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PARATHËNIE

Libri përpunon material i cili është parashikuar me 
programin mësimor të lëndës „Instalimet” për vitin IV 

për pro  lin arsimor, teknik i arkitekturës, nga profesioni 
ndërtimtari-gjeodezi (topogra  ).

Materiali i nxjerrë është sipas numrit të parashikuar të 
orëve për përmbajtjet e caktuara mësimore, me plotësime 
të vogla dhe përpunimin e materies me nevojat e aktuale 
dhe kërkesat në praktikë.

Qëllimi i mësimit nga lënda Instalimet është që nxënë-
si ta kuptoj dhe vlerësoj rolin dhe funksionin e instalime-
ve në ndërtesa, t’i dalloj llojet e instalimeve dhe rendësin 
e tyre si dhe t’i vërej parregullsitë.

Gjatë të studiuarit të përmbajtjeve nga lënda, nxënësi 
do të njoftohet me projektimin e drejt dhe ekzekutimin e 
instalimeve në lidhje me sigurinë e ndërtesave dhe mbro-
jtjen e mjedisit jetësor, ndërsa njëkohësisht edhe të lexoj 
projekte për instalime.

Libri përmban pesë pjesë: kanalizimi i brendshëm (sh-
tëpisë), instalim uji (shtëpisë), nxehja (ngrohja), ajrosja 
dhe klimatizimi dhe instalimet elektrike.

Kanalizimi i brendshëm i (shtëpisë) shërben për 
marrjen dhe bartjen e ujërave të zeza nga ndërtesat sipas 
nevojës në jetën e përditshme.

Ujësjellësi brendshëm i (shtëpisë) ka për qëllim ti 
furnizojë me sasi të nevojshme të ujit ndërtesat dhe ai fur-
nizim të jetë i rehatshëm dhe i lehtë për përdorim në çdo 
kohë dhe në sasi të mjaftueshme.

Nxehja (ngrohja) konsiston në tejkalimin e ndikimit 
arti  cial të ftohtit në hapësirat ku njeriu qëndron.

Ventilimi dhe ajri i kondicionuar kanë për qëllim 
përmes pajisjeve për ngrohje dhe ventilim ta mposhtë 
ndikimin negativ të temperaturave të papërshtatshme në 
hapësirat e mbyllura.

Instalimet elektrike janë pjesë e sistemit bartës të 
energjisë elektrike dhe shërbejnë për ndriçim arti  cial të 
hapësirave. 

Kjo ndarje dhe metoda e alokimit të proceseve i lidh 
procedurat teorike me punën praktike të punëve ndër-
timore.

Tekstet e shkruara janë pasuruar me shumë fotogra   
si plotësim i përshkrimeve, sepse të njëjtit për nga natyra 
e tyre nuk mundet që me pasqyrë më të qartë të shfaqen, 
ndërsa prezantimet tabelore janë të karakterit informativ. 
Në fund të librit gjenden artikuj me shembuj të zgjidhur 
të projekteve nga ujësjellësi dhe kanalizimi i të dhënave 
në formë të hartës.
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Përveç përpunimit profesional të librit ekzistojnë kon-
kluzione teknike në lidhje me ecurinë aktuale të instalime-
ve në praktikë, pastaj ajo çfarë është më e rëndësishme që 
të kujtohet, dhe pyetjet në secilën temë në të cilën nxënësi 
duhet ti transferoj njohuritë e tij me përgjigje konkrete.

Me këtë libër autorët shpresojnë se përmbajtjet e 
prezantuara do t`ju ndihmojë nxënësve që me sukses t`i 
zotërojnë përmbajtjet mësimore. Shpresojmë se materiali 
i prezantuar do t`ju ndihmojë arsimtarëve të lëndës që në 
mënyrë të qartë dhe kualitative t`i prezantojnë përmbajtjet 
mësimore të plani  kuara që do të kontribuojë që lënda të 
pranohet me interes, i cili garanton sukses në studimet e 
mëtejshme.

Gjithashtu, shpresojmë që edhe kolegët nga operativa 
ndërtimore, me sugjerimet e tyre do të kontribuojnë për 
përmirësimin e botimit të ardhshëm.

Shkup, gusht 2011     Autorët
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HYRJE

NË PËRGJITHËSI PËR INSTALIMET E SHTËPIVE 

QËLLIMET DHE RËNDËSIA

Gjithmonë ndërtuesit, si në shekullin e vjetër të 
mesëm dhe të ri, kanë ndërtuar objekte të cilët duhet 
të ishin funksional dhe të këndshëm për qëndrimin e 
njerëzve.

Në rrjedhat civilizuese të qytetërimit njerëzor ek-
zistojnë shumë shembuj për pajisje të objekteve me 
llojet e ndryshme të instalimeve.

Ndërtimtaria bashkëkohore e objekteve përmes 
vendosjes së instalimeve, siguron kushte maksima-
le për nevojat e mira higjienike, teknike dhe  ziolo-
gjike për jetë.

Mënyra e re e jetës gjithnjë e më shumë e shkëput 
njeriun nga natyrën, ndërsa për shkak të saj ai qën-
dron në ambiente të mbyllura (pune, jetë, argëtim, 
sport, etj.).

Për shkak të shumë arsyeve, kudo që ekziston 
mundësi në drejtim të instalimeve, pajisjet dhe ven-
dosja e instalimeve elektrike në ndërtesa, përpiqemi 
që të mundësojmë kushte për jetë të rehatshme dhe 
higjienike.
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NJËSIA TEMATIKE 

1. LLOJET E INSTALIMEVE NË NDËRTESA

Në këtë njësi tematike nxënësi mund të njihet me:

        Rëndësinë e instalimeve shtëpiake si shprehje e 
        kulturës dhe mbrojtjes së mjedisit jetësor.
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       NJËSIA TEMATIKE

1. LLOJET E INSTALIMEVE 
    NË NDËRTESA

1.1. Rëndësia e instalimeve shtëpiake si shprehje e kul-
turës dhe mbrojtjes së mjedisit jetësor.
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TEMA 1. LLOJET E INSTALIMEVE 
NË NDËRTESA

1.1 RËNDËSIA E INSTALIMEVE SHTËPIAKE SI 
SHPREHJE E KULTURËS DHE MBROJTJES SË 
MJEDISIT JETËSOR

 
Qëndrimi i këndshëm, kushtet higjienike, shënde-

tësore dhe sanitare për zhvillimin e proceseve të punës 
mundësohet me ndihmën e instalimeve dhe pajisjeve të 
caktuara.

Në objektet bashkëkohore më shpesh instalohen, ven-
dosen dhe pajisen instalimet e mëposhtme:

- Ujësjellës dhe kanalizim;
- Ngrohjes, ftohjes, ventilimit dhe kondicionimit;
- Instalimet e gazit;
- Instalimet elektrike (për rrymë të fortë dhe të dobët);
- Instalimet telefonit dhe telekomunikacionit (telefaks, 

kompjuterë, etj.);
- Instalimet rrufepritëse;
- Komunikimet vertikale (ashensorët, vinçat, etj.).

Në shumë objekteve ose ndërtesave me qëllim të 
veçantë, përveç instalimeve të sipërpërmendura ka edhe 
lloje të tjera të instalimeve si interfone, Televizor kabllo-
vik, postë ajrore, transportuesit pneumatike, rrufepritësit 
radioaktiv, instalimet e avullit dhe instalimet speci  ke në 
objektet industriale për zbatimin e proceseve teknologjike 
në prodhim, etj.

UJËSJELLËSI I SHTËPISË ose instalimi i ujësje-
llësit shërben për furnizimin e hapësirave të caktuara të 
objektit me ujë në çdo kohë në sasi të mjaftueshme.

Përbëhet nga rrjeti i gypave të ndërlidhura mes veti të 
cilat për arsye estetike dhe për shkak të mbrojtjes janë të 
instaluara nëpër konstruksionin e objektit. Pikat fundit të 
rrjetit të ujësjellësit të cilat përdoren quhen vendete kon-
sumimit. Në ato janë vendosur ventil (valvula)- rubine-
tet (çezmat) me të cilat përdoren. Vendet e konsumimit 
quhen vende dalëse (shpërthyese)të (vendosura në vende 
saktë të caktuara, të radhitura nëpër katet, por në lartësi 
të ndryshme, ku uji nëpër gypat duhet domosdo të përci-
llet nën presion). Te instalimet ujësjellësve furnizimi me 
ujë sillet nga vendi konsumit (objektet e përfshira) deri te 
konsumatori nëpërmjet sistemit të gypave të futur në tokë, 
jashtë objektit në instalimin e jashtëm të ujësjellësit.
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INSTALIMI I SHTËPISË

Uji i cili kalon nëpër kanalet sanitare përdoret për 
përdorime të shumta dhe shndërrohet në ujë të papërdor-
shëm, ujë të ndotur fekale ujë i ashtuquajtur ujë i ndotur. 
Ky ujë sipas përbërjes është e ndryshme dhe varet nga 
shkalla e ndotjes. kjo zbatohet në sistem të pandërprerë të 
gypave të kanalizimit të lidhura mes veti me pajisje të ka-
nalizimit. Së pari ky ujë kalon nëpër sistemin e gypave në 
kuadër të kanalizimit të shtëpisë. Pastaj përmes të sistemit 
të gypave dalës (përcjellës), uji përcillet në kanalizimin e 
jashtëm, e cila thithet në tokë jashtë nga objekti. 

NGROHJA, FTOHJA, AJROSJA 
(VENTILIMI) DHE KLIMATIZIMI

Për sigurimin dhe ruajtjen e temperaturës së nevojsh-
me në hapësirat,shërbejnë pajisjet për ngrohje lokale të 
tilla si:stufa për dru dhe thëngjill, ngrohje elektrike dhe 
instalimet me ngrohje qendrore.

Në sistemin e ngrohjes qendrore, në një vend qen-
dror është vendosur kazani në të cilin nxehet lënda dje-
gëse e cila sipas sistemit të nxehtë (ajrit të nxehtë, ujë të 
ngrohtë ose me avull uji) është zbatuar përmes kanaleve 
të ndërtuara nëpër hapjet në dysheme,plafon ose nëpër 
muret e ndërtesës, ndërsa nëpër disa hapje të caktuara del 
dhe i ngrohë hapësirat. Uji i ngrohtë ose avulli i ujit janë 
të lidhura në sistem të gypave deri te trupat ngrohës të ci-
lët emitojnë nxehtësi, ndërsa pastaj uji si i ftohur kthehet 
sërish për ngrohje.

Ky sistem i ngrohjes qendrore lejon rehati të lartë të 
ngrohjes në objekte sepse hapësirat ngrohen në mënyrë të 
barabartë. Trupat ngrohës zënë hapësirë   të vogël, ndërsa 
i gjithë sistemi është ekonomik. Mjedisi jetësor më pak 
ndotet me gazrat ndotës dhe tym.

Instalimet për ventilim - vendosen në hapësira të 
veçanta të objekteve ku është i nevojshëm ndryshimi më 
i shpeshtë i ajrit, ndërsa nuk ekziston asnjë mënyrë që ajo 
të bëhet sipas mënyrës natyrore përmes sistemit të drita-
reve, dyerve apo kanaleve të ventilimit, ose për shkak të 
disa arsyeve të tjera. Këto instalime përbëhen nga pajisje 
të shumëllojshme të instaluara në një vend.

Instalimet për klimatizim - “pajise për klimati-
zim” janë pajisje me ndihmën e të cilave në ambiente të 
mbyllura automatikisht ruhet cilësia e nevojshme e ajrit: 
pastërtia, lagështia, temperatura dhe shpejtësia e lëvizjes.

Vendndodhjen e instalimeve në vend në objektet ku 
shpesh tubohen numër i madh i njerëzve, atje ku është 
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e nevojshme rehatia për efekte më të mira të punës, në 
proceset teknologjike në industri për cilësi më të mirë të 
ajrit, etj. Më shpesh këto instalime vendosen në salla për 
seanca, kinema, teatro, hapësira nëpër spitale, në indus-
trinë e mëndafshit, duhanit, prodhimtarinë kimike dhe në 
vende tjera.

GASIFIKIMI-INSTALIMET PËR GAZ

Këto instalime janë të ngjashme me instalimet e ujës-
jellësit. Shërbejnë për bartjen dhe eksploatimin e gazit 
(gaz) në pajisje për shndërrim në energjisë së ngrohjes si 
që janë: furrat, bojlerët, ngrohësit, kaminat, etj. ose përdo-
ren në pajisjet për ftohje.

Gazi në raport me llojet e tjera të energjisë ka përparësi 
në fuqinë e lartë ngrohëse, peshën më të vogël të vëllimit, 
nuk ka material më mbeturinash etj. Por ky lloj i instali-
meve më së paku përdoret në k rahasim me parametrat e 
tjerë për shkak të fuqisë shpërthyese të gazit dhe mundë-
sisë për ngufatje. Për shkak të këtyre arsyeve zbatohen 
masa të rrepta gjatë projektimit të instalimeve për gaz në 
objektet.

INSTALIMET ELEKTRIKE 
(rryma e fortë dhe e dobët)

Këto instalime e bartin energjinë elektrike e cila përdo-
ret për ndriçim arti  cial të hapësirës dhe kryejnë transfor-
mimin e energjinë elektrike në punë mekanike të makinat 
dhe pajisjet.

INSTALIMI I RRUFEPRITËSIT

Përmes këtyre instalimeve barten shkarkimet atmosfe-
rike në tokë, mbrohen njerëzit dhe objektet nga efektet 
shkatërruese gjatë goditjes së rrufesë.

KOMUNIKIMI VERTIKAL (ashensorët, vinçat etj.)

Ashensorët vendosen në objektet shumëkatëshe, në 
hapjet-dritaret e ashensorëve ose afër hapësirave të sh-
kallëve. Përdoret për bartjen e njerëzve dhe peshës. Da-
llohen sipas madhësisë, shpejtësisë, ndërtimit, etj.

Vinçat janë mjete transportuese të cilat përdoren në 
objekte. Për transport vertikal shërbejnë ashensorët dhe 
paternosterët; për transport pjerrtas shërbejnë shkallët lë-
vizëse – eskalatorët. Për transport të pjerrët dhe horizontal 
përdoren shiritat lëvizës “trav-o-latorët.”
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Paternosterët rrallë përpunohen, ndërsa përbëhen prej 
një numri çift të kabinave të cilët pandërprerë, me shpe-
jtësi të ekuilibruar qarkullojnë zinxhirë si shirita të pafund 
(nga njëra anë e rrethit shkojnë lartë, ndërsa nga ana tjetër 
poshtë).

Eskalatorët - shkallët lëvizëse lidhin dy nivele të lar-
tësive të ndryshme. Montohen krahë për ngjitje dhe zbrit-
je. Midis tyre, hapësira   për hyrje dhe dalje është sa gjatë-
sia e krahut të shkallës. Për shkak të sigurisë së njerëzve 
montohen edhe kapëse (parmakë) dore lëvizëse.

Shkelëset lëvizëse - “trav-o-latorët” përdoren për 
transferimin e numrit të madh të njerëzve të cilët shkojnë 
pas tyre. Montohen horizontalisht ose në pjerrësi të butë 
deri në 12 °. Vendosen dy krahë paralele të cilat për shkak 
të sigurisë së njerëzve që i përdorin janë të pajisura me 
parmakë lëvizës.
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  Mbaj mend:
o Në objektet moderne më shpesh instalohen, futen dhe 

pajisen llojet vijuese të instalimeve:
- Ujë dhe kanalizim;
- Ngrohje, ftohje, ajrosje dhe klimatizim;
- Instalimet e gazit;
- Instalimet elektrike (rrymë e fortë dhe e dobët);
- Instalimet telefonike dhe të telekomunikacionit  

 (telefaks, kompjuter, etj.);
- Instalimet rrufepritëse;
- Komunikimet vertikale (ashensorët, vinçat, etj);

o Ujësjellësi i shtëpisë shërben për furnizim me ujë;
o Kanalizimi i shtëpisë dhe sistemi prej gypave përmes 

të cilit kalojnë ujërat e zeza;
o Ngrohja, ftohja, ventilimit dhe klimatizimi shërbejnë 

për sigurimin e ngrohjes; për ndryshimin e ajrit, ruajt-
jen e cilësisë së ajrit, pastërtinë e ajrit, lagështinë dhe 
temperaturën. 

o Instalimet për gaz shërbejnë për bartjen dhe eksploati-
min e gazit;

o Instalimet e elektrike bartin energji elektrike;
o Instalimi i rrufepritësit shërben për mbrojtjen e njeriut 

dhe objekteve nga shkarkimet atmosferike;
o Komunikimet vertikale shërbejnë për bartjen e njerëz-

ve dhe ngarkesës.

     PYETJE PËR PËRSËRITJE

1. Pse instalohen lloje të ndryshme të instalimeve në ndër-
tesa?

2. Cilat instalimet më shpesh instalohen?

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________
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3. Për çfarë shërben ujësjellësi i shtëpisë?

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

4. Prej çfarë përbëhet ujësjellësi i shtëpisë?

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

5. Çfarë nënkuptohet me vendin e konsumit dhe vendin e 
shlyerjes?

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

6. Cili ujë quhet ujë i mbeturinave ose ujëra fekale?

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

7. Çfarë lloje të trupave ngrohës ekzistojnë?

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

8. Pse shërbejnë instalimet të ventilimit dhe klimatizim?

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________



14

Instalimet

9. Përse shërbejnë instalimet për gaz?

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

10. Çfarë bartin instalimet elektrike?

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

11. Çfarë bartet përmes instalimit rrufepritës dhe cilin e 
mbron ajo?

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

12. Për çfarë shërbejnë komunikimet vertikale dhe ku 
vendosen ato?

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________
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Llojet dhe vetitë e ujit natyral;
Mënyrat dhe objektet për furnizim me ujë;
T’i njoh dhe dalloj materialet dhe elementet për ujës-
jellës shtëpie;
Ta informojë hidraulikën e ujësjellësit të shtëpisë;
Të dinë që ta vendos dhe ta llogarit rrjetin e ujësje-
llësit;
T’i dalloj objektet sanitare, artikujt sanitar dhe pa-
jisjet;
Të për  toj njohuri në lidhje me mënyrat e udhëheq-
jes dhe instalimit të ujësjellësit (ujë të ftohtë dhe e 
nxehtë);
Të përpunoj dhe të paraqes gra  kisht projektet për 
ujësjellës shtëpie;
Të dimensionoj gypa të rrjetit të ujësjellësit të sh-
tëpisë;
Të parashikoj kuti shpërndarëse për  kjen e zjarrit;
T’i dalloj llojet e shahteve (kapanxhës) të rrjetit të 
ujësjellësit;
T’i dallojë dhe gra  kisht t’i paraqesë mënyrat 
e bashkimit të elementeve sanitare në 
objektet sanitare;
Të parashikoj dhe aplikoj mbrojtje gjatë projektimit 
dhe ekzekutimit të ujësjellësit të shtëpisë;
Ta shoh nevojën e organizimit të objekteve dhe ele-
menteve sanitare;
Të njihet me kontrollimin dhe mirëmbajtjen e ujësje-
llësit të shtëpisë.

NJËSIA TEMATIKE 

2. UJËSJELLËSI I BRENDSHËM I (SHTËPISË)

Në këtë njësi tematike nxënësi mund të njihet me:
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 NJËSIA TEMATIKE 

2.  UJËSJELLËSI I BRENDSHËM 
     I (SHTËPISË)

2.1.  Pjesa konstruktive
 2.1.1.  Materialet dhe elementet për 
  ujësjellës të shtëpisë.
2.2.  Hidraulika

 2.2.1.  hidraulika e ujësjellësit të shtëpisë.

2.3.  Projektimi, llogaritja dhje dimensionimi

 2.0.1. Elementet për llogaritjen e rrjetit 
  të ujësjellësit;
 2.0.2. Objektet sanitare, elementet 
  sanitare dhe pajisjet;
 2.0.3. Drejtimin dhe instalimi i pajisjeve për 
  ujë të ngrohtë;
 2.0.4. Shpërndarja për  kjen e zjarrit me 
  paraqitje gra  ke;
 2.0.5. Sistemet speciale për shuarjen e zjarrit;
 2.0.6. Shahtet në rrjetin e ujësjellësit;
 2.0.7. Aplikimi dhe mbrojtja gjatë 
  projektimit dhe montimit të 
  ujësjellësit të shtëpisë;
 2.0.8. Ekzaminimi, pranimi dhe mirëmbajtja 
  e instalimit të ujësjellësit;
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TEMA 2 UJËSJELLËSI I BRENDSHËM I 
(SHTËPISË) 

Qëllimi dhe rëndësia e ujësjellësit

Uji është një nga faktorët e rëndësishëm në natyrë, në 
përgjithësi, por edhe si faktor i rëndësishëm i jetës së lar-
mishme në tokë.

 Problemi i ujësjellësit përfshinë dy faza kryesore:

a) Gjetja dhe sjellja (furnizimi) i ujit të pijshëm për  
 vendbanimet dhe qytetet – ujësjellës i jashtëm;

b) Futja (sjellja) dhe shpërndarja e ujit në ndërtesa;
 - Ujësjellës i brendshëm ose ujësjellës i shtëpisë.

Ujësjellësi i jashtëm ka fushë të madhe për punë si 
problem i përgjithshëm hidroteknik, ndërsa ujësjellësi i 
shtëpisë ka drejtim ndërtimor sepse qëllimi i saj është që 
t’i furnizojë ndërtesat me sasinë e nevojshme të ujit.

Ujësjellësi në ndërtesë është parakusht për futjen e in-
stalimeve të tjera të nevojshme: kanalizimit, nxehjes qen-
drore, ujit të nxehtë, etj.

Sipas strukturës së saj teknike, ujësjellësi i shtëpisë 
është sistem kompleks prej gypave dhe pajisjeve të cilat 
funksionojnë sigurisht si pjesë integrale e ndërtesës.

Instalimet doemos duhet t’i plotësojnë kërkesat kon-
struktive, estetike dhe praktike. Është e nevojshme njo-
huri e mirë si në kuptim teorik, ashtu edhe atë konstrukti-
ve dhe aspekt të zejtarisë në kuptim të kryerjes së punëve.

Përbërja dhe vetitë e ujit për pije

Uji në natyrë gjendet në të gjitha tre gjendjet agregate:
o e ngurtë (akull, borë, brymë);
o e lëngshme (shi, ujëra burimore dhe nëntokësore);
o e gaztë (avujt të ujit).

Nën ndikimin e energjisë diellore dhe gravitetit të 
tokës, uji në natyrë vazhdimisht qarkullon, e ndryshon 
gjendjen agregate dhe pranon në përbërjen e saj materie 
të ndryshme nga ajri dhe mjedisi përreth.

Sipas origjinës, uji ndahet në:
o atmosferik (meteorologjik);
o sipërfaqësor;
o nëntokësor.

Uji atmosferik krijohet si pasojë e kondensimit të 
avullit të ujit, i cili në shtresat më të ftohta të atmosferës, 
formon mjegull dhe retë dhe avullin e kondensuar në lloj 
të shiut, dëborës ose breshëritë.
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Uji sipërfaqësor krijohet nga reshjet, ndërsa pjesërisht 
edhe nga ujërat nëntokësore. Uji nëntokësor del në sipër-
faqe si burim ose rrjedh në rrjedhat ujore. Ajo paraqitet në 
formë të përrenjve, lumenjve, deteve, pellgjeve.

Uji nëntokësor krijohet me  ltrimin e ujit atmosferik 
dhe sipërfaqësor nëpër tokë deri te shtresa e padepërtu-
eshme, ku ndalohet formohet në rrjedha nëntokësore. Ni-
veli është i ndryshueshëm dhe varet nga sasia e reshjeve, 
struktura e tokës dhe shkalla e depërtueshmërisë. Uji va-
zhdimisht qarkullon në natyrë duke u avulluar nga toka 
dhe sipërfaqja e ujit në atmosferë dhe bie si e kondensuar 
përsëri në tokë.

Në natyrë uji kimikisht i pastër nuk ekziston. Ajo për-
mban substanca të tretura dhe të pezulluara. Bile edhe uji 
atmosferik para se të bie në tokë përmban një përqindje të 
caktuar të pluhurave minerale dhe gazrave.

Kualiteti i ujit

Kualiteti i ujit varet nga lloji dhe sasia e masës së 
kripërave minerale të tretura me të cilat vjen në kontakt 
dhe të cilat i tretë (kripërat e kalciumit, magnezit, hekurit 
dhe aluminit). Nga gazrat, uji përmban përqindje të dyo-
ksid karbonit nga i cili buron vetia e saj që t’i tretë mine-
ralet, të cilat me ujin e ndërtojnë acidin karbonik (H2C03).

Fortësia e ujit

Fortësia e ujit varet nga sasia e kripërave të tretura 
dhe matet me shkallën e fortësisë, e cila e shënon sasinë 
e kripës të llogaritur në ekuivalentin e oksidit të kalciu-
mit (CaO) edhe atë në 1 l ujë 10 mg CaO. Fortësia re-
 ektohet në pijen e ujit. Uji i fortë konsumon më shumë 

sapun, shtresohet bigor (fundërrinë) në brendinë e gypit, 
e rrit rezistencën dhe rënien e presionit, e zvogëlon përçu-
eshmërinë termike të trupave të ngrohjes, ndërsa në in-
dustri e zvogëlon cilësinë e produkteve (lëkurës, tekstilit, 
letrës, bojërave, birrës, majës etj.).

Ndarja e ngurtësisë së ujit bëhet sipas temperaturave 
vijuese:

- 10 – 80 ujë i butë;
- 90 - 180 ujë me fortësi mesatare;
- > 180 ujë i fortë (duhet doemos të zbutet).

Vetitë  zike të ujit

Për dallim nga materiet tjera të cilat gjatë ftohjes va-
zhdimisht mblidhen, uji e bënë vetëm deri në tempera-
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turën prej +4°C, ndërsa gjatë ftohjes së mëtejshme  llon 
të zgjerohet. Përhapja (zgjerimi) në  llim vazhdon gradu-
alisht prej +40oC deri në 0oC, pastaj rritet, dhe zgjerimi 
më i madh është mes -2oC dhe -6oC (rreth 10%). Ky është 
rasti kur paraqiten presionet e mëdha (deri në 890 kg/cm2) 
gjatë cilave gypat pëlcasin. Uji është më i dendur në tem-
peraturë prej +4oC.

Pika e vlimit dhe pika e kondensimit

Pika e vlimit dhe pika e kondensimit, gjegjësisht kalimi 
nga gjendja agregate e lëngët në gjendje të gaztë - avullit 
dhe anasjelltas është në +100oC (gjatë presionit atmosfe-
rik). Pika e ngrirjes, gjegjësisht kalimi nga gjendja e lën-
gshme në të ngurtë është në 0oC. Me rritjen e presionit, 
rritet edhe pika e vlimit dhe anasjelltas. Uji avullohet në 
të gjitha temperatura mes 0oC dhe 100oC.

Adezioni (ngjitja) 

Adezioni është më i madh nga kohezioni (tërheqja  -
zike e molekulave e të njëjtit trup), i lag muret e gypave 
të ujit, ngjitet pranë tyre duke u fërkuar nga ata shkakton 
paraqitje të rezistencës dhe rënie të presionit. Kohezioni 
zvogëlohet me rritjen e temperaturës së ujit, ndërsa rritet 
me rënien e saj.

Përfundim: Uji i ngrohtë nëpër gypa rrjedh më lehtë se 
sa te uji i ftohtë i cili është më i dendur.

Uji për pije 

Uji për pije duhet të jetë e kthjellët, pa ngjyrë, pa shije 
dhe erë me temperaturë ndërmjet +7oC dhe +12oC. Ajo 
duhet të jetë e pijshme, me ngurtësi deri në 18o, të rifres-
koj dhe varet nga temperatura dhe përqindja e dyoksidit të 
karbonit i cili në qoftë se nuk është me origjinë organike i 
jep freski. Uji nuk duhet të përmbajë metale mbi ku  jtë e 
lejuar dhe duhet të jetë në aspekt bakteriologjik e parrezi-
kshme.

Ndotja e ujit për pije 

Kontakti i ujit me papastërtinë, gropa sanitare, plehra 
dhe kalbjet e ndotin ujin për pije. Ajo hyn në tokë dhe 
vjen në kontakt me ujërat nëntokësore. Llogaritet se ndo-
tja arrin thellësinë prej 6 m dhe për këtë arsye nuk reko-
mandohet pompim të ujit nga thellësitë më të vogla.
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Ujërat minerale dhe shëruese

Për shkak të përqindjes së lartë të shtesave minerale 
dhe gazeve në ujë, ekziston rëndësi speciale e instalimeve 
në banjat. Si ujëra minerale konsiderohen ujërat në të cilat 
në 11 ujë përmban më shumë se 1 § kripëra minerale ose 
më shumë se 250 § acid karbonik. Ato mund të kenë edhe 
temperatura të zmadhuara mbi 20oC dhe pastaj quhen 
ujëra termale. Ata kërkojnë masa të veçanta speciale në 
instalimet.

Uji i detit

Në vendpushimet bregdetare përdoret uji i detit për ne-
voja terapeutike, sepse uji përmban një përqindje të ma-
dhe të kripës së kuzhinës edhe atë rreth 3,5 % në një 11 
ujë. Për instalim të ujësjellësit përdoren gypa me diametër 
më të madh dhe doemos duhet të kryhet pastrimi i për-
kohshëm i gypave me ujë të ëmbël.

NJOHJA ME MËNYRAT DHE OBJEKTET 
PËR FURNIZIM ME UJË

Furnizimi i vendbanimeve me ujë përbëhet nga punët 
hulumtuese-kërkimore në terren, hulumtime laboratorike, 
përpunimi i elaboratit teknik deri në realizim. Për furni-
zim përdoret uji nëntokësor dhe uji i lumit, ndërsa në rast 
të fundit edhe ujin atmosferik. Furnizimi me ujë mund të 
jetë i përgjithshëm, nga një vend për gjithë vendbanimin 
dhe një nga një-individualisht për ndërtesat të caktuara 
në vendbanim.

Furnizimi me ujë është e kushtëzuar nga shumë faktorë 
si që janë: lloji i konsumimit të ujit, lloji i ujit, metodës së 
furnizimit, konsumimit të ujit, etj. Sipas këtyre kushteve 
përpunohen instalimet për furnizim me ujë dhe pajisjeve 
të tyre.

Lloji i konsumit ka të bëjë me njerëzit-banorët të cilët 
duhet të pajisen me ujë të pijshëm higjienik, proceset in-
dustriale teknologjike dhe konsumatorët komercial.

Llojet e ujit - uji natyral është i ndarë sipas kualitetit 
të tij. Uji më kualitativ për pije konsiderohet uji nënto-
kësor, pastaj sipërfaqësor dhe në fund të ujit atmosferik. 
Nëse ekziston për mundësi atëherë është e mirë të zgjidhet 
uji nëntokësor, sepse është i mbrojtur nga ndotja prej 
mjedisit të jashtëm. Më e lehtë dhe më e thjeshtë  tohet 
me mbyllje (kaptazhë). Konsumatorët e mëdhenj (qytetet, 
industria) kërkojnë sasi më të madhe të ujit dhe në këtë 
mënyrë kryhet operacioni edhe te uji sipërfaqësor ose 
përsëri e njëjta akumulohet në liqenet e ndërtuara arti  -
ciale. Ajo pastrohet dhe deri te furnizuesit dërgohet nën 
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mbikëqyrjen e përhershme të ekspertëve, të cilët në bazë 
të rezultateve të  tuara nga punët hulumtuese dhe matjet 
e sasisë së ujit, me hulumtimet sanitare dhe analizat eko-
logjike vendosin për llojin e ujit e cila do të grumbullohet 
te kaptazha për shpërndarje.

Uji atmosferik përdoret kur nuk ka mundësi të tjera 
për ujë tjetër, ose ka por në sasi të vogla (për konsumues 
individual).

1. Furnizimi i përgjithshëm me ujë

Nën furnizimin e përgjithshëm me ujë nënkuptohen 
sisteme moderne të ujësjellësit, të cilët i kanë këto pjesë 
kryesore: marrjen e ujit, pajisjet për pastrimin e ujit (nëse 
është e nevojshme), grumbullimin në rezervuare të ujit, 
dërgimi deri te vendbanimet, shpërndarja nëpër rrugë dhe 
konektimi (lidhja) në ndërtesat e caktuar.

a) Kaptazha paraqet lloj të objektit mbledhës (akumu-
lues), ndërsa varet nga vendi ku grumbullohet uji.

 
Kaptazha e burimit natyror është objekt i cili për-

bëhet nga dy pjesë, edhe atë: 
o Dhoma akumuluese;
o dhoma natyrore;

Në dhomë uji akumulohet dhe qetësohet, ndërsa në 
dhomën natyrore gjenden mbyllësit për përdorimin me 
shpërndarjen e ujit, kullimi dhe rrjedhja e ujit, dhe për 
këtë arsye akoma quhet edhe dhoma e mbylljes. Ajo për-
punohet prej betonit, ndërsa muret e brendshme lyhen llaç 
të lëmuar të çimentos. Nga lartë ka pllakë të armuar të be-
tonit, e izoluar me bitum dhe shtresë të dheut me trashësi 
prej 50 cm të cilët mundësojnë mbrojtje nga efektet e tem-
peraturës - ngrohjes dhe ftohjes.

Figura 2.1. Ndërtimi i kaptazhës
1-dhoma akumuluese; P-paradhoma;
1- Gypi i kullimit;
1- Gypi rrjedhës;
2- Gypi mbushës;
4- Publik;

Figura 2.2 Skemë e kaptazhës së ujit nëntokësor

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

linjë e 
depresionit

gypa 
mbledhës

SHKALLË
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Akumulimi dhe dalja përcillen me gypa të cilët rrje-
dhin lirshëm nga ujëmbledhësi (kaptazha) dhe shërbejnë 
si çezma publike ose vend për pirje të ujit për bagëtinë.

Madhësia e ujëmbledhësit (kaptazhës) varet nga forca 
e burimit dhe nevojat nga ujësjellësi.

Përfshirja e ujit prej thellësisë realizohet nëpërmjet 
puseve me nxjerrje. Puset janë shpërndarë sipas zonës së 
ujë bartjes, pastaj lidhen me për një pus qendror nga i cili 
nxirret uji.

Përfshirja e ujit të lumit dhe të ujit të liqenit realizohet 
në vetë bregun.

b)  Rezervuari për ujë

Uji akumulohet në rezervuar për shkak të sigurimit të 
ujit rezervë gjatë kohës së konsumimit më të madh me 
volum prej 1/2 deri 1/3 nga konsumi ditor i ujit. Rezer-
vuari për ujë ndërtohet prej betonit të armuar, e ngjashme 
sikur te ndërtimet e ujëmbledhësve (kaptazhave). Ai është 
i ndarë në dy pjesë, në mënyrë që njëra pjesë shërben si 
rezervë, nëse pjesa tjetër riparohet. Në pjesën e përparme 
ka hapësirë në të cilën janë vendosur mbyllësit për përdo-
rim dhe dera hyrëse prej llamarinës së çelikut me patentë 
bravë.

Përveç akumulimit të ujit, rezervuari ka edhe rol hi-
draulik në mënyrë që me pozitën e saj në raport me lartë-
sinë deri te vendbanimi siguron shtypje të nevojshme të 
ujit.

Rrjeti shpërndarës i vendbanimit mund të jetë me sis-
tem të llojit degëzues ose në formë unaze (rrethore).

Në sistemin e llojit degëzues, ndarjet periferike nuk 
janë lidhur (ata janë qorr), ndërsa te sistemi unazor të 
gjitha gypat janë të lidhur me njëri-tjetrin dhe uji vazhdi-
misht qarkullon gjatë rrjedhjes.

Figura 2.4. Akumulues uji nga lumi me breg të 
pjerrtë

Figura 2.5. Baza e prerjes së rezervuarit për ujë

Figura 2.3 Ujë marrja nga lumi me breg të butë

NIVELI I UJIT MË TË LARTË

NIVELI I UJIT MË TË ULËT

NIVELI I UJIT MË 
TË LARTË

NIVELI I UJIT 
MË TË ULËT
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Ekzistojnë sisteme të ujësjellësit me rrjedhje natyrore 
– sistemi i gravitacionit dhe ngritje arti  ciale të ujit - sis-
temi me pompim.

 Sistemi i gravitacionit përdoret çdoherë kur burimi 
i ujit është në lartësi të atillë në raport me vendbanimin, 
ashtu që uji rrjedh sipas rrugës natyrore deri te vendi i 
konsumimit.

Rasti më i shpeshtë i rezervuarit është kur ai është ven-
dosur para vendbanimit. Rasti më i rrallë është kur re-
zervuari është i vendosur pas vendbanimit. Për qytetet që 
shtrihen në rrafshina, rezervuari vendoset në vendbanim.

Sistemi i pompimit (ngritja arti  cialet e ujit) apli-
kohet kur nuk ka dallim në lartësi në mes të burimit dhe 
vendbanimit ose kur vendbanimi gjendet në një lartësi më 
të madhe sesa rezervuari. Rezervuari zhvendoset në një 
vend të përshtatshëm dhe deri te ai uji bartet me shtypje, 
dhe nga ai më tutje uji rrjedh përmes rrugës së gravitacio-
nit deri te vendbanimi.

Për industrinë dhe stacionet hekurudhore, më shpesh 
përdoren kullat e ujit.

Në qoftë se nuk ekziston asnjë mundësi për vendosjen 
e rezervuarit, atëherë presioni në sistemin e ujësjellësit 
arrihet me hidrofor.

2. Furnizimi individual me ujë

Për shkak të mungesës së ujësjellësit të përgjithshëm, 
furnizimi me ujë kryhet nga puset të cilët mund të jenë të 
ndërtuar me mur ose në formë gypi. Ata doemos duhet të 
jenë të siguruar nga ndotja, gjegjësisht nuk gërmohen në 
afërsi të nyjeve sanitare, plehrave dhe vendet të ndotura, 
por në të kundërtën minimum 20 m distancë, ndërsa anësh 
minimum 70 m.

a) Puset (e gërmuara) të ndërtuara me mur ndër-
tohen: prej guri me trashësi prej 50 cm, prej tulle me 

Figura 2.6. Skema e ujësjellësit të gravitetit 
(1) nga kaptazha uji rrjedh me gyp shpërndarës të ujit; (2) në rezervuarin kryesor; 

(3) nga ai uji shkon deri te vendbanimi; (4) rezervuari

KAPTAZHA – BURIM

FURNIZIM I UJIT DERI 
TE REZERVUARI

K
A

PT
A

ZH
A

 –
 B

U
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IM

LAGJIA (VEND I 
KONSUMIMIT)

Figura 2.7. Skema e ujësjellësit me shtypje
1- pusi;
1- stacioni pompues;
2- gypi përcjellës i shtypjes;
3- rezervuari kryesor;
4- gypi përcjellës përmes gravitacionit;
5- vendbanimi.

LAGJE
GYP KRYESOR DERI NË LAGJE

REZERVUAR KRYESOR

REZERVUAR KRYESOR
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trashësi prej 25 cm deri 38 cm ose prej betoni me trashësi 
prej 20 cm. Ata kanë prerje rrethore me diametër prej 80-
120 cm dhe thellësi prej 6 m deri 25 m dhe më shumë. 
Lartësia e shtresës së ujit duhet të jetë së paku 120 cm që 
të mos përzihet uji gjatë nxjerrjes.

Puset mund të kenë prerje katrore prej 1 m deri 1,5 m 
dhe thellësi 4 dhe më shumë metra.

Puset bëhen me mure në dy mënyra: nga lart dhe nga 
poshtë duke përdorur santraç (gardh).

Nga lartë gërmohet gropa, pastaj bëhen muret duke 
 lluar nga fundi.

Nga poshtë bëhet me mur nga pjesa e lartë me gërryer-
je graduale dhe bërje të murit nga poshtë lartë. Kjo mënyrë 
aplikohet te terrenet më të dobëta.

Ndërtimi i murit kryhet deri në nivelin e ujërave nën-
tokësore. Pusi mbushet nga vrima e lirë e poshtme, vishet 
me shtresë të trashë të vajit të tokës pjellore prej 20 cm 
deri 30 cm dhe thellësi prej 3 m, për shkak të ndotjes së 
ujërave sipërfaqësor. Një herë në vit pusi duhet të pas-
trohet (zakonisht në vjeshtë), me një furçë çeliku dhe la-
het. Pastaj i gjithë uji shteret, dhe në ujin e ri që vjen ven-
doset gëlqere klori për shkak të dezinfektimit të ujit. Pra, 
pusi mbahet i mbyllur për disa orë, ndërsa pastaj përsëri 
uji nxirret dhe uji i ri vendoset në shërbim.

Uji shtirret (nxirret) në disa mënyra: 
o me kovë me zinxhir dhe çekrek, 
o me elevator, 
o me pompë.

  Me kovë me zinxhir dhe me çikrik, uji nxirret nga 
pusi dhe ka nevojë vetëm të derdhet kova.

  Me elevator uji ngrihet me disa enë të vogla – lopata 
ose shirita, pllaka që janë të lëvizura nga rrota me do-
rezë.

  Nxjerrja e ujit me pompë e siguron ujin nga ndotja 
sipërfaqësore. Pompa është e dorës me piston

 2.8.    Figura 2.8 Pus higjienik për ujë

Figura 2.9 Pus me elevator
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b) Puse në formë gypi (të ngjeshura) puse norto-
ne ose abisine  tohen me ngjeshje deri te shtresa e ujit 
në thellësi prej 6 sh deri 8 sh. Gypi i cili futet është prej 
çeliku, i zinkuar me diametër Ø  5/4”. Në fund ka thep, 
ndërsa sipër tij gyp i shpuar me vrima prej 3 deri në 4 sh 
është i vendosur. Në pjesën e sipërme ka ventil në formë 
topit e cila e mban ujin nëpër gypa. Pompimi (nxjerrja) 
zakonisht është me dorë (pompë).

c) Puset arterial është në llojin e puseve të thella dhe 
e përdorin e ujin e arterial. Ky ujë është vendosur në mes 
të dy shtresave të padepërtueshme. Uji është nën presion 
edhe kur gypi do të vijnë afër saj, duke e përcjell pas ligjin 
e enëve të bashkuara.

Figura 2.12 Paraqitja e ujit arterial (puset arterial)

Figura 2.10 Pus me pompim dore

Figura 2.11 Pusi (i ngjeshur) Gypor dhe pjesët e tij:
a, b-thumbat e çelikut; -pompa e pistonit për thithje; d- pompa e 
pistonit për shtypje
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d) Puset (depërtuese) shpuese
Më shpesh përdoren te thellësitë e mëdha të ujit nën-

tokësor. Shpimi bëhet me pajisje speciale. Në pjesën e 
shpuar lëshohet gyp i mbrojtur dhe i mbështjellë, kundër 
rrëshqitjes së tokës, ndërsa në atë ajo ka gyp për pom-
pim skaji i të cilës ka pajisje thithëse. Nëse uji vetëm nuk 
ngrihet, atëherë aplikohet pompim me thellësi për shtypje 
të ujit.

Figura 2.13 Puse depërtuese

Figura 2.14 Pjesët kryesore të pusit:
 a), b) gypat thithëse; 
 c), d) kokat thithëse

Figura 2.15 Puse higjienike për ujë
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CISTERNAT E SHTËPISË

Cisternat e shtëpisë janë pajisjet për grumbullimin 
dhe ruajtjen e shiut. Përdoren në zonat e thata dhe ajo 
paraqet ujë të butë.

Cisternat e shtëpisë janë rezervuare të cilat janë 
vendosur në tokë, ndërsa janë përpunuar nga guri ose 
betoni. Kanë prerje rrethore ose prerje drejtkëndëshe. 
Nga lartë mbi plloçë janë izoluar me bitum mbi të cilin 
hidhet dhe me trashësi prej 50 cm, ndërsa anësh dhe 
në fund të rezervuarit hedhet tokë pjellore e yndyrshme 
me trashësi prej 20 cm. Për ujin e tepërt gjatë shirave të 
mëdha lihet gyp dalës.

Cisterna është e përbërë prej tre pjesëve kryesore, 
edhe atë:

o Paradhoma për pastrim të vrazhdët;
o Filtri dhe rezervuari për ujë; 
o Pusi për nxjerrjen e ujit.

Në paradhomën ka rërë që shërben si  ltër. Lloji i 
dytë i cisternës së shtëpisë është me një  ltër të veçantë. 
Ky tip ka përparësinë sepse uji ka kohë që të shtresohet, 
ndërsa në rërë e lë llumin koloidal. Ka vëllim më të 
madh dhe është i përshtatshëm për pastrimin dhe inspe-
ktim.

Marrëdhënia ndërmjet  ltrit dhe pusit kryhet me 
ndihmën e përdorimit të prerjeve të ngushta të cilat janë 
kthyer përpjetë.

Gryka nga kulmi lëshohet më vonë, pasi shirat e 
rrëmbyeshëm do ta pastrojnë çatinë.

Vëllimi përcaktohet përafërsisht nga numri i banorë-
ve, konsumimi i ujit dhe numri i ditëve të thata. Kon-
sumi ditor është 25 litra për kokë banori, ndërsa numri 
i ditëve të thata zakonisht merret në mes 90 dhe 120 
ditëve.

Një herë në vit bëhet zbrazja dhe dezinfektimi i cis-
ternës.

ÇEZMAT ME BURIM

Çezmat e burimit, shërbejnë për furnizim me ujë kur 
në afërsi ekziston burim natyror. Ndërtohen në të njëjtën 
mënyrë si edhe objektet ujëmbledhëse me atë dallim uji 
nga ujëmbledhësi rrjedh direkt përmes vrimës së hapur 
i cili gjendet i vendosur në mur nga çezma.

Figura 2.16. Lloji i cisternës së shtëpisë me 
 ltër në vetë cisternën

Pendë

Rërë

Prerje A-A

Para  ltër 
(fundërrinë)

Shkallë

Pus

Filtër rëre
Bazë

Furnizim 
i ujit
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HARXHIMI I UJIT

Harxhimi i ujit paraqet pikënisje dhe bazë kryesore 
për llogaritjen dhe projektimin e instalimit të ujësjellësit. 
Përcaktohet pjesërisht nëpërmjet mënyrës empirike sipas 
praktikës, ndërsa pjesërisht me matje dhe llogaritje gjatë 
së cilave përcaktohen normat.

Vëllimit të konsumit ndikojnë faktorë të ndryshëm si 
për shembull: koha vjetore, konsumi dhe ndryshueshmëria 
e saj gjatë 24 orëve, tipi i ndërtimit, pajisjet sanitare, për-
dorimi, niveli kulturor dhe standardi jetësor. Më thjesh-
të, përllogaritja e konsumit të ujit reduktohet në njësinë e 
konsumit për një njësi të kohës.

1 banor = njësi e konsumit 
ditë, orë, min, sek = njësia e kohës

Sipas ditëve dhe orëve gjatë ditës është e ndryshme:

o konsumi mesatar ditor (QSR/ ditë);
o maksimale ditore (Qmax / ditë);
o konsumi maksimal për orë (Qmax / orë);
o konsumi sekondar qsek).

(Qmax /ditë = (QSR / ditë  1,5

Harxhimi maksimal në orë (tax/orë)  tohet nga 
harxhimi (konsumi) mesatar ditor (për 24 orë), 1/24 e ash-
tuquajtur. 

100:24 = 4,17% (10,5) ose

Qmax/orë = 10,5%  QSR /ditë

Konsumimi (harxhimi) sekondar  tohet nga konsumi 
mesatar ditor.

seklQQqsek /
86400606024

=
⋅⋅

=

Q shprehet në l ose 

seklQqsek /
86400

1000 ⋅=

Nëse Q është shprehur në m3

Figura 2.17. Lloji i cisternës së shtëpisë me  ltër të 
ndarë

Prerje A-A
Çrrjedhje e 
grillës

Para  ltër 
fundërrinë

Rezervuar 
mbledhës
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2.1  PJESA KONSTRUKTIVE

2.1.1 MATERIALET DHE ELEMENTET PËR 
UJËSJELLËS TË SHTËPIS

Për vendosjen e instalimit të ujësjellësit përdoret ma-
teriali special ujësjellës për bashkim, pastaj pajisje dhe 
aparate.

1. Gypa të ujësjellësit

Për ujësjellësin e shtëpisë përdoren llojet vijuese të 
gypave të ujësjellësit: gypat e çelikut të tërhequr prej 
zinku, ndërsa më pak gypa të plumbit dhe të bakrit.

a) Gypat e çelikut të tërhequr prej zinku
Përpunohen me dy lloje të kualitetit: me teh dhe pa teh. 

Gypat pa teh janë më të shtrenjtë, ndërsa përpunohen me 
kërkesë speciale edhe kur presionet në rrjet janë të mëdha. 
Përpunohen me gjatësi prej 4 m deri 7 m dhe me diametër 
të brendshëm prej 1/2 “ deri në 3”. Ata janë të zinkuar që 
mos të vijë deri te ndryshkja (korrozioni). Nuk lakohen 
dhe nuk duhet të nxehen. Përveç gypave përdoren edhe 
fyt (pajisje elektrike) copa “  tinza” - llake, bërryla, lidhë-
se, pasazh (kaluese), - reduktor dhe nipa. Fitinzat janë 
përpunuar prej hekurit të derdhur me temperaturë me skaj 
të çelikut të presuar. Ato janë të qëndrueshëm në presion.

b) Gypat e plumbit për mur të trashë
Përpunohen si pa skaj të presuar me diametër të 

brendshëm prej 3/8” deri 3” bile edhe më shumë. Janë të 
përshtatshëm për punë, lakohen në gjendje të ftohtë, lehtë 
prehen, këputen dhe përpunohen. Nuk kanë copa të fyte-
ve. Përdoren kryesisht për nyje të ujësjellësit me pajisjet 
sanitare (ku ka shumë kthesa). Nuk janë të përshtatshme 
për linja të gjata, meqenëse për shkak të peshës së tyre 
dhe butësisë lakohen lehtë. Me shtimin e antimonit prej 
10% butësia e gypave zvogëlohet dhe  tohet i ashtuquaj-
turi plumb i fortë. Gypat mbështillen me oksid plumbi për 
shkak të mbrojtjes nga (korrozioni) ndryshkja. Këto gypa 
nuk përdoren në ujë të butë - nën 5o ngurtësi.

Këto gypa duhet të pastrohen nga ngrirja e ujit, sepse 
copat e akullit i gërryejnë muret e brendshme të gypave 
dhe i tëhollojnë, ndërsa pastaj mund të vijë deri te pëlcitja 
e murit dhe gypave. Këto gypa nuk përpunohen për ujë të 
nxehtë. I qëndrojnë presionit deri në 6 atm.

Figura 2.18. Gypat e ujësjellësit dhe pjesë të 
fyteve me paraqitje skematike dhe shenja me 
shkronja

FOTOGRAFI SIMBOL SHENJA FOTOGRAFI SIMBOL SHENJË

Figura 2.19 Gypat - e derdhur të hekurit dhe 
pjesët e fyteve me shenja
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c) Gypat e bakrit
Këto gypa përdoren shumë rrallë, për shkak të 

çmimit të lartë. Shumë janë të përshtatshme për insta-
limet e ujësjellësit për shkak të kualitetit të shkëlqyer. 
Lehtë lakohen në gjendje të ftohtë, janë të lëmuar dhe 
lehtë shkurtohen. Përpunohen si të tërhequr, si gypa 
të butë dhe të ngurtë. Nuk ekzistojnë copa të fyteve, 
ndërsa madhësia e diametrit të brendshëm është 1/2 “ 
deri 2”. Bashkohen me saldim, me bashkim.

d) Gypat - e derdhur prej hekuri
Me këto gypa kryhen ujësjellës shoqëror të mëdha, 

rrjete të jashtme të oborreve të qyteteve, komplekse 
dhe të tjera. Përpunohen me rubinet (muf) dhe me 
parvaz (  lanxhë) me diametër të brendshëm prej 40 
mm - 500 mm dhe më shumë, dhe gjatësi prej 2 deri 
në 4 mm. gypat nga të dyja anët mbrohen me shtresë 
asfalti kundër ndryshkut. Me gypat përdoren copa të 
shumta të pajisjeve. Gypat në njërin skaj kanë duq, 
ndërsa në skajin tjetër kanë parvaz. Përpunohen prej 
prej hekuri dhe çelikut të shkrirë.

e) Gypat e plastikës PVC (polivinil klorid) prej 
polietileni

Këto tuba janë të lëmuara edhe nga ana e jashtme 
dhe e brendshme e gypit. Kanë koe  cient të vogël të 
rezistencës hidraulike, fundërrina nuk ngjitet në ato, 
janë të lehta sipas peshës, transportohet lehtë dhe 
kanë jetë përdorimi deri 50 vite. Këto tuba lehtë për-
punohen me mjete dore dhe thjeshtë montohen. Janë 
rezistues ndaj ujit të kripur, mjeteve për larje, yndyra-
ve dhe acideve të ndryshme. Përpunohen me diametër 
prej Ø 20 mm deri Ø 400 mm, gjatësi prej 4 mm deri 
6 mm dhe presion prej 6 deri 10 bar. Bashkimi i gypa-
ve bëhet me unazë dhe duq ose ngjitje. Pjesët e fyteve 
përpunohen nga materiali i njëjtë.

f) Gypat e ujësjellësit
Përdoren si pjesë lëvizëse të rrjetit të ujësjellësit. 

