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Përmbajtja 
• Qëllimet kryesore të projektit 

• Përshkrimi i masave të zbatuara 

• Dizajni i rrjedhës totale 

• Punët rikonstruktive e rehabilituese  

• Efiçienca e aseteve të reja të elektro-pompave 

• Analiza/ Rezultatet 

• Rezultatet dhe rekomandimet 

 



Qëllimet e projektit 

• Zgjidhja optimale profesionale per sistemin pompues shumenivelesh – 
kaskade dhe distribuimin kompleks per shkak te konfiguracionit  

• Konsumi i energjisë elektrike sa më efiçient 

• Zvogëlimi i humbjeve në hallkat furnizuese dhe rrjetë 

• Ngritja e sasisë dhe furnizimit stabil me ujë të pijshëm për 11 fshatra, me rreth 
12500 banorë 



Përshkrimi i masave të zbatuara 
• Studimi i gjendjes ekzistuese te infrastruktures hidro-elektro-mekanike, matjet, analizat, 
perpunimi i te   dhenave dhe zgjidhja finale projektuese 
• Instalimi i pompave të reja, përfshirë pompat ndihmëse (stand-by) në secilin stacion pompimi 
• Instalimi i elektromotorëve të rinj me efiçiencë të lartë (IE4) për të gjitha pompat  
• Instalimi i kontrollit të sofistikuar të elektropompave me automatizim, soft starter dhe monitorim 
ne distancë 
• Rehabilitimin e gypave shtytës në trasen SP Nashec Sozi ÷ Konjush 1 dhe SP Nashec Sozi ÷ 
Kobajë 
• Rehabilitimi i gypave primar dhe sekondar ne segmentet problematike të rrjetat për zvogëlimin e 
humbjeve të ujit. 
• Përqendrimi në skemë efiçiente pompimi gjatë natës për të ulur kostot e energjisë. 

 



Dizajni i rrjedhës totale 
Ndërhyrjet e zbatuara për zvogëlimin e konsumit të përgjithshëm të energjisë 

• Pompat dhe elektromotorët e rinjë: 
• 2+1 për Nashec në Kojush 1 

• 2+1 për Nashec në Kobaj 

• 2+1 për Kojush 1 në Kojush 2  

• 1+1 për Kojush 2 në Planea 

 

• Automatizimi i Punës së Elektro-Pompave 
 

• Rezervuaret me vëllim të madh, mbushja e kontrolluar në nivele konfiguruese në rezervuar sipas konsumit dhe 
kordinim optimal ndërmjet rezervuarëve. 

• Aktivizimi selektiv logjik i elektropompave për furnizim uniform, punë të barabartë dhe jetëgjatësi optimale. 

• Mundësia e konfigurimit të  pompimit maximal gjatë natës ku tarifat e energjisë elektrike janë më të ulëta  

 

 

• Efiçienca e lartë e pompave zvogëlon 
kërkesën për energji 

• Skema e pompimit 2+1 na mundëson të 
pompojmë më pak ujë kur zvoglohen nivelet 
aktuale të UPF-së 



• Pompimi gjatë natës 
• Ulja e kostos  së energjisë për shkak të përdorimit të tarifave më të ulëta të energjisë elektrike gjatë natës. 

 

• Soft starter-ët  
• Sigurimi i startimit të butë/të ngadaltë të elektro - pompave, proces ky që kontribuon në zgjatjen e jetës së tyre 

 

• Zvogëlimi i UPF-së 
• Krijimi i pesë ZMU-ve (zonat matëse ujore) dhe përmirësimi i menaxhimit të UPF-së 

• Rehabilitimi i ZMU-së ne Mazrek si një pilot projekt demonstrues 

• Ndërmarrja e punëve rehabilituese në gypa shtytës/transportues dhe rezervuarëve që kanë rrjedhje 

 



Kabineti i kontrollit dhe soft startërt Kontrolluesi i energjisë reaktive 

Figura 1. 

SP. Sozi - Nashec SP. Kojush 1 SP. Kojush 2 



Punët rikonstruktive në ZMU - Mazrek 

• Izolimi i ZMU-së në Mazrek me ujëmatës dhe datalloger të ri.  

• Zëvendësimi i rrjetit ekzistues (primar dhe sekondar) të ujesjellesit të fshatit Mazrek, 

4 km rrjet. 

• Shkyçja e lidhjeve ilegale/të paligjshme për shkak të zëvendësimit të rrjetit. 

• Zgjerimi i rrjetit dhe kyçja e konsumatorëve të rinjë. 



Figura 2. Kyçjet shtëpiake me ujematës të ri dhe puseta të 
reja  
 

Figura 3: Datallogeri për monitorimin e ujëmatësve 
zonal në distancë 



Figura 4. Rrjedhjet e padetektuara gjatë procesit të rehabilitimit 



Efiçienca e aseteve të reja: elektromotorët dhe 
pompat 

SP Pompat Efiçienca Konsumi specifik i 
energjisë 

Nashec P1 dhe P2 në Kobaj 70.6% 3.9 Wh/m3/m 

Nashec P1 dhe P3 në Kojush 1 71.4% 3.8 Wh/m3/m 

Kojush 1 P1 dhe P3 në Kojush 2 70.8% 3.8 Wh/m3/m 

Kojush 2 P1 në Planeja 56.2% 4.8 Wh/m3/m 

Kojush 2 P2 në Planeja 63.8% 4.2 Wh/m3/m 



Analizat 







Rezultatet  
  

 

 

• Efiçienca energjetike optimale perkatesisht zvogëlimi i konsumit dhe kostos së energjisë për 30 % 

• Zvogëlimi I humbjeve teknike të ujit në rrjetë ≈ 20 % gjersa në ZMU-të deri 50 % 

• Shtimi I sasis[ së ujit nga 43 l/s në 70 l/s 

• Sigurimi i furnizimit stabil dhe cilësor me ujë të pijes 

• Operimi dhe mirembajtja efikase me kosto shume te ulet finansiare 

• Rritja e besimit, përgjegjësisë  për pagesën e faturave dhe disponimit qytetar të këtij regjioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Rekomandimet 
 
- Studimet e mirëfillta teknike dhe analitike te infrastruktures ekzistuese hidro-elektrike, resurseve ujore, 
konfiguarcionit dhe kostos ekonomike para përcaktimit të zgjedhjes finale projektuese 
- Aplikimi i zgjidhjeve të ngjajshme teknike në sisteme pompimi shumënivelëshe – kaskadë dhe konfiguracion 
të ndryshueshëm të terenit  
- Aplikimi i teknologjisë maximale efiçiente të stabilimenteve elektropompuese  
- Aplikimi i sistemeve të sofistikuara te automatizimit, konfigurimit dhe funksionimit të qendrës monitoruese 
nga distanca  
- Rikonstruktimi i linjave shtytëse e distributive të tejamortizuara dhe në shpërputhje me kriteret teknike të 
kohës me theks të veçantë në segmentet që kanë gjeneruar operim problematik dhe humbje të mëdha të ujit  
- Rritja e vëllimit të rezervuarëve që mundesojnë rezervimin e mjaftueshëm, normalizimin dhe monitorimin 
efikas të furnizimit 
- Instalimi i datallogerëve dhe pasijeve tjera matëse perkatesisht krijimi i ZMU-ve  
- Konfigurimi në mënyrë progresive i pompimit të ujit në tarifën më të ultë të energjisë elektrike – gjatë natës 
- Avansim profesional të stafit për operim dhe monitorim  
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