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RELACION TEKNIK:

RIKONSTRUKSION I PUSEVE EKZISTUESE DHE NDERTIM I RI I LINJES
SE TRANSMETIMIT DHE SHPERNDARJES SE UJESJELLESIT FUSH KRUJE

1. Të Pergjithshme

Fush-Kruja ndodhet rreth 20km ne veri te qytetit te Tiranes. Shtrihet rreth kuotes 25m
mbi nivelin e detit, eshte krejtesisht zone fushore, me pjerresi te terrenit 1-5% me
drejtim lindje-perendim. Ne afersi ka disa kodra te vogla me lartesi 80-120m mbi
nivelin e detit.

Gjeografikisht Fushe kruja, Shtrihet 10 km ne Perendim te qytetit te Krujes, dhe
njekohesisht te vargmaleve Kruje-Dajt.

Pozicioni i saje gjeografik eshte i rendesishem pasi sherben si nyje lidhese te Veriut
dhe Lindjes se Shqiperise me Tiranen dhe Durresin. Pershkohet nga rruga Shkoder-
Fushe-Kruje-Tirane dhe te gjthe rrugeve te tjera qe lidhen me rrugen ne Milot, Eshte
rruga Burrel-Qaf-Shtame-Kruje-Fushe-Kruje-Vore-Durres. Pershkohet nga Hekurudha
Zalle-Budull, dhe ne periferi te saje nga hekurudha Vore-Budull-Shkoder.

Fusha eshte shume pjellore, sidomos per drithera dhe zarzavate dhe Kodrat perrreth
ne lindje Zalle. Kullas, Zeze qe vecanarisht jane te mira si njesi bujqesore per mbjelljen
e pemeve e kryesisht te rrushit.

Fusha ka nje siperfaqe afersisht 100 km katrore me fshatra ne fushe qe kane zene
siperfaqe te shumte per truall duke cenuar token bujqsore.

Pershkohet permes nga lumi i Zeses qe kalon nga fshati Zeze dhe ka marr te njejtin
emer dhe buron nga fshatrat e pas Krujes dhe kalon ne shkallen e Krujes. Shterron ne
vere dhe eshte bere i padobishem per vaditje si pasoje e ndotjes.

Ne perndim fusha pershkohet nga lumi i gjoles ose lumi i Tiranes, e me pas i gjoles
dhe pastaj i Ishmit,lumi ka tre emra qe i merr nga vendi ku kalon, dhe ky shume i
ndotur.

Ne jug pershkohet nga lumi i Terkuzes,qe kalon ne Tapize Qereke Rinas dhe derdhet
ne lumin e Tiranes ne fshtin ndermjetes.

Ne veri pershkohet nga perroi i Bardharit qe buron nga Fushe-Madhja ne anene
Jugore te Krujes kalon ne Halil dhe bashkohet me lumin Zeze ne Luz. Ky perrua eshte
shume i rrembeshem dhe ne vere shterron.

2. Popullsia

Te gjitha te dhenat mbi popullsine e Fush-Krujes u dhane nga Bashkia e qytetit dhe
ne detyren e projektimit. Popullsia aktuale e Fush-Krujes nga te dhenat e Bashkise
eshte 27076 banore, dhe 7704 familje. Nje pjese e popullsise jeton ne banesa 2-
5kate, pjesa me e madhe ne banesa private 1-2kate. Nuk mungojne edhe objekte
shume kate deri 12-13kt.



[ Rikonstruksion i Puseve Ekzistuese dhe Ndertim i Ri i Linjes se
Transmetimit dhe Shperndarjes se Ujesjellesit Fushë Krujë ] RELACION

TEKNIK

ERALD-G shpk Page 3

3. Gjendja e infrastruktures se Furnizimit me Uje

Ujesjellesi i Fush-Krujes eshte ndertuar rreth para 40 viteve dhe eshte restauruar ne
vitet 2005-2006 dhe 2015 permes investimeve te ndryshme.

Pjese e rrjetit te ujesjellesit jane :

- Puset (3 puse qe ndodhen ne fshatin Hasanaj)
- Tubacionet e transmetimit nga puset deri ne depo grumbulluese, pjese e

stacionit te pompimit
- Dhoma e klorifikimit
- Linja e dergimit qe fillon nga stacioni i pompimit dhe furnizon depo 1300m3 ne

Kodren e Gjinëve
- Depo ujit te pijshem V=1300m3 ne Kodren e Gjineve dhe depo V=1300m3 ne

Kodren e Talëve
- Sistemi shperndares ne qytet dhe lagje
- Linjat e brendshme ne pallate dhe banesa
- Kontatoret
- Pusetat e komandimit ne kryqezimet e rrugeve

Nga verifikimet ne terren rezulton se :

- Depo ne Koder Tale e vendosur ne kuote tabani 96 nuk furnizohet me uje per
arsye se tubacioni i transmetimit eshte totalisht jashte funksioni, si pasoje e
nderhyrjeve te shumta.