Ata janë prej gome ose PVC me diametër prej Ø 10 
mm deri Ø 63 mm dhe gjatësi prej 30 m deri 40 m. 
Lakohen në rreth dhe më shpesh përdoren për hidran-
tët e parqeve. Për hidrantët e zjarr  kësve përdoren 
gypa prej konopi me diametër prej Ø 10 mm deri Ø 
50 mm.

Figura 2.20 Gypat e bakrit

Figura 2.21 Lidhësja zhibo (Gibault) (G): Në prer-
je ( ), unaza (p), zhibo-mbërthyese me lidhëse ( - ), 
pjesët e fyteve prej hekurit të derdhur: me skaj të rra-
fshët ( ), me vëllim dhe me skaj të rrafshët ( ), 
degë me skaje të rrafshëta ( ), harqe me skaje të rra-
fshëta dhe vëllim ( L -16), me skaj të rrafshët ( L.-
32), reduktimi me skaj të rrafshët ( ); fundi (skaji) i 
gypit me zhibo lidhëse (t - G).

Figura 2.22 PVC gypa Figura 2.23 Gypat e 
ujësjellësit



31

Instalimet

INSTALIMI I RRJETIT TË UJËSJELLËSITË TË 
SHTËPISË

Vërejtje: Edhe projekti më i mirë i instalimit të ujësjellë-
sit mund të dështojnë nëse kryhet keq.

Material i mirë siguron qëndrueshmëri të instalimit 
dhe sukses në punë. Gabimet menjëherë duhet të hiqen, 
sepse më vonë vetëm e komplikojnë punën dhe e shtren-
jtojnë punën.

Shtruarja e gypave të ujësjellësit nëpër kanale

Pjesa konektuese (lidhëse) e gypave të shtëpisë nga 
ndërtesa deri te gypi i rrugës dhe pjesën tjetër të jasht-
me të rrjetit në oborr vendoset me shtrirjen (lëshimin) e 
gypave në kanalet e gërmuara. Ajo kryhet në mënyrë të 
ngjashme sikur për kanalizimin. Gjerësia e kanalit është 
70 cm, ndërsa thellësia 150 cm për shkak të mbrojtjes së 
gypit në kohën e verës dhe dimrit. Nëse gypi është i gër-
muar cekët, atëherë mbrohet me termo-izolim. Pas shtrir-
jes së gypit në kanal, mbulimi me dhe bëhet me shtresa 
me trashësi prej 25 deri në 30 cm dhe pastaj bëhet lagia 
me ujë. Por, para mbulimit me dhje kryhet kontrollimi i 
presionit i cili duhet doemos të jetë 1,5 deri 2 herë më i 
madh nga presioni i punës.

Pjesa lidhëse e rrjetit të ujësjellësit të shtëpisë kryhet 
prej gypave të zinkuar, para mbulimit me dhe duhet do-
emos të izolohet kundër lagështisë me lyerje të një sh-
trese të bitumit dhe mbështjellje prej zorrës prej katrani, 
ndërsa nën gypat përhapet shtresë e rërës me një trashësi 
prej 10 cm.

Lidhja e gypave dhe shtrëngimi i vendeve ku lidhen

lidhja më e mirë edhe gjatë lëshimit më të madh të pre-
sionit nuk guxon të lëshoj ujë, ndërsa materiali për shtrën-
gim të nyjave (lidhjeve) duhet të jetë elastik, i papërshku-
eshëm nga uji dhe i përshtatshëm për punë.

1. GYPAT E ÇELIKUT TË ZINKUARA

Lidhen me ndihmën e përdorimit të vidhës (torzos) dhe 
mbërthyese, vidhat gërryhen në vend me aparat special 
të “bankës” për diametra të ndryshme të gypave. Vidha e 
gërryer vishet me ngjyrë bazë dhe mbështillet me konop 
të lyer me dhjamë.

Që të bashkohen dy gypa të drejta, në të gypat thellohet 
torzoja, mbështillen me konop dhe sillet te pjesa lidhëse 
(muf), e cila nga pjesa e brendshme ka të shtypur torzo.Figura 2.24 Aparat për gërryerje të vidhave
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Procedura është e njëjtë edhe për bashkimin e gypit me 
ndonjë copë të fyteve.

Për bashkimin i dy  tingave që kanë torzo të brendsh-
me, futet lidhëse e brendshme “kalec” (nipla), me torzo 
nga jashtë.

2. BASHKIMI I GYPAVE TË PLUMBIT 

Kryerja bëhet me saldim të butë me kallaj.
Dy gypa të drejtë bashkohen në të njëjtën mënyrë, njëri 

gyp zgjerohet, ndërsa tjetri tëhollohet (tehu është në for-
mën e pykës), tërhiqet në gypin e zgjeruar dhe lidhja bash-
kohet.

Para bashkimit skajet e gypave lagen në përzierje prej 
bloze në ujë.

Figura 2.25 Lidhja (bashkimi) e gypave të plumbit

GYP I ÇELIKUT
LIDHËSE PATENTI

GYPI I PLUMBIT

GYPI I ÇELIKUT  LIDHËSJA E ZINGUT  GYPI I PLUMBIT
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Mënyra e proceduar për bashkim me shkrirje është me 
plombim (shkrirje) me shtresë prej kallaji.

3. LIDHJA E GYPIT TË PLUMBIT 
ME GYPIN E ÇELIKUT

Kryhet me ndihmën e shtesës së mesingut (njëri skaj 
në të cilin tërhiqet, zgjerimi i gypit të plumbit i mbush me 
material saldimi, ndërsa i dyti bashkohet përmes holende-
rit me gyp çeliku me prerje dhe shkurtim). Për kursimin 
e kallajit bashkimi mund të kryhet edhe me  akë hidro-
gjeni.

Figura 2.26 Bashkimi i gypave të plumbit

GYP I PLUMBIT GYP ME DEPËRTIM

GYP BAKRI PATENT NGJITËSE GYP BAKRI
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Figura 2.27. lidhja dhe shtrëngimi i gypave të ujësjellësit me derdhje (a, b, c, d)

Vaditje me ndihmë të 
unazës metalike

4. BASHKIMI I GYPAVE TË BAKRIT

Kjo bëhet me bashkim duke u shkrirë edhe atë me sh-
krirës të fortë (në vend të kallajit përdoret bronz). Lidhja 
mund të bëhet edhe me saldim përmes parvazit dhe pa-
tentë ose lidhëset mbushëse. Lidhëset janë prej bronzi 
ose prej derdhjes së bronzit të kuq. Lidhja mund të kryhet 
edhe me ndihmën e torzosë së shtypur.

5. BASHKIMI I GYPAVE ME KOKË 

Në pjesën e ujësjellësit të oborrit bashkimit bëhet me 
ndihmën e konopit dhe me plumbin e ra  nuar dy herë. 
Lidhja ngjitet me një shtresë prej argjilës. Pasi të ngur-
tësohet shtresa prej argjilës futet plumbi, plumbi i tepërt 
shkurtohet me daltë të mprehtë.

6. BASHKIMI I GYPAVE ME PERVAZ

Kjo kryhet me futjen e  etës me d = 3 mm, e vendo-
sur në mes parvazeve (  lanxhave), të cilat mbërthehen me 
shtrëngimin e torzove, më shpesh përdoren për lidhje të 
gypave me pajisje, ndërsa jo për të gjithë rrjetin, sepse e 
lidhja është e ngurtë.
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Instalimi i gypave për rrjetë të ujësjellësit të shtëpisë

Rrjeti i shpërndarjes në bodrumin kryhet në mënyrë 
të dukshme (nën tavan ose në dysheme në një thellësi 
prej 30-50 mm, ndërsa te ndërtesat deri në 80 mm thellë-
si). Mbrojtja e sistemeve të ujësjellësit është me bitum. 
Shpërndarja përforcohet në mur me kapëse (rorshele) në 
një distancë prej 2.0 cm, ndërsa për gypat e plumbit në 
0,75 m.

Shpërndarja e brendshme përcaktohet në dy mënyra: 
në mënyrë të dukshme dhe të fshehur. Mënyra e parë ësh-
të më i përshtatshëm në aspektin e mirëmbajtjes së insta-
limit, ndërsa i dyti i plotëson masat estetike dhe higjienike 
(nuk ka pluhur, rrjetë të merimangës, djersitje e gypave).

Sipas pozitës së gypave kundrejt murit ekzistojnë tre 
mënyra:

) gypat e mbështetur në mur
b) gypat e larguar nga muri
) gypat e futur në kanalet e murit

) Gypat e mbështetur në mur
Kjo metodë nuk përshtatet në instalim mirë të kryer, 

sepse çon deri te shumë fatkeqësi (muri laget nga djersitja 
dhe ftohja e gypave në kontakt me banjën dhe kuzhinën, 
muri është i lyer dhe i papastër, mund të shkaktohet indu-
ksioni i linjave elektrike, nëpër muret transmetohen zhur-
ma, lëvizje dhe goditje të ujit të instalimit).

b) Gypat e larguar nga muri
Kjo mënyrë është më i mirë sepse të gjitha dukurit 

negative të cilat ndodhin te mënyra e parë janë ç’kyçur. 
Gypi është i ndarë 2-3 cm nga muri. Fenomenet akustike 
transmetohen në masën më të vogël.

c) Gypat e futur në kanalet e murit
Dukuria e djersitjes së gypave është e përjashtuar, 

ndërsa janë përmbushur kërkesat për instalim të mirë. 
Ulluqet e murit (thellimet) janë lënë akoma gjatë përpuni-
mit të murit, ndërsa hapja mbyllet me skaj ose pllaka të 
holla, por pas provës së kryer.

Mangësia: Riparimi dhe zëvendësimi i gypave është 
problematike.

Figura 2.28. Vendosja e gypave në raport 
me murin , b, c

nëpër mur

të murit

në mur
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2.2 HIDRAULIKA

2.2.1 HIDRAULIKA E UJËSJELLËSIT 
TË SHTËPISË

KUSHTET E PËRGJITHSHME: Ndryshe nga kanali-
zimi e cila si sistem prej gypave është e mbushur vetëm 
pjesërisht me ujë, ujësjellësi si sistem është e mbushur 
me ujë, ndërsa për atë janë karakteristike kjo dukuri të 
përvetësuara të presionit, nëse uji do të qëndrojë qetë ose 
të lëvizë. Këto presione janë kritike për funksionimin e 
ujësjellësit.

Presioni (kg/cm2) matet me atmosfera ose me lartësinë 
e shtyllës së ujit.

Shembull: Presioni prej 4 atm të presionit të shtyllës së 
ujit e lartë 40 m në një cm sipërfaqe ose 10 m nga shtylla 
e ujit = 1 atm.

Shembull: Llogariteni presionin e ujit në enë me h = 
12 m

/kgr/ cm2/=12/10=1,2 atm

V  – shtylla e ujit
1 m V  = 1 bar ose
1 atm = 1 bar = 10 N/cm2 = 0,1 

KONCEPTI PËR PRESION HIDROSTATIK 
DHE HIDRAULIK

Hidrostatikata i studion ligjet e baraspeshimit të lën-
gjeve në gjendjen e qetësisë që i përshtatet statikës dhe 
mekanikës së trupave të ngurtë.

Presioni hidrostatik është presioni i ujit në gjendje të 
qetë të pjesës së fundme të anëve të enës, e cila shtrihet në 
të gjitha drejtimet.

Presioni hidraulik është ai presion i cili paraqitet kur 
uji rrjedh. Këto presione re  ektohen në forma të ndrysh-
me në ujësjellësin me shtypje edhe atë:

- Rrjedhje natyrore - graviteti;
- Me shtypje arti  ciale me ndihmën e pajisjeve që 

bëjnë presion.

Edhe dy presionet në mënyrë të ndryshme mirëmba-
hen te këto sisteme, dhe thjeshtë mund të shpjegohen me 
eksperimente
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EKSPERIMENTI ME RRJEDHJEN 
NATYRORE TË UJIT

Në mënyrë skematike është treguar rezervuari (R), i 
cili vazhdimisht mbushet me ujë nëpërmjet ventilit lëshu-
es. Uji në rezervuar është në nivelin (W). Nga kjo pikë-
nisje  llon gypi për ujë dalës ku gjenden dy vertikale që 
në fakt gypa piezometrik. Kur ventili lëshues (Z) në gypin 
horizontal është i mbyllur, uji i cili rrjedh nga rezervuari 
e mbush gjithë sistemin. Niveli i ujit në rezervuar edhe në 
vertikalet pas ligjit të enëve të lidhura janë të vendosur në 
të njëjtin nivel.

Kur uji është në qetësi, linja e cila i lidh pikat W, a dhe 
b, është horizontale dhe quhet vija e shtypjes hidrosta-
tike (VShHs).

Në të gjithë sistemin mbizotërojnë presionet hidrosta-
tike të cilat janë të barabarta me lartësinë e shtyllës së ujit 
në vendin e matjes. Më të larta janë në pikat A dhe B në 
fund të vertikales, ndërsa janë shfaqur me lartësi ShHs.

Me hapjen e ventilit lëshues, uji  llon të lëviz dhe të 
rrjedh, ndërsa niveli i ujit në vertikalet lëshohet poshtë 
deri te a1 dhe b2, për lartësinë e shënuar me GP. Derisa 
sasia e ujit në rrjedhje është më e madhe, me hapje më të 
fortë të ventilit niveli bie deri në pikat a2 dhe b2 dhe në 
këtë mënyrë  tohen linjat e presionit hidraulik.

Figura 2.29 Eksperiment me rrjedhje natyrore të ujit-gravitim

W(shpërthim)

(rezervuar)

Linja të presioneve   hidrostatike
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hidrostatik

Humbje të presionit

Humbje të presionit

Presion hidrostatik

Linja të presioneve   hidrostatike

Linja të presioneve   
hidrostatike
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Mbi bazën e këtij eksperimenti mund të konkludohet 
se:

- Pozita e linjës së presionit hidraulik të linjës varet nga 
sasia dhe shpejtësia e rrjedhjes së ujit;

- Me zmadhimin e sasisë së ujit rrjedhja e presionit hi-
draulik është më e vogël; e njëjta vlen edhe për shpejtë-
sinë e rrjedhjes;

Shtypjet hidraulike gjatë rrjedhjes natyrore-gravite-
tit janë më të vogla nga shtypja hidrostatike dhe ndodhë 
humbja e presionit (shtypjes). 

Linja e shtypjes hidrostatike është linjë e rënies së 
shtypjes

Humbjet e presionit ndodhin deri sa rrjedhë uji, për sh-
kak të rezistencës i cili ai e kapërcen gjatë lëvizjes përmes 
gypave. Në fakt presioni është shpenzohet në mundjen e 
rezistencës, ndërsa uji i cili rrjedh për shkak të rezistencës 
e humb një pjesë të lartësisë në ngritje dhe nuk mund ta 
arrijë nivelin që ishte arritur kur është në gjendje të qetë-
sisë.

EKSPERIMENTI ME SHTYPJEN E UJIT

Në fotogra  në 3.30 është treguar ku uji nga objekti ulët 
i zënë – pusi (B) thithet ujë me pompë (P) nëpërmes gypit 
thithës. Pastaj uji shtypet nëpërmjet gypit të ujësjellës të 
presionit dhe e ngritë në lartësinë (h) në rezervuarin (R). 
Në gypin shtypës në pikat A dhe B gjenden dy gypa pie-
zometrik.

Që të mundet të ngrihet deri në lartësinë (h) në rezer-
vuar duhet të llogaritet lartësia totale (H), e cila paraqet 
grumbullim nga lartësia i gjeodezike (hg) dhe lartësinë e 
shtypjes (h) nga pusi. derisa punon pompa (P) nëpër gypin 
shtypës uji lëviz (ngjitet) përpjetë me shpejtësi të caktuar 
dhe e mbush rezervuarin. Në drejtim vertikal ngjitet deri 
në pikat (a) dhe (h). Lartësia e ujit në gypa në mes pikave, 
(Aa) dhe (Bb) e shënon madhësinë e presionit hidraulik, 
për shkak se shkaktohet nga shtypja e ujit.

Kur ju të bashkojë pikat (p) (I) (a) pranon vijën hi-
draulike presion (VHP).

Nëse pompa ç’kyçet, niveli i ujit sipas ligjit të enëve 
të lidhura bie dhe ndalet në pikat (a1) dhe (b1), ndërsa në 
rezervuar deri në nivelin (n) ndërsa pastaj uji qëndron i 
qetë. Me bashkimin e (a1 dhe b1)  tohet linja horizontale 
e presionit hidrostatik (LPH).

Lartësia ndërmjet pikave (b dhe b1) dhe (a dhe a1) e 
shënojnë humbjen e presionit cili paraqitet për shkak të 
rezistencës gjatë punës së pompës.
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Linja e presionit hidrostatike është më e ulët se sa 
linja e presionit hidraulik, kështu që ajo është në të 
njëjtën kohë edhe linjë e rënies së presionit.

Nëse pompa aktivizohet që të punoj me performancë 
më të lartë, gjegjësisht të rritet sasia e ujit, pastaj rritet 
edhe shpejtësia e rrjedhjes por edhe rritja e rezistencës. 
Atëherë uji do të rritet në pikat vertikale (a2) dhe (b2), 
atëherë në koordinatat shihen humbjet e rritura të ujit. Ky 
eksperiment dëshmon se te ujësjellësi me shtypje dhe rrit-
jes së sasisë së ujit rritet edhe shpejtësia e rrjedhjes dhe 
humbjet e presionit.

Nën lartësi gjeodezike nënkuptohet dallimi i lartë-
sisë në mes nivelit në të cilin merret uji dhe vendi i 
konsumimit ose thjesht thënë, pika e lartësisë në vendin 
e konsumit. Në Fig 3.30 është e treguar në mënyrë skema-
tike ujësjellësi i qytetit me ngritje arti  ciale të nivelit të 
ujit, kur objekti ujëmbledhës gjendet më e ulët sesa vendi 
i konsumimit.

Figura 2.30 Gypat piezometrik (rasti te sjellja e ujit me shtypje

P (pompa)

w (shpërthim)

R (rezervuar)

B(Pusi)

Linja e presioneve hidraulike

Linja e presioneve hidraulike

Linja e presioneve hidraulike



40

Instalimet

2.3  PROJEKTIMI, LLOGARITJA DHE 
DIMENSIONIMI
 
2.3.1  ELEMENTET PËR LLOGARITJE TË 
RRJETIT TË UJËSJELLËSIT

DUKURITË E REZISTENCËS NË RRJETIN E 
UJËSJELLËSITË TË SHTËPISË

Kur uji rrjedh nëpër tubacione has në rezistenca të 
ndryshme. Rezistencat më të rëndësishme dhe më të 
mëdha janë ato të fërkimit, të ndodhura si pasoj e fuqisë 
së fuqishme athezive të ujit kundrejt mureve. Rezistenca 
si pasoj e fërkimit varet nga lëmueshmëria e gypit dhe 
madhësia e pro  lit dhe gjatësia e gypit. 

Nëse diametri është më i vogël, fërkimi është më i lar-
të, dhe anasjelltas (në të njëjtën sasi të ujit). 

LËVIZJA E UJIT DHE SHPEJTËSIA E RRJEDHJES

Lëvizja e ujit në tubacione paraqitet si rezultat i kon-
vertimit të energjisë potenciale (energjisë së pozitës në 
lartësi të shtyllës së ujit) në fuqi të gjallë të lëvizjes, deri-
sa presionet hidrostatike të ujit në tubacione para derdhje 
transformohen në presione hidraulike të ujit në lëvizje. 

Shpejtësia e lëvizjes së ujit në tubacione është më i 
madh në mes të pro  lit, dhe gradualisht zvogëlohet drejt 
periferisë së pro  lit. Prandaj, shpejtësia e rrjedhjes merret 
si vlerë mesatare. 

SASIA E UJIT NË RRJEDHJE

Lëvizja e ujit shprehet me sasinë rrjedhëse të ujit (q), 
ndërsa ajo sasi e ujit është shprehur në litra (l) e cila në se-
konda rrjedh përmes pro  lit të kryqëzuar të gypit F. Pran-
daj, ekuacioni për sasinë e ujit në rrjedhje, është si vijon:

q = F • v (1/ )

v – shpejtësia e rrjedhjes (1/ )

Meqenëse sipërfaqja e prerjes tërthore të gypit F është 
e barabartë:

4
dF

2π=

Barazimi themelor për sasinë e ujit është:
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)s/l(
4

dq
2

ν⋅π=

Kur është e njohur sasia q dhe shpejtësia e shënuar v, 
 tohet madhësia e diametrit të gypit, edhe atë:

)m(q2d
π⋅ν

⋅=

HUMBJA E PRESIONIT NË RRJETIN E 
UJËSJELLËSIT

Humbjet mund të jenë:

• Të linjës (drejtvizore);
• Vendore (lokale ose individuale)

Humbjet e linjës ndodhin përgjatë gjithë gjatësisë së 
rrjetit të ujësjellësit dhe merre gjatë përllogaritjes së lin-
jave të ujësjellësit. 

Sa është e nevojshme të humbet nga presioni i cili 
është në dispozicion që të jetë në gjendje të lëviz uji në 
tubacione tregon edhe humbja presionit -humbja e lartë-
sisë (h). Distanca nga objekti i kapshëm deri në vendin e 
konsumimit e përfaqëson gjatësia e lartësisë së gypit (1). 
Rënia e linjës së presionit hidraulik (J) ose rënia speci  ke 
sipas njësisë së gjatësisë shprehet përmes raportit të hum-
bjes së presionit (h1) dhe lartësisë së gjatësisë së gypit, 
ndërsa ajo është: 

l
hJ 1=

Humbja e presionit tregohet përmes lartësisë së hum-
bur h1, e shprehur përmes:

γνλ ⋅⋅⋅=
gd

lh
2

2

1

 – koe  cienti i fërkimit
1 – gjatësia e gypit (m)
d – diametri i gypit (m)
v – shpejtësia mesatare e ujit (m/ )
q – nxitimi i gravitetit (9,81 / 2)
 – pesha speci  ke e ujit
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LLOGARTIJA HIDRAULIKE E UJËSJELLËSIT 
TË SHTËPISË

Për llogaritjen e ujësjellësit të shtëpisë në një shtëpi 
duhet të dihen disa faktorë të caktuar, disa prej të cilëve 
janë të njohur, ndërsa disa duhet të përcaktohen. 

Janë të njohur: presioni në rrjet, numri dhe lloji i ulëse-
ve për rrjedhje, gjatësia e linjës, lartësia e rritjes së sasinë 
së ujit, përdorimi i ndërtesës. 

Duhet të përcaktohet: sasia e nevojshme e ujit, ma-
dhësia e diametrit të gypave, shpejtësia e rrjedhjes së ujit, 
humbja në presion dhe presionin e tepërt të lirë. 

Themelore llogaritjen është përcaktimi i konsumit to-
tal ditor me ujë. Mbi këtë bazë  tohet konsumi sekondar 
llogaritës, përmes së cilës përcaktohen të gjitha të dhënat 
e tjera. 

Llogaritja kryhet sipas disa metodave, edhe atë: 
1. Metoda sipas njësisë së ngarkesës (EO) sipas Brik-

sit;
2. Metoda sipas numrit të personave- banorëve rezi-

dentë dhe konsumit ditor për person;

1. METODA SIPAS BRIKSIT

Si bazë për llogaritjen merret njësia e ngarkesës (E.0), 
që nënkuptohet rrjetin e ujësjellësit sipas vendit të rrjedh-
jes dhe mënyrës së përdorimit të tyre (shih tabelën  gura 
2.32). 

Numri i E.0 kryhet sipas vertikaleve duke  lluar nga 
vendet më të larta të konsumit, dhe duke i mbledhur 
teposhtë deri në pikën e bashkimit me rrugën ujore. Duke 
u bazuar në mbledhjet E.0  tohen të dhënat e nevojshme 
nga tabela për llogaritjen e ujësjellësit sipas Briksit, si që 
janë: 

- Konsumi i ujit (1 / s); 
- Madhësia e diametrit të brendshëm të gypit (në col 

ose mm); 
- Humbje e presionit (m) nga kolona e ujit në 1 m 

nga gjatësia e gjurmës. Këtu përfshihen humbjet e 
pjesëve fasonike dhe ventilat e depërtueshëm, pa 
humbjet e ujëmatësit dhe vend lidhjes në rrugë. 

Lloji i vendit për derdhje Numri i njësive 

të ngarkesës
Tualeti me larës të lartë të notuesit: 
oturak; të jetë 
Lavaman
Çezma, larëse e enëve, lavaman 
„trokadero”, vaska, dushi
Ventil shpërthyes në lavanderi
Tualeti nën presion

Figura 2.31 Njësia e ngarkesës
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Në tabelë, shpejtësia e rrjedhjes është llogaritur nga 1 l /s.

Figura 2.32 Llogaritja e ujësjellësit sipas Briksit
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2. METODA SIPAS NUMRIT TË PERSONAVE 
– BANORËVE DHE KONSUMIMI DITOR I 
NJË PERSONI

Aplikohet te ato objekte ku prej përpara është i njo-
hur numri i personave. Konsumimi mesatar ditor për të 
gjithë ndërtesën do të jetë:

Q = N • 

N – numri i personave - banorëve
 – konsumimi i një personi (1)

Q – sasia e përgjithshme ditore e ujit

Nga sasia e përgjithshme e ujit  tohet konsumimi llo-
garitës Q, sipas formularit të Kursinit:

Q
30K =

K –  koe  cienti sekondar i konsumimit të pa balan-
cuar;

Q –  konsumimi mesatar ditor i ujit (l) për seksionin 
e dhënë

Nga ajo  tohet konsumi sekondar:

)s/l(
606024

1000KQq
⋅⋅

⋅⋅=

Nëse e zëvendësojmë K me ravenka 
Q

30 ,   tojmë
 

1000
Q
30Q ⋅⋅

Q864
Q300

606024
Qq

⋅
⋅=

⋅⋅
=

Nëse e shumëzojmë të gjithë thyesën do të  tojmë:

)s/l(Q37,0

Q864
QQ300

Q864
QQ300

QQ864
QQ300q

2

⋅=

=
⋅
⋅⋅=

⋅
⋅⋅=

⋅⋅
⋅⋅=

     3 4-10 11-20 21-40 41-60 61-80  80
  1/2" 3/4" 1” 5/4" 6/4" 2” 2 1/2" 
  13 20 25 30 40 50 63 

Numri i vendeve për mbushje/derdhje
në inç
në milimetra

diametri i 
gypave 

Figura 2.33 Të dhënat për dimensionim të shpejtë të lidhëses sipas numrit të 
përgjithshëm të vendeve për konsumim

mbi
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PËRPUNIMI I PLANEVE PËR UJËSJELLËS 
SHTËPIE

Të dhënat e nevojshme:

1.  Mënyra e furnizimit me ujë (rrjeti i qytetit ose pusi);
2.  Lokacioni i ndërtesës me të dhëna për rrjetin e ujës-

jellësit të qytetit, madhësia e diametrit të gypit dhe 
presioni në rrjetën e ujësjellësit;

3.  Skicat ndërtimore: vëllimi i ndërtesës, katet, ren-
ditja e sanitareve dhe grupeve, vendet për derdhje, 
kuota e lartësisë së terrenit;

4. Gjendja e ujit nëntokësor, kursimi i rrjetit të ujit, 
drejtimit dhe rënies së ujit nëntokësor, cilësia, pozi-
tat e gropave sanitare dhe hedhurinave.

Procedura: Pasi të janë mbledhur të dhënat e nevojsh-
me përcaktohet së pari vendi për mbajtjen e gypave në 
ndërtesë dhe lidhje me rrugën (situata). Pastaj, në bazat e 
kateve vizatohen degëzimet nga vertikalja deri në vendet 
për shpërndarje të ujit. Në fund tërhiqet rrjetë horizon-
tal furnizues në bodrumin e cila i lidh të gjitha vertikalet. 
Hapi i ardhshëm është projektimi i skemës vertikale të 
shpërndarjes me shenja të vendeve shpërndarëse për rrje-
dhje me gjatësi të regjistruara të gypave (L), diametrave 
të tyre (F), me kuotat e dyshemeve dhe përfundimisht i 
qaset llogaritjes hidraulike.

UJI I FTOHTË   VIJA E KALTËR E NDRITSHME

UJI I NXEHTË  VIJA E KUQE E NDRITSHME

QARKULLIMI  VIJA E VERDHË E NDRITSHME

UJI I FTOHTË

UJI I NXEHTË

QARKULLIMI

Figura 2.34. Shënimi i rrjetit të ujësjellë-
sit në skica

RUBINETA PËR DERDHJE

HOLENDERI – RUBINETA 
PËR DERDHJE

PASTRUESI I TUALETIT 
ME KAZAN

PATENT LARËSI I TUALETIT 

NË PATENT

DUSHI

HIDRANTI PËR ZJARR

HDRANTI I KOPSHTIT

UJËMATËSI

RUBINETAT E 
DEPËRTUESHME

RUBINETAT LËSHUESE

Figura 2.35. Shenja në skicë
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SHENJAT STANDARDE PËR INSTALIMET E UJËSJELLËSIT

a) SHENJAT PËR INSTALIMET E UJËSJELLËSIT TË SHTËPISË NË BAZË

Bashkimi i gypave 
të ujësjellësit me 

duq 

Figura 2.36. Shenjat e instalimeve të ujësjellësit

Derdhje e 
thjeshtë për 
ujë të ftohtë 

dhe të nxehtë

Derdhje e 
lëvizëse për 
ujë të ftohtë 

dhe të nxehtë

Guaska e 
murit me 

derdhje për 
ujë të ftohtë

Guaska e 
murit me 

derdhje për 
ujë të nxehtë

Lavaman  me 
derdhje për 
ujë të ftohtë 

dhe të nxehtë

Lavaman për 
enë  me grila 

dhe derdhje për 
ujë të ftohtë dhe 

të nxehtë

Kazan në 
lavanderi 

i lirë

Kazan në 
lavanderi i 
murosur

Stufa në banjo 
për nxehje me 

qymyr

Stufa në banjo 
për nxehje me 

gaz

Vaska e lirë për 
larje

E murosur Dushi 
i  lëvi-
zshëm

I pa  
lëvi-

zshëm

Nxehësi 
elektrik për 

ujë  

Kazani i 
avullit

Nxehësi i 
avullit për ujë 

(bojleri) 

Oturak Guaskë 
tualeti

Guasvend 
mbledhës i ujit 

të kanalizi-
mitualeti

Ujëmatësi 

bide

Gypi i ujësjellësit 
Ventili derdhës për 
bashkim të gypit të 

gomës 
Nxehësi për ujë

Gypi i ujësjellësit e 
mbuluar

Ventili lëshues me 
ventil derdhës

Nxehësi për ujë me 
derdhje paralele, 
stufa për banjo

Ndryshimi i prerjes 
së gypit 

Ventili derdhës me 
notues Ena e hapur

Bashkimi i gypave 
të ujësjellësit me 

fëllënxhë 

Mjeti për rrezatim 
të gypave

Pastruesi i tualetit 
me kazan

Bashkimi i gypave 
të ujësjellësit me 

duq 

Mbyllësi mbrojtës 
i gypit

Kazani për shtypje 
me ajër (erë)

Bashkimi i gypave 
të ujësjellësit me 
duq me mprehje 

Pastruesi i tualetit 
me presion

Pompa e ujit me  
gu  m uji

Ventili për vidhosje 
me gjerdan  

Dushi Bashkimi i pajisjes 
elektrike me tokën

Ventili lëshues me 
rezistencë të vogël 

Dush me zorrë të 
gomës

Bateria për përzierjen 
e ujit të nxehtë dhe 
të ftohtë lëshues me 
rezistencë të vogël 

Ventili i lirë rrjedhës
p-avulli
e-rryma elektrike
j-qymyri
g-gazi
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Në përbërje të planit vizatohet edhe paraqitja izometri-
ke e gypave të ujësjellësit ose skema „shtrang”.

Figura 2.37. Paraqitje izometrike në skemën të ujësjellësit „shtrang”

Ujëmatës

Paraq. gjerdan
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2.3.2 OBJEKTET SANITARE, ELEMENTET 
SANITARE DHE PAJISJET

PAJISJET E UJËSJELLËSIT

Dallojmë tre lloje të pajisjeve të ujësjellësit: 
o Për derdhje;
o Për mbyllje-lëshuese;
o Rregulluese;

Përpunohen nga mesingu dhe me diametër prej 1/2” 
deri 2”, dhe më shumë

1. Pajisjet për derdhje

Veçanërisht shërbejnë për derdhjen e ujit, ndërsa janë 
në më shumë lloje.

) Rubineti i thjeshtë për derdhje

Ka tub dalës, shtëpizë mbyllëse, ventil me vidhë dhe 
dorezë. Në fund të ventilit ka pllakë unazore me shtesë 
gome për mbyllje të mirë të hapjes në rubinet. Me rro-
tullim të ventilit hapet ose mbyllet lëshimi i ujit dhe lar-
gohen dukurit e goditjeve të ujit nga mbyllja e papritur e 
rubinetës. Ato përpunohen me diametra prej 1/2 “ deri 2”. 
Pozicioni i ventilit është në mur.

Figura 2.38. Ventilat lëshues: të thjeshtë ( ), 
me holender ( ), doreza (R,L)

Figura 2.39. Pajisjet për derdhje
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b) Holender ventil për derdhje

Dallohen nga ventili (rubineti) i thjeshtë për derdhjen 
e ujit vetëm pas tubit i cili është në formë unaze me vidhë 
(holender) me mbështjellje në të cilat vendoset zorrë e 
gomës. Ky ventil përdoret në: oborret, lavaman, garazhe, 
dhoma bojleri dhe hidrant. Përpunohet me diametër prej 
1/2 “ deri 2”.

Pajisjet për rubinet (ventil)

Për rregullimin e currilit (rrjedhjes) së ujit përdoren 
spërkatëse - trënda  la, rregullues, perlator dhe currila.

Spërkatëse - trënda  l janë dushe dhe shërbejnë për 
spërkatjen e ujit. Përpunohen me diametër prej Ø 50 mm 
deri Ø 250 mm.

Rregullatorët e currilit janë pajisje të cilat e formëso-
jnë ujin. Përdoren te enëlarëset, ndërsa me presion mbi 
butonin rregullohet currili.

Aeratorët (perlator) montohen në llullën (çibukun) 
derdhëse dhe shërbejnë për zbutur fuqisë së currilit dhe 
kursimin e ujit.

Currili i ujit kalon nëpër sitë dhe udhëzues. Pastaj, ai e 
thithë ajrin dhe uji bëhet më i butë me sasi të nevojshme 
të oksigjenit.

 
Currilat janë pajisje që e zvogëlojnë ose e rrisin di-

ametrin e gypit, ndërsa me këtë e reduktojnë ose e rrisin 

Figura 2.40 Holenderi i rubinetave (çezmave) për derdhje

Figura 2.41 Trënda  l për rregullimin e rrjedhjes

Figura 2.42. Perlatorët dhe rregullatorët e 
currilit:
( ,F,Z) zbutës i currilit ( ), me të kuqe 
në tërheqje (Z)
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currilin e ujit. Përdoret për pastrimin e rrugëve, ujitjen e 
parqeve dhe  kjen e zjarreve.

Pajisjet (armatura) dhe bateritë

Prodhohen me asortiment të madh. Sipas vendit të për-
dorimit ndahen në pajisje (armatura) për:

o Enëlarëse;
o Larëse;
o Vaskë;

Për enëlarëse ekzistojnë pajisje (armatura) të murit ose 
që qëndrojnë në këmbë, me një dorezë dhe dy doreza për 
përzierjen e ujit të ftohtë dhe të nxehtë dhe pipë.

Për larëse (lavaman) përdoren pajisje (armatura) me 
pipë të lëvizshëm dhe të palëvizshëm, në formë zile ose 
me aerator. 

Figura 2.45 Pajisje (armatura) për kuzhinë

Armaturat për vaska detyrimisht janë të pajisura me 
ujë të nxehtë dhe ftohtë. Bateria (trënda  l) mund të jetë 
 kse ose me dush të lëvizshëm dhe zorrë. 

Figura 2.43. Currilat për zorrë: 

Figura 2.44 Pajisje (armatura) dhe bateri për 
enëlarëse 
Të murit (a,b,c) për bojler (D), bateri që qëndrojnë 
në këmbë me një dorezë (S,E,R), bateri në formë 
zemre (J), dhe bateri të murit me një dorezë (G,F), 
ventili për makinën për larje (lavatriçe) (H), ventili 
në formë gjuri (K,T).

Figura 2.46 Pajisje (armatura) për dush
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Për dush ose dush kabina vendosen pajisje (armatu-
ra) të njëjta lëshuese si edhe te vaskat.

Figura 2.47 Pajisje (armatura) për dush kabina
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2. Pajisje (armatura) mbyllëse-lëshuese

Këto pajisje (armatura) kanë rol konstruktiv dhe funk-
sional në rrjetin e ujësjellësit. Me ato mund të kontrollohet 
sasia e rrjedhjes së ujit ose plotësisht të shkëputet nga 
puna një pjesë të rrjetit ose i tërë instalimi.

) Ventili lëshues- çezma ka trup të rrumbulla-
kët të zgjatur me ventil i cili lëviz me ndihmën e rrotës. 
Me zhvidhosjen lirohet rrjedhja e ujit dhe  tohet rezisten-
cë i cili shkakton ngufatje të rrjedhës së ujit. Kjo ngufatje 
reduktohet me përdorimin e çezmës me ventil të pjerrët i 
cili gjatë rrotullimit të rrotës tërhiqet prapa dhe me këtë 
më të mirë çlirohet kalimi. Këto rubineta (çezma) vazhdi-
misht janë të hapura, ndërsa mbyllen sipas nevojës. Ven-
dosen nëpër të gjithë rrjetin duke  lluar nga ujëmatësi, të 
degëzimeve në fund të vertikaleve dhe në çdo degëzim 
para vendit për rrjedhje. Kanë diametër prej 1/2 “ deri 2”.

b) Rubineta depërtuese me vrimë të vogël
Kjo rubinet ka ventil të veçantë i cili e lëshon pro  lin 

e tërësishëm të derdhur dhe shkakton ngufatje, ndërsa me 
këtë nuk jepet rezistencë. Për shkak të kostos së lartë për-
doret vetëm atëherë kur ujësjellësi punon me presion të 
vogël. përpunohen me diametër prej 1/2 “ deri 2”.

c) Rubineta ventil depërtuese
Kjo rubinet paraqet kombinim në mes rubintës depër-

tuese dhe rubintës për derdhje dhe shërben për zbrazjen e 
pjesëve ose gjithë instalimit të ujësjellësit në apartamen-
tet. Vendosur në fund të secilës pjesë vertikale ose te pjesa 
më e ulët e instalimit te ujëmatësi. Në rast të zbrazjes së 
instalimit mbyllet rubineta e madhe, ndërsa hapet rubineta 
e vogël nëpër të cilat rrjedh uji nga tubacionet. Ka diame-
tër prej 1/2 “ deri 2 “.

3. Pajisje (armatura) rregulluese

Këto pajisje (armatura) përdoren për rregullimin e pre-
sionit, ndërsa njëkohësisht janë edhe si pjesë sigurie. Këtu 
përfshihen:

Ventilet reduktorë që shërbejnë për rregullimin e 
presionit në rrjet. Vendosen në  llim të rrjetit të shtëpisë 
prapa ujëmatësit dhe degëzimeve të hidrantit për zjarr. 
Janë të ndërtuar në mënyrë që anulojnë ngufatjen me te-
pricën e presionit. Përpunohen me diametër prej 1/2 “ deri 
2”.Figura 2.50. Rubineta (shiber) depërtuese me 

rezistencë të vogël (me valvula)

Figura 2.48. Ventili depërtues – rubinetë (çezmë)

Figura 2.49. Rubineta (çezma) depërtuese e 
pjerrtë
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Ventil kthyes (pirg) është pajisje siguruese kundër 
rrjedhës kthyese të ujit. Parashtrohet pyetja përpara thith-
jes për t’i parandaluar presionet nga rrjeti kur thithja nuk 
punon. Është i konstruktuar ashtu që me ndihmën e njërit 
kapak e lëshon ujin vetëm në drejtim të shtypjes, ndërsa 
në drejtimin e kundërt e mbyll kalimin. Vendoset për hi-
drofor përpara thithëses dhe në fund të gypit për thithjen 
e ujit në pus.Figura 2.51. Rubineta lëshuese
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OBJEKTET SANITARE

Objektet sanitare shërbejnë për pranimin dhe përdori-
min e ujit dhe dërgimin e ujërave të zeza nëpërmjet gy-
pave të kanalizimit. Vendosen ose montohen në fazën 
përfundimtare të ujësjellësit dhe kanalizimit të shtëpisë. 
Bëjnë pjesë në pajisjet e përhershme në objekt. Në treg i 
porosisin shumë prodhues, me një asortiment të shumëllo-
jshëm, me materiale të ndryshme dhe në ngjyra të ndrysh-
me. Materialet me vetit e tyre i plotësojnë kërkesat tekni-
ke, sanitare - higjienike dhe estetike.

Në karakteristika teknike përfshihen: ngurtësia, re-
zistenca ndaj fërkimit, nxehtësisë dhe ftohtit (të nxehtë 
dhe të ftohtë), nuk e lëshojnë ujin, janë kompakte, rezistu-
es ndaj acideve, bazave dhe kanë lustër të bukur.

Ato janë në aspekt estetik të bukur dhe higjienik, janë 
të lërueshëm dhe me shkëlqim në sipërfaqe, me skaje 
të rrumbullakët për shpëlarje të lehtë, dhe pastrim dhe 
mirëmbajtje higjienike.

Në këto kërkesa zakonisht përgjigjen, qeramika, gizë 
hekuri dhe plastik.

Qeramika është më e përshtatshme dhe më së shumti 
përdoret. Prodhohet nga argjila më e bukur me shtesën e 
kuarcit të bluar, feldspat, dhe shamoti etj. Me Lustrimin 
e feldspatit, shkumësit, oksid-magnezit, kuarcit, kaolinit 
dhe tjetër. Përzierja e bluar vendoset në kallëpe dhe në 
temperaturë të caktuar piqet. Sipas përbërjes, llojit dhe 
procesit të prodhimit, këto produkte  tojnë edhe disa 
emra të caktuar.

Porcelani sanitar është qeramika më kualitative me 
masë solide të fortë, kompakte dhe me ngjyrë të bardhë. 
Nga ai përpunohen artikuj me madhësi të vogla dhe të 
mesme me mure të holla, ndërsa për shkak të ngurtësisë, 
të njëjtit mund të vidhosen për mure. Meqenëse prej 9-13 
% mblidhen si masë, për atë shkak nuk përpunohen sende 
të mëdha. Glazura (lustra) e porcelanit nuk është e tejdu-
kshme, është e përhershme me tonet pastel dhe të fortë.

Fajanca e shamotit (faerton) gjithashtu paraqet qe-
ramikë cilësore e cila pak grumbullohet dhe përdoret për 
përpunimin e artikujve të mëdha (vaska, oturak, pllaka të 
rrafshëta, etj). Për shkak të porozitetit edhe ngjyra e ver-
dhë zhvishet në porcelanin e tij (i ashtuquajturi angobim) 
dhe lustrim. Muret e fajancës janë më të trasha, sendet 
janë të rënda por janë rezistuese ndaj përdorimit të vra-
zhdët.

Gurorja është gjithashtu qeramikë rezistuese ndaj ndi-
kimeve kimike, mekanike dhe termike (për shkak të rërës 
ose shamotës të cilit i shtohet masës gjatë përpunimit) 



55

Instalimet

me sipërfaqe jo të rrafshëta për shkak si rëra ose shamota 
janë bluar në grimca më të mëdha. Prodhimet më shpesh 
përdoren për enëlarëset laboratorike, dush - vaskat, vend 
derdhje, gypa dhe të ngjashëm. (Kudo qoftë ku pamja nuk 
është e rëndësishme).

Sendet e farkuara- të hekurit montohen atje ku ka 
përdorim të vrazhdët. Pjesa e brendshme është emaluar, 
ndërsa pjesa e jashtme është e mbrojtur nga korrozioni. 
Produktet janë të rënda, dhe prodhohen: vaska, enëlarëse, 
larëset. Këto elemente më rrallë përdoren.

Llamarinat metalike përdoren për përpunimin e ele-
menteve sanitare. Më të lehta janë nga sendet e farkuara 
- të hekurta, por janë më pak të qëndrueshme dhe akusti-
ke. Ato janë të emaluara nga korrozioni dhe shumë rrallë 
përdoren.

Guri - guri natyror (mermeri) është material shumë i 
shtrenjtë, por megjithatë përdoret për pajisje dhe pishina 
në ndërtesat luksoze.

Guri arti  cial përdoret për veshje të sipërfaqeve të 
murit si element dekorativ.

Masat plastike - në vitet e fundit e pushtojnë tregun. 
Nga plastika e fortë prodhohen kazanët plastik të WC, 
WC guaskat, lavaman, vaska, dush kabina dhe produktet 
tjera për pajisjen e banjave ose blloqeve sanitare nga një 
pjesë.

LLOJI I OBJEKTEVE SANITARE SIPAS VENDIT 
TË PËRDORIMIT

Forma dhe konstruksioni varet nga vendi i përdorimit 
dhe lloji i rrjedhjes, por të gjithë kanë pjesë të përbash-
këta: enë në të cilën derdhet uji me hapje për derdhjen e 
ujit në pjesën e poshtme, sifonit dhe rubineta për derdhje. 
Sipas pozitës dhe mënyrës së montimit të objekteve sani-
tare mund të qëndrojnë në dysheme ose të qëndrojnë të 
varur në mur.

Sipas qëllimit dhe cilësinë së derdhjes ndahen në:

1. pajisje për ujërat fekale - WC guaska dhe oturakë;
2. pajisje për pranimin e mbeturinave ushqimore të 

kuzhinës;
3. pajisje për marrjen e ujit të përdorur, larja dhe pas-

trimi;
4. pajisje të ndryshme speciale;

1. WC guaskat

Janë të përbëra nga guaska dhe larësi. Sipas metodës 
së shpëlarjes dallohen: formë të enës, të hinkës, formë të 
gjuhës, thithëse.
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Sipas metodës së montimit WC guaskat ndahen në ato 
që përforcohen në dysheme, të përforcuara në mur ose 
konzolë.

Sipas madhësisë guaskat mund të jenë normale dhe për 
fëmijë.

Llojet e tualeteve – WC

Sipas vendbanimeve më të vogla, më së shpeshti 
fshatrat ku nuk ka instalim të ujësjellësit, përdoren “WC 
–tualete të thata’’ të vendosura mbi gropën e murosur në 
oborret.

Në vitet tetëdhjetë të shekullit të kaluar në Angli tuale-
tet ishin të lidhura me kanalizimin dhe shpëlarje me ujë. 
Nga këtu ka mbetur emri “water1closet”, - tualet me ujë, 
shkurtimisht WC.

Ekzistojnë tualete ulëse (me guaskë) dhe në këmbë 
(“tualetet e dyshemeve”).

Prodhohen me madhësi të ndryshme, ndërsa përfor-
cohen në dysheme ose në mur.

Sipas madhësisë mund të jenë: normale dhe për fëmijë.

Normal             të fëmijëve

d=43-65 cm (zakonisht 48 cm) d=32-42 cm 
=34-38 cm (zakonisht 36 cm) =30 cm 

v=36-42 cm (zakonisht 38 cm) v=30-35 cm 

Sipas formës së brendshme dhe konstruksionit dhe 
mënyrës së shpëlarjes prodhohen me kazan të ulët, me 
kazan të lartë ose shpërlarëse. Ekzistojnë tre lloje, dome-
thënë: i cekët, të thellë dhe me thithje.

 
Figura 2.53 Guaska të thella: me lidhës 
në dysheme nën guaskë (S); të majta 
pa sifon (L);

Figura 2.52 Guaska të cekëta dhe në formë ene: me lidhës në mur (Pz); në dysheme 
jashtë guaskës (Pz), nën guaskë (Pt)
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Figura 2.56 Llojet e guaskave 

Figura 2.54 Guaska në formë gjuhe: me lidhëse në mur (z); në dysheme 
(U); mbi guaskë (V)

Figura 2.55. Guaska thithëse, guaska pa zhurmë: me lidhëse në dysheme(U,V); 
në mur (Z);
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Llojet dhe mënyrat e larjes së guskave WC

Të njëjtit mund të jenë brenda të fshehur me trupin e 
guaskës dhe të jashtme.

Sipas formës, shpëlarja mund të jetë: vertikale (S-si-
fon), pjerrtë (P-sifon) ose horizontal. 

Shpërlarësit e tualeteve – WC-së – shërbejnë për sje-
lljen e ujit nga rrjeti i ujësjellësit.

Ato aktivizohen me dorë, me këmbë ose me ndihmën 
e fotoqelizave.

Sipas konstruksionit dhe mënyrës së funksionimit, 
shpërlarësit janë:

o kazan të tualeteve;
o patentë shpërlarës (ventila);

Kazanët e tualeteve janë rezervuarë me vëllim prej 6 
l deri 20 1. Të përpunuara nga hekuri, teneqe e emaluar, 
qeramikë dhe plastik. Në atë ka pajisje për mbushje, sh-
karkimi dhe mirëmbajtje të nivelit të ujit.

Figura 2.57 Kazanët e lartë të tualeteve: gypa shpërlarës të mureve (  dhe ), 
në mur ( ); pozita e gypave – të lakuar (k) i gabuar-keq (L) dhe i favorshëm 
( ); lidhja e gypave shpërlarës me fytin grykëderdhje me ndihmën e unazës së 
gomës ( ), dorezat e gomës ( ), ose mbështjellëse gome (V)
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Shpërlarësit – quhen edhe patentë shpërlarës, ndërsa 
kyçen direkt në gypin e ujësjellësit për shpëlarje të guas-
kës së WC-së me diametër prej Ø 15 mm deri Ø 32 mm të 
përforcuara në mur.

Me presion në dorë shpërlarësi aktivizohet automati-
kisht. Hapet ventili dhe për 10 sekonda lëshohet 6 1 deri 
10 l ujë. Mbyllet nëpërmjet spirales në pozicionin e parë.

Figura 2.58. Kazan i vendosur në guaskë

Figura 2.60 Kazanët e ulët: në mur (N), 
të vendosur në mur (Z), kapaku (p), 
detajet e kazanit në mur dhe prerja (K) 

Figura 2.59 Kazani i instaluar në guaskë
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Oturak (shurrëtore) – i përdor ekskluzivisht popullata 
mashkullore në ndërtesat shoqërore, objektet publike, sh-
kollat   dhe fabrikat.

Ekzistojnë oturak të murit dhe që qëndrojnë në këm-
bë. Janë të përpunuara prej qeramike, ndërsa në pjesën e 
poshtme janë bashkuar me sifon metalik. Montohen në 
një lartësi prej 60 cm deri 65 cm, dhe për fëmijët nga 55 
cm deri më 60 mm. Gjerësia e tyre lëviz nga 21 cm deri 
36 mm. Për shpëlarje ka spërkatës që përhapen në varg. 
Në pjesën e fundore ka sifon për ujërat e zeza. Ekzistojnë 
shpërlarës të thjeshtë dhe aktivizim elektrik i shpërlarësit.

Figura 2.61 Shpërlarësi patent automatik 
(R): detali i shpërlarësit (D), kapela 
(kp), pistoni (k), cilindri (C), doreza (R), 
unaza për mbyllje (p), lidhëse (konektor) 
i gypit të ujësjellësit (wc), susta (spiralja) 
(o); shpërlarës i thjeshtë me dorezë për 
shpërlaje të drejtpërdrejtë (Pr), shpëlarje 
automatike përmes fotoqelizave (F), 
dërgues (Od), pranues (Pr)

Figura 2.62. Shurrëtore sipërfaqja e 
përdorur(A); shurrëtore qeramike të murit 
(B); ovale (C); konike (D) këndore (U).
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Tualetet (WC) të dyshemeve – më shpesh përdoren te 
ndërtesat industriale, stacionet hekurudhore, shkolla dhe 
tualete publike. Ato përpunohen prej hekurit të derdhur, 
gurit dhe plastikës. Prodhohen në formë drejtkëndori (R) 
ose në formën e të patkoit (L). Montohet më shpesh në 
dysheme, ndërsa sifoni (S) montohet më vonë me diame-
tër prej Ø 100 mm. Që mos të shihet sifoni në tavan në 
hapësirë më të ulët duhet të rritet lartësia e shtresës së 
dyshemesë ose tualetit të dyshemesë të ngritet në 16 cm 
mbi dyshemenë (H)

Figura 2.64 Tualetet në dysheme. Për instalimin (vendosjen) e dyshemesë së emaluar drejtkëndor 
(M), formë patkua (L), qeramike (O dhe K) dhe të qeramikës dysheme (H), sifon ( )

Figura 2.63 Tualetet konzolë: me shpëlarje 
të thellë (D), thithëse (J), në formë ene (T). 
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2. Pajisjet për pranimin e ndyrësirës së kuzhinës

Në pajisjet për ujin e ndotur të kuzhinës bëjnë pjesë:
- enëlarësit;
- çezmat e kuzhinës;
- lavamanët -enëlarëset; 
- „trokadero”
- makinat për larjen automatike të enëve;

Enëlarësi - përdoret ekskluzivisht për larjen e pajis-
jeve dhe enëve të kuzhinës. Sipas formës janë në formë 
katrori,   me tehe të rrumbullakëta, me fund të rrafshët, rre-
thore dhe eliptike.

