
OBJEKTET HIDROTEKNIKE
për vitin IV

drejtimi ndërtimtari-gjeodezi
teknik i ndërtimtarisë

           Autorët:  Natasha Hristovska inxh.i dipl.i ndërimtarisë;
              Borka Ilievska- Hristova, inxh.i dipl.i ndërtimtarisë;
                     Iljaz Muhaxheri, inxh.i dipl.i ndërtimtarisë

2013



Autorët: 
Natasha Hristovska, inxh.i dipl.i ndërtimtarisë 
Borka Ilievska-Hristova, inxh.i dipl.i ndërimtarisë
Iljaz Muhaxheri,inxh.i dipl.i ndërtimtarisë

Recensentë:
Prof.dr. Ljupco Petkovski, Fakulteti i Ndërtimtarisë, Shkup
Zhaneta Dimitrievska, inxh.i dipl. i ndërtimtarisë 
Urim Mujezimi, inxh.i dipl.i ndërtimtarisë

Ilustrator:
Natasha Hristovska

Përkthyes:
Enver Berisha 

Redaktor profesional: 
Doc. Dr. Enis Jakupi 

Lektura: 
Jehona Ejupi

Botuesi: Ministria e arsimit dhe shkencës e Republikës së Maqedonisë

Shtypi: Grafi cki centar dooel, Shkup

Tirazhi: 20

Me vendim nr. 22-1393/1, të datës 14.06.2012, të Komisionit nacional për tekste shkollore, lejohet për-
dorimi i këtij libri. 

CIP- Каталогизација во публикација
Национална и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски”, Скопје

Хидротехнички објекти за IV година : градежно-геодетска струка : градежен 
техничар / Наташа Христовска, Борка Илиевска-Христова, Муаџери Иљаз
Министерство за образование и наука на Република Македонија, 2012

Физички опис 237 стр. : илустр. ; 29 см

ISBN 978-608-226-342-7



3

PARATHËNIE

     Përmbajtja e librit „Objektet hidroteknike” është në përputhje me plan programin më-
simorë për lëndën në mësimin e rregullt dhe zgjedhor për profi lin arsimor teknik i ndërtim-
tarisë, në vitin e katërt, nga profesioni i ndërtimtarisë – gjeodezisë.

      Libri i paraqet sistemet për furnizim me ujë dhe sistemet e kanalizimit në vendbani-
met, ndërtesat dhe objektet individuale. Libri i përfshinë temat për resurset ujor, vetitë e tyre, 
standardet dhe sasitë; sistemet për furnizim me ujë me objektet për pranimin e ujit, përmirësi-
mit të përbërjes,objektet dhe pajisjet për krijimin e shtypjes në rrjet, objektet për ruajtjen  dhe 
shpërndarjen e ujit deri te konsumatorët; sistemet për shkarkimin e ujërave të ndotur, atmosfe-
rik dhe industrial nga vendbanimet dhe objektet në to; instalacionet për ujë dhe kanalizimet në 
ndërtesa; dhe përveç kësaj mirëmbajtjen dhe eksploatimin e të njëjtave.

     Në librin për mësimin zgjedhorë janë të përpunuara dhe dhënë shembuj për raste dhe 
probleme të ndryshme që paraqiten te sistemet për furnizim me ujë, të kanalizimit dhe instila-
cionet në ndërtesa. Në pjesën për mësimin zgjedhor janë zgjidhur edhe shembuj të probleme-
ve për dimensionim të rrjetit të ujësjellësit shtëpiak dhe rrjetit të kanalizimit.

 Autorët shprehin falënderim të madh deri te recensentët dhe lektori, përkrahja dhe 
sugjestionet e të cilëve në përgatitjen e këtij libri, na ishin me rëndësi të madhe .

                                                              

Shkup, 2011                                                                                                   Autorët
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1. Burimet (resurset) ujore
     
Uji merr pjesë në ndërtimin e të 

gjitha materieve në natyrë, kurse orga-
nizmat e gjalla nuk munden të mbijeto-
jnë pa të. Uji i cili na rrethon ndikon në 
tërë jetën në shoqëritë bashkëkohore. 
Ai duhet në mënyrë racionale të shfrytë-
zohet për të gjitha veprimtaritë ekonomi-
ke – ujore, por me prioritet të furnizimit të 
popullatës.

varet nga faktorët e shumta. Me ta fur-
nizohen vendbanime më të mëdha dhe 
objekte industriale por me pastrim të de-
tyrueshëm paraprakisht.

Ujë nën sipërfaqen e tokës ka 4*106 
km3/den, deri 850m thellësi dhe po aq sasi 
në thellësi më të madhe se  850m. Ujërat 
nëntokësorë kanë nivel të lirë, shtypje 
negative (suparterike), shtypje pozitive 
(arterike) dhe burime. Burimet janë shtre-
sore dhe me tatëpjetë, të plasaritjes dhe 
të përpjetëzave dhe ngjashëm me rrje-
dhje të përhershme ose të përkohshme. 
Ujërat nëntokësorë përmbajnë më tepër 
minerale se ujërat të tjerë në natyrë. Këto 
ujëra i plotësojnë numrin më të madh të 
neneve nga standardet e parapara për ci-
lësi të ujit për pije dhe furnizimet e tjera 
individuale me ujë. 

Uji atmosferik (shiu, bora), pasi që do 
të bie në sipërfaqen e tokës ose në sipër-
faqen tjetër speciale për këtë të ndërtuar 
mundet të shfrytëzohet për furnizim me 
ujë vetëm për dy deri në tre ekonomi (sh-
tëpi). Ky ujë është sasi e vogël dhe ka shi-
je të pakëndshme për pije dhe për këtë 
arsye shfrytëzohet për nevojat e tjera në 
amvisëri ( larje, dush, pastrim dhe ngj.). 

Objektet banesore, shoqërore dhe 
industriale, ekonominë dhe nevoja komu-
nale i plotëson nevojat për ujë me sistem 
bashkëkohor për ujësjellës dhe kanalizim.

Ujësjellësi bashkëkohor janë të 
ballafaquar me problemet e urbanizimit 
të shpejtë, zmadhimi i shpenzimit spe-
cifi k të ujit, ndotja progresive e burime-

Fig.1.1 Lëvizja rrethore e ujit

Nga sasia e cila lëvizë në natyrë, në 
oqeanet ka rreth 1321 *106 km3/den, në 
akullnajat dhe mbulesën e borës 29*106 
km3/den, në ujërat e ëmbla të liqeve  
0,125* 106 km3 /den, kurse në rrjedhat ujo-
re  1,25*103 km3/den.

Edhe pse në pikëpamjen e parë sa-
sia ujore në rrjedhat ujore dhe liqenet ësh-
të shumë e vogël në raport të oqeaneve, 
ai është më i pranueshëm dhe i më i lirë 
për eksploatim. Këto ujëra kanë shumë 
përbërje të ndryshueshme gjatë vitit, çka 
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ve natyrore, kritereve më rigoroze për 
mbrojtje të rrethinës dhe rritja e shpejtë e 
çmimeve të materialeve dhe shërbimeve. 
Problemet zgjidhen me gjetjen e rezerva-
ve të brendshme, zgjerimit modernizimit, 
kompjuterizimit, shfrytëzimi i tërësishëm 
dhe mirëmbajtja cilësore e sistemeve për 
distribuim të ujit, zvogëlimi i sasisë të sh-
penzuar të ujit të papaguar dhe të pa llo-
garitur. 

Nuk ka jetë bashkëkohore pa sis-
tem bashkëkohor të kanalizimit. Në të 
nga momenti i pranimit të ujërave të zeza 
(atje ku krijohet) deri te momenti i lëshi-
mit, duhet të sigurohen kushte teknike, 
sanitare dhe ekonomike dhe njëherit t’i 
plotësojë dispozitat nga ligji për ujë dhe 
mbrojtja e ujërave.

se shërbimet publike të cilat ekonomizo-
jnë me ta janë të ekspozuar kritikave të 
ashpra. Vijon se sistemet komunale duhet 
përherë të vëzhgohen dhe mirëmbahen, 
kurse faktori njeri nuk duhet të anashka-
lohet. 

1.1. Vetitë e përgjithshme të ujit

Gjatë qarkullimit, uji në natyrë me 
ndikimin e tij mekanik dhe kimik, nga 
atmosfera zbërthen gazra të ndryshëm, 
ndotet me pluhurin dhe mikroorganiz-
mat, nga sipërfaqja e tokës zbërthen mi-
nerale të ndryshme, merr materie organi-
ke të vdekura dhe mikroorganizma; nga 
shtresat nëntokësore zbërthen minerale 
dhe gazra. Vijon se uji në natyrë ka për-
bërje të ndërlikuar, e cila nuk i përgjigjet 
formulës kimike H2O.

Disa përbërës në sasi të vogla (ma-
terie organike të suspenduara dhe jo or-
ganike) në mënyrë pozitive ndikojnë në 
cilësinë, kurse të tjerat (kromi, plumbi, 
elementet radioaktive) plotësisht e zh-
vlerësojnë ujin për furnizim me ujë. Uji 
për amvisëritë duhet të plotësojë nu-
mër më të madh nga standardet që të 
mbrohet shëndeti dhe jeta e njerëzve 
dhe kafshëve. Nëse uji shfrytëzohet për 
industrinë e tekstilit, drurit, lëkurës etj., 
atëherë duhet t’i plotësojë standardet e 
tjera (pa ngjyrë). Nga ana tjetër, përbërja 

 

Fig.1.2. Pjesa nga fabrika për ujë për pije

Sistemet komunale (furnizimi me 
ujë dhe kanalizimi) janë arterie kryeso-
re për mbijetesën e mjediseve urbane. 
Ndërprerja edhe më e vogël e punës së 
tyre e tërheqë vëmendjen e publikut, kur-
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e ujit ndikon edhe në llojin e objekteve të 
cilat do t’i përmban sistemi për furnizim 
të ujit. 

Cilësia dhe sasia e përbërjes së ujit 
ekzaminohet më gjatë, para dhe gjatë 
kohës të eksploatimit. Ekzaminimi mun-
det të bëhet në teren dhe në laboratori, 
gjatë çka zbatohen metodat vijuese: op-
tike (ngjyra, turbullueshmëria); vollume-
trike (oksigjen, shpenzimi i perman – ga-
natit); elektrometrike (reaksioni, përçu-
eshmëria elektrike); biokimike (shpenzimi 
i oksigjenit).

Për ekzaminim merret uji në shishe 
laboratorike sterile në sasi prej 2 deri 3 l. 
Përcaktohen vetitë fi zike, kimike dhe bak-
teriologjike – biologjike të ujit.

1.1.1 Vetitë fi zike të ujit

Vetitë fi zike të ujit janë: tempera-
tura, turbullueshmëria, ngjyra, era, shija, 
mbetja pas avullimit, reaksioni. 

Temperatura më thjeshtë caktohet 
në vendin e burimit me termometër. 
Njerëzit pinë ujë me temperaturë prej 7˚C 
deri 12˚ C për t’i freskuar dhe për t’i plotë-
suar nevojat e tyre fi ziologjike dhe psiko-
logjike. Për dedikimet e tjera uji duhet të 
ketë temperaturë përkatëse. Ujërat sipër-
faqësore dhe nëntokësore në thellësi të 
vogël kanë temperaturë të ndryshuesh-
me e cila varet nga temperatura e ajrit dhe 

fundërrina atmosferike. Në thellësi më të 
madhe ujërat nëntokësorë kanë tempe-
raturë më të lartë dhe konsistente. Ujërat 
sipërfaqësorë në thellësi më të madhe se 
80 m kanë temperaturë prej 4˚C deri 5˚C. 

Fig. 1.3 Turbodimetri

Turbullueshmëria e ujit paraqitet 
nga prania e materieve të suspenduara 
dhe joorganike dhe mikroorganizmave. 
Përcaktohet me krahasimin me turbullu-
eshmërinë paraprakisht të përgatitur 
standarde, me sy dhe me turbodimetra, 
fi g. 1.3. Turbullueshmëria e lejuar e ujit 
për pije është 10 mg dhe diatome në 1 l 
ujë.

Ngjyra e ujit, në natyrë është paso-
jë e pranisë së argjilë (ngjyrë të verdhë), 
hekur (ngjyrë të kuqe), rërë  dhe materie 
organike të kalbura (ngjyrë hiri), por nëse 
nuk përmban asgjë është e tejdukshme 
(shtresë e hollë) dhe me ngjyrë të kaltër 
në të gjelbër (shtresë më e trashë). Ngjyra 
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e ujit matet me krahasim me vëzhgim 
dhe me fotokolorimetra, fi g. 1.4, me tret-
je të përgatitur. Standardi për ujë për pije 
është deri 20 njësi nga shkalla e platin – ko-
baltit të ngjyrosjes.

1.1.2 Vetitë kimike të ujit
       
Elementet kimike e zbërthyera dhe 

të pazbërthyera dhe bashkë dyzimet 
kanë ndikim të ndryshëm në njerëzit, 
kafshët dhe procesin teknologjik në in-
dustritë. Për këtë arsye kontrollohen hel-
met, materiet pa kurrfarë efekti të veçan-
të fi ziologjik, përbërësit agresiv, fortësia. 
Ndonjëherë që të mbrohet popullata nga 
sëmundjet endeme për arsye të mun-
gesës së përbërësve të caktuar, të njëjtit 
i shtohen ujit (sëmundja e fytit – jod, 
karriesi – fl uor).

Helmet në ujë hasen në sasi shumë 
të vogla, por edhe si të tilla janë të dëm-
shme për njerëzit dhe bagëtinë. Arseni, ci-
anidi, plumbi, bakri, kromi gjashtë valent 
në sasi 0,05 mg /l ujë dhe zhiva (merkuri) 
0,001 mg /l ujë, veprojnë momentalisht. 
Elementet radioaktive dhe hidrokarburet 
policiklike aromatike në sasi më të madhe 
se  0,0002 mg /l ujë,  shtresohen në inde të 
caktuara të njerëzve dhe kafshëve, derisa 
nuk arrijnë sasi kritike dhe pastaj shkakto-
jnë çrregullime organike dhe vdekje.    

Materiet pa efekt të veçantë fi zio-
logjik te njerëzit janë nitritet 0,005 mg /, 
amoniaku  0,05 mg /l dhe nitratet 10 mg /l. 
Nëse paraqiten në sasi më të madhe nga 
lartpërmendura paralajmërojnë në ndot-
jen me materie të kalbura organike dhe të 
fekaleve. Prania e sulfur – hidrogjenit në 
ujë më tepër se 0,05 mg /l, e bënë ujin të 
pa këndshëm dhe pa shije për pije. Hekuri  

 

Fig.1.4. Kolorimetër
      
Ujit i vjen era nga prania e gazrave, 

materieve organike të kalbura, mbeturi-
nave industriale etj. Uji për pije nuk ka erë.

Shija e ujit për pije është freskuese. 
Materiet joorganike dhe elementet kimi-
ke dhe bashkë dyzimet e ndryshojnë shi-
jen e ujit. 

Mbetja pas avullimit të ujit për pije 
dhe të atij për industritë të cilat e shfrytë-
zojnë ujin e nxehtë është deri 500mg /l.

Reaksioni pH i ujit në natyrë më 
shpesh është alkali (karbonate, mbikar-
bonate), dhe më rrallë e thartë (thartira e 
karbonit, materiet organike). Për të gjitha 
nevojat uji duhet të ketë reaksion për 
afërsisht neutral pH prej 6,5 deri 8,5.
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0,3 mg /l, mangan 0,5 mg/l, kalcium 200 
mg /l dhe magnez 50 mg /l,në mënyrë të 
dëmshme ndikojnë në procesin teknolo-
gjikë të disa industrive dhe shtresohen në 
muret e gypave.

Ujërat agresiv (posaçërisht në gypat 
prej hekurit të derdhur) janë mineralet. 
Këto ujëra kanë të zbërthyer më tepër se  
1000 mg /l përbërës të ngurtë, më tepër 
se  200 mg /l thartirë të karbonit, oksigje-
nit të lirë dhe shumë elementeve farma-
ciotike dhe bashkë dyzime.

      Fortësinë e ujit e shkaktojnë bash-
këdyzimet e kalciumit dhe magnezit në 
formë të monokarbonateve dhe mbikar-
bunanteve (jo konsistente), kurse sulfatet 
dhe kloridet (konsistente). Fortësia shpre-
het me praninë e kalcium mbi karbonatit 
në ujë, pasi që do të bëhet analiza kimike. 
Ujëra më të butë në natyrë janë ato atmo-
sferike, kurse më të forta janë ujërat nën-
tokësorë. Uji për pije është me fortësi që 
i përgjigjet 40 deri 60mg /l  kalcium mbi-
karbonat. Amvisëritë shfrytëzojnë ujë më 
fortësi të vogël që të kursehen mjetet për 
larje, pastrim, energjia elektrike etj.

1.1.3. Vetitë bakteriologjike

Bakteret janë organizma që i tako-
jnë botës shtazore dhe bimore dhe mun-
den të shihen me mikroskop. Në ujin për 
pije të pasur me oksigjen ka baktere ae-
robike. Bakteret anaerobike nuk shfrytë-
zojnë oksigjen për jetë dhe shumim, dhe 
gjenden në ujërat e papastra. 

Në varësi nga ndikimi në njeriun, 
bakteret janë patogjene (ngjitëse) dhe 
indiferente (jo ngjitëse). Me ujin trans-
metohen sëmundje të shumta ngjitëse 
(hidrike) si: tifoja e barkut, dizenteria, ko-
lera, verdhëza etj. Bakteret ngjitëse jeto-
jnë shkurtë në ujin relativisht të pastër, 
dhe vështirë përcaktohen. Për këtë arsye 
ekzaminohet prania e baktereve kolifor-
me (aerobe, e fermentojnë laktozën), në 
vëllim të caktuar të ujit. 

      Numri i baktereve poliforme të 
kapura në agarin (lloj i algës), në 35˚С, pas 
24 orë, në  100 ml  ujë, është masë për 
pastërtinë bakteriologjike, quhet koli-in-
deks. Uji për pije nuk guxon të ketë asnjë 
koli – baktere në  100 ml ujë.

      Ujërat sipërfaqësore kanë shumë 
baktere, posaçërisht në lumenjtë në afërsi 
të vendbanimeve. Në sipërfaqen e tokës 
dhe nën të, prania e baktereve varet nga 
lloji i dheut, thellësisë dhe aftësisë fi ltrue-
se (shtresa më të thella, më pak baktere).
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1.2. Shpenzueshmëria e ujit

Shpenzueshmëria e ujit në vendba-
nim varet nga numri i banorëve, shtimit 
të tyre, standardit, çmimit të m3 të ujit, sh-
penzimit specifi k ditor prej 1 banori, të rr-
jetit të ndërtuar të kanalizimit dhe shumë 
faktorë të tjerë të ndryshueshëm. Vend-
banimet e vogla dhe fshatrat (shtimi 1% 
në vit) dhe qytetet me madhësi të mesme  
(shtimi deri 2% në vit), furnizohen me ujë 
nga sistemet të cilat pas eksploatimit prej 
20 deri 30 vite zgjerohen. Është e nevojsh-
me zgjerimi i sistemit për furnizim me ujë 
pas shfrytëzimit (periudhës eksploatuese) 
prej 10 deri 15 viteve, për vendbanimet 
me zhvillim industrial më të shpejtë por 
edhe në ndërtimet e reja (shtimi deri  4%).

Vlerësohet se shtimi mesatar i po-
pullatës në Republikës e Maqedonisë 
është  0,52% në vit.

Amvisëritë, ujin e shpenzojnë për 
pije, gatim, larje, dush, mirëmbajtje të hi-
gjienës, ujë për bagëti, ujitje të perimeve 
dhe luleve etj. Në vendbanimet strukturën 
e shpenzuesve e përbëjnë edhe ndërtesat 
kolektive (shkollat, çerdhet, spitalet, ka-
zermat, hotelet, restorantet, institucionet 
etj.) dhe serviset e qytetit (larja e rrugëve, 
vaditja e parqeve dhe gjelbërimeve, çez-
mave publike, fontaneve dhe hidrantëve 
kundër zjarrit).

Shpenzueshmëria e ujit në industri 
është e ndryshueshme, kurse varet nga 
lloji dhe karakteri i procesit teknologjikë, 
kapaciteti, cilësia e ujit etj.

Shpenzuesit e mëdhenj të ujit janë: 
xehetaria, ndërtimtaria dhe trafi ku. Uji 
shpenzohet edhe për mirëmbajtje dhe 
punën e vetë instilacioneve për furnizim 
me ujë. 

Shpesh humbet sasi e caktuar e ujit 
për shkak të parregullshmërisë të pjesëve 
nga sistemet për furnizim me ujë. Për ar-
sye se kjo mund të jetë deri 25% nga sasia 
e përgjithshme e ujit, menjëherë pasi që 
verifi kohet mangësia në sistemin detyri-
misht riparohet.

Në përgjithësi, shpenzueshmëria e 
ujit varet nga burimi (çfarëdo forme) në 
afërsi të shpenzuesve. Sasia dhe cilësia e 
ujit në burim e kushtëzon zgjidhjen tekni-
ke të objekteve në sistemin për furnizim 
me ujë. 

       

Fig. 1.5. Pi më së paku 8 gota ujë në ditë
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1.2.1. Standardet e shpenzimit

Shpenzimi i përgjithshëm i ujit 
në vendbanimet shprehet në litra/den/ 
banorë (l/den/banor). Kjo është vlera me-
satare nga sasia e harxhuar e ujit nga një 
banorë për kohë prej 1 viti, quhet shpen-
zim mesatar ditor nga 1 banorë ose sh-
penzim specifi k ose normë e furnizimit me 
ujë. 

Në Republikën e Maqedonisë të 
gjitha vendbanimet janë të grupuara si-
pas madhësisë, standardit, shprehive dhe 
kulturës së banorëve dhe zhvillimit të 
ekonomisë, të dhëna në tabelën nr.1:

Grupi Vendbanimi

1 Shkup

2
Manastir, Kumanovë, Veles, Prilep, 
Ohër, Strugë, Shtip, Gostivar, Tetovë, 
Strumicë

3

Kërçovë, Kr.Pallankë, Dibër, Kratovë,
Kavadar, Resnje, Negotinë,
Berovë, Pehçevë, Dellçevë, Vinicë, 
Radovish, Probishtip, Sv.Nikollë, 
Vallandovë, Krushevë, Gjevgjel,
Dojran, Koçan 

4 Vendbanime fshatare

Tabela. nr.1 Grupimi i vendbanimeve në 
Republikën e Maqedonisë

Shpenzimi i ujit përcillet në mënyrë 
afatgjate pas çka caktohet vlera mesatare 
për kategorinë përkatëse të shpenzuesit, 
e dhënë në tabelën e radhës nr.2:

Konsamtorë Sasia e ujit l Njësia
Amvisëri

Për pije 3-5 Banor
Përgatitje të 
ushqimit 20-30 Banor

Dush në vaskë 200-300 Një
Dush nën dush 40-80 Një
Ujitja e gjelbërimit 1,5-2 m2

dhënia e ujit për pije 
të bagëtisë së madhe 40-60 kokë

dhënia e ujit për pije 
ttë bagëtisë së imët 10-15 Kokë

Shtëpi kolektive
Foshnjore 75 Fëmijë
Shkolla 2-15 Nxënës
Ambulanca 12 Të sëmurë
Spitale 250-650 krevat
Hotele 100-250 Mysafi rë
Kazerma 50-60 Ushtarë
Institucione 15-25 Të punësuar

Nevoja komunale
Tregjet 5 m2

Spërkatja e rrugëve 1-2 m2

Ujitja të gjelbra 1,5-2 m2

Çezma publike 3000 rubinet
Shadërvane 20000 Rubinet
Hidranti rrugor 5-10 l/s

Industria dhe xehetaria
ftohja e makinave 0,04-0,06 m3 Ton
prodh. i hekurit  8-12m3 Ton
fl ota. e plumbit 6,5m3 ton
përpun. i  leshit 1000m3 ton
përpun. i  qumështit 3-30m3 1000l
përpun. i  birrës 5-20m3 1000l

ndërtimtari dhe komunikacion  
shuarja e gëlqeres 1250 m2

Përgatitja e betonit 150 m2

murosja me tjegulla 750 1000 tull
Stacioni hekurudhor 6-8m3 lokomot
shpëlarja e vagonëve 2-2.5m3 vagon
larja e automobilave   200-300 automjet

Tabela nr .2. Shpenzimi mesatar i ujit
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1.2.2. Përcaktimi i sasive të ujit

Sasia e ujit përcaktohet sipas kate-
gorisë dhe numrit të shpenzuesve dhe 
mënyrës së shpenzimit. Në tabelën nr.3 
janë dhënë shpenzimet sipas kategorive 
dhe shpenzimeve specifi ke deri në vitin 
2020:

grupi kategori 2005 2010 2015 2020

1 shtëpi 144 170 189 209
indu 68 100 126 149
tjetër 45 50 53 55
humbje 194 180 158 138
gjithsej 450 500 525 550

2 shtëpi 128 158 171 190
indu 60 90 114 135

tjetër 40 45 48 50
humbje 172 158 143 125
gjithsej 400 450 475 500

3 shtëpi 109 130 139 152
indu 51 74 92 108
tjetër 34 37 39 40
humbje 146 130 116 100
gjithsej 340 370 385 400

4 shtëpi 110 130 140 150
indu 31 41 43 45
tjetër 48 54 57 60
humbje 50 46 46 45
gjithsej 240 270 285 350

Tabela nr .3. Shpenzimi specifi k

Nga sasia e përgjithshme e ujit në 
një vendbanim përafërsisht 38% shpen-
zojnë amvisëritë, 27% industria, për ne-
vojat komunale 10%, kurse  25% e tjera 
janë humbje. 

Për shkak të ndryshimit të për-
hershëm të numrit të shpenzuesve dhe 
mënyrës së shpenzimit gjatë vitit ndrys-
hohet edhe sasia e ujit. Ndryshimi ditor 
i shpenzimit të ujit është 1,5 herë nga 
shpenzimi mesatar ditor (koefi cienti i 
jo njëtrajtshmërisë ditore a1).Shpenzu-
eshmëria ndryshohet prej orës në orë. 
Kështu, në fshatra, vendbanime dhe qy-
tete pa industri, shpenzueshmëria gjatë 
kohës prej 1 ore zmadhohet për 4 deri 6 
herë nga shpenzueshmëria e orës mesa-
tare, kurse në qytetet e mëdha dhe qyte-
tet industriale, arritjet maksimale në orë 
për  1,5 deri 2 herë të shpenzueshmërisë 
mesatare në orë. (koefi cienti i jo njëtrajt-
shmërisë në orë a2).

Për amvisëritë bazë gjatë përcakti-
mit të sasisë së ujit është numri i banorë-
ve (i dhënë me planin urbanistik ose i 
llogaritur). Në fund të periudhës eksploa-
tuese prej n viteve, për numër fi llestar të 
banorëve  Eo dhe shtimit prej p %, përcak-
tohet numri i fundit i banorëve:

n

on
pEE +=

100
1     (z ) 

Shpenzueshmëria mesatare ditore 
e ujit është prodhim nga numri i fundit i 
banorëve dhe shpenzueshmëria ditore 
specifi ke prej një banori:

QEQ ndsr =/        (l/d ) 

Shpenzueshmëria mesatare për 
një orë e ujit është herësi nga shpenzu-
eshmëria mesatare ditore dhe orët në ditë:

24
/

/
dsr

hsr
QQ =     (l/h ) 
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Shpenzueshmëria maksimale ditore 
e ujit është më e madhe nga shpenzu-
eshmëria mesatare – ditore për koefi cien-
tin e jo njëtrajtshmërisë ditore të shpenzi-
mit a1. Me këtë sasi ujore dimensionohen 
objektet për pranimin dhe pastrimin e 
ujit, pompat dhe rezervuarët:

Qmax/d = a1Qsr/d   (l/d)

Shpenzueshmëria maksimale për 1 
orë të ujit është prodhimi nga koefi cien-
ti jo njëtrajtshmërisë në orë të shpenzu-
eshmërisë a2 dhe shpenzueshmëria mak-
simale ditore për 24 orë.

Për dimensionimin e gypave nga 
rrjeti ujësjellës, llogaritet sasia ujore se-
kondare. Kjo sasi ujore është herësi nga 
shpenzueshmëria maksimale në orë dhe 
sekondat në një orë:

1.2.3.  Sasia ujore për shuarjen e 
zjarrit

Gypat nga rrjeti ujësjellës dimensi-
onohen sipas shpenzueshmërisë maksi-
male në orë dhe sasia e nevojshme për 
shuarjen e zjarrit. Gjatë shuarjes së zjarrit, 
furnizimi me ujë i amvisërive në vendba-
nim nuk guxon të ndërpritet. Po ashtu, 
shtypja në rrjet nuk guxon të bjerrë nën 8 
metra të shtyllës së ujit. 

Në tabelën 1.4 është dhënë sasia 
ujore për shuarjen e zjarrit në varësi nga 
numri i banorëve, sipërfaqes të objekteve 
industriale dhe zjarreve (sipas numrit dhe 
kohëzgjatjes).

vendbanim
industria

sipas 
zjarrit koha hidran sasia

ujore
banorë/
sipërfaqe numri orë numri l/s

deri 5000 1 2 2 2x2,5
5001 - 10000 1 2 3 3x2,5
10001 - 25000 2 2 3 2x2,5+5

25001 - 50000 2 3 3 3x5
50001 -100000 2 3 4 4x5
Mbi 100001 3 4 5 5x5

Deri 10 ha 1 3 3 3x5
10 - 50 ha 1 3 6 6x5

Tabela nr.1.4. Sasia e ujit për shuarjen e 
zjarrit në vendbanim/industri 

Sasia e ujit për shuarjen e zjarrit cak-
tohet në varësi nga madhësia e vendbani-
mit, dedikimit dhe lartësisë së objekteve 
si dhe nga lloji i materialit ndërtimor dhe 
mënyrës së ndërtimit të objekteve.

dh QaQ max/
2

max/ 24
=      (l/h) 

hQq max/3600
1=      (l/s) 
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1.3. Lloje të ujërave të kanalizimit

Në varësi nga origjina ujërat e ka-
nalizimit në ujëmbledhësin, fi g.1.6, janë 
ujëra të zeza dhe atmosferike 

kapacitetet industriale. Këto ujëra sipas 
ndotshmërisë mund të jenë të ngjashme 
me ato të bitit (industria ushqimore) dhe 
plotësisht të dallohen (metalurgjia). 

Ujërat atmosferike janë nga rënia 
e shiut dhe borës në sipërfaqen e ujëm-
bledhësit përkatës. Mund të jenë shumë 
të pastra por edhe shumë të ndotura, 
pavarësisht nga lartësia, kohëzgjatja dhe 
sasia e shiut, llojit të sipërfaqes të ujëm-
bledhësit etj.

Uji nëntokësor me nivel të lartë sh-
kakton dëme të objekteve në vendbani-
met dhe industrinë pa dallim nga ndot-
shmëria. 

Ujërat e kanalizimit dhe ujërat nga 
pranuesit sipas dispozitave pozitive ligjo-
re grupohen në klasat vijuese: 

Klasa e I – ujë në gjendje natyrore 
ose e dezinfi kuar shfrytëzohet për pije, 
industrinë ushqimore dhe kultivimin e 
peshqve fi snik; 

Klasa e II – ujëra të mira për notë, re-
kreim dhe sporte në ujë, kultivimi i peshq-
ve më pak fi snik dhe me pastrim të caktu-
ar (koagulacion, fi ltrim dhe dezinfektim) 
mundet të pihen ose të shfrytëzohen në 
industrinë ushqimore.

Klasa e III – ujëra me të cilët ujiten 
ose shfrytëzohen në industri, por jo në in-
dustrinë ushqimore.

Klasa e IV – ujë i cili përdoret sipas 
kërkesës speciale të cilësisë.  

Fig.1.6. Ujëra të kanalizimit në ujëmbledhës
      
Ujërat e zeza e kanë origjinën nga 

uji i përdorur në vendbanimet (bitot) dhe 
industriale. 

Ujërat e bitit janë të gjitha ujërat e 
përdorura në pajisjet sanitare dhe ujërat 
fekale nga amvisëritë, ndërtesat adminis-
trative dhe objektet e tjera publike. Këto 
ujëra janë të pasura me minerale dhe ma-
terie organike (në gjendje të zbërthyer, 
formën koloide dhe suspension). Hasen 
organizma të gjalla, mikroorganizma dhe 
baktere patogjene në numër të madh. 

Ujërat e zeza industriale formohen 
pas procesit teknologjik të realizuar në 
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1.4.  Sasitë ujore të cilat derdhen 
në kanalizim

    
Sasia ujore që derdhet në kanalet 

varet nga madhësia e rajonit të kanali-
zuar, numrit të banorëve dhe shpenzu-
eshmërisë ditore specifi ke të ujit prej tyre, 
të reshurat, industrisë si dhe nga lloji i sis-
temit të kanalizimit. 

Për arsye të pamundësisë nga zgje-
rimi dhe rikonstruimi, sistemet e kanalizi-
mit dimensionohen për periudhë të eks-
ploatimit deri 50 vjet.

1.4.1 Sasitë ujore të bitit

Ujërat e kanalizimit që rrjedhin nga 
amvisëritë janë përafërsisht të barabartë 
me sasinë e ujit të shpenzuar. Çka do të 
thotë se norma rrjedhëse për ujërat e bitit 
është pothuajse e barabartë me shpen-
zueshmërinë specifi ke ditore të ujit prej 1 
banori. 

Siç ndryshohet shpenzueshmëria 
e ujit gjatë orëve dhe ditëve, gjatë vitit 
është i ndryshueshëm edhe rrjedha. Për 
këtë arsye futen koefi cientet e jo njëtrajt-
shmërisë, ditore kd dhe orët kh. Prodhimi 
i këtyre koefi cienteve e jep koefi cientin 
e përgjithshëm të jo njëtrajtshmërisë k,  i 
cili varet nga shpenzueshmëria mesatare 
ditore e ujit Qs. Te sistemi i përgjithshëm 
k=1, kurse për sistemin ndarës, vlera ësh-
të dhënë në tabelën nr.1.5. 

Qs 5 50 100 200 500 1250
k 2,2 1,7 1,6 1,4 1,35 1,3

Tabela nr .1.5. Koefi cienti i përg-
jithshëm i jo njëtrajtshmërisë

Duke e ditur (shpenzueshmërinë 
ditore të ujit prej një banori) Q, numrit të 
banorëve në vendbanim (të caktuar në 
mënyrën e njohur, tema 1.2.2), dhe sipas 
kësaj dendësia e popullsisë për një hektar 
e, llogaritet moduli i rrjedhjes së ujërave 
të bitit nga sipërfaqja prej 1 H sipas for-
mulës vijuese:

bq =
86400
ekQ

  l/sek 

1.4.2. Sasitë ujore nga industria

Ujërat e zeza industriale janë në sasi 
e cila varet nga koha e punës dhe ciklet 
e përsëritjes të aktiviteteve të caktuara të 
lidhura me shpenzimin e ujit. Paraqiten jo 
një trajtshmërishtë, pas procesit teknolo-
gjik në industrinë përkatëse. Llogariten 
për njësi të prodhimit, kurse shprehen në 
l/s.
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1.4.3. Ujërat atmosferik

Sasia ujore nga të reshurat, fi g.1.6, 
ndikon në dimensionet e gypave nga rrje-
ti i kanalizimit, tek sistemi i përgjithshëm 
dhe sistemi ndarës.

a ) rrjedhja me ngecje të vogël, kur-
se sasi më e madhe ujore; b) shtyrje mak-
simale e rrjedhjes dhe infi ltrimit, rrjedhje 
më e vogël në gyp. 

Sasia e shirave caktohet sipas meto-
dave të intensiteteve kufi tare dhe të res-
hurave intensive.

Fig.1.6. Qasja për largimin e shiut

Lartësia e shiut h (mm), kohëzgjat-
ja t (min), forca e shiut Δ, frekuenca e pa-
raqitjes p, dhe më së shumti rrjedhja dhe 
infi ltrimi e përcaktojnë sasinë e shiut.
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Sipas metodës të intensiteteve ku-
fi tare niset nga supozimi se intensiteti 
i shiut është më i madh në rajonin ku të 
reshurat vjetore janë më të larta. 

Pozita gjeografi ke e vendit të vëzh-
guar ka koefi cient përkatës të proporcio-
nalitetit A, i cili llogaritet:

1.4.3.1. Koefi cienti i rrjedhjes

Vetëm një pjesë e vogël nga të res-
hurat vjetore derdhen në gypat e kana-
lizimit. Pjesa më e madhe avullohet ose 
thithet nga toka. Avullimi është shumë 
i vogël, vështirë caktohet dhe për këtë 
arsye nuk merret ndikimi i tij në rrjedh-
jen. Për këtë arsye thithja e të reshurave 
në tokë më thjeshtë përputhet në koefi -
cientin e rrjedhjes për mes pjerrtësisë 
dhe konfi guracionit të terrenit, dhe po-
saçërisht të materialit prej të cilit janë të 
ndërtuara sipërfaqet në të cilat bien dhe 
rrjedhë shiu. 

Vlera mesatare e koefi cientit të rr-
jedhjes si sfurk (degëzim) për sipërfaqe 
të caktuar llogaritet nga shuma e sipër-
faqeve Ai të mbuluara me material, të cilit 
i përgjigjet koefi cienti përkatës i rrjedhjes 
ψi, sipas formulës:

 

 = 166,7       l/ssek*ha 

 =   

 =   

     =  

ku koefi cienti ω ka vlerën prej 100 deri 
131 (pozitë gjeografi ke).

Për të reshura vjetore mesatare H/
mm/, koefi cienti klimatik si m, llogaritet 
sipas formulës:

Forca e shiut 3 <, caktohet sipas for-
mulës:

Fig .1.7.Varësia:  intensiteti  P/mm/; 
kohëzgjatja  t/min/; kurse gjasa është  p 
=1/T, ku  (T) në  /vit/ është periudhë e 
përsëritjes

gjatë kësaj duhet të mbahet llogari për 
frekuencën e shiut p.

Vijon, formula për llogaritjen e sa-
sisë ujore nga shiu:

Metoda e të reshurave intensive, 
lartësinë e shiut e përcakton me leximin 
nga grafi konet – itv varësitë, fi g. 1.7. Ata 
janë të përpiluar mbi bazën e matjes om-
brografi ke të të reshurave. 
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Koefi cienti i rrjedhjes, i dhënë në ta-
belën 1.6,  ka vlerën më të vogël se 1.

Lloji i materialit ψt

Mbulesa prej llamarinës dhe shkrillci 0,95
Mbulesa prej qeramikës dhe 
ngjitëseve 0,90

Sipërfaqe të asfaltit 0,85-0,9
Kalldrëme guri 0,80-0,85
Kalldrëme turke 0,40-0,50
Makadam pa penetrim 0,25-0,45
Kopshte, livadhe, arra 0,05-0,25
Pyje 0,01-0,02

Tabela 1.6 koefi cienti i rrjedhjes së shiut 
sipas materialit të sipërfaqes

1.4.3.2. Koefi cienti i vonesës

Sasia ujore prej shiut duke u der-
dhur deri te gypat të kanalizimit, pëson 
humbje për shkak të vonesës. Vonesa në 
vend të caktuar të rrjetit ndodh atëherë 
kur koha e nevojshme për derdhje të sa-
sisë së shiut nga vendi i rënies deri te ai 
vend është më i gjatë nga kohëzgjatja e 
shiut. Vonesa varet edhe nga gjatësia e 
kanaleve, formës së tyre dhe madhësisë, 
pjerrtësia e fundit dhe shpejtësia e ujit në 
ta. Sipërfaqja ujëmbledhëse ndikon në 

vonesën e shiut me madhësinë, formën 
dhe pjerrtësinë. 

Njëra nga formulat e shumta për 
llogaritjen e vonesës është: 

  

 =  

Ku treguesi i shkallës N është koefi cienti 
i cili e përshkruan sipërfaqen A të dhënë 
në tabelën 1.7. 

Karakteri i sipërfaqes e
koefi cientit të vonesës n

Pjerrtësia e madhe e kanaleve dhe 8
rajoni mbledhës koncentrik
Kushtet të mesme 6
Pjerrtësia e vogël e kanaleve dhe 5
sipërfaqja mbledhëse në formë të gjatë
Shumë pjerrtësi e vogël e kanaleve 4
dhe shumë mbledhës i ujit i gjatë

Tabela nr.1.7 Përshkrimi i sipërfaqes 
mbledhëse dhe koefi cienti i vonimit

Kjo formulë është e zbatueshme për 
sipërfaqet A > 2ha, kurse për sipërfaqet 
më të vogla përvetësohet  φ=1.
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Edhe pse në shikimin e parë sasia 
ujore në rrjedhjet ujore dhe liqenet ësh-
të shumë e vogël në raport me oqeanet, 
ajo është në dispozicion dhe më e lirë për 
eksploatim. 

Vetitë fi zike të ujit janë: tempera-
tura, turbullueshmëria, ngjyra, shija, era, 
mbetja pas avullimit, reaksioni. 

Amvisëritë e shfrytëzojnë ujin me 
fortësi të vogël, që të kursejnë mjete për 
larje, pastrim, energji elektrike etj.

Ujërat e zeza e kanë origjinën nga 
uji i përdorur në vendbanimet (bitot) dhe 
industritë.

Ujërat e bitove janë të gjitha ujërat 
e përdorura në pajisje sanitare dhe ujërat 
fekale nga amvisëritë, ndërtesat adminis-
trative dhe objektet e tjera publike.

Sasia e shiut përcaktohet sipas me-
todave të intensiteteve kufi tare dhe hi-
drogramit. Numri përfundimtar i banorë-
ve përcaktohet sipas formulës: 

I – Udhëzim: pas secilës pyetje do të gjesh 
vija të zbrazëta në të cilat duhet t’i sh-
kruash përgjigjet.

1.  Plotësoje vargun: të bitit, nëntokësore 
___________________________

2.  Numëroi të paktën tre veti fi zike të ujit:
       а) ____________________
       b) ______________
       c) ______________

3.  Plotësoje vargun: amvisëri banesa ko-
lektive __________________

II.  Udhëzim: Rrethoje cila nga alternativat 
është më e mirë që të kryhet fj alia ose të 
përgjigjet pyetjes.

1.  Instrumentet me të cilat matet tempe-
ratura e ujit janë:
       а) termometrat
        b) turbodimetrat

2. Cili koefi cient i rrjedhjes është:
        а) më i vogël se 1
        b) më i madh se 1 

Vetëvlerësim i testit

Grupi i
pyetjeve

Numri i 
pyetjeve

Pikët e 
mundshme

Pikët e 
fi tuara

I
1 2
2 3
3 1

II 1 1
2 1

 

  

n

on
pEE +=

100
1      (z ) 

Gjatë shuarjes së zjarrit, furnizimi 
me ujë i amvisërive në vendbanimet nuk 
guxon të ndërpritet. 

Vetëm një pjesë e vogël nga të res-
hurat vjetore derdhet në gypat e kanali-
zimit, pjesa më e madhe avullohet ose 
thithet në tokë. 
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Shembulli nr.1

Të caktohet sasia ujore, sipas së ci-
lës do të dimensionohen gypat nga rrjeti i 
ujësjellësit për qytet me madhësi mesata-
re, me numër aktual të banorëve  48 200.

Shënim:
Për zgjidhjen e shembullit shfrytëzohen 
formulat nga tema 1.2.2

Zgjidhja:
Për qytete të këtilla   (nga tema .1.2)
periudha eksploatuese është prej  20 deri
30 vjet, e përvetësuar  n =20 vjet, kurse 
shtimi është deri  2%, e përvetësuar  p = 
1,5%.

Numri i fundit i banorëve pas 20 vite-
ve është:

Shpenzueshmëria mesatare në orë 
është:

24
/

/
dsr

hsr
QQ =  =     

Qsr/h = 1352479          l/h 

 

dsrd QaQ /1max/ =   =1,5*32459500 

Qmah/d =  48689250             l/d 

dh QaQ max/
2

max/ 24
=  =  48689250 

  Qmax/h = 8114875 l/h 

hQq max/3600
1=  =  8114875 

  q  = 2254  l/s 

QEQ ndsr =/ = 64919* 500 
             Qsr/d  = 32459500       l/d 

n

on
pEE ±=

100
1 = 48 200    

En = 64 919  z 

Sipas temës 12.1, tabela 1., qyteti 
me madhësi mesatare është në grupin 2.

Nga tabela 3 vijon se shpenzu-
eshmëria specifi ke ditore prej një banori; 
grupi i dytë deri 2020 është 500 l/den*z

Shpenzueshmëria mesatare ditore 
është: 

Shpenzueshmëria maksimale ditore 
e ujit:

Nga tema 1.2.2, koefi cienti i jo 
njëtrajtshmërisë ditore të shpenzu-
eshmërisë  a1 = 1,5 dhe koefi cienti jo 
njëtrajtshmërisë në orë të shpenzu-
eshmërisë prej 4 deri  6, e përvetësuar a2 
= 4

Shpenzueshmëria maksimale në orë 
e ujit është: 

Shpenzueshmëria maksimale në se-
kondë është:
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Shembull nr.2.

Për vendbanim tipik me  30 ndër-
tesa, mesatarisht nga 12 banorë, të cak-
tohet sasia ujore e bitit që derdhet në rr-
jetin ndarës të kanalizimit.

Shënim:
Gjatë zgjedhjes të shembullit janë 

të shfrytëzuara formulat nga tema 1.4.1.  
Vendbanimet tipike dhe të urbanizuara 
kanë numër të pandryshuar të shpenzu-
esve për tërë periudhën e eksploatimit 
respektivisht  30 * 12.

Zgjidhje:
Sipas temës 1.2.1,tab.1; vendbanimi 

i urbanizuar është në grupin  3.
Nga tabela 3 vijon se shpenzu-

eshmëria specifi ke ditore prej 1 banori, 
grupi i 3 në vitin  2010 është 370 l/
den*banorë

Koefi cienti i përgjithshëm i jo 
njëtrajtshmërisë është i përcaktuar nga 
tabela .1.5, i cili e ka vlerën prej 1,4  deri 
1,35;  i përvetësuar k = 1,4

Sasia ujore e bitit është:

Shembull nr.3.

Të caktohet sasia ujore e shiut, sipas 
metodës së koefi cientit klimatik. Sistemi 
i kanalizimit është i përgjithshëm (i për-
zier).

     Kur janë të njohura:
-   për këtë pozitë gjeografi ke koefi -

cienti i proporcionalitetit  a = 0,04
-  të reshurat mesatare  H = 600 mm,
-  kohëzgjatja e shiut  t = 8 min
-  frekuenca e shiut  p = 1 vit.

Shënim:
Gjatë zgjidhjes të shembullit janë të 

shfrytëzuara formulat nga temat 1.4.3.
Të dhënat klimatike dhe meteorolo-

gjike i përgjigjen nën qiellit tonë dhe janë 
marrë nga APHM (Administrata për Punë 
Hidrometeorologjike)

Zgjidhje:
Koefi cienti klimatik m, llogaritet si-

pas formulës:

Forca e shiut Δ, caktohet sipas for-
mulës:

Vijon, sasia ujore nga shiu:

 =   =0,04  = 2,84 

 =   =2,84  = 2,84 qb = k = 1,4 

 
qb = 1,45    l/s 
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detyra për ushtrim:

1) të caktohet sasia ujore për dimensionim 
të kaptazhit – rezervuarit të fshatit për  800 
banorë.