- Nje pjese e qytetit nuk furnizohet me uje, nga rrjeti publik i ujesjellesit pasi
depo aktuale ne Koder Gjinëve nuk ka kapacitet akumulues, kuota absolute
62m nuk krijon mundesine e shperndarjes se presioneve normale ne rrjetin
shperndares.

- Pusçpimet aktuale nuk arrijne te plotesojne nevojat per furnizimin me uje ne
qytet, duke krijuar nje bilanc negativ ne furnizimin me uje.

Pamja e meposhtme ilustron pozicionimin e dy depove ne raport me stacionin e
pompimit :
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4. Zgjidhja teknike

Zgjidhja teknike e propozuar, sipas detyres se projektimit dhe sugjerimet e
projektuesit

- Sipas verifikimeve te studimeve te realizuara persa i perket mundesise se
shfrytezimit te ujerave nentokesore, e cila do te pershkruhet ne paragrafet e
meposhtem, eshte projektuar realizimi i nje pus-çpimi te ri ne ambjentet e
stacionit Hasanaj me qellim plotesimin e prurjes se projektit

- Rritjen e kapacitetit akumulues permes ndertimit te nje depoje ne re, te
vendosur ne kuote 97, e cila do te realizoje kompesimin e vlerave te prurjes
ne kohen e konsumit maksimal.

- Ndertimin e nje tubacioni transmetimi me qellim furnizimin me uje te depos se
re, e cila do te vendoset ne Koder Tale. Tubacioni ekzistues eshte totalisht
jasht funksioni, ndaj nuk mund te merret ne konsiderate

- Ndertimin e nje tubacioni te ri shperndarje, me qellim percjellen e prurjes
maksimale orare, duke ruajtur nje presion ne pike kryesore te shperndarjes se
rrjetit prej Hlire=4atm

Depo Koder
Gjineve Kuota 62

Depo Koder Tale
Kuota 96

Stacioni Pompimit
Hasanaj, Kuota 23

Fush-Kruje Qytet
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5. Pus cpimet Nr.327 dhe Nr.452

Aktualisht sote keta jane dy puset qe furnizojne me uje zonen e Fush-Krujes.

Per hartimin projektit te shfrytezimit te ujerave nentokesore jane shfrytezuar te
dhenat qe ekzistojne per shfrytezimin e pusit Nr.327 i cili gjendet brenda stacionit te
pompimit Hasanaj.

Per kete pus u moren informata e meposhtme :

Thellesia e Pusit H=49m

Trashesia e shtreses Ujembajtese M=12.5m

Gjatesia e filtrit l=12.5m

Ulja e nivelit gjate pompimit eksperimental s=33.3m

Prurja specifike q=2.05-16.2 l/sek/ml

Koeficienti i Filtrimit K=148m/d

Ujepercjellshmeria T=1850 m2/d

Keto te dhena per analogji jane shfrytezuar edhe per ndertimin e pusit te ri.

Persa i perket pusit Nr.452 i cili siguron nje prurje mesatare Q=37 l/sek, me nje prerje
litologjike

0.0m deri 35m subargjila dhe subrera

35.5m deri 47.0m Zhavorr Ujembatjes

47.0m deri 55.0 Argjila

6. Vleresimi i potencialit ujembajtes

Ne nivelin e sotem te njohurive hidrogjeologjike nje vleresim paraprak i rezervuareve
te ujerave nentokesore ne zonen e Fush Krujes mund te behet duke llogaritur rrymen
natyrore nentokesore qe rrjedh ne shtresa zhavorore. Rryma e ujerave nentokesore
mund te llogaritet me ane te formules se Darcy :

Q=TxBxI

Ku T=1600 m2/dite

B=4500m, gjeresia e shtreses zhavorrore perpendikular me drejtimin e rrjedhes se
ujerave nentokesore
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I=0.002 gradienti hidraulike

Rryma e ujerave nentokesore rezulton :

Q=1600m2/ditë x 4500m x 0.002 = 166l/sek

Niveli i ujerave nentokesore qe shfrytezon sot Fush-Kruja eshte rreth 284 l/sek, ose
rreth 118 l/sek me shume se rrjedha natyrore e ujerave nentokesore. Ky fakt
‘’kontradiktore’’ eshte plotesisht normal.

