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SEKSION 1 SPECIFIKIME TË PËRGJITHSHME  

1.1 Specifikime të përgjithshme  

1.1.1 Njësitë matëse 

Në përgjithësi njësitë matëse kur lidhen me Kontratat janë njësi metrike në mm, cm, m, 

m², m³, Km, N (Njuton), Mg (1000 kg) dhe gradë celcius. Pikat dhjetore janë të shkruara 

si “. “.  

1.1.2 Grafiku i punimeve  

Kontraktuesi duhet t’i japë supervizorit një program të plotë duke i treguar rendin, 

proçedurën dhe metodën sipas së cilave, ai propozon të punohet në ndërtim deri në mbarim 

të punës. 

Informacioni që mban supervizori duhet të përfshijë: vizatime që tregojnë rregullimin 

gjeneral të ambienteve të godinës dhe të ndonjë ndërtimi apo strukture tjetër të 

përkohshme, të cilat ai i propozon për përdorim; detaje të vendosjes konstruksionale dhe 

punëve të përkohshme; plane të tjera që ai propozon t’i adaptojë për ndërtim dhe 

përfundimin e të gjitha punëve, si dhe në vijim, detaje të fuqisë punëtore të kualifikuar dhe 

jo të kualifikuar si dhe supervizionin e punimeve. 

Mënyra dhe rregulli që janë propozuar për të ekzekutuar këto punime permanente është 

temë për t’u rregulluar dhe aprovuar nga supervizori, dhe çmimi i kontratës duhet të jetë i 

tillë që të përfshijë çdo rregullim të nevojshëm, të kërkuar nga supervizori gjatë zbatimit 

të punimeve.  

1.1.3 Punime të gabuara  

Çdo punë, që nuk është në përputhje me këto specifikime, duhet refuzuar dhe kontraktuesi 

duhet të riparojë çdo defekt me shpenzimet e veta, sipas projektit. 

1.1.4 Tabelat njoftuese, etj. 

Asnjë tabelë njoftuese nuk duhet vendosur, përveç: 

Kontraktori do të ndërtojë dy tabela, që përmbajnë informacion të dhënë nga Supervizori 

dhe vendosen në vendet e caktuara nga ai. Fjalët duhen shkruar në mënyrë të tillë, që të 

jenë të lexueshme nga një distancë prej 50 m. Gjuha e shkruar duhet të jetë në anglisht dhe 

shqip.   

1.2 Dorëzimet te Supervizori 

1.2.1 Autorizimet me shkrim 
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“Rregullat me shkrim” do t’i referohen çdo dokumenti dhe letre të nënshkruar nga 

Supervizori të dërguara kontraktuesit që përmbajnë instruksione, udhëzime ose orientime 

për kontraktorin në mënyrë që ai të realizojë ekzekutimin e kësaj kontrate.  

Fjalët e aprovuara, të drejtuara, të autorizuara, të kërkuara, të lejuara, të urdhëruara, të 

instruktuara, të emëruara, të konsideruara të nevojshme, urdhëresa ose jo (duke përfshirë 

emra, folje, mbiemra, dhe ndajfolje) të një rëndësie, do të kuptohet që aprovimet e 

shkruara, drejtimet, autorizimet, kërkesat, lejet, rregullat instruksionet, emërimet, 

urdhëresat e Supervizorit do të përdoren deri në daljen e një plani tjetër pune.  

1.2.2 Dorëzimet tek supervizori  

Kontraktori duhet t’i dorëzojë Supervizorit për çdo punim shtesë, një vizatim të detajuar 

dhe puna duhet të fillojë vetëm pas aprovimit nga Supervizori.  

Kontraktori duhet të nënshkruajë propozime, detaje, skica, llogaritje, informacione, 

materiale, çertifikata testi, kurdo që të kërkohen nga Supervizori. Supervizori do të pranojë 

çdo dorëzim dhe nëse janë të përshtatshme do t’i përgjigjet kontraktorit në përputhje me 

çdo klauzolë përkatëse të kushteve të kontratës. Çdo pranim duhet bërë me data në 

marrëveshje me Supervizorin dhe duke iu referuar programit të aprovuar dhe kohës së 

nevojshme që i duhet Supervizorit për të bërë këto pranime. 

Mostrat 

Kontraktori duhet të sigurojë mostra, të etiketuara sipas të gjitha përshtatjeve, aksesorëve 

dhe tema të tjera që mund të kërkohen me të drejtë nga Supervizori për inspektim.  

Mostrat duhen dorëzuar në zyrën e Supervizorit.  

Vizatimet e punimeve të zbatuara dhe libreza e masave 

Kontraktori do t’i përgatisë dhe dorëzojë Supervizorit tre grupe të dokumentacioneve të 

punimeve sipas projektit. Ky material duhet të përmbajë një komplet të vizatimeve të 

projektit të zbatuar, vizatimet shtesë të bëra gjatë zbatimit të punimeve të aprovuara nga 

Supervizori, si dhe librezat e masave për çdo volum pune.  

SEKSION 2  PUNIME PRISHJEJE DHE PASTRIMI  

2.1. Pastrimi i kantierit 

2.1.1. Pastrimi i kantierit  

Në fillim të kontratës, për sa kohë që ajo nuk ka ndryshuar, kontraktori duhet të heqë nga 

territori i punimeve të gjitha materialet organike vegjetare dhe ndërtuese, dhe të djegë të 

gjitha pirgjet e mbeturinave të tjera.  

2.1.2 Skarifikimi 
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Largime të mëdha me ekskavatorë dhe skarifikime, të kryera me dorë ose makinë nga 

terrene, nga çfarëdo lloj toke, qoftë edhe e ngurtë (terrene të ngurtë, rërë, zhavori, 

shkëmborë) duke përfshirë lëvizjen e rrënjëve, trungjeve, shkëmbinjve dhe materialeve me 

përmasa që nuk kalojnë 0,30 m3, duke përfshirë mbrojtjen e strukturave të nëndheshme si 

kanalizime uji, naftë ose gazi etj dhe duke përfshirë vendin e depozitimit të materialeve 

brenda në kantier ose largimin e tyre në rast nevoje.                  

2.1.3 Heqja e pemëve dhe shkurreve më të larta se 1.5 m  

Në përgjithësi duhet patur parasysh, që gjatë punimeve të pastrimit të mos dëmtohen ato 

pemë të cilat nuk pengojnë në rehabilitimin ose në ndërtimin e objektit të ri. Në rastet kur 

heqja e tyre është e domosdoshme, duhet të merren masa mbrojtëse në mënyrë që gjatë 

rrëzimit të tyre të mos dëmtohen personat dhe objektet përreth. Për këtë, për pemët që janë 

të larta mbi 10 m, duhet që prerja e tyre të bëhet me pjesë nga 3 m. Pjesa që pritet, duhet 

të lidhet me litar ose kavo dhe të tërhiqet nga ana ku sigurohet mbrojtja e personelit dhe e 

objekteve. 

2.1.4 Prishja e godinave, gardheve dhe strukturave  

Kontraktori duhet të heqë me kujdes vetëm ato ndërtime, gardhe, ose struktura të tjera të 

drejtuara nga Supervizori. Komponentët duhen çmontuar, pastruar dhe ndarë në grumbuj. 

Komponentët të cilët sipas Supervizorit nuk janë të përshtatshëm për ripërdorim, duhen 

larguar, punë kjo që kryhet nga kontraktuesi. Materialet që janë të ripërdorshme do të 

mbeten në pronësi të investitorit dhe do të ruhen në vende të veçanta nga kontraktori, derisa 

të lëvizen prej tij deri në përfundim të kontratës.  

Kontraktori, duhet të paguajë çdo dëmtim të bërë gjatë transportit të materialeve me vlerë, 

të rrethimeve dhe struktuarave të tjera dhe nëse është e nevojshme duhet të paguajë 

kompensim.                

2.1.5 Mbrojtja e godinave, rrethimeve dhe strukturave 

Gjatë kryerjes të punimeve prishëse, kontraktuesi duhet të marrë masa që të mbrojë 

godinat, gardhet, muret rrethues dhe strukturat që gjenden në afërsi të objektit, ku po 

kryhen këto punime prishëse. 

Për këtë, duhen evituar mbingarkesat nga të gjitha anët e strukturave nga grumbuj dhe 

materiale. Kur grumbujt dhe materialet duhen zbritur poshtë, duhet pasur kujdes që të 

parandalohet shpërndarja ose rënia e materialeve, ose të projektohet në mënyrë të tillë, që 

mos të përbëjë rrezik për njerëzit, strukturat rrethuese dhe pronat publike të çdo lloji. 

Kur përdoren mekanizmat për prishje si: vinç, ekskavatorë hidraulik dhe thyes 

shkëmbinjsh të bëhet kujdes, që pjesë të tyre të mos kenë kontakt me kabllo telefonik ose 

elektrik. Kontraktori duhet të informojë në fillim të punës autoritetet përkatëse, në mënyrë 

që, ato të marrin masa për lëvizjen e kabllove.                   
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2.1.6 Mbrojtja e vendit të pastruar  

Kontraktori duhet të ngrejë rrjete të përshtatshme, barriera mbrojtëse, në mënyrë që, të 

parandalojë aksidentime të personave ose dëmtime të godinave rrethuese nga materialët që 

bien, si dhe të mbajë nën kontroll territorin, ku do të kryhen punimet. 

2.2 PUNIME PRISHJEJE 

2.2.1 Skeleritë  

Çdo skeleri e kërkuar duhet skicuar në përshtatje me KTZ dhe STASH. Një skelator 

kompetent dhe me eksperiencë, duhet të marrë përsipër ngritjen e skelerive që duhet të çdo 

tipi. Kontraktori duhet të sigurojë, që të gjitha rregullimet e nevojshme, që i janë kërkuar 

skelatorit të sigurojnë stabilitetin gjatë kryerjes së punës. Kujdes duhet treguar që ngarkesa 

e copërave të mbledhura mbi një skeleri, të mos kalojë ngarkesën për të cilën ato janë 

projektuar. Duhen marrë të gjitha masat e nevojshme që të parandalohet rënia e materialeve 

nga platforma e skelës. Skeleritë duhen të jenë gjatë kohës së përdorimit të përshtatshme 

për qëllimin për të cilin do përdoren dhe duhet të jenë konform të gjitha kushteve teknike.  

Në rastet e kryerjes së punimeve në anë të rrugës ku ka kalim si të kalimtarëve, ashtu edhe 

të makinave, duhet të merren masa që të bëhet një rrethim I objektit, si dhe veshja e të 

gjithë skelerisë me rrjete mbrojtëse për të eleminuar rënien e materialeve dhe duke 

përfshirë shenjat sinjalizuese sipas kushteve të sigurimit teknik. 

Skeleri çeliku të tipit këmbalëc, konform KTZ dhe STASH, duke përfshirë ndihmën për 

transport, mirëmbajtje, montim, ankorim, çmontime etj. Në një lartësi mbi 12 m, elementët 

horizontalë duhet të kenë parmakë vertikalë, më lartësi min.15 cm si dhe mbrojtjen me 

rrjetë.                   

Skeleri çeliku në kornizë dhe e lidhur , konform KTZ dhe STASH, duke përfshirë 

ndihmën për transport, mirëmbajtje, montim, ankorim, çmontime etj. Në një lartësi mbi 12 

m, elementët horizontalë duhet të kenë parmakë vertikalë, me lartësi min.15 cm si dhe 

mbrojtjen me rrjetë.                                    

2.2.2 Supervizioni  

Kontraktori duhet të ngarkojë një person kompetent dhe me eksperiencë, të trajnuar në 

llojin e punës për ngritjen e skelerive dhe të mbikëqyrë punën për ngritjen e skelave në 

kantier.    

2.2.3 Metoda e prishjes             

Puna për prishje do të fillojë vetëm pasi të jenë stakuar energjia elektrike dhe rrjete të tjera 

të instalimeve ekzistuese të objektit.  

Metodat e prishjes së pjesshme, duhet të jenë të tilla që pjesa e strukturës që ka mbetur të 

sigurojë qëndrueshmërinë e ndërtesës dhe të pjesëve që mbeten. 
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Kur prishja e ndërtesës ose e elementeve të saj nuk mund të bëhet pa probleme e ndarë nga 

pjesa e strukturës do të përdoret një metodë pune e përshtatshme. Elementë çeliku dhe 

struktura betoni të forcuara do të ulen në tokë ose do të prihen për së gjati sipas gjerësisë 

dhe përmasave ne menyre qe te mos bien. Elementët e drurit mund të hidhen nga lart, vetëm 

kur ato nuk paraqesin rrezik për pjesën tjetër të stukturës. Kur prishen elementët, duhen 

marrë masa për të mos rrezikuar  elementët e tjerë konstruktive mbajtës, si dhe mos 

dëmtohen elementët e tjerë.  

Në përgjithësi, puna e shkatërrimit duhet të fillojë duke hequr sa më shumë ngarkesa të 

panevojshme, pa ndërhyrë në elementët bazë struktural. Punë të kujdesshme do të bëhen 

për të hequr ngarkesat kryesore nën kushtet më të vështira. Seksionet të tjera që do të 

prishen do të transportohen nga ashensorë, pastaj do të ndahen dhe do të ulen në tokë nën 

kontroll.  

2.2.4 Siguria në punë  

Kontraktori duhet të sigurohet se vendi dhe pajisjet janë : 

a) Të një tipi dhe standarti të përshtatshëm duke iu referuar vendit dhe llojit të punës 

që do të kryhet  

b) Të siguruar nga një teknik kompetent dhe me ekperiencë 

b) Të ruajtura në kushte të mira pune gjatë përdorimit  

Gjatë punës prishëse të gjithë punëtorët duhet të vishen me veshje të përshtatshme 

mbrojtëse ose mjete mbrojtëse si: helmeta, syze, mbrojtëse, mbrojtëse veshësh, dhe 

bombola frymëmarrjeje.  

2.3 Prishja e elementëve të godinës  

2.3.1 Prishja e çative dhe e taracave  

Shpërbërja e mbulesës së çatisë me tjegulla të tipit “Marsigliese” ose të tipit “Romana” 

(Vendi) dhe të armaturës përkatëse prej druri, duke përfshirë Trarët e mundshëm, 

dyshemenë ose paretet (ndërmjetëzat) me dërrasa, armaturën e madhe (e përbërë nga 

kapriatat, Trarët dhe pjesët e armaturës), pjesët intersektuese, kanalet e ulluqëve 

horizontalë, ulluqët vertikalë dhe kapset përkatëse metalike që rezultojnë nga heqja brenda 

ambientit të kantierit, si dhe zgjedhjen, pastrimin dhe vënien mënjanë të tjegullave “ 

Marsegliese” që do të ripërdoren,  si dhe çdo detyrim tjetër për t’i dhënë fund heqjes.  

Shpërbërja e çatisë me tjegulla druri ose llamarinë të xinguar, me të njëjtat modalitete dhe 

të armaturës përkatëse prej druri, duke përfshirë trarët e mundshëm, dyshemenë ose paretet 

(ndërmjetëzat) me dërrasa, armaturën e madhe (e përbërë nga kapriatat, trarët dhe pjesët e 

armaturës), pjesët intersektuese, kanalet e ulluqeve horizontale, ulluqet vertikal dhe 

kapëset përkatëse metalike, kullezat e oxhakut, duke përfshirë skelën, spostimin e 
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materialeve që rezultojnë nga heqja brenda ambientit të kantierit si dhe çdo detyrim tjetër 

për t’i dhënë fund heqjes.  

Heqja e tavanit të çfarëdo natyre, duke përfshirë strukturën mbajtëse, suvanë dhe impiantin 

elektrik që mund të ekzistojë; duke përfshirë ndër të tjera skelën, spostimin e materialeve 

që rezultojnë nga heqja brenda ambientit të kantierit, si dhe çdo detyrim tjetër për t’i dhënë 

plotësisht fund heqjes së tavanit.  

Prishje e Shtresës horizontale të hidroizolimit të tarracës me zhvillime vertikale, edhe në 

praninë e oxhaqeve, e ndërtuar nga tre shtresa të mbivendosura letër katramaje, duke 

përfshirë heqjen e kapakëve të parapetit e të çdo pjese metalike dhe vënien mënjanë e 

spostimin në kantier të materialeve që formohen, si dhe çdo detyrim tjetër për t’i dhënë 

fund plotësisht heqjes së tarracës. 

Prishja e suvasë në sipërfaqet vertikale deri në një lartësi të paktën 30 cm, deri në dalje në 

dukje të muraturës, për vendosjen e guainës.                                                 

2.3.2 Prishja e mureve të gurit  

Prishje e plote ose e pjesshme e muraturës së gurit edhe nëse është e suvatuar, e çfarëdo 

forme ose trashësie, duke filluar nga lart poshtë, e kryer me çfarëdolloj mjeti (mekanizma, 

vegla) dhe çfarëdo lartësie ose thellësie, duke përfshirë skelën e shërbimit ose skelerinë, 

armaturat e mundshme për të mbështetur ose mbrojtur strukturat ose ndërtesat përreth, 

riparimi për dëmet të shkaktuara ndaj të tretëve. Ndërprerjet dhe restaurimin normal të 

tubacioneve publike dhe private (kanalet e ujrave të zeza, ujin, dritat etj...), si dhe vënien 

mënjanë dhe pastrimin e gurëve për përdorim, duke bërë sistemimin brenda ambientit të 

kantierit. Gjithashtu, edhe çdo detyrim tjetër që siguron plotësisht prishjen.            