2) të caktohet sasia ujore e bitit për fshatin 
me 800 banorë.

qa= 166,7   = 166,7   

 
qa = 166, 23    l/sek*ha 
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2.   Sistemet për 
furnizim me ujë  

  Individual
  Lokal
  Qendror
  Rajonal
  Gravitacion
  Me mënyrë artifi ciale të krijimit të   
  shtypjes
2.1.   Ndërtimet për pranim
  Zonat e mbrojtjes sanitare
2.1.1. Pranimi i ujërave atmosferik                        
  sipërfaqet speciale 
  cisternat
2.1.2. Pranimi i ujërave sipërfaqësorë                       
2.1.2.1. Për pranimin e ujit të lumenjve      
  Lokacioni 
  Konstruksioni
2.1.2.2.  Pranimi i ujërave nga liqenet 

natyrorë        
2.1.2.3.  Pranimi i ujërave nga liqenet 

artifi cialë
  Digat prej betonit
  Digat e mbuluara
2.1.3. Pranimi i ujërave nëntokësorë
   Vetitë e pandryshuara, sasia dhe 

niveli
  Komora ujore
  Komora e thatë
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2.1.3.1. Pranimi i burimeve                                        
2.1.3.2. Drenazhet dhe galeritë
2.1.3.3.  Bunarët (puset) e gërmua
  I përkryer/ jo i përkryer
  Procedura e gërmimit
  Material
  Marrje
2.1.3.4. Bunarët e nortonit                                   
2.1.3.5. Bunarët e shpuar                                   
  Shpimi 
  Pjesët përbërëse 
  Mbaje në  mëndje     
  Test             
2.2.   Përmirësimi i cilësisë së ujit                   
2.2.1.  Sedimentim
2.2.1.1. Sedimentuesi horizontal                            
2.2.1.2. Sedimentuesi vertikal  
2.2.2.  Filtrimi       
2.2.2.1. Filtruesi i ngadalshëm
2.2.2.2. Filtruesi i shpejtë
2.2.3.  Përmirësimi i përbërjes kimike 
  Zbutje 
  Largimi i hekurit dhe degazimi
2.2.4. Dezinfektimi i ujit     
  Mbaje në  mëndje                 
  Test        
2.3.   Stacionet e pompimit   
2.3.1. Lloje të pompave      
  Pompat me ndërprerje në punë 
  Pompat me pandëprerje në punë
2.3.2. Pajisjet në stacionet e pompimit                    
2.3.3.  Hidroforët            
2.4.   Rezervuarët       
2.4.1.  Vend pozita e rezervuarit                      
  Para vendbanimit 
  Në qendër të vendbanimit 
  Prapa vendbanimit

2.4.2.  Zgjidhjet konstruktive të 
rezervuarëve                  

2.4.2.1. Rezervuarët  nëntokësorë                      
2.4.2.2. Rezervuarët  mbitokësorë                       
  Mbaje në  mëndje              
  Test                       
2.5.   Rrjeti i ujësjellësit dhe pajisja                      
2.5.1. Llojet e rrjetit të ujësjellësit           
  Degëzorë
  Unazorë
2.5.2. Pajisja e rrjetit gyporë
2.5.2.1 .Gypat nga hekuri i derdhur 
2.5.2.2. Gypat nga çeliku    
2.5.2.3. Gypat nga betoni i armuar  
2.5.2.4. Gypat nga azbesti – çimentoja
2.5.2.5. Gypat nga materialet e plastikës 
2.5.3.  Armaturat e ujësjellësit
2.5.4.  Pjesët fazonale 
2.6  Eksploatimi dhe mirëmbajtja e 

sistemeve për furnizim me ujë                 
Mbaje në  mëndje              

  Test         
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2. Sistemet furnizuese

Furnizimi me ujë duhet të jetë pa 
ndërprerje dhe cilësore, pavarësisht se a 
furnizohet një ose më tepër amvisëri, in-
dustri ose ekonomi. Për këtë qëllim ndër-
tohen numër më i madh i objekteve me 
dedikim të ndryshëm. Të gjitha këto obje-
kte bashkë e përbëjnë sistemin për furni-
zim me ujë. 

Sistemi më i thjeshtë për furnizim 
me ujë është ai individual (vetjak), sepse 
me të furnizohet vetëm një amvisëri, e 
treguar në fi gurën  2.1.

tani të ndërtuara kanë karakter lokal ose 
qëndror, kurse rajonale janë: Studençi-
ca (Kërçovë, Brod, Krushevë, Prilep dhe 
numri më i madh i fshatrave); Llukare (i 
furnizon Kavadarin, Negotinën dhe 13 
fshatra) dhe Dibra (Dibra dhe më shumë 
vendbanime të fshatit ). Në periudhën që 
vijon sistemet lokale do të grupohen dhe 
zgjerohen në rajonale, me tash më ujëra 
të pranuara nga burimet dhe nëntoka, 
kurse do të përfshihen edhe ujërat nga 
lumenjtë, respektivisht të akumulacionit. 

Në varësi nga topografi a e terre-
nit,shtypjes në sistemin për furnizim me 
ujë mund të jetë gravitacione dhe me kri-
jimin artifi cial të shtypjes. 

Sistemi i gravitacionit është shtypje 
natyrore në rrjetin e ujësjellësit. Deri te 
shpenzuesit uji derdhet në mënyrë të gra-
vitacionit. Këto sisteme, më shpesh për-
fshijnë ujë nga burimet të cilat gjenden 
në largësi relative dhe lartësi më të ma-
dhe mbidetare nga vendbanimet. Gjatë 
kësaj shtypja në gyp përçuesin kryesor 
dhe rrjetin nuk guxon të jetë më i madh 
se 7 deri 8 Ba.

Në sistemet kur shtypja në rrjetin e 
ujësjellësit krijohet në mënyrë artifi ciale 
është me ndihmën e pompave. Resurset 
(burimet) të ujit më shpesh janë në të 
njëjtën ose më të ulët lartësi mbidetare 
me shpenzuesit kurse largësia është rela-
tivisht e vogël. 

Para se të fi llohet me projektimin 
e sistemit për furnizim me ujë, duhet të 
verifi kohet origjina, sasia dhe cilësia e 
ujit në natyrë. Duhet të incizohet tereni 
që të caktohet largësia dhe pozita e lar-

2 1
 

Fig. 2.1 .Furnizim vetjak me ujë

Ujësjellësit lokal, furnizojnë me ujë 
disa amvisëri, fshat ose objekt industrial. 
Nga sistemi qendror për furnizim me ujë, 
ujë shfrytëzon vendbanimi i tërë ose qy-
teti, me tërë industrinë dhe ekonominë. 

Ndonjëherë, me sistem të përbash-
kët me ujë furnizohen më tepër vendba-
nime, ujësjellësi i këtillë quhet interkomu-
nal (rajonal).

Funksionimi i çdo sistemi është i 
kushtëzuar nga cilësia e ekonomizimit të 
ujit   (sasia, cilësia standarde dhe pozita e 
lartësisë drejtë shpenzuesit).

Në Republikën e Maqedonisë të 
gjitha sistemet për furnizim me ujë deri 

PUS POMPË HENDEK SEPTIKE HEDHURINËMBETURINË
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tësisë në raport me shpenzuesit. Fillimisht 
përpilohen më tepër zgjidhje ideore, prej 
të cilëve zgjidhet më e volitshmja. Propo-
zohen objekte me dedikim të ndryshëm 
dhe rëndësi. Ata grupohen në mënyrën vi-
juese: ndërtime pranuese, objekte me de-
dikim të përmirësimit të cilësisë së ujit  (sh-
tresim, fi ltrim, aerim, dezinfektim), objekte 
nëpër të cilat uji rrjedh  (gyp sjellës dhe rr-
jeti i ujësjellësit), objekte për ruajtjen e ujit, 
fi g. 2.2, (rezervuarët) dhe objektet të cilat 
mundësojnë shtypjen e nevojshme në rrjet 
(stacione të pompave dhe hidroforove).

faqësore (përrenj, lumenj, liqe natyror, 
akumulacione) dhe ujëra nëntokësor (me 
nivel të lirë, arterike dhe burime).

Të gjitha këto ujëra, për arsye se 
shfrytëzohen për pije mbrohen me zona 
të mbrojtjes sanitare si të vetë burimit 
ashtu edhe të mbledhësit të ujit rajonal. 
Mbrojtjen e parashkruan ligji për ujërat 
dhe mbrojtjen e ujërave. Mbikëqyrjen e 
bënë inspektorati sanitar, ministria për 
ekonomizim me ujërat, bujqësisë dhe 
pylltarisë dhe ministria e ekologjisë. 

Burimet sipërfaqësore, në mënyrë 
sanitare mbrohen në dy breza. Brezi i parë 
i mbrojtjes rigoroze sanitare është për vetë 
vendin e pranimit të ujit, stacioni i pom-
pës, objektet për pastrim dhe rezervuari. 
Në këtë brez nuk kanë qasje persona të 
papunësuar, është e rëndomtë mbjellja e 
vegjetacionit etj. Janë të detyrueshme rre-
thoja të larta dhe vende të rojtarëve. Brezi 
i dytë i mbrojtjes i përfshinë territorin dhe 
akuatorin e ujëmbledhësit, të kufi zuar me 
ndarësit ujorë natyror. Posaçërisht duhet 
të kihet kujdes për lumenjtë  mëdhenj dhe 
mesatar të përbërjes së ujërave të zeza të 
cilat derdhen në ta. Ndalohen veprimtari 
që rrezikojnë shëndetin e njerëzve dhe të 
bagëtisë dhe njëherësh e ndotin rrethinën.

Pasi që do të studiohen kushtet bio-
logjike të rajonit nga i cili do të pranohet 
ujërat nëntokësorë, realizohet mbrojtje 
përkatëse sanitare. Kufi jtë e mbrojtjes sa-
nitare rigoroze janë në varësi nga relievi 
dhe kahja e rrjedhjes nëntokësore. Tek 
bunarët arterike mbrohet rajoni prej rre-
th 0,25 ha, kurse për të gjitha bunarët e 
tjera sipërfaqe rreth 1 hektari. Është i de-

Fig. 2. 2 Rezervuari mbitokësor

2.1. Ndërtime pranuese

Ndërtimet pranuese janë objektet 
me të cilat përfshihen resurset ujore (bu-
rimet). Me këto objekte përfshihen uji 
atmosferik (shiu dhe bora), ujërat sipër-
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tyrueshëm unazë prej argjili rreth bunarit 
dhe planifi kim sipërfaqësorë të tokës, për 
rrjedhjen e ujërave atmosferik jashtë nga 
kjo zonë (fi g 2.19; 2.20;2.22). Nuk i lejohet 
qasja e të papunësuarve në ndërmarr-
jen publike e cila ekonomizon me ujërat, 
bagëtitë, përdorimi i të gjitha llojeve të 
plehrave dhe mjeteve kimike për mbro-
jtje të bimëve. Brezi i dytë, mbrohet në 
varësi nga kushtet hidrogjeologjike dhe 
dedikimit të ujërave nëntokësore.

Ndërtimet pranuese janë të ndërtu-
ara prej gurit, tjegullave, betonit, betonit 
të armuar, çelikut etj. Ata kanë konstruk-
sion dhe dedikim të ndryshëm. Ato janë: 
sipërfaqe mbledhëse me cisterna; shpor-
ta tërheqëse me gypa tërheqës dhe pom-
pa; lloje të ndryshme të bunarëve; kapta-
zheve, galeri dhe drenazhe. 

2.1.1 Pranimi i ujërave atmosferik

Atje ku nuk ka ujë sipërfaqësor dhe 
nëntokësor (rrafshnalta, maje të male-
ve, ujdhesa), për furnizim me ujë në am-
visëritë pranojmë ujë atmosferik. Ky ujë 
është shumë i butë dhe për këtë arsye 
nuk është e shijshme për pije por për të 
gjitha nevoja të tjera në amvisëri është 
plotësisht e mirë. 

Shiu dhe bora grumbullohen nga 
kulmet e ndërtesave ose nga sipërfaqet 
special. Sipërfaqet speciale, fi g.2.3 ( a), janë 
të mbështjella me pllaka prej gurit ose be-
tonit. Ato kanë pjerrtësi prej 2 deri 5 %, dre-
jtë cisternës. Cisternat, fi g.2.3(b) janë mbi/ 
nën tokë të ndërtuara prej gurit, betonit, 

betonit të armuar dhe materialeve plasti-
ke. Në ta uji ruhet kohë më të gjatë  i mbro-
jtur nga ndotja dhe ndryshimet e tempe-
raturës. Vëllimi i cisternës caktohet sipas 
numrit të banorëve, shpenzueshmëria spe-
cifi ke ditore e ujit dhe kohëzgjatja e periu-
dhës së thatë (ditët ndërmjet dy shirave). 

 

 

Fig.2.3 sipërfaqja pranuese speciale, e 
mbrojtur nga ndotja me rrethoja të larta, 
themel dhe prerje  (a); themeli dhe prerja e 
cisternës për ruajtjen e ujit ( b). 

Nga cisternat uji merret me pompa 
pasi që i njëjti fi ltrohet. 

b.

a.
Bazë

Prerje I-I

Bazë

Filtër

Prerje I-I

Furnizimi i ujit
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kurse ka lum, atëherë pranojmë prej lu-
mit. Disa industri e shfrytëzojnë këtë ujë 
pa pastrim për arsye se ka fortësi të vogël.

Lokacioni i pranimit për ujë duhet 
të jetë në koritë stabile të lumit, me breg 
të përhershëm dhe të lartë, thellësi më të 
madhe dhe shpejtësi të ujit. Vendi i këtillë 
është bregu Konkav nga kthesa e lumit. 

Konstruksioni i objektit për pranim 
varet nga kushtet lokale. Në fi g.2.5 është 
paraqit pranimi i lumit të vogël pa ndarë-
se për ngadalësimin e ujit, sepse thellë-
sia është e mjaftueshme për vendosje të 
sigurt të shportës tërheqëse (thithëse). 
Shporta nën nivelin e ujit, gjatë nivelit mi-
nimal është në thellësi prej më së paku 1,5 
herë nga diametri i gypit. Në këtë mënyrë 
mbrohet nga ngricat, trupave që notojnë 
dhe hyrjes së ajrit. Ajo është e vendosur 
në trarë prej drurit mbi fundin rreth 1 m.

 

Fig.2.4 Pranimi dhe shfrytëzimi i ujërave të 
shiut në amvisëri.

2.1.2 Pranimi i ujërave sipërfaqësorë 

Prej sasisë ujore së përgjithshme që 
qarkullon në natyrë, në oqeanet ka rre-
th 1321*106 km3/d, 29*106 km3/d është e 
robëruar në akullnajat dhe mbulesën e 
borës, kurse vetëm 0,00125 *106 km3/d 
në rrjedhjet e ujërave edhe 0,12505*106 
km3/d në liqenet e ëmbla. Edhe pse në 
pamje të parë sasia ujore në lumenjtë dhe 
liqenet është shumë e vogël në krahasim 
me atë të oqeaneve, megjithatë ai është 
në dispozicion dhe më i lirë për eksploa-
tim.

2.1.2.1 Pranimi i ujërave të lumenjve

Cilësia e ujërave të lumenjve ndrys-
hohet sipas kohës, gjatësisë dhe thellësisë 
së koritës të lumit. Shpesh herë, në lumen-
jtë nëpër rrjedhën e ujit nga vendbanimet 
dhe industria lëshohen ujëra të zeza, pa 
pastrim dhe kështu i ndotin. Në afërsi të 
shpenzuesve nuk ka tjetër burim të ujit 

Fig.2.5 Pranimi i lumit të vogël – profi li 
gjatësor; shporta (A-A), gypi pranues (B-B, 
C-C); bunari mbledhës ( D-D).

Në fi g. 2. 6 është treguar pranimi i 
ujit nga lumi me ndryshime të mëdha të 
nivelit, bregu i lartë dhe kushte të mira 
gjeologjike

A-A B-B C-C D-D

DD
C

C

B

B
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Fig.2.6 Pranimi i bregut të lartë të lumit: 
(1) është grilla për mbrojtje nga prurja e 
gjësendeve që notojnë dhe shtazëve, me 
pajisje për pastrim; (2) kamare përmbyllës 
me trarë, i cili përkohësisht e ndërprenë 
derdhjen, që të zbrazet, pastrohet ose 
riparohet objekti pranues; (3) pompa dhe 
(4) elektromotori. 

2.1.2.2  Pranimi i ujërave nga liqenet 
natyrore

Në liqenet, derdhen rrjedhjet ujore 
sipërfaqësore të cilat bartin materie sedi-
mentuese dhe mikroorganizma të cilat i 
ndotin. Ujërat e zeza, vetëm të pastruara 
lëshohen në liqe. 

Materiet e mbetura dhe mikroorga-
nizmat, në sasi të caktuar shkatërrohen 
në ndikimin e oksigjenit nga ajri dhe rre-
zet ultra vjollcë nga dielli. Për këtë arsye 
shpesh në thellësi prej 30 deri 40 m, uji i 
liqenit plotëson më tepër standarde për 
cilësinë fi zike, kimike dhe bakteriologjike. 

Vendbanimet për rreth liqeve mun-
den të furnizohen me ujë të liqenit, për 
nevojat e amvisërisë, industrisë dhe eko-

nomisë. Uji pastrohet nëse shfrytëzohet 
në amvisëritë. Pranimi i ujit është në lar-
gësi prej 200 deri 300 m nga bregu i liqe-
nit, por shpesh nëse tereni lejon edhe në 
afërsi të bregut. Konstruksioni për prani-
min e ujit është i ngjashëm si pranimi i 
ujit nga lumi, vetëm me dimensione më 
të mëdha. 

Pranim të këtillë ka të ndërtuar në 
liqenin e Ohrit, prej tij me ujë furnizohet 
qyteti, hotelet, lagjet turistike dhe fshatrat 
për rreth bregut. 

2.1.2.3  Pranimi i ujërave nga 
liqenet artifi cial

Kur në rrjedhat ujore në çdo kohë 
të vitit nuk ka rrjedhje të mjaftueshme, 
ndërtohen diga që ta pranojnë ujin dhe 
mundësojnë formim të liqeneve artifi cial. 
Uji nga këto liqene shfrytëzohet për furni-
zim me ujë të amvisërive, industrisë, ujit-
je, prodhim të energjisë elektrike, mbrojt-
je nga vërshimet etj.

Cilësia e ujit në akumulacionet ësh-
të relativisht e mirë, sepse në ujin ka pak 
materie të suspenduara, ka fortësi të vo-
gël dhe temperaturë konsistente. Para se 
të shfrytëzohet për furnizim me ujë, uji 
duhet të pastrohet. 

Marrja e ujit nga akumulacionet 
është me objekte konstruksioni i të cilave 
varet nga lloji i digës dhe natyrës së brig-
jeve. 

Tek digat prej betoni, fi g.2.7, uji 
merret me pranim (shahtë vertikale) nga 
vetë diga. Në shahtën është e vendosur 
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në mënyrë vertikale gypi pranues prej 
të cilit ndahen gypat horizontal drejtë 
sipërfaqes kundër rrjedhëse të digës dhe 
mbarojnë me grillë. Çdo gyp horizontal 
(pranues) ka mbyllës për rregullim të rr-
jedhjes. 

2.1.3 Pranimi i ujërave nëntokësorë

Uji që gjendet në sipërfaqen e tokës 
është me sasi 4*106 km3/d deri në thellësi 
850m, dhe po aq sasi të ujit kanë thellësi 
më të madhe se 850m.

Ujërat nëntokësorë krijohen me 
infi ltrim nga ujërat sipërfaqësorë atmo-
sferik. Ato hasen me nivel të lirë, me sh-
typje negative (subarterike), me shtypje 
pozitive (arterike) dhe burime. Këto ujëra 
pranohen me bunarë (të gërmuara – në 
formë të shahtës dhe rrena; të nortonit; të 
shkuara). Burimet nga ana e vetë mund të 
jenë: shtresore dhe në tatëpjeta; të qara 
dhe në përpjetëza: shkëmbinjsh me rrje-
dhje të përhershme ose të përkohshme 
dhe lloje të tjera. Ndërtimet pranuese në 
ta janë kaptazhet; drenazhet dhe galeritë. 
Në fi g.2.9 është treguar burim shkëmbin-
jsh. 

Fig.2.7 Pranimi në digën e betonit

Nëse diga është prej materialit të 
shtruar (dhe, gurrë), por edhe prej beto-
nit, pranimi për ujë mund të gjendet në 
vetë liqenin si kullë, fi g.2.8, ose në bregun.

Fig.2.8 Kulla për pranim të ujit në liqe

Fig.2.9 Burim shkëmbinjsh
 

 



Objektet hidroteknike për vitin IV

mësimi i rregullt

39

2.1.3.1 Pranimi i burimeve

Projektimi dhe ndërtimi i kaptazhe-
ve është mbi bazën e studimeve vëllimo-
re paraprake. Përcaktohet origjina dhe 
sasia ujore e burimit. Studiohen thellësia 
dhe karakteri i shtresave gjeologjike. 

Fig.2.10 Kaptazha e vjetër në Rahçe

Kaptimi i burimit, duhet të siguroj veti 
të pandryshueshme, sasi dhe nivel të ujit prej 
para kaptimit. Gjatë zmadhimit më të vogël 
të nivelit të ujit mbi maksimalen e caktuar, 
vjen deri te humbja e ujit dhe zvogëlim i 
kursimit. Për këtë arsye burimi duhet të 
përfshihet tërësisht në shtratin gjeologjik. 

Rrethina më e afërt dhe më e gjerë 
e burimit duhet në mënyrë rigoroze sani-
tare të mbrohen. 

Gropa e themelit për kaptazhën pas-
trohet nga fundërrinat e shkëmbinjve të grim-
cuar. Themelet vendosen në shkëmb të shën-
dosh ose shtresës që nuk e lëshon ujin. Kapta-
zhet ndërtohen prej gurit, betonit dhe betonit 
të armuar. Të njëjtat duhet plotësisht ta mbro-
jnë ujin nga ndryshimet e temperaturës dhe 
ndotjes. Në varësi nga lloji i burimit ndërtohet 
dhe konstruksioni përkatës i kaptazhit.

Fig.2.11 Hyrje në kaptazhin në 
Staronagoriçane

Fig.2.12 Tregon pranim nga burimi 
thellësor shkëmbinjsh. Uji nëpër galeritë 
derdhet në shahtën grumbulluese, prej 
ku tërhiqet me pompa.

Fig.2.12 Pranimi nga burimi shkëmbinjsh

Fig.2.13 Tregon themelin dhe prer-
jen e kaptazhit të burimit shtresor me të 
poshtëze
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Fig.2.13 Kaptazh i burimit me teposhtëze, 
prerje dhe bazë

Ky është i përbërë nga komora e ujit 
(1), e cila njëkohësisht është edhe shtre-
sues për fundërrinë.Uji hynë nëpër vrimat 
të cilat gjenden në mur, paraprakisht e fi l-
truar nëpër shtresë nga rëra dhe zhavorri 
(2). Numri (3) është muri udhëzues për 
ndarje dhe kahezim të rrjedhjes nënto-
kësore. Në komorën e thatë (kontrolluese) 
(4), janë të vendosura armaturat e gypit 
pranues (6), e gypit mbi derdhës (7) dhe 

lëshues (8) dhe shërben për kontrolli-
min e të njëjtave. Muri ndarës ndërmjet 
komorës së ujit dhe komorës së thatë 
është (5), kurse gypi ventilues (9) i ngri-
tur mbi terrenin për 1 m dhe i mbrojtur 
me kapak (deviacion). Gypi pranues në 
fi llim ka shportë pranuese dhe ka mbyllës 
dhe matës të ujit për rregullim dhe kon-
trollim të rrjedhjes drejtë shpenzuesve. 
Gypi tej derdhës, duhet të siguroj nivel të 
ujit në komorën e ujit jo më të madhe se 
maksimale e paraparë. Gypi lëshues ësh-
të i lidhur me gypin tej derdhës, por në 
të ka mbyllës, i cili me hapjen e lëshon 
fundërrinën dhe ujin, kur komora e ujit 
duhet të pastrohet ose riparohet.

 

 

Fig.2.16 Kaptazh i vogël i fshatit

PRERJE

bazë
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2.1.3.2 Drenazhet dhe galeritë

Ujërat nëntokësorë me thellësi prej 
8 – 12 m, në shtresa ujësjellësi prej 2 – 4 m 
trashësi dhe bollëk të vogël, pranohen me 
drenazhe dhe galeri. Ata kanë trasë normale 
ose të pjerrtë të rrjedhjes të ujit nëntokësor. 
Kjo don të thotë se janë paralele të izohipsa-
ve dhe hidroizohipsave, treguar në fi g.2.15: 

Në varësi nga kushtet hidrologjike, 
të terrenit dhe ekonomike, drenazhet dhe 
galeritë ndërtohen prej materialit lokal, 
fi g.2.16. Drenazhet munden të ndërtohen 
edhe prej thuprave të drurit; dërrasave 
dhe dërrasave më të trasha; gypave prej 
qeramikës të betonit dhe të plastikës etj.

 

 

 

Fig.2.15 Situata – trasa e drenazhit

Për arsye se trasa është e përbërë ve-
tëm prej drejtimeve, kurse hidroizohipset 
janë vija të lakuara, në vendet e thyerjes 
të të njëjtës ndërtohen shahte kontrollue-
se. Distanca maksimale ndërmjet shahteve 
kontrolluese është rreth 50 m. Fundi i drena-
zheve dhe galerive është me pjerrtësi 20/00 i 
cili hyjnë në shtresën që nuk lëshon ujë. 

Fig.2.16 galeria e re e kaptazhit në Rahçe

Fig.2.16 Prerje tërthore të drenazhit dhe 
galerisë:Prerja (A) është drenazh prej 
gurit dhe betonit, e ndërtuar në istikamin 
paraprakisht të gërmuar. Prerjet (b) drenazhi 
dhe (c) galeria, të ndërtuara në istikam të 
vogël paraprakisht të gërmuar janë me 
dimensione të vogla. Drenazhi (b) është 
plotësisht i përpunuar prej gurit në themel 
të betonit, kurse galeria (c) me prerje 
tërthore në formë të patkoit dhe dimensione 
më të mëdha, është prej betonit. 

Tereni ku janë të vendosura dre-
nazhet, duhet në mënyrë sanitare të 

Shtruarje me gurë

Gurë

beton

a.

b. c.

drenazhë
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mbrohen për shkak të thellësisë së vogël 
në të cilën gjenden. 

2.1.3.3 Bunarët e gërmuara

Bunarët e gërmuara shfrytëzohen 
për furnizime të vogla dhe jo të rregullta 
me ujë. Bunarët me të cilat furnizohet një 
deri në dy amvisëri kanë diametër rreth 1 
metri, kurse thellësia ekonomike deri në 
të cilën gërmohen  është deri 12 m. Ato 
bunarë të cilat furnizojnë me ujë vendba-
nime ose objekte ekonomike arrijnë the-
llësi deri 30 m me diametër deri 5 m.

kryer). Në këtë mënyrë mundësohet hyr-
ja e ujit në bunar nga vrimat e vrimave 
anësore edhe nëpër fundin. Në fund ven-
doset fi ltër prej rërës dhe zhavorrit. Këto 
bunarë kanë bollëk më të madh të ujit. 

Procedura e gërmimit të bunarëve 
është në dy mënyra. Në mënyrën e parë, 
gërmimi është deri në thellësinë e fundit 
të bunarit, gjatë kësaj dheu dhe uji mën-
janohen dhe sipas nevojës mbështetet 
toka. Mbështjellja përpunohet prej posh-
të përpjetë. Mënyra e dytë e gërmimit të 
bunarëve përbëhet në gërmimin paralel 
dhe përpunimit të mbështjelljes së buna-
rit. Pasi që do të gërmohet deri në thellë-
sinë deri në të cilën dheu nuk shembet, 
përpunohet mbështjellja deri në nivelin 
e terrenit. Pastaj gërmohet nën mbësh-
tjelljen dhe ajo rrëshqet te poshtë. Një-
kohësisht me gërmimin mbi ndërtohet 
edhe mbështjellja dhe kështu derisa nuk 
gërmohet deri te thellësia e dëshiruar. Ky 
procedurë mundëson vendosje të ele-
menteve montuese dhe të rifabrikuara.

Materiali për mbështjellje është guri, 
betoni dhe betoni i armuar. Trashësia e 
mbështjelljes është në varësi nga diametri 
i bunarit. Rreth bunarit me gjerësi prej 1 m, 
dhe me thellësi 2 m vendoset unaza prej 
argjili. Shtresa argjilore e mbron ujin në bu-
nar nga ujërat e kulluara dhe të ndotura.

Tërheqja e ujit nga bunarët është me 
kovë me makare, pompe të dorës ose ele-
vator me kënaçe, hidrofor, gjatë furnizimit 
me ujë të amvisërive të caktuara. Për tër-
heqjen e sasive më të mëdha të ujit shfrytë-
zohen pompat me repart mekanik. Fig.2.19 
tregon bunar të gërmuar për furnizim me 
ujë të amvisërisë. Tërheqja e ujit është me 

 

Fig.2.18 Pjesa mbitokësore e bunarit të 
gërmuar në anën e Prilepit. 

Gërmimi i bunarit mund të jetë 
nëpër tërë shtresën ujë lëshuese (i pasur 
me ujë) deri në shtresën ujë jo lëshuese. 
Për arsye se fundi iu është i mbyllur, uji 
hyjnë nga vrimat që gjenden në muret. 
Sipërfaqja e përgjithshme e vrimave ësh-
të 10 herë më e vogël nga sipërfaqja e mu-
rit i zhytur në ujë. Bunarët e këtilla quhen 
të përkryer. Nëse shtresa ujë jo lëshuese 
gjendet në thellësi më të madhe, bunari 
mbaron në shtresën ujë lëshuese (jo i për-
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pompë të dorës, e larguar nga bunari, që 
nga ana sanitare është në rregull. 

2.1.3.4 Bunarët e Nortonit

Bunarët e Nortonit kanë bollëk të 
vogël, dhe prej tyre furnizohen me ujë 
amvisëri të caktuara në fshat, vilave etj. 
Bunarët përpunohen me vendosjen e 
gypit nga hekuri i derdhur me diametër 
40 mm, në thellësi prej 7 – 8 m. Që të leh-
tësohet vendosja, gypi fi llon me pjesë në 
formë të konit, të treguar në fi g.2.21. 

 

    

Fig.2.19 Bunari për një amvisëri

Në fi g.2.20 është treguar bunari për 
furnizim me ujë të numrit më të madh të 
shpenzuesve. Bunari është me diametër 3 
m. Uji i bunarit hyjnë në vrimat e mure-
ve dhe tërhiqet me dy gypa pranues dhe 
pompë të larguar nga bunari. 

TEP letër

argjilë

argjilë

Fig.2.20 Bunari për numër më të madh të 
shpenzuesve

Fig.2.21 Vendosja e gypit me makare 

Në gjatë prej rreth 1 m të gypit ka 
vrima në formë të rrethit, nëpër të cilat 
hyjnë uji. Vrimat kanë diametër disa mili-
metra që të mos bllokohen me rërë ose 
nga korrozioni.

Fig.2.22 Tërheqja e ujit me “tullumb” 

B.
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Tërheqja e ujit është me pompë 
pistonike të dorës, në popull e njohur 
si “tullumb”. Rrjedhja e ujit dhe pjesa e 
sipërme (mbitokësore) e bunarit duhet 
në mënyrë higjienike të rregullohet, (ng-
jashëm si tek bunarët e gërmuara), të tre-
guar në fi g. 2.22, (A) dhe (B), me mbrojtje 
me argjilë dhe pllakë të betonit me koritë.

2.1.3.5 Bunarët e shpuar 

Bunarët e shpuara (në formë të 
gypit), fi g.2.23, pranojnë ujëra nënto-
kësorë me nivel të lirë dhe arterik, prej sh-
tresave ujësjellës në thellësi më të madhe 
se 25 m. Thellësia maksimale nuk është 
saktë e përcaktuar dhe mund të jetë më 
tepër se 3000 m.

Shpimi është me dorë për terrene të 
buta dhe poroze deri në thellësi prej 40 
m dhe diametër 200 mm. Shpimi mekanik 
është për thellësi më të mëdha dhe shtre-
sa të tokës me përbërje të ndryshme, dhe 
diametra më të mëdha të bunarit. 

Bunari është i përbërë prej pjesëve 
vijuese: Komora e thatë, pjesa e sipërme 
e bunarit, kolona e mbështjellë, vazhdues 
gypor, fi ltër dhe gjep. 

Në komorën e thatë është e vendo-
sur pjesa e sipërme e bunarit, vijon se di-
menzionet e saj varen nga konstruksioni 
i të njëjtit. Komora e thatë është ujë jo 
lëshuese, e pastër dhe ka qasje të lehtë. 
Përpunohet prej gurit, betonit dhe beto-
nit të armuar. 

Konstruksioni i pjesës së sipërme, fi g. 
2.24, e bunarit është e ndryshueshme, në 
çka ndikon mënyra e tërheqjes së ujit. Tër-
heqja mund të jetë me pompë të thellësi-
ve e vendosur në vetë bunarin, klasike me 
sifon, me instilacione jashtë nga komora 
e thatë etj.

 

Fig.2.23 Bunari i shpuar, themeli dhe prerja

Fig.2.24 Pjesa e sipërme e bunarit

PRERJE A-A

BAZË

SHINË

FILTËR

Pjesa e sipërme e bunarit

Kolona 
mbështjellëse
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Kolona mbështjellëse e mbron pjesën 
e gërmuar nga rrënimi, i izolon shtresat e 
caktuara ujë bartëse dhe mundëson ven-
dosje të fi ltrit. Ajo është e përbërë prej gy-
pave (prej hekurit të derdhur, çelikut) me 
gjatësi prej 4 deri 8 m të cilat vazhdohen 
me fi leto ose saldim. Diametri është prej 
80 deri 1000 mm dhe sipas nevojës edhe 
2000 mm çka varet nga bollëku dhe llo-
ji i fi ltrit. Për arsye të thellësive të mëdha 
në çdo 40 deri 50 m, sipas mundësisë në 
shtresën ujë jo lëshuese, diametri i gypit 
zmadhohet për 100 mm.

Vazhduesi gypor i lidh kolonën e 
mbështjellë dhe fi ltrin. Me këtë arrihet ujë 
jo lëshueshmëria ndërmjet këtyre pjesë-
ve të bunarit. 

Filtri është pjesë më i rëndësishëm i 
bunarit. Përveç asaj që e fi ltron ujin, dhe e 
ndalon shtypjen e dheut. Nga lloji i fi ltrit 
varet bollëku i bunarit. Sipas konstruksio-
nit fi ltri duhet lehtë të nxjerrët nga bunari 
që të pastrohet ose zëvendësohet me të 
ri. Sipas materialit janë: gypa të thjeshtë 
të shpuar, prej shufrave metalike, rrjetë-
zuese (metal, plastikë), prej rërës etj..

Xhepi ka rolin e sedimentuesit. 
Gjatësia e tij varet nga thellësia e bunarit, 
konstruksioni i fi ltrit dhe aftësia e fi ltrit të 
shtresës ujë lëshuese, xhepi pastrohet si-
pas nevojës. 
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Nga sistemi qendror për furnizim 
me ujë, ujë shfrytëzon i tërë vendbanimi 
ose qyteti, me gjithë industrinë dhe eko-
nominë. 

Të gjitha ujërat e pranuara, për pije 
mbrohen me zona të mbrojtjes sanitare, 
si objektet e vetë burimit ashtu edhe ra-
joni mbledhës. 

Lokacioni i pranimit të ujit prej lumit 
duhet të jetë në koritë stabile të lumit, me 
breg të përhershëm dhe të lartë, thellësi 
të madhe dhe shpejtësi të ujit. Nga liqeni 
i Ohrit me ujë furnizohet qyteti, hotelet, 
vendbanimet turistike dhe fshatrat rreth 
bregut. 

Nëse diga është nga materiali i sh-
truar (dhe, gurë), por edhe  të betonit, 
pranimi për ujë mundet të gjendet në 
vetë liqenin si kullë. 

Kaptimi i burimit, duhet të sigurojë 
vetitë e pandryshueshme, sasi dhe nivel 
të ujit nga para kaptimit. 

Mënyra e dytë, e gërmimit të bu-
narëve përbëhet nga gërmimi paralel dhe 
përpunimi i mbështjellësit të bunarit. 

Tërheqja e ujit nga bunari i Nortonit 
është me pompë postonike të dorës në 
popull e njohur si “tullumb”.

Bunari i shpuar  është i përbërë prej 
pjesëve vijuese: Komora e thatë, pjesa e 
sipërme e bunarit, kolona e mbështjellë, 
vazhdues gypor, fi ltër dhe gjep. 

I Udhëzim: pas secilës pyetje do të gjesh 
vija të zbrazëta në të cilat duhet t’i sh-
kruash përgjigjet.

1.  Ku është e rregulluar mbrojtja sanitare 
e burimeve për ujë 

  a) ................................................... 

2.  Në cilën mënyrë, në mënyrë më efi kase 
do të mbrosh punëtorin i cili e gërmon 
bunarin e shahtit? 

  a) ..................................................................
............................................................................

3.  Shtypja në sistemet për furnizim me 
ujë krijohet! 

  a) .......................................... 
  b) ..........................................

II Udhëzim: rretho cila nga alternativat 
është më e mirë që të kryhet fj alia ose të 
përgjigjet me pyetjen.

1. Çka ka në fi llim të çdo gypi pranues:
  a) shportë 
  b) pompë

2.  Çfarë vegle shfrytëzohet për gërmimin 
e gropës të themelit të kaptazheve?

  a) vegël e dorës
  b) eksploziv

Vetëvlerësim të testit

Grup i 
pyetjeve

Nr.i 
pyetjes

Pikët e 
mundshme

Pikët e 
fi tuara

I

1 1
2 2
3 2

II
1 1
2 1
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2.2. Përmirësimi i cilësisë së ujit

Ekzaminimet e resurseve ujore, si 
burime të mundshme për furnizim me 
ujë, tregojnë përbërje të ndryshme dhe 
cilësi, kurse standardet për sistemet e ca-
ktuara për furnizim me ujë dallohen. Për 
këtë arsye resurset ujore duhet të përsh-
taten standardeve të nevojshme fi zike, 
kimike dhe bakteriologjike – biologjike. 
Kjo arrihet në objektet për pastrim të ujit, 
fi g.2.25, në të cilën kombinohen sipas ne-
vojës proceset mekanike, kimike dhe bio-
logjike. Kufi j të mprehtë ndërmjet këtyre 
proceseve në objektet për pastrim nuk 
ka. Fillimisht mënjanohen përbërësit më 
të mëdhenj, pastaj grimcat të suspendu-
ara dhe në fund mbeturina tjetër. 

2.2.1 Sedimentimi 

Mënjanimi i përbërësve organik dhe 
joorganik të zbërthyer të cilat notojnë në 
ujë, në mënyrë mekanike mënjanohen me 
sedimentim. Sedimentimi e zvogëlon tur-
bullueshmërinë dhe ngjyrën prej 60 dei 90 
%, mënjanon deri 70 % baktere. Për sedi-
mentim më efi kas shfrytëzohen kuagulan-
tët, si sulfatet, të Al dhe Fe. Këto bashkëdy-
zime i grupojnë grimcat e suspenduara 
dhe koloide në ujë, ata fi tojnë masë më të 
madhe dhe sedimentohen për kohë më të 
shkurtë. Në objektet kuagulatorët (fl okula-
torë) procesi zgjatë prej 10 deri 30 min. 

Sedimentimi ndodh në objektet se-
dimentuese, të cilët punojnë në parimin 
e zvogëlimit të shpejtësisë së ujit. Janë 
të konstruktuar llojet vijuese të sedimen-
tuesve:  horizontal, vertikal, radial dhe 
kohën e fundit precipitatorët. 

2.2.1.1 Sedimentuesi horizontal 

Sedimentuesit horizontal, fi g.2.26, janë 
pishina në formë të drejtkëndëshit në bazë, 
të ndërtuara prej betonit dhe betonit të ar-
muar. Kanë dimensione të mëdha të pishinës 
sedimentuese, gjerësi prej 3 deri 5 m, gjatësi 
prej 10 deri 30 herë më të madhe se thellësia 
e ujit, e cila është prej 3 deri 5,5 m.

Uji i papërpunuar derdhet nga gypi 
prurës në kanalin parasedimentues të per-
foruar (të shpuar), ku shpejtësia zvogëlohet 
në rreth 0,3 m/ s. Nga ndarësi, uji derdhet në 
pishinën sedimentuese, ku rrjedhë me shpe-

 

Fig.2.25 Pamja e një pjese nga objektet në 
stacionin për pastrim

Objektet e këtilla janë: sedimentu-
esit; fi ltruesit; aeratorët; sterilizatorët etj.
Objektet për pastrim të ujit çdoherë janë 
të vendosur para se ai të shpërndahet në 
rrjetin e ujësjellësit.
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jtësi prej 5 deri 25 mm/s. Gjatë kësaj grimcat 
e suspenduara sedimentohen në fundin e 
pjerrtëzuar (2%). Uji i pastër derdhet në ka-
nalin dalës dhe prej këtu në pastrimin e më-
tejshëm. Uji mbahet deri në 6 orë. 

Në fi g.2.27 është treguar bazë dhe 
prerja e sedimentuesit horizontal. Për sh-
kak të vazhdimësisë në pastrimin e ujit ka 
dy pishina sedimentuese, përderisa njëri 
pastrohet nga suspenzionet e sedimen-
tuara, e dyta e pastron ujin.

2.2.1.2 Sedimentuesi vertikal

Sedimentuesit vertikal, fi g.2.28, në 
bazë janë rrethore ose shumë këndore, 
prej betonit ose betonit të armuar. 

 

 
Fig.2.26 Pamja e sedimentuesve   

Suspenzioni i sedimentuar në fund 
me pjerrtësi më kahe të kundërt të rrje-
dhjes lëshohet sipas nevojës nëpër gyp 
të fundit, e furnizuar me mbyllës . Që 
të arrihet efekt më i madh i sedimenti-
mit (shkurtimi i gjatësisë dhe kohës), në 
pishinën sedimentuese vendosen ndarë-
se (shikan), të cilat edhe më tepër e nga-
dalësojnë ujin dhe fundërrinën.

Fig.2.27 Sedimentuesi horizontal

Fig.2.28 Sedimentues vertikal në fabrikën 
për ujë

Janë të përbërë prej cilindrit qen-
dror në mes, pishinës (unazore), vëllimo-
re, shahtet sedimentuese (të vendosura 
teposhtë), gyp prurës, gyp përçues dhe 
lëshues, të  treguar në fi g.2.29.

Lartësia e sedimentuesit është rre-
th 5 m, kurse diametri deri 2 herë më i 
madh. Uji derdhet në cilindrin qendror 
me shpejtësi 30 mm/s. Nëpër vrima rrjedh 
në pishinën unazore ku shpejtësia zvo-
gëlohet në 5 deri 20 mm/s. Pastrimi zgjatë 
rreth 1,5 orë, pas çka uji prej pishinës una-
zore me gyp përçues rrjedh drejtë objek-
teve të tjera për pastrim. Sedimenti bie në 
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shahtet sedimentuese dhe sipas nevojës 
lëshohet. 

2.2.2 Filtrimi 

Uji fi ltrohet nëse pas sedimentimit 
ka sasi të vogël të turbullueshmërisë. Me 
fi ltrim mënjanohen edhe elementet radi-
oaktive, bakteret deri në 99 %, rregullohet 
era dhe shija, ndihmon gjatë mënjanimit 
të hekurit dhe manganit etj. Filtrimi ësh-
të proces i cili e tërheq ujin si nëpër sitë, 
nëpër shtresën e fi ltrit në poret e të cilit  
ndalohet pjesa më e madhe prej asaj që 
dëshirojmë të mënjanojmë nga uji. Nëse 
fi ltri është prej zhavorrit, rërës, antraci-
tit – mënjanohet turbullueshmëria dhe 
mikroorganizmat; thëngjilli aktiv – mën-
janohet era. Filtrimi i ujit është në fi ltrues, 
të ngadaltë, të shpejtë dhe nën shtypje.

2.2.2.1 Filtrues të ngadalshëm

Filtruesit e ngadalshëm, fi g.2.30, 
janë pishina prej betonit ose prej betonit 
të armuar, me bazë në formë  të drejt-
këndëshit. Në fund ka gurrë me dimensi-
one, prej 15 deri 20 cm, pllaka e perforuar 
(shpuar) prej betonit të armuar ose gypa 
drenazhe. Mbi këtë pjesë bartëse ka prej 
30 deri 50 cm zhavorr. Shtresa prej zhavorr 
nuk ka rolin e fi ltrit, por vetëm e lehtëson 
fi ltrimin.Filtri është prej 80 deri 120 cm 
rërë kuarci (me diametër të kokrrizave prej 
0,3 deri 1 mm), antracit, thëngjill aktiv etj.
Mbi shtresën fi ltruese gjatë fi ltrimit të ujit 
krijohet kore biologjike (skramë-llum) me 
trashësi prej 5 mm. Në të kryesisht ndalet 
ajo që dëshirojmë ta mënjanojmë nga uji. 
Mbi koren biologjike ka rreth 120 cm ujë 

 

Fig.2.29 Sedimentuesi vertikal në bazë, 
prerje dhe ndërtim të së njëjtës
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të papërpunuar. Filtrimi është prej 2 deri 
5 m3/ d /m2 të sipërfaqes fi ltruese. Gjatë 
kohës aftësia e skamës (llumit) për fi ltrim 
zvogëlohet, sepse zmadhohet trashësia 
e saj. Në varësi nga turbullueshmëria e 
ujit, për 5 ditë deri në dy muaj fi ltri duhet 
të pastrohet. Pastrimi është mënjanimi i 
skamës (llumit) dhe prej 2 deri 5 cm nga 
rëra, kurse në thellësi prej 20 deri 30 cm 
përzihet. Filtrin e pastron personi i auto-
rizuar pasi që do ta ndërpresë derdhjen e 
ujit të papërpunuar.

Fig.2.31 fi ltrues të shpejtë 

Filtri përbëhet nga sistemi i gypave 
drenazhuese në fund, mbi ta rreth 50 cm 
zhavorr dhe më sipër prej 60 deri 70 cm 
rërë e kuarcit me diametër të kokrrizës rre-
th 1mm. Në vend të rërës, fi ltri mund të jetë 
prej antracitit ose thëngjillit aktiv. Fig.2.32 
është treguar prerja gjatësore e fi ltruesit. 

 

Fig.2.30. Shtresa e ngadalësuar (anglisht) 
fi ltruese është e vendosur në pishinën 
prej betonit të armuar, shahtës dalëse 
dhe gypin përçues për ujë të pastër. Uji 
i papërpunuar rrjedh prej gypit prurës, 
gjatë kësaj mbahet niveli konstant, i njëjti 
lëviz teposhtë nëpër skramën (llum), rërën, 
pjesën mbartëse deri te shahta dalëse dhe 
gypi përcjellës.

2.2.2.2. Filtruesi i shpejtë

Filtruesit e shpejtë, fi g.2.31, janë 
pishina me bazë në formë të drejt-
këndëshit, por me dimensione shumë të 
vogla se sa fi ltruesit e ngadalshëm.