Në kuzhina vendosen një pjesësh ose dy pjesësh me 
qëllim të kullimit të enëve dhe plakka të ndryshme të 
kombinuara të punës. Për shkak te lagështisë së vazhdu-
eshme, kontakti nga pllaka e punës dhe enëlarësi përpu-
nohen. Përpunimi mund të jetë e ndryshme: me PVC të 
fortë, me shirit plastike, me shirit të veçantë ose pro  le të 
gomës.

Në fund ka vrimë dalëse (rrjedhëse) (ventil në formë 
të rrjetës) me Ø 32 ose Ø 40 mm me grill zbukurues me 
hapje të vogla.

Mbyllja e vrimës derdhëse është me tapë plastike e cila 
është e lidhur me zinxhir metalik për enëlarësi. Vrima da-
lëse (rrjedhëse) nga enëlarësi lidhet me sifon (mbledhës 
i yndyrave) me Ø 50 - Ø 70 mm e përpunuar prej metali 
ose plastike.

Ekzistojnë edhe enëlarës të veçantë (për kuzhina hote-
lerie, restorante, etj.) me dimensione më të mëdha nga ato 
standarde.

Figura 2.65 Enëlarës: enëlarëse të muri, 
me dy ndarëse (Dd); me një ndarëse (Jd), 
ndërtuese (st); pllakë e linuar me larës dhe 
ndërtues (Lp); keramikisht për ndërtim, 
rrethore (O) dhe drjetkëndësh (K), me 
armaturë për sjellje të ujit (sk), vazhdues i 
brushës (c), mbajtës për brushë (Dc).
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Enëlarseja me grimcuese

Grimcuesit — janë të lidhura në enëlarëset dhe janë 
metoda më e bukur dhe higjienike për eliminimin e pro-
blemit me mbeturinat e ushqimit.

Janë të njohura nën emrin grimcues uji (“HIDRO DIS-
POSER”), e cila shpejt dhe me lehtësi i bluan mbeturinat 
e ushqimit, i kthen ato në grimca të vogla të copëtuara, të 
cilat rrjedhin normalisht përmes gypave të sifonit dalës 
direkt në sistemin e kanalizimit për ujëra të zeza. Janë të 
përshtatshëm për lidhjen e çdo lloj lavamani, ndërsa kanë 
edhe mundësinë për të lidhje edhe me makinën pjatalarë-
se, që do të thotë se ato janë universale.

Figura 2.66 Enëlarëse bashkëkohore
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Parimi i punës është si vijon:

Me lëshimin e ujit të ftohtë nga çezma aktivizohet dip-
sozeri përmes ndërprerësit të largët i montuar në mur ose 
në pllakë pune të elementeve të kuzhinës. Përmes hap-
jes së enëlarësit shtyhen mbeturinat nga ushqimi (eshtrat, 
peshku, perimet, frutat, lëvozhga nga vezët, etj.) E gjithë 
kjo shpejt, me lehtësi dhe ngadalë dhe pa zë shkon në ka-
nalizim (yndyrat, mbeturinat e lëngshme, erërat, bakteret).

Grimcuesi është e përbërë nga sipërfaqja rrotulluese 
nga çeliku që nuk ndryshket. Ajo i pranon dhe fuqimisht i 
shtynë mbeturinat ushqyese drejtë unazës së fortë të mulli-
rit, i  ksuar për stabilitet kundrejt korpusit ani korrozion i 
dhomë për larjen e ushqimit.

Në këtë mënyrë mbeturinat pa rrezik, me lehtësi dhe 
qetësisht grimcohen në mikro-grimca, kalojnë përmes 
hapjeve ngushta të rotorëve ballor, edhe më tej me anë të 
sistemit të ujërave të zeza të enëlarësit rrjedhin në kanali-
zim në formën e përsheshit të rrallë.

Jashtëzakonisht motori i fuqishëm induktiv, teknolog-
jitë moderne në projektimin dhe përpunimin e detajeve 
të veçanta, garantojnë eksplorim të sigurt higjienik dhe 
shpresëdhënës dhe mënyrën e montazhit e shndërrojnë hi-
dro-dispozerin në prodhim universal, të rëndësishme dhe 
të nevojshëm në kuzhinat moderne.

Filtri për ujin për pije

Filtri për ujë të pijshëm është pajisje pastrimin e ujit të 
pijshëm i cili lidhet me sistemin ekzistues të ujësjellësit në 
shtëpinë e çdo familje dhe montohet në enëlarësin.

Uji i  ltruar mblidhet në rezervuar prej 10 l i cili është 
pjesë integrale nga (sistemi rezervë i Osmozës) edhe më 
tej përmes ventilit të veçantë i cili montohet deri te ai ek-
zistues, përdoret për pije dhe gatim.

Ky sistem largon rreth 99 % të baktereve dhe viruset, 
llojet e ndryshme të metaleve të rënda, materialet radioa-
ktive, 100 % e largon asbestin në ujë dhe kështu  tohet uji 
i pastër për pije dhe gatim.

Figura 2.67 Grimcuesja e enëlarëses
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SISTEMI PËR 
MONTAZH TË 

SHPEJTË

HYRJE PËR 
MAKINË PËR ENË

IZOLIMI I ZËRIT

ROTORËT PREJ 
ÇELIKUT TË 

PANDRYSHKUR

DHOMA ANTI 
KORROZIVE PËR 

BLUARJE

GYPI I UJËRAVE 
TË ZEZA

MOTORI INDUKTIV

LIDHJA 

Figura 2.68 Sistemi rezervë Osmozë për 
pastrimin e ujit
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Lavamani – enë larësi “trokadero” - Kjo pajisje ësh-
të vetëm për kuzhina të mëdha, spitale, hotele dhe shërben 
për derdhjen e ujit të papastër nga larja e dyshemeve, si 
dhe për larjen e enëve të fëlliqura (pështymore, lopata). 
Sipas formës dhe konstruksionit i ngjanë guaskës së tu-
aletit me sifon të ndërtuar. Montohen në gypat e kana-
lizimit Ø 100 mm, në mënyrë të njëjtë si edhe guaskat e 
WC (tualeteve). Nga pjesa e epërme ka rrjet të veshur me 
nikel (r) për vendosje dhe mbushjen e kovave me ujë. Për 
mbushjen e enëve me ujë përdoren çezmat e murit, ndërsa 
për shpëlarje të enëve për larje përdoren janë korpstat pa-
tentë – pastruesit ose sërish uji lëshohet nga kazani.

 
Makina për larjen e enëve, - për larje automatike të 

enëve në restorante, spitale etj. si dhe në amvisëri të cilat 
e lejojnë mundësit materiale, përdoren makinat për larjen 
e enëve.

Në amvisëritë instalohen në kuzhina nën pjatën punu-
ese. Në atë ka dy shporta ku vonohen enët e vendosura në 
lartësi të ndryshme. Një ose dy gypa e bartin ujin në curril 
të cilat rrotullohen nën ndikimin e shtypjes së ujit ose me 
ndihmën e pompës ose në curril të fuqishëm e gjuajnë 
ujin mbi enët. Makina ka zorrë gome të ujit me diametër 
Ø 3/4“, për ujin e ftohtë dhe ventil të ajrit e cila e ndalon 
ujin nga makina që mos të kthehet në rrjetin e ujësjellësit. 
Për punën e makinës e nevojshme është kyçja në rrjetin 
elektrik. Për sjelljen e sustave dhe zgjedhjen e programit 
për larje dhe zgjedhjen e temperaturës prej 60o – 80o C 
enët lahen, ndërsa programi i fundit i makinës kryen thar-
jen e enëve.

Ujërat e zeza i dërgon gypi plastik me diametër Ø 15 
ose Ø 20 mm. Skaji i lirë është i kyçur në sifon të murit 
me grykë me diametër Ø 40 mm.

3. Pajisjet për pranimin dhe përdorimin e ujit për 
larje nga larja dhe pastrimi

Pajisjet për larje janë enëlarësit, ndërsa për pastrim dhe 
larje në dush janë vaskat dhe dushet.

Lavamanët përdoren për larjen e duarve dhe fytyrës. 
Montohen si grupore ose individuale (në kazerma, inter-
nate, qendra industriale).

Lavamanët janë enë të lugëzuara (konkave) me pajisje 
për pranimin dhe shfrytëzimin e ujit. Në fund gjendet vri-
ma me tapë të lyer me nikel ose plastike në zinxhir. 

 

Figura 2.70 Makinat për larjen e enëve

Figura 2.69 Enë larësi “trokadero”
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Sipas formës mund të jenë drejtkëndëshe, rrethore dhe 
gjysmë - rrethore. Kanë ose dy çezma për ujë të nxehtë 
dhe të ftohtë, të cilat mund të qëndrojë në mur mbi la-
vamanin ose të jenë në vet lavamanin. Në pjesën e gjatë 
të lavamanit ka sifon të kromuar ose plastike. Lavamani 
mbështetet në çizme ose mund të jetë e varur në mur me 
vida. Lavamani është i lidhur me ujësjellësin me ndihmën 
gypave me ventil dhe kapak. Me lavamanin vijojnë pajis-
je ndihmëse: rafte prej porcelani, qelqi, plastike, pasqyrë, 
mbajtëse për sapun, për gota, për lecka.

Dimensionet:
Bebi (pikolo) 25/30 cm 
Mesatare 40/30 cm; 50/40 cm 
Të përgjithshme 56/42 cm; 64/46 cm; 60-45 cm 
Hotelerie 70/51 cm 

Figura 2.71 Lavamanët bashkëkohor
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Ekzistojnë edhe lavamanë këndorë. Përpunohen nga 
qeramika, porcelani dhe plastika, në ngjyra më të ndrysh-
me. 

Bideja është pajisje e veçantë për qëndrim e cila shër-
ben për kujdesen e pjesëve intime të trupit. Përpunohet 
prej porcelani sanitar, sipas formës së ngjashme me WC 
guaskën. Për zbrazjen e bidesë shërben ventili derdhës 
dhe vrima për derdhje. Uji sillet përmes dush-spërkatëses 
e vendosur në pjesën e poshtme. Ajo gjendet nën ujë, kur 
bidea është e mbushur me ujë. Për larje përdoret uji nga 
ena. Me bidenë shkojnë edhe pajisjet ndihmëse: mbajtësi 
për sapun dhe mbajtësi për sfungjer. Pranë bidesë verti-
kalisht vendosen dorezë dhe mbajtëse horizontale për 
peshqir në mur. 

Figura 2.72 Lavamanët këndorë

Figura 2.73 Bidea
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Vaskat për larje përpunohen në forma dhe madhësi të 
ndryshme nga hekur i derdhur dhe teneqe e çelikut, fajan-
cë dhe plastik. Sipas qëllimit ndahen në vaska për larje, 
universale, për fëmijë dhe për nevoja të veçanta. Vitet e 
fundit aplikim më të madh kanë vaskat plastike, për shkak 
të peshës së lehtë, me formë të bukur dhe ngjyra dhe izo-
lim të tingullit dhe termik. Shumica e aplikimeve kanë ato 
me bazë drejtkëndëshe. Sipas pamjes së jashtme dallohen 
në ato që qëndrojnë lirë, kabinetike dhe dush të murosur. 

Kur qëndrojnë në këmbë ose mbajtësit special përfor-
cohen, ndërsa për shkak të izolimit të tingullit nën këmbë 
vendosur send nga materiali plastik. Lartësia zakonisht 
sillet prej 55-60 cm.

Vaskat e lëshuara – te ato skaji i sipërm nga vaska 
është në nivel me dyshemenë ose pak janë të ngritur. Te 
ato paraqitet vështirësia me përpunimin e lartësisë mes 
kateve gjatë ekzekutimit, hidro-izolimit dhe nuk janë të 
përshtatshme për mbajtjen e higjienës. Vendosen në vila 
dhe apartamente luksoze. 

Vaskat – e lira që qëndrojnë në këmbë – më pak 
përdoren për shkak të shikueshmërisë të këmbëve dhe në 
pjesën e përparme nga vaska, por edhe izolimit termik 
nuk është i mirë. 

Kabinet vaskat përpunohen (shtrihen) prej qeramike 
bashkë me shtresën. Kanë pamje të bukur, por janë mjaft 
të shtrenjta dhe përdoren më rrallë. 

Vaskat e murosura - mund të jenë prej gize, llamarinë 
çeliku, plastike dhe qeramike me madhësi dhe forma të 
ndryshme me doreza ose pa ato. Nën skajet murosen me 
pllaka qeramike ose mermeri, për arsye higjienike dhe es-
tetike.

Vaskat plastike prodhohen me madhësi standarde, 
por edhe shumë më të mëdha. Për një larje të përkohshme 
për shumë njerëz. Përpunohen prej plastike (akrilik- ple-
ksi qelq). Nëpër të gjithë sipërfaqen janë ngjyrosur, kanë 
shkëlqim të lartë dhe nuk rrëshqasin përgjatë pjesës së 
poshtme gjatë larjes. Nuk ndryshken, nuk shkatërrohen, 
janë rezistues ndaj temperaturave të larta, janë të këndsh-
me në të prekur, e mbajnë temperaturën e ujit dhe lehtë 
mirëmbahen. Mund të ndërtohen me pllaka ose të mas-
kohen me panele nga materiali i njëjtë sikur vaskat. 

Vaskat universale kanë gjatësi më të vogla nga ato 
standarde. Pjesa fundore është në formë shkalle e ngritur 
për ulje. Për shkak të zvogëluar më shpesh janë montuar 

Figura 2.74 Vaskat
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në banjo të vogla, por kanë edhe konsum më të ulët të 
ujit. Dhe këto vaska sipas dëshirës ndërtohen me mur ose 
mbështillen me panele të maskuara. 

 
Poliban vaskat kanë dimensione më të vogla nga ato 

universale dhe kanë thellësi deri 30 mm. Prodhohen në 
formë katrore dhe trekëndëshi dhe janë vendosur në kënd 
të banjos. 

Të gjitha këto vaska pajisen me garnitura dhe me pa-
jisje ndihmëse.

Garniturat për derdhjen e ujit – shërbejnë ventilet 
derdhës. Ventilet janë me diametër Ø 32 mm ose Ø 40 mm 
të vendosura në pjesën e poshtme të vrimës derdhëse të 
vaskës, në distancë prej 25 cm nga skaji i fundit i vaskës 
i mbyllur me tapë në zinxhir ose mekanizëm. Uji derdhet 
në kanalizim përmes sifonit ose përmes kulluesit. Sifoni 
gjendet çdo herë mbi dysheme, për shkak të hidroizolimit 
të mirë. Vrimë derdhëse (kulluese) gjendet mbi skajin e 
sipërm 10 cm dhe është i mbyllur me rozeta. Në atë është i 
përforcuar zinxhiri nga ventili derdhës. Pas vaskës gjendet 
gypi plastik me diametër Ø 25 - 30 mm, e cila e lidh gypin 
derdhës me kanalizimin. Vendi i derdhjes (kullimit) kapak 
në formë rrjete dhe detyrimisht vendoset në dyshemenë e 
banjës (për rrjedhje-rrëshqitje të lehtë të ujit). 

Furnizimi i vaskës me ujë - Përveç instalimit për ujë 
të ftohtë është e nevojshme edhe instalimi për ujë të nxeh-
të. Në objektet me energji elektrike ose me instalim të 
gazit uji i ftohtë nxehet në bojler të vendosur në të njëjtën 
hapësirë (banjë, kuzhinë) aty ku ka instalim qendror, uji i 
ngrohtë bartet përmes degëve deri te vendi i konsumatorit. 

Për përzierjen e ujit të nxehtë dhe të ftohtë deri në tem-
peraturën e dëshiruar shërbejnë dush- bateritë. Uji der-
dhet përmes pipit ose spërkatësit të dushit. Pajisjet për ar-
maturat (vaskat) në varësi nga mënyra e instalimit mund 
të jenë që qëndrojnë në këmbë ose në mur. 

Pajisjet e murit vendosen mbi pllakat e qeramikës, 
ndërsa gypi i ujit është i mbuluar me llaç dhe pllaka. Pa-
jisjet që qëndrojnë të varura motohen në ballë mbi vaskën 
(Q) ose anash (Ll).

Armaturat (pajisjet) për vaskat përforcohen në mur, 
ndërsa ato janë: 

-  ena për sapun dhe sfungjer. 
-  dorezë për mbajtjen e kapakut gjatë daljes nga vas-

ka. (plastike, gypa të kromuar). Vendosen pjerrët në 
mur në një lartësi prej 1,00 m mbi dyshemenë dhe 
nën gjatësinë e vaskës. 

Figura 2.76 Pajisjet për banjë

Figura 2.75 Garniturat për derdhjen e ujit
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-  doreza mbajtës për peshqir pranë vaskës dhe la-
vamanit në një lartësi prej 1,00 m. Për tharjen e 
peshqirëve përdoren ngrohës prej gypave. 

 
Dushet – dush vaskat montohen në dyshemenë e ban-

jës, shërbejnë për larje nën curril të ujit ose të ashtuquajtu-
rit dush. Janë shumë ekonomik, sepse gjatë dushit shpen-
zohen 30-50 Uji l ujë (4 herë më pak se sa larja në vaskë). 
Materialet nga të cilët janë përpunuar janë plotësisht të 
njëjtë si edhe te vaskat. 

Sipas formës janë katror me dimensione 70/70 cm; 
90/90 cm ose 80/80 cm, bile edhe më të mëdha, ndërsa 
thellësia lëviz prej 15-30 cm. Anët u janë të ngritura për-
pjetë ose të zgjatura për shkak të mbulimit me pllaka mbi 
ato, ose të lëshuara në dysheme. Fundi i dush-vaskës është 
i sheshtë ose i rrudhur për shkak të rrëshqitjes. Në vend 
derdhje ka grilë me tapë. 

Përpunimi i vend rrjedhjes te dush-vaskat është i varur 
nga mënyra e vendosjes së sifonit. 

Nëse vendosja është me ndihmën e rrjetit të dyshe-
mesë, atëherë montohet gyp i lakuar ose bërryla për rrje-
dhje. Ato vaska që janë ngritur nga dyshemeja, me verti-
kalen bashkohen me unazë gome. 

Thellësia në dysheme për vendosjen e sifonit dhe gypit 
është prej 10-14 cm. 

Dushet individuale (grupore) - këto dushe shërbe-
jnë shumicën e njerëzve dhe përdoren në të njëjtën kohë. 
Vendosen në shkolla, dhomat veshje-zhveshjes, palestra 
sportive, kazerma, spitale, konvikte, fabrika etj. Ato mund 
të jenë të hapur, gjysmë të mbyllur ose të vendosura në 
kabina. Furnizimi me ujë është në mënyrë të njëjtë si edhe 
te dushet e veçanta, ndërsa për kursim të ujit, rregullohen 

Figura 2.77 Dushet
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automatikisht me kohëzgjatje të caktuar të larjes prej 5-10 
min. Uji derdhet poshtë në gypin derdhës. Në 3-4 dushe 
ka një gyp derdhës me diametër prej Ø 70 mm, derisa në 
10 dushe diametri është Ø 100 mm.

Banjat - Pajisjet në banja përbëhen nga elementet 
vijues: WC guaska, lavaman dhe vaskë. Banjat luksoze 
kanë edhe bide dhe dush-kabinë e ndarë me ndarje. 

Shpesh projektuesi e speci  kon llojin dhe radhitjen e 
elementeve akoma para projektimit (faza e projektit ideor). 

Nga renditja e elementeve sanitare dhe pajisjeve varet 
përdorimi funksional i banjës. Në fotogra  të e paraqitura 
tregohen disa baza të banjave me madhësi të ndryshme, 
dhe objekteve sanitare të renditura si duhet sipas renditjes 
së tyre të instalimit.

Figura 2.78 Banjat
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4. Pajisjet e ndryshme speciale

Çezmat higjienike - përdoren për pije të ujit, ndërsa 
vendosen në mur ose piedestal në vende lehtësisht të du-
kshme dhe të arritshme si që janë: shkollat, rrugët, parqet, 
hekurudhat, stacionet e autobusëve, industri, etj. Përpu-
nohen prej porcelani sanitar, fajancë, hekur të derdhur 
ose prej guri natyror. Currili i ujit del nga ena që është e 
kthyer përpjetë në formë të shatërvanit të vogël, ndërsa 
fyti derdhës është i mbrojtur me kapak të zbrazët, e cila 
nuk lejon që me buzë të preket rubineti. Rrjedhja mund të 
jetë individuale, me ndihmën e ventileve ose shpërthime 
të gjitha derdhjet të punojnë në të njëjtën kohë, ndërsa 
hapen sipas nevojës nga një vend ose siç është rasti me 
çezmat grupore. 

Lartësia e tyre nga dyshemeja deri në buzën e lartë për 
të rriturit është 90 – 100 cm, ndërsa për fëmijët nga 60-
80 cm (në varësi të moshës). Ujërat e zeza barten përmes 
sifonit me diametër Ø 32 mm nëpërmjet tubacionit të ka-
nalizimit me diametër Ø 40 mm.

Pështymoret higjienike – përpunohen prej porce-
lani, fajance ose çeliku të ra  nuar, ndërsa montohen në 
ordinancat e dhëmbëve, spitalet, ndërsa në sanatoriume 
shërbejnë për inhalacion. Përpunohen si guaska të vogla 
të murit ose në shtylla masive me lartësi prej 100 cm nga 
dyshemeja. Uji për shpëlarje të enës vjen nga lart (ng-
jashëm si te WC-të) nëpërmjet ventilit me të cilin operon 
me dorë ose me këmbë. Për bartjen e ujërave të zeza shër-
ben ventili derdhës i sifonit me diametër Ø 40 mm. 

Pajisje për vjellje montohen në anije, stacionet heku-
rudhore, hapësirat sanitare të ngjashme sipas formës dhe 
madhësisë, si dhe pështymoret me madhësi prej 45/45 cm 
dhe diametër të sifonit Ø 100 mm. Uji sillet njëjtë sikur të 
pështymoret.

Figura 2.80 Pajisjet për pështymje 
dhe vjellje 

Figura 2.79 Çezmat higjienike
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Makinat për larjen automatike më shpesh vendosen 
në banjë në qoftë se për ata nuk është paraparë hapësirë 
tjetër. Janë të përbërë nga kutia prej llamarine zakonisht 
ngjyrë e bardhë ose tjetër ngjyrë pastel, në të cilën ven-
doset daulle  kse, ndërsa në atë daulle lëvizëse nga çeli-
ku  snik, e cila përmes derës rrethore, vendosen rrobat 
e pista për larje. Ujin në daulle e nxeh ngrohësi, ndërsa 
rrotullimin e daulles bëhet përmes rripit në formë të konit 
dhe elektromotorit. Për sjelljen e ujit shërben zorrën Ø 20 
mm e cila te skaji i lirë është e lidhur me holender valvul. 
Zorra për ujin e ndotur të kanalizimit është plastike me 
diametër prej Ø 15 mm ose Ø 20 mm. Skaji i lirë është i 
lidhur me holender valvul në sifonin e makinës. Makina 
kyçet në rrjetën elektrike përmes prizës së mbuluar.

Pajisjet tjera speciale

Pajisjet për sifon (derdhje) në dysheme – shërbejnë 
për bartjen e ujit në kanalizim. Vendosen te nyjat e ujit në 
banja, kuzhinat e mëdha, dhomat larëse dhe kudo atje ku 
dyshemetë lahen me curril të ujit. Prodhohen prej hekurit 
të derdhur ose materialit plastik (PVC) me Ø 50, Ø 70, Ø 
100, Ø 125 dhe Ø 150 mm. 

Sifonet (derdhësit) përpunohen si: horizontal (të 
dyshemesë) dhe vertikale (të murit). Të murit kanë lidhë-
se anësore për lidhje me vaskë, dush-kabinë ose për 
lidhje të dusheve grupore. Instalohen në konstruksionin 
e dyshemesë. Nga lart mbyllen me kapak me brinjë ose 
hapje rrethore të përpunuara nga hekuri i derdhur, kromi 
ose plastike, me dimensione prej 15/15 ose 20/20 cm. Si-
pas formës janë katrore ose rrethore. Lartësia e shtyllës së 
ujit është 50 ose 60 mm. 

Për pastrimin e pajisjes ngrihet kapaku i sipërm me 
brinjë ose hapje rrethore, zhvidhoset tapa mbrojtëse, hiqet 
ena (shtresa) dhe e hedh llumin dhe yndyrën. 

Nuk janë mbylljet të ndryshme në kanalizime publike 
gjatë shirave të dendur dhe përmbytjet, ku uji krejtësisht 
mbush tuba, kanalet dhe gropa dhe madje edhe të ngjitet 
në trotuare. 

Ekzistojnë mbyllës të ndryshëm te kanalizimi publik 
gjatë shirave të mëdha dhe përmbytjeve, ku uji në tërësi 
i plotëson gypat, kanalet dhe gropat, bile edhe hip edhe 
nëpër trotuare.

Pajisjet për ndarjen e yndyrave (fabrikat për prer-
jen e bagëtisë shtëpiake, mishtore, naftë, yndyrë, benzinë, 
etj).

Figura 2.82 Sifonët (derdhësit) në dysheme

Figura 2.81 Makinat për larjen e rrobave
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2.3.3 BARTJA DHE INSTALIMI I PAJISJEVE PËR 
UJË TË NXEHTË

Bartja dhe instalimi i këtyre pajisjeve për ujë të nxehtë 
është sipas projekteve për ujësjellës dhe kanalizim.

Pajisjet mund të jenë: lokale, qendrore dhe nga lar-
gësia.

Lokale – uji nxehet në vendin e harxhimit
Qendrore – nxehja e ujit është në vend ngrohjen e ka-

zanit për gjithë ndërtesën
Nga largësia - nxehja e ujit është në një vend, ndërsa 

bartet deri te secila ndërtesë në vendbanim.
Sot më i përdorur është fjala bojler, për të gjithë llojet 

e rezervuarve për nxehjen e ujit pa dallim të asaj se a janë 
me izolim nxehtësie ose janë pa ato.

Bojlerët mund të jenë:

Akumulues – ku nxehet sasi më madhe e ujit para se 
të bëhet harxhimi;

Bojlerë rrjedhës – ku uji nxehet duke kaluar nëpër 
ngrohësit;

Të kombinuar – ku përdoren edhe dy mënyrat në të 
njëjtën kohë.

Sipas llojit të energjisë dallohen bojler elektrik dhe 
të gazit.

BOJLERËT ELEKTRIK

Te ne shumë më shumë përdoren bojlerët e gazit. Pro-
dhohen në forma dhe madhësive të ndryshme, ndërsa 
përcaktohen sipas sasisë së nevojshme të ujit të nxehtë, 
numrit të pajisjeve sanitare, fuqisë së ngrohësve. Për ban-
ja te objektet ndërtimore montohen kudo ku ka nevojë 
për ujë të nxehtë (te lavamanët, vaskat, dush-kabinat dhe 
enëlarësit), prej 50-100 l. Nëse nuk përdoret uji i nxehtë 
nga këto bojler për enëlarës atëherë në mënyrë plotësuese 
montohet bojler prej 5 l (varësisht nga nevojat).

Për të gjitha nevojat tjera si që janë (sallonet e  o-
ktarëve, bujtinave etj.) bëhet llogaritja për madhësinë e 
bojlerëve. Më shpesh vendosen sipas boshtit të gjatësisë 
- vertikalisht, në kllapa të veçanta në mur ose të njëjtët 
montohen në tavan.

Ngrohje elektrike akumuluese janë të përbëra prej 
mbështjelljes së jashtme me llamarinë çeliku, të mbrojtur 
nga një shtresë e llakut të pjekur. Nga pjesa e poshtme 
kanë mbrojtje metalike ose (kapak) plastik për instalim 
elektrik.Figura 2.83 Bojlerët elektrik
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 Në pjesën e përparme gjendet drita sinjalizuese e cila 
tregon kur është i kyçur bojleri. Përmes termostatit kyçet 
ose ç’kyçet ngrohësi.

Në rezervuar janë vendosur gypi grykë derdhës, 
ngrohësi dhe gypi derdhës. Përmes gypit të shkurtër uji 
hynë në rezervuar nën presionin e rrjetit të ujësjellësit. 
Ngrohësit përpunohen prej bakrit, ndërsa në brendi të 
ngrohësve ka spirale rezistuese e mbështjellë me masë 
qeramike dhe fuqinë prej 3 dhe 6 KW.

Presioni në bojlerët –sipas madhësisë së bojlerëve nda-
hen në dy lloje bazike:

•  Bojler me presion të ulët, te të cilat uji në kazan 
përmes gypit derdhës është në lidhje me atmosferën, 
dhe

•  Bojler me presion të lartë, te të cilët sundon presi-
oni i njëjtë si edhe te rrjeti i ujësjellësit.

Bojlerët elektrik rrjedhës 

Te këto ngrohës uji nxehet gjatë rrjedhjes së ujit, kanë 
kazan të vogël (0,3 -2 l) gjithmonë me presion të lartë, 
ndërsa ngrohësit kanë fuqi prej (12, 18 dhe 21 KW). Për 
ato është e nevojshme rryma trefazore dhe përçues me 
diametër të madh.

BOJLERËT ME ENERGJI SOLARE

Energjia diellore (solare) në vitet e fundit shumë më 
tepër sëhtë e përfaqësuar për ngrohjen e ujit në ndërtesa. 
Për shndërrimin e energjisë diellore në termike shërbejnë 
pranuesit - kolektorët. Kolektorët (mbledhësit) vendosen 
në vendet me diell, konstruksionet e kulmit, ballkonet, 
muret, etj, ndërsa lidhen me bojler dhe sistemin e e gy-
pave dhe pajisjeve. Nëpërmjet ato rrjedhë medium (për-
zierje prej uji dhe glykolit) dhe ia dorëzon bojlerit ujin e 
ftohtë dhe kështu ngrohet. Në periudhën e dimrit kur nuk 
ka ditë me diell mediumi nuk nxehet deri në temperaturën 
e kërkuar, atëherë bojlerët lidhen në energji elektrike dhe 
në këtë mënyrë uji nxehet.

Republika e Maqedonisë gjendet në mes të 41o dhe 43o 
gjerësi gjeogra  ke, e cila e përcakton territorin me nxeh-
tësi të lartë diellore. Matjet e bëra në territorin tonë trego-
jnë gamë të orëve me diell gjatë një viti prej:

- 2430 orë me diell në vit në Gjevgjeli
- 2400 orë me diell në vit në Shkup

Figura 2.84 Bojlerët elektrik rrjedhës
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Hulumtimet e mësipërme tregojnë se R. Maqedonia 
ka energji të mjaftueshme diellore për përmbushjen e 75-
80% nga nevojat për energji të ngrohjes për ngrohjen e 
ujit sanitar gjatë 12 muajve.

Figura 2.85.  Nxehja me energji diellore 
  në objekt individual

 2 
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Pse bojlerë të energjisë solare (diellore)?

- shfrytëzojnë energji diellore pa pagesë;
- Janë ekologjikisht të pastër (Mg anoda i largon 

mbeturinat e zinkut në gypa);
- Të konceptuara dhe të përshtatura me kushtet tona 

të motit prej- 30o deri 50o;
- Në funksion janë 12 muaj;
- Janë mirë të izoluara me çka humbjet e energjisë 

janë zvogëluar;
- Munden të kyçen në ngrohje qendrore të vetë;
- Japin mundësi për shfrytëzimin e ujit të nxehtë në 

makina për enë dhe lakanderi;
- Mundësojnë drejtim qendror të ujit të nxehtë në me 

çka bojlerët në banja dhe kuzhina janë të panevojsh-
me;

- Janë të lehta dhe të thjeshta për mirëmbajtje;
- Zvogëlohen investimet në programet ekologjike (  -

tim i ri-investuar);

Ekzistojnë më shumë sisteme sipas kapacitetit, mundë-
sisë dhe e  kasitetit të përshtatura në kushtet tona klima-
tike edhe atë:

Sistemi diellor me kapacitet për banjë dhe ku-
zhinë (për 4 persona) A2 - 160 l. Ky është sistemi 
i hapur standard i qarkullimit me 2 kolektor (mble-
dhës të rrezeve) diellor (pa përdorimin e energ-
jisë elektrike) dhe 160 l bojler horizontal. Sistemi 
funksionon mbi parimin e shkëmbimit të tërthortë 
me antifriz. Të përshtatshme për vikend shtëpitë e 
pushimit. 

Sistemi diellor me kapacitet për dy banja dhe 
kuzhinë (4-6 persona) për ujë A3 - 160 l. Sistemi 
i mbyllur diellor me tre kolektor (panele ngrohëse) 
dhe 160 l bojler i vendosur në bodrum (funksionon 
12 muaj). Në bojler është instaluar ngrohës elektrik 
prej 3 KW me termostat për ri-nxehje të ujit dhe 
anodë Mg. Është i përshtatshëm për shtëpi familja-
re, aty ku nuk ka të instaluar ngrohje të ujit.

Sistemi diellor i lidhur me sistemin e ngrohjes 
me një kapacitet prej 2-3 banjo dhe 2 kuzhina 
(4-6 persona) ujë A5 -300 l emal me dy modi  -
kues (prohrom). Sistem i mbyllur me pesë panele 
(kolektor) dhe 300 l bojler i emaluar me dy ndrys-
hues të vendosur në bodrum, të kyçur në sistemin 
e ngrohjes (funksionon 12 muaj). Sistemi mbushet 
me antifriz dhe është i automatizuar në punë. Në 
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bojler janë instaluar dy ngrohës elektrik prej 2 KW 
me termostat për ri-nxehje të ujit dhe Mg anodë. Ky 
sistem montohet në shtëpitë familjare që kanë nxeh-
je qendrore të vet.

Sistemi diellor i kyçur në nxehje qendrore me 
kapacitet prej 3-5 banjo dhe 2 kuzhina (6-8 per-
sona) për ujë A10 – 500 l. Sistem i mbyllur me dy 
ndryshues i vendosur në bodrum. Në sistem janë in-
staluar dy ngrohës prej 300 KW me termostat për 
ri-nxehje të ujit dhe MG anodë. Të përshtatshëm për 
shtëpitë familjare, ku ka të vendosur vaska Xhakuzi 
me konsumim më të madh të ujit të nxehtë. 

 Sistemi diellor i kyçur në nxehje qendrore me 
kapacitet prej 9-10 banjo dhe 2 kuzhina (18-25 
persona) për ujë A20 – 1000 l. Sistem i mbyllet me 
20 kolektor (panele) dhe 1000 l bojler i emaluar me 
dy ndryshues, i kyçur në sistemin e ngrohjes, i për-
shtatur të funksionoj 12 muaj. Mbushet me antifriz 
dhe është plotësisht i automatizuar. Në bojler janë 
instaluar dy ngrohës elektrik prej 3 KW me ter-
mostat për ri-nxehje të ujit dhe me Mg anodë. Është 
i përshtatshëm për hotele, shtëpitë e studentëve dhe 
restorante.

BOJLERËT ME GAZ (PLIN) 

Te bojlerët me gaz digjet gazi (plini) në dhomën për 
djegie në furrë. Përdoret gazi natyror nga gazi  kimi i ga-
zit.

Mangësitë te këto bojler janë: lidhja me oxhak për gaz, 
mundësi për aromë të gazit, helmim dhe shpërthim i gazit, 
etj.

Përparësia është në atë se mund të përdoret aty ku nuk 
ka burim të energjisë elektrike, ndërsa gjithashtu në ato uji 
më shpejt nxehet.

Prodhohen si rrjedhëse ose akumuluese me konstru-
ksione të ndryshme, kapacitet dhe madhësi. Punojnë në 
parimin vijues: rrotullohet doreza e rubintës për sjelljen e 
gazit ose shtypet butoni i kuq. Në anën e përparme ndizet 
 aka me shkrepëse ose çakmak, nxehet siguresa e bime-

talit, mbështillet teposhtë dhe hapet hyrja e gazit. Doreza 
zhvendoset me dorë deri në fund (që mos të hapet rubineta 
deri në fund).

Gazi digjet në  akadan, ndërsa gazrat shkojnë në 
oxhak. Kur  aka shuket automatikisht nuk ka asnjë depër-
tim të gazit, siguresa e bimetalit atëherë drejtohet e sh-
tyn dhe e mbyll sjelljen e gazit. Uji nga rrjeti i ujësjellësit 
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lëshohet nëpër gypin gjarpërues ku nxehet deri tempera-
turën e dëshiruar. Nëpërmjet dorezës speciale rregullohet 
rrjedhja e ujit (me shtimin e ujit të ftohtë - temperatura 
është më e vogël dhe e kundërt) që mos të vij deri te nxeh-
ja e madhe (ndërsa në bojler nuk ka ujë). Në atë gjendet 
mbyllës hidraulik i gazit. Ai është rregullator i hyrjes i 
ujit dhe rrjedhjes së ujit të nxehtë dhe automatikisht e hap 
ventilin për gaz.

Ekzistojnë bojler rrjedhës në gaz, bojler të vogël, aku-
mulues të gazit dhe bojler të mëdhenj të gazit.

Modelet zgjidhen sipas sasisë së nevojshme të ujit të 
nxehtë, kohëzgjatja etj.

SHTOJCAT:

SHTOJCAT PËR PËRPUNIMIN E PARAQITJES 
GRAFIKE E PROJEKTIT PËR UJËSJELLËSIN 
E SHTËPISË JANË PARAQITUR NË FUND TË 
LIBRIT.

SHTOJCAT PËR DIMENSIONIMIN E GYPIT TË 
RRJETIT TË UJËSJELLËSIT TË SHTËPISË JANË 
PARAQITUR NË FUND TË LIBRIT

2.3.4. DEGËZIMI PËR FIKJEN E ZJARRIT ME 
PARAQITJE GRAFIKE

Skema e degëzimit (degëzim i ulët, i sipërm dhe i për-
zier)

Degëzimi i ulët bëhet në qoftë se presioni i ujit është 
i mjaftueshëm për çdo vend konsumi. Nga rrjeta e ulët 
veçohen vertikale sipas të cilave uji dërgohet përpjetë, 
ndërsa në fund të çdo vertikale vendoset ventil depërtues 
(lëshues) – rubineta për shkak zbrazjes.

Degëzimi i lartë ka aplikim më të madh në objektet 
industriale pa bodrum. Në praktikë shpesh shtypja i ven-
deve derdhëse është i pamjaftueshëm për katet më të larta.

Një nga mënyrat për zgjidhjen e këtij problemi është 
furnizimi me ujë nga rezervuari i vendosur në vendin më 
të lartë të ndërtesës, kështu që uji nga rezervuari rrjedh 
teposhtë nëpër rrjetë drejt vendit të derdhjes.

 

Figura 2.86 Bojleri i gazit

 2.87.
 – 

Figura 2.87 Skema në rrjet ujësjellësi të shtëpisë 
– rrjet kryesor

Figura 2.88 Rrjeta degëzuese me degëzim të ulët
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Degëzimi i përzier paraqet kombinim nga degëzimi i 
sipërm dhe i poshtëm. Ky degëzim siguron furnizimit me 
ujë kur presioni në rrjetë është përkohshëm ose i pamjaf-
tueshëm për katet e sipërme. Rezervuari i katit më të lartë 
mbushet me ujë, zakonisht gjatë orëve të natës, nëpërmjet 
vertikales kur presioni është i mjaftueshëm nga ai të fur-
nizohet me ujë katet më të larta, ndërsa katet më të ulëta 
furnizohen me ujë nëpërmjet rrjetit.

Figura 2.89 Rrjeta degëzuese me degëzim të lartë
(a)

Figura 2.90 Degëzim i përzier

Ujëmatës

Pompë

Rezervuar

Ujëmatës

Rezervuar
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Hidrantët montohen në vende të dukshme në shtyllë, 
sepse mund të veprojmë në çdo drejtim. Mbushja e tyre 
është me rrjetin e mbushur nën presion dhe me gypat e 
thatë boshe me rubinet lëshuese gjatë dimrave të mprehta. 
Kanë diametër prej 1” deri 2”, ndërsa konsumi është 2,5 
l/sek.

Ventil për hidrant është pajisje për vaditje. Sipas 
qëllimit dallohen në kopshtare dhe hidrant zjarri.

Hidrantët e kopshtit përbëhet prej pjesës për derdh-
je dhe shtëpizës mbrojtëse në formën e kapelës së rrum-
bullakët dhe kapak të derdhur me kapak. Pajisja është 
e gërmuar në tokë me kapakun deri në nivelin e tokës. 
gypat me kolendër është i kthyer përpjetë nën kënd prej 
90o për vendosje më të lehtë në zorrën e gomës në atë. 
Vendosen në distancë reciproke prej rreth 40 m dhe janë 
me diametër prej 1/2” deri 2”. Në fund ka ventil (rubinet 
dimëror) për derdhjen e ujit në dimër. Ajo është vendosur 
nga njëra anë e hidrantëve në bosht të ndërtuar.

Hidrantët e zjarrit paraqet pajisje për  kjen e zjarrit. 
Zhvendosen në qoshe të ndërtuar me derë të xhamit dhe 
etiketë të kuqe me bravë dhe çelës. Në rast të nevojës, 
xhami mund të thyhet. Pjesa për derdhje të ujit gjendet 
nën kënd prej 45o kundrejt derës për vendosjen më të lehtë 
të zorrës e cila është e përpunuar prej pëlhurës së dyllit 
dhe është 10 m. Zorra vendoset në qoshe, ndërsa në ka 
maje të mprehtë me kokë me curril mesingu. Ventili ka 
madhësi prej 1” deri 2” ndërsa currili prej 3/4 “ deri 5/4”.

Në gypin rrugor vendoset ventili bashkues me gjer-
dan (anbor – gozhdë) në të cilën duhet të bëhet lidhje 
- lidhja nga ndërtesat. Ka dy pjesë: pjesa e sipërme dhe e 
poshtme.

Valvula të ulët me një gjerdan të hedhura që cm i UVA 
tub rrugë. Pjesa e sipërme ka një valvul trajtimin shkop, 
hedhin një tub mbrojtëse me kapak kapak dhe nivelin e to-
kës. Pas cm Shapka për bashkim është si vijon: përdorimi 
i gjerdan është këmbë përforcim. Pastaj cm Ava aplikim 
tub shpimit që e bën hapjen dhe kjo është në cm valvul 
avuva lidh shtëpinë kryesore për të linjë dhe duke e bërë 
qark. Valvul është shtuar në krye të rebar me kapak rrugë. 
Ata janë bërë me diametra të ndryshme në cm në varësi 
të madhësisë së tub rrugë. Pas cm ojat dhe rimorkiot pa 
valvula me duq, dërrasë për larje rrobash (  lanxhë) ose 
 letuara.

 2.91.Figura 2.91 Ventili kthyes

Figura 2.92 Hidranti i kopshtit

Figura 2.93 Hidranti për zjarr
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HIDROFORËT DHE ENËT E MEMBRANËS

Ujëmatësit janë aparate për matjen e konsumit të ujit 
në objekte, si dhe mënyrën e duhur të konsumit. Ujëmatë-
si ka shtëpizë mesingu, vitel me lopata nga celuloidi ose 
eboniti dhe dhëmbëzor me numra (lloje më të vjetra). Në 
shtëpizë ekziston mekanizmi nga masa plastike, gomë e 
fortë dhe krom-nikel legura. Pjesa më e madhe e meka-
nizmit është rotor i cili është i lëvizshëm nga uji i cili ka-
lon përmes kanaleve kryesore. Rotori është bashkuar me 
shigjeta dhe numërator. Shtëpiza mbi numëratorin është i 
mbyllur me qelq me kapak. Ekzistojnë ujëmatës me ecje 
të thatë, e cila varet nëse mekanizmi është i zhytur në ujë 
apo jo. Ujëmatësit e thjesht të ujit përdoren për ujë me 
temperaturë deri 40oC, por ekzistojnë edhe ujëmatës për 
ujë të ngrohtë me temperaturë deri 90°C. Ato montohen 
pas kontrollimit të rrjetit. Çdo ujëmatës është i pajisur me 
dy ventila lëshues.

Ekzistojnë ujëmatës të cilët lexohen me lexues nga 
larg, ndërsa përdoren te ndërtesat shumëkatëshe. Në ato 
banesat janë të lidhur në vertikale të përbashkët. Çdo ba-
nues e lexon konsumimin e tij, ndërsa prej njërit vend per-
soni detyrimisht e lexon shpenzimin e të gjitha banesave. 
Në këtë mënyrë ndahen llogaritë për ujin e harxhuar. 

Ekzistojnë edhe ujëmatës të kombinuar për matjen e 
konsumit të presioneve ngurruese, me kombinimin e ujë-
matësit të vogël dhe të madh, si dhe ujëmatës industrial 
(rrota e voltmanit) të cilat në bosht përmbajnë helikë.

Figura 2.94 Ujëmatësit e shtëpisë:
për rrjetë horizontale (VK) dhe vertikale 
(VD) shtëpiza e ujëmatësit me shigjeta (k) 
dhe numëratori (D)

 2.95. Figura 2.95 Aparati për shpimin e 
e gypave të farkuar

Figura 2.96 Pamje e ujëmatësit
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Hidranti i madh nëntokësor (rrugor)
Shërben për ujitjen e rrugëve, ndërsa sipas nevo-

jës shërben edhe për shuarje të zjarreve. Kanë pjesa të 
nëndheshme me mbyllës dhe kapak rruge – lartësi në rra-
fshin e terren. Në mes tyre ka gyp uji dhe dorezë për hap-
jen e ventilit. Për lëshimin e ujit shërben pajisje mbi dhe 
e lëvizshme me çelës dhe gyp vertikal rrugor e cila futet 
në fytin dalës rrugor të hidrantit dhe zorr gome me curril. 
Hidranti është i lidhur me gyp të ujësjellësit përmes har-
kut me udhëzues. Është i përpunuar prej hekuri të farkuar, 
ndërsa ventili është prej mesingu.

Hidranti mbi tokë
Çdoherë është i montuar mbi tokë dhe është në formë 

të shtyllës cilindrike nga hekuri i derdhur i vendosur në 
fusha bari, shtigje dhe rrugë. Pjesa nëntokësore është e 
njëjtë si edhe te hidranti rrugor, ndërsa shtylla mbitokëso-
re ka kapak me shufër për hapjen e ventilit. Anash ka dy 
hapje me mbulesë të zinxhirëve.

Çezmat (e oborrit) publike
Këto çezma janë të ngjashme sipas konstruksionit me 

hidrantët mbitokësor. Vendosen në parqe në oborret e sh-
kollave, në tregje, sallat industriale dhe në vende tjera.

Me mbyllësin e çezmës përdoret prej lartë me ndihmën 
e dorezës. Pjesa mbitokësore ka rubinet automatike për 
derdhje. Diametri i lidhësit është 1/2” deri 3/4”.

Këto çezma përdoren edhe në dimër, pa rrezik për 
ngrirje, sepse ventili lëshues është groposur në tokë, ndër-
sa në fund të gypit sjellës, e cila e bartë ujin deri te rubi-
neti, gjendet mbyllësi, por edhe lëshuesi për derdhjen e 
tepërt të ujit. Përpunohen prej hekurit të farkuar, ndërsa 
ventili prej derdhje të metalit të kuq.

Figura 2.97 Prerja tërthore e ventilit bashkues 
me gjerdan (anborshele)
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Figura 2.98. Hidrantët rrugor dhe çezmat:
Hidrantët nëntokësor (PH1 dhe PH2) me kapak në rrafsh të terrenit, shtëpiza e lartë (k), friksion anësor (kv), lidhje 
bajonete të gypave që vazhdohen (NC-1, 2, 3) trupi i hidrantit (c), shufër (sh), ventil-mbyllës (V), gyp ujësjellësi 
(Vc); çezma e oborrit, rrugore, (Ç), hidrant mbitokësor (NH), dhe shenja për hidrant (H), shenjë për hidrant (H)
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2.3.5 SISTEMET SPECIALE PËR SHUARJEN E 
ZJARRIT

Ekzistojnë edhe pajisje automatike kundër zjarrit të ci-
lat më shpesh përdoren në fabrika, ndërtimet prej druri, 
teatrot, sallat dhe objekteve të tjera.

Prodhohen në dy lloje:

o Me ndihmën e shiut arti  cial (spërkatësit);
o Me ndihmën e ujëvarave të ujit (drençer).

Te lloji i parë, rrjeti kryesor shpërndarës montohet në 
tavan ku vendosen spërkatës- të veçantë - pipëz hapjet e 
të cilave janë të mbyllura me pllaka qelqi, ndërsa në skaje 
janë ngjitur me legurë që lehtë shkrihet. Nëse temperatura 
në hapësirë rritet, gjatë zjarrit ose ngjashëm, pastaj lidhja e 
spërkatëses ndahet nga kornize e bakrit dhe nën presionin 
e ujit qelqi do të ndahet, ndërsa uji në formë të shiut do ta 
mbulojë gjithë sipërfaqen e cila është në zjarr. Një spër-
katës mbulon sipërfaqe në dysheme prej 6 m2 deri 9m2.

Figura 2.99 Pajisjet e Sprinklerit:
Pamja e pajisjes në ndërtesë (O), në bazë (U), dërguesi nga rezervuari (R), furnizuesi kryesor (FK) Skema e pajisjes 
(A), rezervuari (R), shprinkleri (S) ventili komandues (VK), sinjali i zërit (SZ), lëshuesi (i), furnizimi me ujë nga 
rrjeti (I dhe II); shprinkler me pllakë (S1), pllak metalike (m), ventili i qelqit (VQ), mbështetës   (P), Rozeta (r) 
shprinkler me ampulë të qelqit (S2).
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Spërkatëset në distancë reciproke prej 1,7 m deri 3,0 
m. Sasia e ujit është 10l/sek për 10 min.

Te lloji i dytë, linja kryesore vendoset në ventilin sinja-
lizues për paralajmërim të zjarrit (sistem me linja të plota 
dhe të zbrazëta). Kjo mënyrë me kaskadat e ujit më shpesh 
janë në kombinim me shiun arti  cial. Është i përbërë prej 
një seri të spërkatësve të veçantë të rrjetit shpërndarës. 
Mbi vendin i cili sigurohet nëpërmjet spërkatësve rrjedh 
curril i fortë nga uji, duke formuar “perde të ujit”. Sistemi 
është gjithmonë i zbrazët, ndërsa në rast zjarri mbushet 
automatikisht. Vendoset mbi hapjen për dyer dhe dritare. 
Ka përdorim të rëndësishëm në teatrot dhe vendoset mbi 
skenë, pastaj në hotele, kinema, si dhe në objekte të tjera.

Spërkatësit vendosen në gypat e ujit në distancë prej 60 
cm deri 100 cm. Këto “drençer” spërkatës kanë formë të 
vargut ose janë të shtypura, ndërsa currili drejtpërdrejtë e 
drejtojnë nëpërmjet pllakës së pjerrtë vetëm nga njëra anë. 
Perdet e ujit  tohen nga gypat me diametër prej Ø 20 mm 
deri Ø 100 mm, me furnizim nga dy linja të pavarura ose 
furnizim të seksioneve.

Aktivizimi mund të jetë me dorë ose automatik me ter-
mostat.

2.3.6. PUSETAT (SHAHTET) NË RRJETIN E 
UJËSJELLËSIT 

RRJETI I UJËSJELLËSIT TË SHTËPISË

Rrjeti i ujësjellësit të shtëpisë ka tre pjesë kryesore:
1. Pjesë lidhëse (konektor) deri te gypi i rrugës;
2. Sjellja e ujit në ndërtesë;
3. Degëzimi në ndërtesë;

1. Lidhja e ujësjellësit të rrugës në rrjetin e shtëpisë.
Mund të jetë e dy  shtë, edhe atë si:
o prej më parë degëzim i lënë i gypit të rrugës ose me;
o shpim plotësues i gypit në vendin ku bashkohet gypi 

i shtëpisë me atë të rrugës;

Metoda e parë më rrallë përdoret dhe shfrytëzohet kur 
paraprakisht dihet konsumi i ujit (blloqe tipike, lagjet, sh-
kollat  ).

Metoda e dytë ka aplikim më të madh, sepse prej më 
parë dihet kapaciteti i objekteve. Numri i lidhjeve të një 
ndërtese varet nga madhësia e saj, pozita dhe mënyra e 
shpërndarjes së brendshme.

 

Figura 2.100 Perde të ujit (N), derë 
zjarrë  këse (pv), spërkatës uji (E,F), 
drençer (G)
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Ato ndërtesa të cilat gjenden në kënd dhe ndërtesat të 
cilat kanë fronte të gjata edhe pse është më mirë është të 
ketë vetëm një lidhje.