2.3.3 Prishja e mureve të tullës 

Prishje e muraturës me tulla të plota ose me vrima, e çfarëdo lloji dhe dimensioni, edhe e 

suvatuar ose e veshur me majolikë, që realizohet me çfarëdolloj mjeti dhe e çfarëdo lartësie 

ose thellësie, përfshirë skelën e shërbimit ose skelerinë, armaturat e mundshme për të 

mbështetur ose mbrojtur strukturat ose ndërtesat përreth, riparimi për dëmet e shkaktuara 

ndaj të tretëve për ndërprerjet dhe restaurimin  normal të tubacioneve publike dhe private 

(kanalet e ujrave të zeza, ujin, dritat etj..), si dhe vënien mënjanë dhe pastrimin e gurëve 

për përdorim, duke bërë sistemimin brenda ambientit të kantierit. Gjithashtu, edhe çdo 

detyrim tjetër që siguron plotësisht prishjen.                

2.3.4 Prishja e dyshemeve  

Prishja e dyshemeve të çfarëdo lloji dhe spostimin e materialeve, jashtë ambientit të 

kantierit  

2.3.5 Prishja e veshjeve me pllaka të mureve 
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Prishje e veshjeve të çfarëdo lloji dhe prishje e llaçit që ndodhet poshtë, pastrim, larje, duke 

përfshirë largimin e materialeve jashtë ambientit të kantierit, si dhe çdo detyrim tjetër.   

2.3.6 Heqja e dyerve dhe dritareve  

Heqje dyersh dhe dritaresh, që realizohet para prishjes së murit, duke përfshirë kasën, 

telajot, etj Sistemimin e materialit që ekziston brenda ambientit të kantiërit. dhe 

grumbullimin në një vend të caktuar në kantier për ripërdorim.         

2.3.7 Heqja e zgarave metalike  

Heqja e zgarave të hekurit dhe sistemimin e materialit që rezulton, brenda ambientit të 

kantiërit, duke përfshirë përzgjedhjen e mundshme (të përcaktuar nga D.P.) dhe vënien 

mënjanë në një vend të caktuar të kantierit për ripërdorim.   

SEKSIONI 3 PUNIME DHEU, GËRRMIME DHE THEMELET  

3.1 Punime dheu  

3.1.1 Përgatitja e formacioneve  

Përgatitja e formacioneve përfshin këto punë: 

• Njohja dhe saktësimi I rrjeteve të instalimeve nën tokë si p.sh.: tuba të furnizimit 

të ujësjellësit, tuba të shkarkimit, kabllo elektrike e telefonie etj 

• Matja e terrenit dhe marrja e provave të dheut 

• Shpyllëzimi dhe heqja e rrënjëve prej terrenit 

• Heqja e dheut me humus dhe transportimi apo ripërdorimi i saj 

• Hapja e gropave të themeleve deri në thellësinë e nevojshme 

3.1.2 Përpunimi i pjerrësive   

Në rastet e terrenit me pjerrësi veprohet sipas tre mënyrave të mëposhtme: 

• Nivelimi i pjerrësisë sipas pikës më të ulët të terrenit 

• Mbushja e terrenit me material ekstra, deri në nivelin e pikës më të lartë të terrenit 

• Gërmime dhe mbushje sipas pikës mesatare 

Secila nga këto raste do të përdoret në varësi të llojit të dheut, të aftësisë mbajtëse të truallit 

dhe të ngarkesave të godinës që do të ndërtohet në atë truall.  

3.1.3 Drenazhimi i punimeve të dherave  

Drenazhimi mund të bëhet me rrjet kullimi ose me kanal. Si materiale rrjeti kullues ka 

mundësi të përdoren tuba plastiku, tuba betoni ose tuba prej argjili. Tubat duhen vendosur 

nëpër kanale të hapura, të niveluara dhe sipas nevojes, të ngjeshura. Tubat do të vendosen 

pas hapjes së kanalit dhe mbushjes me zhavor me të paktën një shtresë prej 7 cm. Mbas 
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shtrimit të tubave hidhet zhavorr ose rërë 4/3 me një shtresë prej 10 cm në mënyrë që të 

mbrohet tubi. Pastaj kanali mbushet me dheun që ka mbetur kur ai është hapur. 

Drenazhimi në kanale bëhet në atë mënyrë që hapen kanalet dhe pastaj mbushen me 

zhavorr. Kanalet duhet sipas kërkesës të kenë njërën prej këtyre sipërfaqeve: 20x30, 30x40 

ose 30x60 cm. Distanca ndërmjet kanaleve të përcaktohet sipas koefiçientit të filtrimit të 

tokës. 

3.1.4 Mbrojtja e punimeve të dheut 

Tek punimet me dheun duhet nga njëra anë të mbrohen njerëzit, të cilët nuk janë të 

përfshirë në ndërtimin e projektit, e nga ana tjetër duhet të mbrohen njerëzit e inkuadruar 

në realizimin e projektit. Gjithashtu, duhet mbrojtur gropa e hapur për themelet. 

Mbrojtja e njerëzve të painkuadruar duhet bërë në atë mënyrë që të bëhet rrethimi (me 

gardh, rrjetë gabiant etj.)  i cili nuk i lejon ata (sidomos fëmijët) të rrezikohen. Gjithashtu, 

duhet vendosur tabela paralajmëruese me të cilën ndalohet kalimi i rrethimit nga 

persona që nuk punojnë në projekt. 

Gropa dhe njerëzit që janë duke e punuar atë, duhen mbrojtur ndaj shembjes. Shkalla e 

ledhit e çdo grope duhet të jetë varësisht nga cilësia e dheut me min. 45 gradë deri në max. 

60 gradë. 

Në rast se dheu përmban minerale, të cilat në kontakt me ujin e humbin stabilitetin, atëherë 

dheu dhe sidomos ledhi duhet të ruhet nga shiu duke e përforcuar me armatura mbajtëse 

sipas KTZ. 

Punimet e dheut gjatë periudhave të ngricave  

Punimet e dheut mund të kryhen edhe gjatë periudhës së dimrit, ku temperaturat janë nën 

zero gradë celcius.  

3.2 Gërmime per baza dhe themele  

3.2.1 Gërmime 

Gërmim dheu për themele ose për punime nëntokësore, deri në thellësine 1,5 m nga rrafshi 

i tokës, në truall të çfarëdo natyre dhe konsistence, të tharë ose të lagur (argjilë edhe n.q.s. 

është kompakte, rërë, zhavorr, gurë etj,) duke përfshirë prerjen dhe heqjen e rrënjëve, 

trungjeve, gurëve, dhe pjesëve me volum deri në 0.30 m3, plotësimin e detyrimeve në lidhje 

me ndërtimet e nëndheshme si kanalet e ujrave të zeza, tubacionet në përgjithësi etj..                  

3.2.2 Mbushjet 

Shtresë me gurë dhe copa tulle të zgjedhura, në shtresa të ngjeshura mirë, të pastruara nga 

pluhuri, suvaja dhe materialet organike, që rezultojne nga prishjet e përshkruara në artikujt 
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e mësipërm. Të gjitha materialet që rezultojnë nga prishjet, do të kontrollohen më parë nga 

Supervizori dhe ripërdorimi i tyre do të autorizohet nga ai.       

3.2.3 Përdorimi i materialit të gërmuar  

Materiali i përshtatshëm dhe materiali i rimbushur nga punë të përkohshme do të përdorën 

për rimbushje. Çdo material i tepërt do të jetë në dipspozicion të mungesave të materialeve 

të kërkuara. 

3.2.4 Mbushja rreth strukturave 

Materiali duhet vendosur në mënyrë simultane në të dyja anët e mbajtëses mur apo shtyllë. 

Mbushjet e mëvonshme të nxirren nga një material i aprovuar nga Supervizori, duke 

hedhur me shtresa me trashësi 150 mm me ngjeshje.  

3.3     Themele standarte             

3.3.1 Themele betoni 

Themelet të kryera prej betoni Marka 100-250 të dozuar për m3 dhe të pastruar në shtresa 

të trasha të vibruar mirë, me dimensione dhe formë të treguar në vizatimet përkatëse, duke 

përfshirë kallëpet, formën e punës, mbështetjen dhe të gjitha kërkesat për të kompletuar 

punën me cilësi. 

3.3.2 Themele me mur guri dhe beton 

Themele dhe bazamente ndërtesash prej butobetoni, i formuar me beton dhe gurë gëlqeror 

më e vogël se 20 cm në raporte për m3: beton M 100-250, 0.77 m3 dhe gurë 0.37 m3, me 

dozim të betonit për m3 si tek betonët, duke përfshirë kallëpet, përforcimet dhe çdo gjë 

tjetër të nevojshme për mbarimin e themeleve dhe realizimin e tyre.          

3.3.3 Plinta për kolona 

Plinta, të realizuara dhe të armuara në mënyrë të rregullt sipas udhëzimeve në projekt, me 

beton M 200-250, të hedhur në vepër në shtresa të holla dhe të vibruara mirë, me dozim 

sipas betonit me M 200-250 me inert, duke përfshirë hekurin e armaturës, kallëpet, 

përforcimet, si dhe çdo detyrim tjetër dhe mjeshtëri për mbarimin e punës.  

3.4 Punime ndihmesë për themelet    

3.4.1 Hidroizolimi i plintave 

Shtresë hidroizolimi për paretet vertikale të themeleve, e përbërë nga një shtresë emulsioni 

të bitumuar dhe dy shtresa bitumi M-3 me dozim 3.8 kg/m2, dhe e zbatuar në të nxehtë, 

duke përfshirë çdo detyrim tjetër për mbarimin e punës.        

3.4.2 Hidroizolimi i themeleve 
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3.4.2.1 Hidroizolimi i themeleve në ndërtesat pa bodrum 

Në ndërtesat pa bodrum bëhet hidroizolimi i rrafshit horizontal të sipërm të themeleve në 

kuotën e xokolaturës me llaç çimento rërë 1:2. Sipas rastit, llaçit i shtohet cerezit. Kjo 

shtresë hidroizoluese duhet të lidhet me shtresën hidroizoluese të dyshemesë dhe me 

hidroizolimin e faqes vertikale të jashtme të themelit, që ndodhet në zonën në mes të 

trotuarit dhe rrafshit të xokolaturës. 

3.4.2.2 Hidroizolimi i themeleve në ndërtesat me bodrum 

Në ndërtesat me bodrum bëhet: 

a) hidroizolimi i rrafshit horizontal të themeleve në kuotën e hidroizolimit të 

dyshemese së bodrumit njëlloj si në paragrafin 3.4.2.1. 

b) hidroizolimi i faqes së jashtme të murit të themelit. Ky lidhet me hidroizolimin e 

rrafshit horizontal dhe ngrihet jo më pak se 10 cm mbi kuotën e trotuarit. 

3.4.2.3 Mënyra e hidroizolimit 

Përpara se të fillojnë punimet e hidroizolimit të themeleve dhe të strukturave të tjera 

nëntokësore, duhet të pastrohet vendi nga skelat dhe pajandimet, të cilat pengojnë zbatimin 

e mirë të shtresave hidroizoluese. 

Gjatë hidroizolimit të faqeve horizontale të themeleve të zbatohen kushtet e mëposhtme: 

a) rrafshohet sipërfaqja e themelit; 

b)  para se të zbatohet shtresa me llustër çimento, ku fillimisht bëhet lagia me ujë deri 

sa të ngopet; 

c) llaçi të përgatitet me 1 pjesë çimento dhe 2 pjesë rërë të larë dhe të ashpër ( të marra 

në volum) dhe llustra të ndërtohet me trashësi 20–30 mm dhe të nivelohet me mallë. Në 

vende me lagështi të madhe t’i shtohet sasisë së çimentos, 8 deri 10 % cerezit. 

Faqet vertikale të mureve të bodrumeve hidroizolohen me bitum (praimer), karton katrama 

etj. Sipas parashikimit në projekt, në përputhje me nivelin e ujërave nëntokësore dhe 

kushtet e terrenit. 

Hidroizolimi zbatohet nga poshtë lart. Shtresat hidroizoluese me karton katrama apo bitum 

(praimer), duhet të mbrohen sipas shënimeve në projekt zakonisht me mur tulle me trashësi 

12 cm. Jashtë murit mbrojtës vendoset argjil me gjerësi 30–50 cm, që ngjeshet mirë. 

Shtresat e karton katramasë vendosen horizontalisht, duke respektuar mbivëniet dhe 

sfazimet e shtresave. 
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SEKSIONI 4 PUNIME BETONI ARMIMI DHE HEKURI 

4.1 Betoni i derdhur në vend   

4.1.1 Kërkesa të përgjithshme për betonet 

Betoni është një përzierje e çimentos, inerte të fraksionuara të rërës, inerte të fraksionuara 

të zhavorit dhe ujit dhe solucioneve të ndryshme për fortësinë, përshkueshmërinë e ujit dhe 

për të bërë të mundur që të punohet edhe në temperatura të ulëta sipas kërkesave dhe 

nevojave teknike të projektit. 

4.1.2 Materialet   

• Përbërësit e Betonit 

Përbërësit e betonit duhet të përmbajnë rërë të larë ose granil, ose përzierje të të dyjave si 

dhe gurë të thyer. Të gjithë agregatët duhet të jenë pastruar nga mbeturinat organike si dhe 

nga dheu. Pjesa kryesore e agregateve duhet të jetë me formë këndore dhe jo të 

rrumbullakët. Përbërësit e betonit duhet të kenë çertifikatën që vërteton vendin ku janë 

marrë ato. 

• Çimento 

Kontraktuesi është i detyruar që për çdo ngarkesë çimentoje të prurë në objekt, të paraqesë 

faturën e blerjes e cila të përmbajë: sasinë, emrin e prodhuesit si dhe çertifikatën e 

prodhuesit dhe shërben për të treguar që çimentoja e secilës ngarkesë është e kontrolluar 

dhe me analiza sipas standarteve. 

Për më shumë detaje në lidhje me markën e çimentos që duhet përdorur në prodhimin e 

betoneve, shiko në pikën 4.1.4, pasi për marka betoni të ndryshme duhen përdorur marka 

çimento të ndryshme. 

• Uji për beton 

Uji që do të përdoret në prodhimin e betonit duhet të jetë I pastër nga substancat që 

dëmtojnë atë si: acidet, alkalidet, argila, vajra si dhe substanca të tjera organike. Në 

përgjithësi, uji i tubacioneve të furnizimit të popullsisë (uji i pijshëm) rekomandohet për 

përdorim në prodhimin e betonit.  

4.1.3 Depozitimi i materialeve  

Depozitimi i materialeve që do të përdoren për prodhimin e betonit duhet të plotësojë 

kushtet e mëposhtme: 

o Çimentoja dhe përbërësit duhet të depozitohen në atë mënyrë që të ruhen nga 

përzierja më materiale të tjera, të cilat nuk janë të përshtatshme për prodhimin e betonit 

dhe e dëmtojnë cilësinë e tij. 
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o Çimentoja duhet të depozitohet në ambiente pa lagështirë dhe që nuk lejojnë lagien 

e saj nga uji dhe shirat.  

4.1.4 Klasifikimi i betoneve  

4.1.4.1 Beton marka 100, me zhavor natyror: Çimento marka 300, 240 kg; zhavorr 1,05 

m³; ujë 0,19 m³. 

4.1.4.2 Beton marka 100 me inerte, konsistencë 3 – 5 cm, granil deri në 20 mm, rërë e larë 

me modul 2,6: Çimento marka 300, 240 kg; rërë e larë 0,45 m³; granil 0,70 m³; ujë 

0,19 m³. 

4.1.4.3 Beton marka 150 me inerte, konsistencë 3 – 5 cm, granil deri në 20 mm, rërë e larë 

me modul 2,6: Çimento marka 400, 260 kg, rërë e larë 0,44 m³, granil 0,70 m³, ujë 

0,18 m³. 

4.1.4.4 Beton marka 200 me inerte, konsistencë 3 – 5 cm, granil deri në 20 mm, rërë e larë 

me modul 2,6: Çimento marka 400, 300 kg, rërë e larë 0,43 m³, granil 0,69 m³, ujë 

0,18 m³. 

4.1.4.5 Beton marka 250 me inerte, konsistencë 3 – 5 cm, granil deri në 20 mm, rërë e larë 

me modul 2,6: Çimento marka 400, 370 kg, rërë e larë 0,43 m³, granil 0,69 m³, ujë 

0,18 m³. 

4.1.4.6 Beton marka 300 me inerte, konsistencë 3 – 5 cm, granil deri në 20 mm, rërë e larë 

me modul 2,6: Çimento marka 400, 465 kg, rërë e larë 0,38 m³, granil 0,64 m³, ujë 

0,195 m³. 

4.1.5 Prodhimi i betonit  

Betoni duhet të përgatitet për markën e përcaktuar nga projektuesi dhe receptura e 

përzierjes së materialeve sipas saj në mbështetje të rregullave që jepen në KTZ 37 – 75 “ 

Projektim i betoneve”. 

Gjatë përgatitjes së betonit të zbatohen rregullat që jepen në kapitullin 6 “Pergatitja e 

betonit” të KTZ 10/1-78, paragrafët 6.2, 6.3 dhe 6.4. 

4.1.6 Hedhja e betonit 

Hedhja e betonit të prodhuar në vend bëhet sipas mundësive dhe kushteve ku ai do të 

hidhet. Në përgjithësi për këtë qëllim përdoren vinçat fiks që janë ngritur në objekt si dhe 

autohedhëse.  

E rëndësishme në proçesin e hedhjes së betonit në vepër është koha nga prodhimi në 

hedhje, e cila duhet të jetë sa më e shkurtër. 
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Gjithashtu, një rëndësi të veçantë në hedhjen e betonit ka edhe vibrimi sa më mirë gjatë 

këtij proçesi. 

4.1.7 Realizimi i bashkimeve 

Betonimet duhet të kryhen pa ndërprerje n.q.s. kjo gjë është e mundur. Në rastet kur kjo 

nuk është e domosdoshme ose e detyruar, atëherë duhet të merren të gjitha masat për të 

realizuar bashkimin e dy betonimeve të kryera në kohë të ndryshme. 

