
KONTROLLI AKTIV I RRJEDHJEVE NË RRJETIN E 
UJËSJELLËSIT TË QYTETIT TË KORÇËS

Përshkrimi i përgjithshëm i metodologjisë që

ndiqet dhe zbatimet konkrete të disa

koncepteve teorike në praktikë.



1.ANALIZA E SITUATËS AKTUALE



1.1 INDEKSI I RRJEDHJEVE INFRASTRUKTURORE (ILI)

 Programi për kontrollin aktiv të rrjedhjeve fillon me llogaritjen e Indeksit të rrjedhjeve infrastrukturore (ILI) 

që është tregues pa njësi dhe “mat” sa mirë po zbatohet strategjia e menaxhimit të rrjedhjeve. 

Ku: CARL - Humbjet reale korrente vjetore (l/ditë)

UARL - Humbjet reale të pashmangshme vjetore (l/ditë)

 Në rastin e rrjetit të qytetit të Korçës për vitin 2021 ILI=1,70

 Në funksion të kësaj vlere përcaktohet kategoria e performancës së menaxhimit të humbjeve reale.

𝐼𝐿𝐼 =
𝐶𝐴𝑅𝐿

𝑈𝐴𝑅𝐿



1.2 KATEGORIA E PERFORMANCËS PËR MENAXHIMIN E HUMBJEVE REALE

Klasifikimi i vendeve sipas zhvillimit nga Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe

Kombet e Bashkuara.

Shqipëria është pjesë e vendeve në zhvillim.
Sistemi i fashës i Institutit të Bankës Botërore për vendet e zhvilluara dhe vendet

në zhvillim.

Në rastin tonë, për vlerën ILI=1,70 vërehet se pakësimi i mëtejshëm i
humbjeve mund të mos jetë ekonomik, përveçse nëse ka mungesa; 
duhet analizë e kujdesshme për të identifikuar menaxhimin kosto-
efektiv të rrjedhjeve. Kompania llogarit objektivat e veta për
reduktimin e indeksit ILI.



1.3 LLOGARITJA E OBJEKTIVIT

TARL - Objektivi për humbjet reale vjetore (m³/vit)

CARL - Humbjet reale korrente vjetore (m³/vit)

PMI - Indeksi aktual i menaxhimit të presionit ( - )

TPMI - Indeksi objektiv i menaxhimit të presionit ( - )

ILI - Indeksi aktual i rrjedhjeve infrastrukturore ( - )

TILI - Indeksi objektiv i rrjedhjeve infrastrukturore ( - )

𝑇𝐴𝑅𝐿 = 𝐶𝐴𝑅𝐿 ×
𝑇𝐼𝐿𝐼

𝐼𝐿𝐼
×
𝑇𝑃𝑀𝐼

𝑃𝑀𝐼
= 730.265 Τ𝑚3 𝑣 𝑖𝑡 ×

1,00

1,70
×
2,43

2,43
= 429.567,65 ≈ 430.000 Τ𝑚3 𝑣 𝑖𝑡

 Në rastin e rrjetit të ujësjellësit të qytetit të Korçës, synohet që sasia e humbjeve reale të barazohet me sasinë e 

humbjeve të pashmangshme vjetore. Indeksi i menaxhimit të presionit ka vlerën “1” që nënkupton se presioni i

rrjetit është optimal dhe nuk është e nevojshme të merren masa për reduktim të mëtejshëm. Metoda e duhur e 

ndërhyrjes për arritjen e objektivit do të jetë Kontrolli Aktiv i Rrjedhjeve (ALC).



1.4 ANALIZA E TIPOLOGJISË SË DEFEKTEVE
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Diametri dhe lloji i tubacionit

NUMRI I DEFEKTEVE TË RAPORTUARA 

NË FUNKSION TË LLOJIT TË 

TUBACIONIT

 Numri më i lartë i defekteve është në tubat PE DN25 të lidhjeve

të shërbimit dhe në tubat xingato 2” që furnizojnë kolonat e 

pallateve të ndërtuara para vitit 2000.

 Diametrat DN63 deri në DN400 nuk paraqesin defekte. Ka 

përjashtime në rastet kur në rrugë kryhen punime dhe mjetet

dëmtojnë rrjetin e ujësjellësit. Pas riparimit këto tubacione

mbahen në monitorim të vazhduar.
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Diametri dhe lloji i tubacionit

SASIA E HUMBJEVE REALE (M³/VIT) NË 

FUNKSION TË LLOJIT TË TUBACIONIT



1.5 SHEMBUJ TË TIPOLOGJISË SË DEFEKTEVE

 Dy llojet e defekteve që sjellin 99,5% të humbjeve reale.  

 Tubacione xingato 2” për furnizimin e

kolonave të pallateve të ndërtuara para vitit 2000.   

 Tubacione PE DN25 të lidhjeve të shërbimit.

 “Magazinohen” dhe përdoren për analiza

afatgjata. Llogaritjet hidraulike të rrjedhjeve etj. 



2. MASAT E NDËRMARRA DHE HARTIMI I PROGRAMIT 

PËR KONTROLLIN AKTIV TË RRJEDHJEVE



2.1 INVESTIMI NË PAJISJE TEKNIKE DHE TRAJNIMI I PERSONELIT

 Investimi në pajisje.

 Trajnimi i personelit në Gütersloh, Gjermani.

 Teoria e pajisjeve, aplikime në terren dhe metoda
praktike për përdorim sa më efiçent.



