
“Masterplani i furnizimit me uje te qytetit te Tiranes
per perspektiven 25 vjeçare “

Objektivi eshte : Sigurimi i burimeve ujore, rritja e 
cilesise dhe permiresimi i performance financiare te

UKT sh.a .

Objekti i projektimit



PËRSHKRIMI I ZHVILLIMIT

 POZICIONI
Ky projekt do të zhvillohet në qyteti e Tiranës ku pjeset
kryesore te tubacioneve do te shtrihet jashte qendrave
kryesore te banuara te Tiranes ne forme unazore.  Ne 
pjesen Veriore dhe Verilindore shtrihet ne kuotat me te
uleta te qytetit, ndersa nga pjesa Perendimore dhe
Jugperendimore do te shtrihet ne pjesen me te ulet te
qytetit. 

 LLOJI I NDËRHYRJES DHE MASA E NDËRHYRJES.
Ndërhyrja parashikon zhvillimin e punimeve të
ndërtimit të tubacioneve dhe objekteve te tjera
ndihmese me qëllim furnizimin me ujë 24 orë për sot 
dhe për një prespektivë 25-vjeçare nëpërmjet Unazës së
presionit mbështetur ne studimin e masterplanit të
zhvillimit teknik dhe strategjik.

 KOHEZGJATJA E PUNIMEVE

Punimet e ndërtimit të ketij objekti jane parashikurar te
zgjasin 24 muaj kalendarike. 

 VLERA E INVESTIMIT E LLOGARITUR NE FAZEN E 
PROJEKT IDESE PERFUNDIMTARE
A=5’792’281’911 leke me T.V.SH



ASPEKTI TEKNIK DHE AI EKONOMIK.

 Një nga problemet më të mëdha të rrjetit të ujësjellësit në Tiranë është se shkalla e 
NRW është 65-70%, e cila konsiderohet një përqindje shumë e lartë edhe krahasuar
me vendet e tjera. Pa zvogëluar NRW të lartë, kompania rrezikon punën e saj, planet 
e zhvillimit të ardhshëm dhe stabilitetin e bilancit financiar të saj. 

 Nga pikëpamja teknike, qëllimi më i rëndësishëm është krijimi i një shërbimi të
vazhdueshëm 24-orësh të furnizimit me ujë së bashku me reduktimin e NRW. Të
gjitha masat e tjera teknike do të ndërmerren për të arritur këtë qëllim ose më pas. 

 Nga një këndvështrim financiar, qëllimi më i rëndësishëm është rritja e të
ardhurave nëpërmjet faturimit, duke ndihmuar kështu në zbatimin e masave shtesë
në rritje të efikasitetit. 

 Ne fazen e ndertimit te ketij objekti do te punesohen rreth 250 punonjes dhe
specialist te ndryshem, ne varesi te procesit te punes qe do te zhvillohet.



Implementimi i këtij projekti ofron mundësitë si më poshtë:

 Sigurimi i furnizimit 24 orë me uje

 Eficencë në kosto

 Reduktim i NRW

 Zbatimi i menaxhimit të presionit

 Mirëmbajtje e ulët

 Kërkesë e ulet për punonjës të kualifikuar

 Ҫmontim i depozitave në tarraca dhe ne bodrumet e pallateve.

 Përmirësim i cilësisë së ujit

 Reduktimi i kohes se qendrimit të ujit ne tubacione

 Lehtësia e funksionimit

ASPEKTI TEKNIK DHE AI EKONOMIK.



TE DHENA TE PERGJITHSHME MBI TE CILAT
BAZOHET PROJEKTI.

Informacioni Te dhenat:

Norma per uje (litra/banore/dite) per Tiranen 300

Norma per uje (litra/banore/dite) per Kamzen 250

Rritja vjetore e popullsise 1.6%

Popullsia e Tiranes per vitin 2020 780,000

Popullsia e Kamzes per vitin 2020 95,000

Nr.
Vitet

Indikatoret Kyc Njesia 2020 2025 2030 2035 2040 2045

1 Popullsia Total nr.
875,000 

947,276 1,025,522 
1,110,232 

1,201,938 1,301,220 

1.1 Tirane nr.
780,000 

844,429 914,180 
989,692 

1,071,442 1,159,945 

1.2 Kamez nr.
95,000 

102,847 111,342 
120,539 

130,496 141,275 

Llogaritja e popullsise per prespektiven 25 vjeçare



KERKESAT PER UJE

Nr.
Vitet

Indikatoret Kyc Njesia 2020 2025 2030 2035 2040 2045

1 Popullsia Total nr. 875,000 947,276 1,025,522 1,110,232 1,201,938 1,301,220 

1.1 Tirane nr. 780,000 844,429 914,180 989,692 1,071,442 1,159,945 

1.2 Kamez nr. 95,000 102,847 111,342 120,539 130,496 141,275 

2.1 Kerkesa ditore per banore (Tirane) l/b/d 300 300 300 300 300 300

(ne kete kerkese jane perfshire dhe humbjet prej 20%)