7. Gjendja ekzistuese e Furnizimit me Uje

Qyteti i Bulqizes se Vjeter, i pozicionuar mes Fushes se Bulqizes, paraqet nje situate
problematike persa i perket furnizimit me uje.

I ndare ne dy skema te vecanta, qyteti i vjeter furnizohet aktualisht nga dy burime :

- Permes burimeve te shfaqura gjate punimeve per hapjen e galerive te
shfrytezimit te mineralit te kromit. Keto burime grumbullohen me tubacione
dhe akumulohen ne dy depot te cilat furnizojne rrjetin shperndares te qytetit.

- Permes nje burimi natyror, i cili shfrytezohet per prodhim energjie dhe qe me
pas pjeserisht furnizon fshatrat Vajkal, Dragu dhe Bulqizen e vjeter.

Ne menyre skematike skema e furnizimit me uje paraqitet si me poshte :

8. Llogaritjet Hidraulike

8-1 Llogarisim prurjet karakteristike

Me qellim dimensionimin e tubacioneve te tranmsetimit jane realizuar matjet
topografike per secilen nga linjat. Jane marre informacionet mbi popullsine prane
Bashkise se Bulqizes. Sipas te dhenave te detyres se Projektimit kemi :

- Popullsia për tu shërbyer sotë N=27076 banorë (Bulqize e Re)
- Norma e përdorimit për ujë të pijshëm  n=250 l/(banorë*ditë)
- Norma e shteses se popullsise P=1.6%
- Jetëgjatësia e veprës t=20vjet
- Koefiçienti i jouniformitetit K=2

Llogarisim fillimisht shtesen e popullsisë me formulen :

N = N ∙ (1 + r)N = 27076 ∙ (1 + 0.016) = 37193 ë ℎ
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1. Prurjet karakteristike :

Prurja maksimale ditore :

Q = N ∙ n1000 = 37193 ∙ 2501000 = 9298.25 ( mditë)
Prurje mesatare orare me qellim dimensionimin e tubacioneve te transmetimit

Q = Q24 = 9298.2524 = 387.42( morë)
Prurja maksimale orare

Q = Q ∙ K = 387.42 ∙ 2 = 774.85 ( morë)
Prurje llogaritese per rrjetin shperndares :

q = Q3600 = 774.85 ∙ 10003600 = 215.23 ( lsek)
Sic rezulton prurja mesatare orare Q = 107 /
Kjo prurje duhet te perballohet nga puset ekzistuese dhe nga ato te reja. Sipas
informacioneve hidrogjeologjike, puset ekzistuese Nr.327 dhe pusi Nr.452, sigurojne
ne total Q=60-74 l/sek

Pra nevojat per nje prurje shtese jane ne vlerat :

Qshtese=Qtotale-Qaktuale=107-74=33 l/sek

8-2 Llogarisim volumin e rezervuarit te ri

Rezervuari i ri, me qellim shfrytezimin e kushteve te tabanit te qendrueshem, do te
ndertohet ne kuote 97 (sipas projektit te rezervuarit ekzistues).
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Me qellim perpunimin e prurjes mesatare orare per cdo zone eshte e
domosdoshme akumulimi dhe shperndarja me pas ne rrjet.

Me te dhenat e llogaritura percaktojme volumin e nevojshem te depos per
plotesimin e kerkesave te furnizimit me uje :

Funksionet e depos se akumulimit jane :

- Funskion rregullues i sherbimit te furnizimit me uje te popullsise se
sherbyer

Ky vellim uji me qellim furnizim me uje normal te popullsise zakonisht llogaritet
ne rastin e sistemeve me ngritje mekanike (sipas V.Milano Aquedotti)V = (0.3 ÷ 0.5) ∙ V , ku V eshte volumi i ujit te llogaritur per 24 ore,

V = 0.386 ∙ 9298.25 = 3589.12m3
- Funskion rezerve me qellim perballimin e situatave te avarise gjate

nderprerjes se funksionit te ujesjellesit te jashtem. (Avari ne tubacionin e
transmetimit qe furnizon depo).V = 13 ÷ 12 ∙ VV = 0.35 ∙ 9298.25 = 3254.38m3



[ Rikonstruksion i Puseve Ekzistuese dhe Ndertim i Ri i Linjes se
Transmetimit dhe Shperndarjes se Ujesjellesit Fushë Krujë ] RELACION

TEKNIK

ERALD-G shpk Page 9

- Funksion sherbim antizjarr.