Fig.2.32 fi ltruesi i shpejtë, prerja

Filtrimi i ujit është me shpejtësi 50 
herë më të madhe se shpejtësia e fi ltri-
mit në fi ltruesit e ngadalshëm. Kapacite-
ti i fi ltrimit është prej 100 deri 200 m3/d / 
m2 të sipërfaqes fi ltruese. Kjo si rezultat i 
mënyrës së lëvizjes së ujit. Ai rrjedh prej 
lart teposhtë dhe atë që e përmban e 
lenë në tërë shtresën fi ltruese. Uji i pastër 
nëpër gypin përçues drenazhues (kullu-
es) të fundit rrjedh, e treguar në fi g.2.33.

PËRCJELLËS

FURNIZIM 
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PRERJE GJATËSORE

NGA SEDIMENTUES

NË KANALIZIM

PËRCJELLJE TË UJIT 
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Fig.2.33 Filtrimi i ujit

2.2.3 Përmirësimi i përbërjes kimike 

Përmirësimi i përbërjes kimike të 
ujit është zvogëlim i fortësisë, mënjanimit 
të hekurit, gazrave etj.

Ujërat në natyrë me fortësi më të 
madhe se e lejuara për disa furnizime 
të ujit, është e nevojshme që kimikisht 
të trajtohen, respektivisht të zbuten. Në 
praktikë zbatohen metodat me reagen-
së, katjonike, termike etj. Metoda me re-
agensë zbatohet për ujëra të fortë dhe të 
turbullt të cilat përveç që zbuten edhe fi l-
trohen. Metoda katjonike tregon rezulta-
te të mira për ujin i cili nuk përmban ma-
terie të suspenduara respektivisht ujëra 
nëntokësorë dhe paraprakisht të kulluara. 
Metoda termike e zvogëlon fortësinë e 
ujit i cili shfrytëzohet në kaldajat e avullit. 

Prania e hekurit me ujë për disa de-
dikime është e kufi zuar, (industria e teksti-
lit) për këtë arsye duhet të mënjanohet. 
Largimi i hekurit bëhet me aeracion, koa-
gulim etj. Me aeracion, uji lëshohet të rr-
jedh nëpër injektorë special me shpejtësi 

dhe shtypje të madhe. Gjatë kësaj ndahet 
dyoksidi i karbonit, kurse uji ngopet me 
oksigjen nga ajri. Hekuri trivalent hidroli-
zohet në hidroksid të hekurit dhe pastaj 
ndahet nga uji me sedimentim. 

Dioksid i karbonit, oksigjeni dhe sul-
fur hidrogjeni janë gazra korroziv – agre-
siv për metalin, kurse dyoksid i karbonit 
është agresiv për betonin, kurse sulfur 
hidrogjeni i jep ujit erë të pakëndshme. 
Degazifi kimi është me metoda kimike (sh-
timi i bashkë dyzimeve) dhe metodave 
fi zike (ajrimit).

2.2.4 Dezinfektimi i ujit

Mbetja prej rreth 1 % të baktereve 
në ujë, pas fi ltrimit shkatërrohen me mje-
te të ndryshme baktericide si: klor, ozon, 
rreze ultravjollcë dhe gëlqere e shuar. 

Klori është më i lirë, më efi kas dhe 
mjet afatgjatë për dezinfektim të ujit ( deri 
36 orë). Klorimi është në aparate speciale, 
kloratorë, me të cilat dozimi i klorit është 
automatike në sasinë deri 1 mg/l ujë. 

Ndikimi i ozonit dhe rrezeve ultra-
vjollcë ndërpritet menjëherë pas daljes 
të ujit nga aparatet për dezinfektim, për 
këtë arsye përdoret për sasi të vogla të 
ujit.

PRERJE E TËRTHORTË
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Kufi j i mprehtë ndërmjet proceseve 
mekanike kimike dhe biologjike në obje-
ktet për pastrim nuk ka. 

Sedimentimi e zvogëlon turbullu-
eshmërinë dhe ngjyrën prej 60 deri 90 %, 
mënjanon deri 70 % të baktereve. 

Sedimentuesit horizontal në bazë 
janë pishina në formë të drejtkëndëshit, 
të ndërtuara prej betonit dhe betonit të 
armuar. 

Nëse fi ltri është prej zhavorrit, 
rërës, antracitit – mënjanohen turbullu-
eshmëria dhe mikroorganizmat; thëngjilli 
aktiv – mënjanohet era. 

Tek fi ltruesi i ngadalshëm mbi sh-
tresën e fi ltrit gjatë fi ltrimit të ujit krijohet 
kore biologjike (skram) me trashësi rreth 
5 mm. Në të kryesisht ndalohet ajo që 
dëshirojmë të mënjanojmë nga uji. 

Filtrimi i ujit është me shpejtësi 50 
herë më të madhe nga shpejtësia e fi ltri-
mit në fi ltruesit e ngadalshëm. 

Zbutja e ujit është me metodat: me 
reagensë, katjonite, termike etj..

Klori është mjetë më i lirë, më efi kas 
dhe më afatgjatë për dezinfektim të ujit. 

      

I Udhëzim: pas secilës pyetje do të gjesh 
vija të zbrazëta në të cilat duhet t’i sh-
kruash përgjigjet.

1. Sa orë mbahet uji në sedimentuesit 
horizontal? 
   a)............................................

2. Çka ka në fund të fi ltruesit të shpejtë?  
   a) ............................................

II Udhëzim: rretho cila nga alternativat 
është më e mirë që të kryhet fj alia ose të 
përgjigjet me pyetjen!

1. Me fi ltrimin mënjanohen! 
   a) turbullueshmëria
   b) era 
   c) shija
   d) elementet radioaktive

2. Degazifi kimi i dyoksidit të karbonit, 
agresiv për betonin është me:
   a) metodat kimike
   b) metodat fi zike

3. Çfarë forme ka baza e sedimentuesit 
vertikal?
   a) rrethore
   b) shumëkëndësh

Vetëvlerësim  të testit
Grup i 
pyetjeve

Nr.i 
pyetjes

pikët e 
mundshme

pikët e 
fi tuara

I
1 1
2 1

II
1 4
2 2
3 2
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2.3 Stacionet e pompave

Stacionet e pompave, të treguar në 
fi g.2.34, janë në mënyrë të barabartë të 
domosdoshme në sistemet për furnizim 
me ujë dhe sistemet e kanalizimit. Përveç 
stacioneve të pompave dhe hidroforët 
mundësojnë shtypjen e nevojshme dhe 
sasisë së nevojshme të ujit në rrjetin e 
ujësjellësit, në çdo kohë, atje ku shtypja 
krijohet në mënyrë artifi ciale. 

branike, me krahë, pompa me ajër të ng-
jeshur dhe pompa me goditje hidraulike.

Përfaqësues tipik është pompa 
postonike. Tek këto pompa pistoni lëvizë 
njëherë në njërën drejtim, njëherë në dre-
jtimin tjetër. Edhe pse pompat kanë sh-
kallë të madhe të shfrytëzueshmërisë, ma-
dje deri 98 % rrallë përdoren. Shkaku është 
pamundësia për transmetimin e energjisë 
nga motorët rrotullues. Pompat postonike 
me dorëz tek ne shumë zbatohen për tër-
heqjen e ujit nga bunarët e gërmuar dhe 
të Nortonit (shih temën 2.3.3 dhe 2.1.3.4).

Pompa membranike është e ngjash-
me me atë postonike, por me ecje më të vo-
gël. Tek kjo pompë ka probleme më të vogla 
me korrozionin, shpenzimin dhe pastrimin. 

Pompa me krahë, ka shtytës i cili rro-
tullohet njëherë në njërën kahe njëherë 
në kahen tjetër. 

Pompa postonike, membranike dhe 
me krahë, krijojnë vakuum në gypin tër-
heqës gjatë tërheqjes së ujit, ku gjendet 
mbi nivelin e tij. 

Te pompat me ajër të ngjeshur roli i 
pistonit për shtytje të ujit e ka ajri i ngjeshur. 

Pompat me goditje hidraulike e 
shfrytëzojnë energjinë e ujit e cila rrymon 
që të ngritët i njëjti në nivelin e dëshiruar.

Pompat me punë të pandërprerë, 
mundësojnë rrjedhje të vazhdueshme të 
currilit të ujit nga gypi tërheqës, nëpër sh-
tëpizën e pompës, në gypin shtytës. Pom-
pa të këtilla ka më tepër lloje por në sis-
temin për furnizim me ujë dhe kanalizim 
shfrytëzohen ato rrotullueset. Ato kanë 
rrotë (rrotulluese) dhe shtëpizë.

 

Fig.2.34 Pompat në stacionin e pompave

2.3.1 Llojet e pompave

Pompat janë elemente makinerike 
të kombinuara nga materialet e ndryshme. 
Pompat më shpesh janë të përpunuara 
nga hekuri i derdhur, bronzi dhe çeliku, në 
kombinim me pjesë nga alumini, qerami-
ka, plastika, kauçuku dhe goma e fortë.

Sipas mënyrës së punës, pompat mund 
të punojnë me ndërprerje dhe pa ndërprerje. 

Pompat me ndërprerje të punës, në 
mënyrë alternative mbushen nga hapësira 
thithëse dhe zbrazen në hapësirën shtytë-
se. Pompat e këtilla janë: postonike, mem-
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Përfaqësuesit tipik janë pompat: 
centrifugale, me propelerë, gjysmë aksia-
le, fi letuese, spirale etj.. 

Fig.2.36 Pompa shumë shkallësh e 
thellësisë,me pjesët përbërëse: 1) shporta 
tërheqëse; 2) valvuli tërheqës; 3) gypi 
pranues; 4) rrota punuese; 5) prapa rrotës; 
6) boshti; 7) kushineta; 8) gypi shtytës; 
9) mbyllësi; 10) valvuli jo kthyes; 11) 
elektromotori;

Pompat spirale – kërmillore janë të 
konstruktuara nga gypi bartës prej çelikut 
në të cilën është salduar shiriti spiral prej 
çelikut. Lartësia në të cilën ngritët sasia 
e madhe ujore janë me mbeturinat ësh-
të më së shumti 10m (ujërat e zeza dhe 
ujërat industriale të kanalizimit).

Fig.2.35 Pompa centrifugale

Në pompat centrifugale fi g.2.35, uji 
nëpër gypin tërheqës në mënyrë aksiale 
hyjnë në rrotën punuese, rrjedh nëpër 
lopatat në kahe radiale, gjatë kësaj fi ton 
përshpejtim centrifugal, dhe energjia ki-
netike në të njëjtën moment zmadhohet. 
Për këtë arsye sasia e ujit relativisht e vo-
gël ngritët në lartësi të madhe, madje deri 
2000 m. 

Pompat me helikë, e tërheqin ujin 
paralelisht në rrotën e punës (aksialisht), 
me çka zvogëlohet ndikimi i forcës cen-
trifugale. Këto pompa shfrytëzohen për 
ngritjen e sasive të mëdha të ujit në lar-
tësi të vogla (uji atmosferik në kanalizim). 

Pompat gjysmë aksiale dhe fi letore 
janë lloj kalimtar ndërmjet pompave cen-
trifugale dhe atyre me helikë. Uji rrjedh 
pjerrtë në raport të aksit të rrotës punu-
ese. Pompat zbatohen për sasi ujore të 
mesme të ngritura në lartësi të mesme në 
sistemet për furnizim me ujë fi g.2.36.
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2.3.2.  Pajisjet e stacioneve të 
pompave

Stacionet e pompave janë objekte 
të rëndësishme në sistemet për furnizim 
me ujë ku shtypja në rrjet krijohet për 
mes rrugës artifi ciale. Pajisja në stacionet 
e pompave, fi g. 2.37 prerja, është: pishina 
tërheqëse, shporta pranuese, gypi pranu-
es, pompat, pajisja hidromekanike,  gypi 
shtytës dhe rezervuari. 

Në stacionet e pompave ka numër 
më të madh të pompave të cilat nuk pu-
nojnë njëkohësisht. Pompat aktive, puno-
jnë me shkallë më të lartë të shfrytëzu-
eshmërisë. Pompat rezerve, 1/3 ose gjys-
ma nga numri i përgjithshëm në stacion, 
janë më të reja dhe të afta të hyjnë në 
procesin e punës menjëherë pasi që do 
të prishet ndonjë pompë aktivë. Dimen-
sionimi i pompave është sipas shpenzu-
eshmërisë maksimale ditore dhe sasisë 
ujore për shuarjen e zjarrit. 

Pajisja hidromekanike është funk-
sion të stacionit të pompave. Me vakuu-
metrin matet vakuumi në gypin pranues, 
kurse me manometrin shtypja në gypin 
shtytës. Ujë matësi e matë sasinë ujore 
e cila shtytet. Me mbyllësin rregullohet 
dhe ndërpritet rrjedhja e ujit drejtë gypit 
shtytës. Në gypin shtytës ka edhe valvul 
kthyese për pengimin e goditjes ujore 
gjatë ndërprerjes së punës të pompës. 
Valvul e tillë kthyese vendoset në afërsi 
pas shportës tërheqëse, në gypin pranu-
es që të pengohet zbrazja e pompës, nëse 
ajo gjendet mbi nivelin e ujit në pishinën 
tërheqëse. 

Makina repartuese e pompës mund 
të jetë: makina me avull, turbina me avull, 
turbina me gaz, asinkron elektro-motori, 
sinkron elektro- motori, motori me dje-
gie të brendshme dhe etj.. Më së shumti 
shfrytëzohen elektro-motorët asinkron, 
për arsye të çmimit të ulët, fuqisë së ma-
dhe, mirëmbajtjes së lehtë dhe repartit të 
sigurt. 

Gypi shtytës është i njëjtë si gypi tër-
heqës, prej hekurit të derdhur ose çelikut. 
Diametri i gypit varet nga sasia ujore e cila 

 

 
Fig.2.37 Pjesët e stacionit të pompës

Pishina tërheqëse është çdo bunar 
në të cilin vendoset shporta tërheqëse 
ose pompa, pishina si çdo rezervuar për 
ujë, lumenj, liqene natyror dhe artifi cial. 
Në pishinën tërheqëse duhet të ketë mjaf-
tueshëm ujë për nevojat e shpenzuesve. 

Shporta pranuese është në fi llim të 
gypit pranues. Ajo pengon hyrjen e gjë-
sendeve të mëdha dhe shtazëve bashkë 
me ujin. Gypi pranues ka gjatësi më së 
paku 30 m, për arsye se paraqiten humbje 
të mëdha lokale të shtypjes. Është e për-
punuar nga hekuri i derdhur ose çelikut. 
Lidhja e gypave është me muf ose fl lansh. 

PRERJE 3-3
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rrjedh, gjatë kësaj duhet të mbahet llogari 
për shpejtësinë maksimale prej 2,5 m / s. 

Kyçja dhe s’kyçja e pompave është 
me komandë dore në vetë stacionin dhe 
telekomandë. Për këtë arsye në stacionin 
e pompave duhet të ketë hapësira për 
punë të papenguar të punëtorëve të cilët 
e shërbejnë të njëjtën. Kyçja automatike 
e pompave varet nga puna e objekteve 
të tjera në sistemin për furnizim me ujë, 
posaçërisht nga nevoja për ujë në rajonin 
shpenzues në kohë të caktuar. 

2.3.3. Hidroforët

Hidroforët janë konstruksione me 
dedikim të dyfi shtë, tërheqje dhe ruajtje 
të ujit, respektivisht stacione të pompave 
dhe rezervuarë nën shtypje fi g.2.38.

Hidroforët ndërtohen në terrene 
të rrafshëta, ku plotësisht i zëvendësojnë 
rezervuarët mbitokësorë, për objekte të 
larta të caktuara (soliterë), kur rrjeti zgje-
rohet etj. Ata e mbajnë shtypjen e nevo-
jshme në rrjetin e ujësjellësit. Kyçja në ci-
klin punues është automatike. Në fi g.2.38 
është treguar impianti hidroforik. 

Pompa (5) me elektromotorin (6) e 
tërheqin ujin nga pishina tërheqëse në 
zonën e ultë. Uji shtytet në kazanin nën 
shtypje (4), gjatë çka ajri ngjeshët mbi 
nivelin e ujit. Kështu arrihet shtypja e ne-
vojshme dhe pompa në mënyrë automa-
tike ç’kyçet. Uji nëpër gypin përçues (12) 
rrjedhë drejtë rrjetit. Gjatë kësaj niveli i 
ujit zvogëlohet, po ashtu edhe shtypja në 
enën për ujë. Pasi që do të arrihet shtypja 
minimale, i barabartë në atë të rrjetit të 
shpenzuesve, pompa në mënyrë automa-
tike kyçet etj.. 

Pompa punon sipas nevojave për 
ujë, kurse koha ndërmjet dy kyçjeve është 
5 deri 15 min. Në fi g. numrat e tjerë e kanë 
kuptimin vijues: 1) ndërprerësi automatik; 
2) manometri; 3) gjami ujëmatës; 8) kapa-
ku; 9) gypi pranues; 10) shporta pranuese; 
11) kyçja në rrjetin e ujësjellësit; 

Fig.2.38  Impiante hidrofori
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2.4 Rezervuarët

Shpenzueshmëria e ujit ndryshohet 
gjatë kohës prej 1 ore, dite, vitit etj., për 
shkak të nevojave jo të njëtrajtshme të 
konsumit. Për rrjedhjen prej pranimit, 
mund të thuhet se është relativisht e 
njëtrajtshme gjatë kohës. Për ruajtjen e 
ujit dhe barazimit të dallimeve ndërmjet 
rrjedhjes dhe shpenzimit të ujit në siste-
met ndërtohet rezervuarët. Rezervuarët 
përveç asaj që akumulojnë ujë për nevo-
jat e konsumatorëve të shuarjes së zjarrit, 
mundësojnë dhe shtypje të njëtrajtshme 
në rrjetë. 

Sipas dedikimit rezervuarët i gru-
pojnë në: rregulluese (të cilat e barazojnë 
dallimin ndërmjet rrjedhjes dhe shpenzu-
eshmërisë së ujit) dhe rezervuarët për ujë 
të pastër (tek stacionet për pastrim).

Sipas mënyrës së punës mund të 
jenë: rezervuar me nivel të lirë (të gër-
muara në tokë) në kotë më të lartë nga 
shpenzuesit dhe të vendosura në mure 
mbështetëse) dhe rezervuarë nën shtyp-
je (hidroforë). Sipas materialit prej të cilit 
janë të ndërtuara, rezervuarët janë prej: 
gurit në llaç të çimentos; beton të pa ar-
muar; beton klasik i armuar; beton i sfor-
cuar dhe çelikut. 

Pozita e rezervuarëve në raport të 
konsumit është: para shpenzuesve, në 
vendbanime dhe pas vendit të shpenzu-
esve. 

2.4.1 Vend pozita e rezervuarit

Gjatë zgjidhjes së lokacionit për re-
zervuar duhet t’i kihet kujdes si vijon: 
-  rezervuari të gjendet më ulët se kapta-

zhi që të mundësohet rrjedhja gravita-
cione e ujit; 

-  kaptazhin dhe rezervuarin sipas 
mundësisë t’i lidh gypi përçues i shkur-
të;

-  në raport të shpenzuesve rezervuari 
të jetë mjaftueshëm në lartësi që të 
mundësoj rrjedh të ujit edhe deri te 
vendet më të larta për mbushje;

-  rezervuari dhe shpenzuesi të jenë të 
lidhur me gyp përçues të shkurtë për 
shkak të ekonomisë më të mirë.

Në varësi nga konfi guracioni i terre-
nit dhe vend pozitës të burimit të ujit në 
raport të shpenzuesve, rezervuari mun-
det t’i ketë pozitat: para, në dhe pas vend-
banimit. 

Rezervuari para vendbanimit, duhet 
të jetë me largësi të vogël dhe i vendosur 
në lartësi të mjaftueshme, që të sigu-
rohet ujë në të gjitha vendet e mbushjes. 
Në këtë mënyrë ka humbje më të vogla 
gjatësore në gyp përçuesin kryesor. Në re-
zervuarin uji përherë  derdhet dhe rrjedh 
respektivisht përtëritet, kurse shpenzue-
sit furnizohen çdoherë me ujë të freskët.  
Rezervuarët para rajonit shpenzues kanë 
mungesë, sepse dëmtimet e rastit të prur-
jes kryesore sjellin deri te ndërprerja e fur-
nizimit me ujë. Derisa ai riparohet, shpen-
zuesit furnizohen nga autocisternat si në 
fi g.2.39:
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Fig.2.39 Autocisternat për ujë për pije

Rezervuarët në mes të vendbani-
meve, ndërtohen nëse në vendbanimin 
ka kodër (rezervuar nëntokësor) deri te 
i cili uji shtytet me pompë. Nëse tereni 
është i sheshtë, atëherë rezervuari është 
mbitokësor (kullë), si në fi g.2.40

ose ujësjellësi, vendbanimi furnizohet 
nga uji paraprakisht i akumuluar në rezer-
vuarin ose në mënyrë direkte nga stacioni 
i pompave. 

Rezervuarët pas vendbanimit (kon-
tra rezervuarë, rezervuarë të gërshetu-
ara), furnizohen me ujë nga gyp përçuesi 
kryesor, i cili është njëkohësisht edhe gyp 
nga rrjeti në vendbanim. Rrjedhja deri te 
rezervuari mund të jetë në mënyrë gra-
vitacione ose me shtytjen me pompë. 
Mbushja e rezervuarit është në kohën 
kur rrjedhja prej kaptazhit (stacionit të 
pompave) është më i madh se shpenzu-
eshmëria. Shtypja në rrjet është e njëtrajt-
shme. Dëmtimi në cilëndo pjesë të gypa-
ve nuk ndikon në vazhdimësinë e furnizi-
mit me ujë.

  

 
Fig.2.40 Rezervuari mbitokësorë

Gypi kryesor njëherësh është gyp 
nga rrjeti i ujësjellësit. Furnizimi me ujë i 
shpenzuesve është njëherësh nga rezer-
vuari dhe nga stacioni i pompave (kapta-
zhi). Shtypja në rrjetin është i njëtrajtsh-
me. Gjatë dëmtimit të pjesëve nga rrjeti 
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2.4.2  Llojet konstruktive të 
rezervuarëve 

Konstruksioni i rezervuarëve dhe 
materiali prej të cilit ndërtohen varet nga: 
lloji i sistemit të furnizimit me ujë; lokaci-
onit dhe kushteve të terrenit; mundësitë 
teknike dhe ekonomike të investitorit.

Rezervuarët munden të gjenden 
nën sipërfaqen tokësore (nëntokësore) 
dhe rezervuarë mbitokësore (kullë). 

2.4.2.1 Rezervuarë nëntokësorë

Rezervuarë nëntokësorë, fi g.2.41 
ndërtohen plotësisht në gropë. Ata janë 
të përbëra prej 2 pjesëve themelore, 
komora ujore (pishina të mëdha të mbu-
luara) dhe komorës së mbyllur.

Thellësia e komorës ujore varet nga 
madhësia e syprinës së bazës, shtypjes së 
nevojshme në rrjet, trashësisë maksimale 
të mureve, kushteve gjeologjike etj.. The-
llësia më e madhe e lejuar është: 5,5 m.

Fundi, muret dhe pllaka e sipërme 
e rezervuarit nga brenda dhe jashtë izo-
lohen që të pengohen pikimi i ujit nga dhe 
drejtë rezervuarit nëpër plasaritjet. Për sh-
kak të mbrojtjes termike të ujit mbi izoli-
min e pllakës vendoset rreth 1 m argjil. 

Komora ujore në bazë mund të jetë 
rrethore, në formë të katrorit dhe të dre-
jtkëndëshit. 

Forma rrethore respektivisht cilindri-
ke e komorës ujore, fi g.2.42 statikisht është 
zgjidhje më e volitshme nga aspekti i sh-
typjes  së tokës dhe shtypjes hidrostatike. 

 

 
 

  

Fig.2.41 Rezervuari nëntokësorë

Komora ujore është pjesa kryeso-
re e rezervuarit. Në të akumulohet sasia 
e nevojshme ujore për shpenzuesit, për 
shuarjen e zjarrit dhe për rastet e papa-
rashikueshme. 

Fig.2.42 baza rrethore e komorës ujore: a) 
një komorë; b), c), dhe d), dy komora në 
raport të ndërsjellë të ndryshëm. 

Rezervuarët me bazë me formë të dre-
jtkëndëshit, fi g.2.43 me komorë ujore të dy-
fi shtë dhe trefi shtë dhe një komorë e thatë. 
Në komorat ujore ka mur ndarës (shikan), i 

a
b

c
d
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cili mundëson qarkullim të përhershëm të 
ujit (uji rrjedh prej njërës pjesë, kurse prej 
pjesës tjetër rrjedh në gypin përçues). 

hues është në fund të komorës ujore, që 
të lëshohet kundrina e sedimentuar dhe 
sipas nevojës të zbrazet e njëjta. Në gypin 
prurës, përcjellës dhe lëshues ka mbyllës 
për rregullimin dhe ndërprerjen e rrjedh-
jes (për çdo komorë ujore).

 

 

 

Fig.2.43 Komorat ujore me bazë me formë 
të drejtkëndëshit. a) baza në formë të 
katrorit; b), c), dhe d) baza drejtkëndëshe të 
komorave ujore të dyfi shtë dhe trefi shtë.

Komora e thatë është me dimensi-
one të vogla. Çdoherë të dy komorat janë 
ashtu të vendosura që të ketë një komorë 
të thatë. Nëpër të kalojnë të gjitha gypat 
e nevojshëm për punën e rezervuarit. 
Në të (nëpër derë ose vrimë të shahtit), 
hyjnë personat e shërbimit, i montojnë, 
mirëmbajnë dhe i kontrollojnë gypat, in-
strumentet matëse dhe armaturat. Dedi-
kimi i gypave është prurja, përcjellja dhe 
derdhja e ujit. Gypi mbi derdhës dhe lës-
hues janë në mes veti të lidhura. Gypi lës-

Fig.2.44 Rezervuari në ndërtim

2.4.2.2 Rezervuarët mbitokësorë

Rezervuarët mbitokësorë (kullë), 
fi g.2.45 ndërtohen në terrene të shesh-
ta. Komora ujore vendoset mbi ndërtesat 
e larta ose në konstruksione bartëse të 
veçanta (shtylla). Lartësia e shtyllave ësh-
të në kufi jtë prej 15 deri 25 m. 

Fig.2.45 rezervuari mbitokësorë.

a b

c

d
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Kullat prej betonit të armuar ndër-
tohen për pranim të mesëm dhe të vo-
gël të ujit. Sipas formës janë më shpesh 
cilindrike me fund të sheshtë ose sferik. 
Në fi g.2.46 është treguar fundi i komorës 
ujore dhe mënyrës së shtrirjes:

ngjyra refl ektuese) dhe ndriçim të natës 
të komorës ujore.

Në fi g.2.47 janë të treguar komora 
e thatë, gypat, armaturat dhe shkallët, të 
vendosura në shtyllë në të cilën shtrihet 
komora ujore. 
 

 

 

      

      

    

 

Fig.2.46 Shtrirja e komorës ujore
 
a) pllaka e sheshtë e shtrirë në murin 

cilindrik; b) pllaka e sheshtë me lëshime e 
shtrirë në murin cilindrik; c) për vëllim të 
madh të rezervuarit fundi është i sheshtë 
i shtrirë në murin qendror cilindrik dhe 12 
shtylla të lidhura me trarë; d) dy komora 
ujore në formë të kërpudhës dhe fund 
sferik, të shtrirë në tetë shtylla (konstruk-
sioni është nga betoni i para sforcuar).

Është e detyrueshme hidroizolimi 
dhe izolimi termik (posaçërisht lyerja me 

Fig.2.47 Komora e thatë, gypat, armaturat 
dhe shkallët

b.

d.

a. c.
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Stacionet e pompave janë objekte 
të rëndësishme në sistemet për furnizim 
me ujë, ku shtypja në rrjet krijohet sipas 
rrugës artifi ciale. 

Pompat me ndërprerje në punë, në 
mënyrë alternative mbushen nga hapë-
sira tërheqëse dhe zbrazen në hapësirën 
shtytëse, përfaqësues tipik është pompa 
postonike.

Hidroforët ndërtohen në terrene 
të rrafshëta ku plotësisht i zëvendësojnë 
rezervuarët mbitokësorë, për objekte in-
dividuale të larta (soliter), kur rrjeti zgje-
rohet. 

Për ruajtjen e ujit dhe barazimit të 
dallimit ndërmjet rrjedhjes dhe shpenzu-
eshmërisë të ujit në sistemet ndërtohen 
rezervuarët. 

Pozita e rezervuarëve në raport të 
konsumit është: para shpenzuesve, në 
vendbanimin dhe pas vendit të shpenzu-
esve. 

Komora ujore në bazë mund të 
jetë rrethore, në formë të katrorit dhe 
drejtkëndëshit. Tek rezervuarët mbito-
kësorë është e detyrueshme hidroizolimi 
dhe izolimi termik (posaçërisht lyerja me 
ngjyra refl ektuese) dhe ndriçim nate. 

     

I Udhëzim: pas secilës pyetje do të gjesh 
vija të zbrazëta në të cilat duhet t’i sh-
kruash përgjigjet.

1. Shtypja tek hidroforët matet me:    
  a).................................................................

2. në raport të terrenit rezervuarët janë: 
  a) .................................................................
  b).................................................................

3. rezervuarët mbitokësorë janë të përpu-
nuar prej: 
  a).................................................................
  b).................................................................

II  udhëzim: vendos  cila alternativ është 
më e mirë që të kryhet fj alia ose të përgji-
gjet me pyetjen. Rretho!

1. Pompat në stacionet janë: 
  a) aktive 
  b) momentale 
  c) rezerve

2. Komora ujore në bazë është: 
  a ) rrethore 
  b) në formë të drejtkëndëshit
  c) në formë të katrorit 
  d) në formë të parabolës 

Vetëvlerësim  të testit
Grup i 
pyetjeve

Nr.i 
pyetjes

pikët e 
mundshme

pikët e 
fi tuara

I
1 1
2 2
3 2

II
1 2
2 3
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2.5 Rrjeti i ujësjellësit dhe pajisja 

Transmetimi i ujit deri te vendba-
nimi, pa dallim se a është sistemi i ujësje-
llësit gravitacion ose me shtypje artifi ciale 
e krijuar, është nëpër gypin kryesor. Në 
vendbanim, uji rrjedh nëpër rrjetin darës 
rrugorë, deri te ndërtesat. Në ta vendoset 
instalimi ujësjellës. Pa dallim se ku gjendet 
rrjeti gypor, uji në ta rrjedh nën shtypje. Kjo 
mundëson vendosje e gypave në çfarëdo 
pozite (nëntokë dhe nën ndërtesë). 

deri te shpenzuesi i fundit dhe mbarojnë 
në mënyrë qore, si në fi g.2.49:

 
    

    

 
  

    
 
 

 

Fig.2.48 Uji i vakët rrjedh nga gypi i 
ujësjellësit të plasaritur.

2.5.1 Llojet e rrjetit të ujësjellësit

Rrjetet e ujësjellësve në vendbani-
me mund të ndërtohen si të hapura (të 
degëzuara) dhe të mbyllura (unazore). 

Tek rrjetat e degëzuara, gypi kryesor 
kalon nëpër pjesën e dendur të banuar të 
vendbanimit, ndahen gypat me diametër 
më të vogël, prej tyre ndahen gypa tjerë 
me diametër ende më të vogël, kështu 

Fig.2.49 Rrjeta e degëzuar

Në gypat uji rrjedh në një kahe ashtu 
që prishja e ndonjë gypi sjellë deri te ndër-
prerja e furnizimit me ujë të atij vendi. 

Gypat në degët e fundit janë të 
ekspozuara goditjes ujore (gjatë hapjes 
dhe mbylljes të rubineteve); Uji pak lëvizë 
edhe gjatë temperaturave më të vogla se 
0oC mundet të grijë, kurse gypat të plasin.

Ky sistem zbatohet për furnizim 
me ujë të fshatrave të vegjël me një rru-
gë kryesore të lidhur me rrugë anësore, 
vendbanime me çezma rrugore dhe ob-
jekte industrial. Tek rrjeti ujësjellës në for-
më të unazës të gjitha gypat në mes veti 
janë të lidhura dhe formojnë një rrjet të 
mbyllur të pandërprerë. Uji përherë lëvizë 
(qarkullon) dhe furnizon një vend nga të 
dy anët, si në fi g.2.50 

Fig.2.50 Rrjeti në formë të unazës
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Në këtë mënyrë mangësitë e rrjetit 
të degëzuar plotësisht janë të mënjanuar, 
kurse zbatimi është i pakufi zuar. Mangë-
sia e vetme është nevoja nga më tepër 
gypa për arsye të gjatësisë më të madhe 
të rrjetit. Në gypin kryesor të rrjetit të 
ujësjellësit i cili ka diametër më të madh 
nuk vendosen kyçje për shpenzues indivi-
dual por në gypa të veçantë me diametër 
më të vogël të cilët në udhëkryqet nda-
hen nga gypat kryesor. Gypat vendosen 
në njërën anë (në istikam nën nivelin e 
trotuarit), për rrugë më të gjerë se 20 m, 
si në fi g.2.51. 

2.5.2 Pajisja në rrjetit të gypave

Objektet nëpër të cilat uji rrjedh, 
prej pranimit deri te shpenzuesit; Prej 
pranimit deri te rezervuari; prej rezervua-
rit deri te shpenzuesit; janë përçues krye-
sor dhe rrjeti i ujësjellësit. Gypat prurës 
dhe rrjeti me gypa me prerje tërthore rre-
thore me gjatë të caktuar dhe pjesës spe-
ciale. Ata vendosen në istikam të gërmuar 
lidhen, mbrohen, ekzaminohen, dezinfe-
ktohen, istikami mbulohet dhe lëshohen 
në eksploatim. Fig.2.52 Tregon vendosjen 
e gypave në istikam.

 

   

Fig.2.51 Instalime nën rrugë me gjerësi 
deri 20 m; 1 – gypi i ujësjellësit; 2- gypi i 
kanalizimit; 3- kyçësi për kanalizim; 4 – 
tehu dhe instalimet e tjera.

Distanca nga tehu është 1 deri 1,5 
m kurse në thellësi prej 1,5 m (nën zonën 
e ngrirjes). Për rrugë më të gjëra se 20 m, 
gypat janë nga të dy anët nën trotuaret.  
Në qytetet e mëdha të gjitha instalimet 
vendosen në tunele të veçanta vetëm për 
këtë qëllim.

Fig.2.52 Vendosja e gypave

Gypat e drejtë të ujësjellësit janë 
të përpunuar nga hekuri i derdhur, beto-
nit të armuar, çelikut, azbest – çimentos, 
materieve plastike. Pjesët speciale janë 
armatura dhe pjesë fazonike ( materiali i 
njëjtë si gypat e drejtë ). 
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2.5.2.1 Gypa nga hekuri i derdhur

Gypat nga hekuri i derdhur më së 
shumti përdoren për rrjetin e ujësjellësit 
rrugor, për arsye se janë të qëndrueshëm 
në ujërat agresiv dhe terrene. Derdhja e 
gypave mund të jetë në kallëp vertikal të 
rërës dhe në centrifuga speciale për der-
dhje. Prodhohen me gjatësi deri 5 m, dhe 
klasë dhe diametër në varësi nga shtypja të 
cilin e durojnë gjatë kushteve të caktuara. 
Lidhja e gypave është me gllavinë (muf), 
fi g.2.53 dhe parvaz (fl lanxh), fi g. 2.54 

fqinjë dhe përforcohen me bulon dhe 
dado.

2.5.2.2. Gypat prej çeliku

Gypat prej çeliku prodhohen pa te-
gel (të petëzuar) dhe prej llamarinës të 
salduar me tegel tërthorë, gjatësorë dhe 
spiral. Edhe pse gypat nga ana e brendsh-
me izolohen me bitumen a nga jashtë 
me shumë shtresa të bitumenit të nxehtë 
dhe voalit të xhamit nuk janë të qëndru-
eshëm ndaj ndikimit agresiv të dheut dhe 
ujit. Për këtë arsye më rrallë shfrytëzohen 
përveç diametrave më të mëdhenj. Lidhja 
e gypave është me saldim dhe më rrallë 
me muf.

2.5.2.3. Gypat prej betonit të armuar

Gypat prej betonit të armuar për-
doren atje ku përdoren edhe gypat prej 
hekuri të derdhur. Këto gypa mund të 
përpunohen në vendin e vendosjes, por 
më shpesh në fabrikë. Procedura e për-
punimit është me pervibrim në kallëp, 
centrifugim dhe në kohën më të re me vi-
bropresim. Gypat prej betonit të armuar 
munden të përpunohen me para sforcim. 

Gjatë lidhjes të gypave me muf të 
derdhur me qumësht të çimentos, gjatë 
kohës lidhja dobësohet dhe humbet sasi 
e madhe e ujit. Që të përmirësohet her-
metizmi vendoset unaza prej gome në 
muf.

 

Fig.2.53 Gypi i drejtë me muf

Për përmirësimin e ujë moslëshu-
eshmërisë të lidhjes, tek mufi  zbatohet 
konopi dhe plumbi. 

Fig.2.54 Gypi i drejtë me fl lanxh

Unaza prej gome ose kauçukut ven-
doset ndërmjet fl lanxhave të dy gypave 
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2.5.2.4  Gypat prej azbestit – 
çimentos

Gypat  prej azbestit – çimentos për-
punohet nga përzierja e fi jeve të gjata të 
azbestit dhe portland- çimentos, në ra-
port përkatës. Zbatohen më tepër proce-
dura të përpunimit por më bashkëkohore 
është procedura e lidhjes së çimentos në 
autokllav. 

Gypat prej azbestit – çimentos janë 
të ndjeshëm në goditje (paraqiten pla-
saritje të padukshme të cilat gjatë kohës 
së eksploatimit zgjerohen) për këtë arsye 
duhet të kihet kujdes gjatë ngarkimit, 
transportit, shkarkimit dhe vendosjes. 

Edhe pse kanë peshë të vogël, çmim 
të ulët, lehtë priten dhe shpohen, për shkak 
të ndikimit të dëmshëm ndaj shëndetit të 
shpenzuesve, të zbuluar dhjetë vitet e fun-
dit (tash më nuk përdoren dhe ku i ka zë-
vendësohen me gypa prej materialit tjetër).

2.5.2.5.  Gypa prej materialet e 
plastikës

Gypat prej plastike prodhohen prej 
polivinil-kloridit (PVC), polietilenit të butë 
dhe të fortë (PE) dhe poliesterit. Vetitë e 
përbashkëta të gjitha këtyre gypave prej 
masave plastike në raport me gypat prej 
materialeve të tjera janë: masë e vogël; 
qëndrueshmëri ndaj korrozionit; rezis-
tenca hidraulike të vogla; përpunimi dhe 
montazh e thjeshtë (fi g.2.55) është e ne-
vojshme gjerësia më e vogël e vrimës dhe 
çmimi më i ulët.

Fig.2.55 Montimi i PE gypave të vegjël 

Gypat prej PVC, fi g.2.56, në varësi nga 
shtypja punuese përpunohen në dy klasa. 
Janë të gjatë prej 6 deri 12 m dhe diametër 
prej 50 deri 300 mm. Lidhja është me muf 
të hermetizuar me unazë prej gome.

Fig.2.56 Gypa prej PVC

Gypa prej PE janë në tre standarde 
në varësi nga shtypja, edhe atë: 2,5; 6 dhe 
10*105Pa. Gypat me diametër deri 110 
mm kanë gjatësi prej 200 deri 300 m ( të 
mbështjellë në makare), kurse ato me dia-
metër më të madh janë të gjatë deri 20 m, 
në copa të drejta. Lidhja është me saldim 
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dhe pjesë të ndryshme prej plastike dhe 
unaza të gomës.

Gypat nga poliesteri durojnë shtyp-
je deri 10*105Pa. Lidhen me ngjitjen dhe 
lidhje të ngjashme sikur tek PE. 

2.5.2.6 Armaturat e ujësjellësit 

Për funksionim të rregullt të rrjetit të 
ujësjellësit në  të njëjtën vendosen arma-
tura. Ato janë prej hekurit të derdhur, me 
përpunim special për dedikim përkatës si: 
mbyllës; valvula kthyese; valvula lëshue-
se; valvula reduktuese, hidrantë etj.

Mbyllësit (shiberët), sipas konstru-
ksionit janë të llojllojshëm në varësi nga 
vendi ku zbatohen dhe dedikimit për të 
cilët shfrytëzohen. Ato e ndërprejnë rrje-
dhjen e ujit, pjesërisht ose tërësisht, që të 
mbrohet rrjeti i gypave dhe objekteve në 
sistemin gjatë remontit, riparimit etj.. Në 
rrjetin e ujësjellësit mbyllës vendosen në 
fi llim të çdo dege të gypave kurse tek gy-
pat e gjatë dhe të drejtë në 300 – 500 m.

Valvulat kthyese në mënyrë automa-
tike e ndërprenë rrjedhjen e ujit pasi që 
do të ndryshohet kahja e rrymimit të ujit. 
Më shpesh janë të vendosur në afërsi, për 
gjatë ujit, afër pompave që të pengohet 
kthimi i ujit gjatë ndërprerjes së punës të 
makinës repartuese, përderisa mbyllësi i 
pompës nuk mbyllet. Valvulat kthyese i 
kanë të gjitha vendet në rrjet, ku uji duhet 
të rrjedh vetëm në një kahe. 

Valvulat ajrore e lëshojnë ajrin nga 
rrjeti i gypave në mënyrë automatike. Ajri 
ndahet nga uji, posaçërisht gjatë zbrazjen 

dhe mbushjes të rrjetit, mblidhet në vendet 
me thyerje vertikale dhe pjesët e saj të lartë. 

Valvulat për lëshim të ujit dhe 
fundërrinës, detyrimisht ka në vendet e 
ulëta, në fund të degës etj. Ata hapen gjatë 
larjes, remontit dhe riparimit të rrjetit. 

Valvulat për reduktim të shtypjes, e 
zvogëlojnë shtypjen kur ajo është më e 
madhe se 7 deri 8 Pa, në gypin kryesor 
dhe rrjetin e ujësjellësit. Shtypja e këtillë 
paraqitet për shkak të dallimit të madh 
në lartësinë mbidetare të lokacioneve të 
pranimit dhe rezervuarit, por edhe ndër-
mjet rajoneve të caktuara në vendbanim. 

Hidrantët janë një lloj të mbyllësve 
me mundësi që në ta të montohet gyp me 
curril, pipëz  për larjen e rrugëve, vaditjen e 
sipërfaqeve të gjelbërta, shuarjen e zjarrit 
etj. I ka detyrimisht në çdo udhëkryq në 
trotuar (nën/ mbi tokë) më larg nga ndër-
tesat më së paku 2m. Në drejtimet e gjata 
hidrantët janë në 60 deri 100 m. 

 

Fig.2.57 Hidranti nëntokësor

Hidrantët nëntokësorë, fi g.2.57 janë 
në rrugët me komunikacion intensiv.  
Nëse keq mirëmbahen vështirë gjenden 
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dhe lëshohen në përdorim. Hidrantët 
mbitokësore, fi g.2.58 janë më të rrallë për 
arsye se pengojnë në komunikacion.

Fig.2.59 Pjesët fazonike

Në fi g.2.60 është treguar vendosja 
e pjesës fazonike prej hekurit të derdhur 
(harkut), në vendin ku gypi prej plastike e 
ndryshon drejtimin në drejtim horizontal.

 

Fig.2.58 Aktivizimi i hidrantit mbitokësor 
kundër zjarrit

2.5.2.7 Pjesët fazonike
Pjesët fazonike shfrytëzohen për 

kalimin prej gypave në pjesë të veçantë,  
gjatë ndryshimit të diametrit të gypave, 
atje ku gypi mbaron, ku gypi degëzohet, 
gjatë ndryshimit të drejtimit, ndryshimit 
të mënyrës së lidhjes etj. Pjesët fazoni-
ke, fi g.2.59 përpunohen prej materialit të 
njëjtë si edhe gypat e drejtë. 

Çfarëdo varietete të pjesëve fazoni-
ke në mënyrë serike të prodhuara janë të 
mundshme që të zgjidhen të gjitha pro-
blemet të cilat paraqiten në rrjetin e ujës-
jellësit. Projektuesit hartojnë plane mon-
tuese (skema) ku me shenja përkatëse 
dhe shkronja i vizatojnë pjesët fazonike.

Fig.2.60 Harku prej hekurit të derdhur 
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2.6  Eksploatimi dhe mirëmbajtja e 
sistemeve  për furnizim me ujë

Sistemet për furnizim me ujë janë 
shumë të ndërlikuar, të përbëra nga një numër 
i madh i objekteve me dedikim të ndryshim 
dhe lokacion në qindra kilometra katror. Ata 
eksploatohen disa dhjetëra vite. Prej këtu del 
ndërlikueshmëria e përcjelljes së tyre, eks-
ploatimit dhe mirëmbajtjes. Shih tema 1. 

Ndërmarrjet komunale publike, të 
cilët ekonomizojnë me sistemet duhet të 
kenë qendër kompjuterike informative si 
mjet i rëndomtë për punë, fi g.2.61.

parë është planifi kimi i punës së sistemit, 
sipas nevojave të shpenzuesve. Për tërë 
kohën e eksploatimit është e nevojshme 
matja e madhësive themelore: 

Cilësia (standardi); rrjedhja; shtypja 
etj., që tregojnë në rregullshmërinë e sis-
temit. Sipas nevojës në situatat kritike të 
paparashikueshme për punën e sistemit 
(fatkeqësi natyrore, zjarr me përmasa më 
të mëdha, avari, fi g.2.39, diversione dhe ve-
prime ushtarake), doemos të ndërmerret 
veprimi direkt për mbrojtje në periudhën 
më të shkurtë të mundshme, kurse shpen-
zuesit edhe më tej të furnizohen, fi g.2.48.

Fig.2.61 Përcjellja e objekteve për furnizim 
me ujë me IK teknikën. 

Pasi që do të ndërtohen objektet 
në sistemin për furnizim me ujë detyra e 

 
 

Vijon nevoja për grumbullimin e të 
dhënave, kadastra nëntokësor dhe admi-
nistrim me punën e sistemit prej 1 vendi.

VENDE MATËSE
REZERVUAR

 TË DHËNA

RREGULLATOR

KONVERZIM

TË DHËNA

KOMANDE

BUNAR (PIESOMETËR)

NIVEL I UJIT NËNTOKËSOR

TË DHËNA

TË DHËNA

GYP 
(RRJEDHË – PRESION)

STACION POMPE
– RRJEDHË
- PRESION

KOMANDE

RREGULLATOR

KONVERZIM KOMUNIKIME PROCESOR

PAJISJE E 
RADIOS

PAJISJE E 
RADIOS

TRANSMETIM 
NËPËRMJET 
RADIOS

UHF MODEM

MODEM

BAZA E TË 
DHËNAVE DISK

Legjenda:

E- MADHËSI ELEKTRIKE
Q- RRJEDHË
H- NIVEL
P- PRESION
S- DEPRESION

NJËSI 
PERIFERE

RANÇARË 
PROCESOR

FUNKSIONE:
–  MBLEDHJA E TË 

DHËNAVE
– ARHIVIM
– MBIKQYRJE
– NDËRPRERJE
–  UDHËHEQJE E 

PROCESIT
– LAJMËRIM

TRANSMETIM 
ME KABLLO KOMUNIKIM 

KABLLOVIK

INFORMATA

KOMANDE

MADHËSI TË MËDHA
STAGNO (E HAPUR, E 
Ç’KYQYR, E HAPUR, E 
MBYLLUR, ETJ.)
(HAP, MBYLL, NDRYSHO 
POZITË; HAP, Ç’KYQ, ETJ.)