2.1.1 Kerkesa ditore per banore (Kamez) l/b/d 250 250 250 250 250 250

(ne kete kerkese jane perfshire dhe humbjet prej 20%)

3
Kerkesa Mesatare per Uje (Total)

m3/d 257,750.0 279,040.5 302,089.6 327,042.6 354,056.7 383,302.3 

3.1 Tirane m3/d 234,000.0 253,328.7 274,254.0 296,907.7 321,432.7 347,983.4 

3.2 Kamez m3/d 23,750.0 25,711.8 27,835.6 30,134.9 32,624.0 35,318.8 

4 Prurja Totale e kerkuar nga burimi/burimet l/s 2,983.2 3,229.6 3,496.4 3,785.2 4,097.9 4,436.4 

4.1 Prurja e kerkuar (Tirane) l/s 2,708.3 2,932.0 3,174.2 3,436.4 3,720.3 4,027.6 

4.2 Prurja e kerkuar (Kamez) l/s 274.9 297.6 322.2 348.8 377.6 408.8 



KY PROJEKT KRIJON MUNDESINE E IMPLEMENTIMIT 
TE SISTEMIT SCADA

SISTEMI SCADA OFRON

 Eleminimin e të gjitha lidhjeve të paligjshme në rrjetin shpërndarës. 

 Dhenien e informacionit te sasise se ujit qe hyn ne zone

 Dhenie e informacionit mbi cilesine e ujit

 Dhënien e informacionit mbi presionet e nevojshme

 Rritja e sigurise operacionale

 Kontroll të klorit të lirë



Sistemi unazor i Ujesjellesit te Tiranes do te furnizohet nga dy burime kryesore te cilat do 

te ushqejne dhe do te mbajne nen presion sistemin unazor te presionit te larte i cili do te

transmetoje uje dhe do te mbaje te karikuar linjat e furnizimit me uje sipas ndarjes se 

zonave te parashikuara.

Impianti i Bovilles, i cili ndodhet ne zonen veriore te qytetit te Tiranes, ne  Koder te Kuqe-

Paskuqan, do te sherbeje edhe si burim kryesor per furnizmin e rrjetit te ujesjellesit. Ky burim do te

menaxhohet ne menyre te integruar me  Depon Partitare, te cilet do te alternojne sasine e ujit qe te

mbajne te karikuar rrjetin e  UPL-se.

TRASIMI I  RRJETIT UNAZOR TE 
PRESIONIT TE LARTE  -UPL  TIRANE



PARAQITJE GRAFIKE TE IMPIANTIT TE TRAJTIMIT TE 
UJERAVE BOVILLE DHE DEPOS PARTITARE.

Impianti I trajtimit te
ujerave Boville

Depo e ujit Partitar



SKEMA E PROPOZIMIT TE UNAZES SE PRESIONIT 
TE LARTE.



HARTA ME NDARJEN E ZONAVE TE UPL-SE

Unaza e Presionit te
Larte eshte
propozuar te kete 7 
zona kryesore per 
furnizimin me uje
24 ore te qytetit. 
Cdo zone e unazes
se presionit te larte
do te kete
minimalisht 2 pika
lidhje te furnizimit
me uje me rrjetin
ekzistues. 



REALIZIMI I RILEVIMIT TOTAL TE QYTETIT.

Per hartimin e projektit eshte
realizuar ne saktesine e duhur
topografia e plote e te gjithe zones 
ku do te zhvillohet projekti.
Pikat topografike jane fiksuar ne 
terren me koordinata ne 
projeksionin UTM ellipsoid WGS84 
dhe kuota. Saktesia e percaktimit te
rilevimit eshte :
-Horizontali 10 mm
-Vertikal 15 mm
Materiali elektronik eshte i
editueshem plotesisht.
Para fillimit te rilevimit u krye
rikonicioni i detajuar i terrenit, i cili
sherbeu per percaktimin e sakte te
metodikes se punes, menyren e 
ndertimit te rrjetit gjeodezik, 
poligonometrise se rilevimit, 
nivelimit teknik si dhe organizimit te
punes.



