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Si rezultat të humbjeve të mëdha të ujit në zonën Brekoc që janë evidentuar nga sektori i shitjes ne kemi marrë

keto veprime :

• Zona e lagjes Brekoc është pjesa më jugore e qytetit të Gjakovës dhe furnizohet me ujë nga rrjeti i

ujesjellesit te qytetit me gyp 0200mm. Në këtë zonë përfshihet zona urbane (lagj. Brekoci) dhe zona rurale

( fshatrat Firze, Meje, pjesa e eperme Brekoc)

• N zonën urbane (lagjja Brekoc) shtypja punuese eshte 5-6 bar, ndërsa në zonën rurale kuotat janë më të

larta dhe shtypja punuese arrinë 2-3bar.

• Numri i konsumatoreve për zonën urbane dhe ruarle është868 .



• Në këtë zonë janë të montuar 1 ujëmatës Kryesor (me datalloger) dhe 5 ujëmatësa zonal( 4 me datalloger, 1 

pa datalloger - dega e Firzës, ku janë të paraqitur në situacion.

iBrekoel

ekoc (Shote Galieai)'

iBrekoc(taayllferija)

Pozita e ujëmatësave për zonën e Brekocit



Ujëmatësi kryesor për zonën e Brekocit Datallogeri - pajisja për matjen e rrjedhjes dhe shtypjes 



Veprimet që janë ndërmarrë për zvogëlimin e humbjeve :

1. Leximi i të gjithë ujematësave të konsumatoreve nga ekipet e kontrolles. Këto lexime nga terreni janë bartur në 

sistemin e faturimit. Gjate leximit ka pasur edhe gabime dhe te gjithat jane evidentuar ne sistem.



2. Evidentimi i të gjithë ujëmatësave që nuk  fuksionojnë dhe të bëhet ndërrimi. Ekipet në terren i kanë evidentuar 

ujëmatësat që nuk funksionojnë dhe është bërë ndërrimi i tyre në mënyrë sistematike.



3. Evidentimi i të gjithë konsumatorëve të cilët nuk kanë ujëmatësa. Ekipet e kontrolles kanë arritur ti evidentojne

konsumatorët të cilët nuk kane pasur ujëmatësa ( janë faturuar paushall), dhe menjëherë ekipet kanë dalë ne

terren dhe kanë vendosur ujëmatësat

4. Evidentimi të gjithë konsumatoret ilegal ( te paparaqitur) . Kemi arritur që të evidojmë të gjithë konsumatoret ilegal. 

Ju kane montuar ujëmatësat dhe janë vendosur ne sistem te faturimit.



5. Kontrollimi sistematik i te gjitha armaturave,mbyllësave, hidrantave dhe ato që nuk funksionojne apo janë 

te dëmtuara janë evidentuar dhe janë ndërruar,



6. Bëhen leximet e ujëmatesit kryesor dhe nën zonal , ditore , javore, mujore,

Leximi i ujëmatësit Kreysore ( Brekoc)



Siuacioni i punës në terren i ndarjes të zonave dhe nënzonave

7. Është bërë ndarja në nënzona se si furnizohen me ujë konsumatorët,



Montimi i manometrave per matjen e presionit ne zonat e ndryshme

8. Janë bërë  matjet e presionit nëpër nën zona. Jane montuar manometrat ne zona te cakta siq shifet ne foto.



Rasti kur gjate kontrollimit te pusetave te kanalizimit kemi hasur ne rrjedhje te madhe te ujit dhe menjehere e kemi

rregulluar defektin

Pas identifikimt te defektit dhe rregullimit te defektit, është vërejtur menjëherë shpenzimi më i vogel i ujit gjate natës.

9. Janë kontrolluar pusetat e kanalizimit në këtë zonë dhe në nën zona, sepse uji nga defektet ne rrjetin e ujesjellesit , mund te

mos dele siperafaqe por te deperton ne rrjetin e kanalizimit,



10. Është punuar në detektimin e humbjeve teknike me instrumente akustike. Pas ndarjes së terrenit në zona dhe

nënzona kemi detektuar në mënyre permanente dhe kemi arritur të identifikojmë një numër të konsiderushem te

defekteve të cilat nuk jane parë në siperfaqe.

Traset e rrugëve ku kemi bere detektimin me paisjet akustike



Puna ne terren gjate detektimit te rrjedhjeve dhe veprimi i i menjehreshem ne rregullimin e defekteve





Gjatë punës në terren është punuar situacioni i ndarë në nën zona që të evidentohet se cila zoneë është detektuar, a ka

pasur ndonjë vend që dyshohet se ka rrjedhje. Nëse paraqitet rasti atëherë menjëherë thirret ekipi i mirëmbajtjes që te

zbuloj rrjedhjen dhe të bënë rregullimin e defektit.

Për çdo defekt të gjetur janë mbajtur shënimet dhe menjëherë janë marrë masat për rregullim.

Pas marrjes të gjitha këtyre masave kemi bërë matjet nëpër secilën nënzonë dhe për zonën në tërësi për nje periudhë 1-2

mujore dhe janë vërejtur ndryshimet në shpezmi te ujit,gjegjësisht janeëzvogëluar duksheëm humbjet e ujit.

Duke i bashkrenditur dhe realizuar të gjitha veprimet e cekura më lartë, është arritur deri te zvogëlimi i humbjve te ujit

në këte zonë.

Te gjitha veprimet e kryera në terren janë te paraqtiur në forme raporti dhe janë të paraqitura me foto dhe grafikone te

matjeve te shpenzimit te ujit

Perfundim

Nga kjo që u tha më lartë shifet se hulumtimet dhe puna në zvogëlimin e humbjeve të ujit duhet të jenë

aktivitet ekipor dhe i përherëshëm i kompanive që mirren me furnizim me ujë

Punoi : Avni Caka, inxh i dipl. i hidro.



Faleminderit për Vëmendjen Tuaj !