Ndërprerja e punimeve të betonimit të vendoset sipas mundësive duke realizuar: 

o Llamarinë me gjerësi 10 cm dhe trashësi 4 mm, nga të cilat 5 cm futen në betonin 

e freskët dhe betonohen, ndërsa 5 cm e tjera shërbejnë për betonimin e mëvonshëm. 

o Shirit fuge, i cili duhet të vendoset sipas specifikimeve të prodhuesit. 

4.1.8 Mbrojtja 

Betoni i freskët duhet mbrojtur nga këto ndikime: 

o Shiu si dhe lagështi të tjera duke e mbuluar sipërfaqen e betonuar me plastmas dhe 

materiale të padepërtueshme nga uji 

o Ngricat (duke i futur gjatë proçesit të prodhimit solucione kundra temperaturave të 

ulta mundet të betonohet deri në temperatura afër zeros.  

o Temperatura të larta. Betoni mbrohet ndaj temperaturave të larta duke e lagur 

vazhdimisht atë me ujë, në mënyrë të tillë që të mos krijohen plasaritje. 

4.1.9 Betoni në kushte të vështira atmosferike 

Rekomandohet që prodhimi dhe hedhja e betonit në objekt të mos realizohet në kushte të 

vështira atmosferike. 

Ndalohet prodhimi dhe hedhja e betonit në rast se bie shi i rrëmbyeshëm, pasi nga sasia e 

madhe e ujit që i futet betonit largohet çimentoja dhe kështu që betoni e humb markën që 

kërkohet. 

Në rastet e temperaturave të ulta nën 4 ºC rekomandohet të mos kryhet betonimi, por n.q.s 

kjo është e domosdoshme, atëherë duhet të merren masa që gjatë proçesit të prodhimit të 

betonit, atij t’i shtohet solucioni ndaj ngricave në masën e nevojshme që rekomandohet 

nga prodhuesi i këtij solucioni. 

Prodhimi dhe përpunimi i betonit në temperatura të larta mund të ndikojë negativisht në 

reagimin kimik të çimentos me pjesët e tjera të betonit. Për këtë arsye ai duhet ruajtur 

kundër temperaturave të larta. Mënyra e ruajtjes nga temperatura e lartë mund të bëhet në 

atë mënyrë, që betoni I freskët të mbrohet nga dielli duke e mbuluar me plasmas, tallash 
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dhe duke e stërkatur me ujë. Një ndihmë tjetër për përpunimin e betonit në temperatura të 

larta është të ngjyrosësh mbajtësit e ujit me ngjyrë të bardhë dhe të sigurojë spërkatje të 

vazhdueshme me ujë.  

Tuba dhe dalje 

Tubat si dhe kanalet e ndryshme që e furnizojnë një ndërtesë (uji, ujërat e zeza, rrjeti 

elektrik, etj) duhet sipas mundësisë të mos futen në beton, që mos pengojnë në 

homogenitetin e pjesëve të betonit të cilat janë projektuar si pjesë bajtëse, elemente betoni. 

Në rastet, kur ky kusht nuk mund të plotësohet, atëherë duhet konsultuar inxhinieri 

konstruktor. 

Për raste kur duhet kaluar nëpër mure ose nëpër pjesë të tjera mbajtëse si psh soletat, 

atëherë duhet që gjatë fazës së projektimit të merren parasysh këto dalje dhe të 

planifikohen/llogariten nga inxhinieri konstruktor si dhe të bëhet izolimi i tyre. Po ashtu 

duhet që gjatë hedhjes së betonit të përgatiten këto dalje, nëpër të cilat më vonë do të 

kalojnë tubat si dhe kanalet e tjera furnizuese. 

4.1.10 Provat e betonit 

Pasi është prodhuar betoni, ai duhet kontrolluar nëse i plotëson kriteret sipas kërkesave të 

projektit.  

Mbasi të prodhohet ai dhe para hedhjes së tij, duhet marrë një kampion betoni për të bërë 

testime në laborator dhe rezultatet e laboratorit duhet të dorëzohen tek Supervizori.  

4.2 Elemente dhe nën- elemente betoni 

4.2.4 Arkitrare të derdhur në vend 

Arkitrarët realizohen në të gjithë gjerësinë e muraturës me mbështetje min. 25 cm mbi 

shpatullat anësore, me lartësi të ndyshme në varësi të hapësirës së dritës, të armuar në 

mënyrë të rregullt dhe sipas udhëzimeve në projekt, të përgatitur nga beton M 200 dhe M 

300, duke përfshirë skelat e shërbimit, kallëpet, përforcimet, hekurin e armaturës dhe çdo 

përforcim tjetër për mbarimin e punës.           

4.2.5 Arkitrarë të parapërgatitur  

Furnizim dhe vendosje në vepër e arkitrarëve të parafabrikuar, me gjerësi totale deri në 40 

cm dhe seksione të ndryshueshme, të formuar nga beton M.250-300, të armuar në mënyrë 

të rregullt dhe sipas udhëzimeve në projekt, të vendosur në vepër me llaç çimento m-1:2, 

duke përfshirë armaturën e hekurit, punimet e armaturës si dhe çdo detyrim tjetër për 

mbarimin e punës.                    

4.2.6 Trarë të derdhur 
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Trarë betoni; të armuar në mënyrë të rregullt dhe sipas udhëzimeve në projekt, deri në 

lartësinë 4 m, i realizuar me betonin të dhënë në vepër, i shtuar në shtresa të holla të 

vibruara mirë, betoni M.250-300 me dozim sipas betonit marka M.250-300  me inerte, 

duke përfshirë skelat e shërbimit, kallëpet përforcimet, hekurin e armaturës si dhe çdo 

detyrim tjetër për mbarimin e punës. 

4.2.7 Breza betoni 

Realizimi i brezit, në të gjithë gjerësinë e muraturës poshtë dhe lartësi prej 15 deri në 20 

cm, i armuar sipas KTZ dhe STASH, i realizuar me betonin të prodhuar në vepër, i shtuar 

në shtresa të holla të vibruara mirë, beton M 150 deri te M 250 me inerte dhe siç tregohet 

në vizatime, duke përfshirë kallëpet, përforcimet, hekurin e armaturës, skelat e shërbimit 

ose skelerinë, si dhe çdo detyrim tjetër për mbarimin e punës.  

4.2.8 Kollona 

Kollona betoni, të armuara në mënyrë të rregullt dhe sipas udhëzimeve në projekt, deri në 

lartësinë 4 m i realizuar me betonin të dhënë në vepër, i shtruar në shtresa të holla të 

vibruara mirë, betoni, betoni M-200-300 me dozim sipas betonit marka 200-300 me inerte 

dhe siç tregohet në vizatime, duke përfshirë skelat e shërbimit, kallëpet, përforcimet, 

hekurin e armaturës, si dhe çdo detyrim tjetër për mbarimin e punës.              

4.2.9 Soleta të armuara tip SAP  

Furnizim dhe vendosje në emër të soletës tip “SAP”, e vënë mbi muraturën e niveluar më 

parë me llaç m-1:2, e ankoruar në një brez lidhës dhe sipas udhëzimeve të projektit, e 

armuar në mënyrë të rregullt, beton M 200 deri M 300, e hedhur në vepër me shtresa të 

holla të vibruara mirë, dhe sipas hapësirës së dritës së kampatës do të duhet një armaturë 

hekuri dhe soletëz shtesë, duke përfshirë kallëpet, puntelimet, përforçimet, skelat e 

shërbimit ose skeleritë si dhe çdo detyrim tjetër për mbarimin e punës. 

4.2.10 Soleta të parapërgatitura 

Solete beton/arme të parafabrikuar, në lartësi të ndyshueshme nga 11 cm deri në 16 cm, e 

vënë në vepër mbi brezin e niveluar mirë, duke përfshirë montimin e soletës dhe hedhjen 

përkatëse të betonit M 250 ose M 300.         

4.2.11 Soletë b/a  

Soletë monolite betoni të armuar në mënyrë të rregullt, realizuar ne beton M 200-300 sipas 

projektit, e dhënë në vepër në shtresa të holla të vibruara mirë, duke përfshirë hekurin, 

kallëpet, puntelimet, përforcimet, skelat e shërbimit ose skelerinë, si dhe çdo detyrim tjetër 

për mbarimin e punës.         

4.2.12 Shkallë b/a të derdhura në vend 
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Shkallë për çdo kat, realizohen me rampa, me elementë të pjerrët të dhëmbëzuar, me shesh 

pushime përkatëse dhe trarë mbajtës. Bazamakët betonohen njëkohësisht me rampën. 

Marka e betonit M 250 deri në M 300, duke përfshirë kallëpet, përforcimet, skelat e 

shërbimit, gërmimet për themelet, hekurin e armaturës, si dhe çdo detyrim tjetër për të 

përfunduar punën.   

4.2.13 Riparimi i shkallëve ekzistuese  

Sistemi i shkallëve me heqjen e pjesëve që mungojnë ose janë prishur, me pastrimin larjen 

me ujë me presion; realizuar me beton me dozim sipas pikës 4.1.4.4 dhe të njëjtë me pjesën 

ekzistuese në gjendje të mirë, duke përfshirë kallëpet, përforcimet dhe çdo detyrim tjetër 

dhe mjeshtëri për mbarimin e punës.  

4.2.14 Mbulesa në hyrjen kryesore 

Pensilina në hyrje të ndërtesës, e realizuar me Soletë beton / arme monolite apo me traveta, 

e cila është një me pjesën e shtresës beton / arme të korpusit të ndërtesës dhe mund të 

betonohet në formë tra konsul ose e mbështetur në tra konsul. Marka e betonit M.250 deri 

në M.300. Punimet realizohen duke përfshirë kallëpet, përforcimet, skelat e shërbimit, 

gërmimet për themelet, hekurin e armaturës, si dhe çdo detyrim tjetër për të përfunduar 

punën. 

4.2.15 Struktura prej b/a 

Pjesë godine me strukturë mbajtëse beton arme, ndërtuar e ndarë nga muratura, duke 

parashikuar një fugë teknike për gjatësi mbi 40 m. Struktura beton / arme duhet të formohet 

nga skelet me trarë, kollona, plinta, shkallë të lidhura ndërmjet tyre; dhe e realizuar: në 

mënyrë monolite me beton M 200 deri M 300. Këto struktura realizohen duke filluar që 

nga themelet. 

4.3 Kallëpet dhe finiturat e betonit  

4.3.1 Përgatitja e kallëpeve 

Kallëpët prëgatitën prëj druri osë prëj mëtali dhë janë të gatshmë osë përgatitën në objëkt. 

Sipërfaqet e kallëpeve që do të jenë në kontakt me betonin, do të trajtohen në mënyrë të 

tillë, që të sigurojnë shqitje të lehtë dhe mosngjitjen e betonit në kallëp gjatë heqjes.  

Përpara ripërdorimit, të gjitha kallëpet dhe sipërfaqet e tyre që do të jenë në kontakt me 

betonin, duhen pastruar me kujdes pa shkaktuar ndonjë dëmtim në sipërfaqen e kallëpit.   

4.3.2 Depozitimi në kantier 

Kallëpi nuk duhet hequr përpara se betoni të ketë krijuar fortësinë e duhur, që të mbajë 

masën e tij dhe të durojë ngarkesa të tjera, që mund të ushtrohen mbi të.  
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Ky kusht do të merret parasysh në mënyrë që kallëpi të mbetet në vend pas heqjes së 

betonit, për një periudhë të përshtatshme minimale kohore treguar në tabelën ë mëposhtme 

nëse kontraktori mund t’i provojë supervizorit, që kjo punë mund të kryhet dhe në një 

peruidhë më të vogël kohore.  

Periudha minimale përpara heqjes së kallëpit nga elementet e beton / arme me Çimento 

Portlandi. 

               Temperatura e sipërfaqes së betonit 

       16°C   7°C 

            Tipi i kallëpit      Periudha minimale përpara heqjes 

Kallëp vertikal në kolona,   3 ditë   5 ditë 

Mure dhe trarë të mëdhenj    2 ditë   3 ditë 

(kallëpet anësore)    

Kallëpe të butë në soleta   4 ditë   7 ditë 

Shtyllë nën soleta    11 ditë   14 ditë 

Kallëpe të butë nën trarë   8 ditë   14 ditë 

Shtyllë nën trarë    15 ditë   21 ditë 

Shënim:  

Kur përdoret solucioni i ngirjes së shpejtë të çimentos kallëpet mund të hiqen brenda një 

periudhe më të shkurtër, por të lejuar nga Supervizori. 

Për periudha të ftohta duhet të rritet nga gjysëm dite për çdo ditë, kur temperatura bie 

ndërmjet 7°C dhe 2°C dhe një ditë shtesë për çdo ditë, kur temperatura bie nën 2°C. 

Kallëpi duhet hequr me kujdes, në mënyrë që të shmangen dëmtime të betonit.           

4.3.3 Klasifikimi I sipërfaqeve të elementëve prej betoni 

Rifiniturat e betonit i ndajmë në dy grupe: 

o Lënia e sipërfaqes së betonit pas heqjes së kallëpeve në gjendjen pas betonimit  

o Përpunimi i sipërfaqes së betonit me suvatim ose me veshje. 

Në grupin e parë duhet patur parasysh, që gjatë proçesit të vendosjes së kallëpeve, ata duhet 

të jenë me sipërfaqe të lëmuar dhe të rrafshët, si dhe të lyhen me vaj kallëpesh, në mënyrë 
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që, kur të hiqen kallëpet të dalë një sipërfaqe e lëmuar e betonit. Po ashtu, duhet që gjatë 

hedhjes së betonit në vepër, të vibrohet në mënyrë uniforme.  

Përsa i përket grupit të dytë, mund të veprohet njëlloj si për sipërfaqet e mureve. 

4.4 Hekuri 

4.4.1 Materialet 

Përgatitja e çelikut për të gjitha strukturat e betonit dhe komponentët e metalit, që duhen 

prodhuar në kantier, duke konsideruar çelikun që plotëson të gjitha kërkesat e projektit dhe 

pa prezencën e ndryshkut, në format dhe përmasat sipas vizatimeve dhe standarteve 

tekniko-legale për bashkimin, lidhjen dhe duke e shoqëruar me çertifikatën e prodhuesit 

për të verifikuar që çeliku plotëson kushtet e kërkuara që nevojiten për punë të tilla dhe 

duke përfshirë të gjitha kërkesat e tjera jo të specifikuara.              

4.4.2 Depozitimi në kantier 

Depozitimi i hekurit në kantier duhet të bëhet i tillë, që të mos dëmtohet (shtrëmbërohet, 

pasi kjo gjë do të shtonte proçesin e punës së paranderjes) si dhe të mos pengojë punimet 

ose materialet e tjera të ndërtimit 

4.4.3 Kthimi i hekurit 

a) Hekurat duhen kthyer sipas dimensioneve të treguara në projekt. 

b) Përveç pjesës së lejuar më poshtë, të gjitha shufrat duhen kthyer dhe kthimi duhet 

bërë ngadalë, drejt dhe pa ushtrim force. Bashkimet e nxehta nuk lejohen.  

c) Prerja me oksigjen e shufrave shumë të tendosshme do të lejohet vetëm me 

aprovimin e Supervizorit. Shufrat e amballazhimit nuk mund të drejtohen dhe të përdoren. 

4.4.4 Vendosja dhe fiksimi 

Hekurat do të pozicionohen siç janë paraqitur në projekt dhe do të ruajnë këtë pozicion 

edhe gjatë betonimeve. Për të siguruar pozicionin e projektit ata lidhen me tel 1,25 mm ose 

kapëse të përshtatshme. 

4.4.5 Mbulimi I hekurit 

Termi mbulimi në këtë rast do të thotë minimumin e pastër të shtresës mbrojtëse ndërmjet 

sipërfaqes së hekurave dhe faqes së betonit.  

Mbulimi minimal do të bëhet sipas normave të KTZ. 

4.4.6 Ngjitja e hekurave 



 

 

24 

HARTIMI I PROJEKTIT TË ZBATIMIT TREGU ÇOROVODË  

 

Paranderja ose bashkimi i shufrave të hekurit do të bëhet vetëm sipas vizatimeve të treguara 

të aprovuara nga Investitori. 

Gjatësia e mbivendosjes në një lidhje, nuk duhet të jetë më e vogël se ajo e treguara në 

vizatimet e punës. 

 

SEKSIONI 5 STRUKTURA E NDËRTIMIT   

5.1 MBULESAT 

5.1.1 Taraca të reja 

- Termoizolimi 

Termoizolimi realizohet duke përdorur materiale termoizoluese (penobeton ose polisterol) 

të vendosura në formë të pjerrët në zonat e shtresave hidroizoluese. 

Mbulimi me shtresa llaçi i pjerrësisë së kërkuar me një minimim trashësie prej 3 cm, e 

realizuar me llaç çimento (tipi 1:2), e niveluar për instalimin e shtresës izoluese. 

- Hidroizolimi 

Hidroizolimi duhet shtrirë në një sipërfaqë të thatë, të niveluar më parë, duke përfshirë 

sipërfaqe vertikale, të trajtuara me shtresë të parë bituminoze si veshje e parë. Mbi këtë 

vendosen dy fletë bituminoze, me fibër minerale, secila me trashësi min. 3 mm, e ngjitur 

me flakë, me membrana të vendosura në këndet e duhura mbi njëra - tjetrën, në sipërfaqe 

të pjerrëta ose vertikale, duke u siguruar se mbulesa e elementeve të bashkuara të jetë 12 

cm. 

Mbrojtja e membranës izoluese me plan vertikal ose të pjerrët do të realizohet me shtresë 

llaç ose plaka çimentoje me trashësi 3 cm (tipi i llaçit 1:2), pllakat ose shtresa e llaçit do të 

realizohet në formë kuadrati 2x2 m, me fuga nga 2 cm, të cilat do të mbushen me bitum 

sipas kërkesave të dhëna në vizatime.      

Instalimi i parapeteve betoni me kanale kulluese të inkorporuara, në beton të forcuara, të 

parafabrikuara ose të derdhura në vend sipas të dhënave në skica, beton (tipi 200) në dozim 

m3 siç është treguar në 4.1.4, duke përfshirë kallëpet në përputhje me të gjitha kërkesat për 

të siguruar tarracën, me një punë me cilësi. 