2.2 DISKRETIZIMI I RRJETIT TË UJËSJELLËSIT NË ELEMENTËT

PËRBËRËS TË TIJ.

 Zonat e presionit dhe kontrolli i tyre përmes bilancit mujor.

 Step-Testi. Mbylja e saraqineskave për një zonë të caktuar dhe

marrja e leximeve të prurjeve të natës (ora 3:00) për gjykimin

nëse ka ose jo defekte.

 Ndërtimi i DMA-ve (Zona Administrative të Matura) për pjesët e 
rrjetit ku është i mundur ndërtimi. Leximi periodik i tyre.

 Leximi periodik i matësave kryesorë të pallateve dhe diferenca

mes volumit që hyn në rrjet dhe ujit me të ardhura. 



2.3 ZONAT E PRESIONIT DHE KONTROLLI I TYRE PËRMES BILANCIT

MUJOR.

 Ndjekja e raporteve të prodhimit të

ujit dhe faturimit për secilën zonë
presioni jep të dhëna në lidhje me 

humbjet reale.

 Nqs një nga zonat ka probleme në

lidhje me këtë parametër kalohet

në Step-Test.

 Zonat e presionit në planimetri.



2.4 STEP-TESTI (ATJE KU NUK ËSHTË E MUNDUR TË NDËRTOHET DMA)

 Dokumenti kryesor në kryerjen e Step-

Testit është AS_BUILD (Projekti i

Zbatuar i rrjetit). 

 Në rast se leximet e natës zvogëlohen

pas mbylljes së saraqineskave duhet

që zona të skanohet.

 Në rastin e një zone problematike të

përcaktauar me Step-Test 

rekomandohet përdorimi i

korrelatorëve që marrin informacion

gjatë 24 deri 48 orëve.



2.5 NDËRTIMI I DMA-VE DHE PËRCAKTIMI I METODAVE MË EFIÇENTE

PËR APLIKIMIN E KONTROLLIT AKTIV (SKANIMEVE).

 Në rast se kemi diferenca në leximet për një

DMA, marrim vlerën e prurjeve të natës për të

përcaktuar karakterin e humbjeve (Teknike ose

Administrative).

 Nga analiza afatgjatë e defekteve dhe

tipologjisë së tyre (që përmendëm më lart) dhe

vlerat e presionit në çdo nyje të rrjetit (që

merren nga modeli hidraulik i rrjetit në

WaterCAD) përcaktojmë numrin e defekteve në

zonë.

 Në funksion të numrit të defekteve zgjedhim

pajisjet që do të përdorim për skanimin e zonës.



2.6 TABELA PËR LLOGARITJEN E PRURJES SË HUMBJEVE TEKNIKE DHE 

NUMRIN E DEFEKTEVE

 Tabelë e ndërtuar nga punonjës të UKKO duke 

kombinuar njohuritë hidraulike me analizën

afatgjatë të tipologjisë së defekteve. 

 Përcaktimi i saktë i pozicionit të defektit ul dhe

impaktin negativ të riparimeve në infrastrukturën

rrugore.

Q (l/s) 0,52528 Zona 1 (Kr) Zona 2 (Kr) Zona 3 (Kr)

P (bar) 5,92256 942 908 989

C 0,61000

Kr (m) 942,00000

Kp (m) 872,00000

Da (m) 980,00000

L (m) 1470,00000

hw r-p (m) 8,82000

i (m/m) 0,00600

A (m²) 0,00003

ΔP (Pa) 462933,83231

Pa (bar) 1,00000

Pt (bar) 29321,73400

ρt (kg/m³) 2300,00000

h kanalit (m) 1,30000 Q (m³/s) 0,00053

g (m/s²) 9,80660 v (m/s) 30,45550



2.7 MATËSAT KRYESORË NË PALLATE (DMA E 

OBJEKTEVE KOLEKTIVE TË BANIMIT)

 Në rastet e pallateve dhe banesave kolektive, kontrolli është më i

thjeshtë. Pas përcaktimit se objekti ka një defekt, përdoren

korrelatorët për distanca të vogla. Në këtë rast synohet

minimizimi i dëmtimeve të objektit gjatë riparimit të defektit. 



2.8 KONKLUZIONET E KONTROLLEVE PËR VITIN 2022.

 Sipas trendit të defekteve të gjetura përcaktohet se indeksi ILI 

nga vlera 1,70 që ishte në vitin 2021 zbret në 1,5 për vitin 2022.

Muaji 
Numri i 

kontrolleve

Numri i defekteve 

të gjetura

Prurja totale e 

rrjedhjes (l/s)

Sasia e humbur 

gjatë muajit (m³)

Sasia që do të kishte 

humbur deri sot (m³)

Diferenca (uji i 

"kursyer") (m³)

Janar 18 3 6,30 16 896,00 163 296,00 146 400,00 

Shkurt 15 2 3,27 7 916,00 76 283,00 68 367,00 

Mars 14 0 - - - -

Prill 16 3 5,49 14 245,00 99 611,00 45 613,00 

Maj 18 5 3,52 9 130,00 54 743,00 29 428,00 

Qershor 17 2 2,84 7 378,00 36 806,00 29 428,00 

Korrik 14 1 0,42 1 093,00 4 355,00 3 262,00 

Gusht 18 3 13,09 33 932,00 101 788,00 67 856,00 

Shtator 17 9 13,58 35 188,00 70 399,00 35 211,00 

Tetor 18 7 7,11 18 429,00 18 429,00 -

TOTALI 165 35 144 207,00 625 710,00 425 565,00 



FALEMINDERIT!