PAJISJE PËR KOMUNIK TË 
LARGËT (TRANSMETIM TË 
TË DHËNAVE DHE DREJTIM I 
MIKROPROCESORËVE + MODEM)

A/D

D/A

D/A

A/D
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Pa dallim ku gjendet rrjeti i gypave, 
uji në të rrjedh nën shtypje. Kjo mundëson 
vendosje të gypave në çfarëdo pozite 
(nëntokë dhe nën ndërtesë). 

Rrjetat e ujësjellësit në vendbani-
met munden të ndërtohen si të hapura 
(të degëzuara) dhe të mbyllura (unazore) 
gypat janë në 1 deri 1,5 m nga tehu dhe 
në thellësi prej rreth 1,5 m (nën zonën e 
ngrirjes). 

Edhe pse gypat prej azbestit – çi-
mentos kanë peshë  të vogël, çmim të 
ulët, lehtë priten dhe shpohen, për shkak 
të ndikimit të dëmshëm të shëndetit të 
konsumatorëve (e zbuluar 10 vitet e fun-
dit) tash më nuk e përdoren dhe ku ekzis-
tojnë zëvendësohen me material tjetër. 

Hidrantët janë njëlloj i mbyllësve, 
me mundësinë në ta të montohen gypa 
me pipëz për larjen e rrugëve, vaditjen e 
sipërfaqeve të gjelbërta, shuarjen e zjarrit 
etj..

Sipas nevojës në situatat kritike të 
pa parishkuara për punët e sistemit do-
emos të ndërmerret veprimi direkt për 
mbrojtje në periudhë sa më të shkurtë 
të mundshme. Prej këtu grumbullimi i të 
dhënave, kadastrat nëntokësor dhe admi-
nistrimi me punë e sistemit nga një vend. 

   

I Udhëzim: pas secilës pyetje do të gjesh 
vija të zbrazëta në të cilat duhet t’i sh-
kruash përgjigjet.

1. Në rrjetin në formë të unazës uji qar-
kullon dhe furnizon një vend prej:
  a)............................................

2. Numëro të paktën 3 armatura ë ujës-
jellësit!
  a)............................................
  b)............................................
  c)............................................

II  Udhëzim: rretho cila nga alternativat 
është më e mirë që të kryhet fj alia ose të 
përgjigjet me pyetjen.

1. Gypat e drejtë të ujësjellësit përpu-
nohen prej:
  a) hekurit të derdhur
  b) çelikut 
  c) betonit të armuar 
  d) azbestit – çimentos

2. Lidhja e gypave prej çelikut bëhet në 
mënyrën vijuese:
  a) saldim 
  b) fl lanxh

3. Thellësia në të cilën vendosen gypat e 
ujësjellësit është:
  a) rreth 5 m
  b) ndërmjet 1 dhe 2m

Vetëvlerësim  të testit
Grup i 
pyetjeve

Nr.i 
pyetjes

pikët e 
mundshme

pikët e 
fi tuara

I
1 1
2 3

II
1 4
2 1
3 1

  



З. Sistemet e kanalizimit
  Fillimi i sistemeve
  Kanalizimi në ndërtesat
  Kanalizimi në oborret
  Kanalizimi rrugorë
  Objektet e rrjetit
3.1.   Rrjetat e kanalizimit       

E përgjithshme 
Gjysmë ndarëse 
Ndarëse

3.2.   Skemat e kanalizimit        
Normale 
Normalisht e prerë
Paralele
Zonale
Radiale

3.3.   Gypat e kanalizimit          
Material 
Tunele kaluese

3.3.1   Prerja tërthore e gypave të 
kanalizimit                
Rrethore 
Vertikale në formë të vezës
në formë të vezës nëpër horizontalë
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3.4  Objektet tek sistemet e 
kanalizimit        

3.4.1. Shahtet kontrolluese   
3.4.2. Shahtet kaskade        
3.4.3.  Mbledhësit dhe sedimentuesit 

rrugorë                  
3.4.4.  Lëshimi i ujërave të ndotura në 

pranuesit       
3.5.   Pastrimi i ujërave të kanaleve
3.5.1. Objektet për pastrim mekanik

Grillat dhe sitat
Grimcues dhe mullinj
Sedimentues për rërë
Sedimentues për llum
Vende për kalbje
Fusha për drenazhim

3.5.2. Objektet për pastrim biologjik
Fushat për ujitje
Pishina për peshq
Këneta
Filtrat biologjik
Basenet  biologjike

3.5.3  Objektet për pastrim  të ujërave të 
ndotura nga objektet e vetmuar

  gropat septike
3.6    Eksploatimi dhe mirëmbajtja e 

sistemeve të kanalizimit  
Mbaje në  mëndje
Test
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3. Sistemet e kanalizimit

Menjëherë pas përdorimit të ujit të 
pastër nga ujësjellësi, për mes pajisjeve sa-
nitare rrjedh përafërsisht sasia e barabartë e 
ujërave të zeza në kanalizim. Ky ujë përmban 
sasi të madhe të materieve organike dhe mi-
neraleve, numrit të madh të baktereve dhe 
fekaleve. Për shkak të shkatërrimit dhe kal-
bjes së shpejtë të këtyre materieve bashkë 
me ujin duhet për kohë të shkurtë evaku-
ohen (shih temën 1.3, mësimi i rregullt). 

Sistemi i kanalizimit fi llon në ndër-
tesat, vazhdon nën nivelet e rrugëve dhe 
mbaron në stacionin për pastrim. 

Nga shtëpitë individuale, ujërat e 
zeza bashkë me ato atmosferike përcjellin 
nëpër sipërfaqen e tokës, sikur në fi g. 3.1 
ose nën të.

me janë rigoroze. Për këtë arsye ujërat e 
zeza nga objektet banesore dhe publike, 
mblidhen me gypa vertikal të cilët fi llojnë  
mbi kulmin, kalojnë nëpër të gjitha katet 
dhe hapësirat e podrumit. Pastaj me gyp 
horizontal, për mes shahtës kontrolluese 
dërgohen në gypin e rrugës. Shpesh, uji 
nga shirat që bie në kulmet dhe trasat, për 
mes ulluqeve rrjedh në kanalizim. Shiu, 
në varësi nga madhësia e rajonit të qytetit 
(mbledhësit), është sasia e ujit e cila nuk 
mundet të anashkalohet. Kjo shkakton 
vërshime në zonat e ulëta të qyteteve, po-
drumeve dhe rrugëve të komunikacionit, 
Për këtë arsye dërgohet jashtë nga vend-
banimet me sistemin e kanalizimit.

Fig.3.2 tregon rrjetin e kanalizimit 
për bitot dhe ujërat atmosferik nën ndër-
tesë, me kyçës me gyp të rrugës dhe rrje-
tit të oborrit.

 

 

 
Fig.3.1 Përcjellja sipërfaqësore

Mënyrë e këtillë i ndotë ujërat nën-
tokësore dhe për këtë arsye ndërtohen 
gropa septike dhe rezervuare. Në ta 
pjesërisht pastrohen ujërat e zeza dhe 
pastaj thithen në tokë. Sot, dispozitat 
sanitare për mbrojtjen nga ujërat e zeza 
për vendbanime dhe tokës së punuesh- Fig.3.2. Rrjeti i kanalizimit a) në ndërtesë; b) 

në oborr

a.

b.

Shahtë
kontrolluese
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Pjesa më e madhe e ujit e cila 
shfrytëzohet në procesin e prodhim-
tarisë në industrinë janë ujërat e zeza dhe 
duhet të largohen nga kanalizimi i qytetit, 
me ose pa pastrim. Impiantet industriale 
t ë përbëra nga më shumë halla punuese 
dhe ndërtesa administrative (ekonomi të 
bujqësisë), kanë rrjetin e vetë vetanak të 
oborrit prej gypave, sharteve kontrollue-
se dhe stacionit pastrues.

Të gjitha ujërat e zeza, industriale 
dhe atmosferike derdhen në gypat e ka-
nalizimit. Prej gypave me prerje tërthore  
më të vogël uji rrjedh në gypat me prer-
je tërthore më të madh (mbledhës). Prej 
këtyre rrjedh në kanalet kryesore (kolek-
torët). Kolektorët e dërgojnë ujin deri te 
stacioni për pastrim ose pranuesi, fi g.3.3.

Fig.3.4 Kapaku i shahtës

Vijon se detyrë e sistemit të kanalizimit 
është të gjitha ujërat që e mbushin t’i dërgojë 
jashtë nga vendbanimi, sipas mundësisë në 
mënyrë të padukshme dhe t’i lëshojë në pra-
nuesit natyror (lumenj, liqene, detra), fi g.3.5. 
Gjatë kësaj duhet të kihet kujdes në pastër-
tinë e pranuesve (recipientëve), çka donë të 
thotë pastrim të ujërave të kanalizimit.

Fig.3.3. Rrjeti rrugor i kanalizimit

Në gypat nga rrjeti ka shumë shah-
te (kontrolluese kaskade,  mbledhës, mbi 
derdhëse etj.), të treguar në fi g.3.4. Nëse 
ka nevojë tek terrenet e ulëta ndërtohen 
stacione të pompave. Niveli i lartë i ujëra-
ve nëntokësorë zvogëlohet me drenazhe 
dhe pranimin në kanalizimin rrugor. 

Fig.3.5. Lëshimi në breg të lumit

Të gjitha sistemet e kanalizimit 
duhet të jenë ekonomike, si për ndërtim 
ashtu edhe për eksploatim. Kjo kërkon 
përvojë dhe profesionalizëm nga ana e të 
punësuarve në këtë veprimtari të ekono-
misë me ujërat.
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3.1 Rrjetat e kanalizimit 

Rrjeti i kanalizimit rrugor i dërgon 
ujërat e zeza, varësisht nga origjina, sa-
sia dhe konfi guracioni i terrenit në disa 
mënyra. Rrjeta të këtilla janë: e përgjithsh-
me (e përzier), gjysmë ndarëse (gjysmë 
seperacione) dhe ndarëse (reparacione).

Rrjeti i përgjithshëm, ujërat e bito-
ve, industriale dhe atmosferike i largon 
me rrjet të përbashkët deri te stacioni për 
pastrim dhe pastaj i lëshon në pranues, të 
treguar në mënyrë skematike në fi g.3.6. 
Për arsye se ndërtohet vetëm një rrjetë i 
kanalizimit nën nivelin e rrugëve, mbetet 
hapësira për instilacionet e tjera (ujësje-
llës, TT, elektrikë, sistemit për nxehje etj.).

(është mirë prerja tërthore e gypave të 
jetë rrethore me berma dhe në formë të 
vezës). Për arsye të pamundësisë të ndër-
timit në etapa, rrjeti i përgjithshëm anga-
zhon investime fi llestare të mëdha. 

Rrjeti gjysmë-ndarës i largon ujërat 
e bitit dhe industriale në një rrjet të ka-
nalizimit kurse ato atmosferike në tjetër. 
Ndërmjet këtyre dy rrjetave ekziston pika 
e përbashkët në lloj të shahtës mbi der-
dhëse, si në fi g.3.7.
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Fig.3.6 Rrjeti i përgjithshëm

Ky rrjet i plotëson dispozitat sanita-
re të rrepta, për arsye se në pranuesin lës-
hon vetëm ujë të pastër. Dimensionimi i 
gypave është sipas shirave vërshues afat-
gjatë, dhe kanë dimensione të mëdha të 
cilat nuk janë shpesh herë të shfrytëzuara 

Fig.3.7 Rrjeti gjysmë darës

Llogaritet se në minutat e para kur 
fi llon të bie shi, sasia ujore është e vogël, 
i lanë kulmet dhe rrugët, ndotet, dhe për 
këtë arsye duhet të pastrohet (a). Siç zma-
dhohet kohëzgjatja e shiut, zmadhohet 
edhe sasia e ujit. Ajo nuk është e ndotur 
dhe mundet të lëshohet në pranuesin pa 
pastrim (b). Kështu dimensionet e stacio-
nit për pastrim janë më të vogla dhe ndo-
tja e pranuesit është  i papërfi llshëm. 
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Prerje e tërthortë e gypave
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Rrjeti ndarës ka dy rrjeta të kanali-
zimit paralel. Në njërën rrjedhin ujërat e 
bitëve dhe industriale deri te stacioni për 
pastrim dhe pastaj lëshohen. Rrjeti i dytë, 
më i cekët nën nivelin e rrugës i përcjell 
ujërat atmosferik deri te pranuesi, pa pas-
trim. Edhe për skaj asaj se ndërtohen dy 
rrjeta të kanalizimit, kjo mënyra ka për-
parësi të shumta: stacioni për pastrim 
ka dimensione më të vogla; rrjetat mun-
den të ndërtohen në etapa (fi llimisht për 
ujërat e bitëve); janë të nevojshme inves-
time fi llestare më të vogla etj.. Në mënyrë 
skematike është treguar në fi g.3.8 

3.2 Skemat e kanalizimit

Rrjeti i kanalizimit rrugor, llojet 
e ndryshme të sharteve, stacioneve të 
pompave dhe objekteve për pastrim dhe 
lëshim të ujërave të kanalizimit, si dhe 
pranuesve natyror, mund të jetë në raport 
të ndryshëm. Gjatë kësaj, çdoherë duhet 
të kihet kujdes që të mos prishen karakte-
ristikat fi zike, kimike dhe biologjike të ujit 
në recipientët prej para lëshimit të ujëra-
ve të kanalizimit. 

Në fi g.3. 9 janë treguar lloje të 
ndryshme të skemave të rrjetave të kanali-
zimit në varësi nga relievi, pozitës së lëshi-
mit, dallimi në lartësi të nivelit të ujit në 
pranuesin dhe kanalin etj.: normale; mesa-
tare normale; paralele; zonale; radiale.

Bite Industr

Stacion i pastrimit

 

Fig.3.8 Rrjeti ndarës

Skema normale (a) ka kanale mble-
dhës me pozitë normale kundrejt pranu-
esit. Në këtë mënyrë arrihet gjatësia më e 
vogël kurse pjerrtësia më e madhe e fun-
dit të gypave. Çdo kanal e lëshon sasinë 
e vetë të ujit në pranuesin dhe e ndotë. 
Skema e këtillë është e shfrytëzuar shumë 
herët, kur nuk është parashtruar kërkesa 
për pastrim të ujërave të zeza. Sot mun-
det të zbatohet vetëm tek rrjeti ndarës 
për ujërat atmosferik.

Prerje e tërthortë në rrugë, trotoar, ndërtesa, së 
bashku me rrjetin kanalizues

Atmosfer

Pranues
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Tek skema normale e prerë (b) të 
gjitha kanalet janë normale ndaj pranue-
sit, por në afërsinë e tij derdhen në kolek-
tor prej të cilit uji rrjedh në stacionin për 
pastrim dhe pastaj lëshohet. Kjo skemë 
mundet të zbatohet për rrjetin e përzier, 
për shkak se të  gjitha ujërat pastrohen.

Skema zonale (d) ka disa rrjeta të 
veçanta të kanalizimit, të cilat e dërgojnë 
ujin nga zonat e caktuara të vendbanimit. 
Zonat munden të dallohen sipas lartësisë 
(gjatë kësaj rrjetat munden të jenë të lid-
hura ose jo), munden të kufi zojnë pjesë 
nga vendbanimet me rrjeta të ndryshme 
ose ndotje të ujit. 

 

    

 
  
 
 
 
 
 
 

     

    
 
 
 
 

 
Skema paralele (c) ka kanale mble-

dhës paralele ndërmjet veti, por po ashtu 
edhe me pranuesin. Prej tyre uji derdhet 
në kolektor, me çfarëdo pozite ndaj pra-
nuesit, pastaj pastrohet dhe lëshohet.  
Skema zbatohet për ujërat e bitëve dhe 
industriale tek rrjeti ndarës. Për shkak të 
sasisë ujore të vogël, vendbanimi mund 
të jetë e shtrirë në sipërfaqe më të madhe 
kurse pjerrtësia e terrenit të jetë në kahe 
të rrjedhjes së ujit në lum. 

Skema radiale (e) ose të decentrali-
zuar. Vendbanimin e ndanë në mbledhës 
me rrjeta të kanalizimit vetjak dhe insti-
lacione për pastrim të ujit, në mënyrë ra-
diale të vendosura. Kështu uji i pastruar 
mundet të shfrytëzohet për ujitje, në in-
dustrinë e cila nuk ka rregulla sanitare të 
rrepta dhe të lëshohet në pranues.

b.

c.

d.

e.
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3.3 Gypat e kanalizimit

Rrjetin e kanalizimit rrugor e formo-
jnë gypat të përpunuara me fabrikat, kur-
se në istikamet montohen dhe lidhen me 
muf. Gypat nga rrjeti i përzier vendosen në 
mesin e rrugës, nën rrugën për qarkullim 
të automjeteve, të treguar në fi g.3.10, isti-
kami gërmohet në mesin e rrugës. 

Fig.3.11 Tuneli me instilacionet  (1) 
kanalizimi, (2) ujësjellësi, (3) (4) dhe (5) 
elektronikë, (6) (7) kabllo optik, (8) (9) 
Sistemi për nxehje dhe (10) ndriçim.

Nëse diametri i gypave është deri 60 
cm, prerja tërthore është rrethore, i për-
punuar prej betonit të armuar, plastikës 
(fi g.3.12), dhe më rrallë prej azbestit – çi-
mentos, hekurit të derdhur dhe qeramikës.

Fig.3.10 Gërmimi i istikamit për rrjetin e 
përgjithshëm

Nëse rrjeti është ndarëse gypat të ci-
lat e përcjellin ujin e bitovit dhe industrial 
janë në mesin e rrugës. Gypat të cilat e lës-
hojnë ujin atmosferik janë në njërën nga 
anët e rrugës. Kështu që mbetet hapësirë 
për instilacionet e tjera nëntokësore. Në 
raport të thellësisë në të cilën gjenden gy-
pat, ato për ujërat atmosferik janë më të 
cekët, kurse për ato të bitovit në thellësi 
më të madhe, nën nivelin e rrugës. 

Në qytete të mëdhenj të gjitha in-
stilacionet janë në tunele nëntokësore të 
kalueshëm, fi g.3.11. është treguar tuneli 
me F, 240cm, nën rrugën në të cilën janë 
të vendosura të gjitha instilacionet. 

Fig.3.12. Gypat e drejtë prej plastikës dhe 
pjesët fazonike

Për dimensione më të mëdha, prer-
ja tërthore është në formë të vezës, kurse 
materiali është beton i armuar. Këto gypa 
përpunohen në vetë istikamin, ashtu që 
fi llon betonimi prej njërës nga shahtet 
kontrolluese dhe nuk ndërpritet deri te 
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shahti i ardhshëm. Për arsye se, në temat 
2.5.2.1 deri 2.5.2.5 tash më është treguar 
për karakteristikat e gypave nga këto ma-
teriale, nuk do të sqarohen në mënyrë të 
posaçme. Gypat e kanalizimit nuk prano-
jnë shtypje nga uji, për shkak të rrjedhjes 
gravitacione me nivel të lirë. Është e mun-
dur paraqitja e brejtjes nga mbeturinat të 
cilat i tërheq uji e cila pengohet me suva-
tim dhe mbështjellje prej qeramikës.

3.3.1  Prerja tërthore e gypave të 
kanalizimit

Forma e prerjes tërthore të gypave 
të kanalizimit është e kushtëzuar nga sa-
sia ujore, shpejtësisë optimale të rrjedh-
jes dhe thellësisë në të cilën vendosen gy-
pat nën nivelin e rrugëve. Shpejtësia op-
timale mundëson rrjedhje normale nëse 
shpejtësia është e vogël, mbeturinat nda-
hen nga uji dhe sedimentohen në fund 
të gypave; nëse shpejtësia është shumë e 
madhe atëherë gjësendet – e forta të cilat 
i tërheq uji shkaktojnë bretje të gypave.

Në rrjetat e kanalizimit përveç pre-
rjeve tërthore në formë të rrethit shfrytë-
zohen edhe në formë të vezës (nëpër ho-
rizontale dhe vertikale).

Profi let rrethore, posaçërisht me di-
ametër deri 60 cm, më së shumti shfrytë-
zohen në rrjetat. Ato mirë në mënyrë 
hidraulike punojnë gjatë sasisë ujore të 
përhershme e cila e mbush profi lin më 
tepër se gjysma e diametrit. Për rrjedhje 
më cilësore gjatë rrjedhjeve më të vogla 
dhe thellësive forma rrethore bazike mo-
difi kohet. Në fi g.3.14 janë paraqit prerje 
tërthore të gypave të kanalizimit të cilat 
për bazë e kanë rrethin: 

Fig.3.13 Gërmimi i istikamit  dhe vendosja 
e gypit prej betonit me ndihmën e 
instrumentit gjeodezik

Fig.3.14 Prerjet të cilat si bazë e kanë 
rrethin, a) Rreth i thjeshtë; b) rrethor me 
berma; c) profi l rrethor me vazhdues të 
drejtë dhe kënde të gjerë; d) pesëkëndësh 
të përshkruar në rreth prej të cilit ana e 
sipërme e ka mbajtur formën harkore. 

Profi let vertikale në formë të vezës, 
fi g.3.15 është mirë që të zbatohen atje ku 
ka ndryshime të mëdha të rrjedhjes (rrjetë 
i përzier). Në krahasim me format e tjera, 
është dëshmuar se gjatë kushteve të njëj-
ta pjerrtësi e fundit dhe rrjedhjes, shpe-
jtësia e ujit është më e madhe tek prerje 
tërthore në formë të vezës vertikale. Man-
gësi e këtyre gypave është thellësia më e 
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madhe e nevojshme e istikamit, për shkak 
të lartësisë më të madhe të profi lit. 

3.4  Objektet te sistemet e 
kanalizimit 

Gypat me forma të ndryshme dhe 
madhësi të prerjes tërthore e dërgojnë 
ujin deri te stacioni për pastrim ose pra-
nuesi. Në gypat e rrjetit ka shumë shahte 
(kontrolluese, kaskade, mbledhëse, mbi 
derdhës etj.). Nëse ka nevojë tek terrenet 
e ulëta ndërtohen stacione për pompim. 
Niveli i lartë i ujërave nëntokësorë zbritet 
me drenazhe. 

3.4.1 Shahtet kontrolluese

Nga shahtet kontrolluese vëzh-
gohet rrjeti gypor i kanalizimit .Gjatë 
ndërprerjes të rrjedhjes së ujit në gypat, 
për shkak të mbylljes ose sedimentimit, 
nëpër shahtet kontrolluese shpërlahen 
dhe pastrohen. 

Shahtet e këtillë gjenden në loka-
cionet vijuese: Në fi llim të çdo dege të 
gypave; gjatë ndryshimit të kahes së ka-
nalit nëpër horizontalë; gjatë ndryshimit 
të rënies së fundit; gjatë ndryshimit të 
prerjes tërthore (sipas madhësisë dhe for-
mës); gjatë bashkimit të më tepër se dy 
kanaleve; tek pjesët e drejta të gjata për 
diametër deri në 60 cm dhe në 40 deri 70 
m, kurse për diametër më të mëdhenj në 
100 deri 150 m. Nëse gypat takohen nën 
shumë kënd të ngushtë atëherë ka dy 
shahte kontrolluese njëri afër tjetrit. 

Shahti fi llon nga niveli i rrugës me 
kapak prej hekurit të derdhur, fi g.3.16 dhe 
3.4 dhe mbarojnë në fund të gypit.

 

        

Fig.3.15 prerjet në formë të vezës; 
a) vertikale, b) horizontale

Prerje tërthore në formë të vezës 
nëpër horizontalen (në formë të gojës, 
të elipsës), zbatohen për rrjedhje më të 
mëdha. Gjatë rrjedhjeve më të mëdha të 
përhershme këto profi le në mënyrë hi-
draulike mirë sjellen. Prerje tërthore në 
formë të vezës horizontale zbatohen tek 
terrenet e sheshta me nivel të lartë të ujit 
nëntokësor respektivisht kur është e ne-
vojshme thellësia më e vogël nën nivelin 
e rrugëve. 

a. b.
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Fig.3.16 Kapak prej hekurit të derdhur

Baza e shahteve është në formë të 
rrethit, të katrorit ose drejtkëndëshit, e for-
mësuar me kanal të vogël në varësi nga gy-
pat të cilat afrohen deri te ai, si në fi g.3.17.

Fig.3.18 Realizimi i shahtit kontrollues – 
kaskad prej elementeve montuese

3.4.2 Shahtet kaskade 

Shahtet kaskade ndërtohen tek 
terrenet shumë të pjerrëta, respektivisht 
gjatë kushteve kur fundi i gypit të kana-
lit e përcjell pjerrtësinë e nivelit të rrugës 
(terrenit). Gjatë kësaj sasia ujore rrjedh 
me shpejtësi të madhe dhe të palejuar, 
e cila mundet ta rrënojë gypin. Për këtë 
arsye gypat kanë pjerrtësi më të butë të 
fundit nga tereni i pjerrtë, kurse dallimi i 
lartësive përballohet me shahte kaskade.

a.

b.

 

 

 

Fig.3.17 Shahtet kontrolluese, a) më shpesh 
kanë bazë në formë të rrethit, në aspekt 
të shtypjes të dheut; b) dhe mundësia për 
përpunim nga elementet montuese Fig.3.19 Shahti kaskad për Ø 25- 40 cm
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Në varësi nga diametri i gypave, 
shahtet kaskade kanë konstruksionin vi-
jues: për diametrin deri  20 cm gypi ësh-
të vertikal dhe gjendet jashtë nga shahti; 
për diametër (Ø) prej 25 deri 40 cm, gypi 
vertikal është në shahtin, lartësia e pragut 
është deri 3 m (fi g.3.19); për diametrin 
mbi 45 cm shahti zgjerohet, pragu është i 
lakuar me lartësi deri 1,5 m (fi g.3.20).

deri 800 m2. Në distancën ndikon pjerrtë-
sia e rrugëve, dhe detyrimisht vendosen 
në udhëkryqet, fi g.3.21. 

Mbledhësi fi llon me grillë në rrugë, 
fi g.3.22. Në të ndalohet gjithçka që ka di-
mensione më të mëdha se vrima (degë, 
gjethe etj.). 

   

             

)

 

 

  

 
 
 

 

 

 

 

 
 

Fig.3.20 Shahti kaskad për Ø > 45 cm 

3.4.3  Mbledhësit sedimentuesit 
dhe rrugorë

Uji i shiut dhe uji nga bora e shkrirë, 
të cilat kanë ra në rrugë dhe trotuaret e rru-
gëve pranohen në mbledhësit. Prej mble-
dhësve uji derdhet në gypat e kanalizimit.

Fig.3.21 Udhëkryq me mbledhës

Secili mbledhës duhet të përcjellë 
sasi ujore e cila ka ra në sipërfaqe prej 400 

Fig.3.22 Grillë në rrugë

Përveç për pranim të ujit mble-
dhësit kanë rolin e sedimentuesit. Uji i 
lanë rrugët, kurse uji i ndotur derdhet në 
mbledhësin. Fundërrina në fund sipas ne-
vojës pastrohet ose në mbledhësin ven-
doset kanaqe, fi g.3.23. 

Fig.3.23 Mbledhës me kanoçe
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3.4.4  Lëshimi i ujërave të zeza në 
pranuesit

Lëshimi i ujërave të kanalizimit në 
pranuesit është në drejtim të ujit prej 
vendeve të banuara. Nëse lëshohen 
ujërat në rajonin e vendbanimit fi llimisht 
pastrohen ose janë në sasi e cila është 
pesë herë më e vogël nga sasia ujore në 
pranuesin. 

Në liman, plazh, në vende për larja 
ose në afërsi të pranimit për ujë për fur-
nizim të banorëve nuk lëshohen ujërat 
e zeza. Në fi g.3.24 dhe 3.5, është treguar 
lëshues në breg të pranuesit.

3.5  Pastrimi i ujërave të 
kanalizimit 

Sipas Ligjit për ujëra dhe mbrojtje 
të ujërave, të gjitha ujërat e kanalizimit 
duhet të pastrohen dhe pastaj të lës-
hohen në pranuesit ose të përdoren për 
ujitje dhe kultivimin e peshqve të ujërave 
të nxehta. Mënyra e pastrimit është sipas 
origjinës, sasisë, shkallës së kërkuar të 
pastërtisë (para se të lëshohen) dhe ndo-
tjes së lejuar të pranuesit. Procedurat e 
shumta për pastrim shpesh kombinohen 
kurse kufi jtë të prehtë ndërmjet metoda-
ve nuk ka. Të gjitha grimcat e sedimen-
tuara ose truptha të cilat notojnë në ujë 
mënjanohen për mes rrugës mekanike. 
Materiet të cilat ndahen nga uji sedimen-
tohen dhe shpejtë kalben, për këtë arsye 
menjëherë ripërpunohen me grimcim, 
mbulim në tokë, djegie dhe mënyrë të 
ndryshme të asgjësimit. 

Pastrimi mekanik zhvillohet në ob-
jektet: grillat, sitat, sedimentuesit (por 
rërë dhe fundërrinë), kapës të yndyrave 
dhe vajrave, grimcuesve, mullinjve, tharë-
seve për fundërrinë. Pastrimi mekanik re-
alizohet para pastrimit biologjik. 

Grimcat e zbërthyera dhe koloide 
dhe pjesë e madhe nga bakteret mën-
janohen nga uji i kanalizimit me metodën 
biologjike për pastrim. Me këtë metodë, 
materiet e mbeturinave në ndikim të mi-
kroorganizmave transformohen në masë 
të re të gjallë, me karakteristika të dobish-
me ose në formë të mineralizuar. Kushtet 
në të cilat zhvillohen këto procese janë 

Fig.3.24 Lëshues në breg të lumit (liqenit) 
i pajisur me grillë dhe mbyllës në formë të 
bretkosës

PRERJE

BAZË
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natyrore dhe artifi ciale. Kushtet natyrore 
(gjysmë teknike) janë në: fushat për ujit-
je, për kultivim të peshqve dhe kënetave. 
Procedurat artifi ciale (teknike për pas-
trim janë: fi ltrat biologjik dhe pishinat me 
fundërrinë aktive. Në fi g.3.25 është tregu-
ar skema e stacionit për pastrim.

3.5.1 Objektet për pastrim mekanik

Në grillat dhe sitat ndalohen të 
gjitha gjësendet të cilat notojnë në ujë 
kurse kanë dimensione më të mëdha se 
vrima e grillës dhe sitës. Ato vendosen 
para objekteve të tjera për pastrim .Grillat 
janë të përpunuara prej shufrave të heku-
rit të derdhur, të vendosura në distancë 
prej 5 cm. Nëpër ta uji rrjedhë me shpe-
jtësi rreth 0,6 m/s. Pastrimi i grillës është 
me dorë ose në mënyrë makinerike. 

Sitat janë të vendosura në afërsi 
para lëshuesve, kurse materiali i cili ka 
ngelur në ta përsëri kthehet në rrjetin e 
kanalizimit dhe me ujërat e zeza të mbe-
tura rrjedh në pastrimin e më tejshëm. 

Grimcuesit dhe mullinjtë, gjësendet 
të cilët kanë ngecur në grillat i grimcojnë. 
Kështu të grimcuar kthehen përsëri në rr-
jetin e kanalizimit dhe pastrohen me ujin 
e mbetur. 

Sedimentimi i rërës është në se-
dimentues (pishinë në formë të drejt-
këndëshit me fund të pjerrtëzuar). Men-
jëherë para mënjanimit të materieve or-
ganike me ujë. Rërët dhe materiet organi-
ke mbulohen në tokë.

Sedimentuesit për llum më tepër prej 
objekteve të tjera e përmirësojnë cilësinë 
e ujërave të zeza. Për arsye se llumi është 
në sasi të madhe në të gjitha ujërat të ci-
lat pastrohen, në mënyrë të përhershme 
mënjanohet nga sedimentuesit dhe pas-
taj përpunohet në vendet e kalbjes. 

Yndyrat dhe vajrat në ujërat e zeza 
vijnë nga industria e mishit dhe përpuni-

Fig.3.25 Skema e stacionit për pastrim: 
1 – sedimentuesi për ujëra të shiut, 2 – 
sedimentuesi primar, 3 – fi ltri biologjik,4- 
sedimentuesi sekondar, 5 – vende për 
kalbje, 6 – fusha për tharjen e llumit, 7 
– largimi i ujërave të shiut të pastruara, 8 – 
largimi i llumit

    

Furnizimi i ujit

Rrjet

Rërë sedimentues

Rrjedhë

Largim
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mit të mishit, por gjenden edhe në ujërat 
e bitovit. Në sedimentuesit për rërë dhe 
llum ndahen nga materiet sedimentue-
se, yndyrat notojnë nëpër sipërfaqen e 
ujit. Për mes gypit përcjellës të veçantë 
yndyrat dërgohen në vatrat ku ndizen. 

Materiet me origjinë organike në 
llum kalben kohë më të gjatë gjatë tem-
peraturës së caktuar dhe pranisë së mi-
kroorganizmave. Sasia e llumit, origjina e 
ujit dhe temperatura e ujit, po ashtu ndi-
kojnë në llojin dhe konstruksionin e ven-
dit për kalbje. 

Vendet për kalbje zakonisht janë 
pishina të mbyllura dykatëshe, por gjen-
den edhe me një kat. Pas kalbjes llumi 
thahet. 

Edhe pse në vendet e kalbjes llu-
mi çlirohet nga uji rreth 15 % thahet në 
fusha speciale për drenazhim të rrethuara. 
Këtu llumi çlirohet edhe për 30 % ujë të ri. 
Mbetja nga llumi është i pasur me mate-
rie ushqyese dhe shfrytëzohet si pleh. 

3.5.2 Objektet për pastrim biologjik

Fushat për ujitje janë kushtet natyro-
re për pastrim biologjik. Ata kanë qëllim 
vetëm ta mënjanojnë ujin e ndotur ose 
të ujiten kulturat bujqësore. Fushat ujiten 
me ujë, ajo thithet në tokë dhe pastaj në 
ndikimin e diellit, ajrit dhe mikroorganiz-
mat, toka pastrohet ose bimët e shfrytë-
zojnë për mes rrugës së transpiracionit. 

Vendet për kultivimin e peshqve for-
mohen në thellësi natyrore ose artifi ciale 

të bëra në teren, me thellësi prej rreth 1 m. 
Ujërat e zeza janë paraprakisht në mënyrë 
mekanike të trajtuara dhe të përziera me 
sasi të madhe të ujit të pastër. Në vendet 
për kultivimin e peshqve uji mbahet rreth 
dy ditëve. 

Kënetat shfrytëzohen vetëm për 
pastrimin e ujërave të zeza, për këtë ar-
sye quhen edhe këneta oksiduese. Në ta 
gjatë kohës prej 15 deri 30 ditë, në ndi-
kimin e baktereve, algave, oksigjenit dhe 
energjisë së diellit në mënyrë biologjike 
pastrohen ujërat e zeza, fi g.3.26.

Fig.3.26 Kënetat biologjike

Filtrat biologjik janë të ngjashëm 
me fushat biologjike. Ato zakonisht janë 
pishina prej betonit në të cilat ka prej 2 
deri 3 m koks ose me diametër të kokrri-
zës prej 20 deri 30 mm. Mbi koksin (si fi l-
tër) spërkatet në mënyrë mekanike uji i 
pastruar, e cila kullohet teposhtë, kurse 
në poret ngecin materiet organike dhe 
mikroorganizmat. Në kahen e kundërt të 
ujit rrymon ajri i freskët i cili mundëson 
pastrim aerobik të materialit biologjik.
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Pishinat biologjike me llumë aktiv 
janë të ngjashëm me liqenet. Pishinat 
klasike biologjike mundësojnë rrymim 
të përhershëm dhe përzierje të ajrit dhe 
ujit, respektivisht pastrimi me adsorbcion 
biologjik, kuagilacion dhe precipitacion 
(sedimentim, qëndrim). Pas sedimenti-
mit llumi kthehet në procesin e pastrimit. 
Shpejtësia e ujit është rreth 0,5 m/s, kurse 
koha e ngecjes është 6 orë. 

3.5.3  Objektet për pastrimin e 
ujërave të zeza  nga objektet  
individuale

Ujërat e zeza nga objektet individu-
ale dhe vendbanimet e vogla, në mënyrë 
jo të njëtrajtshme paraqiten gjatë ditës 
dhe stinët. Për këtë arsye nuk është eko-
nomike të ndërtohen objekte të shtrenjta 
për pastrim, të cilat shpenzojnë energji.

Më të lira dhe më të thjeshta janë 
gropat septike dhe sistemi trilagunar. Ata 
janë rezervuar nëntokësor/ në tokë me 
tre komora / pishina. Në komorën e parë 
(me volum si dhe të tjerat) derdhet uji i 
papërpunuar, prej tij ndahet llumi i cili se-
dimentohet në fund, kurse në sipërfaqen 
e ujit formohet kore e thartë. Uji rrymon 
ndërmjet kores dhe sedimentit dhe rrje-
dhë prej gropës septike gjatë kohës prej 
1 deri në 3 ditë. Thellësia e ujit është rreth 
1,5 m, kurse lartësia e lejuar e sedimentit 
është një e treta nga thellësia e ujit.  K u r 
trashësia e kores së thartë që do të arrijë 
gjysmë nga thellësia e ujit, korja thyhet 
dhe shtytet në fund. Njëherë në 6 deri 12 

muaj gropa septike pastrohet nga sedi-
menti.

3.6  Eksploatimi dhe mirëmbajtja 
e sistemeve të kanalizimit

Eksploatimi dhe mirëmbajtja e 
sistemeve të kanalizimit është ngush-
të e lidhur me sistemin për furnizim me 
ujë, kështu që aktivitetet që ndërmerren 
janë përafërsisht të ngjashme. Nëse 
punët ndërtimore janë mirë të realizuara, 
fi g.3.27, atëherë eksploatimi është shumë 
i thjeshtë. 

 

Fig.3.27 Mbledhësi rrugorë, mirëmbajtja

Te sistemet e kanalizimit është i ne-
vojshëm pastrimi i rregullt i mbledhësve 
rrugorë dhe gypave nga llumi dhe rëra e 
sedimentuar, rrënjët nga drunjtë, gjethet, 
letra etj.
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Fig.3.28 mbledhësi rrugorë pa grilla i 
bllokuar me gjethe dhe letër

Pastrimi i gypave është me curril të 
ujit dhe mjeteve të ndryshme mekanike ( 
brushave, zinxhirëve, thikave). Në fi g.3.29 
është paraqit autocisterna për shpëlarjen 
e gypave nga llumi me curril të ujit

janohen që të pengohet dëmtimi i më 
tejshëm. Realizuesit direkt të punëve janë 
të rrezikuar nga  trafi ku, sëmundje ngjitë-
se, gazra helmues dhe shpërthyes, e tre-
guar në fi g.3.30.

 

 

Fig.3.29 Auto – cisterna për shpëlarje 

Gjatë pastrimit të gypave të kanali-
zimit, shpesh kontrollohet gjendja ndër-
timore me mjete të ndryshme (kamerë 
televizive). Të gjitha deformimet të cilët 
do të vërehen, duhet menjëherë të mën-

Fig.3.30 Pastrues të gypave të kanalizimit

Për këtë arsye duhet të mbrohen, si 
në vetë vendin e punës (të bartin vesh-
je mbrojtëse speciale), ashtu edhe për 
mirëmbajtje të higjienës personale.
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Sistemi i kanalizimit fi llon në ndër-
tesat, vazhdon nën nivelin e rrugëve dhe 
mbaron në stacionet për pastrim.

Skema normale e prerë mundet të 
zbatohet për rrjetin e përzier, sepse të 
gjitha ujërat pastrohen. Profi let vertika-
le në formë të vezës, është mirë të zba-
tohen atje ku ka ndryshme të mëdha të 
rrjedhjes (rrjeti i përzier). Të gjitha grimcat 
e sedimentuara dhe truptha të cilat noto-
jnë në ujin e kanalizimit mënjanohen për 
mes rrugës mekanike. 

Gjatë ndërprerjes së rrjedhjes të ujit 
në gypat, për shkak të bllokimit ose se-
dimentimit, në për shahtet kontrolluese 
shpërlahen dhe pastrohen. 

Ujërat e zeza nga objektet  individu-
ale dhe vendbanimet e vogla pastrohen 
me gropa septike të thjeshta dhe të lira.

Fushat për ujitje janë kushte natyro-
re për pastrim biologjik. 

Gjatë pastrimit të gypave të kanali-
zimit, shpesh kontrollohet gjendja ndër-
timore me mjete të ndryshme (kamerë 
televizive).

    

I Udhëzim: Pas secilës pyetje do të gjesh 
vija të zbrazëta në të cilat duhet t’i sh-
kruash përgjigjet.

1. Numëroi rrjetet e kanalizimit 
  a) ............................................
  b) ............................................
  c) ............................................

2. Cilat ujëra i pranojnë mbledhësit rru-
gorë?
  a) ............................................
  b) ............................................

3. Nëse diametri i gypave është deri 60 
cm, si është forma e prerjes tërthore?
  a) ............................................

II Udhëzim: rretho cila nga alternativat 
është më e mirë që të kryhet fj alia ose të 
përgjigjet me pyetjen.

1. Ujërat e zeza nuk lëshohen në:
  a) limanet
  b) plazh

2. Cilat objekte për pastrim janë të ven-
dosura para objekteve të tjera?
  a) grillat 
  b) sedimentuesi

Vetëvlerësim  të testit
Grup i 
pyetjeve

Nr.i 
pyetjes

pikët e 
mundshme

pikët e 
fi tuara

I
1 3
2 2
3 1

II
1 2
2 1
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4. Instilacionet në ndërtesa 
Instilacioni i ujësjellësit
Instilacioni i kanalizimit 

4.1 Rrjeti i ujësjellësit në shtëpi                       
Kyçës 
Mënyra e parë 
Mënyra e dytë 
Hyrje 
Matësi i sasisë së ujit 
Shpërndarje
Shpërndarja e poshtme
Shpërndarja e sipërme
Shpërndarja e kombinuar
Hidrantët

4.1.1   Realizimi i rrjeti të ujësjellësit në 
shtëpi 
Shtëpi me/ pa – b
Gypi nëpër ndërmjet katin
Gypi nëpër mur 
Dukshëm në mur
Përforcim 
I fshehur në mur 
Rregulla të tjera 
Ekzaminim

4.2.   Kanalizimi shtëpisë   
Fillimi i kanalizimit 
Prej kuzhinave 
Prej guacës së wc
Gazra të ndryshëm 
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4.2.1   Kyçës në gypin e shtëpisë me 
gypin  e rrugës          
Për mes pjesës fazonike
Shpimi i gypit 
Lidhja në shaht
 Lidhja me rrjetin rrugor 
shpërndarës

4.2.2  Pajisjet sanitare  
Material 
Pajisjet për dush dhe larje
Pajisjet për ujërat e përdorura nga 
kuzhina 
Pajisjet për ujërat fekale
Gypat e drejtë dhe pjesa fazonike

4.2.3   Realizimi i rrjeti të kanalizimit në 
shtëpi         
hapësirat sanitare 
Gypat në afërsinë e themelit 
Gypat vertikale 
Gypat horizontale
Pozita e fl lanxhave
Gypi ventilues 
Shahti kontrollues

4.3     Eksploatimi dhe mirëmbajtja e 
instilacioneve  në ndërtesat  

Mbaje në  mëndje                     
Test                          
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4. Instilacionet në ndërtesa

Instilacionet për ujë, kanalizim, 
energji elektrike, nxehje me avull dhe ne-
vojat e tjera në objektet për banim dhe 
objektet e tjera janë me rëndësi jetësore 
për banorët. Pa instilacion të ujësjellësit 
nuk ka jetesë bashkëkohore dhe tekno-
logji e prodhimtarisë në të gjitha veprim-
taritë ekonomike. Çdo ndërtesë kyçet në 
rrjetin të ujësjellësit rrugorë, atje ku ka të 
ndërtuar sistem qendror për furnizim me 
ujë. Ky sistem mundëson furnizim  të rre-
gullt me ujë me cilësi përkatëse, shtypje 
në rrjetë dhe çmim relativisht të ulët për 
metër kub ujë të pijshëm. Prej ujësjellës-
ve lokal furnizohen me ujë një grup ose 
vetëm një objekt. Në ndërtesat shpërnda-
het uji në hapësira sanitare, hidrantë ose 
sjellët deri te pajisjet të cilët në procesin e 
prodhimtarisë shfrytëzojnë ujë. 

Me furnizimin me ujë ngushtë ësh-
të e lidhur dhe largimi i ujit të përdorur 
dhe ujërave fekale. Rrjeti i kanalizimit në 
ndërtesat është një varg prej gypave, të 
cilat përveç kushteve teknike, duhet t’i 
plotësojnë dhe kushtet higjiene, sanitare 
ekonomike dhe sociale. Përdorimi i ujit 
nuk duhet të mbetet gjatë atje ku krijohet, 
për arsye se përmban shumë mbeturina 
të ndryshme nga ushqimi, fekalet etj., të 
cilat kalben dhe çlirojnë erë të pakëndsh-
me. Po ashtu, uji i përdorur është mjedis i 
përshtatshëm për zhvillimin e baktereve 
patogjene dhe materieve agresive.

4.1 Rrjeti i ujësjellësit në shtëpi

Rrjeti i ujësjellësit në shtëpi ka 
pjesët kryesore: kyçës me gypin e rrugës; 
gyp prurës në ndërtesë dhe shpërndarja 
në ndërtesë.

Kyçësi i shtëpisë me rrjetin e rrugës 
është i vendosur nën nivelin e rrugës. Ai 
realizohet në dy mënyra. Sipas mënyrës 
së parë lidhja me gypin e rrugës është 
me pjesën paraprakisht të lënë (pjesa fa-
zonike) në gypin e rrugës. Lidhja e këtillë 
është më e rrallë, sepse paraprakisht nuk 
dihet pozita e ndërtesave dhe hapësirave 
sanitare në ta. Kjo zbatohet tek objektet 
tipike në rajonet e urbanizuara. 

Mënyra e dytë e kyçjes së ndërtesa-
ve me gypin e rrugës është shpimi plotë-
sues i të njëjtës në vendin e lidhjes, për 
diametra më të mëdhenj.  Tek diametrat 
më të vegjël të gypit vendoset pjesa fazo-
nike përkatëse. Kjo mënyrë përdoret më 
shpesh, fi g.4.1.

 
Fig.4.1 Kyçësi me pjesë fazonike

Një ndërtesë mund të ketë më tepër 
kyçës në varësi nga gjatësia e ndërtesës, 
pozitës (këndit), dedikimit (halla e fabri-
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kës, ndërtesa shoqërore) dhe nga mënyra 
e shpërndarjes në ndërtesë, fi g.4.2.

jës ose ka bodrum, atëherë matësi i ujit 
vendoset në vrimë të murit ose shahtë. Në 
ndërtesat me bodrum ujëmatësi i ujit krye-
sor është në të, me mundësi për vendosje 
të matësve kontrollues të kateve, fi g.4.4.

 

  

 

Fig.4.2 Kyçësi i ndërtesës këndore

Në fi g.4.3 është i treguar plani i si-
tuatës së kyçjes të ndërtesës familjare me 
rrjetin e ujësjellësit të rrugës, shahtës për 
matjen e ujit dhe përçuesit. 