Në rastet kur hidroizolimi i taracës bëhet kur nuk ka llustër çimentoje mbi shtresat e 

katramave, atëherë vendoset një shtresë prej 5 cm, me zhavor të rrumbullakët me 

dimension 32 mm –64 mm, e cila shërben për mbrojtjen e katramasë.  

5.1.2 Ulluqet vertikale dhe horizontale 

Ulluqet horizontale 
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Realizohen me pjerrësi prej 1% për largimin e ujrave. Ulluqet horizontale prodhohen me 

material plastik ose me llamarinë xingato. Ulluku me llamarinë prej çeliku të xinguar me 

trashësi jo më të vogël se 0,8 mm, i formuar nga pjesë të modeluara me mbivendosje 

minimale 5 cm, të salduara në mënyrë të rregullt me kallaj, me bord të jashtëm 2 cm më të 

ulët se bordi i brendshëm, të kompletuara me pjesë speciale për grykën e hyrjes. Ulluku 

horizontal, i modeluar sipas udhëzimeve në projekt, duhet të jetë i lidhur me tel xingato 

me hallka të forta të vëna maksimumi në 70 cm. Në objektet me taracë përdoren edhe 

ulluqe betoni. Të gjtha ulluqet prej betoni duhet të hidroizolohen me guaino nga ana e 

brendshme e tyre. Ulluket e vendosura ndërmjet çatise dhe parapetit do të jenë prej 

llamarine të xinguar, sipas detajeve të vizatimit.  

Ulluqet vertikale 

Janë për shkarkimin e ujrave të çative dhe taracave, dhe kur janë në gjendje jo të mirë duhet 

të çmontohen dhe të zëvendësohen me ullukë të rinj.  

Ulluqet vertikale për shkarkimin e ujrave të çative dhe tarracave që përgatiten me llamarinë 

prej çeliku të xinguar, duhet të kenë trashësi jo më të vogël se 0.6 mm dhe diametër 10 cm, 

kurse ulluqet vertikale prej PVC kanë dimensione nga 8 deri në 12 cm dhe mbulojnë një 

sipërfaqe çatie nga 30 deri në 60 m².  

Në çdo ulluk duhet të mblidhen ujrat e një sipërfaqe çatie ose tarace jo më të madhe 

se 60 m². 

Ulukët duhet të vendosen në pjesën e jashtme të ndërtesës, me anë të qaforeve përkatëse 

prej çeliku të xinguar, të fiksuar çdo 2 m. Ujrat e taracës që do të kalojnë në tubat vertikale 

duhet të mblidhen nëpërmjet një pjate prej llamarine të xinguar, i riveshur me guainë të 

vendosur në flakë, me trashësi 3 mm, të vendosur në mënyrë të tërthortë, ndërmjet 

muraturës dhe parapetit, me pjerrësi 1%, e cila lidhet me kasetën e shkarkimit sipas 

udhëzimeve në projekt.  

Pjesa fundore e ulluqeve, për lartësinë 2 m, duhet të jetë PVC dhe e mbërthyer fort me 

ganxha hekuri si dhe poshtë duhet të kthehet me bërryl 90 gradë. 

 

5.2 STRUKTURAT METALIKE 

5.3.1  Të dhëna të përgjithshme 

Në projektimin e konstruksioneve prej çeliku, duhen marrë parasysh kërkesat që 

pasqyrojnë veçoritë e punës së këtyre konstruksioneve, më anë të udhëzimeve përkatëse 

në mbështetje të këtyre kushteve teknike. Soliditeti dhe qëndrueshmëria e konstruksioneve 

prej çeliku duhet të garantohet si gjatë proçesit të shfrytëzimit, ashtu edhe gjatë 

transportimit dhe montimit. 

 

5.3.2 Prodhimi 



 

 

26 

HARTIMI I PROJEKTIT TË ZBATIMIT TREGU ÇOROVODË  

 

Prodhimi i çelikut duhet të jetë bërë nga kompani të liçensuara dhe ata duhet të garantojnë 

për cilësinë si dhë të dhënat (përbërja kimike, karakteristikat e forcës/bajtëse, etj) e çelikut. 

Çeliku që përdoret për konstruksionet mbajtëse, duhet t‘u përgjigjet kërkësave të 

standarteve dhe kushteve teknike përkatëse dhe të ketë garanci përsa i përket kufirit të 

rrjedhshmërisë dhe përmbajtjes max. të squfurit dhe fosforit; kurse për konstruksionet e 

salduara, edhe për përmbajtjen max. të karbonit.  

Prerja, saldimi si dhe lidhja e elementeve prej çeliku bëhet në kantierin e firmës 

kontraktuese dhe ata transportohen në kantier ose këto punime mund të bëhen në vëndin e 

punës (në objekt). 

Sidoqoftë, duhet që punimet para montimit të elementeve të kontrollohen nga Supervizori 

dhe duhet të protokollohen. 

 

5.3.3  Saldimi 

Përgatitja për saldim përfshin atë që detajet para se të saldohen, të kenë marrë formën e 

tyre përfundimtare. Po ashtu, buzët dhe sipërfaqet e pjesëvë që do të saldohen duhet të 

përgatiten sipas kërkesave të proçedurës së saldimit dhe formave që jepen në pasqyrat 6,7,8 

te K.T.Z. 206-80 ose në ndonjë tjetër normë/standart evropian. 

Pas saldimit, detajet duhet të trajtohen termikisht për të zvogëluar ndarjet e brendshme, për 

të mënjanuar të plasurat dhe për të përmisuar vetitë fiziko-mekanike. 

Gjatë zbatimit të punimeve për saldimin e çeliqeve duhet të mbahet dokumentacioni teknik 

më të dhëna për çertifikatën e materialeve të përdorura, ditarin e punimeve, etj. 

 

5.3.4 Lidhja me bulona 

 

Elementët prej çeliku mund të lidhen/bashkohen edhe më anë të bulonave.  

Lidhja me bulona duhet t‘u përgjigjet normave dhe standarteve bashkëkohore (EC 3 ose 

ndonjë norme të ngjashme). 

Kualiteti i bulonave luan një rol të rëndësishëm dhe këto të fundit po ashtu, duhet t’u 

përgjigjen normave dhe standarteve të lartpërmendura. Më shumë rëndësi është që ata t’i 

plotësojnë kushtet e rezistencës së llogaritjes të bashkimeve me bulona. Lloji i gjendjes së 

tensionuar dhe grupi i bashkimit, të cilat duhet të përmbushin kushtet e 

nevojshme/kërkuara nga normat/standartet janë këto: 

• Tërheqja 

• Prerja 

• Shtypja 

Gjatë zbatimit të punimeve për lidhjen me bulona të çeliqeve duhet të mbahet 

dokumentacioni teknik më të dhëna për çertifikatën e materialeve të përdorura, ditarin e 

punimeve, etj. 

Se ç‘mënyrë bashkimi (saldimi apo bulonat) do të përdoret, kjo duhet vendosur nga 

inxhinieri konstruktor sipas nevojës. 
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5.3.5 Ngritja 

Ngritja e elementeve prej çeliku bëhet sipas planeve të përgatitura nga arkitekti/inxhinieri. 

Inxhinieri duhet të supervizojë punën e ngritjes. Punonjësit që do të merren me këtë punë 

duhet të kenë eksperiencë në ngritjen e elementeve prej çeliku. 

 

5.3.6 Mbrojtja nga agjentët atmosferikë 

Mbrojtja e çelikut bëhet në dy mënyra: 

• Duke e lyer çelikun me disa shtresa, të cilat e mbrojnë çelikun prej korrosionit. Ajo 

bëhet duke e lyer, zhytur ose duke e spërkatur me shtresa. Njëra shtresë është baza, kurse 

shtresa tjetër përdoret edhe si dekorim i elementit dhe mund të ketë ngjyrë të ndryshme.  

Materiali në të cilin do të vendosen shtresat duhet më parë të përpunohet dhe të jetë i lirë 

nga pluhuri, vaji si dhe nga ndryshku. 

• Shtresë prej metali: kjo mbrojtje është e përhershme. Çeliku duhet zhytur në zink 

të nxehtë (450 °C) dhe sipërfaqja e tij të jetë e lirë prej pluhurit, vajit si dhe prej ndryshkut. 

Përmbi atë, mund të vendoset ndonjë shtresë tjetër si dekorim i elementit prej çeliku (si 

psh. bojë).  

Ndalohet rreptësisht lyerja e çeliqeve për betonim me vajra. 

 

SEKSIONI 6 RIFINITURAT 

6.1 Rifiniturat e mureve  

6.1.1 Lyerje me bojë vaji në ndërtime të reja 

Stukim dhe zmerilim të dritareve prej druri, patinimeve dhe elementeve prej druri, duke 

përdorur stuko të përshtatshme për përgatitjen e sipërfaqeve për lyerjen me bojë vaji. 

Lyerje me bojë vaji sintetik për sipërfaqe druri dhe patinime, me dozim për m²: bojë vaji 

0.2 kg dhe me shumë duar për të patur një mbulim të plotë dhe perfekt të sipërfaqeve si 

dhe çdo gjë të nevojshme për mbarimin e plotë të lyerjes me bojë vaji. 

6.1.2 Lyerje e sipërfaqeve metalike  

Stukim dhe zmerilim të elementeve prej hekuri duke përdorur stuko të përshtatshme për 

përgatitjen e sipërfaqeve për lyerjen me bojë vaji. 

Lyerje e elementeve prej hekuri, me bojë të përgatitur fillimisht me një dorë minio plumbi 

ose antiruxho ose në formën e vajit sintetik, me dozim per m², 0.080 kg. 

Lyerje me bojë vaji sintetik për sipërfaqe metalike, me dozim per m²: bojë vaji 0.2 kg dhe 

me shumë duar për të patur një mbulim të plotë dhe perfekt të sipërfaqeve si dhe çdo gjë 

të nevojshme për mbarimin e plotë të lyerjes me bojë vaji në mënyrë perfekte. 
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6.1.3 Lyerje e sipërfaqeve të drurit  

Lyerja e drurit bëhet si zakonisht për 2 arsye: 

• për arsye dekor 

• si dhe për të rritur qëndrueshmërinë (ndaj lagështirës, ndaj rrezeve intensive të 

diellit, ndaj infektimit prej dëmtuesve të drurit si dhe ndaj infektimit prej këpurdhave etj). 

Materialet që përdoren për lyerjen e drurit si zakonisht duhet dhe i plotësojnë të dyja këto 

kritere. Lyerja mund të bëhet me te gjitha bojrat për lyerjen e drurit, të cilat janë pajisur 

me çertifikatë. 

Punimet duhet të bëhen sipas kërkesës të arkitektit/Supervizorit, por sipërfaqja e 

drurit duhet të lyhet të paktën dy herë (në raste të kërkesës të arkitektit/ Supervizorit 

edhe më shumë herë). 

 

 

6.5. Rifiniturat e tavaneve 

 

6.5.1 Tavan i suvatuar dhe i lyer me bojë 

 

Te përgjithshme: 

Te gjitha sipërfaqet që do të suvatohen do të lagen më parë me ujë. Aty ku është e 

nevojshme ujit do ti shtohen materiale te tjera, në menyrë që të garantohet realizimi i 

suvatimit më së miri. Në çdo rast kontraktori është përgjegjës i vetëm për realizimin 

përfundimtar të punimevë të suvatimit. 

Materialet e përdorura: 

Llaç bastard marka-25 sipas pikës 5.1.1 

Llaç bastard marka 1:2 sipas pikës 5.1.1.  

Bojë hidromat ose gëlqere. 

Përshkrimi i punës: 

Sprucim i tavaneve, me llaç çimentoje të lëngët për përmiresimin e ngjitjes së suvasë dhe 

riforcimin e sipërfaqes të muraturës duke përfshirë skelat e shërbimit dhe çdo detyrim tjetër 

për të bërë plotësisht sprucimin. 

Suvatim i realizuar nga një shtresë me trashësi 2 cm llaç bastard marka-25 me dozim per 

m2, rërë e larë 0,005m3, llaç bastard (marka 1:2) 0,03m3, çimento (marka 400), 6,6 kg, 

uje I aplikuar në bazë të udhëzimevë të përgatitura në mure e tavane dhe e lëmuar me mistri 

e berdaf, duke perfshirë skelat e shërbimit, si dhe çdo detyrim tjetër për të bëre plotesisht 

suvatimin me cilësi të mirë. 

Lyerje dhe lemim i sipërfaqës së suvatuar të tavanit, bëhet mbas tharjes së llaçit, për tu lyer 

me vonë. 

Lyerje e sipërfaqes me hidromat ose me gëlqere, minimumi me dy shtresa. Ngjyra duhet 

të jetë e bardhë dhe duhet aprovuar nga Supervizori. 
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6.5.2 Tavan i varur me pllaka gipsi 

 

Specifikimi i tavaneve: 

Tavanet e varur zakonisht janë të ndarë me panele dhe   perimeteri është i barabartë ose me 

i madh në gjerësi sesa ½ e modulit te pllakës së plotë. Këto panele duhet të priten në 

madhësi të përshtatshme me skeletin përbërës së tavanit të varur. Drejtimi i instalimit duhet 

të jetë i treguar mbi planet e tavanit.  

 

Konditat e montimit: 

Kërkesa stabël për instalimin e tavanit të varur në objekt është vetëm nqs ndërtesa është 

plotësisht e thatë (nuk ka lagështi) kushtet e motit janë të mira, ndërtesa ka ndriçim të plotë, 

si dhe gjatë muajve të stinës së dimrit është siguruar tharje nga ngrohtësia. Ajrosja e mirë 

duhet të bëhet për të reduktuar ngrohjen e tepërt, të krijuar gjatë ditës nga nxehtësia e 

solarit. 

 

Kontrolli i ajrosjes duhet të përdoret për të shpërndare lageshtine ne ajer. Tharësi mekanik 

i ajrit është projektuar për të reduktuar përmbajtjen e lagështisë në ajër brenda ndërtesës. 

Djegia direkte e fosileve të lëndës djegëse të tille si gas butani ose propan nuk është i 

rekomanduar sepse këto lëshojnë afërsisht 2.2 litër ujë për çdo 500 gram djegie të lëndës 

djegëse. Është me mirë të përdoret ngrohës për tharje elektriciteti ose indirekt ajër i ngrohtë 

të përdoret tharës vetëm për të reduktuar përqindjen e RH të krijuar nga lagështia e emetuar 

nga struktura. 

 

Mirembajtja dhe pastrimi: 

Mirëmbajtja e tavanit të varur duhet të kryhet vetëm mbas efëktit te krijuar nga difektet 

kur punohet për një pune e tillë instalimi, si dhe dëmtimet (në veçanti zjarri dhe 

performanca akustike), janë plotësisht të vlerësuara. Në rast të tillë bëhet konsultimi tek 

teknikët. 

Sidoqoftë, kur mirëmbajtja është e nevojshme, sigurohet vazhdimësi të lartë. 

 

Pastrimi: 

 

Së pari hiqet pluhuri nga tavani duke përdorur një furçë të butë. Njollat e shkrimet etj, 

duhet të hiqen me një gomë fshirësë të zakonshme. Një metodë tjetër alternative pastrimi 

është me rrobe të lagur ose sfungjer të futur në ujë me përbërje sapuni ose detergjent 

diluted. Sfungjeri duhet të përmbajë sa më pak ujë që të jetë e mundur. Tavani nuk duhet 

të jetë i lagur. Mbas larjes, pjesët me sapun e tavanit duhet të fshihet me një copë ose 

sfungjer të lagur në ujë të pastër. 

• Pastruse abraziv nuk duhet të përdoren. 

• Rekomandohen këto kimikate 

o Ceramaguard ceilings nuk janë të ndikueshëm nga lagështia. 
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o Parafon Hygien and ML Bio Board mund të jenë larës të shpejtë dhe do të 

qëndrojnë pastrues detergjent për myqe dhe germicidal. 

• Specialisti kontrakton me shërbimin e pastrimit për zgjidhjet kimike të përdorimit 

të këtyre pastruesve. Në vendet që përdoren këto metoda pastrimi, është e 

rekomandueshme një provë paraprake. Është në të mirë të punës që kontakti për 

kryerjen e këtyre provave të kryhet në një zonë jo-kritike të ndërtesës. 

 

6.6.2 Elemente me panele sanduiç 

Element me panele tip sanduiç do të jetë i përbërë nga: 

• Mbështetja metalike 

• Izolim 

• Gomina e vetë elementit 

• Ngjitës adesive 

 

1- Mbështetja metalike: 

• Galvanizimi i hekurit bëhet sipas normave të EN 10147/10142; 

• Hekur i lyer paraprakisht me sistem mbulimi e parashikuar sipas studimeve duke 

plotësuar të gjitha kërkesat e parashikuar; 

• Hekur i galvanizuar me shtresë mbulesë plastike; 

• Alumin; 

• Bakër i pastër dhe të tjera 

 

2- Izolimi: 

Përdorim lënde termoizoluese polyurethane ose polyisocyanurate, i shkrirë me flakë duke 

perfituar një adezion perfekt tek mbështetja metalike dhe duke lejuar të fitohet, nëse 

kërkohet, reaksioni I zjarrit, në përputhje me standartet e kohës të ISO. 

