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Projekti i të nxënit 3 – Pjesa teorike 

 

Instalimi i sistemeve të furnizimit me ujë dhe shkarkimit të ujrave 

Në projektin e të nxënit 3 nxënësit bëjnë fillimisht planin, mbi bazën e të cilit instalojnë një sistem 

të furnizimit me ujë dhe të shkarkimit të tij për një shtëpi ose apartament. Ata hartojnë plane pune, 

lista elementë 

sh e materialesh dhe vizatime të detajuara. Ata instalojnë tubacione të ujit të ftohtë e të ngrohtë 

dhe tubacione shkarkimesh, si dhe pajisje e rubineteri të zakonshme banjash. 

Pas përfundimit me sukses të projektit të të nxënit 3, nxënësit janë në gjendje të instalojnë në 

mënyrë profesionale dhe sipas planeve dhe standardeve të pranuara sistemet e tubacioneve të 

ujit si dhe të instalojnë me precizion pajisje sanitare dhe rubineteri. 

 

Përmbajtjet teorike 

Kapitulli Përmbajtja 

I. Rrjeti i brendshëm i 

kanalizimit 

1. Elementët përbërës të rrjetit të brendshëm të kanalizimit. 

2. Sistemi i ajrimit. 

3. Hartimi i skemës së rrjetit të brendshëm të kanalizimit. 

4. Zbërthimi i skemës së rrjetit të brendshëm të kanalizimit. 

5. Hartimi i planit të punës. 

6. Përcaktimi i bazës materiale dhe i kostos. 

II. Shtrimi i rrjetit të 

brendshëm të kanalizimit. 

1. Përcaktimi i kuotave të shkarkimit të pajisjeve hidrosanitare. 

2. Hapja e kanaleve dhe vrimave për shkarkimin. 

3. Shtrimi i tubave të rrjetit të brendshëm të kanalizimit. 

4. Sistemet e shkarkimit të ujërave të shiut. 

5. Sistemet e mbledhjes së ujërave të shiut. 

6. Sistemet e shfrytëzimit të ujërave të shiut. 

III. Montimi dhe kontrolli i 

pajisjeve hidrosanitare 

1. Montimi i kasetës së shpëlarjes. 

2. Montimi i klozetës. 

3. Montimi i bidesë. 

4. Montimi i lavamanit. 



5. Montimi i lavapjatës. 

6. Montimi i vaskës së banjës. 

7. Montimi i pllakës së dushit. 

8. Montimi i pisuarit. 

9. Montimi i lavatriçes dhe i lavastoviljes. 

10. Montimi i boilerit. 

11. Montimi i aksesorëve. 

12. Prova hidraulike e funksionimit të pajisjeve hidrosanitare. 

IV. Pompat dhe depozitat 1. Ndërtimi dhe funksionimi i pompave. 

2. Ndërtimi dhe funksionimi i depozitave. 

V. Mirëmbajtja dhe kontrolli i 

rrjetit 

1. Përcaktimi i defekteve në rrjetin e brendshëm të furnizimit. 

2. Defektet në pompat dhe eliminimi i tyre. 

3. Defektet në depozita dhe eliminimi i tyre. 

4. Defektet në rrjetin e brendshëm të shkarkimit. 

5. Defektet në pajisjet hidrosanitare dhe eliminimi i tyre. 

6. Përsëritje e projektit të të nxënit 3. 

7. Detyrë kontrolli për PN 3. 
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Projekti i të nxënit 3 – Pjesa praktike 

Instalimi i sistemeve të furnizimit me ujë dhe shkarkimit të ujrave 

Në projektin e të nxënit 3 nxënësit bëjnë fillimisht planin, mbi bazën e të cilit instalojnë një sistem 

të furnizimit me ujë dhe të shkarkimit të tij për një shtëpi ose apartament. Ata hartojnë plane pune, 

lista elementësh e materialesh dhe vizatime të detajuara. Ata instalojnë tubacione të ujit të ftohtë 

e të ngrohtë dhe tubacione shkarkimesh, si dhe pajisje e rubineteri të zakonshme banjash. 

Pas përfundimit me sukses të projektit të të nxënit 3, nxënësit janë në gjendje të instalojnë në 

mënyrë profesionale dhe sipas planeve dhe standardeve të pranuara sistemet e tubacioneve të 

ujit si dhe të instalojnë me precizion pajisje sanitare dhe rubineteri. 

Komponentet e PN 3 

1 shpërndarës për 3 grupe 

1 boiler elektrik 

1 ventil sigurie 6 bar 

1 reduktues presioni 

1 filtër 

1 kasetë shkarkimi murale 

1 klozetë e varur 

1 dush me armaturat 

1 lavaman me armaturat 

 

Ushtrimet praktike 

Përmasat Z të tubave zingato 

Shtrimi i tubave lidhës 

Shtrimi i tubave prej polipropileni 

Montimi i kasetës së shkarkimit murale 

Lartësia e montimit të kasetës së shkarkimit 

Distancat dhe lartësitë e instalimit të dushit, lavamanit, WC-së, shpërndarësit dhe boilerit  

 