Fig.4.3  Situata e ndërtesës familjare: kyçësi, 
shahta për matjen e ujit; përçuesi

Prurja, fi g.4.5 në ndërtesë është dis-
tanca prej kyçësit të gypit së rrugës deri 
te matësi i ujit. Nëse ekzistojnë dy ose më 
tepër kyçës, atëherë ka po aq prurje. Në këtë 
mënyrë arrihet furnizimi i pandërprerë me 
ujë (posaçërisht nëse ndonjë prurje prishet). 

Matësi i ujit vendoset në mur ose në 
konzolë në ndërtesën nëse e njëjta është 
e ndërtuar në linjën rregulluese. Kur ndër-
tesa është pas linjës rregulluese të rretho-

Fig.4.4 Matësi i ujit kontrollues 

Vendi ku gjendet matësi i ujit duhet 
të jetë me qasje të lehtë, i thatë dhe i pastër, 
kurse gjatë dimrit të sigurojë temperaturë 
më së paku plus + 4oC. Para dhe pas matësit 
së ujit detyrimisht vendosen mbyllës dhe 
rubinet lëshuese me përçues në kanalizim. 

Fig.4.5 Vendosja e ujësjellësit

S I T UATA

P

P

P
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a) në ndërtesën e linjës rregulluese, 
baza dhe prerja dhe b) ndërtesa është pas 
linjës rregulluese, prerje.

Sistemet e ujësjellësit shtëpiake 
përpunohen në mënyrën vijuese: rrjeti 
i poshtëm shpërndarës, shpërndarja e 
sipërme dhe shpërndarja e kombinuar.

Rrjeti shpërndarës i poshtëm fi g.4.7, 
ka shpërndarje kryesore në vizbën e 
ndërtesës, prej të cilës ndahen përçuesit 
vertikal. Ky sistem më së shumti zbatohet, 
posaçërisht tek ndërtesat me vizba. 

Fig.4.6 Shpërndarje, skema 

Në ndërtesat për shuarjen e zjarrit 
vendoset shpërndarja e veçantë në të ci-
lën ka hidrantë (ndërtesa për banim me 

Fig.4.7 Rrjeti shpërndarës i poshtëm

Skema e shpërndarësit të sipërm ka 
gyp kryesor deri në tavan prej të cilit nda-
hen përçuesit vertikal të poshtëm. Zbatimi 
është në ndërtesat pa podrum dhe tek fur-
nizimi me ujë lokal me rezervuar në tavan. 

Shpërndarja e kombinuar, është e për-
bërë nga shpërndarja e poshtme dhe e sipër-
me. Zbatohet për halla speciale të fabrikave 
dhe spitaleve, për shkak të furnizimit me ujë 
të kombinuar dhe të përhershme. 

Shpërndarja në ndërtesat fi llon prej 
matësit të ujit, me gyp horizontal. Prej tij 
ndahen përçuesit vertikal drejtë vendeve 
sanitare me shpërndarje të kateve deri në 
vendin e rubineteve, të treguar në fi g.4.6.

 

SKEMA E RRJETIT TË UJËSJELLËSIT

NJËJTË SI TOKË

NJËJTË SI PËRDHESË

SHAHT UJI
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më tepër se tre kate, të gjitha ndërtesat 
shoqërore, objektet industriale etj.). Hi-
drantët vendosen në vende të duksh-
me, me rreze më të madhe të veprimit. 
Shpesh montohen pajisje automatike, 
spërkatës të shiut artifi cial, të cilat reago-
jnë në nxehtësi dhe tym. 

4.1.1.  Realizimi i rrjetit të ujësjellësit 
në shtëpi

Realizimi cilësor të instilacionit të 
ujësjellësit, mundëson eksploatim të si-
gurt të së njëjtës. Fillimisht kontrollohet 
cilësia e materialit i cili vendoset (gypat, 
pjesët fazonike etj.), fi g.4.8, në fund kon-
trollohet cilësia e punëve të kryera .

Lidhja e ujësjellësit të shtëpisë me 
rrjetin e rrugës është në mënyrën e njohur. 
Rrjeti shpërndarës i poshtëm në vizbat e 
shtëpive vendoset në mënyrë të dukshme 
në tavan ose prej 30 deri 50 cm nën dyshe-
menë, fi g.4.9, kurse tek shtëpitë pa vizbë, 
shpërndarja e poshtme është në thellësi 
prej 80 cm në tokë, nëse gypat janë prej 
hekurit të derdhur lyhen me bitumen. 

Fig.4.8 Materiali për ujësjellës: 
a) mbyllës, b) rubinetë

 

 

    

 
 

    

         

b.

b.

a.

a.

BAZA E 
THEMELEVE

Fig.4.9 Rrjeti shpërndarës: a) baza e vizbës; 
b) gypat prej plastike nën konstruksionit 
ndërmjet kateve

Në konstruksionet ndërmjet kateve 
dhe mureve, gypat vendosen nëpër vri-
ma për 2 cm më të mëdha nga diametri i 
gypave, fi g.4.10.
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Fig.4.10 Gypi kalon nëpër mur

Në vetë ndërtesën shpërndarja e 
brendshme vendoset në dy mënyra: në 
mënyrë të dukshme (nëpër mur dhe në 
mur) dhe i fshehur në mur (kanal), fi g.4.11.

Vendosja e gypit nëpër mur është pra-
ktike për shkak të mirëmbajtjes më të lehtë. 
Në këtë rast paraqiten shumë fatkeqësi, 
muri laget me avullin e kondensuar dy gy-
pat (i përlyer dhe i papastër), kurse nëpër 
mur transmetohen zhurmat, psherëtima, 
vibracione dhe goditje nga gypat. 

Kur gypat janë 2 deri 3 cm nga muri, 
të gjitha këto shqetësime nga mënyra 
paraprake e vendosjes së gypave janë të 
mënjanuara. Përforcimi i gypave për mu-
rin është me grep, yzengji, hallka, kapëse 
etj., në distancë prej 100 deri 200 cm që 
varet nga materiali prej të cilit është ndër-
tuar muri, të treguar në fi g.4.12.

   

 

    

 

 

 

BAZA E PËRDHESËS

Fig.4.11 Vendosja e gypave: a) baza me 
gypat e vizatuara për ujë të nxehtë ( vijë 
pikë) dhe ujë të ftohtë ( e vizatuar), të 
fshehura; b) Gypa të dukshëm nëpër/ në 
mur; c) gyp i fshehur në mur

Fig.4.12 Kapëse

Vendosja e fshehtë e gypave në 
mur, plotëson kërkesat estetike dhe hi-
gjienike. Gjatë kësaj janë të mënjanuara 
të gjitha shqetësimet. Vrima në mur lihet 
qysh gjatë murosjes me madhësi prej ¼ 
deri ½ të tjegullës. Pasi që do të vendosen 
gypat, vrima mbyllet me pllakë të hollë. 

Instalim i shtëpisë mundet të reali-
zohet edhe prej blloqeve montuese sani-
tare. 

Për funksionim më të mirë të rrjetit 
të ujësjellësit duhet të përcjellën edhe 
shumë rregulla gjatë vendosjes së saj. 
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Gypat horizontal duhet të jenë me pjerr-
tësi të butë drejtë vertikales, për zbraz-
je të tërësishme të rrjetit gjatë riparimit 
ose kur e njëjta nuk shfrytëzohet. Gypat 
e ujësjellësve duhet të jenë të mbrojtu-
ra nga ngrirja, dhe më mirë është që të 
vendosen në muret e brendshme, afër 
oxhaqeve kurse natën të jetë e hapur 
rubineti më i lartë me rrjedhje të vogël 
(gjatë temperaturave shumë nën 0oC ). 
Duhet të pengohet djersitja e gypave, go-
ditjet ujore, zhurmat dhe psherëtima. Me 
vetëvendosjen e gypave në kanal djersit-
ja pengohet. Goditja ujore e cila paraqitet 
gjatë ndërprerjes së rrjedhjes me rubinet 
pengohet me vazhdimin e gypit kryesor 
mbi katin më të sipërm ose me vendosjen 
e enës ajrore në maje të vertikales. 

Zhurmat dhe psherëtimat janë 
pasojë e përforcimit të keq të gypave për 
muret, prania e ajrit në të njëjtat, rubine-
tet e dëmtuara etj..

Ekzaminimi i rrjetit tash më të ven-
dosur në shtëpitë është me mbushjen e 
saj të plotë me ujë nën shtypjen provue-
se (më e madhe se shtypja punuese për 5 
Ba). Para lëshimit në përdorim instilacioni 
tërësisht lahet me ujë të pasuruar me klor.
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4.2 Kanalizimi i shtëpisë

Rrjeti i kanalizimit fi llon menjëherë 
pas çdo vendi për mbushje, në më së paku 
20 cm. Uji i përdorur rrjedh drejtë vrimës së 
lavamanit, vaskës në banjë, guacës së wc, 
mbledhësit etj. Pastaj, vazhdon të rrjedh në 
gypat horizontal dhe vertikal deri te shahti 
kontrollues dhe kyçësi me gypin e rrugës. 

Ujërat e zeza nga kuzhinat largohen 
me kanalizimin e shtëpisë, vetëm pasi që 
do të çlirohet prej 50 deri 70 % nga grimcat 
yndyrore dhe mbeturinat. Në fi g.4.13 ësh-
të treguar grimcuesi (dispozeri), i cili mon-
tohet në fi llim të përçuesit të lavamanit. 

dhe pastaj largohen me kanalizimin e sh-
tëpisë. 

Përveç ujërave të zeza me kanalizi-
min e shtëpisë doemos të largohen edhe 
gazra të ndryshëm (dyoksidi i karbonit, 
metani) të cilat krijohen me shpërbërjen 
e materieve organike. Hapësirat baneso-
re prej gazrave të helmueshëm mbrohen 
me sifon të ujit. 

4.2.1  Kyçja e gypit të shtëpisë me 
gypin e rrugës

Objektet ndërtimore lidhen me 
gypin e rrugës, nëse ekziston. Sa kyçës 
duhet të përpunohen varen nga madhë-
sia e formës së objektit në bazë. Lidhja 
është në mënyrë vijuese: për mes pjesës 
fazonike të vendosur gjatë kohës së ndër-
timit të kanalizimit të rrugës; me shpimë 
të gypit të kanalizimit dhe me lidhje të 
shahtës kontrolluese. 
 

 

Fig.4.13 Grimcuesi për mbeturina

Fekalet në guacat e wc –ës dhe zbër-
thehen me ujë nga kazanët, më tepër 
se 12 herë. Ujërat industrial dhe ujërat e 
tjerë të ndotura largohen me kanalizim të 
rrugës pas mënjanimit paraprak të për-
bërësve të dëmshëm (mekanik dhe bio-
kimik). Nga ujërat atmosferik më së pari 
mënjanohet llumi dhe materiet e tjera 

Fig.4.14 Kyçja paraprakisht e njohur

Mënyra e parë e lidhjes zbatohet 
kur rrjeti i kanalizimit rrugor ndërtohet 
pas ndërtimit të të gjitha objekteve dhe 
dihet për lokacionin e tyre, fi g.4.14. Në 
planin e kanalizimit të rrugës (K.R) dihet 
pozita e saktë e pjesës fazonike, dhe për 

K. Rr
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këtë arsye kyçja e kanalizimit të shtëpisë 
(K.Sh) është më e lehtë. 

Mënyra e dytë e lidhjes me gypin e 
rrugës është kur ai është prej betonit të 
armuar, fi g.4.15.

Mënyra e tretë e lidhjes në pusetën 
kontrolluese, fi g.4.16 shumë rrallë zba-
tohet,  më shpesh kur nuk ka të dhëna për 
rrjetin e rrugës ose nëse gypi është prej 
qeramikës.

Atje ku ka rrjet ndarës të kanalizimit 
rrugorë, lidhja në kanalizimin e shtëpisë 
është me gyp të rrugës për ujërat e bitovit, 
kurse ujërat atmosferike për mes ulluqeve 
në rrjetin përkatës, të treguar në fi g.4.17.

 

`   
Fig.4.15 Kyçja me gyp prej betonit të 
armuar

Shpimi i gypit të rrugës është në 30 
cm nga fundi me vrimë me diametër sa 
gypi kyçës. Pas lidhjes vendi përforcohet 
me asfalt. Çdo kyçje e këtillë regjistrohet në 
projekt (udhëhiqet kadastra nëntokësore).

Fig.4.16 Lidhja në pusetë(shaht)

Fig.4.17 Lidhja te rrjeti shpërndarës rrugor

4.2.2 Pajisjet sanitare

Zbatimi i pajisjeve sanitare varet 
nga vetitë e tyre teknologjike – tekni-
ke. Me rëndësi të veçantë është cilësia e 
materialit prej të cilit janë të përpunuara. 
Ai duhet të mos e lëshojë ujin, i qëndru-
eshëm dhe lehtë për mirëmbajtje të hig-
jienës. Materiale të tilla janë: fajansi dhe 
qeramika, por shfrytëzohet edhe hekuri 
i derdhur me mbulesë. Zgjidhja e mbu-
lesës varet nga mundësitë e investitorit 
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(emal, krom, nikel, arë etj.). Pajisjet sanita-
re i grupojmë sipas dedikimit të tyre: 
-   pajisje për larje, fi g.4.18 ( lavaman, 
vaskë, tushë individual dhe pajisje speciale);

Diametrat dhe gypat janë prej 50 deri 150 
mm, kurse lidhja është me muf dhe her-
metizues prej gome. 

4.2.3  Realizimi i rrjetit të 
kanalizimit të shtëpisë

Pajisjet sanitare me objektet ndër-
timore janë të vendosura me hapësira të 
veçanta. Këto hapësira grupohen në katin 
dhe vendosen në të njëjtën vertikal nëpër 
katet. Kështu kursehet material, montimi 
është më i thjeshtë dhe më ekonomik, 
kurse mundet të realizohet nga blloku 
sanitar montues. Gypat e kanalizimit ka-
lojnë nëpër muret dhe konstruksionet 
ndërmjet kateve në të njëjtën mënyrë si 
edhe gypat e ujësjellësit. 

Në afërsi të themeleve gypat janë në 
rreth 1 m ( në ndërtesë) dhe në 1,5 m (jash-
të nga ndërtesa). Gypat vertikal, fi g.4.20, 
është mirë që të vendosen në kanal në 
mur, dhe pastaj e njëjta të mbulohet me 
pllakë të hollë. Në çdo kat të lihet vrimë 
për revizion në 0,5 m nga dyshemeja.

 

  

  

Fig.4.18 Pajisje për larje

-   pajisje për ujëra të përdorura dhe 
mbeturina nga kuzhinat ( lavaman);
-   pajisje për ujëra fekale (guaca e wc) 
fi g.4.19

Fig.4.19 Guaca e wc-ës

Pajisjet lidhen me gypa të drejtë 
dhe pjesë fazonike. Materiali është prej 
hekurit të derdhur dhe plastikës së fortë. Fig.4.20 Gypat vertikal
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Të ashtuquajturit gypa horizontal, 
kanë pjerrtësi rreth 3 % drejtë vertikales. 
Ata janë të vendosura nën konstruksionin 
ndërmjet kateve, të përforcuara në të me 
grep (kukë) dhe kapëse, si në fi g. 4.21 dhe 
pastaj mbulohen me tavan të lëshuar.

Fig.4.23  Skema e vendosjes të gypave të 
kanalizimit në shtëpi 

Shahti kontrollues realizohet prej 
betonit, betoni të armuar dhe tjegullave. 
Shahti ka thellësi aq sa është thellësia e 
gypit që del nga objekti dhe më shpesh 
është rreth 1 m. Në fund realizohet kanal 
me lartësi sa gjysma e diametrit të gypit 
kryesor të kanalizimit që del nga ndërte-
sa. Kapaku i shahtës është prej betonit të 
armuar ose prej hekurit të derdhur, shih 
temën 3.4.1.

 

Fig.4.21 Gypat horizontal

Mufët e gypave dhe pjesëve fazoni-
ke janë të kthyera përpjetë, respektivisht 
në kahe të kundërt me rrjedhjen e ujit. 
Ato derdhen me kitë prej bitumonit ose 
asfaltit të shkrirë. Gypat e kanalizimit nuk 
murosen, as nuk betonohen në shtyllat, 
konstruksionet ndërmjet kateve etj..

Për ajrosje të rrjetit nga gazrat e 
dëmshme, vazhdohet çdo gyp vertikal 
mbi çatinë për rreth 1 m, fi g. 4.23. Gjatë 
kësaj diametri i gypit zmadhohet për 50 
mm. Në fund të gypit vendoset kësulë 
ventiluese, për mbrojtje nga gjallesat e 
ndryshme, gjësendet, shiu etj..

Ventilim mbi 
kulm

Min 44 cm
Maks 103 cm

Nëpër mur, në gyp 
për 2 cm F më të 
madhe në gyp

Min 2 F
Dysheme

Degë e pjerrët
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4.3  Eksploatimi dhe mirëmbajtja 
e instilacioneve në ndërtesat

Instalimet në ndërtesat duhet të 
përpunohen në pajtueshmëri me projek-
tin dhe mbi bazën e dispozitave aktuale. 
Nga ana tjetër shfrytëzuesit i të njëjta-
ve duhet t’i ruajnë, mirëmbajnë dhe në 
mënyrë korrekte t’i shfrytëzojnë kurse një 
herë në muaj plotësisht t’i inspektojnë. 

vjetrimit të pjesëve nga mekanizmi për 
shtupim. Këto dëmtime munden t’i mën-
janojnë vetë shfrytëzuesit, por mirë do të 
ishte të njëjtën ta bëjë personi profesio-
nal. 

Dëmtimet e gypave në rrjetin e ujës-
jellësit të shtëpisë është prishje e rëndë, 
këtë mundet ta mënjanojë vetëm personi 
profesional (ujë instaluesi). 

Funksionimi i rrjetit të kanalizimit 
në ndërtesat më shpesh ndërpritet për 
shkak të bllokimit të gypave. Nëse në pa-
jisje sanitare hedhen mbeturina, dhe nuk 
ka grimcues për mbeturina para sifonit, 
ata fi llimisht shkaktojnë rrjedhje të nga-
dalshme të ujit dhe pastaj ndërprerje të 
rrjedhjes dhe derdhjes të ujërave të zeza 
në atë kat në të cilën është bllokimi (më 
shpesh përdhese). 

Shfrytëzuesit e kanalizimit, por më 
mirë personi profesional me ndihmën e 
vakuum gomës, telit prej çelikut ose litarit 
prej çeliku (sajllës), ujit dhe mjeteve kimi-
ke, për mes pajisjeve sanitare dhe revizio-
nit e mënjanojnë bllokimin. 

Shpesh paraqiten plasaritje në gy-
pat e kanalizimit, çka sjellë deri te rrjedhja 
e ujërave të zeza dhe fekaleve nëpër mu-
ret dhe tavani. Kjo mangësi duhet men-
jëherë të mënjanohet sepse e rrezikon 
shëndetin e njerëzve.

Fig.4.24 Banja moderne

Nëse leximi i matësit të ujit tregon 
shpenzueshmëri të zmadhuar të ujit, e cila 
nuk është rezultat e shpenzueshmërisë 
së vërtetë të zmadhuar atëherë kjo ësh-
të pasojë e dëmtimit të instilacionit sh-
tëpiak. 

Më shpesh dëmtohen rubinetet 
për mbushje të ujit, pastaj kazanët për 
shpëlarjen e guacave të wc-ës dhe tërë rr-
jetit. Në fi llim në mënyrë të pa kontrolluar 
pikon dhe pastaj rrjedh ujë nga rubineti. 
Ky dëmtim më lehtë mënjanohet me zë-
vendësimin e gomave ose të tërë rubi-
netës. Humbjet e ujit (curril i hollë ) nga 
kazanët është për shkak të dëmtimit dhe 
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Çdo ndërtesë kyçet në rrjetin e ujës-
jellësit të rrugës, atje ku ka të ndërtuar sis-
tem qendror për furnizim me ujë.

Gypat e ujësjellësit duhet të jenë të 
mbrojtura nga ngrirja, dhe më mirë është 
që të vendosen në muret e brendshme, 
afër oxhaqeve kurse natën të hapet rubi-
neti më e lartë me rrjedhje të vogël ( gjatë 
temperaturave shumë nën 0o C ).

Hidrantët në ndërtesat vendosen 
në vende të dukshme, me rreze më të ma-
dhe të veprimit. 

Përveç ujërave të zeza me kanalizi-
min e shtëpisë doemos të largohen edhe 
gazrat e ndryshme (dyoksidi i karbonit, 
metani) të cilat krijohen me shpërbërjen 
e materieve organike. 

Pajisje sanitare në objektet ndër-
timore janë të vendosura në hapësira të 
veçanta, të cilat grupohen në katin dhe 
vendosen në të njëjtën vertikale nëpër 
katet.

Dëmtimi i gypave në rrjetin e ujësje-
llësit shtëpiak është prishje e madhe, këtë 
mundet ta mënjanon vetëm personi pro-
fesionist, uji instaluesi. 

Shfrytëzuesit e kanalizimit, por më 
mirë personi profesional, me vakuum 
gomë, tel prej çelikut  ose litar prej çelikut 
(sajllë), ujë dhe mjete kimike, për mes pa-
jisjeve sanitare dhe revizionit e mënjano-
jnë bllokimin.

I Udhëzim: Pas secilës pyetje do të gjesh 
vija të zbrazëta në të cilat duhet t’i sh-
kruash përgjigjet.

1. Numëroi pajisjet për ujërat fekale 
  a) ............................................
  b) ............................................

2. Ujësjellësit shtëpiake kanë shpërndarës
  a) ............................................
  b) ............................................
  c) ............................................

II  Udhëzim: rretho cila nga alternativat 
është më e mirë që të kryhet fj alia ose të 
përgjigjet me pyetjen.

1. Rrjeti i ujësjellësit në shtëpi ka pjesët 
kryesore:
  a) kyçësin 
  b) prurjen 
  c) shpërndarjen

2. Të rrotulluara në drejtim të kundërt me 
rrjedhjen e ujit janë:
  a) mufët
  b) kukat

3. Materialet për gypat e ujësjellësit dhe 
pjesët fazonike është: 
  a) hekuri i derdhur 
  b) plastikë e fortë

Vetëvlerësim të testit
Grup i 
pyetjeve

Nr.i 
pyetjes

pikët e 
mundshme

pikët e 
fi tuara

I
1 2
2 3

II
1 3
2 1
3 2
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1. RESURSET UJORE

1.1 Karakteristikat e ujërave të pastra ekologjike për furnizim me ujë

Për furnizim me ujë të vendbanimeve, industrisë dhe objekteve të tjera, më shpesh 
shfrytëzohen ujërat atmosferike, sipërfaqësore dhe nëntokësore.

Uji atmosferik është uji i pranuar nga të gjitha llojeve të të reshurave. Nga pikëpam-
ja kimike, mund të jetë i pastër, por për arsye se në të ka kripëra e bëjnë të pakëndshme 
për pije. Sipas fortësisë, këtë ujëra janë ujëra të buta. Në rajonet e pastra ekologjike ky ujë 
mundet të shfrytëzohet për furnizim me ujë të amvisërive të caktuara, fermave ose indus-
trisë. Duhet të ceket se ujë i parë i cili i shpërlan sipërfaqet mbledhëse lëshohet (ai me vete 
përmban pluhur dhe papastërti). 

Ujërat sipërfaqësore përfshihen me grupin e burimeve më të shfrytëzuara për fur-
nizim me ujë edhe për nevojat e industrisë, por ata njëkohësisht janë edhe jo konzistente 
sipas cilësisë. 

-   Lumi e ndryshon cilësinë e ujit nëpër gjatësinë e rrjedhjes, por edhe nëpër thellë-
sinë dhe në raport të prerjes tërthore. Njëri nga faktorët kryesorë për shfrytëzimin 
e ujërave të lumenjve është mjedisi nëpër të cilin kalojnë, respektivisht a janë ata 
të pastra ekologjikisht. 

-   Ujërat e liqeneve në aspektin bakteriologjik dallohen njëra prej tjetrës, madje 
edhe uji nga fundi i liqenit nuk ka përbërje të njëjtë në vende të ndryshme të liqe-
nit. Numri më i madh i baktereve hasen afër brigjeve kurse më së paku në shtresat 
e mesme. Më shumë baktere ka në fund dhe në sipërfaqen e liqenit. Fortësia e ujit 
të liqenit është e vogël dhe temperatura është konstante. Cilësia e ujërave nga 
liqenet e ndryshëm nuk është i njëjtë. 

-   Akumulacionet janë liqene artifi cial ku kemi ujë të akumuluar prej lumenjve. Në 
akumulacionet nuk ka materie të suspenduara, dhe vetë pastrimi është i fortë 
(dielli e nxehë sipërfaqen ujore), ka fortësi të vogël dhe temperaturë konstante. 

Tash më nuk mundemi të fl asim për vetëpastrim të ujërave sipërfaqësorë me ndihmën 
e rrezeve diellore dhe aeracioni, sepse ndotja e ujërave merr përmasa serioze. Karakteristi-
ka e të gjitha ujërave sipërfaqësore është ajo se ata janë ujëra të buta dhe shumë shfrytë-
zohen në industrinë, por nëse i shfrytëzojmë për furnizim me ujë doemos të pastrohen. 

Ujërat nëntokësorë mund të jenë: nën shtypje (arterike) të lira (pa shtypje) dhe 
ujëra të burimit. Ujërat nëntokësorë të thella përmbajnë pak ose aspak nuk përmbajnë 
mikrobe dhe materie organike në thellësi më të madhe se 10 m. Fortësia e ujërave nënto-
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kësorë lëvizë prej 3 – 15o, kurse tek bunarët e thella prej 3 – 70o. Sipas cilësisë për furnizim 
me ujë më të mirë janë ujërat arterike me thellësi të mesme të cilat gjenden ndërmjet dy 
shtresave që nuk e lëshojnë ujin, pas tyre vijojnë ujërat nëntokësorë me ujëra me cilësi të 
mira të lira nëntokësore, dhe ujërat e burimeve.

1.2. Standardet për cilësinë e ujit për shfrytëzuesit

Sipas standardeve për cilësinë e ujit të shpenzuesve të caktuar dhe sipas dispozitave 
ligjore, cilësia e ujit për pije duhet t’i plotësojë rregullat vijuese: 

1.  Turbullueshmëria të mos jetë më e madhe se 10 mg/l nga shkalla silikate standar-
de, por më mirë është të jetë nën  5 mg/l;

2.  Ngjyra të mos jetë më e fortë se 20o nga shkalla standarde e Kobaltit, por më mirë 
është të jetë nën 10 o ;

3.  Nuk guxon të ndjehet era e sulfurit, hidrogjenit, klorit ose të cilitdo bashkë dyzim 
kimik;

4.  Numri i baktereve në 1 l ujë me temperaturë prej 37oC pas 24 orëve nuk duhet të 
jetë më e madh se 50 në 1 cm3;

5.  Kolitri duhet të jetë më i madh se 10 cm3 ;
6.  Përmbajtja e klorit rezudual në gypat e fundit të ujësjellësit duhet të jetë deri 0,1 

– 0,2 mg/l;
7.  Plumb nuk duhet të ketë më tepër se 0,1 mg/l;
8.  Fluor nuk duhet të ketë më tepër se 1,5 mg/l;
9.  Arsen nuk duhet të kenë më tepër se 0,05 mg/l;
10. Selenium nuk duhet të ketë më tepër se 0,05 mg/l;
11. Krom nuk duhet të ketë më tepër se 0,05 mg/l;
12 . Bakër nuk duhet të ketë më tepër se 3,0 mg/l;
13. Hekur dhe mangan nuk duhet të ketë më tepër se 0,3 mg/l;
14. Zink nuk duhet të ketë më tepër se 15 mg/l;
15. Kloride nuk duhet të ketë më tepër se 250 mg/l;
16. Sulfate nuk duhet të ketë më tepër se 250 mg/l;
17. Magnez nuk duhet të ketë më tepër se 125 mg/l;
18. Fenol nuk duhet të ketë më tepër se 0,001 mg/l;
19. Mbetja e përgjithshme pas avullimit në ujë për pije nuk duhet të ketë më tepër 

se 1000 mg/l;
20. Konsumimi i oksigjenit nuk duhet të ketë më tepër se 6 mg/l;
21. Amoniaku i lirë nuk duhet të ketë më tepër se 0,1 mg/l;
22. Amoniaku i aluminit nuk duhet të ketë më tepër se 0,03 mg/l;
23. Të mos ketë nitrite;
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1.3 Llogaritja e sasive ujore për konsumatorë të ndryshëm

Shembulli nr.1.

Të caktohet sasia ujore sipas të cilës do të dimensionohen gypat nga rrjeti i ujësjellë-
sit për një qytezë të vogël në të cilën jetojnë 11300 banorë.

Vërejtje: përzgjidhje shfrytëzohen formulat nga tema 1.2 .2.

Zgjidhja: Për qyteza të tilla të vogla (nga tema 1.2.) periudha eksploatuese është prej 
20 deri 30 vjet, dhe përvetësojmë n = 20 vjet, kurse shtimi i popullatës është p= 1%.
 Numri i fundit të banorëve është: 

  

 

 

 

Sipas temës 1.2.1. dhe tabelës 1, qytetet e vogla janë në grupin 3. Vijon se shpenzimi 
ditor specifi k i ujit është Q = 400 l/ ditë/ banorë dhe është lexuar nga tabela 3, grupi 3 ka 
periudhën eksploatuese deri në vitin 2020.
 Shpenzueshmëria mesatare ditore e ujit është: 

 Shpenzueshmëria mesatare për një orë është:

Nga tema 1.2.2, koefi cienti i njëtrajtshmërisë ditore të shpenzueshmërisë a1= 1,5 ; 
kurse koefi cienti i jo njëtrajtshmërisë për orë të shpenzueshmërisë është prej 4 deri 6  dhe 
është përvetësuar a2 = 4.
 Shpenzueshmëria ditore maksimale e ujit:
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 Shpenzueshmëria maksimale e ujit për orë:

 

 

     

 

 

 

 Shpenzueshmëria maksimale e ujitë për sekondë është:

Shembulli numër 2:
Të caktohet sasia ujore sipas të cilës do të dimensionohen gypat nga rrjeti i ujësjellë-

sit për qytet të madh  në të cilën jetojnë 120200 banorë.

Vërejtje: përzgjidhje shfrytëzohen formulat nga tema 1.2 .2.

Zgjidhja: Për qytete të tilla (nga tema 1.2.) periudha eksploatuese është prej 20 deri 
30 vjet, dhe përvetësojmë n = 20 vjet, kurse shtimi i popullatës është deri 2 %, përvetëso-
jmë p =2 %.

 Numri i fundit i banorëve është:

Sipas temës 1.2.1. dhe tabelës 1, qytetet me madhësi të mesme  janë në grupin 2. 
Vijon se shpenzimi ditor specifi k i ujit është Q = 500 l/ ditë/ banorë dhe është lexuar nga 
tabela 3, grupi 2 ka periudhën eksploatuese deri në vitin 2020.

 Shpenzueshmëria mesatare ditore e ujit është: 

 Shpenzueshmëria mesatare për një orë është:
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Nga tema 1.2.2, koefi cienti i njëtrajtshmërisë ditore të shpenzueshmërisë a1= 1,5; 
kurse koefi cienti i jo njëtrajtshmërisë për orë të shpenzueshmërisë është prej 4 deri 6  dhe 
është përvetësuar a2 = 4.
 Shpenzueshmëria ditore maksimale e ujit:

 

     

 

 

 

 Shpenzueshmëria maksimale e ujit për orë:

 Shpenzueshmëria maksimale e ujitë për sekondë është:

Shembull numër 3:
Të caktohet sasia ujore sipas të cilës do të dimensionohen gypat nga rrjeti i ujësjellë-

sit për një fshatë  në të cilën jetojnë 1100 banorë.
Vërejtje: përzgjidhje shfrytëzohen formulat nga tema 1.2 .2.

Zgjidhja: për vendbanime të këtilla të vogla  (nga tema 1.2.) periudha eksploatuese 
është prej 20 deri 30 vjet, dhe përvetësojmë n = 20 vjet, kurse shtimi i popullatës është deri 
1 %, përvetësojmë p =1 %.

 Numri i fundit i banorëve është:

Sipas temës 1.2.1. dhe tabelës 1, vendbanimet e vogla fshatare  janë në grupin 4.
Vijon se shpenzimi ditor specifi k i ujit është Q = 350 l/ ditë/ banorë dhe është lexuar 

nga tabela 3, grupi 4 ka periudhën eksploatuese deri në vitin 2020.
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 Shpenzueshmëria mesatare ditore e ujit është: 

 

 

 

 

 

 

 

 Shpenzueshmëria mesatare për një orë është:

Nga tema 1.2.2, koefi cienti i njëtrajtshmërisë ditore të shpenzueshmërisë a1= 1,5; 
kurse koefi cienti i jo njëtrajtshmërisë për orë të shpenzueshmërisë është prej 4 deri 6  dhe 
është përvetësuar a2 = 5.

 Shpenzueshmëria ditore maksimale e ujit:

 Shpenzueshmëria maksimale e ujit për orë:

 Shpenzueshmëria maksimale e ujitë për sekondë është:
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1.4 Vetitë e ujërave të kanalizimit

Si rezultat i aktivitetit të shumë anshëm të njeriut në vendbanimet dhe ekonomitë 
vjen deri te krijimi i ujërave të zeza të ndryshme dhe materieve. Zakonisht këto ujëra dhe 
materie vijnë nga procesi fi ziologjik i cili krijohet gjatë këmbimit të materieve në njeriun 
dhe shtazët, nga uji i përdorur në amvisëritë dhe uji i përdorur në industrinë në vetë pro-
cesin teknologjik. Këtu përfshihen edhe ujërat atmosferik të cilët kanë rënë në rrethinën e 
këtillë. 

Që të pengohet ndotja e ujërave, tokës, ajrit dhe të pengohet paraqitja e sëmundje-
ve epidemike, është e nevojshme të ndërmerren masa për mënjanimin e këtyre ujërave të 
zeza. 

Ujërat e zeza mund të jenë me prejardhje organike dhe joorganike.

Ujërat e zeza me prejardhje organike, nga aspekti sanitar dhe shëndetësor, janë 
shumë të rrezikshme sepse përmbajnë materie organike që në vete bartin karbon, azot, 
sulfur dhe fosfor. Por, në këto ujëra ka edhe sasi të mëdha të baktereve të cilat mund të 
jenë patogjene dhe të shkaktojnë sëmundje të ndryshme ngjitëse. 

Procesi i shpërbërjes të materieve organike quhet mineralizim. Në vetë procesin 
e mineralizimit, materiet organike janë më  të rrezikshme në zgjerimin e sëmundjeve epi-
demike. Pas mbarimit të mineralizimit ndërpritet çfarëdo rreziku. 

Vetë procesi i mineralizimit mundet të krijohet në dy mënyra gjatë çka si rezultat 
paraqiten produkte përfundimtare të ndryshme. 

-   Nëse mineralizimi krijohet në prani të mjaftueshme të sasisë së oksigjenit të lirë, 
materiet organike të cilat përmbajnë azot, sulfur dhe fosfor transformohen në 
kripëra minerale të azotit, sulfurit dhe thartirës fosforike. Vetë procesi zhvillohet 
në praninë e baktereve aerobike të cilat jetojnë në praninë e oksigjenit të lirë në 
ajër. 

-   Nëse mineralizimi zhvillohet në mjedis ku nuk ka oksigjen të lirë të mjaftueshëm, 
krijohet kalbja e ngadalësuar e cila shkakton avullim të gazrave me erë të pa-
këndshme (helmuese, shpërthyese dhe me erë të keqe). Ky proces krijohet në 
praninë e baktereve anaerobike, të cilat zhvillohen me ujë pa praninë e oksigjenit 
të lirë në ajër. 

Bakteret aerobike dhe anaerobike janë shkaktarë për transformimin e materieve prej 
atyre organike në joorganike, respektivisht mineralizim. Procesi i mineralizimit në natyrë 
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kryhet pa ndërprerë gjatë çka rolin kryesorë në të e kanë mikroorganizmat të cilat i kryejnë 
rolin e mineralizimit të baktereve të vdekura deri te mineralizimi i tërësishëm. 

Recipientët e ujërave të zeza mund të jenë në ajër, tokë dhe ujë.
-   Nëse në tokë ka materie organike, oksigjeni i cili gjendet në ajër, në tokë do të 

jetë i mjaftueshëm që të sigurohet procesi aerobik i mineralizimit. Nëse nuk ka 
oksigjen të mjaftueshëm do të krijohet procesi anaerobik. Me mineralizimin e ma-
terieve organike shkatërrohen edhe bakteret patogjene. 

-   Në të njëjtën mënyrë krijohet edhe mineralizimi i materieve organike në recipien-
tët natyrore, respektivisht në lumenjtë, liqenet, detrat, duke falënderuar oksigjenit 
i cili gjendet në ujë. Kur materiet organike përmbahen në sasi të vogël në raport të 
sasisë së përgjithshme të ujit, aftësia për vetëpastrim do të shkaktojë proces ae-
robik të mineralizimit. Oksigjeni i shpenzuar në recipientin kompensohet për mes 
aeracionit nga ajri ose për mes procesit asimilues të fl orës në recipientin. Kur sasia 
e materieve organike është më e madhe krijohet procesi anaerobik të mineralizi-
mit. Atëherë në ujë nuk munden të jetojnë organizma për jetën e të cilëve është e 
nevojshme sasia minimale e oksigjenit respektivisht lumi është i vdekur. 

Në varësi nga shkalla e ndotjes, ujërat e kanalizimit mund të ndahen në dy grupe 
themelore:

-  ujërat e ndotura të kanalizimit,
-  ujërat e kanalizimit me pastërti të kushtëzuar.

Ujërat e ndotura të kanalizimit duhet të jenë të pastruara para se të lëshohen në 
recipientin natyrorë. Shkalla e pastrimit të ujërave të kanalizimit varet nga ndotja e këtyre 
ujërave, nga kategoria e recipientit natyror dhe nga aftësia e tij për pastrim. Po ashtu, sh-
kalla e pastrimit të ujërave të kanalizimit varet edhe nga rekomandimet e ministrisë për 
ekologji respektivisht rregullativave ligjore për mbrojtje të mjedisit jetësorë. 

Ujërat e kanalizimit me pastërti të kushtëzuar. Në të shumtën e rasteve lëshohen 
në mënyrë direkte në rrjedhjet ujore pa paraprakisht të pastrohen nëse janë më pak të 
ndotura nga uji në recipientin. 

-   Ujërat e bitovit të kanalizimit janë më të ndotura dhe më të rrezikshme për shën-
detin e njeriut nga aspekti sanitar. Përmbajnë fekale, mbeturina nga ushqimi dhe 
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materie tjera organike dhe joorganike të cilat mund të jenë të zbërthyera ose në 
gjendje koloide dhe përmbajnë numër të madh të baktereve. 

-   Ndotja e ujërave industrial varet nga procesi teknologjik i industrisë. Shkalla e 
ndotjes tek disa industri është shumë e madhe kurse tek disa mund të jetë me 
pastërti të kushtëzuar. 

-   Ujërat atmosferike janë të ndotura me materie me prejardhje joorganike dhe për 
këtë arsye ato janë kushtimisht më pak të rrezikshme në raport të ujërave të bi-
tovit të kanalizimit. Ato ndoten me pluhur, baktere, gazra si edhe gjatë larjes së 
rrugëve, çative, oborreve. Këto ujëra në shumë raste po ashtu mund të jenë të 
ndotura si edhe ujërat e bitovit. 

Sot, dispozitat ligjore për mbrojtje të mjedisit jetësor janë në mënyrë precize të defi -
nuara. Për ndërtim të objektit industrial i cili do të lëshon ujëra të zeza, fi llimisht duhet të 
fi tohet leje për ndërtim (mbi bazën e projektit të bashkangjitur, si do të zgjidhet problemi 
me ujërat e zeza) nga ministria për mjedisin jetësorë. E njëjta vlen edhe në rastin kur dëshi-
rojmë të lëshojmë ujëra të zeza në rrjetin e kanalizimit në recipient, gjatë çka doemos të 
respektohen dispozitat ligjore për mbrojtje të mjedisit jetësor. 

1.5  Llogaritja e sasive ujore me prejardhje të ndryshme 
që derdhen në kanalizim 

Shembull 1:
Për qytet të vogël me 11300 banorë, të caktohet sasia ujore e bitovit që derdhet në 

rrjetin ndarës të kanalizimit. 

Vërejtje: gjatë zgjidhjes së shembullit të shfrytëzuara janë formulat nga tema 1.4. 
Qytetet e vogla për periudhë eksploatuese prej 30 vjetëve dhe shtimit të popullatës n = 1 
% kanë numër të fundit të banorëve En = 14000 banorë dhe normë të furnizimit me ujë Q 
= 400 l/ ditë/ banorë.

Zgjidhja: 
Koefi cienti i përgjithshëm për jo njëtrajtshmëri është caktuar nga tabela 1.5 dhe ka 

vlerën prej 1,35 deri 1,25; dhe është përvetësuar k = 1,30. 

- Sasia ujore e bitovit është:
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Shembull numër 2

Të caktohet sasia ujore e shiut që ka rënë në sipërfaqe prej një Ha sipas metodës të 
koefi cientit klimatik. 

Për këtë pozitë gjeografi ke është dhënë: 
-  α = 0,04 – koefi cienti i proporcionalitetit, 
-  H = 510 mm – të reshurat mesatare,
-  t = 7 min – kohëzgjatja e shiut,
-  p = 3 vjet – frekuenca e shiut.

Sistemi i kanalizimit është i përgjithshëm (i përzier). 

Vërejtje: për zgjidhjen e shembullit janë shfrytëzuar formulat nga tema 1.4.3, kurse 
të dhënat klimatike dhe meteorologjike janë të marra nga të dhënat e entit hidrometeo-
rologjik.

Zgjidhje:

-  Koefi cienti klimatik m është:

 

 

  

-  Forca e shiut Δ është:

-  Sasia ujore nga shiu është: 
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1.6. Detyra për përsëritje  

Detyra nr.1.
Të caktohet sasia ujore sipas të cilës do të dimensionohet rrjeti i ujësjellësit për vend-

banim me numër aktual të banorëve prej 8400. 

Është dhënë: 
-  periudha eksploatuese n = 20 vjet;
-  shtimi i popullatës është p = 1,5%;
-  shpenzueshmëria ditore specifi ke Q ( shih tabelën 3);
-  jo njëtrajtshmëria ditore a1 = 1,5;
-  jo njëtrajtshmëria për orë a2 = 5;

Të llogariten: 
-  shpenzueshmëria mesatare ditore e ujit Qmes /d;
-  shpenzueshmëria mesatare e ujit në orë  Qmes /h;
-  shpenzueshmëria ditore maksimale e ujit Qmax /d;
-  shpenzueshmëria maksimale e ujit në orë Qmax /h;
-  shpenzueshmëria maksimale e ujit në sekondë q= l/s;

Detyra nr.2:

Të caktohet sasia ujore sipas të cilës do të dimensionohet rrjeti i ujësjellësit për vend-
banim me numër aktual të banorëve prej 2200. 

Është dhënë: 
-  periudha eksploatuese n = 20 vjet;
-  shtimi i popullatës është p = 1,5%;
-  shpenzueshmëria ditore specifi ke Q ( shih tabelën 3);
-  jo njëtrajtshmëria ditore a1 = 1,5;
-  jo njëjtrajtshmëria për orë a2 = 5;

Të llogariten: 
-  shpenzueshmëria mesatare ditore e ujit Qmes /d;
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-  shpenzueshmëria mesatare e ujit në orë  Qmes /h;
-  shpenzueshmëria ditore maksimale e ujit Qmax /d;
-  shpenzueshmëria maksimale e ujit në orë Qmax /h;
-  shpenzueshmëria maksimale e ujit në sekondë q= l/s;

Detyra nr.3

Të caktohet sasia ujore e bitovit që derdhet në rrjetin e përgjithshëm të kanalizimit. 

Është dhënë: 
-  numri i fundit i banorëve: En = 2200 banorë;
-  norma e furnizimit me ujë: Q = 350 l/banorë;
-  periudha e eksploatimit: n= 20 vjet;
-  koefi cienti i përgjithshëm i jo njëtrajtshmërisë: k = 1,30 ;

Të llogaritet:
-  Sasia ujore e bitovit qb;

Detyra nr. 4:

Të caktohet sasia ujore e shiut që ka rënë në sipërfaqe prej 1Ha sipas metodës të 
koefi cientit klimatik. 

Është dhënë:
-  α = 0,04 – koefi cienti i proporcionalitetit;
-  H = 650 mm – të reshura mesatare;
-  t = 10 min – kohëzgjatja e shiut; 
-  p = 3 vjet – frekuenca e shiut; 

Të llogaritet: 
-  Sasia ujore atmosferike qa:
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2. SISTEMET PËR FURNIZIM ME UJË 

PËRKUJTIM: 
Ndarja e sistemeve për furnizim me ujë mund të jetë: 
A.  Sipas dedikimit 
-  furnizimi me ujë i vendbanimeve;
-  furnizimi me ujë të industrisë – ujë teknologjikë; 
-  sistemet për furnizim me ujë kundër zjarrit; 

B.  Në varësi nga mënyra e prurjes së ujit:
-   gravitacione, kur uji nga burimi deri te shpenzuesit vjen për mes rrugës së gravi-

tacionit; 
-  pompave, ku uji nga burimi deri te shpenzuesit vjen me pompim;
-   të kombinuara, ku një pjesë e ujit vjen për mes rrugës së gravitacionit kurse pjesa 

tjetër me pompim.

SHEMBULL NR.1: 
Në fi g.2.1 është treguar sistemi për furnizim me ujë gravitacion i cili shfrytëzon ujë të 

burimit dhe ka rezervuar para vendbanimit. Uji i burimit pranohet me objekt të kaptazhit 
dhe sjellët me gyp përçues deri te hapësira e rezervuarit. Prej rezervuarit, uji shkon për mes 
gypit kryesor, në rrjetin e ujësjellësit të rrugës (të qytetit). Nga burimi i ujit deri te vendba-
nimi uji vjen për mes rrugës të gravitacionit. Shtypja më e madhe në rrjetin e ujësjellësit 
është i defi nuar me linjën hidrostatike të formuar nga niveli maksimal i ujit në rezervuar.

Fig.2.1 Sistemi për furnizim me ujë gravitacional 
1 – kaptazhi, 2 – gypi përçues prurës, 3 – rezervuari, 4- gypi kryesor, 5 – vendbanimi  

(rrjeti i ujësjellësit të rrugës)
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SHEMBULLI  NR.2: 

Në fi g.2.2 është paraqit sistemi për furnizim me ujë me pompim.

 

2.2. Sistemi për furnizim me ujë me pompim
1 – bunarë për marrjen e ujit, 2 – bunari mbledhës, 3 – stacioni për pompim, 4 – gyp 

përçuesi shtytës, 5 – rrjeti i ujësjellësit të rrugës, 6 – rezervuari

Kur burimi i ujit është në nivel më të ulët nga shpenzuesit, sjellja e ujit kryhet me 
ndërtimin e stacionit për pompim. Nga bunari mbledhës uji thithet me ndihmën e stacio-
nit për pompim dhe për mes gypit përçues shtytës sjellët deri te rrjeti i ujësjellësit rrugorë, 
prej ku shkon në rezervuar.  Vendbanimi furnizohet me ujë nga rezervuari kur pompat janë 
të ç’kyçura nga puna. Në profi lin gjatësorë është treguar regjimi hidrodinamik i punës të 
sistemit për furnizim me ujë kur pompat përherë punojnë, kurse rezervuari mbushet me 
ujë edhe kur pompat nuk punojnë, kurse kemi shpenzueshmërinë më të madhe të ujit. 
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SHEMBULLI NR.3: 

Në fi g.2.3 është treguar sistemi i kombinuar për furnizim me ujë, në të cilin një pjesë 
nga uji sjellët për mes rrugës së gravitacionit kurse pjesa tjetër me pompim.