 

• Densiteti mesatar: 35 – 40 kg/m3 

• Koefiçenti termik: 0,0195 Kcal/mh gradë Celsius 

• Qelizat e mbyllura:  > 95 % (jo- hygroscopic) 

3- Toleranca Dimensionale: 

• Lartësia e brinjës:  +  1 mm; 

• Gjërësia (1000 mm) +  2 mm; 

• Gjatësi :   + 10 mm; 

• Devijimi Squareness:  <= 0,5 % të gjerësisë së përdorshme 

• Përkulja në gjatësi:     <= 2 mm /metër 

• Camber:   <= 1  e gjatësisë 

• Valëzimi i majave:  +  2 mm në 500 m; 

• Trashësia e paneleve: +  2 mm e trashësisë nominale mbi të gjithë sipërfaqen;   

 

4- Rrafshësia: 



 

 

31 

HARTIMI I PROJEKTIT TË ZBATIMIT TREGU ÇOROVODË  

 

Valëzim I lehtë, veçanërisht për mbështetësit metalik të hollë ose mbështetësa me material  

alumin, nuk do të konsiderohet si një difekt , 

Për aq kohë sa ato nuk do të përfshihën në funksionin e panelit. 

5- Adhesion: 

Disa zona të fleteve jo- adhesive, në kufi të 0,5% të të gjithë sipërfaqes së panelit nuk do 

të konsiderohet si një difekt. 

Trashësia e elementit të panelit kapacitet i ngarkesës, tipi i mbështetjes (hekur ose alumin) 

dhe hapësirave. (Shiko tabelat 1 & 2) 

 

Tabela 1 (Kapaciteti i Ngarkesës kg/m2 hekur) 

Trashësia 

    mm 

Pesha  

Kg/m2 

Hapësira 

( 2 m ) 

Hapësira 

( 2,5 m) 

Hapësira 

( 3 m) 

Hapësira 

(3,5 m) 

Hapësira 

( 4 m) 

Hapësira 

( 5 m) 

25 9,64 180 105 68    

30 9,83 220 140 85 50   

35 10.02 240 170 115 70   

40 10,21 260 200 130 86 60  

50 10,59  250 180 120 85  

60 10,97  280 220 160 115 62 

80 11,73   270 215 170 100 

 

Tabela 2 (Kapaciteti i ngarkesës kg/m2 alumin) 

 

Trashësi 

    mm 

Pesha  

Kg/m2 

Hapësira 

( 2 m ) 

Hapësira 

( 2,5 m) 

Hapësira 

( 3 m) 

Hapësira 

(3,5 m) 

Hapësira 

( 4 m) 

Hapësira 

( 5 m) 

25 4,54 90 50     

30 4,73 120 60     

35 4,92 150 80 50    

40 5,11 180 100 60    

50 5,49 210 140 85 60   

60 5,87 230 180 115 74   

80 6,63 280 230 160 100 70  

 

 

SEKSION 7 PUNIME TERRITORI 

 

7.1 Rrugë 

 

7.1.1 Nën-baza dhe baza 

Nënbaza nënkupton truallin mbi të cilën do të vendoset baza dhe shtrimi i rrugës. Baza 

duhet ti plotësojë nevojat dhe kushtet e punimeve të dheut si janë të përshkruara në zërin 

6 (3.1). Nënbaza duhet të rrafshohet dhe të ngjeshet me një tolerancë maksimale prej +/- 3 

cm. Duke e punuar nënbazën duhet marrë parasysh edhe pjerrësia. 
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Baza është shtresa mbajtëse ë rrugës. Ajo duhet të punohet në këtë mënyrë: Pasi të hiqet 

dheu me një thellësi përafërsisht prej 30 cm (deri në nënbazën), ai duhet mbushur me një 

material zhavor 0/32 mm deri në 0/56 mm. Materiali do të vendoset në shtresa dhe do të 

ngjeshet mirë. Pjerrësia prej më së paktu 1 % duhet të mbahet edhe gjatë vendosjes së 

bazës. 

 

7.1.2 Shtrimi 

Shtrimi i rrugëve preferohet të bëhet me pllaka guri, beton si dhe beton monolit. Këto punë 

do të bëhen në këtë mënyrë: 

Përmbi bazën do të vendohet një shtresë rëre me një trashësi maksimale prej 5 cm mbi të 

cilën do të vendosen pllakat e gurit. Shtresa e rërës duhet të jetë me kokriza 2/5 mm deri 

0/4 mm. Ajo do të rrafshohet dhe mbi atë duhet të vendosen pllakat e gurit ose betonit. 

Mbas vendosjes së pllakave ata me një makinë të posaçme do të tunden në atë mënyrë që 

të arrihet një rrafshësi perfekte. Më në fund fugat e pllakave do të mbushen me një rërë të 

imët 0/1 mm në atë mënyrë që pllakat të lidhen më së miri njëra me tjëtren dhe të 

përforcohet/stabilizohet shtresa e pllakave të gurit ose betonit. 

Karakteristikat e pllakave të gurit dhe betonit duhen marrë prej prodhuesve. Ato variojnë 

si në trashësi ashtu edhe në dimensionet e tjera. Po ashtu edhe ngjyrat e tyre janë të 

ndryshme. Arkitekti/Supervizori së bashku me klientin duhet të bien në marrëveshje ndaj 

modelit, dimensioneve dhe ngjyrës së pllakave. 

Në figurën e mëposhtme paraqiten shtresat e një rruge të këtij tipi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.3 Kullimet dhe drenazhimi 

Në rast të përdorjes të sistemit të rrugës të lartpërmendur (me pllaka guri, betoni), nevojat 

për planifikimin e kullimeve dhe drenazhimeve janë minimale. 

Pllakat e gurit, betonit me sistemin e lartë të fugave nuk kanë nevoje për ndonjë kullim ose 

drenazhim. Shiu do të depërtojë nëpër fuga. Në raste se shiu është shumë I fuqishëm, për 
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ato raste rrugët duhet të vendosen me një pjerrtësi prej më së paktu 1 %. Pjerrtësia e rrugëve 

bëhet prej njërës anë të rrugës deri në anën tjetër. 

 

7.1.4 Shenjat rrugore dhe tabelat 

Shenjat rrugore si dhe tabelat e nevojshme duhet të vendosen në një mënyrë të 

qëndrueshme që të mos rrëzohen nga era ose nga forca të tjera (në rast se fëmijët varen tek 

ato).  

Ata duhet vendosur në një gropë me domensionet më së pakti 30 x 30 x 40 cm, në të cilën 

futet tuba prej metali dhe gropa mbushet me beton.  

Shenjat ose tabelat të cilët ngjiten në tub duhet të jenë më së pakti 2,25 m lartësi nga 

sipërfaqja. 

Se cilat shenja/tabela duhet të vendosen, varet prej nevojave dhe arkitekti duhet të vendosë 

për ato si dhe nga rregullorja e qarkullimt rrugor. 

Në fotografinë e mëposhtme janë dimensionet në cm të cilat duhen paraparë për rrugët. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2. Parkinget 

 

Të përgjithshme 

Numri i vendeve për parkim duhet paraparë sipas nevojave që do të ekzistojne lidhur me 

projektin dhe objektin. Ai do të caktohet nga arkitekti/Supervizori gjatë fazës së 

projektimit. Numri i parkingeve është i varur vetëm nga numri i personelit dhe shkallën e 

tyre të motorizimit. Në rast se nuk ka vend të mjaftueshëm për parkinget, ato nuk duhet të 

projektohen në vend të infrastrukturës tjeter (si psh rrugët, parket, pejsazheve, etj.). 

 

7.2.1 Shtrimi i trotuarëve 

Shtrimi i trotuarëve mund të bëhet me mënyra të ndryshme. Pavaresisht prej mënyrës së 

shtrimit, baza dhe nënbaza duhet gjithmone ti plotësojë kushtet e nevojshme teknike përsa 

i përket ngjeshjes dhe materialit të mirë. 
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7.2.2 Shtrim me llustër çimento 

Gërmimi i dheut për trotuare duhet të bëhet më së pakti deri në një thellësi prej 30 cm nga 

toka për një gjerësi sipas planevë të bëra.  

Pastaj duhet vendosur një shtresë zhavori me trashësi prej 20 cm e cila duhet ngjeshur dhe 

sheshuar mirë. 

Përsipër asaj vendoset një shtresë prej betoni M 150 me një trashësi prej 10 cm me fuga 

teknike çdo 3 m, e formuar me shtresa të holla dhe të vibruara mirë. 

Shtresa me llaç çimentoje 2 : 1 me trashësi minimale 2 cm, duhet lëmuar dhe sheshuar në 

mënyrë perfekte, duke përfshirë kallëpet, përforcimet, si dhe çdo detyrim tjetër për 

mbarimin e punës me cilësi. 

          

7.2.3 Bordura betoni për trotuarë         

Trotuarët, rrugët si dhe pjesët e tjera të shtruara prej asfalti, pllakave të betonit ose prej 

ndonjë materiali tjetër duhet që të mbrohen në atë mënyrë, që anëve t’u vendoset nga një 

mbështetëse.  

Bordura mbështetëse duhet të plotësojë kërkesat e lartëpërmendura për të mbajtur 

sipërfaqen e shtruar prej forcave horizontale, të cilat shkaktohen nga lëvizja e forcave 

vertikale, prej makinave, njerëzve, etj. 

Një funksion tjetër që u shtohet atyre, është që të drejtojnë ujrat e rrugës. 

Bordurat mund të vendosen në të njëjtën lartësi me sipërfaqen e shtruar ose të jenë nga 10 

cm deri në 30 cm më lartë nga rruga sipas nevojës. 

Materiali i bordurave duhet të jetë prej betoni ose prej guri. Zgjedhja e tij duhet bërë nga 

arkitekti/Supervizori së bashku me klientin dhe duhet pasur parasysh se materiali i 

zgjedhur luan një rol të veçantë në dekorimin e sipërfaqeve. 

Materialet që i ofron tregu janë të këtij lloji: 

• Bordura prej betoni në dimensionet e ndryshme. Ata janë pjesë të 

parapërgatitura prej betoni dhe duhet të instalohen sipas mënyrës së 

përshkruar më poshtë. Në tabelën e mëposhtme janë paraqitur disa lloje të 

bordurave prej betoni me karakteristikat e tyre. 

 

Nr. Bordurat në cm (gjatësi/trashësi/lartësi) Pesha kg/Stk Nevoja për 1 m 

1 Përmasat 100/8/20 36 1 

  Përmasat 1/3 e gurit 33/8/ 20 12 3 

2 Përmasat 100/10/20 46 1 
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  Përmasat 1/3 e gurit 33/10/ 20 15 3 

3 Përmasat 100/12/20 50 1 

  Përmasat 1/3 e gurit 33/12/20 17 3 

4 Përmasat 100/18/20 80 1 

  Përmasat 1/3 e gurit  33/18/20 26 3 

5 Përmasat 100/18/25 95 1 

  Përmasat 1/3 e gurit 33/18/25 31 3 

6 Përmasat 100/20/15 64 1 

  Përmasat 1/3 e gurit 33/20/15 21 3 

 

Një lloj tjetër guri që mund të përdoret në të njëjtën mënyrë si bordurat e lartpërmendura, 

janë tipi i „gurë bordurave“ prej betoni. Me ata mund të realizohen kthesa e harqe të 

ndryshme. 

Në fotografinë e mëposhtme janë paraqitur dy lloje të atij tipi. Montimi i tyre bëhet në të 

njëjtën mënyrë si bordurat e betonit të lartpermendur. 

Gurë bordurë 

Format 120 x 180 mm 

Lartësia 600 mm, 800 

mm, 

1000 mm 1300 mm  

Gurë bordurë 

Format 120 x 120 mm 

Lartësia 400 mm 

 

o Të njëjtat bordura që janë të lartëpermendura ekzistojne edhe prej guri sipas 

granitit. Ata i plotësojnë të njëjtat funksione si bordurat prej betoni. Dimensionet e 

atyre varen prej tregut ofrues dhe duhet pyetur. Por si zakonisht ata i kane pothuajse 

të njëjtat domensione si ata prej betoni. 

Montimi i bordurave bëhet në këtë mënyrë: 

Bordurat duhet të vendosen para se te bëhet shtrimi i sipërfaqes. Për të bërë atë duhet hapur 

një kanal në dhe me dimensionet sipas nevojës. Kanali duhet të jetë të paktën në secilën 

anë nga 10 cm më i madh se bordurat. Në atë futet beton i thatë (i lagur pakë) dhe bordurat 
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vendosen mbi atë. Nevoja  e betonit është rreth 0,05 m³ beton. Në secilën anë të bordurave 

duhet vendosur beton në atë mënyrë që ai të fiksohet mirë dhe fortë. 

Në fotografitë e mëposhtme është paraqitur skema e montimit të bordurave si dhe një 

shembull i një rruge me bordura guri prej graniti. 

 

 

 

  

 

 

 

7.3. Peisazhi (sistemimi i terrenit), ambientet e gjelbërta 

 

7.3.1 Nivelimi dhe përgatitja e terrenit 

Për punimet e pejsazhit duhet të kontaktohet një specialist i posaçëm, i cili do të bëjë planet 

dhe do të japë instruksionet për punimet. Megjithatë është e nevojshme edhe për disa 

kërkesa, të cilave duhet të kemi parasysh. 

Nivelimi dhe përgatitja e terrenit 

Nivelimi i terrenit duhet të bëhet sipas nevojës, formës së tij dhe mjeteve financiare. Në 

raste se ka vetëm detyrën e dekorimit, atëherë ai mund te lihet në atë formë që ekziston. 

Pa marrë parasysh nivelimin e terrenit, ai duhet të përgatitet në atë mënyrë, që të garantohet 

mirëmbajtja e pejsazhit. Në rast të mungesës së tokës së mirë (humus), duhet sjellë humus 

nga ndonjë vendi tjetër dhe të shtrohet me një shtresë min. 20 cm ose sipas projektit. 

Në rast se terreni ka shumë gurë, atëherë mund të ketë nevojë për një shtresë më të madhe 

të shtresës së humusit.  

 

7.3.2 Mbjellja dhe plehërimi 

Për mbjelljen dhe mirëmbajtjen e pejsazhit duhet të konsultohet me një specialist të fushës.  

Për tipin e drurëve dhe të barit që do të mbillet duhet lënë hapësira për rritjen e atyre. 

Normalisht për mbjelljen e drurëve duhet planifikuar dhe projektuar dhe me prespektive, 

që gjatë rritjes të drurëve të mos pengojne apo dëmtojne pamjen e ndërtesës ose të terrenit. 

Sidomos duhen patur kujdes vendet që do të ndodhen në hijen e vetë pemëve. 

Bari i terrenit duhet të zgjidhet sipas përdorimit të shkeljes të tij. Lloji i barit duhet zgjedhur 

i tille që plotëson kërkesat e ambientit. 
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Rëndësi të madhe ka mirembajtja dhe kujdesi i pejsazhit. Ai duhet të ujitet vazhdimisht, të 

pritet dhe punët e tjera që nevojiten për mirëmbajtjen e tij 

Me sheshim kuptohet ky punim: Me një makinë të posaçme për atë pune, e cila ka thika 

rrotulluese, bëhet një prerje e shtresës së barit me një thellësi 1 – 3 cm në intervale të 

shkurtra prej 2-3 cm. Vertikulimi rekomandohet të bëhet në fillim të rritjes së barit 

(Mars/Prill) mbasi të bëhet prerja e barit. Ky proçes e largon plisin e barit që është rritur 

dhe nuk e lejon depërtimin e ujrave. 

 

7.3.3 Sistemi ujitës 

Ujitja e peisazhit luan një rol kryesor në mirëmbajtjen e tij. Ajo duhet kryer sipas nevojës, 

në kohë të duhur dhe në masë të mjaftueshme.  

Për çdo ujitje duhet të përdoret  afro 15 – 25 l/m²  dhe duhet të arrihet një lagështi deri në 

rrënjët e barit. 

Sistemi ujitës rekomadohet të bëhet me sistem automatik. Në rastet kur nuk garantohet një 

ujitje e tillë, bëhet edhe në mënyrë të thjeshtë. Sistemi automatik ka përparësi përkundër 

një ujitje me dorë. Në rast se ky sistem lidhet me një ose me më shumë sensora, atëherë 

sistemi punon vetë dhe ujimi bëhet sipas nevojës së tokës. Kështu mundet të kursehet ujë 

dhe ujitja bëhet më e mirë, përveç kësaj, elementet që e hedhin ujin, dalin mbi tokë vetëm 

gjatë proçesit të ujitjes. Në raste se ata nuk janë aktive, ata futen në kanale nën nivelin e 

tokës. 

Sisteme të këtij lloji aplikohen shumë në Evropë.   

Montimi i këtyre sistemeve automatike është i thjeshtë dhe mund të bëhet pa patur njohuri 

të veçantë. Vetëm projektimi i elementeve të sistemit duhet të bëhet nga një specialisti. 

Prodhuesit e këtyre sistemeve ofrojnë skemat e montimit gratis, në rast se blihen impiante 

në këto firma. Po ashtu me blerjen e impiantit, shumëherë dorëzohet edhe skema ose 

software për projektimin e tyre. 

Në tabelën e mëposhtme jepen disa prej llojeve të „ujëhedhësve“ të paraqitura. Projektuesi 

duhet të zgjedhë tipin e nevojshëm për projektin e tij. 

 

SEKSIONI 9 INSTALIMET MEKANIKE, HIDRAULIKE DHE SANITARE 

9.1. Sistemi i furnizimit me ujë të pastër 

9.2.1    Tuba 

Për sistemin e furnizimit me ujë të ndërtesave mund të përdoren tuba plastike PPR 

(Polipropilen) që plotësojnë të gjitha kërkesat e cilësisë sipas standartit ISO 9001 dhe DIN 

8078 (kërkesat për cilësinë dhe testimin e tubave) ose mund të përdoren tuba xingato që 

janë konform standarteve të mësipërme për cilësinë dhe testimin e tyre. Theksojmë se tubat 

prej PPR janë afro 15 herë më të lehtë se tubat e çelikut. 
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Tubat për furnizimin me ujë duhet të sigurojnë rezistencë ndaj korrozionit, rezistencë të 

lartë ndaj agjentëve kimikë, peshë të lehtë, mundësi të thjeshta riparimi e transporti, ngjitje 

të thjeshtë dhe të shpejtë, jetëgjatësi mbi 30 vjet dhe rezistencë ndaj ujit të ngrohtë. 

