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Impianti i furnizimit me ujë 

Projekti i furnizimit me ujë sanitar të ngrohtë dhe të ftohtë, i referohet Normës Teknike EN 

806. 

Për të përcaktuar sasitë e nevojshme për ujë të cdo aparati sanitar është përdorur tabela e 

mëposhtme : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1: Prurjet nominale të tubave te perdorimit sanitar 

 

Për të përcaktuar sasinë maksimale të njëkoheshme (prurjen e pompës) të nevojës për ujë 

sanitar është përdorur tabela e mëposhtme e cila përcakton prurjen e projektit në bazë të prurjes 

teorike të llogaritur sipas : 

∑ numri/lloji i aparateve sanitare x ∑ prurjen per cdo pajisje/lloj = prurjen totale 

PRURJET NOMINALE PER RUBINETAT E PERDORIMIT 

SANITAR 

       

PAJISJE 
 

Uji i ftohte 

Uji i 

ngrohtë Presioni 

  
(l/s) 

 
(l/s) 

 
(m c.a) 

Lavaman   0,1   0,1   5 

Bide   0,1   0,1   5 

Kasete wC 0,1   
 

  5 

Vaske   0,2   0,2   5 

Dush   0,15   0,15   5 

Lavapjat   0,2   0,2   5 

Lavatrice   0,1   
 

  5 

Larese enesh 0,2       5 

Pishuar   0,1       5 
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e cila në tabelë është shënuar Qta ose Qtb në varësi të sasisë së përdorimit. Për godinat 

rezidenciale Qpr është prurja maksimale e projektit e cila konsideron një koeficient reduktimi 

për shkak të njëkohshmerisë. 

Për llogaritjen e diametrit të tubacioneve është përdorur formula e mëposhtme  

                                         Q = 0,785 x D2 x V 

                                         D = √ Q / 0.785 x V 

ku :   D eshte diametri i brendshem ne mm 

Q eshte prurja ne lt/sec 

 V eshte shpejtesia e deshiruar e ujit ne tubacione m/sec. 

Zgjedhja e shpejtësisë maksimale të lejuar të ujit, në varësi të llojit dhe diametrit të tubacionit, 

bëhet sipas tabelës së mëposhtme : 

 

Materiali i tubacionit ø Tubacionit          Vmax (m/s) 

              

Çelik i zinguar   deri ne    3/4'' 1,1   

  
 

                       1'' 1,3   

  
 

               1  1/4" 1,6   

  
 

               1  1/2" 1,8   

  
 

                       2" 2   

  
 

              2  1/2" 2,2   

  
 

  mbi             3" 2,5   

              

Pead PN10 dhe PN16 deri ne     DN25 1,2   

  
 

                  DN32 1,3   
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                  DN40 1,6   

  
 

                  DN50 1,9   

  
 

                  DN63 2,1   

  
 

                  DN75 2,3   

  
 

  mbi         DN90 2,5   

Multistat 
 

  deri ne     DN25 1,2   

  
 

                  DN32 1,3   

  
 

                  DN40 1,6   

  
 

                  DN50 2   

              

Tabela 2: Tabela e shpejtesise se ujit ne varesi te dimensionit te tubacioneve 

 

Përshkrime të sistemit të furnizimit me ujë.  

Impianti i furnizimit me ujë sanitar është konceptuar dhe projektuar që të garantojë sasinë e 

nevojshme të ujit sanitar të ngrohtë apo të ftohtë sipas nevojave të godinës dhe në përputhje 

me standartet dhe Normat Teknike Europiane përshkruar më lart.  

Prurja e nevojshme për të kënaqur nevojat e këtij sistemi është 4m3/h në rastin e përdorimit 

maksimal të ujit në objekt dhe të njekoheshmërisë më të lartë, dhe presioni maksimal i 

nevojshjëm në dalje të pompës është 4 bar për prurjen minimale, pra jo për prurjen e sipërcituar. 