Sipas literatures teknike vleresohet fillimisht prurja antizjarr me formulen := 6 × 10 = 36.59
Ku N= numri i popullsise te sherbyer

Duke supozuar nje kohe sherbimi antizjarr prej 5 oresh volumi do te percaktohet := 108 × 10 = 658.6 3
Volumi total i depos

V=Vc+Vr+Vi

V=3589.1245+3254.3875+658=7501m3

Perfundimisht volumi i rezervuarit V=7500m3

8-1 Llogaritjet Hidraulike Pusit te Ri

Fillimisht pranojme Q=37 l/sek, thellesia e Pusit H=49m

Grumbullimi i ujit te pusit do te jete depo V=200m3 me kuote solete +23m

Gjatesia e tubacionit nga gryka e pusit deri ne depo L=60ml

Duke patur parasysh standartin qe per tubat e dergimit se pompave kemi kufijte e
shpejtesise :

1.2-2m/sek per diametra gjer ne 250mm

2-2.5m/sek per diametra mbi 250mm

Nga formula : Q = 0.785 ∙ D ∙ V
Do te kemi si me poshte :
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Perzgjedhim si tubacion dergimi te pompes zhytese tubacionin çelik DN-150mm

Tubacioni nga gryka e pusit deri ne depo, perdorim tubacion PE100PN10 me
shpejtesi V=1.5m/sek. Pra kemi :

Perzgjedhim tubacion PE100PN10 Dj-200mm

Llogarisim parametrat e pompes duke llogaritur fillimisht humbjet hidraulike
gjatesore bazuar ne formulen Hazen-William :

ℎ = ∙ ∙ 2 ∙
- Humbjet hidraulike gjatesore ne tubacionin DN-150mm çelik, sipas

rezultateve :

Pra sipas llogaritjeve i=47.31m/km

hw=i*L ku L eshte gjatesia e rrjetit L=49ml

hwgjat-1=47.31m/km*0.049km=2.31m

- Segmenti i dyte nga gryka e pusit deri ne depo. Humbjet hidraulike :
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Pra sipas llogaritjeve i=11.6m/km

hw=i*L ku L eshte gjatesia e rrjetit L=60ml

hwgjat-1=11.6m/km*0.06km=0.696m

- Vazhdojmë llogaritjet me humbjet e vendit Hvendit

Fillimisht llogaritjet i realizojme per secilin segment :

- Segmenti pergjate tubacionit DN-150mm kemi

Nga skema kemi ne total 1 bryla 90o

Koefieçienti i humbjeve te vendit ne bryla K=0.3
1 Saraçineska totalisht te hapura me K=0.15
1 Ujemates mekanik me K=7
1 Kundravalvul me K=2
1 Reduksione koncentrike me K=0.28

Ne total koeficienti i humbjeve te vendit llogaritet te jete

Ktot= 0.3+0.15+7+2+0.28=9.73

h = K v2g = 9.73 ∙ 2.12 ∙ 9.8 = 2.19m
Hpompes=Z2-Z1+hwgjat-1+hwgjat-2+hwvendi+Hlireekonomik=
=23-(20.12-49)+(2.31+0.696)+2.19+3=60m

Parametrat e zhytese janë :

Q=37 l/sek
Hpompës=60metra

Llogarisim fuqinë e pompës :

P = qρgh=0.037m3/sek*1000kg/m3*9.8m/s2*60m=21756W=21.756 kW

Fuqia ne aksin e pompes :

N = Pη = 21.7560.76 = 29.4kW
8-2 Llogaritjet Hidraulike Stacionit te Pompave Centrifugale dhe Linjes se
Transmetimit
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Pompat do te instalohen ne brendesi te stacionit ekzistues, ku gjenden dy pompat e
vjetra jashte funksionit. Do te ndertohen bazamente te reja, pasi ato ekzistueset jane
demtuar teresisht. Eshte menduar qe dy pompa te jete ne pune, tjetra rezerve.
Pompa rezerve do te zevendesoje njeren prej pompave qe sherbejne per furnizuar
depon e Gjineve. Do te realizohet edhe nje by-pass ne territor sipas planimetrise se
projektit.