Vetitë e tubave PPR duhet të jenë si më poshtë: 

• Densiteti i materialit PPR   0,9 g/cm3 

• Pika e ngjitjes     146 gradë celsius 

• Konduktiviteti termik në 20 gradë  0,23 W/m.K 

• Koefiçienti i zgjerimit termik linear 1,5 x 0,0001 K 

• Moduli i elasticitetit në 20 gradë  670 N/mm2 

• Sforcimi gjatë rrjedhjes në 20 gradë 22 N/mm2 

• Sforcimi i thyerjes në 20 gradë  35 N/mm2 

 

Diametrat e tubave do të jenë në funksion të sasisë llogaritëse të ujit të pijshëm dhe 

shpejtësisë së lëvizjes. Gjatë llogaritjeve, shpejtësia e lëvizjes duhet të merret në intervalet 

0,8-1,4 m/sek.     

Gjatësia e tubave është 6-12 m, kurse diametri dhe spesori duhet të jenë sipas të dhënave 

në vizatimet teknike. Të dhënat mbi diametrin e jashtëm të tubit, presionin, emrin e 

prodhuesit, standartit që i referohen, viti i prodhimit, etj, duhet të jepen të stampuara në 

çdo tub. 

Tubat e furnizimit me ujë duhet të vendosen në të gjithë lartësinë e ndërtesës, në formën e 

kollonave, në ato nyje sanitare ku aparatet janë më të grupuara dhe mundësisht sa më afër 

atyre nyjeve që kërkojnë ujë të pijshëm. Ato instalohen brenda në mur. Në rast së gjatësia 

e shtrirjes së tyre është e madhe duhet të vendosen kompesatorë të tipit me brryl të thjeshtë 

ose tip omega. 

Tubat e furnizimit me ujë lidhen me pajisjet sanitare ose grup pajisjesh në çdo kat me anë 

të tubave të dërgimit. Lidhja e tubave të dërgimit me kollonat e shkarkimit duhet të bëhet 

me tridegëshe ose brryla. Për të pakësuar numrin e kollonave duhet që pajisjet sanitare të 

grupohen dhe të vendosen njëri mbi tjetrin nga kati në kat të ndërtesës. Diametri i kollonave 

vertikale të furnizimit me ujë, merret i njëjtë për të gjithë lartësinë e ndërtesës, me diametër 

më të vogël se tubi kryesor i furnizimit dhe në asnjë mënyrë më i vogël se tubi më i madh 

i dërgimit të ujit të pijshëm që furnizojnë pajisjet.  

Linjat kryesore horizontale të furnizimit me ujë vendosen me pjerrësi ne ngjitje në drejtim 

të lëvizjes së ujit jo më pak se 2 %.  Largësia midis tubave të kanalizimit që dalin tërthor 

nga godina dhe të lidhjeve të furnizimit me ujë, duhet të jetë jo më pak se 1 m në plan 

horizontal dhe gjithmonë në kuotë më të lartë se kanalizimet e ujrave të zeza. 

Tubat PPR ngjiten me anë të metodës me elektrofuzion duke përdorur pajisjet përkatëse të 

saldimit me elektrofuzion. Kjo lloj ngjitje garanton një lidhje të sigurtë, homogjene dhe 

jetëgjatë. Proçesi i ngjitjes me elektrofuzion zgjat shumë pak minuta. Gjatë këtij proçesi, 
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prerja e tubave, ngrohja e tyre dhe e rakorderive përkatëse PPR bëhet me pajisje të posaçme 

ngjitjeje. Proçesi i ngjitjes me elektrofuzion bëhet si më poshtë: 

• Bëhet gati pajisja e saldimit me elektrofuzion dhe veglat e duhura për diametrat e 

përcaktuara të tubave 

• Vihet në prizën e energjisë elektrike pajisja e saldimit dhe kontrollohet llampa e 

ndezjes, si dhe llampa e punës 

• Presim sa të kapet temperatura e saldimit prej 260 gradë celsius 

• Shënohet thellësia e saldimit me anë të një lapsi konduktiv. 

• Nëse tubat, rakorderitë apo pajisja janë të pista bëhet pastrimi i tyre. 

• Fillohet proçesi i ngrohjes dhe saldimit të tubave. Koha e ngrohjes, e proçesit të 

saldimit dhe e ftohjes jepen në tabelat përkatëse të mëposhtme të aparatit të 

saldimit. 

 

Diametri i jashtëm i 

tubit në mm 

Koha e ngrohjes 

Në sekonda 

Koha e proçesit të 

ngjitjes në sek. 

Koha e ftohjes në 

minuta 

16 mm (1/2") 5 4 2 

20 mm (3/4") 5 4 2 

25 mm (1") 7 4 2 

32 mm(1.1/4") 8 6 4 

40 mm(1.1/2") 12 6 4 

50 mm(1.3/4") 18 6 4 

63 mm (2") 24 8 6 

 

• Vendoset fundi i tubit tek vrima e nxehur dhe rakorderia përkatëse në anën tjetër të 

pajisjes. Fundet përkatëse të tubit dhe rakorderisë përkatëse, pasi lihen të ngrohen, 

siç është treguar në tabelë, bashkohen në gjendjen e nxehur që janë dhe lihen të 

ftohen për pak minuta (shih tabelën). Duhet të kihet parasysh që për diametra të 

ndryshëm ka kohë të ndryshme për ngrohjen, saldimin dhe ftohjen. 

• Tubi është i gatshëm për t’u përdorur 

  

Në rast se përdoren tubat e xingatos, lidhja e tyre bëhet me filetim. Gjatë bashkimit, pjesa 

e filetuar duhet të mbështillet me fije lini dhe bojë kundra ndryshkut ose pastë për të mos 

patur rrjedhje (qarje).  

Të gjitha punët e lidhura me instalimin dhe vendosjen e tyre në objekt duhet të bëhen sipas 

kërkesave teknike të supervizorit dhe të projektit.  
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Model i tubit të furnizimit me ujë që do të përdoret së bashku me çertifikatën e cilësisë, 

çertifikatën e origjinës, çertifikatën e testimit dhe të garancisë së tubave do t’i jepet për 

shqyrtim Supervizorit për një aprovim para se të vendoset në objekt. Supervisori mund të 

bëjë testime plotësuese për të dhënat fizike - mekanike- termike të tubave, rrjedhje të 

mundshme, si dhe presionin që durojnë tubat (Testi i presionit bëhet me 1.5 herë të 

presionit të punës). 

9.2.2  Rakorderitë për tubat e ujit të pijshëm   

Për sistemin e furnizimit me ujë të ndërtesave, në rastet kur do të përdoren tuba plastike 

PPR (Polipropilen Random), rakorderitë përkatëse duhet të jenë PPR të cilat plotësojnë 

kërkesat e cilësisë sipas standartit ISO 9001 dhe DIN 8078 (kërkesat për cilësinë dhe 

testimin) ndërsa në tubat xingato rakorderitë janë xingatoje. 

Rakorderitë që përdoren në këto linja janë:  

• Brrylat të thjeshtë me 45 gradë dhe 90 gradë  

• Brryla me fileto metalike të tipit femër dhe mashkull;  

• Tridegëshat të thjeshtë dhe me fileto; 

• Katërdegësha (Kryqe) 

• Bashkues të thjeshtë 

• Bashkues me fileto metalike tip femër dhe tip mashkull; 

• Reduksionet e ndryshme; 

• Rakorderi tip hollandez; 

• Mbështetëse; 

• Kaluesa; 

• Kompensator tip omega; 

• Tapa.  

Llojet e rakorderive që do të përdoren për çdo rast duhet të jepen nga projektuesi në 

Vizatimet teknike.  

Rakorderitë që do të përdoren për furnizimin me ujë duhet të sigurojnë rezistencë perfekte 

ndaj korrozionit, rezistencë të lartë ndaj agjentëve kimikë, peshë të lehtë, mundësi të 

thjeshta riparimi e transporti, ngjitje të thjeshtë dhe të shpejtë, jetëgjatësi mbi 30 vjet dhe 

rezistencë ndaj ujit të ngrohtë. 

Vetitë e rakorderive PPR duhet të jenë si më poshtë: 

• Densiteti i materialit PPR   0,9 g/cm3 

• Pika e ngjitjes     146 gradë celsius 

• Konduktiviteti termik në 20 gradë  0,23 W/m.K 

• Koefiçienti i zgjerimit termik linear 1,5 x 0,0001 K 

• Moduli i elasticitetit në 20 gradë  670 N/mm2 

• Sforcimi gjatë rrjedhjes në 20 gradë 22 N/mm2 

• Sforcimi i thyerjes në 20 gradë  35 N/mm2 
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Diametri dhe spesori duhet t’i përshtaten tubave përkatës dhe të jenë sipas të dhënave në 

vizatimet teknike dhe kushteve teknike (spesori i rakorderive duhet të jetë i tillë që të 

përballojë 1,5 herë të presionit të punës së tubave). Të dhënat mbi diametrin e jashtëm të 

rakorderive (brryla, tridegësh, bashkues, reduksione, etj), presionin, emrin e prodhuesit, 

standartit që i referohen, viti i prodhimit, etj duhet të jepen të stampuara në çdo copë. 

Rakorderitë PPR ngjiten me anë të metodës me elektrofuzion duke përdorur pajisjet 

përkatëse të saldimit me elektrofuzion. Kjo lloj ngjitje garanton një lidhje të sigurtë, 

homogjene dhe jetëgjatë. Proçesi i ngjitjes me elektrofuzion zgjat shumë pak minuta. Gjatë 

këtij proçesi, prerja e tubave, ngrohja e tyre dhe e rakorderive përkatëse PPR bëhet me 

pajisje të posaçme ngjitjeje.  

Proçesi i ngjitjes me elektrofuzion bëhet si më poshtë: 

• Bëhet gati pajisja e saldimit me elektrofuzion dhe veglat e duhura për diametrat e 

përcaktuara të tubave; 

• Vihet në prizën e energjisë elektrike pajisja e saldimit dhe kontrollohet llampa e 

ndezjes si dhe llampa e punës 

• Presim sa të kapet temperatura e saldimit prej 260 gradë celsius 

• Shënohet thellësia e saldimit me anë të një lapsi konduktiv. 

• Nëse tubat, rakorderitë apo pajisja janë të pista bëhet pastrimi i tyre. 

• Fillohet proçesi i ngrohjes dhe saldimit të tubave dhe rakorderisë së duhur. Koha e 

ngrohjes, e proçesit të saldimit dhe e ftohjes jepet në tabelat përkatëse të 

mëposhtme të aparatit të saldimit.       

Diametri i jashtëm i 

tubit në mm 

Koha e ngrohjes 

Në sekonda 

Koha e proçesit të 

ngjitjes në sek. 

Koha e ftohjes në minuta 

16 mm (1/2") 5 4 2 

20 mm (3/4") 5 4 2 

25 mm (1") 7 4 2 

32 mm(1.1/4") 8 6 4 

40 mm(1.1/2") 12 6 4 

50 mm(1.3/4") 18 6 4 

63 mm (2") 24 8 6 

 

Vendoset fundi i tubit tek vrima e nxehur dhe rakorderia përkatëse në anën tjetër të pajisjes. 

Fundet përkatëse të tubit dhe rakorderisë përkatëse, pasi lihen të ngrohen, siç është treguar 

në tabelë, bashkohen në gjendjen e nxehur që janë dhe lihen të ftohen për pak minuta (shih 

tabelën). Duhet të kihet parasysh që për diametra të ndryshëm ka kohë të ndryshme për 

ngrohjen, saldimin dhe ftohjen. 
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Kur përdoren tubat e xingatos, lidhja e tyre me rakorderitë përkatëse bëhet me filetim. 

Rakorderitë në këtë rast janë të gjitha metalike me filetim. Gjatë bashkimit, pjesa e filetuar 

duhet të mbështillet me fije lini dhe bojë kundra ndryshkut ose pastë për të mos patur 

rrjedhje.  

Të gjitha punët e lidhura me instalimin dhe vendosjen e tyre në objekt duhet të bëhen sipas 

kërkesave teknike të supervizorit dhe të projektit.  

Një model i rakorderisë së duhur që do të përdoret me tubat e furnizimit me ujë, së bashku 

me çertifikatën e cilësisë, çertifikatën e origjinës, çertifikatën e testimit dhe të garancisë së 

tubave do t’i jepet për shqyrtim Supervizorit për një aprovim para se të vendoset në objekt. 

Supervizori mund të bëjë testime plotësuese për të dhënat fizike - mekanike- termike të 

tyre, rrjedhje të mundshme, si dhe presionin që durojnë pas instalimit (Testi i presionit 

bëhet me 1.5 herë të presionit të punës). 

9.2.3  Saraçineskat  

Saraçineskat janë pajisje të veçanta që do të përdoren për kontrollin e rrjedhjes në 

tubacionet e ujit. Me anë të saraçineskave mund të ndryshohet madhësia e prurjes që i jepet 

pjesës tjetër të tubit ose ndërprerjen e plotë të rrjedhjes. Saraçineskat mund të jenë me 

material bronxi, gize ose PPR. Ato janë të tipit me sferë ose me porte, me bashkim, me 

filetim ose me fllanxha. 

Saraçineskat sipas mënyrës së bashkimit me tubat i ndajmë në lloje: me fllanxhë dhe me 

fileto.  

Saraçineskat përbëhen prej pjesëve të mëposhtme: 

• Trupi cilindrik prej gize ose bronxi. Në këtë trup duhet të fiksohen fllanxhat 

përkatëse, të cilat shërbejnë për lidhjen e saraçineskës me tubacionin e rrjetit. 

• Disku ose sfera i cili duhet të sigurojë mbylljen dhe hapjen e saraçineskës. Ato janë 

me material çeliku ose bronxi dhe duhet të jenë rezistente ndaj korrozionit, goditjeve 

mekanike, etj   

• Volanti apo leva, e cila lidhet me boshtin e rrotullimit dhe realizon hapjen ose 

mbylljen e diskut nëpërmjet lëvizjes vertikale rrotulluese.  

• Kapaku i i saraçineskës, i cili lidhet me anë të bullonave dhe dadove me trupin 

cilindrik të saraçineskës ose me filetim. 

 

Në vendin e bashkimit të saraçineskës me tubat duhet të vendosen guaino gome në tipet 

me fllanxha ose fije lini dhe bojë kundra ndryshkut ose pastë, për ato me fileto, për të mos 

patur rrjedhje të ujit.  

Saraçineskat që përdoren në një linjë ujësjellësi duhet të përballojnë një presion 1,5 herë 

më tepër se presioni i punës. Ato duhet të përballojnë një presion minimal prej 10 atm.  
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Saraçineskat duhet të sigurojnë rezistencë perfekte ndaj korrozionit, rezistencë ndaj 

agjentëve kimikë, peshë të lehtë, mundësi të thjeshtë riparimi dhe transporti, jetëgjatësi 

mbi 25 vjeçare dhe qëndrueshmëri ndaj goditjeve mekanike. 

Në raste të veçanta me kërkese të projektit ose të supervizorit përdoren edhe kundravalvolat 

që janë saraçineska të cilat lejojnë lëvizjen e ujit vetëm në një drejtim. Këto duhet të 

vendosen në tubin e thithjes së pompave apo në tubin e dërgimit të tyre. Gjithashtu ato 

mund të vendosen në hyrje të çdo ndërtese për të bërë bllokimin e ujit që futet.  

Ato janë të tipit me porte, e cila me anë të një çerniere hapet vetëm në një drejtim. Në rast 

se uji rrjedh në drejtim të kundërt me atë që kërkohet, bëhet mbyllja e saj me anë të 

çernierës.   

Për sistemin e furnizimit me ujë të ndërtesave, në rastet kur do të përdoren tuba plastike 

PPR (Polipropilen Random), saraçineskat përkatëse mund të jenë PPR, të cilat plotësojnë 

kërkesat e cilësisë sipas standartit ISO 9001 dhe DIN 8078 (kërkesat për cilësinë dhe 

testimin). 

Të gjitha punët e lidhura me instalimin dhe vendosjen e tyre në objekt duhet të bëhen sipas 

kërkesave teknike të supervizorit dhe të projektit.  

Një model i saraçineskës që do të përdoret së bashku me çertifikatën e cilësisë, çertifikatën 

e origjinës, çertifikatën e testimit dhe të garancisë do t’i jepet për shqyrtim Supervizorit 

për një aprovim para se të vendoset në objekt. Supervisori mund të bëjë testime plotësuese 

për të dhënat fizike - mekanike- termike të tyre, rrjedhje të mundshme si dhe presionin që 

durojnë pas instalimit (Testi i presionit bëhet me 1.5 herë të presionit të punës). 

 

 9.2.4  Depozitat e ujit  

Rezerva e ujit do te jete ne formen e rezervuarit prej beton arme, e groposur nentoke dhe 

qe duhet te jene ne perputhje me dimensionet dhe percaktimet te bera ne vizatim, duke 

perfshire lidhjet, menyren e furnizimit me uje, tubacionet lidhese, kaperderdhjen, 

galexhantet mekanik etj, si dhe te gjitha kerkesat per te siguruar nje funksionim normal.  

Rezervuari i mesiperm duhet te siguroj sasine e nevojshem te ujit sipas percaktimeve te 

mesiperm. Volumi i tije si dhe specifikimet teknike te tjera jane prezantuar ne vizatimet 

perkatese. 

Volumi dhe sasia e rezervuarit eshte llogaritur ne vartesi te kerkesave speciale per 

mbrojtjen kunder zjarrit, sikurse numri i hyrjeve ne ambiente te veçanta, siperfaqeve qe 

mbrohen, normave specifike etj. 

Materiali i rezervuarit do te jete kompozim i betonit me shufra hekuri, i armuar sipas 

specifikimeve teknike te inxhinerit konstruktor. Forma dhe dimensionet e tij do te jene sic 

jane specifikuar ne vizatimin teknik.  