Nisur nga këto llogaritje konkluzioni është se na duhet një pompë me karakteristikat e 

mëposhtme: 

Prurja 3m3/h dhe H max=30 m.k.u 
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Tabela 3: Grafiku i pompes 

Një zgjedhje ideale dotë ishte pompa që përfshihet në grafikun 303-305, pasi grafiku i kësaj 

pompe i përgjigjet nevojave tona. Marka e pompës është e pa rëndësishme për sa kohë 

funksioni është i njëjtë. 

Rekomandohet që pompa të jetë super silencioze pasi do të montohet në ambiente të 

brendshme, gjithashtu rekomandohet që pompa të jetë e tipit inverter pra me komandë 

elektrike/elektronike me frekuencë të ndryshueshme.  

Pompa e Furnizimit me Uje Sanitar EN 806; DIN 1988. 

Karakteristikat Teknike:   

-Prurja: 3 m3/h; 

-Prevalenca: 30 mkH2O; 

-Fuqia e instaluar : 1.1 kW; 

-Intensiteti i rrymës : 6 A,  

-Tensioni i dhenë : 1F - 260V / 50 Hz;  

-Lidhjet: DN 1 1/2; 
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Figura 1: Pompa e furnizimit me uje 

Sistemi i tubacioneve të furnizmit me ujë sanitar do të jetë prej celiku të zinkuar me rakorderi 

me fileto deri në pompën dhe tip multistrato me rakorderi me presim nga pompa deri në paisjet 

sanitare. Të gjitha tubacionet pa përjashtim do të jenë të veshura termikisht minimalisht me një 

veshje 9mm. 

Tubacionet nëntokësore jashtë godinës do të jenë prej PEX-Al-PEX të përshtatshëm për ujë 

nën presion të rakorduar me shkrirje (ngjitje)  kokë më kokë dhe të certifikuar për përdorim uji 

sanitar. 

Uji i ngrohtë që do të prodhohet do të furnizojë kolektorët përkatës në të gjitha nyjet sanitare. 

Bolitori i zgjedhur do të jetë me një kapacitet 80 litra ujë në gjendje në temperaturën 60 ºC.  

 

Përshkrimi i Pajisjeve dhe Materialeve kryesore 

Tubacione multistrato Për realizimin e sistemit të tubacioneve të ujit të ngrohtë dhe të ftohtë 

brenda në tualete dhe ambiente që kanë nevojë për ujë sanitar, do përdoren tuba me tre shtresa 

" Multilayer", tipi PEX_AL_PEX, sipas Normave Teknike Europiane 10954 dhe të certifikuara 

për ujë të pijshëm, të përshtatshme për të punuar në temperatura 0-95°C dhe presion prej 16 

bar. 

Sistem i furnizimit me uje sanitar + rakorderi ( te ftohte /ngrohte) Tub polietilen i rrjetezuar me 

densitet te larte me barriere antioksigjen, lehtesisht i perkulshem, i termoizoluar me jetegjatesi 

te larte per kushte dhe presione normale pune dhe temperature pune -40°C ÷95°C sipas 

standartit UNI EN 53961. 

 

Figura 2: Tuba PEX-AL-PEX  

 

Veshje termike Do përdoret izolim termik me veshje polietileni fleksibel me qeliza, me ngjyrë 

gri të errët, me shtresë mbrojtëse kundër gërvishtjeve mekanike, përcjellshmëri termike 0.040 
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Ë/m2°K në temperaturë prej 40° C, e përshtatshme për kushte pune temperature  prej -45°C 

deri 100°C. Trashësi prej 6mm për tuba me diametër deri DN 40 dhe 9 mm për diametra më të 

mëdhenj. 

Diametri i jashtëm për tubat e furnizimit me ujë do jetë: 

Lavaman, bide, ËC…………….....16 mm 

Dushi,vaska,boiler………………...16 mm 

 

-Kolektoret - per sistemin e furnizimit me uje sanitar ( te ftohte / ngrohe ) Kolektore linear 

prej bronxi sipas normeS UNI EN 12165 . Presioni maksimal 10 bar. 

 

Figura 3: Kolektor   
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Përshkrime të sistemit të shkarkimit te ujerave te perdorura.  