Fig.2.3. Sistemi i kombinuar për furnizim me ujë:

a) zgjidhja situacione
b) pamja aksonometrike me linjat hidrodinamike

Uji pranohet nga burimi 1 dhe bunari ku është vendosur stacioni për pompim 2. Për 
rregullim të rrjedhjes së ujit dhe shtypjes në rrjetë janë të vendosura rezervuarët 1, 2 dhe 
3 dhe stacioni për pompim. 

 

b.

a.

PS

PS

PS

PS
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SHEMBULLI 4:

Në fi g. 2.4 është paraqit sistemi industrial për furnizim me ujë me shfrytëzim të një 
pas njëshëm të ujit. Kjo do të thotë se njëherë uji i shfrytëzuar në një industri shfrytëzohet 
për furnizimin me ujë të industrisë tjetër. Në rastin e paraqitur në fi g.2.4 industria B ka ne-
vojë nga sasia më e vogël e ujit në raport të industrisë A.

Fig.2.4 Furnizimi me ujë i një pas njëshëm
1 – pranimi i ujit, 2 – gypi përçues shtytës, 3 – lëshimi në lum, 4 – S.P – 1 dhe S. P – 2 - 

stacione për pompim; A, B – industritë, S.P – stacioni për pastrim

Pranohet uji nga lumi (L) dhe me stacionin për pompim (1) sjellët deri te industria 
(A), e cila mundet të shfrytëzohet nga uji i lumit pa paraprakisht të pastrohet. Pas shfrytë-
zimit të ujit nga industria A, ai është me cilësi të keqësuar, i cili nuk përgjigjet kërkesave 
të industrisë B. Për këtë arsye zgjidhet zgjidhja për pastrimin e ujit me zgjidhje përkatëse 
teknologjike (S.P). Pas pastrimit, me stacionin për pompim 2, uji sjellët deri te industria B, 
dhe prej aty lëshohet në recipientin. 

 
 

 

P. S-1

P. S

P. S-2

B



Objektet hidroteknike - mësim zgjedhor

Sistemet për furnizim me ujë

120

SHEMBULLI  NR. 5:

Në fi g.2.5 është paraqit sistemi riqarkullues për furnizim me ujë, ku uji teknologjik 
shfrytëzohet për ftohjen e makinave në fabrikë. 

Uji pranohet nga lumi me ndihmën e stacionit për pompim (1) dhe sjellët deri te 
rezervuari dhe ftohësi (3), prej ku me stacionin për pompim (2), për mes gypit përçues sh-
tytës shkon në fabrikë. Njëherë uji i shfrytëzuar pranohet me rrjetin përkatës të kanalizimit 
(5) dhe sjellët deri te impianti për ftohje (3). Uji me temperaturë të zvogëluar, me stacionin 
për pompim (2) shtytet në gypin përçues (4) dhe përsëri shfrytëzohet në procesin tekno-
logjik. 

Fig.2.5 Sistemi riqarkullues për furnizim me ujë
1 – pranimi i ujit me stacion për pompim, 2 – stacioni për pompim, 

3 – rezervuari me ftohës, 4 – gypi përçues shtytës, 5 – largimi i ujit të shfrytëzuar

 
 

Fabrikë

Lum
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SHEMBULLI NR 6:

Në fi g.2.6 është paraqit ngritja e ujit të lumenjve të fi ltruar me pompim, kur nuk kemi 
mundësi tjetër për furnizim me ujë të vendbanimit.

Fig.2.6 Ngritja e ujit të lumenjve të fi ltruar me pompim
1- pranimi i ujit nga lumi, 2 – stacioni për pompim 1, 3 – stacioni për pastrim, 

4 – rezervuari 1, 5 – Stacioni për pompim 2, 6 – Gypi përçues shtytës, 
7 – rezervuari 2, 8 – gypi kryesor ;

Uji nga lumi pranohet me stacionin për pompim (1) dhe prej aty sjellët deri te staci-
oni për pastrim (3). Uji i pastruar i cili i plotëson standardet për furnizim me ujë shkon në 
rezervuarin (1). Uji nga rezervuari 1 pranohet me stacionin për pompim (2) dhe me gypin 
përçues shtytës (6) dërgohet deri te rezervuari (2). Nga rezervuari (2), uji shkon në gypin 
kryesor (8) për mes të gravitacionit deri te vendbanimi. 

 

 
 

Linja hidro stat.

Linja hidro din.



Objektet hidroteknike - mësim zgjedhor

Sistemet për furnizim me ujë

122

2.1.  PRANIMI I UJIT

2.1.1. KAPTAZHET

PËRKUJTIM

Pranimet e ujit të burimit realizohen me objektet speciale për pranim të ujit të quaj-
tura kaptazhe, kurse vetë pranimi i ujit quhet uji i kaptiruar.

SHEMBULL NR.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig . 2.7 Kaptazhi i burimit
а/ baza, b/ prerja vertikale

1-komora ujore, 2- komora e thatë, 3- gypi përcjellës, 4- lëshuesi dhe mbi derdhësi,
5- mbi derdhësi, 6- hyrja e shahtit, 7- aeracioni, 8- hyrja e ujit, 9- argjilë, 10- pendë

Në fi g  2.7 është paraqitë kaptazhi i burimit.
 Vetë kaptazhi përbëhet nga dy pjesë edhe atë:
 a/ komora ujore;
 b/ komora e thatë.

b/
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Dimensionet e komorës ujore duhet të zgjidhen ashtu që lëvizja e ujit të mos jetë me 
shpejtësi më të madhe se  0,1 m/s,  dhe gjatë kësaj të përfshihet e tërë sipërfaqja ku bu-
ron uji. Kjo komorë mbulohet me pllakë prej betonit të armuar për mes të cilës realizohet 
hidroizolimi dhe izolimi me argjilë të yndyrshëm në shtresë prej   40-50 cm, kurse mbi arg-
jilin derdhet dhe me trashësi prej  40-60 cm, për shkak të izolimit termik dhe mbrojtjes të 
shtresës paraprake nga erozioni. 

Kur burimi, pllaka e poshtme e komorës ujore nuk realizohet, por baza pastrohet deri 
në shkëmbin e shëndoshë në të cilën themelohen muret vertikale (fi g.2.7 dhe fi g.2.8).

Komora e thatë shërben që në të, të vendosen instilacionet e nevojshme (shkarkimi, 
mbi derdhja dhe lëshimi). Dimensionet e saj caktohen nga kushti për montim të pa pengu-
ar dhe çmontim të pajisjes hidromekanike. 

Gypi për shkarkim në komorën ujore është e siguruar me shportë hyrëse e cila është 
e vendosur për  20-30 cm  mbi fundin. Shporta ka vrima  5-10 mm, kurse sipërfaqja e vri-
mave  2-3 herë më e madhe nga sipërfaqja e prerjes tërthore të gypit.

Në komorën e thatë të gypit për shkarkim vendoset valvul (mbyllës) e cila shfrytë-
zohet për ç’kyçje të prurjes në rast të avarisë, kurse menjëherë afër tij bëhet ventilimi. 

Në fund të komorës ujore vendoset gypi lëshues i cili ka mbyllës në komorën e thatë. 
Lëshimi shfrytëzohet kur duhet të pastrohet komora ujore ose kur ka nevojë nga ndonjë 
intervenim në të.

Komora ujore duhet të ketë edhe mbi derdhës e cila më shpesh përbëhet prej gypit 
mbi derdhës i cili tek burimet më të mëdha është e zgjeruar te hyrja. 

  
SHEMBULL NR. 2:

а/                                                                               b/

                   Fig .2.8 Kaptazhi me fi ltër
                 а/ prerja vertikale, б/ baza

1- komora ujore, 2- fi ltri, 3-komora e thatë, 4-  shporta hyrëse, 5- gypi shkarkues
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Kur uji i burimit përkohësisht  turbullohet, në përbërje të kaptazhit mundet të pa-
rashihet edhe komorë për sedimentim (fi g.2.8).

SHEMBULL NR. 3

 

Fig. 2.9 Kaptazhi në burim karstorë
а/ prerja vertikale, b/ baza

1- prurja e ujit, 2- argjilë, 3- komora ujore për qetësim, 4-komora ujore për pranim, 
5- e thatë  6- kanali anësorë

   
Kaptazhi i burimit të përkohshëm është paraqit në fi g. 2.9. Marrja e ujit realizohet me 

dy gypa pranues dhe pompa sepse rrjedhja e ujit nuk është e qëndrueshme.
                     

а/  

b/  
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SHEMBULL NR. 4

Fig. 2.10 Situata e kaptazhit e më tepër burimeve të afërta
1- drenazhi, 2- pranimi i burimit karstik, 3-shahtet revizione, 4,5- komorat mbledhëse, 

6-zona e parë mbrojtëse sanitare, 7- gyp përçues shkarkues, 8- lëshues dhe mbi derdhje, 
9- lumi, 10- komora e përbashkët mbledhëse

   Fig.  2.10 paraqet situatë të kaptazhit të më tepër burimeve të afërta. Në rastet kur 
pranohen më tepër burime në një lokalitet, të cilët janë relativisht afër njëri tjetrit, kurse 
janë mjaftueshëm larg për objektin e kaptazhit që të realizohet në një tërësi ndërtimore, 
atëherë parashikohen objekte të veçanta të kaptazhit për çdo burim. Uji i pranuar, për mes 
kanaleve prurës (gypa me pasqyrë ujore të lirë) vijnë deri te komora mbledhëse. Forma e 
komorës mbledhëse është e ngjashme me komorat ndërprerës dhe kaptazhet. Në vendet 
ku shahtet prurës bashkëngjiten, realizohen shahtet kontrolluese revizione. Nga komora 
mbledhëse fi llon gyp përçuesi nën shtypje me të cilën bëhet prurja e ujit deri te vendba-
nimi.
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2.1.2. PRANUESIT VERTIKAL TË UJIT   - BUNARËT

PËRKUJTIM
Bunarët realizohen në thellësi deri 30 m, kurse më shpesh 10-12 m. Trashësia e sh-

tresës të bartësit të ujit duhet të jetë më e madhe se  6-8 m.

SHEMBULL NR. 5

BUNARËT ME GYPA RADIAL PËR DRENAZH – REJNI BUNARËT

Në afërsi të lumenjve prej të cilëve në ujërat nëntokësorë infi ltrohet sasi më e madhe 
ujore, ndërtohen bunarët me gyp horizontal të drenazhit të cilët janë në mënyrë radiale të 
vendosura. Sipas konstruktorit ata quhen edhe rejni - bunarë.

Fig. 2.11 Situata e pranimit radial të ujit
   
Në fi g 2.11 është paraqit situata e pranimit të ujit radial. Në fi g. shihen gypat e ven-

dosura në mënyrë radiale të cilët shkojnë deri te bunari mbledhës.
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Fig. 2.12 Bunarët me gypa radial të drenazhit

Në fi g. 2.12 është paraqit bunari mbledhës qendror i cili ka rreze prej  3 deri 4 m.  Ësh-
të i përpunuar prej betonit të armuar me fund që nuk e lëshon ujin. 

Në afërsi të fundit të mureve janë lënë vrima me diametër  0,4 m. Nëpër ta me anë të 
presave shtypen në tokë gypat prej çeliku për drenazhim me diametër  200 mm  dhe gjatësi 
2 e më tepër metra. Në këto gypa vendosen gypa tjerë për drenazhim me diametër deri  50  
mm.  Hapësira ndërmjet gypave gjatë kohës mbushet me kokrriza të rërës të cilat i bartë uji 
nëpër vrimat. Kjo rërë gjatë kohës së eksploatimit ka rolin e fi ltrit. Bollshmëria e bunarëve 
me gypat horizontal të drenazhit është  100 deri 500 l/s, që i bënë shumë ekonomik.

Fig.  2.11 dhe  2.12 është paraqit rejni – bunari në situatë, bazë dhe prerje.  Me nr.  1 
është shënuar penda afër lumit, me nr. 2 gyp përçuesi nën shtypje, me nr. 3 bunari i gër-
muar prej betonit të armuar, me nr. 4 pompa e thellësive, me nr. 5 elektromotori,  me nr . 6 

 

Prerje

Bazë
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manometri, me nr. 7 lëshuesi, me nr. 8 vrima për hyrje në bunarë dhe  me nr . 9 trafostaci-
oni. Gypat e drenazhit po ashtu janë të shënuara në fi g. me nr . 1, nr. 2, nr.3 dhe nr.4.

2.1.3. BUNARËT GYPOR

PËRKUJTIM:

Bunarët gyporë quhen edhe bunarë të shpuar, sipas mënyrës të realizimit të tyre. 
Zbatohen kur shtresat ujë bartëse janë me thellësi më të madhe se  25 metra.

Bunari është i përbërë prej elementeve vijuese: komora e thatë, pjesa e sipërme e 
bunarit, kolona mbrojtëse, vazhdues gypor, fi ltër dhe xhep.

       

 2.1.3.1. FILTRAT TEK BUNARËT GYPORË

Që të pengohet hyrja e rërës dhe grimcave të imëta nga shtresa ujë bartëse në bunar, 
nëpër periferinë e gypit mbrojtës vendoset fi ltër.

Gjatë zgjedhjes të fi ltrit duhet të merren parasysh faktorët vijues:
   -   thellësia e shtresës ujë bartëse;
   -   bollshmëria e shtresës ujë bartëse ;
   -   kapaciteti i bunarit;
   -   përbërja granulometrike e shtresës ujë bartëse;
   -   veprimi korroziv i ujit nëntokësor;
   -   prania e hekurit dhe manganit në ujin nëntokësorë;
   -   prania e kaliumit dhe magnezit në ujin nëntokësor;
   -   materiet me të cilat disponohet dhe çmimi i tyre .
Zgjidhja jo korrekte e fi ltrit sjell deri te vjetrimi i shpejtë  të bunarit, respektivisht deri 

te zvogëlimi i bollshmërisë të bunarit ose deri te shembja e tij.
   Sipas konstruksionit të vet fi ltrat munden të realizohen prej:
      -  gypave të perforuar ( të shpuar);
      -  llamarinë të shtancuar;
      -  shufrave metalike;
      -  fi ltrave prej rrjetave;
      -  fi ltrave prej materialit prej rëre.
а. Gypat e shpuar, të perforuar  janë fi ltra më të thjeshtë  (fi g. 2.13). Ato janë pjesë nga 

kolona mbështjellëse e cila në shtresën ujë lëshuese është e shpuar me vrimë në formë të 
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rrethit ose në formë të drejtkëndëshit. Për përpunimin e këtyre fi ltrave shfrytëzohen gypa 
të përpunuara prej: çelikut, hekurit të derdhur, azbestit – çimentos, gypave plastike, gypave 
prej qeramikës etj. Sipërfaqja e përgjithshme e vrimave rrethore është prej  12 deri 35 % 
nga sipërfaqja e kolonës mbështjellëse në shtresën ujë lëshuese dhe vendosen me radhitje 
shah – mat. Vrimat në formë të drejtkëndëshit përfshinë sipërfaqen e përgjithshme prej  6  
deri 40% nga sipërfaqja e përgjithshme e kolonës mbështjellëse në shtresën ujë lëshuese.

b. Filtrat prej llamarine të metalit kanë vrima me sipërfaqe të përgjithshme më të 
madhe se  40%  nga sipërfaqja e kolonës mbështjellëse në shtresën ujë lëshuese (fi g. 2.14). 
Forma e vrimave varet nga sasia ujore e nevojshme për konsumatorët.

c. Filtrat prej shufrave metalike më shpesh janë të përpunuar prej çelikut. Këto fi ltra 
kanë fuqi të madhe të lëshimit të ujit. Këto fi ltra përbëhen prej: shufrave metalike  (1), co-
pës prej gypit për ngjitje (2) dhe unazës montuese (3), të treguar në fi g. 2.15.

Fig. 2.13 Filtri prej rëre me vrima rrethore
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. 2.14     
 

Fig.2.1.4 Filtri prej llamarinës të shtancuar

Fig. 2 .15 Filtri me shufra metalike  

а/  b/  



Objektet hidroteknike - mësim zgjedhor

Sistemet për furnizim me ujë

131

d. Filtrat prej rrjetave përdoren më shpesh . Rrjeti tek fi ltrat e rrjetëzuar mund të jetë 
metalike ose të jetë e bërë nga materiali plastik. Këto fi ltra shfrytëzohen për të gjitha the-
llësitë dhe shtresat ujë lëshuese me granulacion të ndryshëm të kokrrizave të rërës. Në fi g.  
2.16 janë të paraqitura fi ltrat e rrjetëzuara.

 
 
 

Fig. 2.16 Filtri i rrjetëzuar

   1 – gypi i perforuar,
   2 - skelet,
   3 - rrjeti

e. Filtri prej rëre - zhavorri (fi g. 2.17). Lëvizja e ujit nëpër këto fi ltra është pothuajse 
identike me lëvizjen e ujit nëpër mjedisin poroz në kushtet natyror. Shfrytëzohen shumë 
me sukses tek tokat me shumë struktura, ku fi ltrat e rrjetëzuar shumë shpejtë bllokohen. 
Kohëzgjatshmëria e tyre dhe bollshmëria është e madhe. 

Filtrin prej rëre e përbëjnë:
-   skeleti i fi ltrit i cili paraqet fi ltër gypor ose të rrjetit;
-   materiali i fi ltrit – rërë dhe zhavorr.

Sedimentim

sqep
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   Filtrat prej rëre kërkojnë diametër të madh të shpimeve të bunarit, sepse trashësia 
e shtresave të rërës është më e madhe, por ata sigurojnë edhe ujë lëshueshmërinë shumë 
më të madhe.

     a)                                b)

Fig. 2.17 Filtri prej rëre

а) njështresorë:
1 – gypi mbrojtës, 2 – gypi i perforuar, 3 - distancuesi

b) dy shtresor:
1 – gypi mbrojtës, 2 – gypi i mesëm mbrojtës, 3 - distancuesi, 4 -
gypi i perforuar, 5 - themeli.
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2.1.3.2. VEND POZITA DHE MARRJA E UJIT NGA BUNARËT GYPOR

Vend pozita dhe mënyra në të cilën merret uji nga bunarët gyporë përcaktohet në 
varësi nga kushtet lokale gjeologjike, hidro gjeologjike, sanitare dhe eksploatuese. Këto 
të dhëna janë të paraqitura në hartat topografi ke, gjeologjike dhe hidro – gjeologjike. Fig. 
gjeologjike dhe hidro- gjeologjike e lokalitetit fi tohet pasi që do të bëhet shpimi për son-
dazh. Shpohen numër më i madh i bunarëve me diametër prej 100 deri 150 mm, prej të 
cilëve merret uji që të caktohet koefi cienti i fi ltrimit të tokës dhe rrjedhjes së ujit në bunarë.  
Që të arrihet bollshmëria më e madhe e bunarëve, përvetësohen bunarët e shpuar të cilët 
janë paralele ose të pjerrëta (me kënd të vogël) të hidroizohipseve.

а/  b/  

c/  

Fig. 2.18 Renditja e situatës të sistemeve të bunarëve
а/ renditja e një anshme, b/ renditja e dyanshme

c/ sistemi i bunarëve me më shumë grupe

Në fi g. 2.18  janë të paraqitura disa mënyra të mundshme të lokacionit për lidhje të 
bunarëve për marrje dhe formim të sistemeve të bunarëve. 

Pranimi i ujërave nëntokësorë, me sistem të bunarëve mund të kryhet me më shumë 
mënyra edhe atë:

-   në çdo bunar të vendoset agregat;
-   sistem të bunarëve me shtrëngim;
-   sistemi i bunarëve me prurje të gravitacionit
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2.2. PËRMIRËSIMI I CILËSISË SË UJIT

PËRKUJTIM:

Kur cilësia e ujit nuk i përgjigjet standardeve të dhëna me ligj për furnizim me ujë 
doemos uji të bartet në fabrikat për ujë ose të ashtuquajturat për pastrim. Në stacionet për 
pastrim uji lëviz sipas renditjes vijuese:

-    fi llimisht, uji shkon në sedimentues dhe me ndihmën e koagulantëve mënjanohet  
60-90%  e materieve të suspenduara dhe deri  70% të baktereve;

-    në fazën e dytë, uji shkon në fi ltrat dhe këtu përmirësohen vetitë fi zike të ujit, 
mënjanohen materiet radioaktive dhe deri  99% të baktereve;

-    në fund të procesit të pastrimit të ujit, shtohet klor, i cili ka veprim të vazhduar në 
ujë.

      

2.2.1. SEDIMENTUESI RADIAL

Kur zmadhohet raporti i diametrit dhe lartësisë të pishinës sedimentuese tek sedi-
mentuesi vertikal dhe e tejkalon kufi rin prej  3,5  ujë fi llon të rrjedh në mënyrë radiale kurse 
sedimentuesi quhet radial.

Diametri i cilindrit të sedimentuesit është prej  5 deri 60 m.  Thellësia e ujit deri te 
periferia e murit lëviz prej 1,5 deri 2,5 m.  Pjerrtësia e fundit është rreth  4%.Uji për pastrim 
rrjedh në gypat në pjesën qendrore, ngadalësohet dhe në mënyrë radiale kahezohet me 
kahezues special (të shënuar me nr. 1). Uji i pastruar rrjedh deri te unaza tejderdhëse dhe 
mbi derdhet në kanalin periferik (të shënuar me nr. 2). Suspenzionet sedimentohen në 
fund dhe përherë mënjanohen me gërryes (të shënuar me nr..3) i cili është përforcuar në 
grrillën rrotulluese (të shënuar me nr.4). Llumi mblidhet në mes të fundit të pishinës sedi-
mentuese (të shënuar me nr.5) dhe rrjedhjen nëpër gypin sedimentues. Pjesët punuese të 
përshkruara dhe sedimentuesi radial janë të paraqitur në fi g. 2.19.

Sedimentuesit radial shfrytëzohen për pastrimin e ujit në ujërat industrial riqarkullu-
es dhe për ujëra shumë të turbulluara, ku në mënyrë të përhershme mënjanohet sedimen-
ti. 
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Fig.2.19 Prerja dhe pamja e sedimentuesit radial
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2.2.2. PRECIPITATORË

Kombinimi nga pishinat me fl okulatorë dhe sedimentues bashkë janë sedimnetu-
esit më bashkëkohorë dhe më ekonomik për ujë. Sipas konstruksionit mund të jenë të 
ndryshëm, por mënyra e punës u është i ngjashëm. Uji i papërpunuar derdhet në hapësirë 
të veçantë për përzierje dhe reaksioni me kuagulantin, ku krijohen fl okulat (në formë të 
fj ollave të borës). Pastaj uji derdhet në pjesën e dytë, ku kryhet sedimentimi i grimcave të 
suspenduara. Sedimentimi është i ngjashëm si në sedimentuesit vertikal. Koha e ngecjes 
së ujit në precipatorin (akcelatorin) është prej  1 deri 2 orë.

 
 

 
Fig. 2.20 Prerja dhe pamja e precipitatorit

Në fi g. 2.20 është paraqit prerja e precipitatorit. Ai është i përbërë prej hapësirës së 
parë dhe të dytë për përzierje dhe reaksion të kuagulantit me ujë, të shënuar me A dhe В 

B

C
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(fl oktulatorë). Sedimentimi kryhet në pishinën C. Uji i papërpunuar rrjedh nëpër përçuesin 
e shënuar me numër 1, kurse bashkë dyzimet kimike të nevojshme rrjedhin nëpër gyp 
sjellësit nr. 2. Pishina për lëvizje kthyese është shënuar me nr. 3. Mikseri për ujin dhe kuagu-
lantin janë të shënuara me nr. 4.  Në hapësirën 5 mblidhet llumi dhe në mënyrë automatike 
largohet me gypin të shënuar me nr. 7. Uji i pastruar derdhet në kanalin unazor dhe rrjedh 
nëpër lëshuesin të shënuar me nr. 6. Zbrazja precipitatorit zhvillohet nëpër lëshuesin të 
shënuar me nr. 8.

      

2.2.3. SKEMA E STACIONIT PËR PASTRIM

Pastrimi i ujit prej burimit të caktuar në natyrë kombinohet me më tepër procedura 
të cilat plotësohen që të fi tohet plotësisht ujë i pastruar. Fillimisht mënjanohen grimcat më 
të mëdha pastaj grimcat e suspenduara dhe në fund mbetjet e në ujë.

Fig. 2.21 Skema e stacionit për pastrim të ujit të lumit
   
Në fi g 2.21 në mënyrë skematike është e paraqit pastrimi i ujit të lumit. Qysh në vetë 

objektin pranues, me grillë ndalen gjësendet që notojnë në ujë. Pastaj vijon objekti për 
përzierje të shpejtë me koagulant të shënuar me nr. 1 dhe fl okulatorë të shënuar me nr. 2. 
Në sedimentuesin të shënuar me nr . 3 mënjanohen numri më  i madh i grimcave të sus-
penduara kurse në fi ltrin e shënuar me nr. 4 mbetja prej tyre. Në fund gjendet dezinfektori 
i shënuar me nr.  5. Me të mënjanohen bakteret të cilat nuk kanë qenë të mënjanuara në 
objektet paraprake.

Lum

Koagulator

Orvatje

Klor

Konsumatorë
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Situata e stacionit për pastrim me kapacitet deri  40,000 m3 në ditë është treguar në 
fi g. 2.22

1.  stacioni për pompim me bllok 
fi ltrues.

2.  rezervuari për ujë të pastër.
3.  kloratori i depos për klor
4.    rezervuari i shënuar për tretje 

dhe ruajtje të kuagulantëve
5.  sipërfaqet me rërë për fi ltrat.
6.  sedimentuesi horizontal
7.  rezervuari për ujë për larje të 

fi ltrave.

Fig. 2.22 Situata e stacionit për pastrim
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2.3. STACIONET PËR POMPIM

PËRKUJTIM:
Sipas pozitës së vet, stacionet për pompim  mund të jenë:
-  stacione për pompim për pompim të parë;
-  stacione për pompim për pompim të dytë;
-  stacionet për pompim për zmadhimin e shtypjes në rrjetin e ujësjellësit;
-  stacionet për pompim për sistemet riqarkulluese për furnizim me ujë .

2.3.1. CAKTIMI I FORCËS TË MAKINËS REPARTUESE

Madhësitë karakteristike tek të gjitha impiantet për pompim janë:
-  Q – sasia rrjedhëse e ujit (m3 /ѕ) ;
-  Hman – lartësia manometrike (m);
-  P – fuqia e pompës;
-  η – koefi cienti i veprimit të dobishëm;
-  hs – lartësia thithëse e pompave.
Sasia e rrjedhjes ujore  Q është shuma nga shpenzueshmëria maksimale ditore e ujit 

dhe ujit për shuarje të zjarrit.
Lartësia manometrike është shumë nga më shumë madhësi edhe atë prej lartësisë 

gjeodezike dhe humbjet e shtypjes. Lartësia gjeodezike është ndryshimi i nivelit gjeodezik 
të ujit në pishinë prej të cilës pompa merr ujë dhe nivelit të ujit në rezervuar ose ndonjë 
objekt tjetër deri te i cili ngritët uji. Nëse nga objektet prej të cilave merret dhe në objektet 
në të cilët dërgohet uji mbizotëron shtypje më e madhe se shtypja atmosferike, atëherë 
edhe ai duhet të shtohet. 

Humbjet e shtypjes janë të gjitha humbjet e shtypjes në gypin thithës dhe shtytës, 
gjatësore dhe lokale. Për shkak të gjatësisë së vogël të gypit thithës duhet të kihet kujdes 
për humbjet lokale. Humbjet në gypin shtytës në realitet janë humbjet gjatësore.
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Fig. 2.23 Karakteristikat gjeometrike të gypit shtytës

Нman=Нс +Нgjeod. +Нhumb. +Нr

Нс – lartësia e thithjes;
Нgjeod – lartësia gjeodezike;
Нhumb. – humbja e shtypjes;
Hr – lartësia rezerve për rrjedhjen e ujit nga rezervuari.

Fuqia e pompës caktohet në mënyrën vijuese:

- γ = 9,81(kN/m3) – pesha vollumetrike e ujit;
- Q (m3/s) – sasia rrjedhëse e ujit;
- HMAN – lartësia manometrike;
- ηp – koefi cienti i veprimit të dobishëm të pompave;
-  koefi cienti i veprimit të dobishëm të pompave (ηp) është raporti ndërmjet prodhi-

mit të sasisë ujore rrjedhëse dhe lartësisë të marrjes  (QH) dhe energjisë të cilën e 

 

HMAN

HUMB

HGJEOD

P.S
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dorëzon makina repartuese. Koefi cienti i veprimit të dobishëm të pompave është 
çdoherë më e vogël se një. Edhe makina repartuese ka shkallën e vet të shfrytë-
zueshmërisë nm<1. Shkallae shfrytëzueshmërisë e agregatit është prodhimi prej 
shkallëve të shfrytëzueshmërisë të pompës dhe makinës. na = n0 + nm ku T është 
koha ndërmjet dy kyçeve të pompës në min. 

SHEMBULL NR: 1

Të llogaritet fuqia e pompës  P(kë), nëse është e njohur:
 γ = 9,81(kN/m3)-pesha volumetrike e ujit;
  Q = 5,0(m3/s)- sasia rrjedhëse e ujit;
 HMAN = 20(m)-lartësia manometrike;
  ηp = 0,9 – koefi cienti i veprimit të dobishëm të pompave.
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2.4. REZERVUARËT

PËRKUJTIM:
Rezervuarët janë objekte në të cilët akumulohet uji që të barazojë prurjen e ujit dhe 

shpenzueshmërinë jo të njëtrajtshme të ujit të cilët gjatë ditës janë të ndryshueshme. Re-
zervuarët kanë rolin edhe ta ruajnë ujin për shuarjen e zjarrit dhe ta mirëmbajnë shtypjen 
në rrjetin e ujësjellësit.

2.4.1.  VENDPOZITA E REZERVUARËVE

Gjatë zgjidhjes së lokacionit për rezervuarin duhet të kihet kujdes si më poshtë:
-    rezervuari të gjendet më poshtë se kaptazhi që të mundësohet rrjedhja gravitaci-

one e ujit;
-    kaptazhi dhe rezervuari sipas mundësisë duhet t’i lidh gypi prurës i shkurtë;
-    në raport të konsumatorit, rezervuari duhet të ndërtohet mjaftueshëm lartë që të 

mundësojë rrjedhje të ujit edhe deri te vendet më të larta të konsumatorëve;
-    që të ketë ekonomizim, gypi prurës ndërmjet rezervuarit dhe konsumatorit duhet 

të jetë sa më i shkurtë.
Në varësi nga konfi guracioni i terrenit dhe vend pozitës së burimit të ujit në raport 

të vendit të shpenzimit (më shpesh vendbanim), rezervuari mundet të jetë i vendosur në 
vend pozita të ndryshme. 

А. REZERVUARËT PARA VENDBANIMIT

Rezervuari para vendbanimit duhet të jetë në largësi të vogël dhe i vendosur mjaf-
tueshëm lartë që të sigurojë ujë për të gjitha vendet e shfrytëzimit. Në këtë mënyrë do të 
arrihen humbje gjatësore më të vogla në gyp përçuesin kryesor. Uji në rezervuar derdhet 
dhe rrjedh përherë respektivisht në mënyrë të vazhdueshme përtëritet. Konsumatorët 
çdoherë furnizohen me ujë të freskët.
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SHEMBULL NR. 1
 

Fig. 2.24 Rezervuari para vendbanimit – rrjedhja gravitacione e ujit

Në fi g. 2.24 është paraqit rrjedhje gravitacione e ujit prej vendit ku pranohet deri te 
rezervuari dhe prej rezervuarit deri te vendbanimi.

SHEMBULL NR.  2

Fig. 2.25 Rezervuari para vendbanimit – rrjedhja me pompim i ujit

Në fi g. 2.25 është paraqit rrjedhja e ujit prej burimit deri te rezervuari me shtytje nga 
pompa kurse prej rezervuarit deri te vendbanimi uji rrjedh në mënyrë gravitacione. 

Vend pozita e rezervuarit duhet të zgjidhet ashtu që shtypja maksimale në gypin 
përçues dhe rrjetin të mos jetë më e madhe se 7 deri 8 atm. Nëse shtypja në rrjetë është më 
e vogël se shtypja e nevojshme atëherë ndërtohet stacioni për pompim.

Orvajtje

Rezorvoar

Rezorvoar

Stacion 
pompe
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Rezervuarët para vendbanimit kanë mangësi, se nëse ndodh dëmtim në gyp përçu-
esin kryesor atëherë derisa ky dëmtim mënjanohet, furnizimi me ujë është i ndërprerë nga 
sistemi dhe konsumatorët duhet të furnizohen me ujë nga cisternat.

B. REZERVUARI NË MES TË VENDBANIMIT

Rezervuarët në vendbanimet ndërtohen kur ka kushte të mira topografi ke respek-
tivisht nëse vendbanimi ka kodër. Në kodër ndërtohet rezervuari deri i cili uji shtytet me 
anë të pompave. Nëse tereni është i rrafshët, atëherë rezervuari është mbitokësorë (kullë). 
Gypi kryesor është njëkohësisht edhe gyp nga rrjeti i ujësjellësit. Furnizimi me ujë i konsu-
matorëve zhvillohet nga dy vende edhe atë prej rezervuarit dhe prej stacionit për pompim 
(kaptazhit). Shtypja në rrjet është i njëtrajtshëm. Gjatë dëmtimit të pjesëve nga rrjeti ose 
gypi përçues, vendbanimi furnizohet me ujë nga uji paraprakisht i akumuluar në rezervuar 
ose në mënyrë direkte nga stacioni për pompim.

SHEMBULL NR. 3

Fig.  2.26 Rezervuari në mes të vendbanimit

Në fi g.  2.26 është paraqit vendbanimi në shpatet e kodrës. Pranimi i ujit është nga 
burimi i kotës më të ulët.

 Pompat e marrin dhe e shtytin ujin në rrjet në rezervuarin e parë dhe të dytë prej 
të cilëve furnizohen zona e ulët dhe e lartë. Për shkak të shtypjes së lartë  në rrjetë që pa-
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raqitet në pjesën e vendbanimit ku uji rrjedh në mënyrë gravitacione bëhet komora e cila 
e zvogëlon shtypjen. 

C. REZERVUARI PAS VENDBANIMIT

Rezervuari pas vendbanimit (quhet edhe koftra – rezervuari) furnizohet me ujë nga 
gyp përçuesi kryesor i cili njëkohësisht është edhe gypi kryesor nga rrjeti në vendbanim. 
Rrjedhja e ujit mund të jetë gravitacione ose me ngritje artifi ciale. Mbushja e rezervuarit 
është në kohën kur rrjedhja e ujit prej pranimit (stacionit për pompim) është më i madh 
nga shpenzueshmëria e ujit. Shtypja në rrjetë në mënyrë të njëtrajtshme shpërndahet, 
sepse gjatë shpenzueshmërisë maksimale të ujit, ajo rrjedh nga dy anët. Dëmtimi i përçu-
esit kryesor nuk ndikon në vazhdimësinë e furnizimit me ujë.

SHEMBULL NR. 4

Komora 
prekide

Rezervoar

Orvatje

Fig. 2.27 Rezervuari pas vendbanimit – rrjedhja gravitacione

Në fi g. 2.27 është paraqit rrjedhje gravitacione e ujit deri te vendbanimi dhe rezer-
vuari pas vendbanimit. Për shkak të dallimit të madh të lartësive ndërmjet kaptazhit dhe 
vendbanimit, është e nevojshme që të ndërtohet komorë e cila do ta zvogëlojë shtypjen. 

   Në fi gurat i kemi shenjat vijuese:
   - .......- gjendja hidrostatike e shtypjes;
   - ------ shtypja në rrjet gjatë shpenzueshmërisë maksimale të ujit;
   - _- shtypja piezometrike gjatë shpenzueshmërisë më të madhe të ujit në vendba-

nim.
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2.4.2 VËLLIMI I REZERVUARËVE

Vëllimi i rezervuarëve caktohet sipas mënyrës në të cilën uji derdhet në ta. 
Te sistemet gravitacione ku rezervuari ka rolin e rregulluesit të rrjedhjes, volumi ësh-

të përafërsisht 1/3 nga shpenzueshmëria maksimale ditore e ujit.
Gjatë krijimit artifi cial të shtypjes në rrjet, vëllimi i rezervuarit caktohet në varësi 

nga orët e punës të pompave gjatë ditës dhe shpenzueshmërisë maksimale ditore të ujit. 
Shpesh, në rezervuarët e këtillë ka lundrues të lidhur me mbyllës, dhe menjëherë pasi që 
do të arrihet niveli maksimal i ujit, në mënyrë automatike ndërpritet  prurja e ujit me mbyll-
je të mbyllësit. 

Vëllimi i rezervuarit për barazim caktohet nga linjat mbledhëse të rrjedhjes së ujit 
dhe shpenzueshmërisë ditore të ujit. Këto madhësi krahasohen prej orës në orë që të cak-
tohet shmangia më e madhe. Prodhimi nga kjo shmangie dhe shpenzueshmëria maksima-
le ditore e ujit e jep volumin e rezervuarit. Për nevojat për shuarjen e zjarrit në rezervuarët 
duhet për herë të ruhet sasi e nevojshme ujore. 

Ky vëllim Vr caktohet sipas madhësisë së konsumatorit, numrit dhe kohëzgjatjes të 
zjarreve dhe sasia e nevojshme ujore për shuarjen e tyre. Volumi i përgjithshëm i hapësirës 
së rezervuarit: 

 V = V1 + Vp  m3

V1 është volumi i hapësirës të rezervuarit i nevojshëm për barazimin e variacioneve 
të shpenzueshmërisë së ujit me rrjedhje të ujit;

Vr është volumi i hapësirës së rezervuarit i nevojshëm për sigurim të ujit për mbrojtje 
kundër zjarrit;

Caktimi i volumit të hapësirës së rezervuarit për barazim të variacioneve mund të 
bëhet në mënyrë tabelore ose grafi ke.

Gjatë prurjes gravitacione të ujit deri te rezervuari ose gjatë pompimit të ujit kur 
pompat punojnë 24 orë, rrjedhja procentuale e ujit në rezervuarin do të jetë  4,17%.

Rrjedhja procentuale e ujit në rezervuar varet nga kohëzgjatja e punës së pompave. 
Në tabelat janë të bëra analizat për caktimin e volumit të hapësirës së rezervuarit 

edhe atë për 24,16 dhe 8 orë.
Vëllimi i hapësirës së rezervuarit i nevojshëm për barazim të variacioneve të shpen-

zueshmërisë së ujit do të caktohet me:



Objektet hidroteknike - mësim zgjedhor

Sistemet për furnizim me ujë

147

V1=p*Qmax/den    /m3/;
   
Qmax/ditë-  shpenzueshmëria maksimale ditore e ujit në vendbanim, në m3 në ditë;
p – përqindja e cila varet nga kohëzgjatja e rrjedhjes së ujit.
Vëllimi i nevojshëm për shuarjen e zjarreve eventuale caktohet në barazimin vijues:

Vp = qp*n*t*3600     m3/s

qp – sasia e ujit për shuarje të një zjarri,në m3/s;
n – numri i zjarreve të njëkohshëm;
t – kohëzgjatja e zjarrit në orë.
Vëllimi i përgjithshëm i rezervuarit zmadhohet për  5-10 %.

Vvk = (1,05-1,10)*V

Dimensionet optimale të rezervuarit caktohen nga kushti që në të të vendoset sasi 
minimale e betonit. 

Gjatë analizave matematikore të kryera tek raporti i anëve të rezervuarit në formë të 
drejtkëndëshit me volum optimal të betonit për ndërtim të mureve duhet të jetë:

a:b = 3:4 respektivisht a = 0,75*b

Forma dhe dimensionet e komorës së thatë ( mbyllëses) caktohet nga kushti që në të 
të vendoset pajisja e nevojshme hidromekanike dhe të sigurohet hapësira për montimin 
dhe çmontimin e saj të papenguar si dhe qasja për manipulim gjatë eksploatimit.

SHEMBULL NR:1
Të llogaritet volumi i rezervuarit nëse kemi rrjedhje të vazhdueshme të ujit në rezer-

vuar i cili është para vendbanimit. 
Shpenzueshmëria maksimale e ujit është  20   000  m3/ditë, kurse hapësira e rezervu-

arit është e paraparë që t’i plotësojë nevojat e ujit deri në vitin 2040 .
Përqindja për përcaktimin e volumit të hapësirës së rezervuarit:

Р = Р1 + Р2 = 12,5 + 6,17 =18,67 (%)
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Р1 dhe Р2 janë të lexuara nga tabela për caktimin e volumit.
 Vëllimi i rezervuarit për barazim të variacioneve të shpenzueshmërisë të ujit është:

 

Vëllumi i hapësirës së rezervuarit për sigurim të ujit për shuarje të zjarreve eventuale:

 

t=2 orë – kohëzgjatja e zjarreve.

Vëllimi i përgjithshëm i rezervuarit:

  

Dimensionet e rezervuarit: për arsye se kemi volum të madh të ujit do të ndërtojmë

 

Nëse përvetësojmë: h = 5,0m dhe  a = 0,75b
 

 
 

 

  

2.4.2. KONSTRUKSIONI I REZERVUARIT NËNTOKËSORË

Në fi g. 2.28 është paraqit rezervuari me dy komora për ujë dhe mbyllëse në prerje 
dhe bazë.

Dyshemeja, muret dhe pllaka e sipërme e rezervuarit duhet nga brenda dhe nga 
jashtë të izolohen që të pengohet kullimi i ujit prej ose drejtë rezervuarit nëpër plasaritje. 
Pllaka e sipërme  (më shpesh nga betoni i armuar) është me pjerrtësi për kullim të ujit kur-
se përpunohet edhe izolimi prej bitumonit, letrës prej katrani ose asfaltit të derdhur ose 
prej materialeve izoluese bashkëkohore të reja. Për shkak të mbrojtjes të ujit nga nxehtë-
sia, mbi izolimin vendoset rreth 1 m argjil. Muret vertikale nga jashtë izolohen njësojë si 

dhe
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edhe pllaka e sipërme kurse mbi izolimin ka mur mbrojtës prej gjysmë tjegulle me kanale 
të mbushura me asfalt, ose ndonjë material tjetër bashkëkohor për mbrojtje të izolimit. I 
tërë rezervuari shtrihet në rreth  0,30  metra zhavorr i cili ka rolin e drenazhit. Nga brenda 
rezervuari është i izoluar me llac të çimentos.

Fig. 2.28 Baza dhe prerja e rezervuarit nëntokësorë

Shtresa e parë është me trashësi prej 1,5 cm prej llacit të vrazhdë 1:3,  shtresa e dytë 
prej 0,5 cm  prej llacit  1:1,  dhe në fund ka këmishë prej çimentoje të barazuar deri te 
shkëlqimi i zi. Do të ceket se në këta llace shtohen edhe shtesa speciale por mos lëshu-
eshmërinë e ujit. Në këtë mënyrë pengohet humbja e ujit, armatura mbrohet dhe më  mirë 
mbahet higjiena. 

Mbyllësja është me dimensione të vogla. Nëpër të kalojnë të gjitha gypat e nevo-
jshëm për punë në rezervuar. Në të   (nëpër derë ose vrimës së shahtit) hyjnë personat 
zyrtar të cilët bëjnë montim, mirëmbajtje dhe kontroll të gypave, instrumenteve matës 
dhe armaturave.

Gypat tek rezervuarët janë për prurje dhe largim të ujit, për zbrazje dhe mbi derdhje. 
Në gypin prurës, gypin përcjellës dhe gypin lëshues ka mbyllës për çdo komorë veçmas. 

Argjilë

Furnizim i ujit

BAZË Lëshim

Lëshim

Lëshim i ujit

Rrjedhë

Lirim i ujit

Rrjedh 
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Gypi mbi derdhës është përherë i hapur dhe nëpër të sipas nevojës mbi derdhet uji që 
të mbahet niveli maksimal i nevojshëm, por mund të jetë i lidhur edhe me notues i cili e 
lëvizë mbyllësin e ujit mbi gypin prurës. Gypi prurës dhe gypi për largim në rezervuar fi llo-
jnë me shporta thithëse për mbrojtje nga hyrja dhe dalja e gjësendeve të ndryshme nga 
rezervuari të cilët atje rastësisht janë gjendur. Po ashtu këto gypa (nëse nuk ka shikana) 
fi llojnë, respektivisht mbarojnë në distancë më të madhe të ndërsjellë që të mundësohet 
qarkullimi i ujit. Rezervuari doemos të ketë gyp për ventilim me deviacion të pllakës së 
sipërme, për shkak të freskimit të ujit dhe ajrit në komorë. 
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2.5. RRJETI I UJËSJELLËSIT

PËRKUJTIM:

Bartje e ujit prej pranimit deri te vendbanimi është me gyp përçues kryesor. Në vend-
banimin uji deri te konsumatorët dërgohet me rrjetin e ujësjellësit. Rrjeti i ujësjellësit mund 
të jetë i degëzuar ose i hapur dhe unazore ose i mbyllur. 

2.5.1. REALIZIMI DHE EGZAMINIMI I RRJETIT TË UJËSJELLËSIT

Që të mundet të fi llohet me realizim (ndërtim) të sistemeve për furnizim me ujë ësh-
të e nevojshme paraprakisht të jetë i hartuar projekti kryesor i cili do të jetë i miratuar nga 
organi përkatës profesional. Punët gjatë realizimit të gyp përçuesve duhet të realizohen 
sipas renditjes vijuese:

1.  trasimi dhe shënimi i istikameve;

2.   gërmimi i istikameve;

3.   vendosja e gypave;

4.   ekzaminimi i gypave dhe mbulimi i istikameve;

5.   mbrojtja katodike e gyp përçuesve prej çelikut.

2.5.1.1. Trasimi dhe shënimi i istikameve
   
Nga planet e situatës bartet trasa e kanalit në teren. Të gjitha distancat prej objekteve 

ekzistuese deri te aksi i gypit me saktësi të mjaftueshme lexohen kurse më saktë lexohen 
nga incizimet gjeodezike të terrenit. 

Nga profi li gjatësorë lexohen të gjitha kuotat e lartësisë të kanalit si dhe thellësia e 
istikamit për të gjitha pikat karakteristike.

Në prerje tërthore dhe situatat është e defi nuar pozita e gypit të ujësjellësit dhe insti-
lacioneve të tjera të infrastrukturës nëntokësore. 

Shënimi bëhet me kunja prej druri. Gjerësia e istikamit varet nga thellësia e tij dhe 
diametri i gypave si dhe mënyrës të lidhjes së tyre.
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Gjerësia minimale e istikamit është 70 cm. Në kushtet kur istikami duhet të nën ndër-
tohet është e nevojshme të përcaktohet edhe gjerësia për nën ndërtimin.