 
2. Kyçja në ndërtesë

Linja në ndërtesë e përfshinë distancën nga bashkimi 
në rrugë deri te ndërtesa, konkretisht deri te ujëmatësi dhe 
duhet të jetë nën kënd prej 90o ndaj ventilit prapa ndër-
tesës. Numri i lidhjeve varet nga numri i linjave. Nëse ka 
dy ose më shumë linja, atëherë rrjeti i shtëpisë ndahet në 
sektorë të cilët mund të jenë të lidhur me njëri tjetrin. Në 
rast të defektit të një sektori, ndërtesa do të furnizohet me 
ujë nga sektorë tjetër. Pastaj në të dy anët parashikohen 
ventila lëshues të cilët hapen sipas nevojës.

Pozita dhe vendosja e ujëmatësit
Në ndërtesa ujëmatësi vendoset në përputhje me linjë 

rregulluese, menjëherë prapa pjesës së fasadës të konso-
lave ose në varg të kornizës së drurit në formën e të sën-
dukut, me çelës. Kur ndërtesa është e tërhequr me kopsht 
para saj, atëherë ujëmatësi vendoset në vrimë të murosur 
menjëherë prapa rrethojës në 1 m deri 1.5 m nga linja e 
rregullimit. Nëse ndërtesa nuk ka bodrum, ujëmatësi do-
emos duhet të jetë i ngritur nga dyshemeja në lartësi prej 
120 cm. Me ventilin pas ujëmatësit gjendet rubineta lës-
huese, ndërsa në atë i bashkëngjitet manometër për kon-
trollimin e presionit të rrjetit.

Figura 2.101 Instalimi (kyçja) e linjës në ndërtesë 
në linjën rregulluese pa bodrum

Figura 2.102 Pozita e ujëmatësit në mur

Hekur këndor

Lim

LI
N

JË
 R

R
EG

U
LL

U
ES

E



88

Instalimet

Figura 2.104 Kyçja (instalimi) i ujësjellësit në 
ndërtesë e tërhequr nga linja rregulluese

 2.103
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3. Rrjeta degëzuese në ndërtesë

Më shpesh vjen nga ujëmatësi. Si degëzim kryesor nga 
ai ndahen linja nëpër kate. Nga vertikalet ndahen degë-
zimet e kateve deri te vendet e derdhjes. Secila linjë në 
shtëpi është e pajisur me rubinet lëshuese, për ndarje nga 
rrjeti. Ekzistojnë më shumë variante të sistemeve të sh-
tëpive, ndërsa ndahen sipas:

o Llojin e ndërtesës;
o Qëllimin e konsumimit;
o Mënyrës së furnizimit;
o Mënyrës së funksionimit;
o Numrin e kyçjeve në rrugë;
o Sistemin zonal;

Figura 2.105 Vrima në mur për ujëmatës pa bodrum

Kanal

Madhësia e 
ujëmatësit
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SHTOJCA:

PARAQITJA GRAFIKE E MËNYRAVE TË 
BASHKIMIT TË ELEMENTEVE SANITARE 
NË OBJEKTET SANITARE JANË DHËNË 
NË FUND TË LIBRIT NË PROJEKTIN PËR 
UJËSJELLËS 

2.3.7. APLIKIMI DHE MBROJTJA GJATË 
PROJEKTIMIT DHE INSTALIMIT TË 
UJËSJELLËSIT TË SHTËPISË

Kushtet e përgjithshme gjatë instalimit të rrjetit të sh-
tëpisë

Degëzimet horizontale vendosen në një pjerrësi të 
lehtë ndaj vertikales (ndaj rubintës) për lëshim (sh-
karkim) më të lehtë të ajrit nga instalimi.
Gjatë zbrazjes së rrjetit (riparime, ngricat) hapen 
çezmat nga lartë poshtë që të nxirret uji, presioni 
atmosferik ndaj rubintës kryesore, ndërsa gjatë rim-
bushjes së rrjetit veprohet në mënyrë të kundërt, së 
pari mbyllen rubinetat (çezmat) e poshtme, ndërsa 
pastaj çezmat e sipërme.
Zvogëlimi i nyjave për shkak të shfaqjes së rezisten-
cës, përdorimi më i madh i harqeve.
Përdorimi copave më të gjata të gypave që të sillen 
humbjet e lidhjeve në minimum dhe kursimi nga 
prerjet e mbështjelljes (vidhës).
Kryerja e rrjetit nga kryqëzimi i rrugës, përgjatë rru-
gës deri në vendin e fundit për furnizim sipas kate-
ve.
Mbyllja e skajeve të gypave për shkak të ndotjes.
Gypat e ujësjellësit nuk duhet të instalohen përmes 
kanaleve të oxhaqeve dhe të ventilimit.

NDIKIMI NEGATIV I RRJETIT DHE MASAT 
MBROJTËSE

NDIKIMI NGA AKULLI: Gypat e ujësjellësit janë 
shumë të ndjeshëm dhe lehtësisht pëlcasin si pasoj e zg-
jerimit të akullit. Gypat e ngrirë dhe pjesët njihen sipas 
zërit me goditje të lehtë. Shkrirja kryhet me kujdes hap 
pas hapi me ngrohje. Gypat mbështillen me peshqir të la-
gura me ujë të nxehtë, ndërsa rubineti është i hapur deri sa 
nuk rrjedhë uji.
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MBROJTJA:

- Instalimi i gypave nëpër muret e brendshme;
- Mos të instalohen gypat nëpër hapësira që nuk 

nxehjen (hyrjet, kalimet, shkallët), ose, në qoftë se 
është e pamundur atëherë të izolohen;

- Gjatë ditëve të ftohta butësisht të hapen çezmat (më 
të lartat në katin e lartë).

DJERSITJA E GYPAVE: Djersitja paraqitet si pasojë 
e kondensimit të avullit të ujit në gypa (nëse janë më të 
ftohta për 5 °C -10 °C nga temperatura e hapësirës). Gy-
pat në  llim janë në  llim të kondensuar, ndërsa më vonë 
paraqiten pika.

MBROJTJA:

- Vendosja e gypave në vargje të murit;
- Izolimi me juta e ngjitur me gips me d= 5-10 mm 

dhe të veshura me ngjyrë të yndyrës;

PENGESAT NË RRJETIN E UJËSJELLËSIT

Paraqiten në formë të goditjeve të ujit dhe zhurmës

GODITJET E UJIT DHE DFRIDHJET

Ndodhin si pasojë e frenimit të menjëhershëm të rrje-
dhjes së ujit, kur fuqia e lëvizjes shndërrohet në goditje. 
Ai paraqitet si forcë reciproke. Deri 3 atm presioni më do-
bët manifestohet, ndërsa pastaj befas rritet, ndërsa në atë 
vend, goditja mund të arrij edhe deri 30 atm. Pas goditjes 
kryesore pasojnë goditjet më të dobëta të cilat transme-
tohen nëpër gjithë rrjetin.

MASAT:

- Aplikimi i tenxhereve të ajrit në maje të vertikales 
(ose me vazhdimin e vertikales me vazhdim qorr), 
ku me shtypjen e ajrit anulohet forca e goditjes, sep-
se ajri sillet si çdo trup elastik dhe për shkak të asaj 
vjen deri te baraspeshim gradual të shtypjes, ndërsa 
në një farë mase edhe uji e thith ajrin, dhe kështu 
baraspesha përsëri vendoset. Në majë të gypit ven-
doset ventil për lëshimin e ajrit shumë të akumuluar.

Figura 2.106 Anulimi i 
goditjes së ujit

Ajri i ngjeshur
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• DUKURIA E SHUSHURITJEVE DHE ZHURMËS 
NË RRJET

Një nga arsyet është se gypat janë dobët të përforcuar 
për mur ose skajet e rubineteve për derdhje, ndërsa uji 
gjatë rrjedhjes i nxit.

MASAT:

- Përforcimi i vendeve të tilla dhe vendosjen e nënsh-
tresës së gomës;

- Shkaktar është ajri i cili paraqitet sepse nuk janë të 
mbyllur në mënyrë hermetike ventilat dhe çezmat, 
zbrazja e cila thith ajër. Gjatë rrjedhjes së ujit,  lus-
kat e ajrit i godasin muret e gypave, përplasen dhe 
ata krisin ose gumëzhimë -  shkëllejnë;

- Për shkak të kësaj duhet të shtrëngohen ventilat dhe 
gomat e ventileve dhe rrotat e dridhura të rubineteve 
lëshuese.

DEFEKTET E GYPAVE DHE MBROJTJA E TYRE

Dëmtimi mund të jetë rezultat i goditjeve mekanike 
dhe veprimit kimik. Gypat e rrugës mund të jenë të dëm-
tuar nga rryma elektrike, me elektrolizë të ujit, komponi-
met e klorit dhe të tjera që e gërryejnë gypin. Gjithashtu, 
për shkak të dekompozimit kimik në tokë paraqiten acide 
që e dëmtojnë gypin.

MASAT:

- Mbrojtja me bitum ose qeramikë. Gypat duhet doe-
mos të jenë të izoluar nga prekjen e gëlqeres, çimen-
tos, dhe ujit të butë;

- Izolimi nga automjetet e rënda dhe ndryshimet e 
shpejta të temperaturës arrihet me shtresim të gypa-
ve me minium;

- Vendosja e gypave me diametër më të madh dhe ka-
nalet e betonit; 
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2.3.8. KONTROLLIMI, PRANIMI DHE 
MIRËMBAJTJA E INSTALIMIT TË 
UJËSJELLËSIT

Përfshinë: Ekzaminimi gjatë punës dhe kontrollit pro-
vues.

Kontrollimi i parë nënkupton rregullshmërinë e gypa-
ve dhe lëshueshmërinë e ujit me ndihmën e kompresorit 
dhe manometrit. Gjatë së cilës dallohet:

• Presioni i punës;
• Pilot presioni;

Presioni i punës është ai presion nën të cilin instalimi 
duhet të punojë, gjegjësisht ai i cili është i përcaktuar me 
llogaritjen.

Pilot presioni është rritur për 5 atm deri në maksimum 
10 atm nga presioni i punës.

POCEDURA GJATË KONTROLLIMIT:

- Rrjeta mbushet me ujë, ndërsa të gjithë hapjet 
mbyllen;

- Kyçet aparati për presion;
- Uji mbushet në rrjeti deri sa në manometër nuk tre-

gohet presioni provues;
- Nëse shigjeta e manometrit bie kjo është shenjë se 

uji diku humbet (vend i dëmtuar e humbë ujin);
- Nëpërmjet rubinetit kryesor zbrazet rrjeti, defekti 

largohet dhe procedura përsëritet;
- Para përdorimit të instalimit të gatshëm lahet me ujë 

nën presion nga ndryshku, bari, insektet, pluhuri, 
ashklat e çelikut.

PRANIMI I PUNËVE TË KRYERA

- Njohja me planet dhe skemat;
- Ujëmatësi i vendosur sipas rregullave me kontrolli-

min e rregullshmërisë së ventilit, rubineti kryesor 
lëshues;

- Rregullshmëria e gypave gjatë kalimit nëpër kon-
struksionet e mureve të betonit;

- Mbrojtja nga ngrirja;
- Larja e rrjetës nga fundërrina;
- Ana estetike e punës.
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MIRËMBAJTJA E INSTALIMIT TË 
UJËSJELLËSIT

- Mbikëqyrja e vazhdueshme dhe mirëmbajtja;
- Ndërhyrja në kohë gjatë defektit, sepse çdo vonesë i 

rrit dëmtimet dhe i shtrenjton riparimet;
- Kontrollimi dhe funksionimi i ujëmatësit;
- Kontrollimi i ventileve të ajrit;
- Gjatë çdo mbushje të rrjetit i gjithë ajri nga instalimi 

të largohet;
- Kontrollimi i izolimit të gypave (nëse ka);
- Mbikëqyrja mbi pompat, pajisjet dhe hidroforin;
- Nëse rrjeti i shtëpisë është e ndarë në sektorë duhet 

të jenë të mbyllur të gjithë ventilat duhet të gjitha 
pikat bashkuese që mos të vij deri te kalimi i ujit 
nga njëri sektor në tjetrin ose të vijë deri te konsumi 
i pabarabartë i ujit nga sektorët.
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  Mbaj mend:

o Ujësjellësi përfshin dy faza kryesore: gjetja dhe furni-
zimi me ujë dhe shpërndarja;

o Ujin e kemi në tre gjendje agregate: të ngurtë, të lëngët 
dhe të gaztë;

o Cilësia e ujit varet nga kripërat minerale të tretshme;
o Fortësia e ujit varet nga sasia e kripërave të tretur;
o Uji është më e dendur në temperaturë prej +4oC;
o Uji për pije duhet të jetë +7°C deri +12°C;
o Ndotja arrin thellësinë deri 6 m; 
o Ujërat minerale dhe medicinale kanë temperaturë mbi 

+20°C; 
o Furnizimi mund të jetë në përgjithësi dhe individuale; 
o Kaptazhi paraqet lloj të objektit thithës; 
o Rezervuarët shërbejnë për akumulimin e ujit, por kanë 

edhe rol hidraulik;
o Rrjeti i shpërndarjes mund të jetë sistem degëzues ose 

qarkullues;
o Sistemi i gravitetit të ujësjellësit është me rrjedhje 

natyrale, derisa sistemi i pompimit është me marrje ar-
ti  ciale;

o Për shkak të mos ekzistimit të ujësjellësit të përg-
jithshëm, furnizimi me ujë kryhet nga puset;

o Cisternat e shtëpisë janë pajisje për grumbullimin e 
dhe ruajtjen e shiut;

o Çezmat janë burim që shërbejnë për furnizimin me ujë 
kur në afërsi nuk ekziston burim natyror;

o Konsumi i ujit paraqet pikës  llestare dhe bazë krye-
sore për llogaritjen dhe projektimin e instalimit të sh-
tëpisë;

o Për ujësjellësin e shtëpisë përdoren gypa të çelikut të 
tërhequra të zinkuara, ndërsa më pak gypa të plumbit 
dhe bakrit; 

o Dallojmë tre lloje të pajisjeve të ujësjellësit: për derdh-
je, mbyllëse-lëshuese dhe rregullator;

o Rrjeti i rrjetit të ujësjellësit të shtëpisë ka tre pjesë 
kryesore: lidhja deri te gypi i rrugës, instalimi në ndër-
tesë dhe degëzimi në ndërtesë. 

o Degëzimi i ulët kryhet në qoftë se presioni i ujit është i 
lejuar për secilin vend të konsumimit;

o Degëzimi i lartë ka aplikim më të madh në objektet 
industriale pa bodrum. 

o Degëzimi i kombinuar i paraqet kombinim nga degë-
zimi i lartë dhe i ulët;

o Lidhja e mirë dhe e sigurt edhe gjatë presionit më të 
madh të lejuar nuk guxon të lëshoj ujë;

o Presioni i tepërt paraqitet kur sasia e vogël e ujit do 
të jetë e shtyrë me ajrin edhe pse nuk mund të dalë në 
atmosferë do të trashet;
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o Vakuumi paraqitet për shkak të tretjes së ajrit;
o Temperatura jashtme shkakton tretje në funksionimin e 

ventilimit;
o Për bartjen e ujit nga kulmet shërbejnë ulluqet- vertika-

le për shi;
o Ulluqet në oborre shërbejnë për akumulimin dhe bart-

jen e ujit atmosferik në kanalizim;
o Me kontrollimin e kanalizimit vërtetohen rregull-

shmëria teknike dhe mos kullimi i rrjetit të shtëpisë;
o Sipas pozitës së gypave në raport të murit ekzistojnë 

tre mënyra: gypa të mbështetur në mur, të larguar nga 
muri, dhe gypa të futur në mur;

o Efektet e dëmshme të gypave të ujësjellësit janë akull, 
djersitje, goditjet e ujit dhe dridhja zhurmat, defektet;

o Pilot presioni është ai që nën të cilin punon instalimi, 
gjegjësisht ai i cili është përcaktuar nga përllogaritja;

o Pilot presioni është ai i cili është më i madh për 5-10 
atm nga prisni i punës;

o Presioni hidrostatik i ujit është presion i ujit në gjendje 
të qetësisë në fund të anëve të enës, të cilat shtrihen në 
të gjitha drejtimet;

PYETJE PËR PËRSËRITJE 

1. Numëroni dy etapat kryesore të cilat i përfshinë ujës-
jellësi.
_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

2. Në sa gjendje agregate është uji dhe kush janë ato?
_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

3. Nga çka varet cilësia e ujit?
_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________
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4. Nga çka varet fortësia e ujit?
_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

5. Pse më lehtë rrjedh uji i ngrohtë për dallim nga uji i 
ftohtë?
_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

6. Sa shkallë celsius është uji për pije?
_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

7. Me çfarë sistemi mund të jetë rrjeti i shpërndarjes në 
vendbanimet?
_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

8. Me çka dallohet sistemi i gravitetit dhe sistemi me 
pompim?
_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

9. Kur kryhet furnizimi me ujë nga puset?
_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________
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10. Përse shërbejnë cisternat e shtëpisë?
_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

11. Kur përdoret çezmat e burimeve?
_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

12. Çka paraqet konsumimi i ujit?
_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

13. Cilat gypa përdoren për ujësjellësin e shtëpisë?
_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

14. Instalimi i rrjetit të gypave në rrjetin e shtëpisë 
kryhet në tre mënyra. Cilat janë?
_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

15. Çfarë është presioni hidrostatik?
_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________
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16. Çfarë është tensioni hidraulik?
_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

17. Përllogaritja hidraulike e ujësjellësit të shtëpisë 
kryhet sipas disa metodave. Cilat janë?
_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

18. Numëroni tre lloje të pajisjeve të ujësjellësit.
_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

19. Përse shërbejnë objektet sanitare?
_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

20. Numëroni llojet e objekteve sanitare sipas vendit dhe 
përdorimit?
_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

21. Pse shërben bluarsja te enëlarësi?
_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________
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22. Për çfarë shërben  ltri i ujit?
_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

23. Numëroni pajisjet për larje?
_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

24. Kryeni ndarjen e tre pjesëve kryesore të rrjetit të 
ujësjellësit të shtëpisë.

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

25. Kur kryhet degëzimi i ulët?
_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

26. Ku ka aplikimi më të madh të degëzimit të lartë?
_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

27. Si quhet kombinimi nga i degëzimit i sipërm dhe të 
ulët?
_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________
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28. Pse shërbejnë hidrantët?
_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

29. Sipas qëllimit sa lloje të hidrantëve dallojmë?
_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

30. Pse shërbejnë ujëmatësit?
_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

31. Numëroni ndikimet e dëmshme të gypave të 
ujësjellësit.
_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

32. Cili presion është presion i punës?
_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________
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NJËSIA TEMATIKE

3. KANALIZIMI I BRENDSHËM (I SHTËPISË)

Identi  kimi dhe përmbajtja e ujërave të zeza;
T’i njoh dhe dallojë materialet dhe elementet për 
kanalizim të shtëpisë;
T’i dallojë objektet sanitare, elementet sanitare dhe 
pajisjet;
Të  toj njohuri për mënyrat e instalimit të 
kanalizimeve të shtëpisë;
T’i dalloj llojet e ndryshme të pusetave në rrjetin 
kanalizimeve shtëpiake;
Të njihet me nevojën dhe rëndësinë e sistemit të 
ventilimit;
T’i dallojë dhe gra  kisht t’i tregoj mënyrat e 
bashkimit të elementeve sanitare në objektet sanitare;

Të përpunoj projekte të kanalizimit të shtëpisë;

Të paraqes dhe gra  kisht të dimensionoj kanalizim 
shtëpie;

Të njihet me kontrollimin dhe mirëmbajtjen e 
kanalizimit të shtëpisë;
T’i identi  koj objektet dhe mënyrat për pastrimin e 
ujërave të zeza;
Të aplikoj normat dhe standardet për projektimin 
dhe ndërtimin e kanalizimit të shtëpisë;

Në këtë njësi tematike nxënësi mund të njihet me:
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NJËSIA TEMATIKE

3. KANALIZIMI I BRENDSHËM 
    (I SHTËPISË)

3. Identi  kimi dhe përmbajtja e ujërave të zeza

3.1.  Pjesa konstruktive

 3.1.1 Llojet e gypave;
 3.1.2 Mënyrat e instalimit të materialeve të 
  kanalizimit;
 3.1.3 Mënyrat e instalimit – kryerjes së 
  degëzimeve të kateve të kanalizimit të 
  shtëpisë;
 3.1.4 Llojet e pusetave në rrjetin e kanalizimit 
  të shtëpisë;
 3.1.5 Nevoja dhe rëndësia e sistemit për 
  ventilimin e kanalizimit të shtëpisë;
 3.1.6 Materialet dhe elementet e sistemit të 
  ventilimit;
 3.1.7 Paraqitja gra  ke dhe mënyrat e lidhjes 
  së elementeve sanitare në objektet 
  sanitare;
 3.1.8 Mbrojtja gjatë projektimit dhe 
  ekzekutimit të kanalizimit të shtëpisë;

3.2. Projektimi, llogaritja dhe dimensionimi i 
 kanalizimit të shtëpisë
 
 3.2.1. Organizimi i objekteve sanitare dhe 
  elementeve;
 3.2.2. Përpunimi i projektit për kanalizimin e 
  shtëpisë së objektit individual;
 3.2.3. Dimensionimi i kanalizimit të shtëpisë;
 3.2.4. Ekzaminimi dhe mirëmbajtja e 
  kanalizimit të shtëpisë;
 3.2.5. Identi  kimi i objekteve dhe 
  mënyrat e pastrimit të ujërave të zeza;
 3.2.6. Normativët dhe standardet për 
  projektimin dhe ndërtimin e 
  kanalizimit të shtëpisë;
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TEMA 3. KANALIZIMI I BRENDSHËM I 
(SHTËPISË)

QËLLIMI DHE RËNDËSIA

Sipas strukturës dhe funksionit në ndërtesë ekziston rrjet 
e instaluar e kanalizimit e cila përfaqëson një nga punët më 
të ndërlikuara ndërtimore nga grupi i instalimeve të shtëpisë. 
Kanalizimi shërben për pranimin dhe deponimin e ujërave 
të zeza të përdoruesve të cilët  tohen gjatë larjes, sekreti-
mit të fekaleve (jashtëqitjes dhe urinës), papastërtitë e zejeve 
dhe industriale, dhe një pjesë nga ujërat sipërfaqësore nga 
ulluqet, nga kulmet dhe oborret në kanalin e rrugës. Instalimi 
i shtëpisë përmes sistemit të gypave horizontale dhe vertikale 
i pranon ujërat e zeza dhe e dërgon në kanalin e rrugës.

Sipas natyrës së vetë ujërat e zeza janë në përbërje të 
proceset komplekse dhe mekanike, sepse në përbërjen e 
tij përveç pjesës rrjedhëse përmbajnë edhe përbërje mi-
nerale organike dhe pjesët e papastërtive të forta (fekale 
dhe urinë). Për shkak të asaj kryesisht lindin dy probleme:

- teknik: se si pa ndalim të dërgohet uji; dhe 
- sanitar: mbrojtja nga ndikimi i tyre i dëmshëm për 

shëndetin e njerëzve.

Dëmi vjen meqenëse ujërat e zeza janë baza të favor-
shme për kultivimin e mikroorganizmave nga prejardhja 
me origjinë shtazore dhe bimore (kërpudhat dhe bakte-
ret). Ujërat e zeza i përmbushin të gjitha kushtet e duhura 
për zhvillimin e tyre si: lagështi e favorshme, tempera-
tura, mungesa e rrezeve të diellit, ventilimi, lëvizja etj. 
Problemi sanitar zgjidhet me izolim hermetik të sistemit 
të plotë të ujërave të zeza.

Teknika e zgjidhjes është me zgjedhje të rrugës më të 
shkurtër për dërgimin e ujërave të zeza në rrjetin e kana-
lizimit rrugor.

IDENTIFIKIMI DHE PËRBËRJA E 
UJËRAVE TË ZEZA

Meqenëse instalimet shtëpiake paraqesin sistem të 
pandërprerë nga gypat nëpër të cilat rrjedh materie e lën-
gshme, në  llim të vendeve rrjedhëse të kanalizimit mund 
të vërehen dallime në shkallën e ndotjes. Lloji dhe shkalla 
e ndotjes së ujërave të zeza përcaktohet me analizë kimike 
të përmbajtjes së tij. Sipas llojit të ndotjes, ujërat e zeza 
ndahen ndahet në: sanitare, industriale dhe atmosferike.

Ujërat e zeza sanitare sipas vendit dhe shkallës së 
ndotjes ndahen në:
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- fekale (ujëra) të nevojtoreve;
- ujëra të kuzhinave (mbeturinat ushqimore);
- ujëra të përdorura gjatë larjes dhe pastrimit;
- ujërat atmosferik;

UJËRAT E ZEZA FEKALE

Për shkak të përbërjes kimike dhe mekanike, këto ujëra 
janë më pak të favorshme për bartje dhe të njëjtit janë pro-
blem kryesor dhe faktor vendimtar i kanalizimit.

Përbërësit përmbajnë sasi të mëdha të mikroorganiz-
mave, baktere dhe mikrobet patogjene. Përveç baltës dhe 
ndyrësira të cilat me vështirësi barten nga pajisjet sanitare, 
ai krijon kushte për shtresim dhe bllokimi i gypave. Këtu 
është edhe urina (acidi i urinës) e cila me efekt shkatërrues 
ndikon në materialet ndërtimore. Këtu janë të pranishëm 
edhe avullimet e amoniakut që janë të dëmshme dhe të 
rrezikshme për shëndetin e njeriut. Që mos të vijë deri te 
shtresimi i tillë, uji fekale hollohet njëzet herë me ujë.

UJI I KUZHINËS (MBETURINAT E USHQIMIT)

Ato janë ujëra që janë të ndotura deri në shkallë të cak-
tuar. Përmbajnë materie (minerale): papastërtia nga pemët 
dhe perimet, mjete të ndryshme për pastrim, pjata, etj. Një 
problem i veçantë janë yndyrat e ndryshme të cilat gjatë 
ftohjes ngurtësohen, ngjiten në murin e brendshëm të gy-
pave dhe e zvogëlojnë pro  lin e gypit.

UJI NGA LARJA DHE PASTRIMI

Paraqet ujë të zakonshëm, por këto ujëra që derdhen 
nga objektet shëndetësore, klinikat dhe spitalet përmbajnë 
numër më të madh të mikrobeve patogjene. Për këtë sh-
kak para se të derdhen në rrjetin e kanalizimit doemos 
duhet të dezinfektohen në gropa të veçanta ku ka zbër-
thyes karboni, lizoli, sublimat, klori, dhe materie tjera.

UJËRAT E ZEZA INDUSTRIALE

Shumë dallohet nga tipi i mëparshëm i ujërave të zeza 
dhe varet nga lloji i industrisë dhe procesit teknologjik 
nga i cili  tohet, sepse në vete përmban përbërje kimi-
ke, acide, alkale, dhe mbeturina të forta dhe substanca 
helmuese të ndezshme dhe eksplozive. Në disa ujëra ka 
mbeturina minerale (nga minierat, industria kimike) dhe 
mbeturina organike (nga qumështoret, thertore fabrika të 
sheqerit, etj.).
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Para se të lëshohen ujërat e zeza janë në sistemin e ka-
nalizimit duhet doemos të pastrohen.

UJI ATMOSFERIK

Uji atmosferik ose uji meteorik i ndodhur në lartësi 
të shtresave të pastra të ajrit përfaqëson një lloj tjetër të 
ujërave të zeza. Duke kaluar nëpër shtresat më të ulëta të 
ajrit ndotet (vendbanimet, avullimi, tymi, etj.). Pastaj në 
15 minutat e para të rënies së shiut ai përzihet me përbër-
jet minerale nga rrugët dhe oborret e fëlliqura (benzina 
dhe yndyra që e lëshojnë automjetet). Prandaj, para se të 
hyjë në sistemin e kanalizimit, ky ujë doemos duhet të 
lëshohet përmes  ltrave (ujëmbledhësin e Gajgerit), në 
oborre dhe vendet tjera të përshtatshme, derisa nafta dhe 
benzina mbahen në ndarës të veçantë.

SISTEMI I KANALIZIMIT

Sipas vendndodhjes, metoda e zbatimit dhe vëllimi i 
ujërave të zeza në territorin e qytetit, kanalizimi ndahet 
në:

o publik ose kanalizim i qytetit;
o kanalizimi i shtëpisë.

KANALIZIMI PUBLIK OSE I QYTETIT

Ajo është e përbërë nga rrjeta e gypave ose kanaleve. 
Në ato mblidhen ujërat e zeza të shtëpisë, ujërat e zeza 
atmosferike dhe industriale. Kanalet kryesore e bartin ujin 
e mbeturinave nga impiantet për pastrim kundrejt marrësit 
(lumi, liqeni, deti, etj.).

Gypat janë përpunuara nga qeramika, çimento asbesti, 
ose beton, me formë të rrumbullakët ose elipsoide. Në çdo 
50 m deri 100 metra lihen puseta të hapura sipas gjatë-
sisë, ndërsa edhe aty ku drejtimi ndryshohet. Për rrjedh-
jen e ujit atmosferik në çdo 30 deri 50 metra lihen ulluqe 
(marrës) të rrugës.

LLOJET E KANALIZIMIT TË QYTETIT

Në varësi nga kon  guracioni i terrenit dhe lartësia e 
rrjedhës së ujit, edhe sipas mënyrës së bartjes përpunohet 
kanalizim i gravitetit ose pompimit të ujërave të zeza.

Kanalizimi i gravitetit e shfrytëzon rënien natyrore 
për derdhjen e ujërave të zeza. Më shpesh varet nga lartë-
sia e rrjedhës së ujit dhe kon  guracioni i terrenit.
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Kanalizimi i pompimit përdorin pompa për ngritjen 
e ujit para se ajo të lëshohet në kanalet e ujërave të zeza. 
Përdoret në terrenet e sheshta me kanale të thella ose në 
terrene me shpate me pjesë të ulëta të zonave ku pompa e 
bartë ujin në rrjetin e gravitetit.

SISTEMET E KANALIZIMIT TË QYTETIT 

Sipas metodës dhe llojit të ujërave të zeza, sistemet e 
kanalizimit të qytetit ndahen në: të përgjithshëm, degëzu-
es (ndarës) ose në formë të nënsistemeve.

Sistemet e përgjithshëm përbëhen nga rrjeti i gypave 
për bartjen e të gjitha llojeve të ujërave të zeza. Nën rrugët 
ka vetëm bartës. Ky sistem, ka shumë mangësi. Në atë 
përskaj ujit fekale bartet edhe uji atmosferik, ndërsa kjo 
do të thotë se gypat duhet doemos të jenë të diametër më 
të madh. gypat në periudhat e thata vështirë lahen. Në ato 
mbetet llumi dhe më shpesh duhet të pastrohen. Ky sistem 
është i papërshtatshëm dhe duhet të shmanget.

Në sistemin degëzues (ndarës) të kanalizimit, ujërat 
e zeza rrjedhin në kanale të veçanta. Disa shërbejnë për 
bartjen e ujit fekal të mbeturinave në impiantet për pas-
trim. Nëpërmjet kanaleve të tjera bartet ujë atmosferik i 
cili nuk pastrohet, por lëshohet direkt në marrësin e afërt. 
Ky sistem ka disa epërsi për shkak se në aspekt higjenik 
është i pastër. Pastruesit (kolektorët) janë me kapacitet më 
të vogël dhe nuk ka ngadalësim në derdhje. Shpejt kryhet 
rrjeti i përgjithshëm me një kanal në rrugë dhe të lehtë 
zgjerohet rrjeti.

SKEMA E RRJETIT TË KANALIZIMIT 
TË QYTETIT

Skema e sistemit të kanalizimeve të qytetit varet nga 
kushtet e terrenit, zgjidhjes urbanistike të qytetit, pozici-
oni i marrësit, drejtimi i kolektorit kryesor, etj.

Ekzistojnë 4 skemat tipike sipas së cilave projektohet 
rrjeti, ndërsa ato janë:

a) Kanalizimi paralel ose në varg 

Kryhet aty ku terreni gjendet pranë lumit (kolektori 
lëshohet në lumë).

Figura 3.1 Kanalizimi paralel ose në 
formë vargu
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b) Kanalizimi radial

Kanalizimi radial është i përbërë prej më shumë kana-
leve me drejtim radial. Çdonjëri përfshinë një zonë të ca-
ktuar dhe paraqet njësi të pavarur. Këtu uji i mbeturinave 
derdhet nga më shumë vende me diametër më të vogël në 
kolektorin kryesor, me kosto më të ulëta të harxhimeve, 
ndërsa me zgjerimin e qytetit kanalizimit i ri lehtë bash-
kohet me kanalizimin ekzistues.

 
c) Kanalizimi gjithëpërfshirës

Kryhet në qytetet ku rrugët janë përgjatë të anëve të lu-
mit herët dhe derdhja bëhet përmes dy kolektorëve, derisa 
uji atmosferik lëshohet direkt në lumë.

ç) Kanalizimi i degëzuar

Aplikohet kur ujërat e zeza duhet të ngrihen me pompë. 
Te ky lloj i linjave janë të shkurtër, ndërsa rikonstruktimi i 
punëve kryhet në një pjesë më të vogël të rrjetit

MATERIALET DHE ELEMENTET PËR 
KANALIZIM TË SHTËPISË 

 
Zona që i takon kanalizimit të shtëpisë është treguar në 

 gurën 2.5. Ajo e përfshinë zonën prapa linjës rregulluese 
dhe është e përbërë nga:

o objekte, pajisje dhe rrjet nga gypa – Instalimi në 
vetë ndërtesën;

o rrjeti i oborrit i përfshinë të gjitha pajisjet dhe kana-
let jashtë nga ndërtesa deri te linja e ndërtimit;

o bartës (që shpie) i shtëpisë i cili është i lidhur me ka-
nalizimin e qytetit i cili shtrihet nga bartësi i rrugës 
pranë daljes pas linjës rregulluese.

Instalimet përbëhen nga objekte dhe pajisje për shfrytë-
zimin e ujit dhe bartjen e ujërave të zeza, edhe atë:
o pranuesit – për ujëra të zeza dhe pajisjet. Ato janë 

në të njëjtën kohë edhe vende  llestare të kanalizi-
mit;

o sifona (mbyllës të ujit) – janë pengesa të ujit në 
kryqëzimin e pranuesit me gypin. Njëkohësisht 
shërben edhe si mbyllës i ajrit ku e pengon depërti-
min e gazeve nga kanalizimi nëpërmjet hapjeve në 
objektet sanitare ose pajisjet (p.sh. rrjeta e dyshe-
mesë) në hapësirat;

o pajisjet ose sende sanitare shërbejnë për derdhjen 
dhe bartjen e ujërave të zeza;

 3.2 

 3.3 

 3.4 

Figura 3.5 Paraqitja skematike e 
instalimit të shtëpisë për ndërtesë 
individuale
-  rrjeti i shtëpisë (RRSH);
-  rrjeti i oborrit (RRO);
-  kanali i lidhur (konektues) (KL);
-  kanali rrugor (KRR);
-  linja rregulluese (LRR).

Figura 3.2 Kanalizimi radial

Figura 3.3 Kanalizimi gjithëpërfshirës

Figura 3.4 Kanalizimi i degëzuar
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o gypat dhe pjesët fasonike shërbejnë për derdhjen 
dhe bartjen e ujërave të zeza në drejtimin e dëshi-
ruar. Te ato derdhja kryhet në presion normal atmo-
sferik, ndërsa derdhja sipas sistemit të rënies së lirë 
(nga e larta kah e ulëta);

NDARJA E KANALIZIMIT TË SHTËPISË SIPAS 
POZITËS NË NDËRTESË

Sipas pozitës në ndërtesë, sistemi i përgjithshëm i ka-
nalizimit ndahet në dy pjesë, domethënë ato janë: 

- pjesa e sipërme ose vertikale;
- pjesa e poshtme ose horizontale;

Pjesa e sipërme ose vertikale e rrjetit është treguar 
në  gurën 2.6 (B.MP). I përbërë prej objekteve sanitare, 
nga të cilët ujërat e zeza përmes sifonëve bartet nëpërmjet 
tubacioneve të kanalizimit, gjegjësisht degëzimit të katit 
(D.K) ose degët deri te gypat e vendosur në pozitë verti-
kale (vertikalja V). Mbi katin e fundit çdo vertikale është 
vazhduar edhe përmes kokës së ventilimit (K.V) barten 
gazrat nga kanalizimi në ajër mbi ndërtesën.

Pjesa e poshtme ose horizontale nga rrjeti është e 
përbërë nga rrjeti i gypave ose degëve horizontale (D.H) 
dhe horizontalja (H). Shtrihen në vendin më të ulët të 
ndërtesës, nën dyshemenë e bodrumit.

Për shkak të rrjedhjes rrjeti horizontal vendoset nën rë-
nien e caktuar (pjerrësia). Ajo i lidh vertikalet me pjesët e 
tyre më të ulëta dhe i bart ujërat e zeza në kanalin kryesor 
dhe të përbashkët të shtëpisë (K.P.SH). Ndërtesat e gjata 
mund të kenë, sipas nevojës, më shumë se një kanal krye-
sor të shtëpisë.

Sistemi i kanalizimit të shtëpisë - çfarë sistemi i ka-
nalizimit të shtëpisë do të miratohet varet nga sistemi i ka-
nalizimit publik për mbledhjen e ujërave të zeza (fekale).

Sipas llojit të ujërave të zeza, kanalizimi i shtëpisë 
ndahet në:

- kanalizim sanitar i shtëpisë;
- kanalizim atmosferik;

Kanalizimi sanitar i shtëpisë i bartë ujërat e zeza të 
mbledhura nga pajisjet sanitare, së pari nëpërmjet degëve, 
ndërsa pastaj përmes lidhjes së rrjetit vertikal dhe hori-
zontal deri te lidhësi (konektori) i kanalit të rrugës.

Kur vendbanimi nuk ka kanalizim publik, atëherë 
ujërat e zeza nëpërmjet kanalit të shtëpisë bartet në pa-
jisje për pastrim. Te ndërtesat e vogla, ujërat e zeza mund 
të barten në gropa septike. Kjo mënyrë e bartjes është e 
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përshtatshme në aspekt teknik dhe sanitar, sepse pastrimi 
bëhet me shtresim. Me metodën e ndarjes së substancave 
që nuk treten gjatë shtresimit, përpunohen gropat septi-
ke dhe shtresimet dykatëshe, të ashtuquajtura eshmere, 
gropa eshmere për shkak se uji atmosferik e shqetëson 
pastrimin, e njëjta nuk duhet të rrjedh në pajisjet shtëpiake 
për pastrim.

Kanalizimi atmosferik i shtëpisë është përbërje e 
veçantë e ndarë nga kanalizimi sanitar. Bartja e shiut në 
kanalizim varet nga vetë sistemi i i kanalizimit publik. Kur 
ekziston sistem i kanalizimit publik, nga ulluqet sanitare 
dhe vertikale uji bartet përmes kanalit të përbashkët të sh-
tëpisë në kanalin e rrugës. Te sistemi degëzues i kanalizi-
mit publik është logjike që ujërat e zeza nga ndërtesa të 
barten përmes kanalit të veçantë të shtëpisë edhe atë: në 
kanalin fekale rrugor, ndërsa uji i shiut në kanal atmosferik.

Në skemën e  gurës 2.6 është shënuar pozita e emrave 
për pjesë të veçanta që do të shërbejë për njohje më të 
shpejtë dhe më të lehtë.

Figura 3.6 Paraqitja skematike e instalimit të 
shtëpisë për ndërtesë individuale
V  – Vertikalja;
GV - gypi vertikal;
KV - koka e ventilimit;
RRV - rrjeta vertikale;
DK - dega e katit;
H - Horizontalja;

RRH  – rrjeta horizontale;
DH - dega horizontale;
KKSH - kanali kryesor i shtëpisë;
PR - puseta revizionuese;
K - kaskada;
KRR - kanali i rrugës;
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  Mbaj mend: 

o Rrjeta e kanalizimit paraqet një nga punët më të 
ndërlikuara ndërtimore;

o Sipas natyrës ujërat e zeza janë përbërje e proceseve 
mekanike (pjesa e lëngshme dhe minerale dhe pa-
pastërtitë organike);

o Teknika e zgjidhjes -rruga më e shkurtër deri rrjeti i 
kanalizimit rrugor;

o Ujërat e zeza ndahen në: fekale, të kuzhinës, ujëra 
për larje dhe ujëra atmosferik;

o Ujërat fekal përmbajnë mikroorganizma, baktere 
dhe mikrobe patogjene;

o Ujërat e kuzhinës përmbajnë materie minerale, pa-
pastërti dhe mjete të ndryshme për larje;

o Uji për larje dhe pastrim nga objektet shëndetësore 
përmbajnë mikrobe patogjene;

o Ujërat e zeza industriale përmbajnë: komponimet, 
kripëra, acide, alkale, mbeturina dhe materiale dje-
gëse;

o Uji atmosferik është e ngopur me përbërje minera-
le;

o Kanalizim ndahet në: publik ose i qytetit dhe kana-
lizim shtëpie;

o Kanalizimi publik është i përbërë nga rrjeti prej gy-
pave ose kanaleve;

o Sistemet e kanalizimit të qytetit janë: të përgjithsh-
me, të ndarë dhe nënsistem;

o Ekzistojnë 4 lloje të skemave: paralele, radiale, ka-
nalizime gjithëpërfshirëse dhe të degëzuara;

PYETJE PËR PËRSËRITJE

1. Përse shërben, çka pranon dhe bartë kanalizimi?
_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

2. Çka përmbajnë sipas përbërjes së tyre ujërat e zeza?
_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________
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3. Cila është teknika e zgjidhjes së ujërave të zeza?
_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

4. Si ndahen ujërat e zeza?
_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

5. Cilat janë ujërat e kuzhinës dhe çka përmbajnë ato?
_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

6. Çfarë janë ujërat për larje dhe pastrim?
_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

7. Cilat ujëra janë ujëra të zeza industriale?
_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

8. Çka paraqet uji atmosferik?
_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________
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9. Si ndahet kanalizimi sipas vëllimit të ujërave të zeza 
dhe bartjes së tyre?
_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

10. Nga çka varet dhe çka përdor kanalizimi i gravitetit?
_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

11. Çka përdor dhe ku aplikohet kanalizimi i pompimit?
_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

12. Sipas mënyrës dhe llojit të ujërave të zeza sistemet e 
kanalizimit të qytetit ndahen:
_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

13. Nga çka varet skema e rrjetit të kanalizimit të qytetit?
_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

14. Numëroni katër skemat tipike sipas së cilave projek-
tohet rrjeti i kanalizimit.
_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________
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15. Instalimet e kanalizimit të shtëpisë përbëhen nga:
_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

16. Sa pjesë ka sistemi i kanalizimit të shtëpisë?
_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________
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3.1. PJESA KONSTRUKTIVE

MATERIALET E KANALIZIMIT DHE PJESËT

Për kryerjen e rrjetit të kanalizimit përdoren lloje të 
ndryshme të gypave. Zgjedhja e tyre varet nga lloji i 
ujërave të zeza dhe nga vendi i përdorimi në ndërtesë. 
Përdoren gypa të rrafshët dhe të ashtuquajtura pjesë faso-
ne për ndryshimin e drejtimin të lëvizjes, për diametrin, 
për ndërlidhjen e pajisjeve sanitare, për kontrollin e për-
mbajtjes së ujit në gypa, etj.

Gypat për kanalizim dhe pjesët fasonke prodhohen në 
industri në forma dhe madhësi të ndryshme që janë të pa-
rapara me standardet ndërkombëtare ISO. Gypat duhet të 
jenë të kualitetit të klasës së parë në mënyrë që të siguro-
jnë qëndrueshmëri të instalimit, rezistencë nga ndikimet 
kimike, qëndrueshmëri gjatë ndryshimeve të shpejta të 
temperaturës dhe mbrojtja nga korrozioni.

Gypat e rrafshët kanë formë cilindrike. Prodhohen 
rrafsh ose me zgjerim të njërit skaj, i cili quhet rubinet, 
muf ose mbështjellje dhe shërben për lidhje reciproke të 
gypave (mbyllja me përdorimin e konopit, plumbit, asfal-
tit ose me unaza nga goma speciale). Rubinetet vendosen 
gjithmonë në drejtim të rrjedhjes.

Për përpunimin e rrjetit të kanalizimit përdoren gypa 
nga materiale të ndryshme, edhe atë:

  Për rrjet vertikale: gypa të farkuar -të hekurit, 
plastike, të plumbit dhe gypa të bakrit.

   Për rrjetin horizontal: qeramike, prej hekuri të 
farkuar dhe plastike.

3.1.1. LLOJET E GYPAVE

GYPAT E QERAMIKËS OSE TË GURIT

Përdoren kryesisht në rrjetin e kanalizimit të ulët hori-
zontal e gërmuar në tokë. Përpunohen nga argjila e rërës 
së pjekur me shtimin e korundit dhe feldspatit.

Sipas formës janë cilindrike me zgjerim – rubineti nga 
njëra anë. Nga ana e brendshme e rubinetit edhe nga ana 
tjetër e gypit ka kalibër për lidhje më të mirë. Ato janë të 
lëmuar dhe nuk lëshojnë, ndërsa nga ana e brendshme dhe 
e jashtme janë të lyera me llak kripe.

Gypi i mirë dallohet sipas ngjyrës, ndërsa ajo është 
e errët dhe e barabartë. Ngjyrat e përziera të gypit janë 
shenjë se përzierja është jo-homogjene, pjekja është e 
pabarabartë dhe është me cilësi më të dobët dhe paqën-

Figura 3.7 Pamje dhe prerje e qeramidës



116

Instalimet

drueshmëri në efektet e temperaturës. Gjatë goditjes me 
send të hekurit në gyp, ajo duhet doemos të tingëllojë. 
Përndryshe muret e gypit janë me trashësi të ndryshme 
dhe janë të pjekur në mënyrë të pabarabartë.

Gjatësia e gypave të drejtë është: 1500, 1000, 750, 500 
dhe 300 mm Ø 75 mm – Ø 400 mm me rritje prej 25 mm. 
Shembull: Ø 75, Ø 100 mm, etj. Gypat prej Ø 75, Ø 100 
mm, Ø 125, Ø 150 mm kanë gjatësi 1000 mm, ndërsa ata 
me diametër më të madh se 1500 mm.

 
COPAT SPECIALE – PJESËT E FASONKËS

 
Përpunohen në dimensione të njëjta sikur gypat e rra-

fshët dhe në forma të ndryshme.

Harqet (kthesat-laket) shërbejnë për ndryshimin e dre-
jtimit për kalim nga pozita horizontale në vertikale dhe 
për ndryshimin e drejtimit në linjat horizontale. Prod-
hohen vetëm nën 4 këndet e nisjes: 90o, 60o, 45o dhe 30o. 
Harku prej 90o quhet kthesë, ndërsa me gjatësinë e gypit 
kthesë e gjatë.

Kthesat-lidhëset (kthesë e katit) vendosen në vende 
ku është e nevojshme që drejtimi i kanalit të zhvendoset 
paralelisht me boshtin e saj. Më shpesh aplikohen atje ku 
përforcohet trashësia e mureve në konstruksionet mes ka-
teve dhe prandaj quhen harqe të kateve. Përpunohen si 
kundër haqeve edhe atë me devijim të boshtit prej 6,5 cm 
dhe 13 cm.

Sfurqet (degëzimet) mundësojnë lidhjen e dy ose më 
shumë kanaleve në rrjetin vertikal ose horizontal. Përpu-
nohen me një ose dy sfurqe, kështu sipas asaj quhen: me 
një krah ose i thjeshtë dhe me dy krahë ose i dy  sh-
të. Shpërndarja (degëzimi) është nën kënd prej 90o dhe 
45o. Sipas këndit ndahen në sfurqe të drejtë dhe nën kënd. 
Përveç kësaj ndahen sipas diametrit të krahut (i njëjtë ose 
më i vogël) nga gypi kryesor. Përpunohen me një gjatësi 
prej 60 cm. Kombinimi i sfurqeve të drejta dhe të pjerrëta 
quhet harku sfurk, ndërsa janë të favorshme për rrjedh-
jen e ujërave të zeza nga sfurqet e drejta pa ndërprerje të 
rrjedhave të ashtuquajturat bllokime të kanalit.

 

Figura 3.8 Gypa të qeramidës
- gyp i drejtë (C)
- kthesë – kthesë e katit (EL)
- reduksione, e drejtë (PRD
- kthesë prej 15°(1), 30°(2), 45°(3), 60°(4), 

90°(5)
- e kundërt (ORD)
- sfurqe lakore (LR): një krah (1), dy krah (2) 

sfurqe (3), Ju sfurqë (YuR)
- sfurqe të drejta (R): një krah (1), dy krah (2), 

e pjerrët një krah (3), e pjerrët me dy krah 
(4)
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Reduktimet - marrësit janë gypa që kanë diametër 
më të madh nga njëra anë dhe diametër më të vogël nga 
ana tjetër. Vendosen atje kut gypi e ndryshon madhësinë 
e diametrit nga i vogël në të madh. Sipas pozitës ndahen 
të drejtë (rregullt) me kokën e kthyer përpjetë dhe të 
kthyera me kokë të drejtuar teposhtë të anës më të gjerë. 
Përdoren në gjatësi prej 30 mm - 600 mm.

Pjesët revizore – shërbejnë për kontrollimin e kanale-
ve fekale në të gjitha vendet ku mund të vjen deri te sh-
tresimi dhe zënia e kanalit. Për shkak të asaj ka vrimë me 
kapak për kryerjen e revizionit-kontrollimit. Nën kapak 
futet goma për mbyllje hermetike të kapakut, derdhjet e 
ujit dhe depërtimi i gazrave. Kapaku përforcohet me spi-
rale në anën e sipërme të gypit. Sipas vendit të përdorimit 
dallohen:

a) Gypi i drejtë revizionues e cila vendoset në fund 
të kaskadës në çdo 24 m largësi të kanalit kryesor të sh-
tëpisë për kontrollim më të lehtë të kanaleve të tjera të 
rrafshëta.

b) Kthesa revizionuese – shërbejnë për kontrollim 
gjatë lakimit të kanaleve nën kënd prej 90o. Sipas dre-
jtimit të lakimit dallohen kthesa të djathta dhe të majta. 
Te  gura 2.10 është treguar kthesa speciale revizionuese 
kaskaduese, i cili nuk shtrihet i përputhur me kapakun nga 
ana e sipërme, por vertikalisht me kapak në anën e thek-
suar ballore.

c) Sfurqet revizionuese të cilat mund të jenë të dy-
 shta ose të thjeshta. Të thjeshtat në horizontale mund të 

jenë të majtë ose të djathtë sipas drejtimit të lidhëseve.

d) Gypa me dy koka (rubineta) aplikohen vetëm 
gjatë përshtatjes dhe rikonstruktimit të rrjetit.

e) Gypa kullues shërbejnë për bartjen e ujit nënto-
kësor. Sipas gjatësisë edhe të pjesës së sipërme nga gypi 
ka perforim – vrima me diametër prej 3 cm deri 5 cm për-
mes të cilave uji hyn dhe rrjedh përgjatë pjesës së posht-
me të pro  lit nga gypi. Prodhohen me diametër prej Ø 
100, Ø 125, Ø 150 dhe Ø 200 mm.

Figura 3.9. Pjesët revizionuese:
-  Gypi i drejt revizionues (PVC), sfurqet 

revizionuese:
Për një përdorim, e pjerrtë (I)
E drejtë (r)
Për dy përdorime (d)

-  Kthesa e majtë revizionues (LRI)
-  Kthesa revizionuese kaskaduese (ks)
-  Gypa:

Drenazhi (dc)
Me dy koka (dn)

Figura 3.10 Kthesa revizionues – kaskadues 
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GYPAT E HEKURIT - TË FARKUAR

Shërbejnë për instalimin e rrjetit të sipërm vertikal. 
Farkohen në kallëpe në pozicion vertikal kokën e kthyer 
teposhtë në mënyrë që të  tohet hekur sa më i ngjes-
hur. Ato janë të lëmuar me kokë (rubinet) nga njëra anë. 
Kundër porozitetit dhe ndryshkut lyhen nga jashtë me 
emulsion të asfaltit. Gjendja e rregullt e gypit gjatë go-
ditjes me objekt hekuri jep tingull metalik të zhurmshëm. 
Sipas fortësisë përpunohen tre lloje: gypa të lehtë, të me 
peshë të mesme dhe gypa të rëndë. Dallimi është në 
trashësinë e murit të gypit dhe fortësia e përpunimit të 
kokës (rubintës).

Gypat e lehtë kanë hark gjysmë rrethor të kokës (ru-
bintës) për dallim nga gypat e mesëm dhe të rëndë buza 
të cilit është përforcuar. Përdoren për përpunimin e kana-
leve të gërryera në kallëpet e murit, ndërsa gypat e lehta 
me kokë (duq) për linjat e dukshme jashtë nga muret.

Gypat e drejtë të farkuar pa (duq) koka kapin hapësirë 
më të vogël nga ato me duq dhe për këtë arsye veprojnë 
në mure të hollë. Përpunohen me gjatësi prej 2 m. Kanë 
copa pajisjeje të ngjashme me ato të qeramikës.