Dimensionimi dhe projektimi i të gjithë komponentëve dhe aksesorëve të sistemit të shkarkimit 

të ujrave të zeza dhe ato të shiut do të kryhen duke marrë në konsideratë të gjithë elementet të 

përcaktuar si më poshtë: 

-Skema e shpërndarjes (shkarkimet e brendshme të pajisjeve H/S, kolonat, kolektorët, 

pusetat); 

-Përcaktimi i fluksit nominal të shkarkimeve për çdo pajisje H/S; 

-Përcaktimi i fluksit projektues të shkarkimeve; 

Dimensionimi i tubave do të jete në varësi të fluksit të llogaritur të ujrave të zeza apo të shirave, 

shpejtesisë së qarkullimit dhe pjerrësisë së tyre etj. Shpejtësia duhet të jetë 1.0 ÷ 1.2 m/sec dhe 

pjerrësia e tubave në kufijtë (0.5 ÷ 0.8 ) %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Prurjet e pranueshme ne lidhje me pjerresine e tubave 

 

Gjatesia e tubave do të jetë 6 ÷ 10 m. Diametrat dhe trashësite do të jenë në përputhje me të 

dhënat e projeketit. Në diametrat e jashtëm të çdo tubi duhet të jenë të stampuar karakteristikat 

sikurse presioni, fabrika prodhuese, viti i prodhimit etj. 

Normat teknike referuese, llogaritjet e projektit 

Impianti i shkarkimeve 

Projekti i shkarkimeve, si ai i ujërave të zeza, i referohet Normës Teknike EN 12056 1-6. 

Për të përcaktuar sasitë e nevojshme që shkarkon cdo aparat sanitar apo pikë furnizimi me ujë 

është përdorur tabela bashkangjitur ku janë shënuar dhe llojet e pajisjeve të përdorura  
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PRURJET NOMINALE TE SHKARKIMEVE 

Paisje Prurje nominale l/s 

Lavaman 0.50 

Kasete WC-je 2.50 

Tabela 4: Prurjet nominale të shkarkimeve 

 

Për llogaritjen e diametrit të tubacioneve përdoren tabelat e mëposhtme në varësi të 

pendencës, vendndodhjes së tubacionit të shkarkimit ( shkarkim i brendshëm, kolektor ), 

pozicionit të tubacionit ( vertikal apo horizontal ). 

a) diametrat e shkarkimeve në varësi të prurjes dhe pendencës, në brendësi të tualeteve (e 

shënuar prurja e përdorur në projekt, verifikimet përkatëse do të bëhen në objekt). 

Materialet e tubave 

Për shkarkimet e ujërave do të përdoren tuba plastike PP (polipropilen i termostabilizuar në 

temperatura të larta) që plotësojnë të gjitha kërkesat e cilësise sipas standartit EN 1451 

(Kërkesa për testimin dhe kualitetin tubave). Ata janë dizenjuar në përputhje me standartin EN 

12056. 

 
Figura 5: Tub PP 
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Këto tuba duhet të sigurojnë rezistencë perfekte ndaj korrozionit, rezistencë të lartë ndaj 

agjentëve kimikë, peshë të lehtë, mundësi të thjeshta riparimi, transporti, instalim të thjeshtë 

dhe të shpejtë si dhe jetëgjatesi mbi 30 vjet. 

Tubat e shkarkimit duhet te vendosen në të gjithë lartësinë e ndertesës, në formën e kolonave, 

në ato nyje sanitare ku aparatet janë më të grupuara dhe mundësisht sa më afër atyre nyjeve që 

mbledhin më shume ujera te ndotura dhe ndotje më të mëdha. Lidhja e tubave të dërgimit me 

kolonat e shkarkimit duhet të bëhet me tridegëshe të pjerrëta nën një kënd 45 ose 60 gradë. 

Tubat e dërgimit mund të shtrohen anës mureve, mbi ose nën solete duke mbajtur parasysh 

kushtet e caktuara për montimin e rrjetit të brendshëm të kanalizimeve. Gjatësia e këtyre tubave 

nuk duhet të jetë më tepër se 10 m. Diametri i tyre do të jetë në funksion të daljeve të pajisjeve 

sanitare që janë vendosur. 