VLERESIMI I RRJETIT EKZISTUES.

Gjate inspektimeve
te realizuara ne 
terren udhezuar nga
hartat dhe
azhornimet
ekzistuese te UKT-se 
eshte vleresuar rrjeti
ekzistues i furnizimit
me uje te qytetit dhe
mundesia e 
perdorimit te ketyre
linjave ne vazhdim.



HARTA ME LINJAT E UPL-SE QE PROPOZOHET PER 
HARTIMIN E PROJEKTIT TE DETAJUAR.

KRITERET E ZONIMIT:

a.Rrjeti ekzistues, mundesia e 
perdorimit te tij, investimet
koherente qe jane ne perfundim
dhe atyre qe jane ne vazhdim
nga fondet e UKT-se. 

b.Dendesia e popullsise

c.Lloji i tipologjise se ndertesave

d.Lloji I aktivitetit

e.Topografia dhe infrastruktura

f.Barrierat fizike natyrore ose
urbane



KRAHASIMI TEKNIK I MATERIALEVE TE 
PERDORURA

GRP Gize Celik 

Materiali 
Fibra xhami, Rezine, Rere silicore Me derdhje centrifugale Me saldim gjatesor dhe spiral

rezistence ndaj korozionit Parandalon korrozionin I korrodueshem, ndryshket 

Pesha volumore 4 here me te lehte I rende I rende 

Aplikimi DN 200 - 4000 mm. Nga DN 80- DN 2000 Nga DN 80- DN 2500

gjatesia L=3- 6- 12 m L= 0.1-12 m L= 12 m

Standarti EN 1796 EN 545 EN 598 EN 10079 

Jete gjatesia Deri ne 50 vjet deri ne 100 vjet deri ne 35 vjet 

Moduli I  elasticitetit 1.3 106 kg/ m2 1.61x106 kg/cm2 dhe 1.8x106 kg/cm2 . 2.1 x116 kg/cm2

Rezistenca ndaj nxehtesise 1200 C 4250 C 3200 C

Perkufizimi I  materialeve Fibra xhami, Rezine, Rere silicore 

Hekuri: 0 deri ne 0.1% karbon,
Celik: 0.1 deri ne 1.7 % karbon,

Gize sferoidale : 1.7 deri ne 5 % karbon

Hekuri: 0 deri ne 0.985% karbon,
Celik: 0.1 deri ne 1.015  % karbon,

Gize sferoidale : 0.5  deri ne 1 % karbon ** elemente te tjere ne % te 
vogel 

Fortesia 230

Presioni I  lejuar 1 deri ne 40 bar. 40 bar 40 bar 

Lidhja me tubacione me ngjitje & me fllanxhe Bashkim me kllapa & fllanxha Bashkim me saldim dhe fllanxhe

Karakteristikat hidraulike Sip e lemuar maximale Sip e lemuar mesatare Sip e lemuar mesatare 

Rakorderite specifike - Gize Gize Gize 

Rrjedhja  nga tubi vetem ne bashkime ne bashkime ne saldime 

Rezistenca ndaj patogjeneve mesatare e larte e larte 

Projektimi I kushtezuar fleksibel I daptueshem 

Ndertimi Kushte specikike
pranon ngarkesa ne ndertim, gjatesi te gjata, I 

manovraeshem 
pranon ngarkesa ne ndertim, gjatesi te gjata 

Problemet operacionale 
Integritet stukturor te ulet , I 

personalizueshme, bllokim I madh, 
ndokohet negativisht nga rezet UV 

implikimi I  futjes se patogjeneve, nuk ka mbrojtje 
katodike 

implikimi I  futjes se patogjeneve, nuk ka mbrojtje katodike 

REFERUAR NGA TE DHENAT E MESIPERME  DHE NGA ANALIZA TEKNIKO-EKONOMIKE, SHPREHIM SE : TUBACIONET PREJ GIZE JANE ME TE PERSHTATSHME NE NDERTIMIN E KETIJ RRJETI 
TE RI ME FU, 

1- jetegjatesia- celiku ka dy here me pak jetegjatesi dhe parametrave te tjere biologjike dhe bakteriologjike se giza

2- perdorimi - giza ka prioritet ndaj GRP, pasi kjo e fundit ka perdorim me te gjere ne industri,netubacione presioni dhe rrjetit te shkarkimit te ujerave te zeza.

3- problemet operacionale- pamundesia e gizes per nderhyrje te jashteligjshme



FALEMINDERIT!