Kryhet bashkimi i gypave nga materiale të ndryshme, 
edhe atë: gypat e qeramikës bashkohen me gypat e heku-
rit të farkuar dhe anasjelltas.

GYPAT E ÇIMENTOS

Përpunohen prej përzierjes së çimentos dhe asbestit 
duke i shtypur në kallëpe të çelikut. Ato janë të fortë, të 
qëndrueshme, me kohëzgjatje dhe rezistuese ndaj ndi-
kimeve kimike dhe temperaturës, lehtë shkurtohen dhe 
montohen. Që të mos jenë poroze, ato lyhen me shtresë 
asfalti. Të ngjashme janë sipas formës së gypave të he-
kurit-të farkuar. Ato janë të lërueshme dhe kanë kokë 
(duq). Përpunohen në copa të drejta me 60, 90, 120 dhe 
180 cm gjatësi dhe diametër të brendshëm Ø 50, Ø 60, Ø 
100, Ø125, Ø 150 dhe Ø 200 mm, ndërsa copat e fason-
kës janë të njëjtë si edhe te ato të argjilës.

 

Figura 3.12. Gypa të çimentos
1. gypi i drejt;
2. kthesa 45o;
3. kthesa 90o;
4. kalimi – reduktimi;
5. kthesat –kthesat katërshe;
6. kthesat kaluese 90o;
7. kthesat revizionuese 90o;
8. kthesat revizionuese kaskaduese 90o;
9. gypi revizionues;
10. lidhësja e drejtë e thjeshtë;
11. lidhësja e pjerrët e thjeshtë;
12. lidhësja e dy  shtë e drejt;
13. lidhësja e pjerrët e thjeshtë;
14.  lidhësja e thjeshtë revizionuese kulluese;
15. lidhësja e thjeshtë revizionuese e pjerrët;
16. lidhësja e thjeshtë revizionuese e drejt;
16 a.  lidhësja e dy  shtë revizionuese e pjerrët;

Figura 3.11. Pamja dhe prerja e gypave
Gypat e hekurit-të farkuar
A-të rëndë, B- të lehtë 

Të rëndë           Të lehtë
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GYPA TË POLIVINILIT
(polivinil klorid i fortë PVC)

Përdoren për përpunimin e gjithë kanalizimit të sh-
tëpisë për kanalizim atmosferik dhe industrial.

Kanë mure shumë të lëmuara dhe forcë më të madhe të 
përcjelljes. Përpunohen në copa të drejta. Përdoren edhe 
për rrjetin e kanalizimeve horizontale pa lyerje mbrojtëse.

Për shkak të koe  cientit të lartë të zgjerimit gjatë 
ndryshimeve të temperaturës te vertikalet parashikohet 
bashkim me përhapjen me unazë gome, ndërsa te verti-
kalet më të gjata se 20 m parashikohen amortizues spe-
cial për reduktimin e shpejtësisë së rrjedhës së ujit dhe 
paraqitjes së goditjes hidraulike (4 harqe me nga 45o) të 
vendosura në çdo të katërtin kat.

Këto gypa janë të lehta dhe me lehtësi prehen me sharrë 
me dhëmbë të imëta.

Kanë diametër të brendshëm:

Ø 25 (21.8); Ø 32 (28.4); Ø 50 (46,4); Ø 75 (71,4); Ø 
110 (105.4); Ø 160 (153.4); Ø 200 (191,8); dhe Ø 250 
(239.8).

Gjatësia e gypave është 4 m, ndërsa sipas nevojës nga 
prodhuesi mund të  tohen edhe me gjatësi prej 8 – 12 m.

Gypat për kanalizim nga PVC-ja janë të lehtë, dhe 
mund të jenë me gjatësi më të mëdha. Transportohen 
lehtë, sipërfaqet u janë të lëmuara, bile edhe pas përdori-
mit të gjatë në brendi nuk formohet bigor (inkrustacion). 
Vështirë shtresohet llumi, nuk formojnë korrozion, lehtë 
përpunohen dhe janë izolatorë të mirë elektrik.

Anët e këqija janë ndjeshmëri ndaj ndryshimeve të 
temperaturës, nuk bartin ujë të ngrohtë prej 60o, nën 0oC 
janë të thyeshëm dhe thyhen gjatë goditjes. Ato i tretë 
acetoni, benzoli, dhe njëjtë, ndërsa në nxehtësi zgjerohen 
dhe zgjaten.

 

Figura 3.14 Gypat e PVC-së

Fig.3.13 Gypa të polivinilit
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PVC (Bovidur) gypat - prodhohen me kokë (duq) dhe 
pa atë, me diametër Ø 40 (36.4); Ø 50 (46.4); Ø 75 (71.4); 
Ø 100 (105.4); Ø 125 (120); Ø 160 (153.6); dhe gjatësi 
prej 250-5000 mm.

Përpunohen për instalim të jashtëm dhe për rrjete në 
oborre. Gypat Bovidur nuk duhet të ruhen në diell, ndërsa 
njëkohësisht edhe unazat e gomës për bashkim për shkak 
të koe  cientit të ndryshëm të zgjerimit, përndryshe duhet 
të mbulohen.

Gypat e polietilenit (PE) - përdoren për ndërtimin e 
kanalizimeve, të ngjashme janë me gypat PVC, por janë 
shumë më rezistuese ndaj temperaturave të larta, për da-
llim nga ato, bile janë edhe më të lehta edhe nga uji.

Diametri i tyre është: Ø 90; Ø 110; Ø125; Ø 140; Ø 
160; Ø 189; Ø 200; Ø 225 dhe Ø 250; ndërsa gjatësia e 
tyre është 6 m dhe 12 m.

Gypat e Polipropilenit (PP) - përdoren për kanalizi-
me të shtëpisë dhe industriale, sepse janë të përhershme 
temperaturë të lartë të ujit deri në 95 oC. Të njëjta kanë 
shtrirje-tendosje të madhe nxehtësie.

Figura 3.15 Gypat Bovidur dhe pjesët e pajisjes 
nga PVC e fortë

- Gypi i drejtë me kokë-duq (UKN);
- Kthesë me kokë-duq, (UKL);
- Doreza (UKU);
- Gypi kalues-reduktimi (UKR)
- Sfurku i pjerrët (UKRK);
- Sfurku në ngjitje (UKRL);
- Koka-duqi për ngjitje-bashkim(UKLN);
- Mbështetës i murit (UKR-AZ dhe UKP-Pn);
- Pjesa kaluese për gypin e farkuar (UKPG);
- Gypi revizionues (UKRE); 
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Gypat e betonit - prodhohen me formë rrethore dhe 
ovale. Shërbejnë për bartjen e ujit atmosferike në rrjetin e 
oborrit dhe rrugor. Gypat qarkor mund të jenë me fotogra-
 në 2.14 (O) dhe pa bazament  gura 2.14 (E), derisa ato 

në formë ovale (J) gjithmonë kanë bazament. Nuk janë të 
rezistueshëm ndaj korrozionit, tokave agresive dhe ujëra-
ve nëntokësore.

Figura 3.16 Gypat e betonit
- Rrethore (O);
- Me bazament (E);
- Në formë ovale (J);
- Kthesë (C);
- Sfurk (R);
- Bashkimi i gypave të betonit (BT);
- Unaza e gomës (p);
- Lëvizja e unazës (sp);
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MËNYRA INDUSTRIALE PËR 
PËRPUNIMIN E INSTALIMIT

Ndërtimtaria moderne gjithnjë e më shumë synon dre-
jtë mënyrës industriale të punës. Në impiantet industriale 
edhe punëtoritë e kryejnë shumicën e punëve për shkak të 
kushteve të favorshme teknologjike. Në ndërtimtari ve-
tëm kryhet montimi i pjesëve përbërëse të ri-fabrikuara të 
instalimit.

 
 

Figura 3.17. Ri-fabrikimi i instalimeve dhe 
përbërje për mbajtës të betonit
- përbërës të vogël (MS);
- përbërës të plotë për banesa (PS);

Mënyra e tillë e punës e shpejton punën, punonjësit 
nuk i pengojnë njëri-tjetrit në punë, përmirësohet cilësia 
dhe zvogëlohen shpenzimet për përpunim. Domethënë, 
instalimet e para-fabrikuara kanë përparësi të madhe. Në 
 gurën 3.17 është paraqitur ngjitje e vogël e cila pjesërisht 

është e bërë në punëtorinë  g. 3.17 (MS), ndërsa, pas-
taj, pjesa  nale ku në mënyrë të njëjtë lidhen blloqet e 
kanalizimit që vendosen në konstruksionin e ndër-katit si 
elemente të gatshme  g.3.17 (PS)

Kjo zgjidhje ka përparësi të madhe te ndërtesat me më 
shumë kate, pikërisht te komplekset banesore.

Në objektet të cilat kanë shumë instalime përpunohen 
boshte vertikale te të cilat në këndet nëpërmjet mbajtësve 
të çelikut montohen linjat vertikale (për kanalizim, ujësje-
llës dhe gaz). Montazha zhvillohet gjatë ndërtimit të njërit 
mur të objektit me vinç. Ana e lirë mbyllet (lloj maske) 
për shkak intervenimit të lehtë në rast të defektit.
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Figura 3.18 Pllaka e instaluar në banja
- brenda në mure të banjës (M dhe V)
- jashtë në mure të banjës (G dhe T)

Blloqet dhe muret instaluese përdoren për ndërtim 
montues. Kanë sipërfaqe 1-2m2, ndërsa përpunohen si 
skelet në këndin ose janë si formë e betonit të lehtë. Mon-
tazhi i tyre është si pjesë nga muri ose blloku, ndërsa të 
njëjtat përshtaten në murin e digës nga hapësira sanitare, 
ndërsa pas vendosjes së pllakave të qeramikës montohet 
sanitari.
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Qelizat elementare – kryerja e tyre është me me pa-
nele të ri-fabrikuara vertikale për një objekt sanitar me 
gjerësi prej 75 cm. Lehtë kombinohen sipas numrit dhe 
rendit. Në çdo element gjenden pjesë nga instalimi të cilat 
lehtë bashkohen gjatë montimit të objektit.

Figura 3.19. Muret instaluese
- baza (A);
- prerja (B);

Muret instaluese kanë lartësi të njëjtë me katin dhe 
trashësi prej 20 – 30 cm. Materiali për përpunim është 
betoni, ndërsa montimi bëhet gjatë ndërtimit derisa ngrit-
ja është me vinç. Paraprakisht në punëtori para betonimit 
montohen të gjitha linjat vertikale dhe degëzimet për pa-
jisjet sanitare.
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Kabinat sanitare ose qelizat janë hapësira sanitare të 
ri-fabrikuara, më shpesh banjë në ndërtesat ndërtimo-
re. Në ato janë vendosur të gjitha pajisjet. Sipas peshës 
(masës) kabinat janë të ndryshme, ndërsa varen nga mate-
riali nga i cili janë përpunuar (më shpesh beton i armuar), 
por mund të jenë edhe nga betoni i lehtë, pllaka të holla të 
betonit të përforcuar me pro  le të çelikut ose me mbushje 
nga pllakat minerale.

Kabinat më të lehta prodhohen nga masa plastike (rreth 
150 kg peshë), ku janë edhe muret dhe dyshemeja të sh-
tresuara nga plastika. Në objekt bëhet saldimi i pjesëve në 
një tërësi. Meqenëse janë dy shtresore në hapësirë – pjesa 
e zbrazët në mes guaskës dhe brendësisë vendoset insta-
limi, ndërsa zbrazëtira e mbetur mbushet me penoplast 
(masë për mbushje).
Kabinat janë bashkëkohore me skaje të rrumbullakëta, të 
lërueshme dhe me ngjyra të plastelinës.
Si mangësi është ajo se shumë lehtë digjen, pjesët e dëm-
tuara kanë sipërfaqe jo kualitative, pa dallim të dizajnit 
bashkëkohor.

Figura 3.20 Kabinat e ri-fabrikuara sanitare
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GYPAT E METALIT

Përdoren vetëm për bashkimin e pajisjes sanitare me 
kanalizimin (të plumbit dhe mesingut).

GYPAT E PLUMBIT

Prodhohen në diametrat vijues: Ø 30, Ø 40, Ø 50, Ø 
70, Ø 100 dhe Ø 125 mm dhe gjatësi prej 2,2 m dhe 2,5 m. 
Për gypat deri Ø 70 mm dhe më të mëdha, gjatësia është 1 
m. Ato janë të buta, lehtë lakohen, prehen dhe ngjiten me 
kallaj. Për këtë shkak nuk kanë pjesë të pajisjeve (fason-
ka-fyt), por përpunohen në punëtori ose në vetë vendin e 
ndërtimit. Që të mund gypi gypi të lakohet nën këndin e 
caktuar, paraprakisht mbushet me rërë që mos të shtypet 
gjatë lakimit. Skajet shtrëngohen, ndërsa gypi ngadalë la-
kohet përmes trupit të rrumbullakët të drurit. Për shkak të 
punës më të shpejtë, në vend të rërës në gyp mund të futet 
pjesë shtesë në formë të gjarprit ose lloj i spirales ose var-
gut të topave të drurit.

Bashkimi reciprok i gypave kryhet me prerje të njërës 
dhe çarje të tjetrës nën këndin e caktuar, ndërsa lidhja sal-
dohet me kallaj të zbutur.

GYPAT E MESINGUT

Këto gypa shërbejnë për bashkimin e sanitareve të 
porcelanit me linjat e kanalizimit. Për pamje më të bukur 
mund të jenë të mbështjella me nikel ose me krom. Ato 
nuk lakohen dhe për atë shkak i kanë pjesët e nevojshme 
të fyteve. Diametri i brendshëm është prej 1/ 2” deri 2”. 

GYPAT E BAKRIT

Shërbejnë për përpunimin e tërë rrjetit të kanalizimit 
në objekte. Mjaftë janë të shtrenjta dhe rrallë përdoren.

GYPAT E QELQIT

Këto gypa kanë veti më të mira. Ata janë të tejdukshëm 
dhe gjejnë përdorim në laboratori dhe industri.

GYPAT E LLAMARINËS

Shërbejnë për përcjelljen e ujit të shiut dhe për ventili-
min e e vertikaleve të kanalizimit. Përskaj atyre mund të 
përdoren edhe gypa prej zinku, çelik i zinkuar dhe alumin.

Figura 3.21 Pjesa shtesë për lakimin e gypave të 
plumbit

Figura 3.22 Shtresat e gypave të plumbit dhe 
mesingut

Të ngjitura në gypa 
të plumbit

Gypa të mesingut
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3.1.3. MËNYRA E BARTJES – SHTRIRJES SË 
DEGËZIMEVE TË KATEVE NË INSTALIMIN E 
SHTËPISË

Vendosja e gypave të qeramikës në kanal 
– gërryerja e kanaleve -

Tërë rrjeti i ulët vendoset në kanale me gjerësi mini-
male prej 70 cm. Thellësia e kanalit varet nga pozita e 
kanalit.

Në bodrum është i mjaftueshëm gërmimi të jetë 50 cm. 
Jashtë ndërtesës gërryhen së paku 1 m nën terrenin për 
shkak të ndikimit të akullit. Thellësitë më të mëdha më 
shpesh janë të kushtëzuar nga kushtet e terrenit dhe nga 
kuota e kanalit të rrugës përmes të cilit lidhet kanalizimi 
i shtëpisë.

Në tokën e ngjeshur deri në thellësi prej 2.5 m nuk 
është i nevojshëm sigurimi i mbajtëseve nga rrëshqitjet 

Figura 3.23 Shënimi i kanaleve 
Kunjat nëpër bosht të linjës (a), mbeturinat e kanalit 
(b), gjerësia e kanalit (sr), boshti i linjës (o), pro  lit 
normal i shtrirjes së gypave (s), materiali i gropuar 
(z), mbështetës (r) bari (tr), humusi (Hn), mbështetja 
e kanaleve në thellësi të mëdha në mënyrë tradici-
onale (n), platformat (p1), Kontrollimi i këndit të 
gypave të shtruar (i), horizontalja (H), diferenca e 
lartësisë (N) me 50 cm ose 5% rënie, shkopinjtë për 
nivelim (k), rëra (p), Libela (L) rrafshuesja (R), h = 
4 cm Dallimi i lartësisë për shpatin 2%
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e tokës, por për thellësitë më të mëdha, kur toka është e 
rrallë - rrënohet, atëherë i qasemi mbështetjes me mbësh-
tetës druri ose metali.

Fundi i kanalit gërmohet nën një rënie të caktuar, ndër-
sa të gjitha vrimat dhe gungat mbushen me gurë të imët 
ose zhavorr.

Gypat vendosen në pjesën e poshtme të kanalit mbi 
shtresë të rërës, edhe atë: nën skajin e poshtëm të kokës 
(fytit) 5 cm, ndërsa mbi skajin e epërm të kokës (fytit) 
10 cm. Shtresa nën gyp jep siguri dhe shtroj të butë për 
gypat e thyeshëm të qeramikës. Koka (fyti) nuk guxon të 
mbështetet direkt në terren, sepse në atë rast gypi do të 
veprojë si tra në dy mbështetëse dhe e ngarkuar nga lart 
mund të pëlcas. Shtresa e sipërme e mbron gypin nga zë-
nia e kanalit, sepse ai në mënyrë të barabartë i transferon 
shtypjet gjatë shtypjes së materialit mbulues. Kanali mbu-
lohet në shtresa me trashësi prej 25 cm, ndërsa ngjeshja 
bëhet me çekiç hekuri dhe me ujitje.

Rënia dhe shpejtësia e rrjedhjes dhe rëniet e gypave 
të shtrirë

Për shkak të larjes së drejt të gypave dhe të evitohen 
shtresimet e materieve të forta merret parasysh për shpe-
jtësinë e rrjedhjes të jetë e favorshme, ndërsa kjo lëviz 
prej 0,60-1 m/sec. Që të arrihet shpejtësinë e duhur duhet 
doemos të jetë rënie e duhur e përshkruar.

Figura 3.24 Dhënie e gypave kanalizuese: në shtet të shëndoshë në shtresë prej rëre (p), gjerësia e kulmit (Sr), gypa e 
shtetit të shëndetshëm me shtresë (a), me rërë (b) 
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Shembull:
Për shpejtësinë prej 0,60 m/sec rënia më e vogël e leju-
ar është 1:75=0,0133 ose 1,33%.
Për shpejtësinë prej 1,0 m/sec rënia më e vogël e lejuar 
është 1:15=0,066 ose 6,6%.

Nëse rënia është më e vogël dhe ka shpejtësi të rrjedh-
jes, materiet e forta do të ndalen dhe shtresohen, derisa 
gjatë rënies më të madhe nga ajo e lejuar dhe shpejtësi 
shumë më të madhe, pjesa rrjedhëse do të rridhte shumë 
shpejtë, ndërsa materiet e ngurta përsëri do të mbeteshin.

Rëniet më të mëdha kryhen për lidhje të shpejta të rr-
jedhjes, ndërsa rënie të vogla kur ka, dallimi i nivelit mes 
kuotës së kanalit të shtëpisë dhe të rrugës. 

Rënia më e favorshme është 3% sepse shpejtësia e 
është e shpërndarë edhe për materiet rrjedhëse dhe të forta 
dhe i njëjti quhet rënie e cila vetë pastrohet.

Rënia duhet të barazohet edhe pa prishje, ndërsa për-
caktohet në vetë vendin me ndihmën e instrumentit dhe 
libelës. Mënyra më e lehtë është me ndihmën e libelës dhe 
dërrasës te e cila pjesa e poshtme është vendosur në pozitë 
të pjerrtë. Dërrasa vendoset mbi kokën (fytin) e gypit. Ng-
jishet rëra nën gyp. Libela vendoset në pozitë horizontale, 
ndërsa në të njëjtën kohë ana e poshtme në rënie të dhënë.

Fiksimi dhe bashkimi i gypave

Me përjashtim të gypave të metalit, të gjitha llojet e 
tjera të gypave lidhen me ndihmën e kokës (fytit) gypit 
në të cilën futet copa tjetër e gypit që të mos e lëshoj ujin 
gypi, ndërsa për shkak të mbylljes hermetike të lidhjes 
në kokë (fyt) vendoset mjet për shtrëngim të lidhjes së 
gypave. Kjo është e nevojshme për shkak të zgjerimit të 
materialit edhe vetë stabilizimit të ndërtesës sepse gypat 
nuk janë elastike por janë të ngurta (thyeshme) dhe gjatë 
lidhjes së ngurtë do të vijë deri te dëmtimi i tyre (nuk 
guxon të përdoret çimento ose kit).

Lidhja e PVC gypave

PVC gypat (plastik). Bashkimi i gypave të plastikës 
me copat e pajisjes (fyteve) kryhet me ndihmën e kokave 
(fyteve) – një  sh, dy  sh dhe me ndihmën e lidhëseve me 
unazë gome-lidhëse gjeruese. Lidhja bëhet me ngjitje me 
ngjitës adekuat. Gypat nxehen dhe zgjerohen sa trashë-
sia e unazës së gomës. Pas montimit të unazës së gomës, 
koka (fyti) nxehet gjatë së cilës kthehet në gjendjen e më-
parshme dhe e përfshinë unazën.

Këto gypa mund të lakohen me mbushje prej rëre ose 
në ato vendoset spirale, ndërsa pastaj nxehen, lakohen 

Figura 3.25. Bashkimi i gypave të plastikës 
Copë litari (Z)-(a), në gyp (b), detaj i bashkimit 
(D), përpunimi i pjerrtësisë
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dhe ftohen me ujë të ftohtë. Këto gypa nuk guxojnë të 
montohen në afërsi të nxehjes qendrore, ose sërish nëse 
ajo është rast, atëherë duhet të izolohet me izolim për 
nxehtësi.

Në fund të secilës vertikale parashikohet pjesa revizi-
onuese.

Te gypat e plastikës (PVC) me pro  l të ndryshëm nën 
kënd të caktuar, lidhja kryhet në mënyrën vijuese: te pro-
 li më i madh vërehet vendi, prehet hapje me sharrë, pas-

trohet me letër rëre, lyhet me ngjitës për PVC gypa dhe 
ngjitet pro  li më i vogël i gypit.

3.1.3. MËNYRA E BARTJES-SHTRIRJES SË 
DEGËZIMEVE TË KATEVE TË KANALIZIMIT 
TË SHTËPISË

Shtrirja e degëzimeve të kateve mund të kryhet në dy 
mënyra: mënyra e hapur dhe e mbyllur. 

Mënyra e shtrirjes së hapur është mënyra më e mirë 
sepse gypat shtrihen përskaj murit ose nën plafon që janë 
lehtë të dukshme të gjitha mangësitë, defektet e mundsh-
me, ndërsa gjithashtu është lehtësuar qasja për intervenim. 
Mangësia e këtij sistemi është jo funksionaliteti i hapësi-
rës, në aspekt estetik keq duket, dëgjohet zhurmë në gypa, 
(nga uji i i nxehtë dhe i vluar), paraqitet kondensimi si 
rrezik potencial nga dëmtimi mekanik i gypave.

Mënyra e shtrirjes së mbyllur është mënyrë më e sh-
trenjtë nga mënyra e hapur, sepse gypat shtrihen nëpër 
kallëpe akoma gjatë murosjes së mureve. Pas mbarimit 
të montimit këto kallëpe mbyllen me lakimin e buzëve të 
kallëpeve ose me mbylljen me llaç. Te objektet e mëdha 
në vend të buzëve përdoren kapak të cilët lehtë montohen 
dhe demontohen në mur.

Kjo mënyrë ka përparësi para mënyrës së hapur në as-
pekt higjienik dhe estetik, por defektet vështirë gjenden.

 Cila nga këto dy mënyra do të miratohet varet nga 
lloji, qëllimi, konstruksioni, trashësia e mureve etj. Është 
e mundur edhe kombinimi nga dy mënyrat e theksuar të 
shtrirjes së degëzimit të kateve. Sipas rregullës gypat e 
kanalizimit nuk shtrihen nëpër hapësirën në formë shkalle 
gjegjësisht në vende ku këto gypa mund të ngrihen (nëpër 
ftohës, etj.). 

Temperaturat e larta ndikojnë negativisht në vend lidh-
jet e gypave (nuk shtrihen nën kazan, basene ose burime 
të nxehta të ujit dhe të ngjashme.). Gypat nuk guxojnë të 
shtrihen nën ashensorët, për shkak të goditjeve mekanike, 
bile edhe nën sipërfaqe për magazinimin e ushqimit.

Figura 3.27 Shtrirja e gypave nëpër tavan
Gypa nën pllakë të rrafshët (M), mbi pllakën e 
lëshuar (N), të fshehur mes brinjëve (P), depërtimi 
nëpër konstruksionin prej trupave të zbrazët 
(O), gypa të plastikës nën plafon (T), me rërë të 
ngjeshur (b), veshëse të forta (N), të lira (P), shiriti 
hyrës për veshëse (D) 

Figura 3.26 Përpunimi i bashkuesit të gypit 
ekzistues nga PVC
Prerje (I), shtresë (II), montazhë (III), gyp në 
kulm (IV)
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Përpunimi dhe vendosja e degëzimeve të kateve

Më shpesh shtrirja kryhet:

o mes brinjëve;
o mbi konstruksionin mes kateve;
o përmbi pllakës së lëshuar;
o me rrafshim dhe bashkim të gypave;

Degët dhe nëndegët përpunohen nga gypa të plumbit, 
çelikut të farkuar, të bakrit, azbest- çimento, ndërsa në 
kohën më të re edhe gypa plastike.

Nën nyjat ujore ka konstruksione të rrafshëta. Te plla-
kat e rrafshëta gypat vendosen në të gjitha drejtimet dhe 
pozicionet mbi pllakë, të fshehura në pllakë ose nën plla-
kë si kanalizim i dukshëm. Te pllakat e lëshuara është e 
nevojshme që në mënyrë të detyrueshme të përpunohet 
hidro-izolimi.

Kjo është mënyra e përshtatshme për punë, por gypat 
janë vështirë të kapshme në rast të defektit.

Nga shkaqet estetike më së miri është të kryhet plafoni 
i lëshuar të cilat lehtë demontohen.

Figura 3.29 Distanca e kanalit dalës (përcjellës) 
paralel me murin bartës (që shpien): A-kanali i 
jashtëm (SK), kanali i brendshëm (KK), thellësia 
e marrjes (shtrirjes) (H1 dhe H2), distanca e boshtit 
të kanalit nga skaji i themeleve (B)

Figura 3.28 Pozitat e vertikaleve: të hapura 
(O), të mbyllura (R), tehu (r), llaçi (m), në dritare 
(P), me kapak (d), gypat e bërë me tehe (V,L,Z), 
me termoizolim të murit të jashtëm (T dhe I), të 
shtyllave (S dhe N), përforcimi i vertikaleve (a dhe 
W), mbështjellës – i palëvizshëm (N) dhe të lirë (P)

Figura 3.30 Depërtimi i gypave nëpër muret bartëse: depërtim i 
drejt në bazë (O) dhe prerja (V); prerja (p), depërtimi i gypit të plas-
tikës nëpër mur me hidro-izolim (G), gypi i çelikut (Cc), shtesa e 
gomës (gz), gypi i plastikës (c), shtruarja e gypave mbi këmbë (B), 
nëpër këmbë (T),
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3.1.4 LLOJET E SHAHTEVE (PUSETË) NË RR-
JETIN E KANALIZIMIT TË SHTËPISË

Pusetat (shahtet) në rrjetin e kanalizimit të shtëpisë 
Pusetat revizionuese shërbejnë për qasje deri te pjesët 

revizionuese të kanaleve të vendosura në tokë. Pastaj ato 
shërbejnë edhe për kontroll, larje dhe pastrim të bartjeve 
të ulëta në ndërtesa, oborret dhe kanalizimi i shkollës.

Sipas vendit dhe përdorimit mund të jenë prej tullave 
dhe prej betoni.

a) Pusetat (shahtet) të murosura prej tullave

Aplikohen në pjesën e rrjetit të shtëpisë, në rrjetë të 
oborrit edhe nëse nuk ka lëvizje automjeteve të rënda mbi 
pusetat (shahtet). Ndërtohen mure në llaç të zgjeruar me 
trashësi të mureve prej 25 cm, ndërsa fundi prej 12 cm. 
Anët e brendshme janë “lëmuara”. Kanë prerje drejtkën-
dore 0,7x1,00 m, ndërsa në majë janë drejtkëndore me 
ngushtim deri te forma e katrorit 60 x 60 cm mbi të cilin 
vendoset kapaku i llamarinës. Në fund të shahtit. Në fund 
të shahtit zbritet me shkallë prej hekuri me Ø 20 mm të 
cilat instalohen akoma gjatë murosjes, të dhëna prej murit 
për 15 cm me gjerësi të shkeljes prej 30 cm. Distanca nga 
shkalla deri në shkallë është 30 cm.

Gypi i kanalizimit me pjesën revizionuese shtrihet në 
shtresë prej rëre me trashësi prej 5 cm.

Këto gropa vendosen gjithkund ku ka thyerje të 
ndryshimeve të drejtimeve të kaheve nga përçuesit krye-
sor të lidhjeve të dy kanaleve fekale, kur lidhja është e 
larguar nga vertikalja më shumë se 1,0 m dhe në linjë të 
drejtë, edhe pse kanali kryesor është më i gjatë për 24 m.

Koka kryesore revizionuese vendoset në 2,0 m pas lin-
jës rregulluese të ndërtesës.

b) Shahtet (pusetat) e betonit
Aplikohen në kanalizimin e rrugës, në rrjetë të oborre-

ve nëse toka është e dobët dhe rrënohet edhe kur mbi gro-
pat kalon komunikacion i rënd me peshë. Prerjet janë të 
rrumbullakëta me diametër prej 0,90 m, ndërsa te rrugët 
diametri është 1,0 m. Në maje ngushtohen në 90 cm.

Anët e brendshme të mureve lyhen me llaç të cementit 
me lëmim deri në shkëlqim të zi. Trashësia e mureve është 
10 cm, ndërsa në fund të kanalit (>8 cm deri 8 cm). Gypi i 
kanalizimit nuk është i mbyllur sikur te gropat e murosura, 
bile sillet vetëm deri te ana e brendshme e gropës, ndërsa 
pastaj uji lirisht rrjedh në kanal të hapur “KINETA” e cila 
është me diametër të njëjtë si edhe kanali i kryer në vetë 
trashësinë në fund.

Figura 3.31 Gropa revizionuese nga tullat 
dhe shkallët në gropë 

Figura 3.32 Gropa revizionuese nga betoni

Shkallë në gropë
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Sipas kësaj, shahtet (pusetat) e betonit nuk kanë gypa 
revizionuese por shmangia e kanalit është nën kënd ose 
lidhja e ndërsjellë kryhet me ndihmën e kinetës së këputur 
dhe më shumë të kombinuara, të kushtëzuara nga situata 
e rrjetës rrugore të jashtme ku rrugët dhe boshtet e tyre 
priten në kënde arbitrare dhe ku mund të parashikohen 
pjesët adekuate revizionuese.

Kineta duhet me doemos të kryhet sipas rregullës me 
skaje të rrumbullakëta, ndërsa në fund të pusetës duhet 
të jetë nën rënie të butë të kënetës (lakimi i kënetës është 
në linjë të drejtë). Bashkimet e gypave të cilat takohen 
çdoherë duhet doemos të jenë të rrumbullakëta që mos 
të vijë deri te kon  iktet e ashpra të rrjedhave të ujit dhe 
krijimi i shtresave të atyre pjesëve.

Shkallët janë të njëjta te shahtet (pusetat) e murosura, 
por mund të jenë edhe nga hekuri i derdhur të vendosura 
në linja zig-zak.

Kapakët e shahteve (pusetave) përpunohen nga hekuri 
i farkuar me prerje të rrumbullakët edhe atë për ato të mu-
rosurat është Ø 60 cm, ndërsa për ato të betonit Ø 70 cm. 
janë të vendosura në kornizën masive të thelluar nga lartë 
kundër rrëshqitjes. Sipas vendit të përdorimit derdhen në 
tre pasha të ndryshme: 

o Kapak të lehtë deri 30 kg;
o Me peshë mesatare deri 60 kg;
o Kapak të rëndë prej 90 kg deri 125 kg;

Kapakët e lehtë dhe mesatar përdoren mbi shahtet (pu-
setat) në bodrumet, trotuaret, terrenet me bar, shtigjet për 
këmbësor etj. Kapakët e rëndë përdoren mbi shahtet ku 
kalon komunikacioni me peshë i rëndë dhe i kamionave 
(në asfalt).

Kaskadat

Kaskada është pjesë e rëndësishme funksionale e ka-
nalizimit. Ajo aplikohet çdoherë kur dallimi i nivelit mes 
kuotës  llestare të kanalit kryesor të shtëpisë dhe kuotës 
së lidhjes në fund të kanalit të rrugës është aq i madh që 
ato dy pika nuk mund të lidhen. Shahtet kaskaduese për-
punohen në dy mënyra, edhe atë: me gypa për revizion 
dhe me kineta.

Përllogaritja e kaskadës

Përllogaritja e kaskadës është paraqitur në shembullin 
vijues, te lidhja e kanalit kryesor tës shtëpisë me kanalizi-
min e rrugës (  gura 3.35).Figura 3.33 Kinetët dhe kapakët për gropa 

revizionuese
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Shembull: kuota në fund të kanalit të shtëpisë është 
120,00, ndërsa fundi i kanalit të rrugës është në kuotë 
115,00. Distanca mes atyre dy pikave është 40,00 m.

Zgjidhja: së pari duhet të përllogaritet rënia e bartë-
sit-dërguesit (R) nga raporti i dallimit të nivelit të lartësisë 
(H) dhe distancës (L) ose:

%5,12125,0
0,40

00,5
L
HJ

m00,500,11500,120H
L
HJ

    ===

=−==

gjegjësisht

Kjo e tejkalon rënien e lejuar prej 6,6% dhe imponohet 
nevoja e aplikimit të kaskadës.

Procedura është si vijon:
Nga kuota e fundit të kanalit prej pikës A tërhiqet linjë 

në kanal nën rënien e pafavorshme prej 3% me gërmim 
më të vogël të lejuar të kanalit janë deri në pikën K ku pa-
rashikohet shahta revizionuese e 1,5-2,0 m pas linjës rre-
gulluese. Kanali në atë vend çohet nga pozita horizontale 
drejt pozitës vertikale derisa nuk mposhtet dallimi i vërtet 
deri në pikën K1ku vazhdon me pjerrtësi më të përshtat-
shme prej 3% deri te lidhja e kanalit të rrugës me pikën B 
me gërmim më të madh të kanalit drejt kuotës së kanalit 
të rrugës. 

 E njëjta do të[ mund të arrihej edhe pa kaskadë me 
lëshimin e vertikales nga pika A deri te pika A1 që të mun-
det prej aty kanali të shkoj nën pjerrtësi prej 3% deri te 
lidhja e rrugës, me atë dallim që kanali do të duhej doemos 
të gërryhet në të gjithë gjatësinë të kuotës më të ulët drejtë 
kuotës së kanalit të rrugës. Me këtë do të shtrenjtoheshin 
punët e tokës dhe do rrezikohej stabiliteti i mureve sipas 
së cilës gjatësi ose nën të cilat mure do të kaloj kanali. 
Nga kjo arrihet në përfundim se kaskada ka anë praktike 
për kursimin e çmimit të punës. 

Në vendin e kaskadës doemos duhet të vendoset shahta 
revizionuese.

* Për ndërtesat e linjës rregulluese ajo është në bodrum 
afër murit të fasadës, ndërsa për ndërtesat e tërhequra nga 
linja rregulluese prapa rrethojës më së shumti 1,0m.

* Te pusetat e murosura kaskada bëhet me hark her-
metikisht të mbyllur prej 90 % të majës dhe gypi revizio-
nues në pjesën e poshtme.

* Te shahtet e betonit gypi i sipërm i kaskadës lirisht 
derdhet në distancë prej 30 cm mbi fundin.

Figura 3.35 Skica për përllogaritjen e kaskadës. 
Lartësia e kaskadës (HK), linja rregulluese (RI)

Figura 3.34 Boshtet kaskaduese: me revizion, 
gypi drejtë dhe kineta (K), me dy revizione (R), 
me hark revizionues dhe revizon të drejtë (r), 
me kinetë dhe gypa nga ana e jashtme (Ks)
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Lidhjet e kanalit kryesor të shtëpisë në kanalin e 
rrugës

Çdo objektit ndërtimi, në qoftë se rruga përpara tij 
gjendet kanalizimi i qytetit, duhet doemos të bashkohet 
me kanalin e rrugës. Numri i lidhjeve varet nga forma dhe 
madhësia e ndërtesës, ndërsa linja e lidhjes duhet doemos 
të lëvizë nën kënde të drejtë në raport me vijën rregullue-
se të ndërtesës. Lidhja kryhet në tre mënyra dhe varet nga 
lloji i materialit nga i cili përpunohet kanali i rrugës.

Mënyra e parë (  gura 3.36 nën A) aplikohet kur ka-
nali i rrugës është nga gypa qeramike. Te kanali edhe gjatë 
vendosjes së tij futur lidhës sfurk (një ose më shumë) 
brenda gjerësisë së përparme të ngastrës së ndërtimit. Po-
zicioni është i përcaktuar me saktësi, bazohet në distan-
cat e vizatuara të boshtit të kanalit të rrugës deri te linja 
rregulluese e ndërtesës (y) dhe boshti i sfurkut të kanalit 
kryesor të ardhshëm të shtëpisë afër ku  rit të ngastrës (x). 
Pastaj janë shkruar edhe këto të dhëna: diametri i kanalit 
të rrugës, kuota e fundit kanalit dhe rënia dhe drejtimi i rr-
jedhës së ujit. Nga pozita e çatallit të lidhur është kushtë-
zuar drejtimi i zbatimit të rrjetit të përgjithshëm kulluese 
horizontale. Çatalli i lidhur është hark, lakimi i tij është i 
lakuar përpjetë nën kënd prej 15o - 30o për shkak të rre-
gullimit të pjerrtësisë së kanalit të shtëpisë.

Mënyra e dytë (  gura 3.37 nën C) zbatohet kur ka-
nali i rrugës është prej betoni. Gjatë punës nuk vendosen 
pjesët lidhëse për parcela të ndara, por lidhja kryhet në 
vendin e nevojshëm me prerje të thjeshtë të hapjes së ka-
nalit. Hapja e kanalit nuk duhet të jetë më e ulët se 30 cm 
mbi pjesën e poshtme të kanalit, për derdhjen nga ndërte-
sa të mos krijoj ngadalësim anësor të rrjedhjes së rregullt 
të kanalizimit të rrugës.

Kjo mënyrë është më e favorshme dhe e lehtëson zg-
jidhjen e rrjetit të derdhjes. Gjithashtu, si edhe në rastin e 
mëparshëm të gjitha të dhënat janë shënuar.

Mënyra e tretë (  gura 3.37 nën C) paraqet bosht 
lidhës i shatës revizionuese të rrugës. Kryhet kur pas ku-
 jve të përparme nga ndonjë parcelë gjendet në kanalin e 

rrugës prej qeramike, shahti revizionues i betonit ose kur 
nuk ka të dhëna për pozitën e degëzimit lidhës rrugor për 
atë parcelë.

Lidhja bëhet me prerjen e murit nga shahti dhe me tër-
heqjen e gypit të shtëpisë në hapje prej 30 cm mbi pjesën e 
poshtme të shahtës, ndërsa bashkëngjitja përforcohet me 
asfalt.

Në atë rast  tohen të gjitha të dhënat e nevojshme: dis-
tanca e boshtit të kanalit linja rregulluese e ndërtesës dhe 
boshtit të pusetës deri te ku  ri i parcelës, kuota e kapakut 

Figura 3.37. Lidhjet e kanaleve të shtëpisë në 
rrjetin të qytetit: kanali i betonit (B), (C)

Figura 3.36. Lidhjet e kanaleve të shtëpisë në 
rrjetin të qytetit: kanali i qeramikës (A)

C 
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të pusetës, diametrit të kanalit, dyshemeja dhe drejtimi i 
rrjedhës së ujit.

3.1.5 NEVOJA DHE RËNDËSIA E SISTEMIT PËR 
VENTILIMIN E KANALIZIMIT TË SHTËPISË

Nocioni i presionit të tepërt nga gazrat në rrjetë

Aromat e pakëndshme nga kanalizimi dhe nevoja për 
ventilimin vjen nga prania e gazeve në rrjet të cilat ndo-
dhin si produkte të dekompozimit kimik të materieve or-
ganike në ujërat e zeza. Ato janë të dëmshme nga rrjeti që 
mos të depërtojnë në hapësira.

Sasia e gazrave është gjithnjë në ndryshim dhe varen 
nga faktorë të ndryshëm: përqendrim të fekaleve në ujërat 
e zeza, temperatura e ujit, zgjatja e rrjedhjes së ujit me anë 
të sistemit të kanalizimit të ujërave të zeza, a do të derdhet 
kanali i shtëpisë në kanalizimin e rrugës ku zhvillohen 
squfuri i hidrogjenit të (H2S) dyoksid karbonit (CO2) ose 
në gropën septike në metan (CH4).

Masat praktike për zvogëlimin e sasisë së gazrave në 
rrjet

a) Hollimi i fekaleve me ujë dhe ujërat e zeza të 
mbahen më të freskët, më pak të ndotur, me shtimin e ok-
sigjenit në ujë me veprim të favorshëm okside që të mun-
det ujërat e zeza që vetë të pastrohen (aftopuri  kim).

b) Ftohja e derdhjeve të nxehta nga vaskat, lava-
manët etj. Për reduktimin e baktereve, për shkak të rritjes 
së temperaturës dhe kalbjes si shtresë për zhvillimin e ga-
zeve.

c) Instalimi i rregullt i rrjetit të shtëpisë me apli-
kimin e pjerrtësi të favorshme dhe shpejtësi të rrjedhjes 
pa ndërprerje të grimcave të kalbura organike në muret 
e gypave, shkurtimit të kohës së rrjedhjes dhe zgjatja e 
procesit të kalbjes.

d) E  kasiteti i sistemit të ventilimit të rrjetit. Rrje-
ti duhet të jetë kënde të me kthesë të rrezikshme ose ku do 
të mblidheshin dhe grumbulloheshin gazet. Si vende kriti-
ke janë: nyjat e gypave dhe pjesët (nëse nuk janë bllokuar 
në mënyrë të drejt) dhe skajet e degëve të kanalizimit në 
të cilat janë të lidhur pajisjet sanitare. Për këtë shkak çdo 
herë para përdorimit të kanalizimit kontrollohet rregull-
shmëria e nyjave, degëve ndërsa nën çdo pajisje sanitare 
vendoset një mbyllës kundër gazeve.



137

Instalimet

3.1.6  MATERIALET DHE ELEMENTET E 
SISTEMIT TË VENTILIMIT

Tapa (mbyllëse) hidraulike kundër gazeve-sifone

I përkasin llojeve speciale të tapave që veprojnë mbi 
parimin e shtyllës lëvizëse të ujit.

Forma më e thjeshtë është në lloj të gypit të lakuar e 
mbushur deri në vend derdhjen e lakuar. Shtylla e ujit e 
pengon kalimin e gazeve përmes pranuesit në hapësirë. 
Gjatë shfrytëzimit të pajisjeve sanitare, sifoni vepron au-
tomatikisht sepse sa ujë vjen deri te sifoni, aq ujë rrje-
dhë në fund të daljes të gypit të kanalizimit, por sifoni 
gjithmonë mbetet i mbushur me uji. Gazet arrijnë vetëm 
deri në nivelin e ujit në vend derdhjen dhe këtu mbeten. 
Pjesa efektive e shtyllës së ujit në realitet është vetëm sh-
tresë uji nga këndi i poshtëm, sepse pasi që niveli i ujit 
të sifonit bie poshtë nën kthesën e poshtme, gazrat hyjnë 
përmes pajisjes sanitare. Shtylla e ujit duhet të ketë lartësi 
prej së paku 55 deri 70 mm për WC guaskat; 100 mm për 
kthesat në oborre dhe 70 mm për të gjitha pajisjet tjera.

Në fund të pjesës së lakuar ku mund të shtresohet 
fundërrinë, gjendet hapje për pastrim me tapë dhe vidhë.

Sifonet përpunohen prej materialeve të ndryshme: qe-
ramike, hekur të farkuar, plumb, bakër, bronzi i praruar 
ose mesing, plastikë e fortë ose butë ose gomë.

Gjithashtu sifonet dallohen sipas formës dhe sipas 
konstruksionit.

Ekzistojnë sifon të vetëm dhe të instaluar të cilët për-
bëjnë një tërësi me pajisjen.

Sipas vendit të përdorimit sifonet i kanë madhësitë vi-
juese të diametrave:

o nën çezma, lavamanëve, bideve dhe oturakëve - Ø 
30 mm;

o për vaskat dhe lavamanët - Ø 50 - Ø 70 mm;
o për WC, enëlarëse dhe ujëmbledhësit në oborre - Ø 

100 mm.

Diametri i gypit nga tapa   nuk duhet të jetë më e madhe 
se diametri i hapjes nëpër të cilën derdhet uji.

 

Figura3.38.Tapathidraulikekundërgazrave.
Sifon gypi (CS), rubinet uji (c), orientim i rrjedhjes 
(1) uroni i sifonit (2), fundi (3), mbushja (4) derdhja 
(5), maja (6), derdhja (7) sifon i pavarur, sifon gypi 
P-(P), sifon në formë shishe (B1 dhe B2), formë gjar-
pri (Z), formë kutie (K), jo thithëse (NS)
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Përçues të pjerrtë dhe vertikal

Degët dhe nëndegët shërbejnë për bartjen e ujërave të 
zeza nga sifoni i pajisjes sanitare dhe pajisjeve tjera deri te 
gypi vertikal ose horizontal i rrjetit të shtëpisë. Për funksi-
onimin e duhur të tyre është e nevojshme që të kemi kuj-
des: në mënyrën e shkarkimit, sasinë e ujit, llojin e rrugës, 
diametrin, rënien e gypit dhe gjatësinë e tij.

Rruga në degë sipas pozicionit të tij mund të jetë: hori-
zontal, i pjerrtë ose vertikalisht i lakuar, dhe i komplikuar 
(  gura 3.39).

Roli hidraulik i ventilimit të rrjetit të shtëpisë

Rrjeti i kanalizimit (derdhjes) është sistem i cili vetëm 
pjesërisht është mbushur me lëng, ndërsa pjesa tjetër e 
vëllimit të tij e zë ajri dhe gazet. Kjo rrjedhje e pjesshme 
e ujit nuk është e përhershme as aspekt të sasisë dhe as në 
atë të kohës. Ngarkesa maksimale mund të bjerë deri në 
atë masë sa mos ta ketë edhe rrjetën e ujit rrjedhës të ka-
nalizimit që të mbushet vetë me ajër. Për shkak të këtyre 
ndryshimeve në raportet paraqiten edhe ndryshimet e pre-
sioneve në sistem. Ky efekt mekanik i rrjedhës së ujit, të 
ndryshimit të presionit, mund të sjellë deri te çrregullimi i 
funksionimit të duhur të tërë sistemit.

Sasi e konsiderueshme e ujit gjatë rrjedhjes do të shtyp 
sasi të caktuar të ajrit dhe, nëse ai nuk ka dalje të mjaftu-
eshme të lirë në atmosferë, do të bëhet më i dendur dhe do 
të shkaktojë presion të tepërt mbi sistemin dhe çrregullim 
të shtyllës së ujit në sifone.

Ky fenomen largohet me sistemin e ventilimit prej gy-
pave të cilët përveç rolit që t’i largojnë gazrat nga rrjeti 
kanë detyrë që t’i balancojnë presionet në sistem me pre-
sionin e jashtëm atmosferik.

Gjithashtu në sistem mund të paraqitet edhe presion i 
tepërt për shkak të çrregullimit të ajrit – shfaqja e vaku-
mit, që shkakton thithjen e ujit nga sifoni.

Ndikimi i temperaturës së jashtme në ventilimin e rr-
jetit të shtëpisë

Temperatura e jashtme mund të shkaktojë çrregullim 
në funksionimin e ventilimit.

Në kohën e dimrit kur gazrat dhe avulli janë më të 
ngrohtë dhe të ngopura me lagështi, dhe kur vijnë në kon-
takt me mjedisin e ftohtë, në pjesën e jashtme të gypave 
të ventilimit kap acar e cila pjesërisht ose tërësisht mbyll 
gypin. Kjo shkaktohet me zbrazjen e gypit përmes thith-
jes, ndërsa në pjesët më të ulëta edhe përmes shtrydhjes.

Figura 3.39. Rrugët e degëve dhe nëndegëve: 
degët (G), nëndegët (OG), vertikalet (S)
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Për shkak të kësaj dukurie diametri i gypit të ajrosjes 
në tavan rritet për 50 mm. Kjo rritje quhet koka e ven-
tilimit dhe vendoset për 0,50 m që të depërtojë në nën-
kulmin, ndërsa 1,00 m në mbuluesin e çatisë. Tërheqja e 
kokës së ventilimit është, nga arsyeja se ajo është zona e 
cila është e ekspozuar në temperaturë të jashtme. Kryerja 
deri 1,00 m mbi çatinë për heqjen më të mirë të gazrave 
në atmosferë edhe për shkak të reshjeve të dëborës.

Koka e ventilimit në maje ka kapelë dhe vrimë (hapje) 
për daljen e gazrave në prerje tërthore më të madhe se 
prerja tërthore e kokës.

Në periudhën verore në hapësirën e tavanit është shumë 
nxehtë, në mënyrë që ajri dhe gazrat nga rrjeti përhapen 
kah gypat e nxehtë, ndërsa me këtë ngadalësohet kalimi i 
gazeve që shkakton çrregullim në sifone.

Figura 3.40 Kokat e ventilimit. Fillimi i ventilimit (W) gypi i ventilimit 
(VK), kokat e ventilimit nga llamarina (L), prej asbesti – çimentos (AC), prej 
PVC-së së fortë (Bovidur), (E), forma e kërpudhës për kulmet të sheshta (R) 
kalimet nëpërmjet kulmit, të përforcuara me unaza (O), me mbërthime prej 
llamarine (D, F), gypa; të futura në kokë (G), të zgjatura në gypin dalës (H), 
lartësia e kokës sipër kapakut (h).
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Përpunimi i ventilimit

Më së shumti përdoren gypa prej  ete hekuri të zinkuar 
me d= 0,50 mm me përbërëse të lidhëses, qeramike, prej 
hekuri të derdhur dhe polivinili (PVC).

Gypi i ventilimit  llon nga dyshemeja e vendit më të 
lartë derdhëse të katit.

Diametri i gypit të ventilimit duhet të jetë i njëjtë me 
diametrin e vertikales që e ajros. Gypi shkon drejt përpje-
të, ndërsa përjashtim bënë rasti kur mund të jetë rrotulluar 
nën kënd prej maksimum 60o.

Diametri më i vogël i lejuar i ventilimit është Ø 100 
mm. Për kalim nga diametri më i ulët në diametër më të 
lartë përdoret si pjesë reduktuese i vendosur 50 cm nën 
kulm. Në atë montohet koka e ventilimit prej llamarine Ø 
150 mm.

Përcjellja e ujit atmosferik

Uji atmosferik nga çatitë, ballkonet, sipërfaqet e sh-
truara me beton në oborret dhe rrugët përmes ulluqeve, 
shufrat dhe ulluqet ujëmbledhëse derdhen në kanalizim. 
Nëse bëhet fjalë për kanalizim të qytetit, atëherë derdhet 
në në sistem degëzues në kanale për ujërat atmosferik, 
ndërsa në qoftë se bëhet fjalë për sistem grumbullues, 
atëherë derdhen sëbashku.

a) Ulluqet

Për përcjelljen e ujit nga kulmet shërbejnë vertikalet e 
shiut - ulluqet.

Sipas pozitës së tyre në lidhje me objektin ekzistojnë:

o të jashtëm;
o përcjellje e brendshme e ujit;

Për vendet lidhëse me kanalin vendoset pajisje e veçan-
të nga ulluqet-hekur i farkuar në të cilin parandalohet rr-
jedhja e llumit. Nga ana e sipërme ka grykë derdhje me 
kokë në të cilën futet gypi i ullukut. Pajisja është e gro-
posur, ndërsa në rrafshin e terrenit gjendet kapaku. Ullu-
ku brenda ka enë të farkuar-kazan në të cilën hyn llumi, 
ndërsa uji i kulluar derdhet përmes hapjeve të sipërme nga 
ena në kanalizim. Ena është e varur në mbajtëse dhe është 
e lidhur me zinxhir për strehën e ullukut.

Ulluqet nuk kanë mbyllës. Ata janë me derdhje të lirë 
ndaj gypave të ullukut jashtë kulmit, ndërsa në të njëjtën 
kohë shërbejnë edhe si ventilator në pjesën e jashtme të 
rrjetit.

Figura 3.41. Ulluqet. i thjeshtë (A); i thellë (B); 
Vertikal (V); koka (l); shufra (2); ena-kazani (3); 
zinxhiri (4)
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Sipas rregullores së parcelës ndërtimore duhet doemos 
të ketë të paktën një ulluk të lidhur me kanalizimin.