        

2.5.1.2. Gërmimi i istikamit

Nëse gyp përçuesit realizohen në sipërfaqe rrugore paraprakisht të realizuara, gjatë 
gërmimit materiali nga rruga vendoset nga njëra anë e rrugës kurse materiali tjetër nga 
ana tjetër e rrugës. Ndërmjet teheve të istikamit dhe materialit të gërmuar vendosen rrugi-
ca me gjerësi minimale prej 60 cm. Në njërën rrugicë vendosen gypat, para se të lëshohen 
në istikam, kurse rrugica tjetër shërben për lëvizjen e punëtorëve

Fig.2.29 Gërmimi i istikameve

Në varësi nga thellësia e istikamit dhe karakteristikat gjeomekanike të tokës, sasisë së 
ujit nëntokësor etj., istikamet munden të gërmohen me dhe pa nën ndërtim, vetë procesi 
i punëve tokësore mund të jetë me dorë ose makinerike (me gërmues të istikameve). Në 
kushtet kur istikami realizohet në prani të ujit nëntokësorë me kuotat më të ulëta të isti-
kamit kryhet thellësim për 50 cm dhe vendoset pompa për thithjen e ujit. Fundi i istikamit 
planifi kohet me ndihmën e instrumenteve gjeodezike. 

Thellësitë më të mëdha të istikameve realizohen me nën ndërtim (fi g.2.30). Pa nën 
ndërtim realizohen thellësitë vijuese të istikameve:

-  në tokë prej rëre dhe zhavorri deri  1,0 m;
-  në tokë prej argjile – rëre deri 1,5m;
-  në tokë të ngjeshur deri 2 m.
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Fig. 2.30 Nën ndërtimi i istikameve
а/ horizontale dhe e pandërprerë, b/ vertikale dhe e pandërprerë, 

c/ nën ndërtim në tokë të shëndoshë.

 

Prerje

Prerje

Prerje

Pamje  

Pamje  

Pamje  

b/

c/

а/
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2.5.1.3.  Vendosja e gypave

Pas planifi kimit të fundit të istikamit vendoset shtresë prej rëre ose dhe i imët i zgje-
dhur nga materiali i gërmuar, në trashësi prej  10 deri  15 cm,  në varësi nga diametri dhe 
lloji i materialit të gypit. 

 

Fig.2.31 Prerja tërthore e istikamit

Në fund kështu të përgatitur vendosen gypat të cilët duhen të shtrihen nëpër tërë 
gjatësinë e tyre. Në tokat me bartje të dobët, bartja përmirësohet me derdhje të një shtre-
se prej zhavorrit ose rërës ose betonit të dobët. 

Nëse lidhja e gypave bëhet me lidhëse, në vendet e lidhjes realizohen kamare, respe-
ktivisht istikami zgjerohet për  30-40 cm dhe gjatësi  50-80 cm.  Në fi g. 2.31 është paraqit 
prerja tërthore e istikamit.

2.5.1.4. Ekzaminimi i gypave dhe mbulimi i istikameve

Mbulimi kryhet në pjesë me gjatësi prej  200 deri 500  m ku dallimi i lartësive ndërm-
jet skajeve nuk është më i madh se  30 m.
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Para ekzaminimit, gyp përçuesi duhet të përforcohet, respektivisht të realizohen 
blloqet e ankerimit në pikat thyese posaçërisht nëse gyp përçuesi nuk realizohet me saldim. 

Pas montimit të gypave kryhet mbulimi i pjesshëm me dorë të istikamit me dhe të 
imët deri 30 cm mbi pjesën e sipërme të gypit, kurse të gjitha lidhjet mbeten tërësisht të 
dukshme. Ky mbulim kryhet që të mbrohen gypat nga ndryshimet e temperaturës dhe 
dëmtimi eventual nga moskujdesi gjatë punës. 

Te gypat prej çelikut të cilat bashkohen me saldim të gjitha vendet e lidhjes inci-
zohen me rëntgen, me çka duhet të konfi rmohet cilësia e saldimit. Të gjitha vrimat mbyllen 
me fl lanxha përkatëse qore dhe në mënyrë përkatëse ankerohen. Kyçja e pompës bëhet 

me anë më të ulët, kurse lëshimi i ajrit nga skaji më i lartë i pjesës që ekzaminohet. Në fi g. 
2.32 është paraqit profi li gjatësorë të pjesës së përgatitur për ekzaminim.

Fig. 2.32 Profi li gjatësorë i pjesës së përgatitur për ekzaminim

1 – gyp përçuesi, 2 – lidhësja, 3 – mbulimi i pjesshëm, 4 – mbështetësi për ankerim, 5 – 
pompa postonike e dorës, 6 - manometri, 7- lëshuesi i ajrit.

Pasi që do të mbushet gyp përçuesi me ujë, mbyllet valvula për lëshim të ujit, kri-
johet shtypja me pompën derisa nuk arrihet shtypja e kërkuar në gyp përçuesin. 

Nëse vjen deri te ndryshimi i shpejtë i shtypjes ose nuk sigurohen vlerat e kërkuara 
për shtypje dhe rimbushje të sasisë të ujit donë të thotë ka rrjedhje të pakontrolluar ose 
zhvendosje të ankerëve. Kontrollohen lidhjet e gypave dhe gjendja e ankerëve, gjendet 
defekti i njëjti mënjanohet dhe procedura e ekzaminimit përsëritet. 

Gjatë ekzaminimit merr pjesë edhe organi mbikëqyrës dhe udhëhiqet proces verbal 
të cilin e nënshkruan përfaqësuesi i autorizuar i realizuesit dhe organi mbikëqyrës. 

Pas konstatimit se pjesa e ekzaminuar e gyp përçuesit është në mënyrë cilësore e re-
alizuar bëhet mbulimi i istikamit në shtresa prej 30 cm dhe ngjeshje me material nga dheu 
i gërmuar të istikamit. Skajet e pjesës së ekzaminuar lihen edhe më tej të pa mbuluara.

Kur do të bëhet pranimi i të gjitha pjesëve bëhet mbulimi i tërësishëm 
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2.5.1.5. Mbrojtja katodike e gyp përçuesve prej çelikut

Kur gyp përçuesit prej çelikut janë të vendosura në istikam ata janë ekspozuar korro-
zionit. Mbrojtja nga korrozioni sigurohet me mbulimin e gypave me izolim të bitumonit 
nga ana e jashtme, kurse nga ana brendshme me mbulim të sipërfaqeve me lyerje epoksi-
de (në industrinë e ushqimit). 

Gyp përçuesit e çelikut janë investime të rëndësishme, të cilat përveç mbrojtjes fi zike 
duhet të kenë edhe mbrojtje katodike. Me mbrojtje katodike munden të mbrohen nga 
korrozioni madje edhe gypat prej çelikut të pa izoluar, por shpenzueshmëria e energjisë 
elektrike kështu është shumë më e madhe. Sa është më e mirë mbrojtja mekanike e gypa-
ve me izolim të bitumonit, aq më e mirë dhe më ekonomike është izolimi katodik.

 
 

Fig.  2.33 Skema teknologjike për mbrojtje katodike të gyp përçuesve prej çeliku
  1- burimi i energjisë elektrike, 2- gypi prej çelikut, 3-  copa prej hekurit.

      

2.5.2. DEZINFEKTIMI I RRJETIT TË UJËSJELLËSIT

Pasi që do të mbulohen istikamet, faza e radhës është larja dhe dezinfektimi i gypave. 
Larja kryhet me ujë të pastër i cili rrjedh nëpër gypat me shpejtësi jo më të vogël se 1,5 m  
në sekondë. Uji bashkë me papastërtitë përherë rrjedhë nga rrjeti nëpër lëshuesit derisa 
nuk kthjellohet. 

Për dezinfektim të rrjetit të gypave shfrytëzohen bashkë dyzime të klorit (më shpesh 
kalium – hipoklorik) në sasi prej 50 deri 100 mg/l ujë. Uji dhe bashkë dyzimet lëshohen në 
rezervuar në rrjetin që të veprojnë më së shumti 12 orë. Uji i këtillë nuk do të duheshe të 
përdoret në amvisëritë dhe për nevojat e konsumatorëve të tjerë për shkak të veprimit të 
helmueshëm dhe agresiv të klorit. Pastaj, me rrjetin e ujësjellësit vendoset koncentracioni 
sipas dispozitave ligjore (klori rezidual prej 0,2 deri 0,5 mg/l). Para lëshimit të sërishëm në 
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përdorim, sipas rregullës merret mostra nga uji për analizë themelore mikrobiologjike dhe 
fi zike – kimike. Nëse ekzaminimet janë në rregull jepet leja për përdorim të ujit nga sistemi 
për furnizim me ujë.

      

2.5.3. DIMENSIONIMI I RRJETIT TË UJËSJELLËSIT

Dimensionimi i rrjetit të ujësjellësit paraqet caktimin e diametrit të gypave  D (mm), 
humbjet e shtypjes h (m/s), rrjedhjes Q (m3/s) dhe shpejtësisë së ujit  V (m/s). Fillimisht di-
mensionohet gyp përçuesi kryesor nëpër të cilin rrjedh uji prej pranuesit ( rezervuarit) deri 
te vendbanimi ose konsumatori tjetër, sipas shpenzueshmërisë maksimale për 1 orë dhe 
sasia ujore për shuarjen e zjarrit  (l/s).

Pastaj dimensionohen gypat e rrjetit, pasi që do të caktohet rrjedhja në ta. Në varësi 
nga dendësia e banorëve nëpër rajone, zhvillueshmërisë të rrjetit rrugor etj., sasia ujore në 
gypat mundet të shpërndahet në më shumë mënyra:

 -  sipas numrit të banorëve të cilët furnizohen nga ai gyp;
 -  sipas gjatësisë të pjesës (gypi prej nyjes deri në nyje);
 -  sipas sipërfaqes që graviton drejtë atij gypi.
Duke i zbatuar barazimet për kontinuitet të rrjedhjes dhe barazimit të bernulit, për 

raste të përgjithshme dhe të veçanta zgjidhet rrjeti i degëzuar dhe rrjeti në formë të una-
zës të ujësjellësit. Dimensionimi është tabelat me ndihmën e nomogrameve dhe tabelave 
nga autorët e njohur  (Kuter, Hazen -Viliams dhe etj.).

Për arsyet se në gypat e rrjetit të degëzuar kahja e rrjedhjes së ujit është vetëm 1, th-
jeshtë llogaritet rrjedhja relevante, shpejtësia e rrjedhjes dhe diametri i gypit nga materiali 
përkatës. Caktimi i kuotave të piezometrave në nyje bëhet mbi bazën e kuotës së njohur të 
cilitdo objekt në sistemin e ujësjellësit (pranim, rezervuar, nyje e pavolitshme në rrjet etj.). 
Llogaritja e rrjetit në formë të unazës fi llon sipas mënyrës së përafërt (duke e llogaritur si 
rrjet i degëzuar), dhe pasi që do të caktohen rrjedhja dhe diametri i gypave, me përafërsi 
gradual zgjidhen unazat e rrjetit. Edhe pse pjesa e dytë e dimensionimit është shumë i 
ndërlikuar dhe afatgjatë, nëse punohet në mënyrë klasike, teknika kompjuterike këtë e 
mënjanon.
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2.5.4. SHPEJTËSITË E LEJUARA TË UJIT NË RRJETIN GYPORË

Gjatë dimensionimit të gypave të ujësjellësit, posaçërisht të atyre shumë të gjatë, 
duhet të kihet kujdes në shpejtësinë më të madhe të lejuar të ujit, për shkak të mundësisë 
të paraqitjes të goditjes së ujit. Shpejtësia maksimale mundet të caktohet sipas barazimit 
vijues:

 m/s 

Është mirë që shpejtësia e ujit në tërë rrjetin të jetë prej  0,3 deri 1,3 m/s, kurse ujës-
jellësi prej 2 deri 3 m/s, që quhet shpejtësi ekonomike. 

Po ashtu, në praktikë haset edhe nocioni rrjedhja ekonomike e cila varet nga diame-
tri dhe karakteristikat e materialit prej të cilit janë të përpunuara gypat. 

Dimensionimi i gypave më mirë do të kryhet nëse kihet kujdes ndaj shtypjes mini-
male të lejuar në nyejt (më të lartat dhe më të largëtat) në rrjetin gjatë shpenzueshmërisë 
më të madhe të ujit. 
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2.6.  Detyra për furnizim me ujë të vendbanimit 

Dimensionimi i rrjetit degëzor të ujësjellësit

Në skemë është paraqit dispozicioni i rrjetit të ujësjellësit të qytetit të një vendba-
nimi.

   1.   Të llogariten sasitë ujore të nevojshme për vendbanimin.

   2.   Të kryhet dimensionimi i rrjetit shpërndarës, prurës dhe gypit kryesor.

   3.   Të llogariten dhe vizatohen vijat hidrodinamike për rastet e shpenzueshmërisë.

       3.1.  Shpenzueshmëria maksimale në orë e ujit.

       3.2.  Shpenzueshmëria maksimale e ujit dhe paraqitja e zjarrit.

Të dhënat e njohura janë:

 -   numri aktual i banorëve..............................Е0 = 12.000 [ban]
 -  norma e furnizimit me ujë _______________ Q0 = 350 [//ditë /ban]
 -  Shtimi i popullatës ______________ p=1%
  -  Periudha e amortizimit ___________ n  = 30 [vjet]
 -   koefi cienti i jo njëtrajtshmërisë ditore  а1 = 1,50
   -   koefi cienti i jo njëtrajtshmërisë në orë а2 = 3,50

Njëkohësisht paraqiten dy zjarre. Kohëzgjatja e shuarjes së zjarrit është  t = 2 orë, 
kurse  sasia ujore e nevojshme për shuarjen e një zjarri është  qp = 35 [l/s/]
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Paraqitja skematike e rrjetit të ujësjellësit të qytetit

numri i nyjeve
gjatësia e lëvizjes
kuota e terrenit
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1. Sasitë e nevojshme të ujit për banorët

1.1. Numri i fundit i banorëve

Numri i banorëve të cilët do ta shfrytëzojnë sistemin për furnizim me ujë gjatë periu-
dhës eksploatuese caktohet sipas formulës vijuese:

.........
100

1
n

on

P
EE  [ban]

 

En – numri i fundit i banorëve
Еo – numri fi llestar i banorëve     n = 50.000  [ban]
Р – shtimi i popullatës         =  1,2 %  
n -  periudha e eksploatimit ( amortizimit)  n = 30 vjet.

E n 160.17
100

2,1
1000.12

30

 [ban]

 1.2. Sasitë e nevojshme të ujit
    
Sasia e nevojshme e ujit për furnizim të vendbanimit fi tohet si  mbledhje e nevojave 

individuale për ujë për konsumatorë të ndryshëm:
-  për nevojat e njerëzve,
-  për nevojat e industrisë,
-   për nevojat kundërzjarrit.

1.2.1. Sasitë e nevojshme të ujit për banorët
    
Sasia e ujit e nevojshme për furnizim të banorëve varet nga numri i banorëve të vend-

banimit dhe nga norma për furnizim me ujë. Kjo sasi e ujit caktohet në mënyrën vijuese:
-  Nevoja mesatare ditore:

denlQEQ ondensr /......../  dit

Nf – numri i fundit i banorëve
Qo – norma për furnizim me ujë 

denlQ densr /......000.6006350160.17/  dit
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-   Nevoja maksimale ditore për ujë

dlaQQ densrden /........1/max/  

a1 – koefi cienti i jo njëtrajtshmërisë ditore 

dlQ den /.......000.009.95,1000.006.6max/  

-   Orët e nevojshme maksimale për ujë

casl
Qa

Q den
cas /......

24
max/2

max/  orëorë
ditë

a2 – koefi cienti i jo njëtrajtshmërisë për një orë

caslQ cas /......812.313.1
24

000.009.950,3
max/  orëorë

-  Nevoja specifi ke për sasitë e ujitë kur kemi shpenzueshmëri maksimale për një orë.

sl
Q

q cas
cas /.........

6060
max/

max/  

 

slq cas /.........00,365
600.3

812.313.1
max/  

orë
orë

orë

1.2.2. Nevojat e sasive ujore të gyp përçuesit prurës

Sasia prurëse me të cilën dimensionohen gypat prurës caktohet sipas barazimit vi-
jues:

]/[
606024

6060

606024
max/ sl

tnqQ
q pden

dov  

 

606024

60602235

606024

000.009.9
dovq  

 

11083,527,104dovq  sl /  

ditë
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1.2.3. Sasitë vetjake të ujit
Kur sasia e ujit shpenzohet në një potez nga rrjeti i ujësjellësit (i-j) quhet shpenzu-

eshmëria vetjake e ujit  (q1
i-j), e cila caktohet në mënyrë vijuese:

slLq jiji /.......
3

 

ξ - shpenzueshmëria specifi ke e ujit, gjatë shpenzueshmërisë maksimale të ujit e cila 
shpenzohet në një metër gjatësi nga rrjeti i ujësjellësit dhe llogaritet sipas formulës vijuese:

107,0
3400

365max/

i

cas

L

q
 

orë

Skema e shpenzueshmërisë vetjake të ujit nëpër lëvizje
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1.2.4.  Sasitë rrjedhëse të ujit nëpër lëvizje kur kemi shpenzueshmëri 
maksimale

slqqqq /.........3652055410661512112  
slq /......0,5451  

10631215442322121 qqqq ........... sl /  
slq /......0,2132  
slq /......0,3142  

slqqqqq /....205544343659686766161  
slq /......0,4376  
slq /......0,4386  
slq /......0,5496  

Skema për sasitë rrjedhëse të ujit
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1.2.5.  Sasitë rrjedhëse të ujit kur kemi shpenzueshmëri 
maksimale dhe paraqitje të 

Zjarrit në nyejt, pikat 4 dhe 8

slqqq pcasR /.....4353523652max/1  
slq /......0,5451  

1413531215442322121 pqqqqq ........... sl /  
slq /......0,2132  

slqqq p /......6635314242  
slqqqqqq p /....240352059686766161  

slq /......0,4376  
slqqq p /......7835438686  

slq /......0,5496  

Skema për sasitë rrjedhëse të ujit kur kemi dy zjarre
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2. Dimensionimi i rrjetit të ujësjellësit

Dimensionimi i gyp përçuesve nën shtypje, si dhe instilacioneve nga sistemet për 
furnizim me ujë përbëhet nga caktimi i parametrave vijues:

-  prerja tërthore (diametrin e gypit),
-  shpejtësia e ujit,
-  humbja e shtypjes,
-  kuotat e vijave hidrodinamike dhe
-  shtypjet efektive

Zgjidhja e diametrit të gypit është nga:
-  tabelat e gatshme (nga prodhuesit) kurse është në varësi nga shpejtësia optimale.
Shpejtësia optimale lëvizë:

mmD 300    smV /......9,06,0  

mmD 300    smV /......2,19,0  

Mbi bazën e diametrit të përvetësuar dhe sasive rrjedhëse gjatë  qmax/orë  dhe Qmax/orë + 
q p.  Caktohen parametrat përkatës hidraulik (shpejtësia  -V dhe rënia e vijës hidrodinamike 
- J),  dhe pastaj caktohen humbjet e shtypjes.

H = L·J [m] 

Shembulli: pjesa 1 - 5

Merret rrjedhja relevante   q+5 = 54 [l / s] dhe nga tabela për dimensionim e zgjedhim 
diametrin e gypit, shpejtësinë dhe rënien e vijës hidrodinamike.

 5451q sl /     Q=54 sl /  

 D = 300 m              77,0V  sl /  

      J =0,00286 mm /  

  43,150000286,0LJH  m  
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Skema e rrjetit të ujësjellësit me madhësitë e tij hidraulike kur ka rrjedhje gravitacio-
ne të ujit
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2.7. Detyrë për përsëritje:
   
Të bëhet dimensionimi i rrjetit të ujësjellësit të degëzuar.

Në skemën është paraqit dispozicioni i rrjetit të ujësjellësit të qytetit të një vendba-
nimi.

      1.  Të llogariten sasitë e nevojshme ujore për vendbanimin.

      2.  Të bëhet dimensionimi i rrjetit shpërndarës, gypit prurës dhe gypit kryesor.

      3.  Të llogariten dhe vizatohen vijat hidrodinamike për rastet e shpenzimit.

         3.1.  Shpenzueshmëria maksimale e ujit 
         3.2.  Shpenzueshmëria maksimale e ujit dhe paraqitja e zjarrit.
     
Të dhënat e njohura janë:
-  numrat aktual të banorëve ...........................................E0 = 8.500 [ban ]
-  normat për furnizim me ujë ........................................ Q0= 450 [l / den/ban]
-  shtimi i popullatës ...........................................................p =  2 [% ]
-  periudha e amortizimit .................................................n =  20 [vjet ]
-  koefi cienti i jo njëtrajtshmërisë ditore .....................a1 =  1,5
-  koefi cienti i jo njëtrajtshmërisë për një orë ...........a2 =  4
   
Njëkohësisht paraqiten dy zjarre. Kohëzgjatje e shuarjes së zjarrit është t = 2 orë, kur-

se sasia e nevojshme e ujit për shuarje të një zjarri qp = 35 [/ / Ѕ ]
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Paraqitja skematike e rrjetit të ujësjellësit të qytetit

numri i nyjeve
gjatësia e lëvizjes
kuota e terrenit

Legjendë:
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3. SISTEMET E KANALIZIMIT

PËRKUJTIM:

Sipas prejardhjes (origjinës) ujërat e zeza të kanalizimit munden të jenë:
-   të bitovit;
-   industriale;
-   atmosferike.
Ujërat e zeza origjinën e kanë nga ujërat e përdorura në vendbanime (ujërat e bito-

vit) dhe nga industria. 
Shkalla e ndotshmërisë të ujërave të zeza industriale varet nga procesi teknologjikë 

në të cilin shfrytëzohen. 
Sipas ndotshmërisë, ujërat e zeza industriale mund të jenë të ndotura njësojë si edhe 

ato të bitovit (industria ushqimore), por edhe plotësisht të dallohen (si tek metalurgjia). 
Ujërat atmosferik origjinën e kanë nga shirat e rëna në sipërfaqen mbledhëse për-

katëse. Cilësia e tyre varet nga lartësia, kohëzgjatja dhe sasia e shiut, llojit të sipërfaqes 
mbledhëse etj.

Sistemet e kanalizimit munden të jenë:
-   sistem i kanalizimit i përgjithshëm ( i përzier);
-   sistem i kanalizimit gjysmë ndarës ( gjysmë reparacion);
-   sistem i kanalizimit ndarës (reparacion).
Sistemi i kanalizimit i përgjithshëm i largon ujërat e bitovit, industriale dhe atmosfe-

rike me rrjetë të përbashkët deri te stacioni për pastrim të ujërave të kanalizimit  dhe prej 
aty i lëshon në recipient. 

Sistemi i kanalizimit gjysmë ndarës i largon ujërat e bitovit dhe industriale me një 
rrjet të kanalizimit, kurse ujërat atmosferike me rrjet tjetër.

Në sistemin e kanalizimit ndarës të gjitha ujërat e zeza të kanalizimit largohen me 
rrjeta individuale deri te recipienti ose deri te stacioni për pastrim. 

Në varësi nga relievi, pozitës së lëshuesit, dallimit të lartësive të ujit në recipient dhe 
kanalit ekzistojnë llojet e skemave vijuese të skemave të kanalizimit:

   -  skema normale;
   -  skema normale - mesatare;
   -  skema paralele;
   -  skema zonale;
   -  skema radiale.
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3.1  Llojet e sistemeve të kanalizimit dhe skemave 
sipas zbatimit të tyre, funksionit dhe lokacionit

Shembull nr.1

Në këtë shembull (fi g. 3.1) shqyrtojmë skemën paralele të sistemit të kanalizimit 
gjysmë ndarës tek i cili ekzistojnë dy rrjeta të kanalizimit: njëra për ujërat e bitovit dhe 
ujërat industriale kurse tjetra për ujërat atmosferik. Ndërmjet këtyre dy rrjetave ekziston 
pika e përbashkët në formë të shahtit mbi derdhës (të paraqitur në fi g. 3.2). Në momentin 
kur fi llojnë të reshurat, ata i lajnë çatitë dhe rrugët. Kjo sasi e vogël e ujit për këtë arsye 
është e ndotur dhe largohet për mes shahtit mbiderdhës në rrjetin për ujërat e bitovit dhe 
industriale. Ku zmadhohet sasia e ujit nga të reshurat, uji atmosferik (i cili tash më nuk ësh-
të i ndotur) për mes shahtit mbi derdhës rrjedh në rrjetin për ujë atmosferik.

 
 

Fig. 3.1 Sistemi i kanalizimit paralel gjysmë ndarës

Rrjeti për bite dhe ujërat 
industriale

Mbiderdhës

Lum

Rrjet për ujë 
atmosferik

Stacion i pastrimit
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Fig. 3.2 Shahta mbi derdhëse

Shembull nr.2

Fig. 3.3 Sistemi i kanalizimit zonal gjysmë ndarës

Në këtë shembull (fi g..3.3) është paraqit skema zonale e llojit tjetër të sistemit të ka-
nalizimit gjysmë ndarës i cili njëkohësisht shërben zonën industriale dhe vendbanimin.

Ulluqe
Vendbanim

Drejt stacionit të 
pastrimit

Sistem 
seperacional

Industria

Recipient
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Shembulli nr.3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Fig. .3.4 Skema e sistemit të kanalizimit të përgjithshëm (të përzier) 

Në fi gurën (fi g. .3.4) është paraqit skema normale – e prerë e sistemit të kanalizimit 
të përgjithshëm (të përzier).

Me elementet vijuese të shënuar me numra:
1 – kufi ri i vendbanimit;
2 – kufi ri i rrjeteve të kanalizimeve;
3 – rrjeti i kanalizimit rrugorë;
4 – kolektorët;
5 – kolektori kryesor;
6- stacioni për pompim;
7 – kanali nën shtypje;
8 – zona industriale;
9 – stacioni për pastrim;
10 – lëshimi i ujit në recipient;
11 - recipienti;
12 – lëshuesi kur ka avari në sistem;
I, II dhe III -  rrjetet e kanalizimit
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3.2 Dimensionimi i rrjetit të kanalizimit

-    Në rrjetin e kanalizimit uji rrjedh në mënyrë gravitacione, respektivisht pa shtypje, 
me përjashtim të pjesëve të caktuara, siç janë: kalimet nën lumenj, vende të thata etj.

-    Gypat e kanalizimit janë pjesërisht të mbushura me ujëra të zeza kurse në pjesën 
tjetër lëvizin ajri dhe gazra. Gazrat çlirohen gjatë shpërbërjes të mbeturinave dhe 
ata mund të jenë helmuese dhe shpërthyese.

-    Rrjedhja e në gypat ndërmjet dy nyejve (shahteve kontrolluese ose llojit tjetër të 
shahteve) mund të jetë i pandryshueshëm ose gradualisht të zmadhohet në ven-
det ku gjenden kyçjet nga instilacionet e shtëpive. 

-    Shpejtësia e lëvizjes së ujit është e njëtrajtshme ashtu që e lehtëson rrjedhjen dhe 
largimin e materieve të zbërthyera dhe të pazbërthyera me origjinë minerale dhe 
organike. Prej lartë të përmendurave vijon se llogaritja hidraulike dhe dimensio-
nimi janë më të thjeshta

3.2.1  Karakteristika të cilat janë të lidhura me lëvizjen e 
ujit në ujërat e kanalizimit

Karakteristikat themelore të cilat janë të lidhura me lëvizjen e ujërave të kanalizimit 
janë:
1.  forma e prerjeve tërthore dhe karakteristikat e tyre;
2.  shpejtësia minimale dhe maksimale e ujërave të kanalizimit;
3.  mbushja në gypat e kanalizimit;
4.  pjerrtësitë minimale të lejuara të rrjetit të kanalizimit;
5.  diametrat minimal të lejuar;
6.  thellësia e gërmimit të rrjetit të kanalizimit.

1.   Forma e prerjes tërthore të gypave të kanalizimit duhet të jetë e tillë që t’i 
plotësojë kushtet vijuese:

-     gypat e kanalizimit duhet të durojnë shtypje nga dheu si dhe ngarkesat statike 
dhe dinamike që paraqiten mbi ta nga trafi ku rrugorë;

-     të kenë karakteristika më të mira hidraulike dhe lëshueshmëri maksimale të ujëra-
ve të kanalizimit;

-     eksploatimi i tyre të jetë i lehtë, respektivisht kanalet lehtë të pastrohen dhe 
mirëmbahen;

-     të jenë me çmim të ulët  për ndërtim.
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2.   Shpejtësia e ujit në rrjetin e kanalizimit duhet të jetë në kufi jtë ndërmjet shpe-
jtësisë minimale dhe maksimale të lejuar.

 -  Shpejtësia minimale duhet të jetë e barabartë ose më e madhe se shpejtësia 
gjatë të cilës bëhet vetë pastrimi. Shpejtësia e lejuar minimale për ujin e sedimentuar 
dhe ujin biologjikisht të pastruar është 0,4 m/s. Për sistemin e përgjithshëm të kanalizimit 
shpejtësia minimale e lejuar është  0,8 m/s, kurse te sistemi i kanalizimit të ndarë varet nga 
diametri i gypave dhe pjerrtësia dhe lëvizë prej  0,7 deri 1.1 m/s.

-  Shpejtësitë maksimale përcaktohen që të mos vijë deri te dëmtimi mekanik i gy-
pave ose zhvendosja e tyre nën veprimin e forcave tërheqëse të ujit dhe të materieve të 
pazbërthyera. Shpejtësia maksimale e lejuar për gypat metalik është  8 m/s, kurse për të 
gjitha llojet e tjera të gypave është  5 m/s.

Te ne është e zakonshme që rrjetet e kanalizimit të dimensionohen sipas shpejtësisë 
maksimale deri  3 m/s.

2.  Mbushja e kanaleve paraqet lartësinë e ujit në ta, kurse koefi cienti i mbush-
jes është raporti ndërmjet lartësisë së ujit dhe lartësisë së gypit (h/ H).

 Shkalla e mbushjes të kanaleve varet nga lloji i sistemit të kanalizimit dhe nga 
madhësia diametrave të gypit.

 -     Sistemet e kanalizimit ndarës dimensionohen me mbushje prej  0,5 deri 0,8.
 -     Tek sistemet e përgjithshme të kanalizimit dhe sistemit ndarës për ujërat atmo-

sferik, dimensionimi bëhet me mbushje përafërsisht deri 1,0.
 -     Mbushja minimale në kanalet është  2 cm, gjatë të cilës uji duhet të ketë shpe-

jtësi më të madhe nga shpejtësia minimale e lejuar që të mos vijë deri te sedi-
mentimi i materieve të mbetura të cilat i bartë me vete.

3.  Pjerrtësitë duhet të jenë të tilla që shpejtësia e ujit të mundet t’i largon ujërat 
e kanalizimit dhe të mos vijë deri te sedimentimi i materieve.

 -     Pjerrtësia e gypave të kanalizimit rrugorë duhet ta përcjellë pjerrtësinë e nivelit 
të rrugëve.

 -     Nëse pjerrtësia e terrenit (rrugës) është më e madhe atëherë pjerrtësia kana-
leve përvetësohet ashtu që do të mundësojë shpejtësinë maksimale të ujit 
por edhe nëse përveç kësaj mbeten të pa përballuara lartësitë, të njëjtat për-
ballohen me kaskade .

 -     Pjerrtësitë më të vogla të lejuara varen nga diametri i gypave.

4.   Diametri i gypave varet nga normat teknike dhe rregullat për projektim dhe 
ndërtim të rrjetit të kanalizimit. 
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 -     Sa është gypi me diametër më të madh aq është e nevojshme edhe pjerrtësia 
më e madhe që të fi tohet shpejtësia e vetë pastrimit.

 -     Diametri i lejuar minimal i gypave gjatë sistemit të përgjithshëm të kanalizimit 
është  D=200 mm.

 -     Kyçja e ndërtesave shoqërore në kanalizimin rrugorë është me gypa me mini-
mum  D=150 mm.  Për diametrat më të mëdhenj nuk ka kufi zim, vetëm se është 
e nevojshme që të bëhet edhe llogaritja e veçantë statike.

5.  Vetë thellësia e vendosjes të gypave të kanalizimit është e kushtëzuar nga 
thellësia ngrirjes, nga ndikimi i ngarkesave dinamike, nga podrumet e obje-
kteve dhe ekonomizimi gjatë realizimit.

 -     Për kushtet tona thellësia minimale e vendosjes është  0,8 m e matur nga pjesa 
e sipërme e gypit të kanalizimit.

 -     Thellësia maksimale e vendosjes të kanaleve lëvizë prej  6 deri 8 m për toka të 
thara dhe  4 deri 5 m  për toka me ujëra nëntokësorë.

          Tabela: 3.1

Nr.rend D(mm) H/D V(m/s) I%
1 150 0,5 0,7 7
2 200 0,6 0,7 5
3 250 0,6 0,7 4
4 300 0,6 0,7 3
5 400 0,7 0,7 2,5
6 500 0,7 0,75 2
7 600 0,75 0,75 1,6
8 700 0,75 0,75 1,4
9 800 0,75 0,75 1,2

10 900 0,75 0,75 1,1
11 >900 0,8 0,8 1

     
Në tabelën (3.1) janë të dhëna pjerrtësitë minimale Ј(%), shpejtësitë V(m/s), lartësia e 

mbushjes së gypave  H/D, për diametrat përkatës të gypave D(mm) për ujërat e bitovit te 
sistemi ndarës.
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3.2.2  Diagrami i varësisë ndërmjet rrjedhjes, 
shpejtësisë dhe thellësisë të ujit

Gypat e kanalizimit nuk janë çdoherë plotësisht të mbushur me ujë. Gjatë kësaj shpe-
jtësia dhe rrjedhja ndryshohen me varësi të caktuar e cila mundet të paraqitet në mënyrë 
grafi ke. Për mes këtyre grafi koneve (fi g.З.5а dhe fi g.3.56) zgjidhen të gjitha problemet të 
cilat paraqiten gjatë dimensionimit të gypave të kanalizimit për sasitë ujore më të vogla 
nga ato gjatë profi lit të plotë. Rrjedhja më e madhe nuk paraqitet kur është profi li i plotë, 
por gjatë thellësisë prej 1,907 nga rrezja e profi lit rrethorë dhe është më i madh për 1,08. 
Shpejtësia maksimale është më e madhe për 1,16 nga ajo gjatë profi lit të plotë edhe atë 
kur thellësia është 1,626 nga rrezja. Për forma të tjera gjatë prerjeve tërthore këto parame-
tra kanë vlera përkatëse dhe grafi kone të ngjashme.

Profi li rrethorë D = H

Fig.  3.5a Diagrami i varësive ndërmjet rrjedhjes, shpejtësisë dhe thellësisë së ujit.
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Në formë të vezës H: D = 3: 2

Fig. 3.5b Diagrami i varësive ndërmjet rrjedhjes, shpejtësisë dhe thellësisë të ujit
   
Zbatimi praktik i grafi koneve është si vijon:
-   Për sasinë ujore të dhënë Q dhe pjerrtësia Ј nga tabelat e gatshme për dimensio-

nim zgjedhim diametrin D (ф) në të cilën rrjedhë sasia ujore Qpp, që plotësisht e plotëson 
prerjen tërthore dhe shpejtësia përkatëse  Vpp.

-  Pastaj për herësin e sasisë ujore të dhënë dhe atë gjatë profi lit të plotë  Q/Qpp 
lexojmë nga trafi koni madhësitë H/D (mbushje) dhe V/Vpp (raporti i shpejtësive).

-  Thellësia e vërtetë e ujit Hv fi tohet nga prodhimi ndërmjet diametri D dhe madhë-
sisë  H/D.

-  Shpejtësia e vërtetë Vv është prodhim i shpejtësisë gjatë profi lit të plotë Vpp dhe 
madhësisë V/Vpp.

3.2.3 Llogaritja hidraulike e gypave të kanalizimit

Që të mundet të dimensionohet rrjeti duhet të caktohen:
-     rrjedhja e sasisë ujore Q [l/s];
-     shpejtësia e ujit V [m/s];
-     diametri i gypit D [mm];
-     mbushja e kanalit  h/D;
-     pjerrtësia e kanalit [%0].
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Gjatë dimensionimit të rrjetit të kanalit ka 3 tipa themelorë të zgjidhjeve të detyrave:

       1.  Është dhënë D,H dhe pjerrtësia relative Ј. Kërkohet Q dhe V.
       2.  Është dhënë D, H dhe Q, kërkohet Ј dhe V.
       3.  Është dhënë Q dhe J, kurse kërkohet V,H dhe D (rasti më i shpeshtë).

Që të mundet të kryhet dimensionimi i rrjetit të kanalizimit është që të kemi në dis-
pozicion planet e situatës për sipërfaqen e urbanizuar me paraqitje të vërtetë të terrenit 
(me izohipse), me përpjesëtim 1:1000 deri 1:2500 në të cilat është defi nuar dendësia e 
popullatës e shprehur në b./ha. Në këto baza vendosen trasat e kanaleve me shënimin e 
kolektorëve kryesor, nën – kolektorëve, kanaleve të rendit të parë, të dytë etj. 

Që të dimensionohet rrjeti i kanalizimit është e nevojshme:

-     të caktohet gjatësia e lëvizjeve;
-     të caktohet kahja lëvizjes e çdo lëvizje;
-     pikat nyjore të shënohen me numra dhe kuotë të  terrenit (niveleve të rrugës).

Dimensionimi i rrjeteve të kanalizimit bëhet në mënyrë tabelore për të pas pasqyrim 
dhe kontroll më të madhe të llogaritjeve. 

Gjatë dimensionimit zbatohen barazimet e kontinuitetit dhe barazimi i Shezi.

 

 
 

Këto formula kanë zbatim gjatë dimensionimit të rrjetit të kanalizimit ka edhe tabela 
të magrameve për dimensionim të gypave.

3.2.4 Dimensionimi i kanaleve të hapura

Për mbrojtje të vendbanimeve nga ujërat atmosferik të cilët e vërshojnë rajonin ur-
ban dhe është jo racionale që të derdhen në kanalizim për ujërat atmosferike, shfrytë-
zohen kanalet e hapura.
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Kanalet e hapura shfrytëzohet edhe për largimin e ujërave të zeza të pastruara nga 
impianti për pastrim deri te recipienti.

 
Fig. 3.6 Prerjet tërthore të kanaleve të hapura 

а/ trapezoid dhe b/ në formë të drejtkëndëshit
   
Format më shumë të përdorura të prerjes tërthore të kanaleve  të hapura janë tra-

peziodal  dhe në formë të drejtkëndëshit (fi g. 3.6 а dhe b).
Dimensionimi i kanalit me prerje tërthore në formë të trapezit llogaritet me formulat 

hidraulike vijuese:
а) syprina e prerjes tërthore:

 

b)  Perimetri i lagur:

 

c) rrezja hidraulike:
 

d) Koefi cienti i Sheziut sipas Maningut:

 

e)  shpejtësia e ujit:
      

f ) sasia rrjedhëse:
 

b/
a/
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Detyrë:
Të llogaritet çfarë sasie ujore munden të lëshojë koria me prerje tërthore në formë të 

trapezit nëse janë dhënë elementet vijuese:

- h = 1,2 m- lartësia e ujit;
- b = 0,70 m- baza e poshtme e koritës së lumit;
- m = 2 – pjerrtësia e koritës së lumit;
- n = 0,012- koefi cienti i vrazhdësisë;
- Ј = 0,1% pjerrtësia e koritës së lumit.

а)  syprina e prerjes tërthore:
 

b) perimetri i lagët:

 

c) radiusi hidraulik:
 

d) Koefi cienti i Sheziut sipas Maningut:

 

e) shpejtësia e ujit:
   

f ) sasia rrjedhëse:
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3.3 Objektet e rrjetit të kanalizimit

PËRKUJTIM:
Që të mundet rrjeti i kanalizimit në mënyrë korrekte të funksionojë, kurse eksploa-

timi në mënyrë korrekte të kryhet pa probleme më të mëdha është e domosdoshme në të 
ndërtohen numër i madh i objekteve mes të cilave bëjnë pjesë:

1.  shahtet e thjeshta kontrolluese;
2.   shahtet kaskade kontrolluese;
3.  shahtet e shirave - mbledhësit;
4.   mbi rrjedhësit;
5.  lëshuesit e ujit në recipientë.

3.3.1 Shahti i thjeshtë kontrollues

Fig. 3.7 Shahti monolit
1- fundi, 2- e këputur, 3- trupi, 4- pjesa konike, 5- fyti, 6- kurora, 7- kapaku, 

8-shkallët nga hekuri për beton.

Shahti i thjeshtë kontrollues mund të jetë me konstruksion të ndryshëm: monolite 
dhe montuese ose gjysmë montuese. 
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Në fi g.  (fi g. 3.7) është dhënë prerja vertikale e shahtit kontrollues monolit.
Shahti kontrollues ka hyrje me kapak  60x60 cm ose D=60 cm (nëse është me pre-

rje tërthore rrethore), pastaj vjen pjesa e furnizuar me shkallë të cilët shkojnë prej fundit 
(mund të jenë edhe shkallë të montuara), pjesa punuese me gjerësi më të madhe se 1,0 m, 
pastaj pjesa konike e cila ka lartësi deri 70 cm dhe kjo pjesë ka kon me prerje të pa rregullt.

Në fi g. (fi g.3.8) është paraqit shahti montues prej gypave të azbestit - çimentos.

 

Fig. 3.8 Shahti montues
1- pllaka prej betoni, 2- themeli i shahtës, 3-  mbushëse prej betonit, 4- gjysmë gypi, 

5-gypi kyçës, 6- lidhësja kyçëse, 7- pjesa kyçëse e shahtës, 8-  shkallët, 
9- unaza e mesme për lidhje, 10- pjesa e mesme e shahtës, 11- unaza për lidhjen e pjesës 

konike, 12-hermetizuesi,13- pjesa konike, 14- shkalla prej hekurit të betonit, 
15- kurora, 16- kapaku.
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3.3.2 Shahtet kaskade

Shahtet kaskade shfrytëzohen tek terrenet e pjerrëta. 
Që të shmangen shpejtësitë maksimale të ujërave, pjerrtësia e kanaleve përve-

tësohet që të jetë më e vogël nga pjerrtësia e terrenit kurse dallimi i lartësive përballohet 
me shahtet kaskade. 

Për diametrat më të mëdhenj  të kanaleve dhe për kaskade më të mëdha bëhet llo-
garitja hidraulike, kurse në fundit e shahtës fi tohet forma përkatëse hidraulike.

Në fi g.  3.9 është paraqit shahti  kaskad me diametra të mëdhenj.

Fig. 3.9 Shahti kaskad për diametra të mëdhenj
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Fig.3.10 Shahti kaskad për diametra të vegjël

3.3.3 Shahtet e shirave - mbledhësit

Shahtet e shirave – mbledhësit janë objektet themelore të cilët e mbledhin ujin nga 
rrugët, trotuaret, sheshet etj. Mbledhësit mund të jenë me konstruksion të ndryshëm .
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                             

Fig.3.11 Mbledhësi rrugor afër trotuarit
1- bordura, 2- shahti montues prej betonit,  3- ena për rërë,  4- vendi për kyçjen e 

kanalizimit të rrugës, 5- grilla.
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3.3.4 Mbi rrjedhësit

Mbi rrjedhësit janë objekte të cilët shpesh hasen në sistemin e kanalizimit të përg-
jithshëm dhe gjysmë ndarës. Që të zvogëlohen dimensionet e kolektorit kryesor bëhen 
mbi derdhës për mes të cilëve bëhet shkarkimi i  sektorëve  nëpër ujë. Gjatë paraqitjes të 
shirave intensive, sasia e ujërave të kanalizimit shumëfi shë zmadhohet dhe hollohet dhe 
si e tillë mundet të lëshohet në recipientin. Ku do të vendoset mbi rrjedhësi varet nga më 
shumë kushte siç janë kushtet topografi ke, sanitare gjeologjike dhe gjeomekanike. Që të 
mbrohet rrjedhja nga ndotja prej mbi rrjedhësit duhet në mënyrë të rreptë të kihet kujdes 
ndaj raportit të sasisë së ujit sanitar dhe ujit në rrjedhje. 

Fig.3.12 Detaj nga mbi derdhësi i shirave
1- shahti mbi rrjedhës, 2- kolektori, 3- kurora e mbi rrjedhësit, 4- kanali shkarkues, 

5-lëshimi në rrjedhje, 6- rrjedhja.

3.3.5 Lëshimet e ujit në recipient

Lëshimet e ujit në recipient në varësi nga vendi i lëshimit të ujërave të kanalizimit në 
recipientët dallohen dy raste themelore edhe atë:

-   lëshimi në breg të recipientit;
-   lëshim në fund të recipientit.
Gjatë zgjidhjes së vendit për lëshimin e ujërave të kanalizimit duhet të mbahet llo-

gari për pasojat nga ndotja e mjedisit jetësor.
Për këtë arsye lëshuesit vendosen më larg nga plazhet dhe limanet, në drejtim të 

ujit nga vendbanimet nëse lëshohen në lum dhe më lartë ose nën vendet ku parashikohet 
pranimi i ujit për pije.
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Shembull nr. 1
Në fi g. 3.13 është paraqit lëshimi më i thjeshtë i sasive të vogla të ujërave të kanalizi-

mit. Skaji i gypit lëshues duhet të jetë i siguruar dhe i përforcuar me mur të betonit.

Fig. 3.13  Lëshimi i ujit të kanalizimit për sasi të vogla

Shembull nr.2
Kur niveli i ujit në koritën e lumit ka denivelime më të mëdha mund të parashikohen 

më tepër gypa lëshues të vendosura njëra mbi tjetrin me qëllim që ujërat e zeza të rrjedhin 
sa më afër ujërave të lumenjve (fi g.3.14).

Fig. 3.14  Lëshuesi i ujërave të kanalizimit me më tepër dalje të lartësive (me 3 lëshues)
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Shembull nr.3

Te sistemi i kanalizimit i përgjithshëm lëshimi i ujit mund të kryhet me dy kanale. 
Në kohë të thatë ujërat e zeza rrjedhin për mes gypit të poshtëm kurse gjatë paraqitjes së 
shiut rrjedhja bëhet për mes gypit të sipërm të madh. (fi g 3.15).

 
Fig. 3.15  Lëshuesi i ujërave të zeza tek sistemi i kanalizimit të përgjithshëm me dy lëshues

Shembull nr.4

Te lumenjtë e mëdhenj, liqenet ose detrat lëshimi i ujërave të zeza bëhet në fund. Te 
kjo zgjidhje uji nga gypi lëshues mund të del prej një ose më tepër vendeve. Për përzierje 
të shpejtë dhe efi kase të ujërave të zeza dhe ujit në recipientin lëshimi bëhet nëpër më 
tepër vrima të vendosura nëpër gjatësinë e gypit lëshues. Lëshuesit vendosin mbi fundin e 
recipientit me vrimat të kthyera në drejtim të rrymimit të ujit (fi g. 3.16).

Fig.3.16 Lëshuesi i zhytur me një vrimë
1 – vrima për dalje, 2 - ankeri, 3 – vrima revizione, 4 – përforcimi i gypit, 

5 – shahti kontrollues, 6 – vrima për avari (mbi derdhje).
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3.4 Realizimi i rrjetit të kanalizimit

Që të mundet të fi llohet me realizimin (ndërtimin) e rrjetit të kanalizimit është e 
nevojshme paraprakisht të jetë i hartuar dokumentacioni përkatës, në mënyrë pozitive e 
vlerësuar nga organi profesional revizionues dhe pastaj të jetë e siguruar leja ndërtimore. 

Punët gjatë realizimit të rrjetave të kanalizimit duhet të realizohen sipas ren-
ditjes vijuese:
1.   trasimi dhe shënimi i rrjetit të kanalizimit;
2.   gërmimi dhe mbulimi i istikameve;
3.   vendosja e gypave;
4.   ekzaminimi i kanaleve;
5.   mbulimi i istikameve me ngjeshje.