Rezervuari i ujit do te kompozohen si me poshte:  
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Tubacioni i furnizimit me uje, ne hyrje te tubacionit do te montohet grupi i matjes dhe i 

kontrollit te ujit nga rrjeti; 

Tubacione e thithjes per pompen e zjarrit, te ujit, te drenazhimit dhe shkarkimit, ne keto 

tubo do te instalohen valvola on-off dhe valvola moskthimi; 

Tubo shkarkimi qe do te instalohet per pompen e drenazhimit dh te zbrazjes se 

rezervuareve; 

Pompe drenazhi, per cdo eventualitet rrjethje apo infiltrim ujrash nga jashte; 

Pompe zbrazje te rezervuareve ne raste pastrimi apo disinfektimi; 

Galexhant mekanik, filtra, valvola etj.  

Diametrat  dhe gjatesite e tubove te mesiperm do te jene ne vartesi te volumit te ujit. Te 

gjitha lidhjet dhe rrjeti i brendshem eshte dimensionuar ashtu sikurse tregohet ne vizatim. 

Te gjitha tubot ne kete rast do te pergatiten prej çeliku te galvnizuar.  

Rezervuari i ujit sic e specifikuam me lart do te jete betoni dhe plan vendosja e tije do te 

jete ne pjesen ansore te nderteses. Ndertimi konstruktiv i tij do te behet ne baze te 

vizatimeve dhe specifikimeve te inxhinerit konstruktor.  

Te gjitha punimet e  instalimit duhet te kryhen ne menyre perfekte dhe ne perputhje me 

kerkesat teknike qe kerkohen ne projekt. Perpara konstruktimit te rezervuarit, kontraktori 

duhet te prezantoje per miratim vizatimet e kantierit, kataloget e paisjeve teknike te 

nevojshme, çertifikaten e kualitetit, origjinen e mallit, si dhe nje garanci prej 3 deri  ne 5 

vjete. 

 

9.2.5  Pompat e ujit 

Për të siguruar presionin dhe prurjen e duhur gjatë gjithë ditës në një ndërtesë mund të 

vendosen, sipas kërkesës së projektit, pompa uji të tipit centrifugal. Pompat duhet të jenë 

të pajisura me matësin e ujit, matësin e presionit, tubat përkatës të lidhjes së pompës me 

sistemin e ujësjellësit, panelin elektrik përkatës të tyre, me sistemin e mbrojtjes rele, të 

mbrojtjes termike, si dhe me sistemin e kontrollit automatik të punës. 

Presioni i kërkuar, prurja, fuqia e tyre dhe specifikimet e tjera teknike, duhet të jepen në 

vizatimet teknike nga projektuesi në funksion të kërkesave ditore për konsum të ujit.  

Kur në rrjetin e brendshëm të ujësjellësit ka vetëm pompa, prurja e pompës, duhet të jetë e 

barabartë me prurjen maksimale ditore të ujit në sekondë. 

Kur në rrjetin e brendshëm të ujësjellësit ka depozitë uji dhe pompë, prurja e pompës duhet 

ti përgjigjet grafikut ditor të përdorimit dhe dërgimit të ujit nëpër ndërtesë.  

Në përcaktimin e lartësisë së ngritjes së pompës (presioni i kërkuar) duhet të merret në 

konsideratë lartësia e ndërtesës, presioni i ujit në rrjetin e jashtëm të ujësjellësit si dhe 

humbjet lokale nëpër kthesat, daljet, në çdo pjesë të ndërtesës. 

Fuqia e pompës së ujit përcaktohet me anë të formulës përkatëse si më poshtë:  
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  N = Q x H / 102 x n 

Ku: Q = prurja e ujit që duhet të pompohet në l/sek 

 H = Lartësia e dërgimit të ujit 

n = rendimenti i pompës i cili duhet të jetë më tepër se 65 % dhe 

jepet nga prodhuesi i pompës. 

 

Grupi i pompimit te ujit sanitar INVERTER 

Keto pompa jane parashikuat pompa me pjese vitale prej çeliku inoks dhe kane keto 

karakteristika :  

Dy pompa  te lidhura me kolektor dergimi dhe thithje tipi centrifugal, horizontale, lidhja 

me fllanxhe dhe xhuto antivibruese.  

Trupi i pompes dhe motorit jane te lyer me resine ipoxide.  

Trupi  :                         Gize  

Rrotori :     Plastik  

Pjeset komunikuese:    Gize  

Boshti  :                         X 20 Cr 13 (1.4021) 

Kapak i boshtit:      316 stainless steel 

Hermetizues mekanik: AQ1EGG (Standard) 

Fluidi :                         Uje i paster  

Prurja  :                         18.0 m³/h 

Presioni:     60 mkH2O ose  600 kPa 

Temperatura e punes:     (-10 to + 120°C)  

Presioni i punes:             (max. 10 bar)   

Motor 

Peshtjella:                 3~400V/50Hz 

Fuqia e motorrit:         2 x 4.0  kW 

Shpejtesia:       3770 1/min 

Rryma:                  2 x 10.0 A 

Mbroitja:                 IP 55 

Lidhjet e fllanxhave:   DN 50/ PN16 
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Grupi ka ne perberje panelin elektrik si dhe eshte i pajisur me kolektor zingato thithje dhe 

shkarkimi, presostat te presionit te ulet dhe te larte, galexhant elektrik, kuader elektrik per 

leshimin edhe mbrojtjen. Ai ka ne perberje rregullatorin elektronik per funksionimin  ne 

menyre te shkallezuar te pompave ( temporizator ), si dhe per mbrojtjen  dhe sinjalizimin 

e mbi/nen tensioneve, si dhe ne rastet e ndrim / mungese faze ne qarkun elektrik. 

Grupi eshte i pajisur me valvol sigurie 10 bar. Ai duhet te vendoset ne menyre te tille qe te 

siguroje para dhe anash hapsiren e nevojshme per per operacione prove dhe mirembajtje.  

Per te evituar rezonancat ose tensionet mekanike per jashteqendersine, duhet te instalohen 

suporte mbeshtetes. Rekomandohet te vendosen suporte mbeshtetesedhe tek tubot e 

kolektoreve te dergimit dhe te kthimit. 

 

Bazamenti duhet te jete prej betoni dhe mberthimi duhet te kryhet me amortizatore 

Çdo pompe eshte e kontrolluar nga nje kuader elektrik indipendent, me lexim te lehtete 

instrumentave  te matjes dhe sinjalizimit. 
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9.2.6  Sistemi i ujit të ngrohtë  

Sistemi i ujit të ngrohtë përbëhet nga prodhuesi i energjisë termike, tubat e shpërndarjes 

dhe pajisjet përkatëse të dhënies së energjisë termike. 

Prodhuesi i energjisë termike në varësi të burimit të kësaj energjie mund të jetë kaldaja, 

paneli i energjisë diellore ose bolieri. 

Për sistemin e furnizimit me ujë të ngrohtë të ndërtesave do të përdoren tuba PPR 

(Polipropilen) që plotësojnë të gjitha kërkesat e cilësisë sipas standartit ISO 9001 dhe DIN 

8078 (kërkesat për cilësinë dhe testimin e tubave për presionin dhe rezistencën ndaj 

temeperaturave të larta).  

Me kërkesë të supervizorit mund të përdoren tuba xingato që janë konform standartave të 

mësipërme për cilësinë dhe testimin e tyre për presionin dhe rezistencën ndaj 

temperaturave të larta. (Duhet të kihet parasysh së tubat prej PPR janë 15 herë më të lehtë 

së tubat e çelikut) 

Tubat për furnizimin me ujë të ngrohtë duhet të sigurojnë rezistencë termike ndaj 

temperaturave të larta, deri në 100 grade celsius, korrozionit, agjentëve kimike, peshë të 

lehtë, mundësi të thjeshta riparimi e transporti, ngjitje të thjeshtë dhe të shpejtë, jetëgjatësi 

dhe rezistencë ndaj ujit të ngrohtë.  

Vetitë e tubave PPR që përdoren për sistemin e ujit të ngrohtë duhet të jenë si më poshtë: 

• Densiteti i materialit PPR   0,9 g/cm3 

 

• Pika e ngjitjes      146 gradë celsius 

 

• Konduktiviteti termik në 20 gradë  0,23 W/m.K 

 

• Koefiçienti i zgjerimit termik linear  1,5 x 0,0001 K 

 

• Moduli i elasticitetit në 20 gradë  670 N/mm2 

 

• Sforcimi gjatë rrjedhjes në 20 gradë  22 N/mm2 

 

• Sforcimi i thyerjes në 20 gradë  35 N/mm2 

 

Diametrat e tubave do të jenë në funksion të sasisë llogaritëse të ujit të pijshëm dhe 

shpëjtësisë së lëvizjes. Gjatë llogaritjeve, shpejtësia e lëvizjes duhet të merret 0,8-1,2 

m/sek.     
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Duke qenë së tubacionet e ujit të ngrohtë i nënshtrohen deformimeve lineare për shkak të 

nxehtësisë duhet të vendosen kompensatorë në formë U, të cilat janë me material gize, 

çeliku ose PPR. 

Të gjitha punët e lidhura me instalimin dhe vendosjen e sistemit të ujit të ngrohtë në objekt 

duhet të bëhen në mënyrë perfekte dhe sipas kërkesave teknike të supervizorit dhe të 

projektit. Përpara se tubat të futen në shfrytëzim duhet të bëhen provat hidraulike dhe 

termike. Provat termike bëhen në temperatura maksimale për të përcaktuar humbjet e 

nxehtësisë si dhe treguesit e tjerë teknike të përcaktuar në projekt. 

Provat hidraulike bëhen për presion provë 25 % më të lartë së presioni i punës. Ato bëhen 

për të parë qëndrueshmërinë e rrjetit si dhe rrjedhjet e mundshme që mund të ndodhin në 

tubacionet.  

Një model i tubacioneve të furnizimit me ujë të ngrohtë, rakordërive përkatëse, materialit 

termoizolues së bashku me çertifikatën e cilësisë, çertifikatën e origjinës, çertifikatën e 

testimit dhe të garancisë do ti jepet për shqyrtim Supervizorit për një aprovim para se të 

vendoset ne objekt. Supervisori mund të bëjë testime plotësuese për të dhënat fizike - 

mekanike - termike rrjedhje të mundshme si dhe presionin dhe temepraturën që durojnë 

tubat. 

 

9.3  Shkarkimet e Ujrave te Zeza  

Dimensionimi dhe projektimi i te gjithe komponenteve dhe aksesoreve te sitemit te 

shkarkimit te ujrave te zeza dhe ato te shiut do te kryhet duke marre ne konsiderate te gjithe 

elementet te percaktues si me  poshte: 

• Skema e shpërndarjes (shkarkimet e brendshme te pajisjeve H/S, kolonat,  

kolektoret, pusetat);  

• Percaktimi i fluksit nominal te shkarkimeve per çdo pajisje H/S;  

• Percaktimi i fluksit projektues te shkarkimeve;  

• Vizatimet dhe dimensionimet e shkarkimeve te brendshme te ujrave te zeza; 

• Vizatimet dhe dimensionimet e shkarkimeve te kolonave te ujrave te zeza;  

• Vizatimet dhe dimensionimet e kolonave te balancimit te presionit te ujrave te zeza;   

• Vizatimet dhe dimensionimet e kolektoreve te shkarkimeve te brendshme;  

• Vizatimet dhe dimensionimet e tubacioneve te shkarkimit te ujrave te shiut; 

• Vizatimet dhe dimensionimet e kolektoreve te jashtem;  

• Vizatimet dhe dimensionimet e pusetave te ujrave te zeza dhe te shiut.  

 

Dimensionimi i tubove do te jete ne vartesi te fluksit te llogaritur te ujrave te zeza apo te 

shirave, shpejtesise se qarkullimit dhe pjeresise se tyre etj. Shpejtesia duhet te jete 1.0-1.2 

m/sec dhe pjeresia e tubove ne kufijte (0.5 – 0.8) %. 
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Gjatesia e tubove do te jete 6-10 m. Diametrat dhe trashesite do te jene ne perputhje me te 

dhenat e projeketit. Ne diametrat e jashtem te çdo tubi duhet te jene te stampuar 

karakteristikat sikurse presioni, fabrika prodhuese, viti i prodhimit etj.  

9.3.1     Tubat e shkarkimit  

Per shkarkimet e ujrave brenda ambienteve do te perdoren tuba plastike RAU – PP 

(polipropilen i termostabilizuar ne temperature te larta) qe plotesojne te gjitha kerkesat e 

cilesise sipas standartit EN 1451 (Kerkesa per testimin dhe kualitetin tubove). Ata jane 

disenjuar ne perputhje me standartin EN 12056. 

Keto tuba duhet te sigurojne rezistence perfekte ndaj korrozionit, rezistence te larte ndaj 

agjenteve kimike, peshe te lehte, mundesi te thjeshta riparimi, transporti, instalim te 

thjeshte dhe te shpejte  si dhe jetegjatesi mbi 30 vjet.  

 

 

Tubat e shkarkimit duhet te vendosen ne te gjithe lartesine e nderteses, ne formen e 

kollonave, ne ato nyje sanitare ku aparatet jane me te grupuara dhe mundesisht sa me afer 

atyre nyjeve qe mbledhin me shume ujera te ndotura dhe ndotje me te medha.  

Tubat e shkarkimit lidhen me pajisjet sanitare ose grup pajisjesh ne çdo kat me ane te 

tubave te dergimit. Lidhja e tubave te dergimit me kollonat e shkarkimit duhet te behet me 

tridegeshe te pjerreta nen nje kend 45 ose 60 grade. Tubat e dergimit mund te shtrohen 

anes mureve, mbi ose nen solete duke mbajtur parasysh kushtet e caktuara per montimin e 

rrjetit te brendshem te kanalizimeve. Gjatesia e ketyre tubave nuk duhet te jete me teper se 

10 m. Diametri i tyre do te jete ne funksion te daljeve te pajisjeve sanitare qe jane vendosur.  

Çdo kollone vertikale e shkarkimit pajiset me pika kontrolli te cilat duhet te vendosen ne 

çdo dy kate duke filluar nga pjesa e poshtme e kollones. 

Tubat e shkarkimeve qe do te perdoren ne ambientet e jashtme, jante tuba te PP te trullosur, 

me specifikime teknike si me poshte: 
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Specifikimet teknike: 

Materiali: PP (Polipropilen) në të zezë dhe të verdhë  

Përmasat:  

- Martohem me [mm]: 150-600 - L [m]: 3, 6  

Temperatura maksimale operative [° C]:     95  

Klasa tub ngurtësi [kN / m2]:         SN 4, SN 8  

 

9.3.2       Rakorderite per tubacionet e ujrave te zeza  

Per lidhjen e tubave te shkarkimit me njeri tjetrin si dhe me pajsijet sanitare apo grupet e 

tyre do te perdoren rakorderite perkatese me material ad hi RAU – PP, qe plotesojne te 

gjitha kerkesat e cilesise sipas standartit EN 1451 (Kerkesa per testimin dhe kualitetin  

tubove). 

Keto rakorderi (pjese bashkuese) duhet te sigurojne rezistence ndaj korrozionit, rezistence 

te larte ndaj agjenteve kimike, peshe te lehte, mundesi te thjeshta riparimi, transporti dhe 

instalim, te thjeshte dhe te shpejte. 

            

 

Permasat (ad hiic) e tyre do te jene ne funksion te sasise llogaritese te ujit te ndotur, llojit 

te pajisjeve sanitare, shpejtesise se levizjes se ujit dhe diametrave te tubave perkates. Gjate 

llogaritjeve, shpejtesia e levizjes se ujit duhet te merret 1-2 m/sek kurse shkalla e mbushjes 

do te jete 0.5-0.8 e seksionit te tubit.    

http://catalogs.indiamart.com/products/polypropylene-pipe.html
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Diametri dhe spesori i tyre duhet te jene sipas te dhenave ne vizatimet teknike. Te dhenat 

mbi diametrin e jashtem, gjatesite, presionin, emrin e prodhuesit, standardit qe i referohen, 

viti i prodhimit, etj. duhet te jepen te stampuara ne çdo rakorderi. 

Diametri i rakorderive duhet te jete i njejte me diametrin e tubit te shkarkimit ku do te 

lidhet dhe ne asnje menyre me i vogel se tubi me i ad hi dergimit te ujrave te ndotura qe 

lidhet me te. Ne rastet e ndryshimit te diametrit te tubave te shkarkimit dhe te dergimit, 

rakorderite duhet t’i pershtaten secilit prej tyre.   

 

9.3.3         Tubat e ajrimit 

Tubat e ajrimit jane zgjatim ne pjesen e siperme te kollonave te shkarkimit dhe duhet te 

nxirren 70 – 100 cm me lart se pjesa e siperme e çatise ose tarraces se nderteses.  

Ato duhet te sherbejne per ajrimin e rrjetit te brendshem dhe te jashtem te kanalizimeve. 

Ky ajrim eshte i domosdoshem sepse me ane te tij behet e mundur largimi i gazrave te 

krijuara ne kollonat e shkarkimit si dhe i avujve te ndryshem qe jane te demshem per jeten 

e banoreve. 

Gjithashtu, tubat e ajrimit do te sherbejne per te bashkuar kollonat e kanalizimeve me 

atmosferen per te menjanuar nderprerjen e punes se sifoneve ne pajisjet hidrosanitare.    

Tubat e ajrimit duhet te kene diametrin e brendshem DN 75 dhe ne maje te tubave te ajrimit 

duhet te vendoset nje kapuç i cili pengon hyrjen ne tub te ujrave te shiut dhe debores si dhe 

permireson ajrimin e kollones se shkarkimit. 

Per te permiresuar dhe shpejtuar ajrimin e kollonave te shkarkimit (ne varesi te rendesise 

se objektit dhe kerkesave te projektit, ne tubat e ajrimit, mund te montohen edhe pajisje 

elikoidale te cilat bejne largimin e shpejte te gazrave dhe avujve qe vine nga kollonat e 

shkarkimit. 