Përmasat e izolimit të tubacioneve të ujit të ngrohtë 

Prova me presion dhe protokolli 

Kontrolli sipas funksioneve dhe saktësisë së përmasave 
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Lista1 e materialeve shtesë për realizimin e PN 3 (1 post pune me 4 nxënës) 

Nr. Emërtimi i materialit Njësia Sasia 

1.  Kasetë murale me konstruksion metalik copë 1 

2.  Klozetë e varur copë 1 

3.  Tub xhakomini Ø16 i termoizoluar ml 3 

4.  Bërryl xhakomini me fileto të brendshme Ø16 – ½“ copë 5 

5.  T-pjesë bashkuese xhakomini Ø16x Ø16x Ø16 copë 4 

6.  Tub multistradë alumini me veshje plastike Ø16 ml 3 

7.  T-pjesë për tub multistradë Ø16x Ø16x Ø16 copë 4 

8.  Bërryl multistrade fileto të brendshme Ø16 – ½“ copë 5 

9.  Buketon Ø16 + mashkull (niples) multistradë copë 4 

10.  Buketon Ø16 + mashkull (niples) xhakomini copë 4 

11.  Bërryl plastik Ø20 me fileto (polipropilen)  copë 4 

12.  Manikotë Ø20 me fileto (polipropilen) copë 4 

13.  Manikotë Ø20 lisho (polipropilen) copë 4 

14.  Bërryl Ø20 lisho (polipropilen) copë 6 

15.  T-pjesë Ø20 lisho (polipropilen) copë 4 

16.  Prixhonier M8, gjatësia 1 m copë 4 

17.  Tub Ø20 Toro (plastik) ml 3 
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1 Kjo listë është hartuar nga mësuesit/instruktorët pjesëmarrës në seminarin që u zhvillua në shkollën e 
ndërtimit “Karl Gega” Tiranë, nga 22.02. deri 26.02.2010, në kuadrin e programit AlbVET 







Armatura matëse, armatura
siguruese, efekti i nënpresionit

dhe shkalla e pjerrësisë së tubave
të shkarkimit



Pajisje filtruese e ujit (FILTËR)

FILTRI Pastrimi i filtrit
AlbVET



Ena mbrojtëse e 
filtrit

FILTRI

FILTRI

AlbVET



Reduktues presioni dhe filtër

AlbVET



Shtypja atmosferike

Pjesa e lakuar e tubit

Thithja pason nëse pjesa e lakuar 
e tubit është e mbushur dhe nëse

Efekti i vakuumit në zbrazjen e enëve

AlbVET



Situatë mësimi

Projekt i një tualeti

AlbVET



Situatë mësimi

Radhitja e elementeve (pajisjeve) hidrosanitare në banjo AlbVET



Skicimi i shtrirjes së tubave të shkarkimit

AlbVET



Skicimi i shtrirjes së tubave të shkarkimit

AlbVET



Projeksioni i gjatësisë së tubit  l

Ndryshimi 

i lartësisë

Shkalla e pjerrësisë së tubave të shkarkimit

(njohuritë bazë)

AlbVET



Situatë mësimore: Kërkohet të përcaktohet 
pjerrësia e tubacionit të shkarkimit për të 

dhënat si në figurë



Paraqitja në vizatim e banjos. Pamja në rrafshin horizontal 

AlbVET



Skema e instalimit të tubave të shkarkimit



Pjesë T, rakorderi e tubacioneve të shkarkimit

e mirë e keqe



Shpenzimi i ujit në ditë për person sipas normave 
evropiane 

Shpenzimi privat i ujit sanitar brenda ditës, për
një person, është përllogaritur rreth 128 l

Larja dhe bërja 
e banjos

Larja dhe bërja e banjos

Larja e trupit

Larja e enëve, uji për pirje dhe zierje

Shpenzimi i ujit për lavatriçe

Larja e automobilit (veturës)

Ujitja e kopshtit

Larja e rrobave

Larja e tualeteve

KUJDES në shpenzimin e ujit !!!

AlbVET



Pajisjet sanitare



Pajisjet sanitare -Lavamani

AlbVET



AlbVET

Përmasat e montimit të pajisjes sanitare –
lavamanit dhe të elementeve të tjera

përcjellëse



Përmasat e montimit të pajisjes sanitare –
lavamanit dhe të elementeve të tjera

përcjellëse

AlbVET



Disa nga format e përdorura
të rubinetave (baterive) për

lavamanët

AlbVET



Lloje të ndryshme të sifonëve 

d
e

ri
d

e
ri

d
e

ri

AlbVET



Pajisje sanitare – larëse këmbësh

AlbVET



Rubineta të pajisjes sanitare

AlbVET



Përmasat e montimit të pajisjes sanitare për 
larjen e këmbëve

d
e

ri

AlbVET



Pajisje sanitare - klozetë

AlbVET



Përmasat e montimit të klozetave

AlbVET



Klozetë moderne me elementet përbërës të saj

AlbVET



Përmasat e një kasete për klozetë, e cila montohet në një
mur montazhi (ishull pune)

AlbVET

deri

1

2

3 4



Përmasat standarde të montimit të urinarëve

AlbVET



Sifona të urinarëve

Ujë i mbetur

Urinë

Tub përcjellës

AlbVET
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