3.4.1 Trasimi dhe shënimi i rrjetave të kanalizimit

Trasimi dhe shënimi i rrjetit të kanalizimit bëhet mbi bazën e zgjidhjes së situatës, 
profi leve gjatësore të kanaleve dhe vizatimeve të objekteve të tjera. 

 -  Në planet e situatës dhe profi let gjatësore janë të vendosura të gjitha parame-
trat gjeometrik dhe hidraulik (diametrat e gypave, pjerrtësitë, distancat ndër-
mjet shahteve, sasitë rrjedhëse, shpejtësitë e rrjedhjes së ujit, mbushja e kana-
leve etj.).

 -  Nga planet e situatës dhe planet gjeodezike transferohet trasa në kanalin e 
terrenit. Të gjitha distancat nga objektet ekzistuese deri te aksi i gypit me preci-
zitet të mjaftueshëm lexohen nga planet e situatës, kurse në mënyrë precize të 
defi nuara me incizimet gjeodezike të terrenit.

 -  Nga profi li gjatësorë lexohen të gjitha kuotat e lartësisë të kanalit si dhe thellë-
sia e istikamit për të gjitha pikat karakteristike.

 -  Kanalet vendosen nëpër mjedisin e rrugëve, për rrugët me gjerësi deri  20  m  
dhe nëse nuk ka pengesa nga instilacionet e tjera. Distancat më të vogla të ka-
naleve rrugore deri në instilacionet e tjera nëntokësore, ndërtesa, hekurudha 
etj. janë të përvetësuara sipas normave të caktuara të cilat duhet të respek-
tohen. Në kushtet kur nuk do të respektohen këto norma doemos të merret 
pajtueshmëri nga organet përgjegjëse dhe institucione.

 -  Pasi që do të zgjidhen të gjitha dilemat qaset drejtë shënimit të akseve të kana-
leve – trasës, vendi i shahteve revizionuese dhe objekteve të tjera të parapara 
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me projektin. Shënimi i trasës më shpesh bëhet me kunja prej druri. Pas shëni-
mit të trasës në vijim është shënimi i gjerësisë së istikamit.

 -  Për gypa me D = 600 mm  dhe thellësi të istikamit deri  2.0 m gjerësia e tij mini-
male përcaktohet me formulën vijuese: B = D +0.60 (m); D – diametri i jashtëm 
i gypit (m)

 -  Për gypa me D > 600 mm dhe thellësia më e madhe se 2.0 m gjerësia minimale 
e istikamit është: В = D + 0.70 (m)

 -  Në kushtet kur istikami duhet të nën ndërtohet, është e nevojshme të parashi-
kohet gjerësia e nën ndërtimit.

3.4.2 Gërmimi dhe mbulimi i istikameve

Në varësi nga thellësia e istikamit, karakteristikat gjeomekanike të tokës dhe sasisë 
së ujit nëntokësorë istikamet munden të gërmohen me ose pa nën ndërtim, kurse vetë 
procesi i realizimit të punëve mund të jetë me dorë ose i mekanizuar.

Realizimi i kanalizimit fi llon nga diametrat më të mëdhenj të gypave, respektivisht 
nga niveli më i ulët kundrejt kuotave më të larta.

Pa mbulim lejohen thellësitë vijuese të istikameve:
 -  në terrene prej rërës dhe zhavorrit deri 1,0 m;
 -  në terrene prej argjile – rërës deri 1,5 m;
 -  në terrene të ngjeshura deri  2,0 m.

Shembulli nr. 1
Gjatë terrenit të lirë anët nga istikami zakonisht realizohen me pjerrtësi natyrore, kur-

se në rajonet e ndërtuara posaçërisht në rrugët e ngushta, anët e istikamit janë vertikale.
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Fig. 3.17 Gërmimi i kanaleve
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Shembull nr. 2
Në kushtet kur është e nevojshme mbështetja e istikamit, në varësi nga përbërja me-

kanike e dheut mund të jetë me dërrasa të vendosura në mënyrë horizontale ose vertikale, 
njëra afër tjetrës ose në distancë të caktuar ndërmjet tyre.

                                                                                          

 

Fig. 3.18 nën ndërtimi i istikameve me dërrasa njëra afër tjetrës
а) prerja tërthore  b) prerja gjatësore

Shembull nr.3
Gjatë terreneve të dobëta me sasi të mëdha të ujërave nëntokësorë shfrytëzohen 

nën ndërtime me bartës prej çelikut, teh prej çelikut, pëlhura prej betonit ose bëhet nën 
ndërtimin special me nën ndërtimin e shpundovit.

Fig. 3.18  Nën ndërtimi metalik i shpundovit: а) në një rrafsh b)’U’ profi l

Kur tereni është i ngopur me ujë nëntokësorë dhe ai nuk mundet të lëshohet për mes 
rrugës të gravitacionit imponohet problemi për mënjanimin e ujit nëntokësor para fi llimit 
të realizimit të punëve tokësore. Uji mundet të mënjanohet për mes rrugës artifi ciale me 
pompim. 

Nëse gërmimi i istikameve në prani ujit nëntokësorë është i vështirësuar, atëherë uji 
duhet paraprakisht të mënjanohet me ndihmën e bunarëve të shahtit ose me fi ltra gjil-
panor të cila vendosin jashtë nga istikami.

b)
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Shembull nr.4
Bunarët e shahtit (fi g.3.19) shfrytëzohen njëherë për shkak se janë të shtrenjtë dhe 

më rrallë përdoren.

Fig.3.20 Filtri gjilpanor i vetëm

Fig. 3.19 Pozita e bunarit të shahtit

Shembull nr.5
Filtrat gjilpanor (fi g.3.20) realizohen nga gypat metalike me gjatësi deri 6 m dhe pas 

kryerjes së punëve çmontohen dhe shfrytëzohen në vende të tjera dhe për këtë arsye janë 
më ekonomike dhe gjejnë zbatim të gjerë.

hendek

B1 B2 B3

B5B4
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3.4.3 Vendosja e gypave
 
-  Nëse gërmimi i istikameve është me makina, është e nevojshme gërmim me dorë 

dhe rrafshim të fundit për sjelljen e kuotave në nivelin e projektuar.
-  Te terrenet me bartjet mirë (fi g.3.21 а) në fund të istikamit derdhet një shtresë e 

rërës me trashësi prej 10 deri 20 cm në varësi nga diametri i gypave. Gypi duhet të 
shtrihet nëpër tërë pjesën e poshtme.

-  Nëse tereni ka bartje të dobët  (fi g.3.21 b), istikami gërmohet më thellë dhe pastaj 
mbushet me material bartës ose beton jo të yndyrshëm   МB-15.

Fig. 3.21 Vendosja e kanalit:
а) realizimi montues   b) realizimi monolit

-  Në vendin ku bëhet bashkimi i gypave në istikam formohen thellësi që të leh-
tësohet vetë montimi.

-  Pasi që do të përgatitet istikami i qaset vendosjes së gypave.
-  Në varësi nga pesha e gypave dhe kushteve lokale të trasës së kanalit, lëshimi i 

gypave mund të bëhet me dorë ose me makina.
-  Montimi i gypave realizohet nga nivelet më të ulëta drejtë kuotave më të larta të 

nivelit.
-  Prej njërit deri në tjetrit shaht kontrollues kanali duhet të jetë në vijë të drejtë, me 

diametër të njëjtë dhe me pjerrtësi të njëjtë të gypave.
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3.4.4 Ekzaminimi i gypave dhe mbulimi i istikameve

Pasi që do të vendosen gypat bëhet mbulimi i istikamit me dhe të imët dhe ngjeshje 
të kujdesshme për rreth gypave në shtresa prej 20 deri 30 cm. 

Mbulimi me dhe të imët  bëhet deri 30 cm mbi gypin. 
Rrjeti i kanalizimit duhet të ekzaminohet se a është i qëndrueshëm ndaj ujit me sh-

typje të ujit prej 4 deri 5 m.sh.u.

Shembull nr.1
Nëse kanalet janë të vendosura në thellësi më të madhe se 4 m, atëherë ekzaminimi 

bëhet me mbylljen e gypave në dy shahtet kontrolluese fqinje dhe mbushje me ujë të gy-
pave nga shahti kontrollues më i lartë (fi g..3.22).

Fig 3.22 Ekzaminimi i kanalizimit në kanalet e thella
   

Shembull nr.2
Nëse shahtet janë me thellësi të vogla, atëherë shtypja krijohet me kyçjen e gypit 

vertikal të gjatë 4 m, kurse mbushja e kanalit bëhet me këtë gyp (fi g. 3.23).
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Fig. 3.23 shpëlarja e kanalizimit tek kanalet e cekëta

-  Gypat ekzaminohen nën shtypje me kohëzgjatje prej 15 min. Nëse kemi zbritje 
të nivelit të ujit në shahtë respektivisht gypin vertikal, kjo donë të thotë se kemi 
humbje të ujit, respektivisht lidhjet janë keq të realizuara ose të montuara me 
gypat defekt të kanalizimit. Pas këtij konstatimi, me kujdes kontrollohen të gjitha 
lidhjet e gypit derisa nuk përcaktohet vendi kur rrjedh ujë. Pasi parimit të defekte-
ve procedura përsëritet.

-   Nga ekzaminimi i kryer përpilohet proces verbal në të cilin përshkruhen kushtet 
dhe procedura për ekzaminimin e realizuar kurse nënshkruhet nga realizuesi i 
punëve dhe kontrollimit mbikëqyrës teknik nga investitori.

-  Pasi që do të konstatohet realizimi cilësor i kanaleve vazhdohet me mbulimin e 
istikameve. Me dhe të imët ose rërë mbulohen vendet e lidhëseve me shtresa prej 
20 deri 30 cm. Pjesa e mbetur e istikamit zakonisht mbulohet në mënyrë makine-
rike po ashtu në shtresa dhe me ngjeshje. 

-   Për arsye të gypave dhe shahteve të ndërtuara, prej istikameve mbetet sasi e cak-
tuar e dheut e cila lëvizë prej 10 deri 25 % nga gërmimi. Teprica e dheut transpor-
tohet në lokacione paraprakisht të kontraktuara.
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3.5 Mirëmbajtja dhe eksploatimi i sistemeve të kanalizimit

Eksploatimi i sistemeve të kanalizimit nënkupton shfrytëzim korrekt dhe mirëmbajt-
je të rrjetit në gjendje të rregullt.

 -  Që të mirëmbahet rregullshmëria e rrjetit bëhen inspektime periodike të të 
gjitha objekteve në rrjetë, kontrollohen kushtet e punës, bëhet pastrimi dhe 
larja preventive, mënjanimi i llumit, mënjanimi i defekteve, bërja e remontit të 
përhershëm dhe kontrolli i shfrytëzimit korrekt të instilacionit të brendshëm të 
kanalizimit, udhëhiqet dokumentacion teknik për eksploatimin etj..

 -  Larja e kanaleve varet nga prerja tërthore e kanalit dhe mund të kryhet në më 
shumë mënyra:

 1.  për diametër të vegjël larja bëhet nga njëra deri te shahti tjetër kontrollues, 
shahtet mbushen me ujë i cili pastaj lëshohet në kanal dhe në këtë mënyrë barten materiet 
e sedimentuara;

 2.  për kanalet më të mëdha, për mbyllje më të mirë të gypave të kanalizimit dhe 
manipulim më të lehtë, shfrytëzohet e ashtuquajtura kllapna e Shutgardit (fi g.3.24);

 -  Larja automatike e gypave të kanalizimit mund të jetë me objekte speciale të 
konstruktuara për këtë qëllim ose me larës automatik (fi g.3.25).

Fig.  3.24 Mbyllja e shahteve 
1- shtupues, 2 – litar,3 - shufër.
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Fig. 3.25 Larja me pipëz
1-cisterna, 2- zorrë, 3- pipëz reaktive, 4- mekanizmi për lëvizje.

 -  shpëlarja hidraulike e gypave të kanalizimit bëhet edhe me ndihmën e topit 
ose cilindrit të përpunuara prej gome, drurit ose metalit;

 -  me topat ose cilindrat prej gome ose të drurit pastrohen sipërfaqet e poshtme, 
kurse me ato metalike sipërfaqet e poshtme të kanaleve. Topat janë të lidhura 
me litar, dhe pas topit në kanal lëshohet uji me shpejtësi të madhe i cili kalon 
ndërmjet topit dhe gypit dhe bën shpëlarjen e llumit;

 -  pastrimi mekanik i rrjetit të kanalizimit përbëhet prej vendosjes të ndonjë mjeti 
(brushë, gërryes metalik, thikë nga susta, spiranca etj.) nëpër gypin e kanalizi-
mit.
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3.6 Stacionet për pastrim

PËRKUJTIM:
Në varësi nga sasia dhe përbërja e ujërave të zeza, karakteristikat e recipientit dhe 

kushtet për lëshim në të, pastrimi i ujërave të zeza mundet të ndahet në tre kategori: 

1.  pastrimi mekanik;
2.  pastrimi biologjik;
3.  pastrimi kimik.

Shembull nr.1
Pastrimi mekanik – ujërat e zeza munden të mënjanohen 60 – 80 % nga materiet e 

pa zbërthyera. Për mënjanimin e këtyre materieve shfrytëzohen objektet vijuese:
1.  grilla dhe sita;
2.  ndaluesit e rërës;
3.  mënjanuesit e yndyrave;
4.  sedimentuesit e llumit:
 ■ gropat septike;
 ■ sedimentuesit dykatësh;
 ■ sedimentuesi horizontal;
 ■ sedimentuesi vertikal;
 ■ sedimentuesi radial.

5.  hidratimi i llumit:
 ■ dendësimi i llumit;
 ■ metan - tanket;
 ■ fushat për tharje;
 ■ vakuum fi ltrat.



Objektet hidroteknike - mësim zgjedhor

Sistemet e kanalizimit

201

Shembull nr.1

 
 

Fig. 3.26 Skemat teknologjike për pastrim mekanik

Në fi g.3.26 janë dhënë katër skema teknologjike (I-IV) për pastrim mekanik të ujërave 
të zeza. 

Skema e parë është mënyra më e thjeshtë e pastrimit me të cilën ndalen vetëm ma-
teriet e mëdha të cilët nuk munden të kalojnë nëpër vrimat e grillës. Çdo zgjidhje teknolo-
gjike e radhës është më e mirë nga zgjidhja paraprake. Në skemën teknologjike të katërt, 
përveç sedimentimit të llumit bëhet edhe përpunimi në metan – tanket dhe dehidrimi. Si 
proces i fundit gjatë pastrimit është dezinfektimi i ujit të pastruar. 

Vetëm pastrimi mekanik për sasi më të vogla të ujërave të zeza edhe në kushte kur 
ujërat e zeza lëshohen në recipient me kapacitet të madh.

Grilë Grilë

UJËRAT E ZEZA

R E C E P I E N T

Grilë Grilë

Sitë Sedimentues Sedimentues

Mbajtës i 
rërës

Mbajtës i 
rërës

Përpunim i 
miltës

Rezervoar 
kontakt

Rezervoar 
kontakt

Klorina-
tor

Klorna-
tor

Dihidratim i 
miltës

Dihidratim i 
miltës

Përpunim i 
miltës
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Shembull nr.2

GrilëGrilë

Sedimentues Sedimentues

Grilë Grilë Grilë

UJËRAT E ZEZA

RECIPIENT

Mbajtës 
i rërës

Mbajtës 
i rërës

Mbajtës 
i rërës

Klorinator

Klorinator Klorinator
Sedimentues 
sekondar dhe 

rezervoar kontakt

Filturë 
biologjik

Pishinë aeracion

Sedimentues 
sekondar

Rezervoar 
kontakt

Rezervoar 
kontakt

Sedimentues 
sekondar

Mbajtës i 
yndyrave

Mbajtës i 
yndyrave

Sedimentues i 
yndyrave

Sedimentues i 
yndyrave

Përpunimi dhe 
dihidratimi i miltës

Fusha 
biologjike ose 

liqe

Përpunimi dhe 
dihidratimi i miltës

Përpunimi i 
dihidratimit të 

miltës

Përpunimi i 
dihidratimit të 

miltës

Pishinë aeracion 
me regjenerator

Mbajtës 
i rërës

Fig. 3.27 Skema teknologjike për pastrim biologjik
   
Pastrimi biologjik – para pastrimit biologjik është domosdoshme ndërtimi i objek-

teve për pastrim mekanik. 
Në fi g.3.27 është paraqit pastrimi biologjik i ujërave të zeza prej të cilëve mënjanohen 

materiet e zbërthyera në ujë, respektivisht ato materie të cilët nuk kanë pas sukses që të 
mënjanohen me mënjanimin mekanik. Në varësi nga kushtet e terrenit sasisë të ujërave të 
zeza, pastrimi biologjik mundet të realizohet në mënyrat vijuese:

A- në raste të ngjashme të atyre natyrale: fusha infi ltruese, fusha për ujitje, liqene 
artifi ciale etj.;

B – në kushte të krijuara në mënyrë artifi ciale: biofi ltra, biopishina ose pishina aera-
cione etj.;
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 -  Pastrimi biologjik realizohet me krijimin e kushteve të volitshme për zhvillim 
dhe shumim të mikroorganizmave (baktereve) të cilat janë në ujërat e zeza. 
Ushqimi i mikroorganizmave është materia organike nga uji organik. Oksigjeni 
i nevojshëm për jetën e tyre në kushte natyrore e shfrytëzojnë në atmosferë, 
kurse kushtet e krijuara në mënyrë artifi ciale oksigjeni në mënyrë të ndryshme 
vendoset në pishinat bioaeracione (kompresorë, brusha aeracione, turbina etj.).

 -  Nga pishinat bioaeracione uji me fl okulat më të mëdha të formuara të cilat janë 
të pasura me mikroorganizma për mënjanimin e të cilave ndërtohen sedimen-
tues sekondar (të shkallës së dytë). Sedimenti nga këto sedimentues shfrytë-
zohet si llum aktiv në pishinat bioaeracione, kurse teprica e llumit bashkë me 
llumin nga sedimentuesit primar dërgohet në përpunim.

 -  Uji i pastruar klorohet, dhe para lëshimit mbahet në rezervuarët për kontakt të 
klorit për shkak të dezinfektimit më efi kas. Uji i pastruar mund  të shfrytëzohet  
edhe për ujitje

Shembulli nr.3:

Grilë

Sedimentues

UJËRAT E ZEZA

R E C I P I E N T

Mbajtës 
i rërës

Përgatitja e 
reagjensëve

Përpunimi 
i miltës

Fig. 3.28 Skema teknologjike për pastrim kimik

Pastrimi kimik – në fi g.3.28 është paraqit skema parimore teknologjike për pastri-
min kimik të ujërave të zeza.

    -   Pastrimi kimik – shfrytëzohet për pastrimin e ujërave të zeza industriale. Pas 
ndaluesit të rërës (sedimentuesi për rërë) në ujërat e zeza në mënyrën përkatë-
se bëhet shtimi i reagjencëve (kuagulantëve). Reagjentët i bashkojnë materiet 
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e zbërthyera dhe formojnë fl okule të mëdha të cilat më lehtë munden të se-
dimentohen në sedimentuesin. Llumi nga sedimentuesi përpunohet dhe dër-
gohet në deponim sanitare dhe deponim e veçantë.

3.7 Përdorimi i sërishëm i ujërave të pastruara të kanalizimit

Përdorimi i  sërishëm të ujërave të pastruara të kanalizimit mund të ketë rol të rëndë-
sishëm, posaçërisht në rajonet ku resurset ujore janë të kufi zuara dhe ku shfrytëzimi i 
sërishëm i ujërave të zeza jep efekte ekonomike. Çmimi pas përdorimit të sërishëm të ujit 
të pastruar mund të jetë dukshëm i zvogëluar, nëse qysh  në kohën e projektimit të objek-
teve merren parasysh shpenzimet për pastrimin e tërësishëm.

Është e rëndomtë që përsëri të shfrytëzohet ujërat e pastruara për ujitje të sipër-
faqeve bujqësore, për nevojat e industrisë, për kultivimin e peshqve, për rekreacion, për 
plotësimin e rezervave të ujërave nëntokësor etj..

Shkalla e nevojshme e përpunimit dhe pastrimi i ujërave të zeza varet nga kërkesat 
konkrete të konsumatorëve të ardhshëm. 

1. Ujitja është njëri nga mënyrat më të vjetra për shfrytëzim më të vogël të ujërave 
të zeza. Më herët, ujërat e zeza në mënyrë direkte pa kurrfarë pastrimi paraprak janë derd-
hur nëpër arra. Kjo praktikë sot është braktisur dhe e ndaluar. 

Ujërat për ujitje duhet të jenë të pastruara deri në shkallën primare të pastrimit dhe 
nëse është e mundur është mirë që të bëhet pastrimi sekondar. Është e ndaluar ujitja e 
arrave ku kultivohen kulturat bujqësore për ushqim.

2. Nevojat e ujërave të pastruara në industri
Përdorimi i ujërave të zeza vjen parasysh kur uji nga ujësjellësi i qytetit është shumë i 

shtrenjtë. Përdorimi i ujërave të zeza të pastruara në industri rekomandohet kur i plotëson 
kriteret vijuese:

 -  uji nuk guxon të jetë i dëmshëm për shëndetin e njerëzve;
 -  sasia e ujit në mënyrë konstante të rrjedh;
 -  cilësia e ujërave të zeza doemos t’i përgjigjet nevojave të procesit teknologjik;
 -  çmimi i ujit të pastruar duhet të jetë më i ulët nga lëngjet e tjera të cilat do të 

mundeshin të shfrytëzohen për të njëjtat nevoja.
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3. Përdorimi i ujërave të pastruara dhe qendra rekreative
Ujërat e pastruara munden të shfrytëzohen edhe për mbushjen e liqeneve artifi cia-

le, të cilët shërbejnë për rekreim (sporte me ujë, peshkim etj.). Është e zakonshme ujërat 
e zeza mjaftueshëm të ndotur të pastrohen në mënyrë primare dhe sekondare dhe në 
mënyrë plotësuese të mbahen në laguna. Ndonjëherë paraqitet nevoja për dezinfektimin 
plotësues. Është mirë që këto ujëra të zeza paraprakisht të lëshohen nëpër shtresa të rërës 
ose të zhavorrit.

4.  Mbushja e rezervave të ujërave nëntokësor
Përdorimi i këtyre ujërave për mbushjen e rezervave të ujërave nëntokësor është tre-

guar si e arsyeshme nga dy arsye. E para – në mënyrë cilësore bëhet dispozicioni i ujërave 
të zeza dhe mbrohen me resurset ujore nga ndotja; E dyta – pasurohen rezervat e dispo-
nueshme të ujërave nëntokësore. Nëse kryhet dispozicioni i fundit të ujit atëherë është e 
mjaftueshme që të bëhet pastrimi primar dhe sekondar i ujërave të zeza. Megjithatë, nëse 
ujërat nëntokësorë dëshirojmë që t’i shfrytëzojmë si burim të ujësjellësit të qytetit, atëherë 
është e nevojshme të bëhet pastrimi terciar.
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3.8 Detyrë nga kanalizimi

Në skemë është paraqit dispozicioni i sistemit të kanalizimit të një vendbanimi, për 
ujërat fekale dhe atmosferike:

1.   Të caktohet sasitë e ujërave të zeza dhe atmosferike për dispozicionin e dhënë të 
sistemit të kanalizimit

2.   Të caktohen karakteristikat termometrione (pjerrtësia dhe diametri i rrjetit të ka-
nalizimit)

3.   Të caktohen karakteristikat hidraulike (rrjedhja, shpejtësia dhe mbushja) e rrjetit 
të kanalizimit

4.  Të vizatohet profi li gjatësorë i rrjetit fekal të kanalizimit 

Të dhënat e njohura janë:

                              
•   Numri i fundit i banorëve      En = 73000 [z]
•   Forma e furnizuesit me ujë            Qo = 300 (l/d/ban)
•   Të reshurat mesatare vjetore    Hmes = 590 [mm]
•   Koefi cienti i rrjedhjes                           ψ = 0.53
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Paraqitja skematike e rrjetit 
të kanalizimit fekal dhe atmosferik të qytetit

Legjenda:
numri i nyejve
kanalizimi fekal
kanalizimi atmosferik
sipërfaqja e përgjithshme mbledhëse
sipërfaqja mbledhëse e pjesës rrugore

Stacion i pastrimit

Stacion i pastrimit

Recipient
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1. Sasia e ujërave të zeza dhe atmosferike
1.1 Sasia e ujërave të zeza
 • Qo = 300 [l/ditë/ ban] – norma e furnizimit me ujë
 •   En = 73 000 [ban] -  numri i fundit i banorëve
 •    0.8 = 80% - shfrytëzueshmëria në përqindje e ujit që është shfrytëzuar për 

furnizim me ujë
 •   Rrjedhja mesatare ditore e ujit

    

 Qsr/den   [l/s] 
 

Qsr/den   [l/s] 

Qmes/ditë

Qmes/ditë

     •   Sasia e ujërave të zeza komunale

  

 = Qsr/den * Ko  
 

Ko =  = 1.71 –     

  14    
 

 
 = 1.71 * 202.78 = 347.62 [l/s] 

Qmes/ditë

–  koefi cienti i jo njëtrajtshmërisë për 
supozimin e punës 14 orë të kanalizimit

     •   Rrjedhja specifi ke e ujërave të zeza

  

 =  

 
 = 29 ha –       

  
 

 =  [l/s * ha] 

–  sipërfaqja e përgjithshme mbledhëse për 
largimin e ujërave të kanalizimit
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1.2. Llogaritja e sasive të ujërave të zeza atmosferike
•    Sasia e ujërave atmosferike

 
Qatm =    [l/s * ha] 

   ∑ Fj – sipërfaqja mbledhëse në ha
    qα – shiu relevant në  l/s * hа
     ψ - koefi cienti i rrjedhjes
   φ – koefi cienti i vonesës
•   Sasia e shiut relevant (caktohet sipas metodës të prof. Gorbaçov)

 
   

 μ -  konstanta klimatike e cila varet nga të reshurat mesatare vjetore

 
 

Paraqitja skematike e rrjetit të kanalizimit fekal dhe atmosferik 
të qytetit në të cilën është paraqit drejtimi i lëvizjes të ujërave 

të kanalizimit

Recipient

Stacion i pastrimit
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 Hmes – të reshurat mesatare vjetore H = 590 (mm)
 α – koefi cienti korrigjues për kushtet tona a = 0.046

 
 Forca e shiut

 =  

    P = 1.5 vjet

 = 3.24 *  = 3.24 * 1.4 = 3.70 

•   Intensiteti i shiut

i =  

    t – kohëzgjatja e shiut  t = 15min

i =   = 0.955 [l/s] 

•   Shiu relevant 
q = 166.7 * i = 166.7 * 0.955 = 159.25 (l/s) 

1.3. Koefi cienti i vonesës sipas formulës të Imhof:

 l =  

     Fj – sipërfaqja mbledhëse larguese
     n – treguesi i rrënjës
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1.4  Koefi cienti i rrjedhjes ψ

 =  

  
 = 0.53 

Tabela për caktimin e ujërave të zeza dhe atmosferike

Nr. r. Potezi
02-20

 Përkatësia e sipërfaqes
(hа) Sasia e ujit

Fcon.

[ha]
FTP.

[ha]
FBK.

[ha]
ζ

(l/s/ha)
QOTTI

l/s ψ l QaTM

l/s
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 7-5 5.40 0 5.40

11.99

64.75

0.53

0.71 323.6
2 5-6 6.30 0 6.30 75.54 0.69 366.9
3 5-3 4.10 11.70 15.80 189.44 0.58 773.46
4 4-3 4.60 0 4.60 55.15 0.74 287.31
5 3-1 3.40 20.40 23.80 285.36 0.53 1064.65
6 2-1 5.20 0 5.20 62.35 0.72 316

7 1-(8) 0 29 29.0 347.71 0.51 1248.31



Objektet hidroteknike - mësim zgjedhor

Sistemet e kanalizimit

212

211 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ta
be

la
 p

ër
 d

im
en

si
on

im
 të

 s
is

te
m

it 
se

pa
ra

tiv
 k

an
al

iz
ue

s 
pë

r p
re

rje
 rr

et
ho

re
 të

 n
dë

rp
re

rë

N
r. 

r.

Sa
si

 
rr

je
dh

ës
e

U
jë

ra
 të

 z
ez

a
U

jë
 a

tm
os

fe
rik



Objektet hidroteknike - mësim zgjedhor

Sistemet e kanalizimit

213

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ka
ra

kt
er

is
tik

at
 h

id
ra

ul
ik

e 
të

 rr
je

tit
 fe

ka
l t

ë 
ka

na
liz

im
it 

dh
e 

ob
je

kt
et

 n
ë 

të St
ac

io
n 

i p
as

tr
im

it



Objektet hidroteknike - mësim zgjedhor

Sistemet e kanalizimit

214

Ka
ra

kt
er

is
tik

at
 h

id
ra

ul
ik

e 
 të

 rr
je

tit
 a

tm
os

fe
rik

 të
 

ka
na

liz
im

it 
dh

e 
ob

je
kt

et
 n

ë 
të

. 

Re
ci

pi
en

t
Lë

sh
im

SK

SK

SK

SK

SK

SK
SK



Objektet hidroteknike - mësim zgjedhor

Sistemet e kanalizimit

215
 

 
 
 

Pr
ofi

 li
 g

ja
të

so
r i

 k
an

al
iz

im
it 

fe
ka

l

Kota të larta

Ko
ta

 të
 te

re
ni

t

Ko
ta

 të
 s

ht
rir

je
s 

ve
rt

ik
al

e

D
is

ta
nc

a

Th
el

lë
si

a

St
ac

io
ni



Objektet hidroteknike - mësim zgjedhor

Sistemet e kanalizimit

216

3.9 Detyrë për përsëritje
   
Në skemë është paraqit dispozicioni i sistemit të kanalizimit të një vendbanimi, për 

ujërat fekale dhe atmosferike:
1.   Të caktohet sasitë e ujërave të zeza dhe atmosferike për dispozicionin e dhënë të 

sistemit të kanalizimit
2.   Të caktohen karakteristikat termometrione (pjerrtësia dhe diametri i rrjetit të ka-

nalizimit)
3.   Të caktohen karakteristikat hidraulike (rrjedhja, shpejtësia dhe mbushja) e rrjetit 

të kanalizimit
4.  Të vizatohet profi li gjatësorë i rrjetit fekal të kanalizimit 
5.  Të vizatohet profi li gjatësorë i rrjetit atmosferik i kanalizimit 
Të dhënat e njohura janë:
•   Numri i fundit i banorëve     En = 52000 [z]
•   Forma e furnizuesit me ujë      Qo = 350 (l/d/ban)
•   Të reshurat mesatare vjetore   Hmes = 720 [mm]
•   Koefi cienti i rrjedhjes                          ψ = 0.53
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Skema e rrjetit fekal dhe atmosferik i 
kanalizimit të qytetit

Stacion i 
pastrimit
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4 Instalimet në ndërtesat

PËRKUJTIM:

Instilacioni i ujësjellësit ka detyrë që të sjellë ujin për pije deri te objektet banesore 
dhe objektet tjera. Çdo ndërtesë kyçet në rrjetin e ujësjellësit atje ku ka të ndërtuar sistem 
qendror të ujësjellësit. 

Instilacioni i ujësjellësit duhet të mundësojë furnizim të rregullt me ujë me cilësi 
përkatëse dhe shtypje në rrjetë. Me furnizimin me ujë ngushtë është lidhur dhe largimi i 
ujërave të përdorura dhe ujërave fekale. Rrjetat e kanalizimit në ndërtesat janë vargëzim i 
gypave, me të cilët përveç kushteve teknike duhet të plotësohen edhe kushtet higjienike, 
sanitare ekonomike dhe sociale. 

4.1 Rrjeti i ujësjellësit në shtëpi:

Rrjeti i ujësjellësit në shtëpi ka tre pjesë kryesore:
    -   kyçje me gypin e rrugës;
    -   prurje në ndërtesë;
   -   Shpërndarja në ndërtesë.

4.1.1 Kyçja e objekteve individuale dhe banesore

Ata lidhen drejtë rrjetit të ujësjellësit që është i vendosur nën nivelin e rrugës, mund 
të realizohen në dy mënyra:

    -    mënyra e parë është lidhja e instilacionit të shtëpisë dhe gypit të rrugës në nyje 
me ndarje paraprakisht të lënë (pjesa fazonike);

    -    mënyra e dytë e kyçjes së ndërtesave me gypin e rrugës është me shpim plotë-
sues të së njëjtës në vendin e lidhjes. Kjo mënyrë më shpesh përdoret.

Çdo kyçje e objektit individual ose banesor në gypin e ujësjellësit të rrugës e bëjnë 
persona profesional. Vendi ku vendoset matësi i ujit duhet të jetë me qasje  të lehtë, i thatë 
dhe i pastër dhe në kohën e dimrit duhet të ketë temperaturë minimum 4°С.
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SHAHTI I MATËSIT TË UJIT

                        
Fig . 4.1 Shahti i matësit të ujit

      Në fi g.4.1 është paraqit shahti i matësit të ujit në bazë (prerja gjatësore dhe tër-
thore). Para dhe pas matësit të ujit detyrimisht vendosen mbyllës dhe rubinet lëshuese me 
përçues në kanalizim. 

4.1.2 Llogaritja hidraulike e rrjetit të ujësjellësit

Mbi bazën e elementeve të njohura: shtypja e ujit në rrjetin e ujësjellësit, numrin të 
konsumatorëve, numri dhe lloji i vendeve të mbushjes, gjatësisë dhe lartësisë të gypave 
bëhet llogaritja hidraulike e rrjetit të ujësjellësit. Kjo do të thotë që të caktohet diametri i 
gypave, sasia ujore, shpejtësia me të cilin uji rrjedh dhe humbjet shtypjes. 

Nga më shumë mënyrat e dimensionimit më i thjeshtë është mënyra që vijon:
    -  caktohen njësitë e ngarkimit (shpenzimit) të çdo vendi të mbushjes, si nëpër 

vertikal ashtu edhe nëpër kate;
    -  me ndihmën e tabelave të përgatitura nga autor të ndryshëm (Brigs,  Cvetiq),  

kurse mbi bazën e barazimeve për kontinuitet të rrjedhjes dhe konsistencës 
të energjisë caktohet diametri i gypave dhe humbjeve të shtypjes në mënyrë 
tabelore.
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4.1.3 Realizimi i rrjetit të ujësjellësit të shtëpisë

Realizimi cilësor të instilacionit të ujësjellësit mundëson eksploatim të sigurt të së 
njëjtës. Fillimisht kontrollohet cilësia e materialit që vendoset dhe në fund kontrollohet 
cilësia e punëve të kryera. Lidhja e ujësjellësit të shtëpisë me rrjetin e rrugës është në 
mënyrën e njohur. Rrjeti i poshtëm shpërndarës, në vizbat e shtëpive vendosen në vend 
të dukshëm nën tavan ose prej  20 deri 50  cm nën dysheme. Kurse në shtëpitë pa podrum 
shpërndarja e poshtme është në thellësi prej 80 cm.

Nëpër konstruksionet ndërmjet kateve dhe mureve (fi g. .4.2 а), gypat vendosen 
nëpër vrima për  2 cm më të mëdhenj nga diametri i gypave. 

Në vetë ndërtesën shpërndarja e brendshme vendoset në dy mënyra:
-  e  dukshme (nëpër mur ose në mur fi g.4.2 b dhe c);
- e fshehur në mur (kanal ose dollap fi g.4.2 d).

a. b.

d.

c.

                     Fig 4.2 Vendosja e gypave

Vendosja e gypave nëpër mur (fi g.4.2 b) është praktike për shkak të mirëmbajtjes më 
të lehtë të instilacionit. Megjithatë paraqiten shqetësime siç janë: lagia e murit nga avulli 
i kondensuar i gypave, kurse nëpër mur transmetohen zhurma dhe goditje të ndryshme 
në gypat. Kur gypi është në  2-3 cm nga muri (fi g.4.2  c),  të gjitha mangësitë nga mënyra 
paraprake mënjanohen. 

Vendosja e fshehtë (fi g.4.2 d) e gypave në mur i plotëson pikëpamjet higjienike dhe 
eliminohen të gjitha shqetësimet. Vrimat për vendosjen e gypave është qysh gjatë vetë 
murosjes dhe pastaj kjo vrimë mbyllet me pllakë të hollë.

Shpërndarja në ndërtesat fi llon nga matësi i ujit me gyp horizontal. 
Prej tij ndahen gypat vertikal të ujësjellësit të cilët në çdo kat ndahen deri në vendin 

e mbushjes. Sistemet shtëpiake mund të përpunohen në mënyrën vijuese:
-    rrjeti i poshtëm shpërndarës;
-    rrjeti i sipërm shpërndarës;
-    rrjeti i kombinuar shpërndarës.
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А.  Rrjeti i poshtëm shpërndarës ka shpërndarje kryesore në podrum të ndërtesës 
prej të cilit ndahen të gjithë përçuesit vertikal. Ky sistem shumë zbatohet, posaçërisht te 
ndërtesat me podrume.

Fig.4.3 Skema e rrjetit të poshtëm shpërndarës
Në fi g.4.3 është paraqit shtrang skema e rrjetit të poshtëm shpërndarës në ndërtesë.

B.  Skema e rrjetit të sipërm shpërndarës, shpërndarja kryesore gjendet në tavan 
dhe prej tij ndahen përçuesit vertikal te poshtë.

Fig. 4.4. Skema e rrjetit të sipërm ndarës
Në fi g. 4.4. është paraqit shtrang skema e rrjetit të sipërm shpërndarës. Zbatimi i kësaj 
skeme është për në ndërtesa pa podrum dhe tek furnizimi me ujë lokal me rezervuar.

C.  Rrjeti i kombinuar shpërndarës, është i përbërë nga rrjeti i sipërm dhe i poshtëm 
shpërndarës. Zbatohet për ndërtesat speciale të fabrikës dhe spitaleve, sepse mundëson 
furnizim me ujë të kombinuar dhe të vazhdueshme.
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Fig.4.5 Skema e rrjetit të kombinuar shpërndarës

Në fi g.4.5 është paraqit shtrang skema e rrjetit të ujësjellësit të kombinuar shpërn-
darës në një objekt banesorë.

4.2 Instilacioni i kanalizimit shtëpiak

4.2.1 Sistemi për shkarkim i një kanalizimi shtëpiak

Ai përbëhet nga rrjeti prurës dhe shkarkues shtëpiak dhe kyçje në kanalizimin e rrugës. 
Rrjeti shkarkues shtëpiak përbëhet nga sistemi i përçuesve vertikal shkarkues dhe 

përçuesve horizontal të shkurtë prej objekteve të caktuara sanitare. Kanalizimi kryesor sh-
tëpiak vendoset jashtë nga ndërtesa dhe paraqet pjesë nga rrjeti shkarkues i oborrit. 

Rrjetin e oborrit e përbëjnë të gjitha kanalet të cilët janë të vendosura jashtë nga 
shtëpia deri te vija rregulluese. 

Parimet themelore të një kanalizimit shtëpiak janë:
1.  rrjeti i kanalizimit duhet pa kusht të sigurojë mënjanimin më efi kas dhe më të 

shpejtë të ujërave të zeza prej ndërtesave nga momenti i formimit të  tyre në ob-
jektin sanitar deri te derdhja edhe atë përcjellja në gjendje të freskët;

2.   të mundësohet ajrosja e mirë dhe e shpejtë e rrjetit të kanalizimit;
3.   të pengohet hyrja gjallesave në rrjetë;
4.   të mundësohet revizion i të gjithë objekteve;
5.   të ndërtohen në mënyrë solide respektivisht të përdoret materiali më i mirë;
6.   ndërtimi i kanalizimit shtëpiak duhet të jetë sipas të gjitha rregullave, kanalet të 

jenë mirë të lidhura;
7.   kanalet shkarkuese të lihen jashtë nga zonat e ngrirjes
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4.2.2 Llogaritja hidraulike e kanalizimit shtëpiak

Si te të gjitha llogaritjet hidraulike të gypave, ashtu edhe për gypat nga instilacioni 
i kanalizimit startohet me elementet e njohura: sasia ujore, pjerrtësia e fundit të kanalit, 
shpejtësia e rrjedhjes, mbushja e gypave dhe diametri i gypave.

 -  Sasia ujore tek projektet banesore caktohet sipas numrit të përgjithshëm të 
pajisjeve sanitare dhe njësive përkatëse të shpenzimit, të shprehur në  1,0m/ѕ.  
Pjerrtësia e fundit të gypit kushtimisht horizontal është 3 % kurse të tjerët janë 
vertikale. Shpejtësia e ujit nuk duhet të jetë më e madhe se 1,0m/s.

 -  Llogaritja hidraulike është e njëjtë si edhe për gypat e kanalizimit nga rrjeti i 
rrugës, me shfrytëzim të tabelave nga autorët e ndryshëm.

 -  Për arsye se sasitë ujore janë të vogla, diametri i kanalit kryesor shtëpiak asn-
jëherë nuk është më i madh se 15-20 cm, dhe përvetësohet në mënyrë konstru-
ktive (pa llogaritje hidraulike). Në rrjetin nëpër katet diametrat e gypave janë si 
vijon:

 -  10 cm  për gypat deri te WC guaca, degëzimi horizontal deri te lavamani, për 
larjen e enëve dhe gypi për ventilim;

 -  7,5 cm  për gyp deri te vaska dhe pajisja tjetër më e madhe për ujërat jo fekale 
(bide, lavaman etj.);

 -  5 cm  për shkarkimin e ujit nga pajisjet për larje dhe dush (makina për larje të 
enëve, makina për larje të teshave, lavaman).

4.2.3 Realizimi i rrjetit të kanalizimit shtëpiak

Objektet sanitare në cilindo objekt ndërtimor janë të vendosura në hapësira të 
veçanta. Këto hapësira grupohen në kate dhe vendosen në të njëjtën vertikal nëpër katet. 
Në këtë mënyrë kursehet material, montimi është më i thjeshtë dhe më ekonomik. 

Fig.4.6 Vendosja e gypave

b.a.
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 -  Gypat e kanalizimit kalojnë nëpër muret dhe konstruksionet ndërmjet kateve 
(fi g.4.6). Gypat e kanalizimit vendosen nën konstruksionin ndërmjet kateve të 
përforcuara për të njëjtën me kuka dhe pranues dhe më shpesh me pjerrtësi 
prej  3%.

 -  Në afërsi të themeleve, gypat vendosen në distancë prej  1,0 m  nga ata.
 -  Në ndërtesë, gypat vendosen më së paku   1,5  m jashtë nga ndërtesa.
 -  Gypat vertikal mirë do të ishte të vendosen në dollap në mur dhe pastaj i njëjti 

të mbulohet me pllakë të hollë por duhet të lihet vrimë për çdo kat për revizion 
(inspektim) në lartësi  0,8  m  nga dyshemeja.

 -  Mufet të gypave të pjesëve fazonike duhet të jenë të kthyera përpjetë, në kahe 
të kundërt me rrjedhjen e ujit dhe pastaj të derdhen me kitë bitumen ose asfalt 
të shkrirë.

 -  Gypat e kanalizimit nuk guxon të murosen në muret, as të betonohen në sh-
tyllat, konstruksionet ndërmjet kateve etj..

4.3 Eksploatimi dhe mirëmbajtja e instalimeve në ndërtesë

 -  Instilacionet në ndërtesë, duhet të përpunohet në pajtueshmëri me projek-
tin dhe mbi bazën e dispozitave valide dhe rregullave. Nga ana tjetër konsu-
matorët e të njëjtave duhet t’i ruajnë, mirëmbajnë dhe në mënyrë korrekte t’i 
shfrytëzojnë.

 -  Nëse leximi i matësit të ujit tregon shpenzueshmëri të zmadhuar të ujit i cili nuk 
është rezultat i shpenzueshmërisë së vërtetë të ujit, atëherë kjo është si pasojë 
e dëmtimit të instilacionit të ujësjellësit shtëpiak.

 -  Më shpesh dëmtohen rubinetet për mbushje të ujit, pastaj kazanët për shpëlar-
je dhe rrjeti i gypave. Humbjet e ujit, që krijohen më shpesh janë nga dëmtimi 
ose vjetrimi i pajisjeve.  Të gjitha dëmtimet duhet t’i mënjanojnë personat pro-
fesionist që të mos vijë deri te avaria më e madhe.

 -  Funksionimi i rrjetit të kanalizimit në ndërtesat më shpesh ndërpritet për shkak 
të bllokimit të gypave. Nëse në objektet sanitare hidhen mbeturina të ndrysh-
me, dhe nuk ka grimcues për mbeturina para sifonit mund të vijë deri te pa-
raqitja e këtij problemi. Gjatë paraqitjes të shfrytëzimit jo përkatës të rrjetit të 
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kanalizimit, fi llimisht paraqitet rrjedhja e ngadalësuar e ujit dhe pastaj vjen deri 
te ndërprerja e tërësishme e rrjedhjes së ujit dhe deri te derdhja e ujit në atë kat 
ku është bllokimi.

 -  Konsumatorët e kanalizimit me ndihmën e personit profesionist duhet ta zgje-
dhim këtë problem me ndihmën e vakuum pompës, telit prej çeliku ose litarit 
prej çeliku, ujit dhe mjeteve kimike. I tërë ky proces zhvillohet përmes objekte-
ve sanitare ose vrimave revizione.

 -  Shpesh herë si problem paraqitet rrjedhja e ujërave të zeza dhe fekaleve nëpër 
muret dhe tavani dhe kjo është rezultat i plasaritjeve të gypave të kanalizimit. 
Kjo mangësi duhet menjëherë të mënjanohet sepse e rrezikon shëndetin e 
njerëzve.
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4.4 Detyrë për instalimet e shtëpisë

4.4.1 Ujësjellësi i shtëpisë

Në fi g. 1.1 është paraqit zgjidhja e situatës të kyçjes të rrjetit të ujësjellësit të shtëpisë 
në rrjetin e ujësjellësit të rrugës.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.1.1. Situata
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Në fi g. 1.2 është paraqit rrjeti i ujësjellësit të podrumit.
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Fig.1.2. Baza e podrumit
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Në fi g.1.3 është dhënë rrjeti i ujësjellësit të përdheses.

Fig. 1.3. Baza e përdheses
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në fi g. 1.4 është paraqit zgjidhja e rrjetit të ujësjellësit të katit deri te nyja sanitare.

Fig.1.4. Baza e katit 
Në fi g. 1.5 është paraqit Shtrang skema e rrjetit të ujësjellësit për tërë objektin
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Fig.1.5. Shtrang skema
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4.4.2 Kanalizimi i shtëpisë

Në fi g.1.6 është paraqit situata e objektit me kyçje nga rrjeti i kanalizimit të shtëpisë 
në rrjetin e kanalizimit të rrugës

Fig.1.6 Situata
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Në fi g.1.7 është paraqit baza e podrumit me rrjetë të kanalizimit të zgjidhur

Fig.1.7 Baza e përdhesës
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Fig .1.8 Baza e përdhesës

Në fi g.1.8 është paraqit baza e përdheses me zgjidhje për kuzhinën dhe nyjen sani-
tare.
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Fig.1.9 Baza e katit

Në fi g.1.9 është paraqitur baza e katit me nyje sanitare.
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4.5 Detyrë për përsëritje:

Të vendoset instilacioni i shtëpisë (ujësjellës dhe kanalizimi) në bazën e dhënë dhe 
situatën?

Fig.1.10 Situata

SITUATA
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Fig .1.11 Baza e përdheses
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