Te ulluqet nga ballkonet dhe tarracat vendoset “ulluk 
i thellë” mbyllës të siguruara nga ngrirja i shtuar ullukut 
ose nga një tërësi. Diametri i vrimës ujëmbledhëse është i 
barabartë me Ø 125 mm.

Pro  li i gypit të ullukut përcaktohet sipas normës em-
pirike, ku 1 m2 sipërfaqe e kulmit i përshtatet 1,0 cm2 pre-
rjes tërthore të gypit.

Ulluqet vertikale vendosen në muret e jashtme të ndër-
tesës me përforcim ose në kanalet (ulluqet) e vendosur më 
herët. Distanca nga muri deri te ulluku nuk mund të jetë 
më pak se 2 cm.

Nëse bëhet përcjellje e brendshme e ujit atmosferik, 
gypat doemos duhet të jenë prej hekuri të farkuar. Gjatë 
lidhjes së derdhjes me gypin e ullukut vendoset grykë-
derdhje speciale nga  eta e zinkuar prej hekuri ose  etë 
plumbi me kapak hekuri për mbajtjen e llumit më të madh.

b) Ulluqet (derdhëset) në oborre

Ulluqet në oborre shërbejnë për grumbullimin dhe për-
cjelljen e ujërave atmosferik në kanalizim.

Numri i ulluqeve (ujëmbledhësve) përcaktohet sipas 
sasisë së ujit dhe llumit të ujit dhe diametrit të gypave për 
çdo 100-150 m2 sipërfaqe.

Përpunohen nga betoni i derdhur, të murosura, me dhe 
pa sifone. Ena prej llamarine parandalon shtresimin e 
dheut, rërës dhe mbeturinave.

Ulluqet e parafabrikuara të llojit “Geiger”

Përpunohen prej betoni. Zakonisht është i përbërë prej 
dy pjesëve për transport dhe montim më të lehtë. Pjesa e 
sipërme në formë gypi shërben për ta lëshuar nivelin e ujit 
jashtë zonës së ngrirjes. Në maje përfundon me rrjet të 
rrafshët. Nëpërmjet hapjeve të shufrave (rrjetës) uji rrjedh 
në enën e vendosur në rrethin e ulët në pjesën më të ulët 
të ujëmbledhësit. Ena hiqet me anë të grepit. Uji i kulluar 
rrjedhë mbi enë përmes sifonit në gypin bartës të.

Ujëmbledhësi (ulluku) rrugor ka diametër të epërm Ø 
450 mm dhe gyp ujëmbledhës Ø 150 mm.

Ujëmbledhësit (ulluqet) e oborreve janë me diametër 
më të vogël. Diametri i lartë është Ø 300 mm, ndërsa gypi 
ujëmbledhës Ø 100 mm.

Ujëmbledhësit në oborre të murosura

Paraqesin boshte të thjeshta të gërmuara me diametër të 
brendshëm prej Ø 45- Ø 50 cm. Muret janë të murosura nga 

Figura 3.42. Ulluqet (ujëmbledhëset) në 
oborre. Gajger.
Grepi i vazhduar për nxjerrjen e enës (pk); kofa 
(l); diametri i epërm (GØ);
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tullat ose gurë mbi pllakën themelit prej betoni, ndërsa në 
anën e sipërme është vendosur rrjet.

Ujëmbledhësit (ulluqet) e çimentos

Prodhohen prej një ose dy pjesëve të lidhur me gjerdan. 
Pjesa më e ulët ka të ndërtuar lidhëse e cila mundëson 
lidhëse për 15o edhe atë në lidhje elastike. Në pjesën e 
epërme ujëmbledhësi ka rrjetë në formë të shufrave, ndër-
sa në pjesën e poshtme kanë pllakë të çimentos e vendosur 
në themel të betonuar.

duhet mbajmë llogari për nivelin e ujit të derdhjes të 
mos jetë më pak se 300 mm, ndërsa për parandalimin e 
depërtimit të gazeve nga kanalizimi lidhet direkt sifoni në 
ujëmbledhësin ose gypin ndërlidhëse.

Për derdhjen e shtresave llumit nga ujëmbledhësi për-
doren shërbimet e ndërmarrjeve komunale. Përmes gypa-
ve të gomës – curla nga ujëmbledhësit e rrugës thithet 
llumi - balta në kamionë special për këtë qëllim. Gjithash-
tu ujëmbledhësit vendosen në vende të ndriçuara, në fund 
të rampave, në hapësira të mbyllura si që janë garazhet, 
magazinat etj. Mund të vendosen edhe ujëmbledhës nga 
hekuri i derdhur të cilët kanë enë të poshtme me mbyllës 
të ujit dhe grilë të epërme.

Ujëmbledhësit prej azbestit të çimentuar rrugor përmes 
të sistemit të gypave i dërgojnë ujërat e zeza deri te staci-
onet pastruese të cilat më tej e derdhin ujin e pastruar në 
lumenj, liqene, etj.

Vetë vendi i derdhjes është në formën të ndërtimit të 
vogël, ndërsa nëpërmjet kapakut ose grilës mbrojtëse ësh-
të me derdhje drejt shtratit të lumit ose liqenit.

Figura 3.43. Ujëmbledhësit prej çimentos. 
Ujëmbledhëse me një ndarje (A), dy ndarëse (B), 
sifon (S), rrjeta nga hekuri i farkuar (1), pllaka 
e armuar prej betoni (2), gypi i çimentuar prej 
azbesti (3), gjysmë lidhëse e instaluar “Dallma 
Reka”, gyp i shkurtër për rregullimin e larguesit 
të sifonit ose gypit bashkëngjitës (5), pllaka prej 
azbestit të çimentuar të nënshtruar dhe ngjitur me 
dyshemenë (6), shtresa e betonit (7), gjerdani (8), 
gypi prej azbestit të çimentuar për rregullimin e 
nivelit të ujëmbledhësit nga lloji B (9). 

Figura 3.44. Derdhja e shtratit të lumit me “kapak bretkose”

Uji i lartë
Uji i mesëm

Uji i ulët
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3.1.7 PREZANTIMI GRAFIK DHE MËNYRA E 
BASHKIMIT TË ELEMENTEVE SANITARE NË 
OBJEKTET SANITARE

Zgjidhja e nyjave të ujit

Gjatë zgjidhjes së nyjave e ujit gjegjësisht radhitjen 
dhe ndërlidhjen e gypave të ujërave të zeza nga pajisjet 
sanitare deri te vertikalet, sidomos duhet t’i kushtohet vë-
mendje:

o lidhja duhet të jetë sipas rrugës më të shkurtër me 
diametër të gypit që është e përshtatshme për llojin 
e objektit sanitar për shkak të derdhjes më të shpejtë 
të ujërave të zeza në vertikale;

o të miratohen pjerrtësitë optimale të gypave (uljet);
o gjithmonë gypat kalojnë nga diametri më i vogël në 

më të madh i vendosur nën ujë;
o ndryshimet vertikale dhe horizontale të drejtimit të 

kryhen me harqe;
o për ndryshimin e pro  lit të përdoren elemente redu-

ktuese;
o lakimet nën kënd i lidhjeve me bartësit tjerë traj-

tohen me ndihmën e pirunëve me diametër të përca-
ktuar të krahëve;

o WC-ja vendoset pranë vertikales më të afërt;
o Atje ku ekzistojnë mundësi për derdhje dhe lagje të 

dyshemeve, të parashihen rrjeta (shufra) të dyshe-
meve (topsifone).

Bashkimi i pajisjeve sanitare me instalalimet

 Në  gurën 3.45. është paraqitur lidhja e lavamanit të 
vertikales së kanalizimit (B) Ø70 mm:

Figura 3.45 zgjidhja e kanalizimit nga lavamanët 
një  sh: vertikalja (B), në bazë dhe prerja tërthore. 

Bazë

Dorezë Kota e dyshemesë së gatshme
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Prerja tërthore vertikale për shkak të pamjes llogaritjes 
më të lehtë të gjatësive ka degë rrotulluese në lidhje të 
guaskës së WC-së.

Te Figura 3.47 është paraqitur nyja e ujit me enëlarëse, 
dush vaskë dhe WC guaskë në banjë. 

Figura 3.47. Zgjidhja e kanalizimit nga lavamani, dush vaska dhe 
guaska e WC-së: në boshtin (O), në prerje tërthore (N). 

Figura 3.46 Zgjidhja e kanalizimit nga lavamani dhe guaska e WC-së: në bosht 
(O), në prerje tërthore. 
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Te  gura 3.48. është paraqitur radhitja e pajisjeve sa-
nitare në lidhje me vertikalen (V) Ø 100 mm në banjë me 
vaskë.

Figura 3.48. Zgjidhja e kanalizimit në banjë: në 
bosht (O), në prerje tërthore (A). 

O 

Figura 3.49. Zgjidhja e kanalizimit të vertikales së përbashkët: 
nga banja dhe kuzhina në boshtin (O), në prerje tërthore (E). 
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      (V): 
 (O),  (L) 

Figura 3.50. Zgjidhja e kanalizimit të vertikales së përbashkët: nga banja 
dhe WC guaska me enëlarëse në boshtin (O), në prerje tërthore (L). 

Figura 3.51. Zgjidhja e kanalizimit nga dy WC – fqinje me vertikale 
të përbashkët (V): kthesa Ø 100/870 në bazë (O) dhe prerjet tërthore 
I dhe P-P
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Shënimi i gypave dhe objekteve sanitare

V - vertikalja;
B1- Vertikalja një;
V2.... V5- vertikalja dy deri te vertikalja pesë;
GV-gypi vertikal;
KV-koka vertikale; 
RRV - rrjeta vertikale;
DK – degëzimet e kateve;
H - horizontalja;
RRH - rrjeta horizontale;
DG – degëzimi horizontal;
KKB - kanali kryesor banesor;
SHR - shahta revizionuese;
K – kaskada;
SHK – Shahta kaskaduese;
KRR- kanali rrugor;
∧90o – kthesa 90o Ø100;
∧45o – kthesa 45o Ø 50;
Ø 150 – gypi i sheshtë;
red –  - Ø 150/100;
rubineta - Ø 100/100 – çatall dyanësor 

3.1.8 MBROJTJA GJATË PROJEKTIMIT DHE RE-
ALIZIMIT TË INSTALIMIT TË SHTËPISË

Ekzaminimi i rregullshmërisë së kanalizimit të shtëpisë

Me ekzaminimin e kanalizimit përcaktohen siguria te-
knike të punëve të realizuara dhe mos lëshimi i rrjetit të 
shtëpisë. Ekzaminimi zhvillohet në tre faza:

Etapa e parë e përfshin ekzaminimin rrjetin e kana-
lizimit të ulët para se të mbulohen kanalet. Pastaj kon-
trollohet rënia e kanalit sipas planit dhe mbylljes her-
metike të lidhjes së gypave. Pjerrtësia kontrollohet me 
libelë ose instrument për nivel. Rregullshmëria bashkimi 
të gypave kontrollohet në atë mënyrë që i gjithë sistemi 
mbushet me ujë, prej se kanali i pjesës së poshtme është 
i bllokuar. Në rast se ndonjë shtresë lëshon ujë, atëherë 
lidhja ngjitet me asfalt të shkrirë, përsëri shtrëngohet dhe 
ekzaminimi përsëritet. Bile atëherë mund të mbulohen 
kanalet.

Etapa e dytë kryhet pasi që lidhet (realizohet) i tërë 
rrjeti vertikal me degëzimet. Ekzaminimi kryhet me 
ndihmën e ujit, ajrit, tymit ose avullit të squfurit. Me ujin 
bëhet ekzaminimi i pjesërishëm i vertikaleve të caktuara 
derisa së pari do të bllokohen të gjitha skajet e degëzi-
meve, përveç pjesës së lartë përmes së cilës derdhet uji. 
Ekzaminimi (testimi) kryhet nën presion të shtyllës së ujit 
me lartësi të paktën 3 m në afat prej 15 minutave. Llo-
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garitet se rrjeti është në gjendje të rregullt në qoftë se e 
përballon presionin e shtyllës së ujit. Me ajër, tym dhe 
me gazra ekzaminohet i gjithë rrjeti vertikal me ndihmën 
e kompresorit të ajrit me manometër. Aparati vendoset në 
njërin nga hapjet, ndërsa të gjitha të tjerët mbyllen mirë. 
Presioni provues është 0,35 atmosfera në kohëzgjatje prej 
15 minutave. Rënia më e vogël e shigjetave të manome-
trit ose kalimi i tymit ose avullit të squfurit është shenjë 
se ndonjë kontakt lëshon dhe duhet të sillet në gjendje të 
rregullt.

Etapa e tretë ose ekzaminimi  nal kryhet pas mon-
timit të të gjitha objekteve sanitare - sanitareve. Presioni 
provues i shtyllës së ujit është 2,5 cm (0,0025 atm). Nëse 
të gjitha sifonet funksionojnë, gjegjësisht e mbajnë ujin, 
do të thotë instalimi është i rregullt. Pas kësaj maskohen 
linjat, mbyllen kallëpet, mbështillen, lyhen etj.

Pranimi i punëve të kryera dhe mirëmbajtja e 
instalimit

Pranimi teknik kryhet pas përfundimit të punëve  nale.

o Pranues duhet doemos të kërkojë kon  rmim me sh-
krim nga organi kompetent që është bërë ekzami-
nimi gjatë dhe në fund të punëve, se instalimi është 
kryer sipas rregullave dhe është bërë mbulimi i ka-
nalit me dhe;

o Pas kësaj kontrollohen të gjitha pjesët e dukshme 
(nga kapanxha revizionuese deri në pjesën e fundit 
të sanitareve);

o Kapanxhat (shahtet) duhet të jenë me kapak herme-
tik dhe shkallë sipas rregullave;

o Duhet të kontrollohen të gjitha shufrat në dysheme, 
ulluqet dhe ujëmbledhësit, gjegjësisht të përmbajnë 
shtresues të duhur për llum;

o Sanitaret duhet të jenë me ventil sipas rregullore 
dhe sifon me derdhje të rregullt;

o Duhet të zbatohen shpëlarje të forta me ngarkesë të 
vertikales dhe stabilitet të sifonit;

o Secila vertikale duhet të ketë gyp të ventilimit;
o Ky instalim kërkon mbikëqyrje të përhershme dhe 

mirëmbajtje;
o WC-të dhe banjat nuk guxojnë ta humbasin ujin, 

ndërsa defektet duhet të hiqen menjëherë;
o Secili ngadalësim menjëherë duhet të hiqet që mos 

të shkaktojë dëme më të mëdha;
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Rregulloret më të rëndësishme të përgjithshme

çdo ngastër (parcelë) ndërtimore lidhet me kanal 
special me kanalin e rrugës;
lidhja indirekte përmes ngastrës fqinje i lejohet ve-
tëm në rast nëse kushtet në terren e lejojnë atë, ndër-
sa varet edhe nga pozita e kanalit të rrugës;
për kryerjen e punëve kërkohet miratim nga autori-
teti kompetent;
mbi kapanxhat në lartësi prej 50 cm shtypet dheu 
për mbrojtje nga ndryshimet e temperaturës;
gazrat nga kapanxhat lidhen me gyp të posaçëm 
ndaj kanalizimit ose me gyp të veçantë e cila dire-
kt i lëshon gazrat (ventilimi) në atmosferë, si dhe 
mbledhjen e detyruar me qëllim të shfrytëzimit të 
bio-gazit (gazit natyror) si energens;
gropat septike janë të përshtatshme për sasi mini-
male prej 3 m3;
në gropat septike nuk duhet të sillen ujërat e shiut 
dhe ato industriale me përmbajtjet toksike;
është i detyrueshëm dezinfektimi i dhe pastrimi i 
kapanxhave.

3.2  PROJEKTIMI, PËRLLOGARITJA DHE 
DIMENSIONIMI I KANALIZIMIT TË 
SHTËPISË 

Udhëzimet dhe pajisjet për projektet

Projekti për kanalizim dhe ujësjellës kompletohet si 
një elaborat. Këtu duhet të përmendet se projektuesit së 
pari e zgjedhin rrjetin e kanalizimit, sepse është më vësh-
tirë të renditen dhe vendosen gypat e kanalizimit, të cilat 
njëherë gjenden nën gypat e ujësjellësit, ndërsa duhet të 
jenë nën pjerrtësi të caktuar për shkak të rrjedhjes. Pastaj 
projektuesit e zgjidhin rrjetin e ujësjellësit.

Elaborati përmban pjesë tekstuale dhe vizatime edhe 
atë:

o Detyra projektuese;
o Pëlqim prej ndërmarrjes së shërbimeve komunale;
o Ujësjellësi dhe kanalizimi;
o Situata në M 1:200 ose M 1:500, prerjet tërthore 

vertikale në M 1:100 ose 1:50;
o Përllogaritjet e nevojshme;
o Fatura dhe përllogaritjet;
o Speci  kimi i materialit;
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Detyra e projektit – e përmbledh investitori ose në 
bashkëpunim me projektuesin. Në përputhje me rregullat, 
në detyrat precizohen: llojet e materialeve për gypa dhe 
objektet sanitare, mënyra e vendosjes së gypave (të du-
kshme ose të fshehura në mure) dhe të dhënat e mbetura 
për përpunimin e projektit.

Pëlqimi dhe të dhënat për kyçje – këto të dhëna i 
 ton investitori mbi bazë të kërkesës me shkrim për rrje-

tin e shërbimeve komunale. Ky akt i përmban kushtet për 
kyçje dhe vizatim i vend ndërtimit me pjesën nga rrjeti i 
qytetit. Në atë janë shkruar prerjet tërthore dhe lloji i gy-
pave. Për kanalizim,  tohen lartësitë mbidetare, kuota e 
pjesës së poshtme të kanalit dhe kapakët e gropës, si dhe 
të dhënat për nivelin më të ulët të hyrjes së kanalit të sh-
tëpisë në kanalin e rrugës, ndërsa për ujësjellës - presion 
në rrjetin dhe thellësinë e gypit.

Përshkrimi teknik – ato përpunohen individualisht 
për kanalizim dhe individualisht për ujësjellës dhe ujë 
të nxehtë. Përshkruhen materialet e miratuara, metodë e 
ekzekutimit, objektet sanitare dhe e gjitha çka është thel-
bësore, ndërsa nuk mund të tregohet me anë të vizatimeve.

Llogaritjet e nevojshme - ato përpunohen individua-
lisht për kanalizime dhe individualisht për ujësjellës. Llo-
garitja për kanalizim është e përbërë prej llogaritjeve em-
pirike për përcaktimin e diametrit të gypave dhe kanaleve. 
Në rastet kur nuk rrjedh kanalizimi i shtëpisë në atë publik 
atëherë kryhen përllogaritjet për largim lokal të ujërave të 
zeza në gropat septike.

Përllogaritjet për ujësjellësin e shtëpisë ose llogarit-
jen hidraulike ka të bëjë me llogaritjen e rrjetit të ujës-
jellësit ku parashihen hidroforët, rezervuarët, etj, ndërsa 
gjithashtu edhe përllogaritja për ujë të nxehtë me pajisjet 
për ngrohje.

Fatura – me faturën llogaritet sasia e punëve në një-
si të masës. Gjatësia e gypave të ndara me diametra të 
ndryshëm lexohen nga projektet me matje, ndërsa pjesët 
që shkruhen sipas copave grumbullohen sipas llojit.

Përllogaritja – përllogaritja përpunohet në bazë të 
faturës. Ai është i përbërë nga përshkrimi i pozicioneve 
(POS) dhe sasitë e shumëzuara me çmimet individuale. 
Shuma e vlerave sipas pozicioneve e jep çmimin e kos-
tos së punëve. Përshkrimi i pozicioneve gjithmonë duhet 
të jetë i qartë dhe i shkurtër (aplikimi i normativëve dhe 
standardeve në ndërtimtari - GP).
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3.2.1.    
  

.  3.52 
 (  WC ,

,  3.53 
( ) .

 3.52.    

Sipas nevojës rrjeti i brendshëm dhe i jashtëm mund të 
llogaritet individualisht.

Është përshkrim shumë i rëndësishëm e pajisjeve sa-
nitare, llojin, emrin, formën, llojin, ngjyrën, mënyrën e 
instalimit etj.

Speci  kimi i materialit - nga fatura – përllogaritëse 
largohen të dhënat për llojin e materialit që do të insta-
lohet së bashku me sasitë.

3.2.1.  ORGANIZIMI I OBJEKTEVE DHE ELE-
MENTEVE SANITARE

Te  gurat janë paraqitur dy nyje kanalizuese më kom-
plekse. Te  g 3.52, është treguar zgjidhja për tualet (grup 
i WC guaskave në objektet hotelerie, derdhjet e të cilave 
kontrollohen nga një gropë revizionuese para hapësirës, 
3.53 jep zgjidhje për lidhjen e dy gropave kanalizuese (dy 
banja) në një vertikale.

Figura 3.52. Zgjidhja e nyjës sanitare

Figura 3.53. Lidhja e dy banjave grupore
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3.2.2 PËRPUNIMI I PROJEKTIT PËR 
KANALIZIM TË SHTËPISË SË OBJEKTIT 
INDIVIDUAL (i dhënë nga fundi i librit)

Në elaboratin projektues të domosdoshme janë vizati-
met vijuese:

Situata;
Të gjitha bazat;
Prerjet tërthore vertikale;

A) Përpunimi i situatës – në atë tregohet pozita e ob-
jektit dhe parcela e terrenit me vend ndërtimet fqinje, rru-
gët dhe orientimi (veri, jug) vizatohet në M 1:200, ndërsa 
për objekte më të mëdha 1:500. Me të dhënat e  tuara 
dhe pëlqimin për lidhje vizatohen gypave e kanalizime-
ve dhe ujësjellësit në objektin dhe rrjetin e qytetit. Mbi 
gypat e vizatuar të kanalizimit dhe ujësjellësit shënohen 
diametri (Ø), lloji i gypit, materialit, rënies së rrjedhjes 
(J %). Kotohen distancat e kapanxhave (shahteve) fqinje, 
kuotave të kapakëve, kuotave të lartësive (lartësisë abso-
lute), pjesës së poshtme të kanalit dhe shënohet vendi për 
lidhje me kanalin kryesor të rrugës. gjithashtu vizatohen 
në mënyrë të njëjtë të gjitha gypat në oborr, shahtet dhe 
shënohen në mënyrë të njëjtë si më parë. Kanali shtëpisë 
derdhet në krye të kanalit të rrugës, që mos të ketë kthim 
të ujërave të zeza, e njëjta duhet të derdhet në drejtim të 
kundërt (nga kanali i shtëpisë në kanalin e rrugës me rënie 
të caktuar).

B) Përpunimi i bazës – përpunohen mbi bazë të viza-
timeve arkitektonike, me linja të holla (muret, hapjet, etj) 
pa linja të kuotës sepse te instalimet nuk janë të nevojsh-
me. Shënohet edhe qëllimi i hapësirës.

Bazat janë vizatuar nga kati më i lartë e deri poshtë në 
bodrum. Në ato vizatohen pozita e objekteve sanitare dhe 
pajisjeve dhe lidhja e tyre me vertikalen për kanalizim dhe 
ujësjellësin. Atje ku vendoset sifon shënohet me (S) dhe 
shenjat skematike për objektet sanitare.

Materiali shënohet në ngjyrë si vijon:

o Pajisje prej qeramike – ngjyra e kuqe;
o Pajisje gypa dhe metal – ngjyra e kaltër;
o Pjesët që mbeten gjatë rikonstruksionit – ngjyra e 

zezë;
o Pjesët që do të largohen – ngjyra e verdhë.

Derisa të gjitha vërejtjet dhe mangësitë inspektimi i 
ndërtimit i shënon me ngjyrë të gjelbër.
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Vertikalet numërohen me numër rendor KB1, KB2 (ver-
tikalja e kanalizimit 1, vertikalja e kanalizimit 2) derisa 
vertikalet e ujësjellësit bartin shenjë BB1 dhe BB2.

Baza e katit më të ulët, p.sh: përdhes ose bodrum quhet 
bazën kryesore. Në atë përveç objekteve sanitare viza-
tohet edhe i gjithë rrjeti horizontal i cili i lidh vertikalet 
e kateve (shih bazën e bodrumit në fund të librit – për-
punimi i projektit).

Në çdo bazë shënohen kuotat absolute të dyshemeve, 
të gjithë emrat, diametrat, ulluqet (ujëmbledhësit) bartësit 
e gypave.

Vizatohen daljet revizionuese, ujëmbledhësit dhe ullu-
kët. Shënohet linja ndërtimore dhe rregulluese, ku  jtë e 
parcelës, kuotat karakteristike, distancat mes shahteve 
dhe distanca nga linja e rregullimit deri te baza e kanalit 
rrugor.

C) Prerjet vertikale – përpunohen për rrjetë të kana-
lizimit, ndërsa për rrjetin e ujësjellësit, skemë degëzuese 
izometrike (shtrang).

Prerjet vertikale vizatohen për secilën vertikale indivi-
dualisht. Në gjatësitë e zhvilluara vizatohen ndarjet dhe 
degëzimet me shenjë për objektet sanitare. Çdo vertikale 
e bartë numrin e vet, regjistrohen edhe të gjithë diametrat, 
gjatësitë dhe lloji i materialit.

Prerjet vizatohen së bashku me pro  let gjatësore, nga 
koka për ventilim deri te lidhësi me kanalin e rrugë dhe 
quhet pro  li kryesor i gjatësisë.

Pro  li dytësor është ai pro  l që vizatohet nga verti-
kalja deri te pro  li kryesor.

Prerja diametrale është në realitet pro  li vertikal, i 
cili kalon nëpër pjesën më të ulët të objektit, nëpër terren 
dhe shahtet. Vizatohet kanali me shënim të diametrit, 
pjerrtësisë së gypit në përqindje dhe drejtimi i rrjedhjes.

Kuotat e lartësisë janë absolute. Nën prerje sipas 
gjatësisë shënohen (nga lartë poshtë) kuotat e terrenit 
dhe dyshemeve, kuotat e pjesës së fundit të kanalit, 
kuotat e fundit dhe thellësisë, distancës më të ulët të 
pikës sipas gjatësisë së kanalit.

Të njëjtit shërbejnë si bazë për llogaritjen e thellësisë 
së kanalit gjatë gërmimit ose mbushjes së kanalit, si dhe 
për llogaritjen e gjatësisë së nevojshme të gypit.

Thellësia e kanaleve -thellësi më e vogël e kanalit 
është kalimi nga vertikalja në horizontale. Për shkak të 
bartjes së dridhjeve dinamike nga dyshemeja e bodrumit, 
distanca e skajit të sipërm të kokës së gypit duhet të jetë 
10 cm nën kuotën e lartësinë e dyshemesë. Sipas madhë-
sisë së diametrit të gypit, thellësia  llestare e bartësit nën 
kuotën e dyshemesë vendosen gypa prej: Ø 150 mm - 50 
cm; Ø 125mm -45 cm, Ø 100 mm - 40 cm dhe Ø 75 mm - 
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35 cm. Thellësia e shufrës derdhëse në dysheme vendoset 
në 20-25 cm nën kuotën e dyshemesë, ndërsa grumbullu-
esi i yndyrave në 0,50 cm. Ulluqet e cekëta janë në 60 
cm nën trotuar, ndërsa të[ thellat me sifon në 1.00 m nën 
terren, derisa ujëmbledhësit e gajgerit në 1.25 m (Figura 
2.42).

Llogaritja e kuotave të fundit të kanalit

Çdo kuotë më e ulët e fundit të kanalit  tohet duke e 
shumëzuar distancën midis dy pikave fqinje me pjerrtë-
sinë në përqindje, ndërsa nga dallimi i  tuar zbritet nga 
kuota më e lartë paraprake.

Shembulli numerik:

Për seksionin e kanalit nga pika A me kuotë 130,00 
mm deri te pika  në distancë prej 6,00 m dhe pjerrtësi 
prej 2% të llogaritet kuota e poshtme e pikës  dhe dallimi 
i nivelit  midis pikave  dhe ?

 H = L · 2%     mH 12,0
100

00,12
100

200,6 ==⋅=

Me zbritjen nga kuota A dallimi i nivelit prej 0,12 m 
 tohet kuota më e ulët B ose

130,00 - 0,12 = 129,88 m
pas kuota e pikës  = 129,88 m

Nëse ekziston kaskadë e terrenit, atëherë kuota e posht-
me e kanalit llogaritet në drejtim të kundërt nga kuota e 
njohur, por me shtim të dallimeve të nivelit.

Udhëzime për projektim

Gjatë projektimit të rrjeti të kanalizimit është e nevo-
jshme të mbahet llogari për renditjen e drejtë të objekte-
ve sanitare për shkak të shfrytëzimit funksional të tyre. 
Me rëndësi të veçantë është pozita e tyre drejtë vertikales. 
Më afër asaj vendoset WC - guacka, ndërsa për bartjen e 
ujërave tjera të zeza përdoren degët dhe nëndegët, duke 
pasur llogari për sa më pak distanca me vertikalen.

Në të kundërtën duhet të vendoset ventilim vertikale 
e cila në mënyrë plotësuese i zmadhon harxhimet. Degët 
vendosen me pjerrtësi prej 1,5-2 %.

Figura 3.54 A=130,00 m
  J=2%
  H=0,12 m
  B=129,88 m
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Kjo rregull nuk vlen për enëlarëset, vaskat dhe dushet 
sepse fundi i tyre është i rrafshët dhe derdhja është në 
mënyrë të barabartë.

Degët dhe nëndegët duhet të jenë nga materiali plastik, 
sepse nuk qëndrojnë në temperatura të larta (uji nxehtë 
nga bojlerët, lavatriçja makina për enë, aparatet labora-
torike, etj.). te objektet prej shumë kateve mënyra më 
ekonomike është e vendosjes së një vertikaleje që do t’i 
mbledhë ujërat e zeza nga hapësirat sanitare.

Rrjeti te bartësi i ulët duhet të jetë i shkurtër, për shkak 
të bartjes së shpejtë të ujërave të zeza. Atje ku do të pa-
raqite as  ksimi është e detyrueshme të vendosen revizion. 
Copat e fyteve (fasonkave) vendosen atje ku ka bashkim 
reciprok të linjave.

Bartësi kryesor vendoset në katin e poshtëm atje ku do 
të jetë e lehtë i kapshëm (korridor, bodrum).

Izolimi i zërit. Për shkak të shfaqjes së zhurmës në 
instalimet të cilat transmetohen si goditje e ajrit zë go-
ditës bëhet zgjedhja e duhur e pajisjeve sanitare ku zhur-
ma mund të reduktohet. Gjatë rrjedhjes së ujit nga pajisjet 
sanitare dhe objektet vjen deri te gërhitja e ujit në sifone 
sepse ajo me vete e tërheq edhe ajrin. Kjo ndalohet me zg-
jedhjen e sifonit të përshtatshëm, ndërsa dega duhet të ketë 
një numër më të madh të diametrit nga diametri i sifonit. 
gjithashtu rritet diametri edhe në degën vertikale kur në 
atë rrjedh gypi horizontal, ndërsa nga vaska gypi derdhës 
duhet të jetë Ø 30 mm nëse ajo hyn në ujëmbledhës në 
dysheme. Zhurma e ujit reduktohet në qoftë se mbështillet 
vaska nga ana e brendshme me material izolues (atëherë 
uji i nxehtë në vaskë ngadalë do të ftohet). Zhurma ma-
ksimale ndodh me larjen e WC-guaskës. Kazani me ujë 
nuk duhet të montohet në mur të dhomës tjetër, por nëse 
kjo nuk është e mundur atëherë montohen guaska thithëse 
ose guaska me shpëlarje pa zë. WC-guaska duhet të ketë 
pranga të gomës në mes të pjesëve metalike.

3.2.3.  DIMENSIONIMI I KANALIZIMIT TË 
SHTËPISË

Llogaritja bazë hidraulike

Rrjedha e shpejtë dhe e papenguar e ujërave të zeza 
nëpër gypa zbatohet nëpërmjet sistemit të gravitetit nëpër 
bartës me diametër profesionalisht të zgjedhur sipas nor-
mativit dhe standardeve për projektimin dhe realizim dhe 
rregullat e hidraulikës.
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Për këtë qëllim përdoret formulari themelor:

o Sasia e rrjedhjes së ujit;
o Pjerrtësia e kanalit;
o Shpejtësia e rrjedhjes;
o Mbushja e gypave dhe madhësia e diametrit të 

brendshëm të pro  lit (diametri) i gypit;

Sasia e rrjedhjes së ujit

Përcaktohet me formularin themelor për rrjedhje të lirë 
të ujit pa presion:

Q =  · V, ku është 

Q– sasia e rrjedhjes së ujit në (m3/ k);
F- sipërfaqja e prerjes së gjallë të kanalit në (m2);
V- shpejtësia mesatare e rrjedhjes në (m/ k).

Pjerrtësia e kanalit është:

L
HJ = , 

w

 raporti mes dallimeve të lartësisë së pikave të

fundit të një kanali dhe të distancës së atyre pikave, ku:

J- rënia e kanalit;
– dallimi i lartësisë e pikave të fundit të kanalit (m);

L- gjatësia e distancës së kanalit (m);

Shpejtësia e rrjedhjes së ujit nëpër kanal

Llogaritet sipas formularit të Kuterit:

RJ
Rm
RV ⋅

+
⋅= 100

w

Këtu është:

R- radiusi hidraulik i kanalit i cili paraqet vlerë rrjedhë-
se të kanalit, ndërsa  tohet nga përpjesëtimi i prerjes së 
gjallë (w-) i mbushur me ujë edhe nga vëllimi i lagur ( )

P
R ω=

w
Ku është:
w- koe  cienti i fërkimit (për gypa të kanalizimit w- = 

0,35)
- vëllimi i lagur

Figura 3.55 Shpejtësia e rrjedhjes së ujit 
nëpër kanal

w
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Mbushja e gypit (U)

Mbushja e gypit (U) është lartësia e shtresës ujore të 
ujit në rrjedhje (h)në përpjesëtim të diametrit të gypit (D)

D
hU =

Ku është: 
U- mbushja e gypit

Te gypat e kanalizimit me rrjedhje të lirë pa presion 
nuk guxon të jetë i tërë pro  li i mbushur me ujë, por ve-
tëm pjesërisht, ndërsa mbetja e prerjes tërthore është e 
zbrazët. Mbushja ndikon në rrezen hidraulike të kanalit. 
Kjo më së miri shihet në ekuacionin: 

P
R ω=

sepse me rritjen, vlera e emëruesit, me vëllim të mbushur 
të kanalit, zvogëlohet vlera e rrezes hidraulike (R). Kjo do 
të thotë se me zvogëlimin e rrezes hidraulike zvogëlohet 
përçueshmëria e kanalit.

Mbushja e gypit sillet prej 0,5-1,0 D, ku për kanalizi-
me të shtëpisë më e përshtatshme është 0,5-0,6 D.

Llogaritja është e përgatitur në bazë të sasisë së lloga-
ritur të rrjedhjes së ujit sipas pasqyrave tabelore të Kuterit 
në (m3/sek). Me leximet e drejtpërdrejta  tohen radiu-
set (rrezet) e kanalit (D) për pjerrtësi të ndryshme gjatë 
mbushjes prej 0,5-1,0 D.
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PASQYRAT TABELORE TË KUTERIT PËR SASI DHE SHPEJTËSI TË RRJEDHJES 
NËPËR GYPAT E KANALIZIMIT ME PRERJE TËRTHORE TË RRUMBULLAKËT DHE 

PJERRTËSI TË NDRYSHME

(Vlerat mbi vijat e trasha nuk merren për kanalizimin e shtëpisë)

Për mbushje ~ 0,7 D

Për mbushje ~ 0,6 D

Për mbushje ~ 0,5 D
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Vazhdimi i pasqyrave tabelore të Kuterit

Për mbushje ~ 0,8 D

Për mbushje ~ 0,9 D

Pro  l i plotë
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Llogaritja e diametrit të kanalit kryesor të shtëpisë

Mbi bazë të sasisë të përgjithshme të derdhjes (Q) të 
ujërave të zeza do të përcaktohet diametri i kanalit kryesor 
të shtëpisë. Së pari llogaritet sasia sekondare e rrjedhjes, 
sipas metodës së Samingut duke i përdorur vlerat e lexu-
ara nga pasqyra tabelore (  gura 3.56). Në atë janë dhënë 
të dhënat me derdhje nga objektet sanitare të sjellura si 
faktor ekuivalent (K). Sasia e derdhjes llogaritet në (l/sek).

Kohëzgjatja e përdorimit të objekteve sanitare lexohet 
nga tabela e  gurës 3.57

Meqenëse uji nga të gjitha objektet në ndërtesë nuk 
derdhet në të njëjtën kohë (në një interval), llogaritja nuk 
duhet të bazohet në këtë sepse kjo nuk është reale.

Merret përqindja e derdhjes së njëhershme ( )nga ku 
sipas qëllimit janë ndarë edhe përqindjet (  gura 3.58)

Lloji i objektit sanitar Faktori ekuivalent (K) Derdhja e ujërave të zeza q1 
Në 1/sek Në 1/min

Llavaboja e çezmës
WC guaska me larës të lartë
WC guaska me larës të ulët
Oturak guaska
Lavaman
Enëlarës
Vaska
Dushi
Bide
Çezmë e vogël

1
3,6
6,0
0,5
0,5
2,0
2,0
0,7
0,5

0,25

0,33
1,20
2,00
2,00
0,17
0,67
0,67
0,22
0,15
0,08

20
-
-

10
10
40
40
14
10
5

Figura 3.56. pasqyra tabelore për përcaktimin 
e sasisë së derdhjes së objekteve sanitare dhe 
faktorëve adekuat ekuivalent

Lloji i objektit sanitar Kohëzgjatja e përdorimit të objekteve sanitare
Një përdorimi i WC-së
Një dush
Një larje
Një pastrim
Një përdorim i oturakut
Një përdorim i bidesë

10-15 min
45 min
60 min

5-10 min
1-3 min
3-5 min

Figura 3.57 Kohëzgjatja e përdorimit të 
objekteve sanitare
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 Sipas llojit dhe numrit të objekteve sanitare dhe me 
përdorimin e të dhënave të nevojshme nga tabela lloga-
ritet sasia sekondare e rrjedhjes, e cila e ngarkon kanalin 
kryesor. Sipas formularit: 

Qsec =
100

nqPN ⋅⋅
 

Ku është:
Q - sasia sekondare e derdhjes
N- numri i objekteve nga i njëjti lloj

-përqindja e derdhjes së njëhershme nga objektet e 
njëjta sanitare

qn - sasia e derdhjes nga objektet sanitare individuale 
(1/ k).

Shembulli numerik:

Për motel në afërsi të Ohrit të llogaritet madhësia e di-
ametrit të kanalit kryesor për ujërat e zeza. Rënia e kanalit 
është 2,5%, ndërsa lartësia e mbushjes është 0,5D.

Në kanalin kryesor përmes gypit vertikal barten ujërat 
e zeza, e cila derdhet nga objektet sanitare nëpër objektet 
e njëjta dhe në përgjithësi janë:

- Lavaman   21 copë
- WC guaska   20 copë
- Enëlarëse   9 copa

Ndërtesat e banimit Ndërtesat shoqërore
NK P NK P NK P NK P
prej 10 19,8 prej 160 5,0 deri10 14,3 deri10 4,5

“ 15 16,2 “ 180 4,7 “ 12 12,9 “ 120 4,1
“ 20 14,0 “ 200 4,4 “ 14 12.0 “ 140 3.6
“ 25 12,6 “ 250 4,0 “ 16 11.2 “ 160 3,6
“ 30 11,5 “ 300 3,6 “ 18 10,5 “ 180 3,4
“ 35 10,6 “ 350 3.4 “ 20 10.0 “ 200 3,2
“ 40 9,9 “ 400 3,1 “ 25 9,0 “ 250 2,8
“ 45 9,4 “ 450 3,0 “ 30 8,2 “ 300 2,6
“ 50 8,9 “ 500 2,8 “ 35 7,6 “ 350 2,4
“ 60 8,1 “ 600 2,6 “ 40 7,1 “ 400 2,2
“ 70 7,5 “ 700 2,4 “ 45 6.7 “’ 500 2,0
“ 80 7,1 “ 800 2,2 “ 50 6,3 “” 600 1.8
“ 90 6,6 “ 900 2,1 “ 60 5,8 “ 700 1.7

“ 100 6,3 “ 1 0 2,0 “ 70 5,4 “ 800 1.6
“ 120 5,7 “ 1500 1,6 “ 80 4,7 “ 900 1,5
“ 140 5,3 “ 2000 1,4 “• 90 4,7 •’ 1000 1,4

Figura 3.58. Përqindja e derdhjes së 
njëkohshme të shumës së objekteve ekuivalente

Sipërfaqja e 
kulmit në m2

Prerja tërthore 
më e vogël e 
lejuar e gypit të 
ullukut në mm

Trashësia e 
llamarinës 
në mm

Deri 10 <50 0,6
11-30 <60 0,6
31-60 <80 0,6
61-125 <100 1,0
126-200 <125 1,0
201-300 <150 1,0
301-500 <200 1,0

Figura 3.59. Prerja tërthore e gypave të ullukëve 
kundrejt sipërfaqes së kulmit
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- Dushe 11 copa
- Oturak  5 copa

Llogaritja është paraqitur në tabelën e fotogra  

Q=4,11 l/sec

Nga tabela lexohet e dhëna për pjerrtësinë e gypit 2,5% 
(ose 0,025), 2=4,11 1/ , përafërsisht =5,75 1/ k V=0,94 
l/sek dhe diametër Ø 125 mm e cila do të miratohet me 
madhësi të derdhjes Q = 9,7 l/ k dhe shpejtësi 1,091/ k. 
Këto të dhëna lexohen nga „Tekniku” 5 tabela 227

Dërgimi i ujit atmosferik

Prerjet tërthore të gypave që e dërgojnë ujin atmosfe-
rik nga kulmet, ballkonet dhe sipërfaqet e lira, varen nga: 
madhësia e sipërfaqes ujëmbledhëse, sasisë së reshjeve 
atmosferike, koe  cientit të rrjedhjes dhe rënies së kanalit.

Sipërfaqja rrjedhëse është projektim horizontal i 
sipërfaqes së kulmit. Te konstruksionet e kulmeve sh-
tohen 50 % të sipërfaqe nga muret vertikale të cilat drejt-
përsëdrejti i godet shiu.

Sasia reshjeve atmosferike është e varur dhe e ndrysh-
me në fusha të caktuara në tokë dhe lëvizin prej 100-300 
l/sek/ha. Të dhënat për një qytet të caktuar merren nga 
Institucionet meteorologjike.

Sasia e përgjithshme e reshjeve llogaritet sipas formu-
larit:

Lloji i objekteve 
sanitare

numri i 
përgjithshëm 
i objekteve 
sanitare të 

njëjta 

Faktori 
ekuivalent

sasia e 
derdhjes 
në 1/

numri i 
objekteve 

N të 
shumëzuar 

me 
faktorin N 

= 

Për K 
pasqyrën 

tabelare nr. 
i vlerave 

Llogaritja e 
derdhjes
 

Q=
100

nqPN ⋅⋅
 

N2 . P0 . qn
4

Sasia e 
përgjithshme 

derdhjes 
Q1/

1 N2 3 qn
4 5 6

Lavaman 30 0,5 0,17 15,00
16,2

100
17,02,1630 ⋅⋅

0,82

WC 20 3,6 1,20 72,00
7,5

100
20,15,720 ⋅⋅

1,8

Enëlarësi 9 2 0,67 18,00
14,0

100
67,000,149 ⋅⋅

0,84

Dushet 11 0,7 0,22 77,00
19,8

100
22,08,1911 ⋅⋅ 0,48

Ulëse 5 0,5 0,17 2,50
19,8

100
17,08,195 ⋅⋅ 0,17
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Q = Fϕ  
10000

I⋅

Ku janë:

Q –  sasia e përgjithshme e reshjeve për sipërfaqen e për-
vetësuar (l/ k)

-  sasia derdhëse në (m2)
ϕ  - koe  cienti i rrjedhjes 
I –  intensiteti më i madh i reshjeve (l/h ) për qytetin e 

caktuar 

Bartja e ujit atmosferik nga sipërfaqet e kulmeve

Nga kulmet e pjerrëta uji atmosferik (shiu, acari, bora e 
shkrirë) rrjedhin në ulluqet dhe përmes gypave të ulluqe-
ve barten më tutje.

Diametrat përcaktohen në mënyrë empirike të 1m2 
sipërfaqe ujëmbledhëse vjen 1 cm2 diametër i gypit të 
ullukut. Diametrat e ulluqeve janë treguar në tabelën e 
 gurës 3,59, ndërsa raporti i sipërfaqes ujëmbledhëse të 

çatisë, pro  lit dhe numrin vertikaleve është në tabelën e 
 gurës 3,60.

Sipërfaqja e kulmit në m2 Numri i vertikaleve të shiut për pro  le
80 mm 100 mm 125 mm 150 mm 200 mm

DERI 60 1 1 - - -
përmes 100 deri 125 2 1 - - -
përmes 100 deri 125 2 1 - - -
përmes 125 deri 100 3 2 1 1 -
përmes 160 deri 200 4 2 1 1 -
përmes 200 deri 250 5 2 2 1 -
përmes 250 deri 300 5 3 2 1 1
përmes 300 deri 400 - 4 2 2 1
përmes 400 deri 500 - 4 3 2 1
përmes 500 deri 600 - 5 3 2 2
përmes 600 deri 800 - 7 4 3 2
përmes 800 deri 1000 - 8 5 4 2
përmes 1000 deri 1250 - 10 6 4 3
përmes 1250 deri 1600 - - 8 5 4
përmes 1600 deri 2000 - - 10 6 4
përmes 2000 deri 2500 - - 12 8 5
përmes 2500 deri 3000 - - 15 10 6
përmes 3000 deri 4000 - - 20 12 8
përmes 4000 deri 5000 - - - 18 10
përmes 5000 deri 6000 - - - 20 12
përmes 6000 deri 8000 - - - - 16
përmes 8000 deri 10000 - - - - 20

Figura 3.60 Numri i nevojshëm i vertikaleve të ullukëve sipas gypit dhe sipërfaqes së kulmit 
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Sasia e përgjithshme e reshjeve në sipërfaqe të caktuar 
përcaktohet me ndihmën e formularëve. Ajo është sasi se-
kondare e ujit, dhe sipas reshjeve dhe lartësisë të mbush-
jes përcaktohet diametri i gypit (sipas tabelave të Kuterit)

Shembulli numerik:

Objekti i motelit në Ohër ka kulm të rrafshët në dy ni-
vele dhe oborr të asfaltuar, dimensionet e ballkoneve janë:

- E nivelit më të lartë 10 x 7,50 m
- E nivelit më të ulët 5,10 x 4,60 m

Sipërfaqja e përgjithshme është:
10  7,50 + 5,10  4,60 = 75,0 + 23,46 = 98,46 m2

Sipërfaqja e përgjithshme e vend ndërtimit është 
23  13 = 299 m2

Sipërfaqja e oborrit është: 
299-98,46 = 200,54 m2

Nga tabela nr. 2.62 lexohet ngarkesa nga uji atmosferik 
përmes koe  cientit (

f

ff
f

)

Reshjet / k/h Diametri i 
vertikaleve në 

mm për kanalizim 
të reshjeve në 

sistemin veçues 

Njësia e ngarkesës 
=N

Sasia e 
rrjedhjes Q 1/

k
100 150 200 300
Sipërfaqet ujëmbledhëse për reshjet e caktuara 

m2 m2 m2 m2

140 90 70 45 45 1,40
210 135 105 70 75 2,10
280 185 104 90 10 2,80
350 230 175 115 100 130 3,50
415 275 210 140 150 4,15
480 320 240 160 175 4,80

Figura 3.61 Pro  li i vertikales për shi në varshmëri nga sipërfaqet ujëmbledhëse dhe sasinë e reshjeve 

Te çatitë dhe terrasat së pari rregullohen sipërfaqet lë-
vizëse dhe i përcaktojnë vendet për vertikalet.

Sipas madhësisë së sipërfaqes lëvizëse në (m2) për çdo 
vertikalë dhe përshtatet në sasi të caktuar të rreshjeve të 
paraqitura në tabelën e  g. 3.61 ku përcaktohet pengesa e 
vertikales.
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në këtë rast për kulm të rrafshët 

f

ff
f

=0,90, ndërsa për 
oborrin prej asfalti 

f

ff
f

=0,85

e dhënë e përafërt për reshjet në Ohër, koe  cienti është 
250 l/ k (i marrë nga stacioni hidro-meteorologjik)

prej këtu 

f

Q = F . X
10000

1

f

f

10000
25090,046,98 ××=Q  + =××

10000
25085,054,200

  

 
= 2,215 + 4,26 = Q  = 6,48 l/se

f

Rrjedhja sekondare e ujërave të zeza për objektin është 
Q = 4,11 l/ k

Ngarkesa e përgjithshme është: Q k= 4,11 + 6,48 = 10, 
59 l/ k

Për pjerrtësinë e gypit prej 2,5 % dhe mbushje prej 0,5 
D vlera më e përafërt është Q = 9,70 l/ k, ndërsa shpejtë-
sia V = 1,09 diametri Ø 150 mm.

(lexo vlera nga pasqyra tabelore sipas Kuterit)

Diametri i për  tuar sipas llogaritjes së ujit sanitar është 
i njëjtë, dhe ai është 150 mm.

Llojet e sipërfaqeve ujëmbledhëse Koe  cienti i 
rrjedhjes 

f

f
fKulmet me pllakë llamarine 0,95

Kulmet me tjegulla dhe ngjitëse kulmi 0,90
Kulmet me beton 0,70
Trotuaret dhe rrugët me asfalt 0,85
Trotuaret dhe rrugët me beton 0,90
Trotuaret dhe rrugët me kalldrëm dhe kube 0,70
Trotuaret dhe rrugët me material të shtypur 0,50
Trotuaret dhe rrugët me zhavorr dhe rërë me gur 0,30
kopshtet, parqet, sipërfaqet pa kalldrëm 0,15
Livadhet dhe kullosat 0,20
Sipërfaqet e lira (vend ndërtimet) 0,25
Pyjet 0,10-0,20
Rajonet me vila, me kopshte dhe parqe 0,35-0,70
Blloqet rrallë të banuara 0,50
Blloqet mesatarisht të banuara 0,60
Blloqet me banim të dendur 0,70
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3.2.4  EKZAMINIMI (KONTROLLIMI) DHE 
MIRËMBAJTJA E KANALIZIMIT TË 
SHTËPISË

Me ekzaminimin e kanalizimeve të shtëpisë në reali-
tet vërtetohet rregullshmëria teknike e punimeve të kryera 
dhe mos depërtueshmëria në rrjetin e shtëpisë.

Testimi kryhet në praninë e organit mbikëqyrës, kon-
traktuesit (ndërtuesit) dhe organit të shërbimeve komu-
nale “Ujësjellës dhe kanalizime” njëkohësisht formohet 
edhe procesverbal.

Kanali lidhës nga linja e rrugës i cili paraprakisht është 
përpunuar dhe mbuluar me dhe ekzaminohet në mënyrë 
që të dy skajet e gypit mbyllen. Në skajin e rrugës vendo-
set calik, i cili mbushet me ujë dhe matet me presionin e 
caktuar, me manometër, nëse gjilpëra e manometrit qën-
dron e qetë 15 minuta, thuhet se presioni i parashikuar 
është në rregull.

Për testim shfrytëzohet: uji, ajri, era, tymi, etj.

Ekzaminimi i rregullshmërisë së kanalizimit kryhet në 
tre etapa.

Etapa e parë e përfshin kontrollin e rrjetit të ulët të 
kanalizimit para se të mbulohen me dhe kanalet. Atëherë 
kontrollohet rënia e kanalit dhe gjendja hermetike e bash-
kimit (lidhjes) së gypave, kontrollimi i pjerrtësisë me in-
strument ose rrafshuese (libela). Rregullshmëria e lidhjes 
së gjithë sistemit ose mos depërtueshmëria e ujit në ven-
det e bashkimit në pjesët më të ulëta mbyllet dhe sistemi 
mbushet me ujë. Në rast se ndonjë lidhje e lëshon ujin, 
niveli i ujit bie. Pastaj vendet të cilat lëshojnë shënohen, 
lëshohet uji të rrjedh nga gypat dhe kryhen riparimet. Pasi 
vërtetohet se lidhjet nuk lëshojnë ujë, atëherë kryhet mbu-
limi i kanaleve me dhe.

Etapa e dytë - kryhet derisa nuk kryhet rrjeta e plotë 
vertikale e sipërme me degëzimet. Testimi kryhet me për-
dorimin e ujit dhe ajrit. Me ujë kryhet testimi i pjesshëm, 
për vertikale të caktuara, derisa të bllokohen të gjithë ska-
jet e degëzimeve përveç pjesës më të madhe, përmes të 
cilit derdhet uji. Testimi kryhet nën presion të shtyllës së 
ujit. me lartësi prej 3.00 m. Nëse brenda 15 minutave të 
gjitha pjesët do të mbahen, kjo do të thotë se lidhjet janë 
të rregullta.