 

Rakorderitë për tubat e shkarkimit 

Për lidhjen e tubave të shkarkimit me njeri tjetrin si dhe me pajsijet sanitare apo grupet e tyre 

do të përdoren rakorderite përkatëse me material plastik PP, që plotësojnë të gjitha kërkesat 

e cilësisë sipas standartit EN 1451 (Kërkesa për testimin dhe kualitetin e tubave). 

Këto rakorderi (pjesë bashkuese) duhet të sigurojnë rezistencë ndaj korrozionit, rezistencë të 

lartë ndaj agjentëve kimikë, peshë të lehtë, mundësi të thjeshta riparimi, transporti dhe instalim, 

të thjeshtë dhe të shpejtë. 

Përmasat (diametri) e tyre do të jenë në funksion të sasisë llogaritëse të ujit të ndotur, llojit të 

pajisjeve sanitare, shpejtësise së lëvizjes së ujit dhe diametrave të tubave përkatës. Gjatë 

llogaritjeve, shpejtësia e lëvizjes së ujit duhet të merret 1-2 m/sek kurse shkalla e mbushjes do 

të jetë 0.5-0.8 e seksionit të tubit. 

Diametri dhe spesori i tyre duhet të jenë sipas të dhënave në vizatimet teknike. Të dhënat mbi 

diametrin e jashtëm, gjatësitë, presionin, emrin e prodhuesit, standardit që i referohen, viti i 

prodhimit, etj. duhet të jepen të stampuara në çdo rakorderi. 

Diametri i rakorderive duhet të jetë i njëjtë me diametrin e tubit të shkarkimit ku do të lidhet 

dhe në asnjë mënyrë më i vogël së tubi më i madh i dërgimit të ujrave të ndotura që lidhet me 

të. Në rastet e ndryshimit të diametrit të tubave të shkarkimit dhe të dërgimit, rakorderitë duhet 



10 

t’i përshtaten secilit prej tyre.  Pas daljes nga objekti me anë të tubave të shkarkimit ujërat e 

ndotur do të dërgohen ne puseta të cilat  do të lidhen me rrjetin e shkarkimeve të ujërave të 

ndotura urbane. 

Shkarkimi i ujerave te shiut do te behet nga tarraca me tuba polipropilen me diameter D125mm. 

Me pas do te behet shperndarja e tyre per tek pusetat me tub HDPE D160mm. 

Tubi HDPE nxehet dhe shtrengohet përmes një pllake, e cila përcakton diametrin e tubacionit. 

Trashësia e murit të tubit përcaktohet nga një kombinim i madhësisë së bazës, shpejtësisë së 

vidës dhe shpejtësisë së traktorit të tërheqjes. Tubi polietileni është zakonisht me ngjyrë të zezë 

për shkak të shtimit të 3-5% të karbonit të zi që i shtohet materialit të qartë polietileni. Shtimi 

i karbonit të zi krijon një produkt i cili është rezistent ndaj dritës UV. Ngjyra të tjera janë në 

dispozicion, por janë më pak të zakonshme. Tub HDPE me ngjyra ose vija është zakonisht 90-

95% material i zi, me vetëm një lëkurë ose shirit me ngjyrë në pjesën e jashtme 5%. 

 

Figura 6: Tub HDPE 

 

Sistemimi ne shesh do te behet sipas projektit i cili do te kete sistem te vecuar, shkarkimi i 

ujerave te ndotur nga ai i ujerave te shiut. Pas organizimit te shkarkimeve jashte godinave do 

te kemi kolektoret kryesore qe do te lidhen me pusetat dhe me pas ne gropen septike. 
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Pusete betoni ( 60x60) cm dhe (80x80) cm me kapak gize  

Puste betoni e armuar, marka e betonit M 250 me kapak gize. 

 

Figura 7: Pusete per ujerat e ndotur 

 

Shkarkimi i ujerave te ndotur te hapesires multifunksionale dhe kulles do te mblidhen ne puseta 

te ndryshme me pompa zhytese grirese per ti cuar ne gropen septike, per arsye te relievit.  

Pompat zhytese do te jene me kapacitet 13m3/h dhe prevalence 22mku. 
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