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Tre vite sfide për të punuar me eficiencë si dhe
instalimi i praktikave për të kryer operim dhe
mirëmbajtjen e ITUN Vlorë.



 Impianti 3-vite Operim dhe Mirëmbajtje. 

Sfidat në lidhje me ujin e ndotur të kanalizimeve që

ushqehet impiantin.

Sfidat me 9STP-ve që përcjellin ujin e ndotur te kolektori

kryesor drejt impiantit të trajtimit.

Sfidat në lidhje me Operim dhe Mirëmbajtje për të gjitha

paisjet e instaluara në Impiant.



 Në këto 3 vite Operim dhe Mirëmbajtje në ITUN disa nga
problemetikat që jemi hasur më shpesh janë:

1. Përzierja e ujërave të bardha, ujërat e shiut me ujërat të ndotur
që vijnë nga rrjeti i kanalizimeve dhe nga 9-stacionet e 
pompimit për tu trajtuar në impiant.

2. Sasi të lartë ndotësave organike dhe inorganike që vijnë nga
rrjeti i kanalizimeve.

Këto ndotësa si: lecka dhe materiale plastike sjellin
problematika.

3. Sasi e lartë rëre që vjen nga rrjeti i kanalizimeve.



Vendosja e Qr.code sticker tek Skema
Teknologjike e ITUN Vlora



Sistemi me Qr.Code për Operim dhe Mirëmbajtje.



Risi në Impiantin e Vlorës është dhe pajisja
automatike për marrjen e mostrave.



Prurjet ditore nga sistemi Scada dhe krahasimi me 
sasinë e faturuar për klientët që përfitojnë sistem
kanalizimesh.

Viti 2018 Viti 2019 Viti 2020 Viti 2021

Nr Emërtimi Fluksi m3
Faturimi
m3 Fluksi m3 Faturimi m3 Fluksi m3 Faturimi m3 Fluksi m3 Faturimi m3

1 6 Mujori i parë 2806518 1913458 3429911 1808514 3500849 1732990 3454262 1813438

2 6mujori i dytë 3183829 1962315 3677240 1936758 2691551 1985811

3 Totali 5990347 3875773 7107151 3745272 6192400 3718801

4 Humbjet m3 2114574 3361879 2473599 1640824



Në tabelat e mëposhtme janë paraqitur 
mesataret  në hyrje,dalje të secilës analizë
për vitet 2018-2019-2020-2021.

Viti

Analizat

COD(mg/l)
Hyrje     Dalje

BOD5(mg/l)
Hyrje   Dalje

TSS(mg/l)
Hyrje     Dalje

2018 204.38 125.68 67.48 28.32 89.59 22.82

2019 199.5 120.6 74.8 33.3 91.4 29.8

2020 222.56 136.39 106.25 61.57 97.32 29.97

2021 220.04 150.16 106.7 65.36 95.6 30.85



Video
https://youtu.be/bIVkLHYDEDk

https://youtu.be/bIVkLHYDEDk


 https://de.dwa.de/de/qr-code-abwassertechnik.html

Faleminderit!
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