Me ajër, tymi dhe gazra testohet rrjeti i plotë vertikal 
me ndihmën e kompresorit të ajrit me manometër. Apa-
rati vendoset në njërën nga vrimat, ndërsa të gjitha të tje-
rat mirë bllokohen. Presioni provues është 0,35 atm, në 
kohëzgjatje prej 15 minutave. Rënia më e vogël e shigje-
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tave të manometrit dhe kalimi i tymit, avullit të squfurit 
është shenjë se ndonjë lidhje lëshon. Këto vende vësh-
tirë gjenden dhe për këtë qëllim përdoret sapunisa (bëhen 
 luska në pjesët e nyjave të cilat lëshojnë). Procesi gjatë 

qëndron, por është me efekte pozitive.

Etapa e tretë ose testimi përfundimtar - përfshin 
kontrollimin e të gjitha objekteve sanitare, të cilat janë 
të montuara në presionin për kontrollim është 2,5 cm i 
shtyllës së ujit (0,0025 atm). Nëse nuk ka ndryshime në të 
gjithë rrjetin dhe të gjithë sifonet e mbajnë ujin, do të tho-
të se instalimi është i rregullt. Derisa testimi nuk kryhet, 
nuk duhet të mbyllen brazdat e gypave, bile të maskohen 
linjat, të lënë gjurmë, lyhen etj.

PRANIMI TEKNIK I PUNËVE TË[ KRYERA DHE 
MIRËMBAJTJA E INSTALIMIT TË SHTËPISË

Pranimi teknik kryhet pas përfundimit të të gjitha 
punëve. Nëse linjat janë të dukshme, ndërsa kanalet mbu-
lohen me dhe. Komisioni për pranim teknik e dërgon tërë 
dokumentacionin në formë të shkruar: se testimi ësh-
të kryer gjatë punëve, kanalet të mbulohen me dhe pas 
pranimit me marrjen e lejes nga organi për kontrollim. 
Pastaj se instalimi është kryer sipas rregulloreve dhe se 
përfundimisht është kontrolluar i gjithë rrjeti.

Pas pranimit teknik është e mundur kontrollimi i pjesë-
ve të dukshme të instalimit dhe pajisjeve. Bëhet kon-
trollimi se a janë kryer sipas projektit, sipas rregulloreve 
dhe në mënyrë solide dhe artizanale janë kryer (kapakët e 
kapanxhave, revizionet, të këputurat, shtresoret, ulluqet, 
ujëmbledhëset, grilat etj.)

Numri i objekteve sanitare, objekteve dhe pajisjeve 
përcaktohen sipas projektit. Të gjitha objektet sanitare 
duhet të jenë të vendosura në pozitë stabile me sifone që 
funksionojnë.

Te konstruksioni i kulmit kontrollohen kokat e ventili-
mit - nëse janë të vendosura në mënyrë të rregullt te ver-
tikalet e ventilimit, a kanë grilat e kulmit kanë kapak etj.

Instalimi i gatshëm nuk guxon të përdoret derisa nuk 
merret leje zyrtare për përdorim.

 
Për mirëmbajtje instalimit të shtëpisë ekzistojnë rre-

gullore edhe atë janë:
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o Ujërat e ndotura me yndyrë prej 50% -70 % i tretur;
o Ujërat e zeza të dezinfektohen;
o Të mos ketë dëme mekanike që të mund sistemi të 

funksionoj;
o Është e ndaluar që në kanalizim të shkarkohen 

mbeturina, hiri, leshi, rëra, mbeturinat e ushqimit, 
akullit, borës, artikuj dhe materiale që mund t’i bllo-
kojnë gypat dhe ta rrezikojnë derdhjen normale dhe 
bartjen e ujërave të zeza;

o Gjithashtu ndalohet çdo lëshim i substancave të 
ndezshme dhe eksplozive (për shkak të shpërthimit 
ose zjarrit);

o Nuk duhet të lëshohen ujërat me temperaturë mbi 
35o ose me acide, kripëra alkaline;

o Çdo defekt i instalimit me kohë të largohet;

3.2.5 IDENTIFIKIMI I OBJEKTEVE DHE 
MËNYRAT E PASTRIMIT TË UJËRAVE 
TË ZEZA

Ujërat e zeza nga riinstalimi i shtëpisë derdhen në rrje-
tin e kanalizimeve të qytetit, ndërsa pastaj derdhen në im-
piantet e mëdha qendrore për pastrim, ku nën mbikëqyrje 
të personave profesional pastrohet dhe më në fund lës-
hohet në disa vende të caktuara.

Ujërat e zeza industriale barten me rrjet të veçantë dhe 
e njëjta pastrohet.

Jo rrallë ujërat e zeza është e kontaminuar me mikro-
be patogjene, e kontaminuar, radioaktive, agresive, ujë i 
ngrohtë dhe e njëjta nuk duhet të lëshohet në kanalizimin 
e shtëpisë.

Proceset për pastrim

Ujërave të zeza bartet përmes kanaleve të mbyllura 
për shkak se ka (rreth 40 %), minerale të cilat nuk janë të 
dëmshme dhe 60 % materie organike të cilat nën ndikimin 
e baktereve të ndryshme kalben dhe prishen. Për shkak të 
këtyre arsyeve ujërat e zeza së pari derdhen në objektet 
speciale, ku nën ndikimin e procesit biologjik pastrohet, 
ndërsa pastaj e pastruar dhe pastaj sipas nevojës e kloruar 
(shkatërrimi i mikrobeve patogjene) lëshohet në pastrim 
natyror të mëtejshëm.

Objektet për pastrim të ujërave të zeza quhen të kalbu-
ra, septike, sengrupe ose gropa septike. Përpunimi i tyre 
është në formën e basenit, të groposura në tokë.
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Kalbja e lëndëve organike është proces biokimik që e 
shkaktojnë bakteret, kalbja zhvillohet në dy faza

o Në fazën e parë gjatë prishjes shumohen bakteret 
aerobe në të cilën ka nevojë për ajër. Ato ushqehen 
me materie organike dhe shpejtë shkaktojnë oksi-
dim të shpejtë dhe mineralizim. Prishja aerobe është 
e shoqëruar me gaz dhe erë të keq dhe zgjatë aq 
gjatë derisa në ujërat e zeza oksigjen.

o Faza e dytë  llon kur në ujë nuk ka më shumë ok-
sigjen. Në atë veprojnë bakteret anaerobe dhe për 
këtë arsye quhet edhe proces anaerob. Këtu nuk 
është i nevojshëm oksigjeni, sepse materiet organi-
ke mineralizohen me reduktim (jetojnë deri sa ek-
zistojnë materiet organike). Te ky proces proteinat 
janë transformuar në produkte të dobëta dhe kanë 
erë të sumporit, amoniakut dhe të tjerët.

Procesi anaerob zhvillohet në dy tretje. Paraprakisht 
shfaqet tretja e thartë me erë të madhe të keqe. Lenë 
fundërrinë me ngjyrë të verdhë e cila vështirë thahet. Tre-
tja zgjatë disa muaj, ndërsa pastaj ndryshohet në tretje al-
kal-metan. Domethënë ndodhë nën ndikimin e baktereve 
të cilat prodhojnë metan. Llumi është zi, i lëngshëm, lehtë 
thahet dhe nuk ka erë.

Këto procese më lehtë zhvillohen në ujërat e qeta, 
kështu sigurohen grykëderdhje të qeta. Gjatë kalbjes 
zhvillohen edhe gazrat. Ata ngjiten përpjetë në formën 
e  luskave, duke bartur me vete fundërrinë, disa nga 
këto grimca formojnë kore me shkumë e cila noton në 
sipërfaqe. Në ujë zhvillohen proceset e njëjta, si edhe te 
fundërrina, disa nga materiet kolloidale janë mineralizuar 
dhe uji kthjellohet.

Te kthjellimi ndikojnë: sasia e ujit, temperatura, ngjit-
ja, aciditeti, (PH) faktori, temperatura e ajrit, dhe ajo çfarë 
është e rëndësishme në periudhën e verës procesi është 
më intensiv se sa në periudhën e dimrit.

LLOJET E PAJISJEVE PËR PASTRIMIN E 
UJËRAVE TË ZEZA

Dallohen pajisje qendrore dhe lokale.
Pajisjet qendrore - (impiantet) i përkasin kanalizime-

ve komunale dhe me ato udhëheqin ekipet profesionale.
Pajisje lokale – janë me kapacitet më të vogël dhe 

kryhen kur kanali i shtëpisë nuk mund të lidhet në kana-
lizimin e qytetit (nuk është ndërtuar, pushime etj.). Rea-
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lizohen në vend ndërtim 15-20 m nga objekti (sa më afër 
rrugës për shkak të qasjes gjatë pastrimit), ndërsa te ato 
lidhet kanali i shtëpisë. Në përbërjen e tyre kryhet venti-
limi për shkak të ajrosjes.

Te këto pajisje bëhet pastrimi vetëm i ujërave të zeza 
sanitare, nuk guxon të derdhet edhe uji atmosferik, sepse 
ajo i pengon procesit të pastrimit.

MËNYRA E PASTRIMIT TË UJËRAVE TË ZEZA

Pastrimi është i ndarë në mekanik dhe biologjik. Në 
pastrimin mekanik bëjnë pjesë grilat nga shufra të çelikut 
të vendosura në distancë prej 5 cm, ku mbeten copat më 
të mëdha nga ujërat e zeza. Lloji i dytë i fundërrinave ku 
uji qëndron i qetë dhe materialet më të rënda bien në fund. 
Fundërrina thithet, ndërsa uji i kthjellët bartet në pastrim 
të mëtejshëm biologjik.

Pajisjet lokale janë të ndryshme sipas ndërtimit të 
tyre. Ndahen në gropa septike të ndërtuara me një nivel 
(njëkatëshe) dhe dykatëshe të quajtura gropa emsherike 
(emsheri).

Gropat septike

Gropat groposen në tokë, nga lartë janë mbuluar 
me kapak dhe mbi të hedhet shtresë nga toka. Muret e 
brendshme dhe fundi janë izoluar me hidro-izolim, më 
shpesh përpunohen nga betoni me d= 20 cm, gur, beton 
ose unaza të gatshme të betonit të armuara me diametra 
të mëdhenj të lidhura mes veti me llaç të çimentos. Sipas 
formës mund të jenë të rrumbullakët, katrore dhe dre-
jtkëndëshe.

Gropat më vë vogla kanë dhomë, më të mëdhatë janë, 
e dy ose katër dhoma, ato mes veti janë të lidhura me në 
mënyrë që uji kalon nga njëra në dhomën tjetër nëpërmjet 
një hapje rrethore (fundërrina mbahet në secilën dhomë). 
Në dhomën e fundit uji është më i kthjellët.

Ventilim i gropave septike kryhet për shkak të ventili-
mit ose hedhjes së gazrave – aromës së keqe në ajër (që të 
mos e ndotin mjedisin). Ventilim zhvillohet përmes gypit 
për sjelljen e ujërave të zeza, ndërsa pastaj sipas vertikales 
kryhet mbi konstruksionin e çatisë.

Pastrimi i gropave septike është një herë në vit (më 
e mirë është dy herë në pranverë dhe në vjeshtë). Për këtë 
qëllim thirret ndërmarrja e autorizuar.
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Gropat e Emsherit

Në vend të gropave septike përpunohen gropat e em-
sherit (puset imhofe), por shumë më rrallë për shkak se 
kërkojnë mbikëqyrje, për shkak se mikrobet infektive 
vështirë dobësohen në ato. Por kanë edhe anët e mira 
të veta, për shkak se lëshohet prej tyre ujë neutral e cila 
shumë kundërmon erë të keqe. Janë përpunuar me dhoma 
ku fundërrojnë ujërat e zeza (kalbja-shkatërrimi i materi-
eve zgjatë më gjatë, ndërsa pastaj uji rrëshqet nëpër shpat 
të gropës septike deri te vendi për kalbje ku zhvillohet 
procesi aerob). Kalbja largohet nga gropa septike. Janë 
përpunuar nga betoni me sipërfaqe të lëmuar. Mangësi 
është se një herë në javë gropat duhet të kontrollohen. 
Gropat zbrazen dy herë në vit për shkak të mirëmbajtjes 
së tyre, ndërsa grumbullojnë 1,500 litra. Lëshimi i ujërave 
të zeza bëhet sipas procesit biologjik aerobik të pastri-
mit të mëtejshëm biologjik (nëpër fundërrinat septike) ku 
ndahet tualeti, letra higjienike dhe materie tjera, ndërsa 
pastaj ujë klorizohet dhe lëshohet në marrës (lum, liqen).

Atje ku nuk ka lum, liqen uji lëshohet të rrjedh përmes 
gypave të kullimit që ta lagë terrenin. Uji para se të lës-
hohet është e pastruar, e kthjelluar dhe e kloruar.

Puset e thella gjithashtu shërbejnë për evakuimin e 
ujërave nëntokësore, por shmangen për shkak të mbrojt-
jes së ujërave nëntokësore. Por në qoftë se nuk mundet në 
tjetër mënyrë të dërgohet uji, atëherë përdoren këto puse.

Vendosen në vende ku ka shtresa poroze (përmes 
depërtimit pastrohen para se të arrijnë te ujërat nëntokëso-
re). Sipas formës janë të rrumbullakëta, të përpunuara nga 
betoni, guri, tulla, me fund të hapur (jo e betonuar). Në 
lartësi të shtresës të depërtueshëm ka hapje përmes të cilit 
hyn uji. Nga lartë janë të mbuluar me kapak dhe kanë gyp 
për ventilim.

Ekzistojnë puse të thella për ujë atmosferik, sipas 
konstruksionit janë të ngjashme si të mëparshmet, por me 
më shumë vëllim (llogaritet në bazë të reshjeve klimatike).

Filtrat biologjike (perkolatorët) janë pajisje në të 
cilat zhvillohet procesi aerobik dhe pastrimi i ujit. Në re-
alitet perkolatorët janë dhomat të mbushura me material 
në formë të kokrrave prej graniti, bazalti, koksi, zgjyrë, 
shtu   vullkanik, etj. Filtri është i vendosur mbi pllakë të 
përforcuar të betonit-e armuar (me hapje rrethore), për-
mes të cilave kalon ajri. Mbi  ltrin gjenden kanalet de-
gëzuese.

Ujërat e zeza të liruara nga grimcat e mëdha (në 
fundërrinë) derdhen me material në formë kokrre ku e 
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lagë, ndërsa pastaj uji kullohet duke shkuar teposhtë. Pas 
vlimit disa mujor nën ndikimin e mikrobeve dhe lëndëve 
organike të ujërave të zeza, materialit në formë kokrre i 
ngjitet masë rrëshqitëse me trashësi prej 2 – 3 mm, ku për 
shkak të pranisë së ajrit zhvillohen bakteret aerobe. Ato 
oksidojnë dhe e mineralizojnë materien organike nga uji 
dhe kështu e pastrojnë.

Bio-aerizimi - objektet të cilat sipas rrugës arti  ciale 
kryejnë vetë pastrim (futet ajër në ujë). Në këtë mënyrë 
mikroorganizmat shumë  shohen me shpejtësi shndër-
rohen fjolla në formë të mineralizuar të cilat shtresohen në 
pjesën e poshtme, ndërsa ujërat e zeza në tërësi në aspekt 
biologjik pastrohet.

Përpunohen nga betoni, blloqe të parafabrikuara ose 
prej  etës së çelikut.

Uji i shtresuar hyn në dhomën aerizuese ku ajri futet 
me kompresor derisa te fjollat nuk kryhet procesi aerob.

Ana e mirë është ajo që pastrimi është e shkallës së 
lartë, pa eromë të keqe dhe insekte, i cili më tej e përfshin 
procesin natyror të qarkullimit të ujit në Tokë.

3.2.6 NORMATIVËT DHE STANDARDET 
PËR PROJEKTIMIN DHE REALIZIMIN E 
KANALIZIMIN E SHTËPISË

Gjatë projektimit dhe realizimit të kanalizimit të sh-
tëpisë është e nevojshme të merret parasysh për atë që ajo 
të kaloj, por me asgjë mos ta dëmtoj konstruksionin nga 
objekti dhe të shkojë sipas rrugës më të shkurtër.

Në rrjetin e mësipërme gjithmonë duhet të jetë në har-
moni të grupeve sanitare që të kalojë nëpër katet me një 
numër më të vogël të vertikaleve në të cilat janë të lidhu-
ra degëzimet deri te objektet sanitare- pajisje. Pajisjet të 
shpërndahen në mënyrë që mos të ketë degëzime qorre, të 
mos ketë linja të gjata dhe lidhja me vertikalet të mos jetë 
shumë e madhe.

Në rastet kur ka grupim të sanitareve është e nevojsh-
me që të parashikohet fundi nga degëzimi i gypit për ven-
tilimi (që të parandalohet thithja në sifone dhe era e keqe). 
Në fund të degëzimit është e nevojshme të parashikohet 
pjesa revizionuese për mirëmbajtjen e degëzimit.

Rrjeti i ulët i kanalizimit projektohet sipas të gjithë 
normativëve dhe standardeve, të jetë më e shkurtër, më 
e rrafshët, ndërsa kanali kryesor i shtëpisë të zhvillohet 
përmes rrugës më të shkurtër jashtë ndërtesës në oborr. 
Nën objekt mund të projektohet rrjeta e kanalizimit ve-
tëm nëse nuk kalon nëpër bodrum (do të thotë i shmanget 
vendosje e rrjetit, sepse është vështirë e kapshme në rast 
të defekteve).
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Gjithmonë ndahen kanalet nga muret e themeleve në 
objekt për 1.0 dhe 1.50 m jashtë tij.

Ulluqet e shiut projektohen në atë mënyrë që njëri 
gjithmonë është nga pika më e larguar e rrjetit, për shkak 
të shpëlarjes, ndërsa njëri në  llim për shkak të ventilimit 
të lidhjes rrugore.

Në oborre projektohen ulluqet e Gaajgerit (nën nive-
lin e tokës).

Projekti për kanalizimin e shtëpisë duhet të punohet në 
të njëjtën kohë me projektin kryesor të objektit që të sh-
mangen situatat e paparashikueshme në dëm të instalimit.

Normativët më të rëndësishëm dhe standardet janë në 
detaje të përshkruara në 3.1.8
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  Mbaj mend
o Për përpunimin e rrjetit të kanalizimit përdoren lloje 

të ndryshme të gypave për rrjetë horizontale dhe
Vertikale;
o Pjesët speciale - fyteve janë: harqet, çatallët (pi-

runët), marrësit–reduktorët, pjesët revizionuese, gy-
pat e lehtë;

o Më shpesh përdoren gypat vijues: gypat e sallonitit, 
PVC, metalit, plumbit, mesingut, bakrit, të bakrit, 
qelqit teneqes; 

o I gjithë rrjeti i ulët mbulohet në kanale;
o Për shkak të pastrimit të duhur të gypave të shtri-

ra edhe sikur të mos ketë shtresim të materieve të 
ngurta mbahet llogari për shpejtësinë e rrjedhjes;

o Kanalizimi i shtëpisë është e përbërë prej: pranues-
ve sifoneve, pajisjeve, dhe pjesëve të fyteve;

o Ndarja e kanalizimit të shtëpisë është me anë të tre 
pjesëve kryesore: rrjetit të brendshëm dhe të jash-
tëm, si dhe lidhjes së kanalit të rrugës; 

o Pjesën e shtëpisë e përbëjnë sistemi i lartë dhe i ulët 
horizontal nga gypat dhe objektet;

o Me përjashtim të gypave metalike, të gjitha llojet 
tjera të gypave bashkohen me ndihmën e kokës dhe 
 ksimit;

o Zbatimi i degëzimeve të kateve kryhet: mes dy 
brinjëve, në mes konstruksionit të kateve, përmes 
plloçës së lëshuar, dhe rrafshimi si dhe bashkimi i 
gypave;

o Pusetat (shahtet) revizionuese shërbejnë për qasje 
deri te pjesët revizionuese të kanaleve të vendosura 
në tokë;

o Sipas vendit dhe përdorimit të pusetave (shahteve) 
mund të jenë të kryera nga tullat dhe betoni si mate-
rial ndërtimor;

o Kaskada aplikohet kur ka dallim të nivelit mes kuo-
tës  llestare të kanalit kryesor të shtëpisë dhe kuotës 
së lidhjes në fund të kanalit të rrugës;

o Secili objekt ndërtimor bashkohet me kanalin e rru-
gës, ndërsa ai me kanalizimin e qytetit;

o Realizimi i lidhjes së kanalit kryesor të shtëpisë me 
kanalin e rrugës është në tre mënyra dhe i njëjti va-
ret nga lloji i materialit;

o Erërat e pakëndshme nga kanalizimi doemos duhet 
të ventilohen përmes ventilimit të së kanalizimit të 
shtëpisë;

o Pengesat hidraulike kundër gazrave - sifonet funksi-
onojnë si bartës të ujërave të zeza;

o Përçuesit vertikal dhe të pjerrët shërbejnë për bart-
jen e ujërave të zeza;
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o Për shkak të ngarkesës optimale maksimale në gy-
pat nga rrjeti i kanalizimit, presioni mund të zvo-
gëlohet dhe mbushet me ajër dhe vjen deri te du-
kuria dhe ndryshimi i presioneve të sistemit;

o Ndikimi i temperaturës së jashtme në ventilimin e 
rrjetit të shtëpisë mund shkaktojë çrregullim në fun-
ksionimin e ventilimit;

o Për bartjen e ujit nga kulmet shërbejnë vertikalet e 
shiut – ulluqet;

o Ujëmbledhësit në oborre shërbejnë edhe për grum-
bullimin dhe bartjen e ujit atmosferik në kanalizim;

o Me kontrollimin e kanalizimit përcaktohen rregull-
shmëritë teknike të punëve të kryera dhe pa depër-
tueshmërinë e rrjetës së shtëpisë;

o Sipërfaqja ujëmbledhëse është projektimi horizon-
tal i rrafshit të kulmit; 

o Ujërat e zeza nga kanalizimet e shtëpisë mblidhet 
në rrjetin e kanalizimit të qytetit, ndërsa pastaj rrje-
dh në impiante për pastrim;

o Pastrimi i ujërave të zeza është e ndarë në pastrim 
mekanik dhe biologjik;

PYETJE PËR PËRSËRITJE

1. Numëroj llojet e gypave të cilat 
përdoren për rrjetin e kanalizimit.
_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

2. Numëroj pjesët e pjesëve të 
fyteve te gypat e kanalizimet.
_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

3. Pse gypat nga rrjeti i ulët i 
kanalizimit mbulohen në kanale?
_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________
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4. Pse gypat duhet doemos të jenë me rënie të caktuar?

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

5. Si bëhet bashkimi dhe  ksimi i gypave?

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

6. Si bëhet bartja e degëzimeve të katit?

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

7. Përse shërbejnë pusetat (shahtet) revizionuese?

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

8. Kur aplikohen kaskadat?

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

9. Në sa mënyra kryhet bashkimi i kanalit 
kryesor të shtëpi me kanalin e rrugës?
_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________
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10. Pse shërben ventilimi i kanalizimit të shtëpisë?
_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

11. Si funksionojnë pengesat-sifonet hidraulike?
_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

12. Pse shërbejnë përçuesit e pjerrët dhe vertikal?
_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

13. Kur vjen deri te ndryshimin i presioneve në sistem?
_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

14. Çka e shkakton degëzimin 
e funksionimit të ventilimit?
_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

15. Përse shërbejnë ujëmbledhësit në oborre?
_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________
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16. Shkruaje formulën për sasinë e rrjedhjeve të ujit!
_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

17. Shkruani formulën për pjerrtësinë e kanalit!
_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

18. Sipas cilit formular llogaritet rrjedhja e ujit?
_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

19. Shkruane formulën për mbushjen e gypit!
_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

20. Çka është sipërfaqja ujëmbledhës?
_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

21. Sasia e përgjithshme e reshjeve 
llogaritet sipas formularit?
_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________



179

Instalimet

22. Sipas cilit formular llogaritet 
sasia e përgjithshme e reshjeve?
_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

23. Çka përcaktohet me kontrollimin e kanalizimit?
_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

24. Sa dhe cilat janë fazat për 
pastrimin e ujërave të zeza?
_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

25. Shënoj pajisjet për pastrimin e ujërave të zeza!
_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

26. Pse shërbejnë gropat septik?
_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

27. Përse shërbejnë gropat e emsherit?
_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________
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28. Përse shërbejnë ulluqet?
_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

29. Përse shërbejnë puset nëntokësore?
_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

30.  Çka janë perkolatorët?
_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________
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NJËSIA TEMATIKE

4. NXEHJA (NGROHJA)

Në këtë njësi tematike nxënësi mundet të njihet me:

•  Përdorimin dhe rëndësinë e ngrohjes;
•  T’i njoh llojet e nxehjes;
•  T’i dalloj llojet e ngrohjes (lokale dhe qendrore);
•  Të parasheh vend për instalimet për ngrohje dhe 

trupat ngrohës;
•  Të njihet dhe t’i parasheh elementet e sistemit për 

ngrohje.
 



182

Instalimet

NJËSIA TEMATIKE 

4. NXEHJA (NGROHJA)

4.1. Nevoja për ngrohje dhe detyra e saj

 4.1.1. Llojet e karburanteve.

 4.1.2. Mënyrat e ngrohjes.

 4.1.2.1. Ngrohja lokale
 4.1.2.2. Ngrohja qendrore

4.2. Sistemet speciale të ngrohjes qendrore

4.3. Vendndodhja e trupave ngrohës

 



183

Instalimet

TEMA 4. NXEHJA (NGROHJA)

4.1. NEVOJA PËR NGROHJE DHE 
RËNDËSIA E SAJ

QËLLIMI DHE DETYRAT E NGROHJES

Me aplikimin e pajisjeve për ngrohje dhe izolimin e 
duhur termik të konstruksioneve tejkalohet ndikimi i të 
ftohtit dhe temperaturat e pafavorshme në hapësira të 
mbyllura në të cilin banon ajo. Problemi gjendet në ligjin 
themelor të termodinamikës për re  ektimin e nxehjes nga 
ngrohja ndaj mjedisit të ftohtë. Kjo vlen edhe për trupin 
e njeriut, e cila vepron si burim natyror i ngrohjes e cila 
sillet si burim natyror i nxehtësisë e cila e re  ekton në 
mjedisin më të ftohtë. Djegia e materieve në trupin e nje-
riut re  ekton ngrohje qendrore e cila gjendet në sistemin 
nervor i cili funksionon përmes re  ekseve, në mënyrë të 
pavarur nga dëshira jonë dhe ndjenja. Teprica e ngrohjes 
në trup, domethënë, më tepër se 37° trupi ynë e lëshon. 
Gjatë ftohjes më të fortë organizmi reagon në mënyrë që 
lëshon temperaturë më të lartë dhe në këtë mënyrë ftohja 
shkakton irritim të lëkurës e cila sipas mënyrës së re  ek-
sit e prek qendrën nervore me reagimin e enëve të gjakut 
(kapilareve) të cilat mblidhen dhe e ndalojnë re  ektimin 
e ngrohjes. Poret në lëkurë mblidhen (lëkura rrëqethet) 
dhe në këtë mënyrë zvogëlohet avullimi. Nëse trupi është 
ekspozuar në ftohje atëherë vjen deri te sëmundja. Ftohja 
re  ekton ndjenjë të pakëndshme e ndihmuar me sëmund-
je të ndryshme, kështu që në këtë mënyrë problemi me 
ngrohje (ngrohja) është e një rëndësie të madhe.

Ajo që është e rëndësishme është se temperatura në 
hapësira duhet të jetë e tillë që organizmi i njeriut me lë-
vizjet në hapësira duhet të jetë pa përpjekja e panevojsh-
me për re  ektimin e ngrohjes së tepërt të prodhuar. Për 
atë shkak ekziston rregulla në hapësirat ku njeriu punon, 
lëviz, më pak ngrohet se sa në hapësirat në të cilat banon.

RËNDËSIA E NGROHJES

Detyra kryesore e ngrohjes së hapësirave është ajo 
sa më shpejtë të ngrohen dhe temperatura të mbahet në 
mënyrë të barabartë, me lagështi në ajër deri 50% në 
hapësira të mbyllura gjatë secilës temperaturë.
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RUAJTJA E NXEHTËSISË TE NDËRTESAT

Ngrohja te ndërtesat vazhdimisht transferohet nga mje-
disi i nxehtë në të ftohtë. Ky fenomen nuk mund të ndalet, 
por mund të reduktohet duke instaluar materiale ndër-
timore të cilat kanë rezistencë më të madhe në bartjen e 
nxehtësisë. Ngrohja nga hapësirat e nxehta bartet përmes 
mureve ndaj hapësirës së jashtme të ftohtë ose ndaj hapë-
sirave të ftohta, pastaj përmes konstruksioneve të mes ka-
teve ose tokës. Dhe e kundërta, kur temperatura e jashtme 
është e lartë atëherë kalimi është në drejtim të kundërt, 
sidomos në zonat me klimë të nxehtë.

 

Natyrisht se merren masat për mbrojtjen kundër të 
nxehtit të tepërt te ndërtesat. Më shpesh te ndërtesat me 
mure të holla, sipërfaqe të mëdha të qelqit etj. Procedura 
për mbrojtjen termike është si vijon: Ndërtesat incizohen 
me termovozi. Kjo është procedura për incizimin e mu-
reve të fasadës me ndihmën e rrezeve infra të kuqe. Pas-
taj vijojnë llogaritjet, dhe nëse dëshmohet se temperatura 
është më e ulët sesa e parashikuar përpunohen projekte 
për mbrojtje plotësuese termike te ndërtesat. 

Me vendosjen e termo-izolimit te ndërtesat arrihen 
humbje të vogla të nxehtësisë.

Figura 4.1. Humbja e nxehtësisë te ndërtesat

Kulmi

bodrumi

muret 

bodrumi 

ajrosja kulmi 

ajrosja 

dritaret
muret 

dritaret 
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Paraqitja tabelore e temperaturës së ajrit në hapësira të 
ndryshme sipas qëllimit të tyre: 

I Hapësirat për banim:
dhoma, banja, kuzhina +20° 
hapësira ndihmëse +15° 
shkallët e brendshme +10° 

II Tregtia dhe ndërmarrjet:
tregtia, zyrat, hotelet, bujtina +20° 
hapësira ndihmëse +15° 

III Shkollat:
shkolla, tualete, dhoma veshjeje +20° 
hapësira ndihmëse +18° 
shkallët +15° 

IV Spitalet:
dhomat e spitalit, banjat +22° 
sallat për operime +(25°-35°) 
dhomat ditore, hapësirat ndihmëse, personale +20° 

V Fabrikat:
hapësirat e fabrikës +20° 
hapësirat për punë të rëndë  zike +15° 

VI Hapësira tjera:
hapësirat ekspozuese +(10°-20°) 
hapësirat e panaireve +15° 
kino sallat, teatrot +18° 
garazhet +10° 

4.1.1. LLOJET E KARBURANTEVE

Energji termike  tohet me djegien e lëndëve djegëse 
natyrore dhe arti  ciale.

Për prodhimin e ngrohjes në pajisje për ngrohje për-
doren:

Karburante të forta: druri, torfa, qymyri dhe 
qymyri i gurit;
Karburante të lëngëta: nafta, mazuti, benzina, 
benzol vajguri;
Të gazta: gazi i qytetit, gazra të gjeneratorit, gazra 
të tokës, të përziera, të kënetave;

Cilësia e karburantit përcaktohet sipas energjisë së 
ngrohjes. Nën këtë nënkuptohet nxehtësi që e zhvillon 1 
kg nga ndonjë karburant kur digjet, ndërsa kualiteti varet 
nga pastërtia e përqindjes së përbërjeve në atë.

Figura 4.2 Sobë në naftë të fortë
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4.1.2 MËNYRAT E NGROHJES
 (lokale dhe qendrore)

Ekzistojnë dy mënyra për ngrohjen e hapësirave si vi-
jon më poshtë:

lokale (me koftor në secilën hapësirë);
qendror (me transferimin e nxehtësinë së prodhuar 
në vatër qendrore.

4.1.2.1. NGROHJA LOKALE

Ngrohja zhvillohet me koftor – të hekurit të derdhur, 
kaminë (të murosur), të gazit, të naftës dhe të energjisë 
elektrike. Ky lloj i ngrohjes nuk i plotëson kërkesat në 
aspektin e higjienës dhe rehatisë. Ato e ngrohin hapësirën 
vetëm aty ku janë vendosur. Thjesht vetë ngrohja e ndotë 
ajrin, e ndotë hapësirën, vështirë rregullohet, harxhon kar-
burant dhe pak e shfrytëzon fuqinë termike (rreth 15 %).

4.1.2.2. NGROHJA QENDRORE

Sistemi për ngrohje të hapësirave mundëson ngrohjen 
e një ose më shumë ndërtesave me pajisje të cilat vendo-
sen në një vend - qendror. Përmes sistemit të gypave dhe 
kanaleve të ngrohjes shpërndahet deri te trupat e ngrohjes 
në hapësira.

Përparësitë te ngrohja qendrore janë: harxhimi eko-
nomik, shfrytëzimi i drejt i përdorimit të fuqisë termike, 
ruajtja nivelit të ngrohjes, vendosjen e drejtë (duhur) e 
ngrohjes, rehatia, aspekti higjienik etj.

Mangësitë janë: harxhimet e mëdha dhe menaxhimi 
profesional. Gjatë periudhës kalimtare, lëshimi i gjithë in-
stalimit është jo-ekonomike.

Trupat nxehës vendosen në vende ku më pak pengo-
jnë, por duke pasur parasysh për re  ektim të barabartë të 
ngrohjes në hapësira. Për shkak të kësaj, veçanërisht më 
shpesh vendosen nën dritare, ku ajri i ftohtë hynë men-
jëherë pasi që hynë në hapësirë nuk do të paraqitet rrymim 
i ajrit mbi sipërfaqen e dyshemesë.

Në varësi nga vëllimi i vendndodhjes së objektit ose 
hapësirave dallohen tre lloje të ndryshme të ngrohjes edhe 
atë:

qendrore;
etazhe (në kate);
prej largësie;
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LLOJET DHE VETITË E NXEHJES QENDRORE

Sipas lëngut me të cilin transferohet ngrohja nga pajisja 
e nxehur deri te trupat e ngrohjes, ngrohja mund të reali-
zohet si:

ngrohje me ujë të nxehtë (me temperatura të larta 
dhe të ulëta);
ngrohje me avullin e ujit (ngrohje qendrore);
ngrohje e ajrit – me ajër të nxehtë (presion të ulët 
dhe të lartë);
ngrohje e kombinuar ose e përzier; 

NGROHJA ME UJË TË NXEHTË

Sistemi te ngrohja me ujë të nxehtë përbëhet nga ka-
zani në të cilin nxehet uji, përmes rrjetit prej gypave vjen 
deri te trupat e ngrohjes dhe në këtë mënyrë ngrohen 
hapësirat. Për rregullimin e ngrohjes shërbejnë mbyllës 
(ventil) dhe ventil rregullues.

Funksionimi i sistemit është i bazuar në dukurinë, uji 
i nxehtë në kazan (90°C) ka peshë më të vogël speci  ke 
dhe si i tillë rrymon përpjetë në trupat e ngrohjes – radia-
torët, ndërsa uji i ftohtë me peshë më të madhe speci  ke 
kthehet nëpër gypat kthyes deri te kazani deri në nxehjen 
e sërishme.

Sipas mënyrës së funksionimit të këtij sistemi mund të 
jetë: me gravitetit (qarkullim natyror i ujit) dhe qarkullim 
i detyruar (qarkullim me pompa).

Sistemi i gravitetit qarkullon me qarkullim natyror të 
ujit, ndërsa rënia e lirë bazohet në diferencën e asaj se sa 
uji është nxehë dhe sa është nxehë. Këtu paraqitet paba-
razia në rrjet (p.sh., rrjedhja është e varur nga gjatësia e 
rrjetit për shkak të rezistencës së fërkimit).

Sipas metodës së degëzimit të sistemit të ngrohjes 
mund të jetë me dy gypa ku në mënyrë të ndarë çohen 
gypat për ujë të nxehtë dhe për ujë të ftohtë. (me ndarje 
të epërme dhe ndarje të poshtme), dhe sistemi me një 
gyp (me një gyp) me rrjetë të përbashkët për ujë të nxehtë 
dhe të ftohtë.

Ngrohja e kateve - Ky sistem përbëhet prej rrjetit, pa-
jisjeve dhe trupave ngrohës. Rrjedha është më e dobët, 
ndërsa vëllimi i ngrohjes është më i shkurtër, ndërsa për 
këtë shfrytëzohet vetëm për një etazh-kat.
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Parimi i punës është ngrohja përmes mënyrës së gravi-
tetit të ujit në rrjetin e epërm të shpërndarjes së ujit të in-
staluar nën tavan, ndërsa rrjeti i ulët vendoset nën dyshe-
me.

Ana e mirë është që çdo banesë mund të nxehet sipas 
dëshirës deri në temperaturën e dëshiruar. Rehatia është 
më e vogël, ena e ekspozuar shihet në hapësirë ku është 
montuar, gypat kanë diametër të madh, ndërsa qarkullimi 
në to është më i ngadalshëm.

  
Te ngrohja me panele ngrohja shpërndahet (emetohet) 

përmes ngrohjes së hapësirave nga sipërfaqet e dysheme-
ve, tavaneve ose mureve. Kjo ngrohje mund të jetë: me 
ujë, ngrohje qendrore, me gaz, elektrike dhe ngrohje 
e ajrit.

Uji i nxehtë, avull ose gaz barten nëpër sistemin e gy-
pave të metalit ose të plastikës.

Te ngrohja me ajër, ajri i ngrohtë kalon përmes kanale-
ve dhe përmes sistemit të grilave hynë në hapësira.

Ngrohja me panel me ujë të nxehtë ose me avull të ujit 
ka sistem të njëjtë për punë si edhe te ngrohja qendro-
re. Dallohet vetëm nga lloji dhe vendndodhja e trupave 
ngrohës. Trupat e ngrohjes janë në formë të drejtë ose të 
lakuar në formë gjarpri, gypa të lakuar të vendosura në 
mure, dysheme ose tavane. Mënyra e tillë e vendosjes së 
trupave ngrohës më mirë e shpërndajnë temperaturën dhe 
sigurojnë rehati më ët madhe në hapësira.

Ngrohja e tavanit – trupat e ngrohjes gjenden në ta-
van. Një shtresë e ajrit nxehet duke u bartur, por qëndron 
qetë sepse është më i lehtë nga ajri tjetër i ftohtë ndërsa 
ajri i ulët nuk vjen deri te konveksioni. Në këtë mënyrë 
ngrohja bie më poshtë dhe me rrezatim e ngrohë hapësi-
rën.

Trupat ngrohës nxehen me  uid me temperaturë shumë 
më të ulët (30°C), ndërsa rrezatimit në hapësirë është me 
fuqi 20oC.

Instalimet te kjo ngrohje mund të përdoren edhe 
për ftohje të hapësirave. Në raste të tilla në vend të ujit 
të nxehtë hidhet ujë i ftohtë. Ajri i ftohtë nga tavani në 
mënyrë të barabartë lëshohet teposhtë në hapësirë dhe e 
ftohë të njëjtën me ndihmën e atmosferës.

Ngrohje e dyshemesë – sistemi është i njëjtë si edhe 
te ngrohja e plafonit, ndërsa dallohet vetëm nga vendndo-
dhja dhe vendosja e gypave. Ato lirisht vendosen në sh-
tresën e dyshemesë ose betonohen ndodhur në sipërfaqe 
të dyshemesë ose e betonohen në shtresën e sipërme të 
konstruksionit mes kateve. Ngrohja është deri në 25°C ku 
ajri i ngrohtë ngrihet lartë kah plafoni.

 4.3  

 4.4  

Figura 4.3. Trupi nxehës nga paneli 

Figura 4.4. Ngrohja e plafonit

Figura 4.5. Ngrohja e dyshemesë
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Ngrohja e murit – trupat e ngrohjes janë vendosur në 
mure (të brendshëm dhe të jashtëm) dhe të njëjtit nxehen. 
Shumë rrallë përdoren sepse kërkojnë sipërfaqe të mëdha 
të lira në mur. Atje ku ka klimë të fortë, ngrohja e murit 
shërben si shtojcë e ngrohjes së dyshemesë dhe plafonit 
sepse nuk japin ngrohje të madhe.

Ngrohje indirekte – përdoret kur ngrohja e prodhu-
ar nuk mund të përdoret në mënyrë normale në trupin 
ngrohës. Në sistem futet ndryshues i ngrohjes (aparat 
kundër rrymimit). Në transmetuesin e  uidit të ngrohjes 
ri-ngrohet dhe kështu i ri-ngrohur bartet deri te trupat e 
ngrohjes. Gjatë ndryshimit të tillë dallohet ngrohja-me 
ujë ose ngrohje ujë - ujë. Shpesh aplikohet gjatë ngrohjes 
së largët ose kur përdoret avulli industriali (dhe nuk mund 
të ngrohen hapësirat banuese) pse në ndryshuesin avulli 
transformohet në ujë të nxehtë.

NXEHJA ME AVULL TË UJIT 
(NGROHJE ME AVULL)

Sistemi me avullin e ujit (ngrohje me avull përbëhet 
nga kazani në të cilin nxehet uji deri në kohën derisa ajo 
nuk transformohet në avujt të ujit, ndërsa pastaj përmes 
sistemit prej gypave nga rrjeti degëzues bartet deri te tru-
pat e ngrohjes. Avulli e dorëzon nxehtin, pastaj ftohet, 
kondensohet dhe përsëri kthehet në kazan përmes rrjetit 
kthyes të gypave.

Përparësia e te ky sistem është ajo se avulli mund të 
transferohet në distanca shumë më të mëdha, por edhe në 
sasi shumë më të mëdha të ngrohjes me më pak në masë. 
Sistemi është i zbrazët kur është jashtë funksionimit, gy-
pat janë me diametër të vogël dhe nuk pëlcasin në tempe-
ratura të ulëta.

Mangësitë janë: temperaturat e larta të trupave ngrohës 
(100°C), mbi ata bie pluhur e cila për një kohë të shkur-
tër digjet, trupat e ngrohjes nuk e akumulojnë nxehtësinë, 
shpejt ftohen dhe me lehtësi prishen (formojnë korrozi-
on).

Sipas lartësisë së presionit të avullit, ngrohja me avull 
mund të jetë:

Me presion të ulët (0,2 bar);
vakum (presioni më i vogël se 1 bar);
Me presion të lartë (0,05-2 bar);

Ngrohja me avull me presion të ulët që nxehtësia li-
rohet përmes kondensimi (bartja përmes avujve të ujit).

Figura 4.7 Radiator muri
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Ngrohja me vakum është sistem i cili funksionon si-
pas parimit të reduktimit të presionit nën atë atmosferik (1 
bar), atëherë pse uji i ngrohtë avullon në temperaturë më 
të ulët prej 100°C.

Kjo ngrohje është me pajisje për rregullimin e presionit 
(pompa e kondensuar e ajrit).

Mangësi te ky sistem është se ajo është shumë e shtren-
jtë, rrjeta duhet mirë të funksionojë mirë, aftësia e lartë 
teknike.

Nxehja me avull me presion të lartë është më e madhe 
se 5 bar, ndërsa nxeh temperaturë mbi 110°C, ndërsa ajo 
ngrohje nuk është e përshtatshme për ngrohjen e sipër-
faqeve banuese. Aplikimi më i shpeshtë ka te industria, 
tharëset etj. Kryerja e saj është me rregullore të speciale.

NGROHJA ME AJËR

Te ky sistem nxehja është me ajër të nxehtë dhe llo-
garitet si mënyra më vjetër e ngrohjes së hapësirave. Në 
shumë vende përdoret kjo mënyrë shumë më tepër, sesa 
mënyrat më të njohura të ngrohjes.

Sistemi është i përshtatshëm dhe ekonomikisht është i 
realizueshëm, pse ajri vetëm nxehet. Por i njëjti mund të 
përdoret vetë atje ku ajri është i pastër, gjegjësisht të mos 
jetë shumë i ndotur.

Funksionimi është me ndihmën e qarkullimit të ajrit 
me ngrohje optimale. Ajri merret nga hapësira, nxehet në 
dhomën ngrohëse dhe i ngrohtë bartet në hapësirë, kështu 
që ajri vazhdimisht qarkullon.

Ngrohja nga largësia - Te ky sistem ngrohja prod-
hohet në impiantet dhe përmes përçuesve nga lar të ngroh-
jes, ngrohja transmetohet deri te objektet. Ky sistem është 
i përshtatshëm për nxehjen e komplekseve më të mëdha 
(numri më i madh i ndërtesave, spitaleve, vendbanimeve 
të qytetit, komplekset industriale, etj.).

Përparësitë te ky sistem të nxehjes të ngrohjes nga larg 
janë: përpunimi i kazani ngrohës, kursimi i karburantit 
dhe zvogëlimi i ndotjes së mjedisit jetësor.

Mangësitë janë në harxhime më të mëdha investuese 
dhe gjatë çdo defekti, hapësirat të cilat nxehen, mbeten të 
ftohta.

Sistemi përpunohet nga gypat e çelikut pa bashkim, me 
izolim, të mbuluar me dhe në kanalet nëntokësore.

Nëse temperatura në sistem është e njëjtë si edhe 
për ngrohje të objekteve, atëherë ai përfshinë direkt me 
ndërtesa. Përndryshe duhet doemos të ndërtohet stacioni 
ndërlidhës.
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Ngrohja akumuluese e ngrohjes- Në realitet është 
ngrohja qendrore me ujë të nxehtë, e cila mund të jetë e 
gravitetit ose me qarkullim të detyruar. Nxehja e ujit është 
në rezervuare mirë të izoluar me ngrohës elektrik, i cili në 
kohë të caktuar kyçet dhe shkyçet.

NGROHJA E KOMBINUAR

Ky lloj i ngrohjes është me kombinim të sistemeve të 
përparshme të shkruara.

4.2 SISTEMET SPECIALE TË NGROHJES 
QENDRORE

 
Këto sisteme akoma nuk kanë aplikim në masë, por 

 tojnë rëndësi më të madhe me futjen e tyre.
Me rritjen e shpejtë të çmimeve të lëndëve djegëse tra-

dicionale si edhe konsumi i tyre, orientimi është e kthyer 
ndaj burimeve të tjera natyrore të energjisë.

Pranë burimeve natyrore - banja shfrytëzohet kaptimi 
(ngrohja) e të ujit të nxehtë, pastaj hidrocentralet e vo-
gla pranë lumenjve munden shumë mirë shfrytëzohen për 
qëllime të njëjta si edhe intensiteti i erës përmes llojeve të 
ndryshme të mullinjve të erës etj.

Energjia diellore- solare (rrezatimi diellor) është i lirë 
dhe i pashtershëm, nuk është e rrezikshme dhe nuk e ndot 
mjedisin jetësor dhe nuk kërkon harxhime për transport.

Për shkak të këtyre vetive pozitive dhe me përparim të 
teknologjisë hulumtohet për më shumë pajisje te ne dhe 
në mbarë botën.

Tani për tani, përdoret ky sistem për ngrohje të obje-
kteve më të vogla me përdorimin e ujit të ngrohtë, pastaj 
pishina notuese për  timin e energjisë elektrike etj.

Ekzistojnë më shumë sisteme, njëri nga ata është sis-
temi me kolektor i cili është i përbërë prej rrjetit të gypa-
ve, ventileve, aparaturave të automatizuara, pompës për 
qarkullim, hapësira për trupat ngrohës dhe pajisjet, etj. 
Kolektorët janë marrës të energjisë diellore dhe si i tillë 
me rrezatim e tij e re  ektojnë ngrohjen. Për shkak të zonës 
së madhe të sipërfaqes së pllakës më shpesh vendosen në 
sipërfaqet e kulmeve që pa ndërprerje t’i absorbojnë rre-
zet e diellit, si rrethoja të ballkoneve edhe të sipërfaqet të 
tjera të lira.

 

Figura 48 Ngrohja solare me kolektor
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4.3 VENDNDODHJA E TRUPAVE NGOHËS

Trupat nxehës janë pajisje përmes të cilave re  ektohet 
ngrohja. Sipas materialit prodhohen prej hekur i farkuar 
(gize),  etë çeliku, legurë alumini, argjilë e pjekur, sha-
mot, mermer etj. Kanë pamje të bukura estetike, janë të 
qëndrueshme, re  ektojnë nxehtësi me shumë pak humb-
je, lehtë montohen, janë higjienike dhe kostoja e tyre nuk 
është shumë e lartë.

Vendosen në vende ku më pak pengojnë duke pasur në 
konsideratë për ngrohje në mënyrë të barabartë. Për këtë 
arsye vendndodhja e tyre është kryesisht nën dritare që ta 
ngrohin ajrin e ftohtë menjëherë pasi të depërtoj në hapë-
sirë, ndërsa me këtë nuk ka paraqitje të ajrit të ftohtë cm 
mbi sipërfaqen e dyshemesë.

Trupat ngrohës dallohen sipas: formës, konstruksionit, 
metodës së re  ektimit të ngrohjes dhe vendeve ku vendo-
sen.

Forma më e thjeshtë e tyre është një gyp i thjeshtë çe-
liku në formë të gjarprit e lakuar ose në formë të regjis-
trit (  gura 4.9.) dhe shërben për ngrohjen e sipërfaqeve 
dytësore.

Në ndërtesat industriale dhe hapësirat e punës përdoren 
radiator të cilët janë të përbërë prej elementeve boshe- 
brinjëve (unaza) (  gura 4.11.) brinjët mund të jenë me 
një shtyllë, me dy shtylla dhe me shumë shtylla. Të njëjtit 
mes veti janë të lidhur me lidhëse ose bashkohen (lidhen) 
me autogjen. Përpunohen nga hekuri i derdhur dhe nga 
 eta çeliku. Përpunohen me lartësi të caktuar, gjerësi dhe 

madhësi. Në kohë më të re radiatorët e aluminit shumë më 
shumë përdoren, janë më të lehtë nga radiatorët prej he-
kurit të derdhur dhe ato prej  etës së çelikut, lehtë barten 
dhe vendosen.

Janë më të përshtatshëm si lloj i trupit nxehës është 
konvektori, i cili përbëhet prej ngrohësit të lamelës dhe 
mbështjellësit - kutisë (  gura 4.12). Zënë vend të vogël 
nën murin me parmak, janë të përshtatshme për futjen 
ventilimit me lidhjen e ajrit të jashtëm të freskët dhe ajër 
kthyes nga hapësira.

 

 4.11.  - 

 4.9  
 - 

 4.10.

Figura 4.9 Radiatori i lakuar në 
formë gjarpri-regjistër

Figura 4.10 Radiatori i lakuar në formë 
gjarpri-regjistër i vendosur në banjë

Figura 4.11 Trupi nxehës-radiator

Figura 4.12 Trupi nxehës-konvektor
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  Mbaj mend
o Detyra kryesore e ngrohjes në hapësira është që sa 

më shpejt të jetë e mundur të nxehen dhe temperatu-
ra të ruhet e barabartë me lagështi të ajrit deri 50%;

o Energjia termike  tohet me djegien e karburanteve 
natyrore dhe arti  ciale;

o Karburantet e forta janë: druri, torfa, qymyri dhe 
qymyri i gurit;

o Karburantet e lëngëta janë: nafta, mazuti, benzina  , 
benzoli,, vajguri;

o Karburantet e gazta janë: gazi i qytetit, gjeneratorit, 
i përzier, i kënetës;

o Cilësia e karburantit përcaktohet sipas fuqisë 
ngrohëse;

o Ekzistojnë dy mënyra të ngrohjes: lokale dhe qen-
drore;

o Trupat ngrohës vendosen në vende ku më së paku 
pengojnë, duke marrë parasysh shpërndarje të nxeh-
tësisë në mënyrë të barabartë;

o Energjisë solare-diellore (rrezatimi diellor) është 
energji e pashtershme dhe pa pagesë, nuk është e 
rrezikshme dhe nuk e ndot mjedisin jetësor, dhe nuk 
kërkon harxhime për transport;

PYETJE PËR PËRSËRITJE
 
 
1.  Shkruajeni detyrën kryesore të ngrohjes.
_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

2.  Si  tohet energjia e ngrohjes?
_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

3 . Shkruani se cilat lëndë djegëse janë të forta
_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________
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4. Shkruani se cilat lëndë djegëse janë të lëngshme.
_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

5. Shkruani se cilat lëndë djegëse janë të gazta.
_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

6. Si përcaktohet cilësia e karburantit?
_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

7. Shkruani mënyrat e ngrohjes.
_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

8. Përshkruani ngrohjen lokale.
_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

9. Përshkruani ngrohjen qendrore.
_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________
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10. Kryeje ndarjen e ngrohjes qendrore.
_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

11. Si funksionon sistemi i ngrohjes së ujit të nxehtë? 
_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

12. Si funksionon sistemi i ngrohjes me avull uji?
_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

13. Si funksionon sistemi i ngrohjes së ajrit?
_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

14. Si funksionon sistemi i 
ngrohjes së kombinuar ose përzier?
_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

15. Ku vendosen trupat ngrohës në një hapësirë?
_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________
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16. Si funksionon ngrohja etazhe (në kate)?
_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

17. Si funksionon ngrohja nga larg?
_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

18. Numëroi sistemet speciale të ngrohjes qendrore.
_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

19. Përshkruajeni energjinë solare (diellore).
_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________
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NJËSIA TEMATIKE

5. AJROSJA DHE KLIMATIZIMI

Në këtë njësi tematike nxënësi mundet të njihet me:

• Me nevojën dhe rëndësinë e ajrosjes dhe 
klimatizimit;

• T’i dalloj llojet e ajrosjes (natyrore, arti  ciale, 
qendrore);

• Të njihet me pajisjet për klimë-klimatizim 
arti  cial
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NJËSIA TEMATIKE 

5. AJROSJA DHE KLIMATIZIMI

 5.1. Llojet e ajrosjes

 5.1.1. Ajrosja natyrore.

 5.1.2. Ajrosja arti  ciale

 5.1.3. Ajrosja qendrore

 5.2. Pajisjet për klimë arti  ciale
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TEMA 5. AJROSJA DHE KLIMATIZIMI

5.1 LLOJET E AJROSJES
(natyrore, arti  ciale dhe qendrore)

Mbajtja e lagështisë së nevojshme dhe shpejtësisë së 
ajrit në hapësirë arrihet me ajrosje natyrore dhe arti  ciale.