Duke ruajtur nje shpejtesi ekonomike 1.5m/sek llogarisim diametrin e brendshem te
tubacionit. Q = 0.785 ∙ D ∙ V

D = 0.785 ∙ = 107 /0.785 ∙ 1.5 / = 301.52
Si standart llogarisim nje tubacion PE me Db=312.8 mm (Dj-355mm)

Per kete diameter te brendshem llogarisim humbjet gjatesore sipas formules Hazen-
William :

Pra sipas llogaritjeve i=5.06m/km

hw=i*L ku L eshte gjatesia e rrjetit L=4.49km

hwgjat-1=5.06m/km*4.49km=22.71m

Nga nje llogaritje e shpejte rezulton se prevalenca e pompes rezulton :

Hpompes=Z2-Z1+hwgjat+Hlirë=102.5-21+22.71+5=109.21m

I shtojme kesaj vlere, gjithashtu edhe shtesen e presionit si pasoje e fenomenit te
grushtit hidraulik :

Kete vlere e llogarisim permes software http://www.claredot.net/.
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Nga llogaritjet e mesiperme rezulton se tubacioni, do te duhet te llogaritet qe te
suportoje nje presion mbi 10atm, ne kete menyre standarti i perdorur per tubacion
PE100PN16 Dj-355mm SDR11 dhe PE100PN10 Dj-355mm SDR17. Percaktimin e sakte e
realizojme, duke studiuar vijen pjezometrike dhe vijen e tokes. Rezulton se tubacioni
do te jete :

PE100PN10 Dj-355mm per nje gjatesi L=2283ml

PE100PN16 Dj-355mm per nje gjatesi L=2180ml

Llogarisim humbjet hidraulike per keto diametra :

Diametrin e brendshem Db=312.8mm kemi i=7.45m/km

hw=i*L ku L eshte gjatesia e rrjetit L=2.180km

hwgjat-1=7.45m/km*2.18km=16.25m

Diametrin e brendshem Db=290.6 kemi i=7.45m/km
Sipas llogaritjeve i=7.45m/km

hw=i*L ku L eshte gjatesia e rrjetit L=2.283km

hwgjat=5.2m/km*2.283km=11.89m

- Vazhdojmë llogaritjet me humbjet e vendit Hvendit

Fillimisht llogaritjet i realizojme per secilin segment :

Nga skema kemi

Koefieçienti i humbjeve te vendit ne bryla K=0.3 :

- Ne tub DN-200mm 1 cop,

h = K v2g = 0.3 ∙ 3.42 ∙ 9.8 = 0.17m
- Tubacion DN-350 ne 2 cop

h = K v2g = 0.3 ∙ 2 ∙ 1.12 ∙ 9.8 = 0.037m
- Tubacion Dj-355mm PN16 4 cope

h = K v2g = 0.3 ∙ 4 ∙ 1.622 ∙ 9.8 = 0.16m
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1 Saraçineska totalisht te hapura me K=0.15 ne tubacion DN-200mm

h = K v2g = 0.15 ∙ 3.42 ∙ 9.8 = 0.088m
1 Ujemates elektromagnetik, humbjet e te cilit konsiderohen K=0

2 Kundravalvul me K=2 instaluara ne tubacion DN-200mm

h = K v2g = 2 ∙ 2 ∙ 3.42 ∙ 9.8 = 2.35m
Reduksione koncentrike me K=0.28  jane ne total 4 cope ku 2 prej tyre jane ne tuba
DN-200 dhe 2 prej tyre ne tubacion DN-350mm

h = K v2g = 0.28 ∙ 2 ∙ 3.42 ∙ 9.8 = 0.33m
h = K v2g = 0.28 ∙ 2 ∙ 1.12 ∙ 9.8 = 0.34m

Nga llogaritjet e mesiperme rezulton humbjet totale te vendit :h = 0.17 + 0.037 + 0.16 + 0.088 + 2.35 + 0.33 + 0.34 = 3.475m
Perfundimisht parametrat e pompes :

Hpompes=Z2-Z1+hwgjat+hvendit+Hlirë=102.5-21+28.14+3.475+5=118m

Llogarisim fuqinë e pompës :

P = qρgh=0.107m3/sek*1000kg/m3*9.8m/s2*118m=123734.8W=123.73 kW

Fuqia ne aksin e pompes :

N = Pη = 123.730.76 = 162.8kW
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 Verifikojme pompen e zgjedhur per kavitacion

Pompa e perzgjedhur me parametra Q=107l/sek H=152m dhe NPSH=4.82m

Per te verifikuar kavitacionin duhet te llogaritet lartesia maksimale ne thithje dhe
te krahasohet me disnivelin prej aksit te pompes dhe nivelit minimal ne depon
200m3 i cili eshte -3

h = Pγ − Pγ − NPSH − h
Raporti

γ
varet nga kuota mbi nivelin e detit, e pranojme kete raport :P

γ = 101325 Pa9810 N/m = 10.33m
Raporti

γ
varet nga vlera e presioni i avujve te ujit ne temperatura te ndryshme.