Ventilimi (ajrosja) natyrore është e përshtatshme për 
ndotje më të vogël të hapësirës (për numër më të vogël 
të njerëzve) përmes dritareve dhe dyerve, in  ltrimit dhe 
oxhaqeve.

Ventilimi arti  cial është i nevojshëm ku qëndrojnë nu-
mër shumë i madh i njerëzve, atje ku ka burim të madh të 
ndotjes, atje ku ventilimi natyror nuk është i mjaftueshëm 
ose sërish për arsye të ndryshme nuk mund të zbatohet, 
por luan rol të madh edhe lartësia e hapësirës.

Sipas mënyrës në të cilën ndryshohet ajri në hapësirë, 
ventilimi (ajrosja) e hapësirës mund të jetë natyrore, ar-
ti  ciale dhe qendrore.

5.1.1. AJROSJA (VENTILIMI) NATYRORE

Nën ventilim natyror nënkuptohet ndryshimi i ajrit 
përmes veprimit të shpërndarjes natyrore të presionit, për 
shkak të dallimit në temperaturës e cila ekziston në hapë-
sirë dhe jashtë.

Ajo mund të vërehet në (  gurën 5.1) ku është paraqi-
tur hapësira e mbyllur në të cilën ajri i brendshëm ësh-
të më i ngrohtë se jashtë. Te  gura me (tu) është treguar 
temperatura e brendshme, ndërsa me (ts) e jashtme. Nëse 
parashikojmë se në gjysmën e lartësisë së hapësirës ka 
hapje (O), atëherë ajri i ngrohtë do të shkojë përpjetë dhe 
do të shkaktoj mbi-shtypje, ndërsa në pjesën e poshtme 
të hapësirës do të mbizotërojë nën-shtypja.

Në rrafshin e hapjes I-I do të paraqitet barazimi i presi-
onit dhe kështu do të paraqitet një zonë neutrale. Nëse në 
rrafshin I-I është presioni I-I (P), në shtresën më të ulët në 
rrafshin II-II të distancës (h) presioni do të rritet nga (P) 
në (P1), dhe do të jetë:

P1 = P2 + h×gu ku gu është pesha speci  ke e ajrit të 
brendshëm (kg/m3).

Ana e jashtme nga hapësira gjatë temperaturës (ts) pre-
sioni do të rritet nga (P) në (P2), dhe të jetë:

P1 = P2 + h×gu ku gu është pesha speci  ke e ajrit të 
jashtëm (kg/m3).

Sepse (tu) > (ts), dhe rrjedhimisht gu>gs, do të jetë 
P2> P1.

 
Figura 5.2 Zhvendosja e boshtit teposhtë

Figura 5.1 Radhitja e presionit në hapësirën e 
ngrohur kur hapja (ventili) është në mes
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Domethënë në këtë zonë do të sundoj presion më i 
madh nga ana e jashtme drejtë brendësisë së hapësirës. Sa 
është kjo zonë më larg boshti neutral, aq presioni i jash-
tëm do të jetë më i madh, ndërsa më i madh do të jetë 
pranë dyshemesë së hapësirës. Me zhvendosjen e hapjes 
(O) teposhtë dhe përpjetë do të zhvendoset edhe zona e 
ekzekutimit të presioneve.

Në rastin e parë (  gura 5.2) në pjesën e sipërme të 
hapësirës do të sundoj mbi-shtypja, ndërsa në pjesën e 
poshtme nën-shtypje (vakum) e dobët.

Në rastin e dytë (  gura 5.3) do të shfaqet rasti i 
ndryshëm dhe hapësira do të jetë e ekspozuar në mbi-sh-
typje të fortë.

Nëse lidhja me atmosferën është jashtë hapësirës (  gu-
ra 5.4), ndërsa me këtë mënyrë edhe rrafshi i barazimit të 
presionit akoma më shumë do t’i forcojë mbi-shtypjet. 

Konkluzioni:
Për shkak të këtyre marrëdhënieve të presioneve në 

hapësirë (depërtueshmëria e mureve dhe dritareve) ndodh 
humbja e ajrit të nxehtë në zonën e sipërme të hapësirës, 
derisa në pjesën e poshtme hynë ajër i ftohët. Gjatë këtij 
regjimi merret orë ndryshimi i ajrit që varet nga tempera-
tura e ajrit të jashtëm dhe të brendshëm (ajri në hapësirë 
është në një pozitë të favorshme edhe pa hapjen e drita-
reve).

Kur në njërën hapësirë ajri është më i ngrohtë nga ajri i 
jashtëm, pastaj dallimi i temperaturës në mes të të ajrit të 
lehtë dhe të ngrohtë dhe ajrit të jashtëm më të rëndë dhe 
më të ftohtë të mureve paraqitet dallim në presionet dhe 
rrymimet të cilat të cilat rriten me fuqinë e erës, i ashtuqu-
ajturës rrymim.

Ajrosja (ventilimi) i hapësirës është përmes dyerve dhe 
dritareve me hapjen e tyre nëpër të gjithë lartësinë e tyre, 
meqenëse me hapjen e pjesshme nuk do të vijë deri te 
dallimi në presion.

Në periudhën verore kur diferenca është e vogël e tem-
peraturës (brenda - jashtë) ajrosja (ventilimi) përmes dri-
tareve dhe dyerve është i pamjaftueshëm dhe joe  kas.

5.1.2.AJROJSA (VENTILIMI) ARTIFICIAL

Ajrosja (ventilimi) arti  cial kryhet me anë të aparateve 
dhe pajisjeve mekanike për ventilim qendror. 

Aparatet mekanike janë ventilatorët. Ata gjithmonë 
funksionojnë pa marrë parasysh dallimet e temperaturës 
dhe ndikimet tjera. Vendosen në mënyrë individuale dhe 
ato janë pjesë përbërëse e të gjitha aparateve ose pajisjeve 
për ventilim ose ajrosje të kondicionuar.

Figura 5.4 Zhvendosja e boshtit jashtë nga 
hapësira
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+ 
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O 
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Figura 5.3 Zhvendosja e boshtit përpjetë
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Mënyra më thjeshtë për ajrosje arti  ciale është me 
ndihmën e kanaleve për bartjen e ajrit të vendosura në 
kulm të hapësirës dhe sjellja (furnizim) me ajër të fres-
kët i vendosur në dysheme të hapësirës banuese. Kanalet 
murosen ngjashëm si te oxhaqet, ndërsa edhe funksio-
nimi është i njëjtë si edhe te oxhaqet në bazë të diferencës 
peshën e ajrit të nxehtë të dhomës dhe ajrit të jashtëm të 
ftohtë.

Gjatë ajrosjes (ventilimit) arti  cial në hapësirë shtypet 
dhe bën mbi-presion, tërhiqet me thithje dhe krijon va-
kum, ndërsa pastaj përdoren të kombinuar.

Me ajrosjen e ndrydhur ose të shtypur të ajrit fryhet 
nga ana e epërme të hapësirës. Pastaj zona neutrale zbret, 
e rrit presionin, ndërsa ajri i ndotur del me in  ltrimin e 
ajrit. Në këtë mënyrë pengohet hyrja e ajrit të jashtëm, 
ndërsa njëkohësisht edhe në rrymimin e ftohtë.

Thithja e ajrosjes (ventilimit të ajrit e ngritë boshtin 
neutral. Në hapësirë sundon presion i ulët, ndërsa ajri i 
jashtëm hyn intensivisht me in  ltrim, bile madje vjen 
edhe deri te rrymimet e ftohta. (Përdorimi në kuzhina, tu-
alete, laborator).

Ventilimi i kombinuar ka aplikim më të madh për sh-
kak se është më e mirë, por edhe e shtrenjtë. Sipas qëllimit 
të hapësirës presioni rritet ose ulet. (përdorimi në teatrot, 
kinematë, restorantet).

 
5.1.3. AJROSJA (VENTILIMI) QENDROR

Më shpesh përdoret në zona me klimë të pafavorshme, 
zona me ajër të ndotur, zonat me zhurmë të lartë, në ndër-
tesat e larta mbi 40 m ku për shkak të lartësisë ka erë të 
fortë, në objektet nën tokë pa dritare etj.

Sistemi është i përbërë prej marrësit i cili merr ajër të 
pastër, kanalet për sjelljen e ajrit të pastër ose qendrat për 
ventilim ku pastrohet ajri deri te vrima e ajrit përmes të 
cilit hyrë në hapësirën e banimit (kanalet,  ltrat, ngrohësit 
e e ajrit, ventilatorët).

APARATET PËR NGROHJE DHE 
FTOHJE TË AJRIT

 
Ngrohja ose ftohja e ajrit bëhet përmes kaloriferëve. 

Më shpesh përdoren në objektet industriale, diskotekat 
etj. Mund të jenë që qëndrojnë vertikalisht, të varur dhe të 
përforcuar në plafon.

Kaloriferi është i vendosur në kuti që ka ventilator 
dhe ngrohës. Ngrohësi nxehet me ujë të nxehtë ose avull 
të ujit nga ngrohja qendrore. Nga kutia e kaloriferit ajri 
del me ndihmën e ventilatorit nëpër grila, derisa për hyrje 

Figura 5.4  Pjesët nga aparatet për ventilim 
arti  cial

K –shtëpia në pamje dhe prerje
O – hapje e murit nëpër mur

P  – Hapja e murit në mur

PsSoK
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të ajrit të pastër nga jashtë ose nga hapësira (dhoma) ka 
rregullues.

 Mangësia e kaloriferit është që bën zhurmë të madhe 
gjatë punës.

Ngrohës të dhomës për ajër – më shpesh vendosen 
nën dritare ose të plafonëve të dhomës. Janë të vendosura 
në kuti prej metalike në të cilën ka ventilator, ngrohës,  l-
tër për ujë dhe pjesë për rregullim me dorë ose automatik. 
Nëpërmjet rregulluesit rregullohet marrja e ajrit nga jash-
të ose nga vetë dhoma. Ngrohësi është i bashkangjitur në 
me instalimin e ngrohjes qendrore, ndërsa elektromotori 
me instalimin elektrik.

Nëse në periudhën e verës nëpërmjet Instalimit lës-
hohet ujë i ftohtë nga ujësjellësi, atëherë sistemi përdoret 
për ftohjen e dhomave.

Ftohësit e ajrit në dhoma – vendosen nën dritaret, në 
mure dhe në plafon. Shumë dallohen nga ngrohësit e ajrit 
të dhomës, por kanë mundësi të instalohen në dritare.

5.2 APARATE PËR KLIMË ARTIFICIALE-
KLIMATIZIM

Pajisjet për klimë arti  ciale janë kombinim i ngrohjes 
qendrore dhe ajrosjes-ventilimit me ndihmën e së cilës në 
dhoma automatikisht mund të mbahet temperaturë e cak-
tuar. Në periudhën e verës ajri në dhomë është i ftohtë dhe 
anasjelltas (ngjashëm si te ngrohja me ajër)  .

Parimi i funksionimit është si vijon:
Ajri i freskët hyn në kanalin sjellës, pastaj kalon në ka-

nalin qarkullues i cili me ndihmën e krahëve të kanaleve 
e rregullon ardhjen dhe përzierjen e ajrit. Ajri kalon në 
një dhomë në të cilën ka  ltër ku shtresohet edhe pluhuri, 
rryma kah nxehësi, dhe kështu shkon kah ftohësi ku la-
get përmes spërkatjes, nxehet dhe thahet. Në fund gjen-
det ventilator i cili ajrin e tillë të përgatitur e dërgon në 
dhomë.Figura 5.5. Aparate klimatizuese
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  Mbani mend: 
o Ruajtja e lagështisë së nevojshme dhe shpejtësisë 

së ajrit në dhomë arrihet me ventilim natyror ose 
arti  cial;

o Ventilim natyror nënkuptohet ndryshimi i ajrit për-
mes veprimit të shpërndarjes natyrore të presionit;

o Ventilimi (ajrosja) arti  cial kryhet me ndihmën e 
pajisjeve për ventilim qendror;

o Ventilimi qendror më shpesh përdoret në zonat me 
të pafavorshme, rajone me ajër të ndotur, me zhur-
më të lartë, ndërtesa të lartë ku ka erë të fortë, obje-
kte nëntokësore, etj;

o Klimatizimi (mjedisi arti  cial) janë kombinim i 
ngrohjes dhe ventilimit qendror;

PYETJE PËR PËRGJIGJE

1. Si ruhet lagështia dhe shpejtësia e nevojshme e ajrit në 
dhomë?

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

2. Sipas mënyrës së cilës ndryshohet ajri në dhomë, 
ventilimi mund të jenë:

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

3. Çfarë nënkupton me ventilim natyror?

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________
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4. Çfarë nënkupton me ventilim arti  cial?

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

5. Çfarë nënkupton me ventilimi të kombinuar?

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

6. Si punon sistemi i ventilimit qendror?

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

7. Si punon sistemi i ajrit të kondicionuar-klimatizimit 
(klima arti  ciale)?

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________
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NJËSIA TEMATIKE 

6. INSTALIMET ELEKTRIKE

Në këtë njësi tematike nxënësi mund të njihet me:

Me mënyrën e bartjes së instalimeve elektrike;
Ta njoh rrjetin shpërndarës të energjisë elektrike;
T’i dallojë elementet e rrjetit të shpërndarjes dhe ven-
deve të lidhjes për rrymë të fortë dhe të dobët;
Burimet e dritës dhe mënyrën e ndriçimit;
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NJËSIA TEMATIKE 

6. INSTALIMET ELEKTRIKE

6.1. Mënyra e montimit të instalimit elektrik

6.2. Rrjeti elektrik shpërndarës

 6.2.1. Lidhja mbi tokë

 6.2.2. Lidhja nëntokësore

 6.2.3. Kutia e kabllove lidhëse

 6.2.4. Bashkëngjitja e brendshme

6.3. Llojet e burimeve të dritës dhe mënyrat e ndriçimit

6.4. Instalimet për rrymë të dobët në ndërtesa

6.5. Instalimi rrufepritës 
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TEMA 6. INSTALIMET ELEKTRIKE

6.1 MËNYRAT E MONTIMIT (DËRGIMIT) TË 
INSTALIMEVE ELEKTRIKE

Energjia elektrike përdoret për ndriçim arti  cial të 
dhomave (hapësirave), por njëherit përdoret edhe si forcë 
lëvizëse për punë të pajisjeve të shumëllojdhme, aparate, 
motorët, pajisje në objektet dhe jashtë nga ato.

Çdo instalim elektrik është i kushtëzuar nga ekzistimi 
i centralit elektrik. Instalimi kryhet sipas planeve. Planet 
përfshijnë rrugën e trasuar të përçuesit, vende të kyçjeve, 
vende të ndriçueseve dhe vende të tabelave shpërndarëse.

Skema e instalimit përbëhet nga montimi (lëshimi) 
i linjës nga rrjeti i centralit të qytetit, paneli (tabela) 
kryesore e shpërndarjes me matës dhe siguresa dhe nga 
rrjeti elektrik i shpërndarjes deri te vendet më ndarëse të 
konsumimit.

6.2. RRJETI ELEKTRIK SHPËRNDARËS 

Energjia elektrike është vepër e sistemit të transmeti-
mit nga vetë vendi i lidhjes së rrjetit distributiv të jashtëm 
me tensioni të ulët deri te marrësi në ndërtesa. Instalimet 
elektrike ndahen në: energjetike dhe telekomunikuese.

Instalimet energjetike (kanë tension deri 250 V) dhe 
quhen instalime elektrike me tension të ulët. Të njëjtit 
përdoren për ndriçim, për funksionimin e motorëve lëvi-
zës, marrësve termik, instalimeve ndërtimore, etj.

Instalimet e telekomunikacionit (kanë tension deri 
50 V) dhe shërbejnë për telefon dhe sinjalizim.

Instalimet elektrike në ndërtesa  llon me lidhjen në 
shtëpi. Sipas vendit të vendosjes dallohen: lidhje mbi 
tokë dhe lidhje në tokë.

6.2.1 LIDHJA MBI TOKË

Lidhja mbi tokë përdoret në rrjetin ajror, edhe atë si 
lidhje ajrore dhe lidhje me kabllo.

Lidhja ajrore - kyçja kryhet me ndihmën e përdorimit 
të përçuesve izolues nga ndikimi atmosferik e ngjyrosur 
me ngjyrë të kuqe. Kabllot vendosen në izolatorë porce-
lani dhe gypa porcelani dhe kalojnë deri te paneli (tabela) 
shpërndarëse.
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6.2.2. LIDHJA NËN TOKË

Lidhja me kabllo – montimi është më i shtrenjtë, më 
shpesh përdoret nëse rrjeta shpërndarëse është me tension 
të ulët, që të evitohet lidhja ajrore (për shkak të pengesave 
të drunjve të mbjella, nuk e deformojnë pamjen e fasadës 
së ndërtesave, etj). Kablloja groposet në tokë 70 cm dhe 
mbulohet me një shtresë të rërës prej 20 cm, ndërsa pastaj 
me shirita metalik për shkak të mbrojtjes mekanike, ndër-
sa mbaron me kokën e kabllos (për shkak të mbrojtjes së 
kabllos nga lagështia). Pastaj instalimi kabllor bashkohet 
me kutinë shpërndarëse me siguresa.

6.2.3. KUTIA KABLLORE SHPËRNDARËSE

Përpunohet nga llamarina me derë dhe çelës, ndërsa 
groposet (futet) në murin e fasadës. Brenda ka siguresë e 
cila është kontakt në mes të instalimit elektrik të shtëpisë 
dhe rrjetit elektrik të jashtëm të tensionit të ulët.

Bashkëngjitja (lidhja) e brendshme paraqet distancë 
nga kutia shpërndarëse deri te aparati matës në ndërtesë, e 
vendosur në panelin (tabelën) shpërndarëse.

6.2.4. PANELI (TABELA) SHPËRNDARËS

Ajo është pllakë e pajisur me siguresa, ndërprerës (çe-
lës), numërues i përshtatshëm dhe pajisja e nevojshme. 
Vendoset në dollapë ose gropa në mur. Ishte bërë ndarja 
në përputhje me mënyrën e furnizimit të panelit (tabelës) 
shpërndarëse të energjisë elektrike, ku dollapët metalik 
ndahen në: kryesor dhe ndihmës.

Tabela kryesore shpërndarëse – furnizohet nga rrjeti 
kryesor shpërndarës me tension të ulët nëpërmjet kutisë 
lidhëse, ndërsa tabelat ndihmëse lidhen në panelin (tabe-
lën) kryesore të shpërndarjes përmes linjave furnizuese.

Matësi elektrik – shërben për llogaritjen e konsumit 
të energjisë elektrike. Te objektet individuale vendosen 
bashkërisht me siguresat në një vend, derisa te objektet 
shumë katërshe matësit elektrik janë vendosur në një 
vend, por gjithashtu mund të vendosen edhe sipas kateve.

  Figura 6.2. Matësi elektrik

 6.1 Figura 6.1. Paneli (tabela) elektrike 
shpërndarëse
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Qarku elektrik - paraqet rrugën në mes të burimit të 
energjisë elektrike dhe pranuesit. Ajo është linjë e mbroj-
tur me siguresa, i bartur me kabllo deri te priza.

Paneli (tabela) shpërndarëse - vendoset në çdo sh-
tëpi në mur dhe mbi derën hyrëse në banesë. Të gjithë 
pranuesit nga energjia elektrike furnizohen nga ky panel 
(tabelë), derisa qarku elektrik është siguruar përmes si-
guresave. Numri i siguresave në panelin e banesës varet 
nga ajo se sa qarqe elektrike ka në banesë (aq sa ka edhe 
siguresa).

Siguresat – që mos të vijë deri te nxehja e tepruar e 
qarqeve elektrike dhe të vijë deri te zjarri në Instalimin 
në ndërtesë vendosen siguresa të nxehtësisë dhe automa-
tike. Te siguresat e nxehtësisë, digjet  sheku -  je meta-
like (gëzhoja) e patronit të siguresë dhe ndalohet furni-
zimi me energji elektrike. Patroni i siguresës pas defektit 
zëvendësohet lehtësisht dhe përsëri vendoset në qarkun 
elektrik. Te siguresat automatike vjen deri te rrëzimi-rënia 
e butonit teposhtë dhe me shtyrje përpjetë përsëri lidhet 
qarku elektrik.

Përçuesit - shërbejnë për përpunimin e qarkut elektrik. 
Në ndërtesa përdoren përçues me një  je të izoluar, ndër-
sa kur grupohen quhen kabllo.

Kutitë shpërndarëse – vendosen në vende ku linjat 
kryqëzohen dhe linjat ndahen. Mbyllen me kapak i cili 
është rrafsh me murin.

Kutitë montuese (dozimit) - këto kuti montuese nuk 
kanë kapak dhe vendosen me groposje të vrimës në mur. 
Në ato vendosen priza (lidhëse), ndërprerës dhe taste.

Priza – janë pajisje bashkëngjitëse dhe në ato përfun-
don instalimi elektrik. Ato janë lidhja për lidhjen përmes 
ndërprerësit për kyçje dhe shkyçje të të gjitha dritave dhe 
aparateve elektrike.

Qarqet elektrike – shërbejnë për ndriçim, por insta-
lohen si qarqe të ndara me linjë fazore në të cilin është 
vendosur siguresë. Nga siguresa nëpërmjet kutisë shpërn-
darëse kalon linja e fazës deri te ndërprerësi, ndërsa pastaj 
bashkohet me qafën e llambës elektrike. Linja neutrale 
(faza 0) nga ndriçuesi (drita) lidhet në panelin (tabelën) 
shpërndarëse në zero.

Figura 6.7. Ndërprerësi për drita 
(ndriçim elektrik)

 6.6. 

 6.5.  ,
 ( )

 6.4.  ,

 6.3.  Figura 6.3. Paneli (tabela) shpërndarëse me 
siguresa

Figura 6.4. Patroni, Siguresa automatike

Figura 6.5. Kutitë shpërndarëse, kutitë monta-
zhe (dozna)

Figura 6.6. Prizat monofaze dhe trefazëshe
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Ndërprerësit - me mbyllje manuale ose kyçje nga lar-
gësia, shërbejnë për ndërprerje (shkyçje) dhe kyçje të qar-
kut elektrik.

6.3 LLOJET E BURIMEVE TË DRITËS 
DHE MËNYRAT E NDRIÇIMIT

Burimet elektrike të dritës janë të ndarë në disa grupe, 
edhe atë:

Burime termike (të nxehtësisë);
Burimet jonizuese;
Burimet  uoreshente;

Burimet termike ndriçuese gjatë ndriçimit e rritin 
temperaturën.

Burime jonizuese ndriçuese funksionojnë në parimin 
e shkarkimeve elektrike (nëpër gazra dhe avull).

Burimet Fluoreshente të dritës shfrytëzojnë pluhur 
 uoreshent, argon dhe zhivë dhe ndriçojnë me rrezet vjoll-

cë. Sigurisht se trupat ndriçues kanë shumë karakteristika 
si:  uksi i dritës, (fuqia), intensiteti i ndriçimit, ngjyra ar-
ti  ciale e (ndriçimit) shkëlqimit, riprodhimi i ngjyrës dhe 
shkalla e përdorimit të burimit të dritës.

LLOJET E TRUPAVE NDRIÇUES

Llambat e dritës janë burim i dritës. Sipas konstruksio-
nit të trupit mund të jenë në formë të dardhës, kërpudhës, 
konike, pikës rënëse, qiriut dhe gypit. Në ato janë vendo-
sur  je (  bra) të “WOFRAM-it”. Në pjesën e poshtme të 
trupit gjendet kapsula me ndërprerës. Funksionimi i këtyre 
llambave-ndriçueseve është skuqjen e  brave-  jeve.

Llambat mund të ndahen në: të thjeshta (të mbushur 
me vakum, gaz, me argon ose kripton) dhe re  ektor 
special halogjen, etj.).

Llamba re  ektor kanë formë të  luskës-ballonit, 
ndërsa nga ana e brendshme janë të mbështjella me alu-
min me shkëlqim të lartë. Më shpesh përdoren në teatro, 
ekspozita të fasadave etj.

Llamba halogjen është e mbushur me  bra të skuqur 
të bromit ose jodit. Këto llamba janë në formë të gypave 
nga qelqi i kuarcit, ndërsa sipas gjatësisë është në formë të 
spirales dhe është e lënë  bra e volframit. Më shpesh ven-
dosen atje ku kryhen punë precize (qepje, vizatim, etj).

Figura 6.8 Llojet e ndriçimit elektrik
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Burimet jonizuese të dritës quhet ndriçimi luminis-
cent dhe ndriçimi është në mënyrë të ndryshme (nuk pu-
nojnë me skuqje).

 
Llambat janë të mbushura me avull metalik dhe puno-

jnë në parimin e punës elektro-luminescente (në ndriçue-
se ajri është tërhequr), në mes ka gyp të mbushur me gaz 
 snik neon ose argon, zhivë ose natriumi. Kur do të kyçen 

në rrymën alternative atëherë vjen deri te shkarkimi i ga-
zit, gjatë së cilës ndryshon ngjyra e dritës, ndalet zbrazja 
e rrymës, shkon drejtë monedhës dhe mbushet me zhivë 
dhe natriumi dhe në këtë mënyrë e ndriçon hapësirën.

Llambat e zhivës janë të mbushura me neon dhe zhivë 
(merkur) dhe janë të mbështjella me pluhur  uoreshent. 
Përdoren te shumë hapësirat e larta, muret, kabinete, vitri-
nat, basenet, etj. Ekzistojnë edhe llamba të zhivës për bu-
rim drite të përzier dhe ato janë të kombinuara nga  brat 
e skuqura dhe llambat e zhivës. Me këtë kombinim jepet 
shkëlqim më i mirë ndriçimit.

Llambat e natriumit janë të mbushura me natrium, 
ndërsa skuqja është në formën e shkronjës latine (U) nga 
“ kërkojnë “ qelq. Këto drita japin ndriçim të vogël dhe 
më shpesh përdoren te stacionet hekurudhore, strehimore, 
garazhe, dhe kështu me radhë.

Llambat  uoreshente janë llambat zhivës me presion 
të ulët, në formën e një tubi të zgjatur me elektroda në 
skajet. Tubat brenda janë mbushur me pluhur  uoreshent, 
argon dhe sasi e vogël e zhivës. Kyçjen e të njëjtëve dhe 
kalimin e energjisë elektrike nëpërmjet tyre vjen deri te 
jonizimi i argonit, gypi nxehet, zhiva avullohet dhe gypi 
 llon të ndriçoj. Me përzierjen e llojeve të ndryshme të 

pluhurit  tohen ngjyra të ndryshme të ndriçimit (drita e 
ditës, ngjyra e bardhë, ngjyra e ndritshme e bardhë). Sipas 
formës mund të jenë të rrumbullakëta ose në formën e 
shkronjës latine (U). Aplikimi i tyre është për hapësira ku 
kërkohet ndriçim më i fortë për kuzhina, dhoma banimi, 
korridore, punëtori, shkallë, etj.

Llambat ndriçuese me burime elektroluminiscente - të 
ndriçimit e shfrytëzojnë dritën e anodës e cila paraqitet 
gjatë kalimit të energjisë elektrike nëpër gazra. Ato janë 
në formën e gypit të mbushur me gaz nën presion të ulët. 
Ngjyra e ndriçimit varet nga gazi me të cilin mbushen 
(shembulli: kriptoni – ngjyra e verdhë në të bardhë, argon 
– ngjyra e kaltër, etj.) për shkak të ndriçimit të bukur dhe 
intensiv më shpesh përdoren për ndriçim – të reklamave 
dekorative.

Figura 6.9. Llojet e trupave ndriçues



212

Instalimet

Llambat shërbejnë për zhvendosjen e burimit të dritës 
nëpërmjet të cilit udhëzohet  uksi i dritës në drejtim të 
caktuar.

 
Sipas llojit të ndriçimit mund të jenë për: ndriçim të 

drejtë, të barabartë (uniforme) gjysmë-direkte indirekte 
dhe ndriçim sipërfaqësor. Shkalla e shfrytëzimit dhe eko-
nomizimi i ndriçimit është e varur nga fuqia e sipërfaqes 
re  ektuese si edhe ngjyra e saj.

 
6.4. INSTALIMI PËR RRYMË TË DOBËT 
NË NDËRTESA

 
Nën rrymë të dobët nënkuptohet energjia elektrike me 

tension prej 42 V. Kjo e lartësi e tensionit të  tohet nga 
konvertimi i tensionit prej 220 V me ndihmën e transfor-
matorit.

Burime të tjera janë bateritë e akumulatorit ose ele-
mentet galvanike për instalimet. Rryma e dobët përdoren 
për numër të madh të pajisjeve dhe objekteve.

 
Zilja elektrike ose gongu është pajisje bazë për sinja-

lizim elektrik dhe punon me ndihmën e rrymës alternative 
me tension të ulët 5-8 W. Vendoset në hyrje të ndërtesës, 
banesës dhe vendeve tjera sipas nevojës. Punon në parim 
me kontakt të ndërprerë. Pjesët kryesore të ziles janë pri-
zat të cilat janë përforcuar me vida dhe shtypëse (tastiera) 
në formën të butonit me ndihmën e së cilës zilja vendoset 
në veprim.

Pajisjet shtëpiake interfonike vendosen te dyert e 
hyrjes. Butoni i ziles është e lidhur me altoparlantin e te-
lefonit, ndërsa te pjesa tjetër e shtëpisë gjendet dëgjuesja 
e telefonit ose altoparlanti që të mund të kryhet biseda. 
Te ndërtesat me luks të madh vendosen edhe kamera për 
incizim, por incizohen të gjithë personat gjatë hyrjes dhe 
daljes.

 
Numëratorët janë në formën të kutisë dhe vendosen 

në një vend qendror të ndërtesës. Në kuti ka numra të shë-
nuar që të sinjalizoj se nga cila dhomë (hapësirë) bëhet 
zilja. Më shpesh vendosen në spitale, dhoma hoteli për 
shërbime, etj.

Te ashensorët sinjalizimi funksionon në tension të ulët. 
Më shpesh me atë thërritet ashensori të vijë deri te kati i 
caktuar, i cili drejtohet në lëvizjen shko lart - poshtë.

 6.11.  

 6.10.  Figura 6.10. Kabllo për rrymë të dobët

Figura 6.11. Pajisja interfonike

Figura 6.12 Numëratorët
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Orëmatësit elektrik gjithashtu punojnë në rrymë të 
dobët. Te ato ka mekanizëm i cili lëviz me ndihmën e për-
dorimit të impulseve të rrymës nga orëmatësi kryesor ele-
ktrik ku ai mund të lidhet me dytësorët.

 
Telefonat e shtëpisë mund të jenë lokal ose të lidhur 

me central automatike, me dy ose më shumë vende folëse. 
Në dhomat e hotelit telefonat janë lidhur centralin tele-
fonik, ndërsa kjo është e lidhur me rrjetin e qytetit. Me 
zhvillimin e teknologjisë së tregut u shfaqë lloje të reja të 
telefonave pa tel dhe pajisje të tjera të këtij lloji.

Pajisjet akustike dhe vizuale të cilët punojnë në pari-
min e energjisë elektrike me ndihmën e kabllove me priza 
dhe kuti, marrin ritëm sa më të madh te ne dhe në botë.

 
6.5. INSTALIMI RRUFEPRITËS 

Instalimi rrufepritës shërbejnë për marrje dhe zbati-
min e shkarkimeve atmosferike të rrufesë në tokë. Këto 
instalime e garantojnë sigurinë dhe mbrojtjen e ndërtesa-
ve, njerëzve dhe objekteve.

Instalimi i rrufepritësit kryhet edhe brenda edhe jashtë 
objektit.

Instalimi i jashtëm rrufepritës paraqet sistem pranu-
es me përçues dhe sistem për tokëzim.

Instalimi i brendshëm rrufepritës kryhet me ndihmën 
përçuesve për barazimin e potencialit ose me ndihmën e 
mbi ngarkimit (furnizimit).

 

 

Figura 6.13 Telefoni

Figura 6.14. Mënyrë e vendosjes së instalimit rrufepritës në sipërfaqen e çatisë
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  Mbaj mend
o Gjatë ndriçimit arti  cial përdoret energjia elektrike 

si fuqi shtytëse;
o Nën ndriçimin arti  cial nënkuptohet ndriçimi i dho-

mave (hapësirave) me energji elektrike;
o Rrjeti shpërndarës elektrik përbëhet prej përçuesve 

dhe zorrës që lakohet. (rryma e fortë);
o Instalimi për rrymë të ulët do të thotë energji elektri-

ke me tension prej 42 V për transformimin e tensio-
nit prej 220 V me përdorimin e transformatorëve;

o Rryma e dobët përdoret për numër të madh të pajis-
jeve në objekte;

o Pajisjet elektrike të cilat veprojnë në rrymë të ulët 
janë: zilja elektrike, pajisjet interfonike numëratori, 
sinjalizimi i ashensorit, orëmatësi elektrik, telefonat 
e shtëpisë, pajisjet akustike dhe vizuale;

o Llambat ndahen në: të thjeshtë (të mbushur me va-
kum), me gaz, argon ose kripton dhe speciale - re-
 ektor, halogjenë, etj.

o Ngjyra e dritës është e varur nga gazi me të cilin 
janë mbushur;

o Instalimi i rrufepritësit shërben për pranim dhe zba-
tim të shkarkimeve atmosferike të rrufesë në tokë;

o Instalimi i rrufepritësit kryhet brenda dhe jashtë ob-
jektit;

PYETJE PËR PËRSËRITJE

1. Çfarë energjie përdoret gjatë ndriçimit arti  cial?
_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

2. Çfarë nënkupton me fjalën ndriçim arti  cial?
_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________



215

Instalimet

3. Nga çfarë përbëhet rrjeta 
elektrike shpërndarëse? Numëroi!
_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

4. Çfarë nënkupton nën instalim për rrymë të ulët?
_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________
 

5. Ku më shumë shfrytëzohet rryma e dobët? Numëroi!
_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

6. Çfarë nënkupton nën instalim të rrymës së fortë?
_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

7. Shkruajeni ndarjen në grupe 
të burimeve ndriçuese elektrike!
_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

8. Kryeni ndarjen e trupave ndriçues!
_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________
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9. Nga çka varet ngjyra e dritës?
_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

10. Për çfarë shërben instalimi rrufepritës?
_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

11. Ku kryhet instalimi rrufepritës në lidhje me objektin?
_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________
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PËRPUNIMI I PROJEKTIT PËR 
UJËSJELLËS TË SHTËPISË
SË OBJEKTIT INDIVIDUAL

Projekti përmban:
1.  Përshkrimi teknik
2.  Faturë për pusetë (shahtë) për ujëmatës
3.  Situata M 1:50
4.  Baza e bodrumit M 1:50
5.  Baza e katit M 1:50
6.  Detajet e nyjave sanitare M 1:25
7.  Baza e bodrumit M 1:50
8.  Puseta (shahta) e ujëmatësit
9.  Skema izometrike (shtrang) e rrjetit shpërndarës 
 të ujësjellësit M 1:100

SHTOJCA – Fatura dhe llogaritja për ujësjellës
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PËRSHKRIMI TEKNIK

ndaj programit 
faza e UJËSJELLËSIT TË BRENDSHËM

objekti:   OBJEKTI NDËRTIMOR prej P +P+ 1 kati
  Tetovë

PËRGJITHËSISHT

Instalimi i ujësjellësit dhe kanalizimit të fekaleve nga një objekt janë projektuar në bazë të proje-
kteve arkitektonike dhe kushteve hidroteknike që  tohen nga ana e organizatave të autorizuara 
komunale.

INSTALIMI SANITAR

Furnizimi me ujë sanitar do të bëhet përmes gypave të zinkuar me pajisje të fyteve nga i njëjti 
prodhues nga rrjeti i ujësjellësit të qytetit, ndërsa përmes vertikaleve ujësjellës paraprakisht të 
dimensionuar. Të gjithë vertikalet e ujësjellësit në bodrum të furnizohen me ventil lëshues dhe 
rubinet lëshuese. Sjellja e këtyre vertikaleve do të jetë përmes linjës horizontale i cili do të çohet 
në dysheme nga bodrumi në një thellësi prej 30 cm ndërsa nga këtu të ku  zohet sipas të gjitha 
horizontaleve dhe vertikaleve siç është e treguar sipas bazave. 
Për shkak të speci  kimit të zgjidhjes arkitektonike të objektit do të jetë e pajisur me një ujëmatës.
Furnizimi i objektit ujë të nxehtë do të jetë bojler elektrik prej 80 litrave. Dhe ngrohës prej 3000 
W deri te lavamani. Të gjitha horizontalet ose vertikalet që çohen në ndonjë mur të jashtëm të 
jenë të veshur me purpen ose mjet tjetër mbrojtëse kundër ngrirjes.

DIMENSIONIMI I UJËSJELLËSIT

Të gjitha diametrat e gypave të ujësjellësit në objekt përcaktohen në bazë të njësisë së ngar-
kesës (EO), ndërsa mbi bazë të tabelës sipas BRIKS-it. Sjellja e ujësjellësit nga rrjeti i qytetit 
është me tension prej 5.00 barëve. Investitori është i detyruar që kjo e dhënë ta sigurojë nga 
organizata përkatëse komunale.

ZGJIDHJA E MATERIALIT

Është parashikuar që të gjitha materialet të cilat përdoren gjatë punimeve të jenë nga materiali 
i klasës së parë ISO 9001 (cilësia) me atest të fabrikës për kontroll të cilësisë dhe garancia se 
materiali i plotëson kushtet dhe standardet e kërkuara. 
Para për të instalohet çdo lloj materiali është e nevojshme që kontraktuesi të marr pëlqim me 
shkrim nga përfaqësuesi i Investuesit për përdorimin e të njëjtit. Të gjitha materialet duhet të 
instalohen në pajtim me standardet e përcaktuara, ndërsa kujdes të veçantë duhet të kemi për 
kryerjen e bashkimit të materialeve të ndryshme. Nëse ndodh që të instalohet material për të 
cilin nuk është marrë pëlqim me shkrim nga Investitori është detyrim i Kontraktuesit që ta zë-
vendësoj nëse këtë e kërkon Investitori.

UJI SANITAR NË OBJEKT

Është parashikuar për ndarje në objekt për përdorimin e gypave të zinkuar të bashkuar me bash-
kues të përpunuara nga materiali i kualitetit të lartë. Të gjithë gypat të cilat janë vendosur mbi 
muret e jashtme të jenë të izoluar nga ngrirjes me purpen ose lesh xhami. Është e nevojshme 
që të gjithë vertikalet dhe horizontalet e ujësjellësit ankorohen në mur me ndihmën e gjerdanëve 
për gypa. Ky ankorim mund të bëhet në çdo 1.50 m. I gjithë instalimi i ujësjellësit vendoset në 
mur në lartësi prej 30 cm nga dyshemeja.
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PAJISJET SANITARE

Gjatë instalimit të pajisjeve sanitare në objekt duhet të kemi llogari se të njëjtit i kënaqin standardet e 
nevojshme për cilësi dhe funksionalitet. Pajisja sanitare mund të jetë nga cilido produkt.
Lidhja e pajisjeve sanitare të kryhet me vida të mesingut dhe palë plastike.

TESTIMI

Para se të instalohet çfarëdo lloj materiali është e nevojshme që të  tohet pëlqim nga Investitori, 
ndërsa në bazë të shembujve të ofruar dhe katalogëve për materialin lëndor dhe pajisjen. Pas për-
fundimit të plotë të fazës së punëve i qasemi testimit të instalimit dhe pajisjet sanitare për të cilët 
bëhet procesverbal. Nëse testimi nuk arrin kryhet riparimi i dëmit derisa nuk konstatohet gjendja e 
rregullt e instalimit dhe pajisjeve.

UJËSJELLËSI I BRENDSHËM

Pas përfundimit të montimit të instalimit të brendshëm, ndërsa para mbylljes dhe përfundimit të insta-
limit, shkohet drejt shqyrtimit të vetë instalimit. Për këtë qëllim është e nevojshme që të gjitha pikat 
përfundimtare nga pikat e derdhjes të mbyllen, të gjithë ventilet lëshues hapen deri në fund dhe të 
gjitha qasjet drejt mbushjes së instalimit me ujë. Mbushja bëhet nga pika më e ulët, ndërsa pika më 
e lartë hapet për të dal ajri. Pas mbushjes së kryer mbyllet instalimi dhe me pompë dore DRUK rritet 
presioni deri sa nuk arrin 12 atm.
Presioni do të kontrollohet në dy monometra, njëri nga pika më e lartë. Nëse presioni në afat prej 1 
ore është i njëjtë konsiderohet se instalimi është në gjendje të rregullt, përndryshe është e nevojsh-
me të kërkohet defekti dhe i njëjti të evitohet.

FATURA ME SPECIFIKIM TË MATERIALEVE 

Punët për ujësjellës të kryhen sipas projektit dhe faturës së përpunuar të speci  kimit të materialeve.
Pjesë përbërëse e përllogaritjes së kontraktuar është projekti i plotë me speci  kim të materialeve 
dhe të gjitha detajeve të nevojshme dhe vizatimeve. Punimet do të kryhen pas nënshkrimit të re-
ferencës projektuese nga vetë investitori pa pëlqimin e të cilit nuk mund të kryhet asnjë ndryshim, 
si edhe të kryhen fazat e rëndësishme, si për shembull. Mbulimi me dhe i kanalit, testimi i gypave, 
instalimit etj. Kjo faturë dhe speci  kim është pjesë përbërëse e projektit.
Gypat njëjës e të gjitha pozicioneve të punëve në këtë faturë të cilat do t’i japë kontraktuesi, ndërsa 
ato përfshijnë:
a/. Të gjitha përgatitjet e nevojshme dhe punët përfundimtare të cilat e përfshijnë cilësinë dhe punën 
e plotë përfundimtare.
b/. Të gjitha shpenzimet për kryerjen e vetë punëve për punën e dorës, materialet me prishjen e 
allatit, pagesat, skelat, copa e fyteve, tarifat e instalimit si edhe shpenzime tjera sipas rregulloreve 
që janë në fuqi për strukturën e çmimeve.
c /. Në harxhimet e montimit hyjnë punët vijuese:
 - I gjithë materiali i nevojshëm dhe puna e dorës;
 - shpërndarja e gypave;
 - transporti;
 - allati;
 - të gjitha pajisjet e fyteve;
 - vizatimi, prerja dhe përpunimin i gypave;
 - depërtimi i mureve ose konstruksionit mes kateve;
 - mbrojtja e gypave;
 - përforcimi i gypave dhe të tjerat.
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d/. Në harxhimet e instalimit përfshihen të gjitha pajisjet e nevojshme të kërkuara për objektin e montuar 
sanitar me gypa sjellës, EK ventil, material ndihmës dhe ngjyrosja dhe pastrimi i sanitareve.

e/. Kontraktuesi është i detyruar që në llogarinë e vetë ta kryejë ekzaminimin e gjithë instalimit të gypave 
dhe pajisjeve sanitare sipas normave dhe parametrave teknike të i ka shkruar në raportin teknik të këtij 
projekti.
Kontraktuesi është i obliguar që llogarinë e vetë të kryejë dezinfektimin e të gjithë impianteve, gypave, 
nga ujësjellësi si edhe punën provuese e cila konstatohet me shkrim. Pas kësaj mund të kryhet inspe-
ktimi teknik dhe pranimi i punës.
Punët për ujësjellës duhet të jenë teknikisht të rregullt dhe në mënyrë solide të ekzekutuara me rënie 
minimale, si që është dhënë në projektin për ujësjellës për objektin.

f/. Në harxhimet e gërmimit të kanalit hyn edhe gërmimi nga rrjeta e ujësjellësit deri te puseta (shahtë) 
lidhëse jashtë objektit. Gërryerja e kanalit të jetë me anët e rregullta anësore dhe pjesën e poshtme të 
kanalit. Të gjitha punët të përfundojë plotësisht siç parashikohet në elaboratin e kontraktuari kryer sipas 
të gjitha normave dhe standardeve teknike me material cilësor dhe punë dore profesionale i cili nuk i 
përshtatet normave dhe standardeve teknike për të cilat nuk është dhënë pëlqim me shkrim nga ana e 
përfaqësuesit të investitorit, kontraktuesi duhet ta evitoj, gjegjësisht në vend të atij të instaloj material të 
përshtatshëm në shpenzimet e tij pa kompensim për atë punë.

Nëse kryhen puna me material që nuk është në përputhje me rregullat dhe standardet teknike nga ana 
e përfaqësuesit të investitorit (organi mbikëqyrës)kontraktuesi është i detyruar që këto punë t’i kryejë 
në llogari të vetë.

perpunoi,
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FATURA PËR PUSETËN (SHAHTËN) UJËMATËSE

I. Punët tokësore

1. Gërryerja e gjerë e tokës kategoria III për shahtë ujëmatëse m  5,53

2. Plani  kimi i pjesës së poshtme të kanalit m2 2,66

3. Mbulimi me dheun e gërmuar të kanalit nga gërmimi,me 
shtypjen e shtresave prej 20-30 cm.

m  1,21

4. Furnizimi, transpor   dhe mon  mi i shljunakut për drenazhe m  0,35

5. Largimi i tokës së tepërt deri te deponia në largësi prej 5 
km.

m  4,32

II. Punët prej betoni dhe beton të armuar

1. Betonimi pjatë të ulët të kapanxhë që forconte MBZO, d = 
12 cm

m  0,32

2. Betonimii pllakës së poshtme të pusetës (shahtës) me 
MB30, d=26 cm

m  1,55

3. Betonimi i pllakëssë epërme të armuar prej betoni të 
pusetës (shahtës) MB30, d=12cm.

m  1,32

4. Furnizimi, transpor  , prerja, palosja dhe instalimi i 
armaturës sipas speci  kimit

kg 79,60

III. Punët me mon  m

1. Furnizimi, transpor   dhe mon  mi i copave të fyteve 
(fasonka) të hekurit sipas speci  kimit

Kg 120,00

2. Furnizimi, transpor   dhe mon  mi i ujëmatësit 1” copë 1

3. Furnizimi, transpor   dhe mon  mi i mbyllësve 1” copë 2

4. Furnizimi, transpor   dhe mon  mi i kapakut të farkuar i 
hekurit  600 mm, lloji i lehtë

copë 1

5. Furnizimi, transpor  , prerja dhe lakimi i armaturës për 
shkalle në pusetë (shahtë) 22 në distancë prej 30 cm.

copë. 4  cm , 

Përpunoi,
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DETAJET E NYJEVE 
SANITARE 

M 1:25

KUOTA E DYSHEMES SË GATSHME
GYPI SJELLËS F 1

Kuotë e dyshemesë së gatshme
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PËRPUNIMI I PROJEKTIT
PËR KANALIZIM TË SHTËPISË

SË OBJEKTIT INDIVIDUAL

PROJEKTI PËRMBAN:
1. Përshkrimi teknik
2. Situata    M 1:50
3. Baza e bodrumit   M 1:50
4. Baza e përdheses  M 1:50
5. Baza e katit   M 1:50
6. Prerjet karakteristike   M 1:50
7. Detajet e nyejve sanitare M 1:25

SHTOJCA B – Fatura dhe llogaritja për kanalizim
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PËRSHKRIMI TEKNIK

Drejt projektit bazë:

faza  KANALIZIMI I BRENDSHËM

objekti:   NDËRTIMOR prej P  + P + 1 kat

NË PËRGJITHËSI

Instalimi i kanalizimit gjegjësisht bartjen e fekaleve nga objekti janë projektuar mbi bazë të 
projekteve arkitektonike si kushtet hidroteknike të cilat janë  tuar nga ana e organizatave të 
autorizuara komunale.

KANALIZIMI FEKAL

Evakuimi i ujërave të zeza është zgjedhur përmes gypave të kanalizimit dhe copave në pu-
setën (shahtën) revizionuese, ndërsa nga aty deri te rrjeta e kanalizimit të qytetit.
Të gjitha vertikalet e kanalizimit nga nyjat sanitare dhe vendet derdhëse në kuzhina, në 
bodrume bashkohen në degëzim horizontal i cili çon deri te puseta (shahta) e kanalizimit 
revizionues në oborr, prej ku dërgesa e mbeturinave lidhet me rrjetën e kanalizimit të qytetit.

Të gjitha vertikalete kanalizimit në objekt janë dukshëm të instaluara, gjegjësisht dukshëm të 
vendosura dhe në mënyrë të rregullt të skajuar dhe përpunuara me pllaka qeramike si edhe 
muret në nyejt sanitare.
Te secila vertikale e çdo kati është paraparë revizion, derisa çdo vertikale e kulmit mbaron 
me kokë të ventilimit.

DIMENSIONIMI I KANALIZIMIT

Diametrat e gypave të kanalizimeve në objekt janë përcaktuar në bazë të vendeve derdhë-
se, ndërsa janë shënuar sipas bazave, detajet dhe seksionete kanalizimit. Dimensionimi 
kryhet për vertikalet e kanalizimit dhe gypin horizontal të përcjelljes së ujërave të zeza deri te 
puseta (shahta) e qytetit. Për gypat tjerë të kanalizimit nuk është e nevojshme përllogaritja, 
por merren pro  let sipas normave për secilin vend derdhës.

ZGJEDHJA E MATERIALEVE 

Është e paraparë që të gjitha materialet të cilat përdoren gjatë kryerjes së punimeve të jenë 
nga materiali i klasës së parë ISO 9001 (cilësia) me atestimin e fabrikës për kontrollimin e 
cilësisë dhe garancioni se materiali i kënaq standardet dhe kushtet e përshkruara. 
Të gjitha materialet duhet të instalohen në harmoni me standardet e përcaktuara, veçanërisht 
të kemi kujdes që të bëhet bashkimi siç duhet i materialeve heterogjene.

MËNYRA E KRYERJES 

Rrjeti i kanalizimit në objekt është parashikuar që të kryhet nga gypat plastik të kanalizimit. 
Lidhja mes sifoneve dhe derdhjeve duhet të bëhet me gypa plastike në mënyrën e përcak-
tuar sipas normave dhe rregullave teknike.
Është e nevojshme ankorimii gypave në çdo 1.5 m, me ndihmën e gjerdanëve. Të gjithë 
gypat e kanalizimit të cilat dërgohen në tokë pavarësisht se është në objekt ose jashtë te ato 
vendosen 10 cm rërë.
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TESTIMI
Para se të instalohet cilido lloj i materialit, është e nevojshme të merretatestimi për cilë-
sinë e materialit që është instaluar. Pas përfundimit të fazës komplete të punëve shkohet 
kah testimi i instalimit për çka bëhet procesverbal në vend ndodhje. Nëse testimi nuk 
arrin, kryhen riparime të dëmtimeve deri sa nuk konstatohet se instalimi është në gjendje 
të rregullt.

KANALIZIMI FEKAL NË OBJEKT
Kanalizimi fekal të projektohet nga niveli vizual me libelë si edhe dyshemetë edhe lidh-
jet (bashkimet) e gypave. Degëzimet e kanalizimeve, do të thotë horizontalisht duhet të 
kontrollohen për mos lëshim të ujit. Ky kontroll zbatohet në atë mënyrë që të gjitha hapjet 
mirë mbyllen, ndërsa lihen vetëm dy, njëri përpara pusetës (shahtës) dhe degëzimet e 
fundit në të cilin përkohësisht mbahen herë pas here nga një gyp në lartësi prej 2,00 
cm. Nëpërmjet gypit mbi ujë kryhet mbushja e rrjetit, derisa del ajri nën ujë. Rrjeti i tillë i 
mbushur lihet 1 orë dhe nëse niveli bie më shumë se 0,5 m, instalimi llogaritet se është 
në gjendje të rregullt.

përpunoi,
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DETAJE TË KRYQËZIMEVE 
SANITARE

M 1:25
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