Me e disfavorshme eshte ne kushtet e temp se larte. Pranojme ne 25oC Pavuj=3.17 kPaP
γ = 3170 Pa9810 N/m = 0.32m

Pra i=3 m/km

Hwthithje=0.02*3=0.06m

Kemi perfundimisht:

h = Pγ − Pγ − NPSH − h = 10.33 − 0.32 − 4.82 − 0.06 = 5.13m > −3
Nga llogaritjet pompa nuk do te jete nen efektin negativ te kavitacionit

Ne menyre qe pompat e vendosura, te mos punojne jashte kurbave karakteristike te
tyre, te zgjidhen me kujdes ne menyre te tille qe edhe ne rastet kur puset te jene
vlerat e tyre minimale, Q=40-50 l/sek, pompat te mos dalin jashte karakteristikave. Ky
eshte kusht thelbesor ne mirembajtjen dhe rritjen  e jetgjatesise se pompave.

8-3 Llogaritjet Hidraulike rrjet Shperndares

Me qellim llogaritjet hidraulike te rrjetit shperndares, do te marrim per baze prurjen e
llogaritur



[ Rikonstruksion i Puseve Ekzistuese dhe Ndertim i Ri i Linjes se
Transmetimit dhe Shperndarjes se Ujesjellesit Fushë Krujë ] RELACION

TEKNIK

ERALD-G shpk Page 17

Q = Q ∙ K = 387.42 ∙ 2 = 774.85 morë = 215.23l/sek
Kuoten e tabanit te depos = 97m

Kuota e tokes ne piken fundore ku do lidhet tubacioni me rrjetin ekzistues=38

Pjezometri ne piken e shperndarjes Pj=38m+40m=78

Gjatesia L=2200ml

i = 97 − 782.2 = 8.63m/km
Nga relacioni Hazen-William

ℎ = ∙ ∙ 2 ∙

Perzgjedhim tubacion PE100PN10 Dj-400mm
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 LLOGARITJA E BLLOQEVE TË ANKERAVE .

Në vendet e ndryshimit të këndeve në planin vertikal të tubacionit është e
nevojshme të ndërtohen blloqe ankorimi. Llogaritja e këtyre blloqeve kryhet si më
poshtë vijon:  Kur ka një ndryshim të pjerrësisë në tubacion, blloqet e ankerave
duhet të garantojnë që forca rezistente që do të veprojë në të nuk do të dëmtojë
dhe vendosë tubacionin. Forca të rëndësishme mund të përqendrohen nëpër zonat
e kthesave të tubacionit në drejtimin vetrikal. Forcat më të mëdha shkaktohen
zakonisht nga presioni hidraulik në brendësi të tubacionit, i cili ka tendencë të
rrëshqasë tubacionin ose te shkëputë nyjet ku kemi ndyshimin e këndit. Në varësi të
trasesë dhe gjatësisë ku kalon tubacioni, forca të tjera mundet gjithashtu të
kontribuojnë në një masë të ndryshme. Të tilla janë forcat e shkaktuara nga zgjerimi
termik i tubave, pesha e pjesës së sipërme të tubacioneve, e cila e shtyn tubacionin
poshtë në shtratin e vet si dhe reduksionet në diametrin e tubave. Ankerat vendosen
në kthesat  e tubacionit në planin vertikal për të siguruar e peshës se nevojshme për
ti kundërvepruar rezultantes të të gjithë këtyre forcave dhe për ti shkarkuar ato në
tokë. Edhe përgjatë një seksioni te drejte, ankerat mund të jenë të nevojshëm në
intervale të caktuara, për të parandaluar rrëshqitjen e tubacionit në drejtimin poshtë
për shkak të peshës së tij dhe ta mbajë tubacionin të sigurt. Blloqet e ankorimeve
ndërtohen zakonisht prej betoni, duke u vendosur dhe mbajtur së bashku rreth
tubacionit, të përforcuara edhe me shufra hekuri. Një bllok tipik ankorimi për
tubacionit te çelikut jepet në figurën e mëposhtme .
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