 

9.3.4          Piletat 

Per shkarkimet e ujrave te dyshemeve do te perdoren piletat RAU – PP, qe plotesojne te 

gjitha kerkesat e cilesise sipas standartit EN 1451 ( Kerkesa per testimin dhe kualitetin  

tubove. 

Piletat mund te jene me material plastik, inoksi dhe bronxi. 

Piletat duhet te sigurojne percjellshmeri te larte te ujrave, rezistence ndaj korrozionit dhe 

agjenteve kimike, mundesi te thjeshta riparimi, transporti dhe bashkimi. 

Piletat e shkarkimit duhet te vendosen ne pjesen me te ulet te siperfaqes ku do te mblidhen 

ujrat. Zakonisht ato nuk vendosen ne afersi te bashkimit te dyshemese me muret, por sa 

me afer mesit te dyshemese.  
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Piletat e shkarkimit lidhen me kollonat e shkarkimit me ane te nje tubi PP. Lidhja e piletave 

me kollonat e shkarkimit mund te behen me tridegeshe te pjerreta nen nje kend 45 ose 60°. 

Tubi i lidhjes duhet te jete PVC me te njejtat karakteristika teknike te tubave te shkarkimit 

te ujrave. Gjatesia e ketyre tubave eshte 20 - 30 cm. Diametri i tyre do te jete ne funksion 

te daljeve te piletes ku jane vendosur. Ne rastet e ndryshimit te dimaterit te piletes me ate 

te tubit te dergimit do te perdoren reduksionet perkatese.  

9.3.5          Pusetat  

Te gjitha tipet e pusetave te lartepermendura mund te jene me mure te tilla me elemente te 

parafabrikuara betoni, ose me beton te derdhur ne vend. 

Materiali nga i cili eshte prodhuar si korniza ashtu edhe kapaku duhet te jene prej gize. 

Pusetat duhet te plotesojne kerkesat e meposhtme teknike: 

• Ngarkesen e mbajtjes, te jashtme;  

• Presionin e dheut; 

• Presionin e ujit. 

Dimensionet e pusetave kalkulohen ne funksion te prurjeve jane percaktuar nga projektuesi 

ne vizatimet perkatese.  

 

                   

Gjithashtu edhe dimensionet e kolektoreve qe shkarkojne ujrat e zeza dhe ato te shiut jane 

kalkuluar dhe dimensionuar ne funksion te prurjeve dhe materiali i tyre eshte perzgjedhur 

PE i rudhosur ne siperfaqen e jashteme dhe i lemuar ne ate te brendshme me  dimensione 

qe variojne nga 200  - 250 mm.  

 

9.4            Kullimi i ujrave te shiut 

Nje pike e rendesishme gjate projektimit te nje ndertimi eshte edhe kullimi i ujrave te shiut, 

qe grumbullohen nga çatite ose tarracat.   

Ujrat e shiut  do te kene nje kanalizim te ri perreth ndertese dhe me pas duhet te kullojne 

ne kanalizimin e pergjithshem e me tej ne ate ekzistues te zones . 
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Çative, ballkoneve, taracave dhe elementeve te tjera te ndertimit, duhet tu hiqet uji me nje 

sistem te perbere prej pjerrësish drejt puseve dhe  me tej mblidhen neper tuba brenda 

nderteses.  

 

9.4.1         Pusetat e ujrave te shiut 

Per grumbullimin e ujrave te shiut do te perdoren puseta te tipit mbledhese me konstruksion 

te parafabrikuar polietileni te papershkueshem nga uji dhe me kapak gize. Ato per nga 

forma e ndertimit mund te jene katrore, drejtkendeshe ose rrethore ndersa nga menyra e 

organizimit te tyre mund te jene me nje dhome me dy ose me shume dhoma.  

Pusetat e ujrave te shiut duhet te jene ne forme rrethore me thellesi jo me pak se 60 cm. 

Permasat jane 40 x 40, mbuluar me kapak zgare hekuri ose gize. Te çarat me kapakun prej 

zgare jane nga 25 deri 35 mm per te ndaluar plehrat si dhe per te mundesuar kullimin e 

ujrave. 

     

          

  

Pusetat e hyrjes material PE – polietileni, menyra e prodhimit me metodën e derdhur me 

rotacion. 

Inspektimi i pusetave PE tregtohet nga ITC-ja, duhet te jenë prodhuar në përputhje me 

standarde evropiane Pren 13.598 cili përfshin sistemet e tubacioneve plastike për kullimit 

dhe kanalizimit. Baza e mirë është ndërtuar në përputhje me DIN V 4.034-1. 

Karakteristikat pozitive te pusetave PE, jane si me poshte: 

• Objektet prodhuar pa përdorimin e presionit janë gjithmon të përsosura; 

• Nuk ka saldime; 

• Eshte e mundur edhe të prodhohen objekte të madhësisë të madha; 

• Aftësia për të prodhuar objekte të çdo formë. 

9.4.2         Kunetat e drenazhimit 
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Sistemi i kullimit te ujrave te shiut pereth fushave te sportit do te behet me kuneta te 

parafabrikuar prej betoni polimer referuar norms UNI EN 1433 me anti-zhurma, shasi 

integruar 8 mm. 

 

 

Kapaku  grile, materiali Gize en - GJS-500-7 (GGG). 

Perdorimi per dranazhimin e fushave te sportit, gjerësi 13.5 cm, lartes 15.5 cm, klasa e 

ngrakeses nga klasa A15 për F900 sipas UNI EN 1433. 

 

9.5 Pajisjet Hidrosanitare 

 

9.5.1 WC dhe kaseta e shkarkimit  

Ne ambientet e larjes apo dhomat e tualetit parashikohet edhe vendosja e WC-ve. Ato jane 

me material porcelani me te dhenat e standarteve teknike nderkombetare dhe duhet te 

percaktohen ne projekt nga projektuesi. Ato mund te jene te tipit oriental ose alla frenga. 

Rekomandohen te tipit oriental WC, ku vendoset direkt ne dysheme dhe montohet llaç 

çimento sipas udhezimeve te dhena nga supervizori.  

WC tip alla frenga perdoren ne kopshte dhe per personelin pedagogjik dhe antikapatet, 

fiksohen ne dysheme ose ne mur me fasheta tunxhi, vida dhe tapa me fileto pa ndeprere 

veshjen me pllaka te murit. Para fiksimit te tyre duhet te behet bashkimi me tubat e 

shkarkimit te ujrave. WC mund te jete me dalje nga poshte trupit te saj ose me dalje anesore 

ne pjesen e pasme te WC. Ne WC me dalje anesore tubi i daljes duhet te jete ne lartesine 

19 cm nga dyshemeja. 

Ne pjesen me te ulet te siperfaqes se gropes mbledhese eshte nje vrime me diameter 

minimal 90 mm. Pjesa e siperme e WC-se eshte ne forme vezake ose rrethore ne varesi te 

kerkeses se projektit, llojit dhe modelit te tyre. WC tip alla frenga jane me lartesi 38-40 cm 

dhe vendosen sipas kerkeses se projektit dhe Supervizorit. Distanca horizontale e 

vendosjes se tyre nga pajisjet e tjera hidrosanitare (Lavaman,bide, etj) duhet te jete te 

pakten 30 cm. 
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WC-ja duhet te siguroje percjellshmeri te larte te ujrave, rezistence ndaj goditjeve 

mekanike, mbrojtje izoluese ndaj ujrave, rezistence ndaj korrozionit dhe agjenteve kimike, 

lehtesi gjate punes ne to dhe mundesi te thjeshta riparimi.   

WC-ja lidhet me tubat e shkarkimit te ujrave me ane te tubit ne forme sifoni. Tubi i lidhjes 

se WC me tubat e shkarkimit duhet te jete PVC me te njejtat karakteristika teknike te tubave 

te shkarkimit te ujrave. Diametri i tyre do te jete ne funksion te daljeve te WC (zakonisht 

ato jane 100-110 mm).  

WC-ja lidhet me sistemin e furnizimit me uje me ane te kasetes se shkarkimit e cila mund 

te instalohet direkt mbi WC ose ne mur e ndare nga WC-ja. Kjo varet nga lloji i ketyre 

pajisjeve.  Kaseta e shkarkimit vendoset ne lartesine  rreth 1,5 m lart nga dyshemeja (rasti 

kur eshte e ndare). Ajo mund te jete porcelani, metalike ose plastike. Lloji i materialit te 

saj duhet te percaktohet ne projekt. Tubi i shkarkimit fiksohet ne mur me fasheta te forta 

xingato, me vida dhe tapa me fileto ne çdo 50 cm. 

Te gjitha punet e lidhura me instalimin dhe vendosjen e WC duhet te behen sipas kerkesave 

teknike te supervizorit dhe te projektit. Bashkimi i WC-ve me tubat e shkarkimit duhet te 

behet me mastik te pershtatshem per tuba PVC, i rekomanduar nga prodhuesi i tubave.  

Nje model i WC qe do te perdoret sebashku me çertifikaten e cilesise, çertifikaten e 

origjines, çertifikaten e testimit dhe te garancise do t’i jepet per shqyrtim Supervizorit per 

nje aprovim para se te vendoset ne objekt. Te dhenat teknike te WC duke perfshire edhe 

modelin e tij, emrin e prodhuesit, standartit qe i referohen, viti i prodhimit, etj duhet te 

jepen ne katalogun perkates qe shoqeron mallin. Supervisori mund te beje testime 

plotesuese per te dhenat fizike-mekanike te tyre.  

Ne figurat e meposhtme paraqiten dy tipe WC, ajo tip alla Turke dhe ajo tip alla Frenga. 

 

  

http://www.coopcesabo.it/pro/gr3.htm
http://www.coopcesabo.it/pro/gr3.htm
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9.5.2 Pisuaret 

 

Ne ambientet e larjes apo dhomat e tualetit te djemve parashikohet edhe vendosja e 

Pisuareve. Ato jane me material porcelani me te dhenat e standarteve teknike 

nderkombetare dhe duhet te percaktohet ne projekt nga projektuesi.   

Pisuaret fiksohen ne mur me fasheta tunxhi, vida dhe tapa me fileto pa ndeprere veshjen 

me pllaka te murit. Para fiksimit te tyre duhet te behet bashkimi me tubat e shkarkimit te 

ujrave.  

Ne pjesen me te ulet te siperfaqes se gropes mbledhese eshte nje vrime me diameter 

minimal 50 mm. Pjesa e siperme e Pisuarit eshte ne forme vezake ose rrethore ne varesi te 

kerkeses se projektit, llojit dhe modelit te tyre. Pisuaret vendosen ne lartesi 55-70 cm sipas 

kerkeses se projektit dhe Supervizorit. Distanca horizontale e vendosjes se tyre nga pajisjet 

e tjera hidrosanitare (Lavaman,bide, etj) duhet te jete te pakten 30 cm. Ato mund te 

vendosen ne ambjente te veçanta. 

Pisuaret duhet te sigurojne percjellshmeri te larte te ujrave, rezistence ndaj goditjeve 

mekanike, rezistence ndaj korrozionit dhe agjenteve kimike, lehtesi gjate punes ne to dhe 

mundesi te thjeshta riparimi.   

Pisuari lidhet me tubat e shkarkimit te ujrave me ane te tubit ne forme sifoni. Tubi i lidhjes 

se WC me tubat e shkarkimit duhet te jete PVC me te njejtat karakteristika teknike te tubave 

te shkarkimit te ujrave. Diametri i tyre do te jete ne funksion te daljes se pisuarit por jo me 

i vogel se 50 mm.  

Pisuari lidhet me sistemin e furnizimit me uje direkt nga tubacioni duke vendosur 

saraçinske, ose me ane te kasetes se shkarkimit, e cila instalohet ne mur e ndare nga Pisuari. 

Kaseta e shkarkimit vendoset ne lartesine 1,5 m lart nga dyshemeja. Ajo mund te jete 

porcelani, metalike ose plastike. Lloji i materialit te saj duhet te percaktohet ne projekt. 

Tubi i shkarkimit fiksohet ne mur me fasheta te forta xingato, me vida dhe tapa me fileto 

ne çdo 50 cm. 

Te gjitha punet e lidhura me instalimin dhe vendosjen e Pisuareve duhet te behen sipas 

kerkesave teknike te supervizorit dhe te projektit. Bashkimet e tubit te daljes se Pisuarit 

me tubat e shkarkimit behen me tubat perkates dhe me mastik te pershtatshem per tuba 

PVC i rekomanduar nga prodhuesi i tubave.  

Nje model i Pisuarit qe do te perdoret se bashku me çertifikaten e cilesise, çertifikaten e 

origjines, çertifikaten e testimit dhe te garancise do ti jepet per shqyrtim Supervizorit per 

nje aprovim para se te vendoset ne objekt. Te dhenat teknike duke perfshire edhe modelin 

e tij, emrin e prodhuesit, standartit qe i referohen, viti i prodhimit, etj duhet te jepen ne 

katalogun perkates qe shoqeron mallin. Supervisori mund te beje testime plotesuese per te 

dhenat fizike-mekanike te tyre. 
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9.5.3 Lavamanet 

 

Ne ambientet e larjes apo dhomat e tualetit, gjithmone duhet te parashikohen pajisjet 

hidrosanitare perkatese (lavamanet) te cilat sherbejne si vende per larjen e duarve dhe 

fytyres se femijeve. Lavamanet mund te jene metalike, porcelani, muri tulle i suvatuar e 

veshur me pllaka ose te montuar ne veper. Lloji i materialit perberes te tyre duhet te 

percaktohet ne projekt nga projektuesi.  

Lavamanet duhet te sigurojne percjellshmeri te larte te ujrave, rezistence ndaj goditjeve 

mekanike, mbrojtje izoluese ndaj ujrave, eliminim te zhurmave gjate punes, rezistence ndaj 

korrozionit dhe agjenteve kimike, lehtesi gjate punes ne to dhe mundesi te thjeshta riparimi.   

Lavamanet e porcelanit dhe mbeshtetesja e tyre fiksohen ne mur me fasheta tunxhi, vida 

dhe tapa me fileto pa nderprere veshjen me pllaka te murit. Pas fiksimit te saj ne mur duhet 

te behet vendosja e rubinetave me tunxh te kromuar mbi lavaman dhe bashkimi i lavamanit 

me tubat e kanalizimit te sifonit dhe tubat e shkarkimit te ujrave. Njekohesisht lavamani 

duhet te pajiset edhe me pileten e tij metalike. Pileta duhet te vendoset ne pjesen me te ulet 

te siperfaqes se gropes mbledhese ku eshte hapur nje vrime me permasat e piletes. 

Lavamani ka nje grope mbledhese me permasa 40/60 x 36-45 cm ne varesi te llojit dhe 

modelit te zgjedhur. Permasat e lavamanit jane ne varesi te llojit dhe modelit te tyre 

Lavamanet vendosen ne lartesi 75- 85 cm sipas kerkeses se projektit dhe Supervizorit. 

Distanca horizontale e vendosjes se tyre nga pajisjet e tjera hidrosanitare (bide,WC, etj) 

duhet te jete te pakten 30 cm  

Lavamanet lidhen me tubat e shkarkimit te ujrave me ane te piletes, tubit ne forme sifoni 

prej materiali PVC-je. Lidhja e mesiperme mund te behet me tridegeshe te pjerreta nen nje 

kend 45 ose 60 grade. Tubi i lidhjes duhet te jete PVC me te njejtat karakteristika teknike 

te tubave te shkarkimit te ujrave. Gjatesia e ketyre tubave eshte 20 - 40 cm. Diametri i tyre 

do te jete ne funksion te daljeve te piletes ku jane vendosur.  

Lavamanet lidhen me sistemin e furnizimit me uje me ane te dy tubave fleksibel me gjatesi 

30 - 50 cm dhe diameter 1/2 ", te cilet bejne lidhjen e rubinetit me tubat e furnizimit me 

http://www.coopcesabo.it/pro/gr4.htm
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uje te ngrohte dhe ujit te zakonshem. Ne vendin e lidhjes se rubinetit me lavamanin duhet 

te vendosen gomina te pershtatshme, per te mos bere lejimin e rrjedhjes se ujrave.   

Te gjitha punet e lidhura me instalimin dhe vendosjen e tyre ne objekt behen sipas 

kerkesave teknike te supervizorit dhe te projektit. Bashkimet e lavamanit me tubat e 

shkarkimit duhet te behen me tubat perkates dhe me mastik te pershtatshem per tuba PVC 

i rekomanduar nga prodhuesi i tubave.  

Nje model i lavamanit qe do te perdoret sebashku me çertifikaten e cilesise, çertifikaten e 

origjines, çertifikaten e testimit dhe te garancise do ti jepet per shqyrtim Supervizorit per 

nje aprovim para se te vendoset ne objekt. Supervisori mund te beje testime plotesuese per 

te dhenat fizike-mekanike te tyre. 

Ne figuren e meposhtme paraqitet nje lavaman porcelani, i cili eshte inkastruar ne mur. 

  

 

 

9.5.4 Rubinetat  

Rubinetat jane pajisje te veçanta qe perdoren per kontrollin e rrjedhjes ne tubacionet e ujit. 

Ato vendosen ne pajisjet hidrosanitare perkatese (lavamane, lavapjata ose bide) dhe mund 

te jene te thjeshta (perdoren vetem per ujin e pijshem) ose te perbera (perdoren per sistemet 

e ujit te ftohte dhe te ngrohte). Per rubinetat e thjeshta mund ti referoheni zerit 95 

(Saraçineskat). Me ane te rubinetave mund te ndryshohet madhesia e prurjes qe del ne 

pajisjen hidrosanitare si dhe mund te behet edhe rregullimi i temperatures se ujit qe 

perdoret. Rubinetat mund te jene me material bronxi, gize ose te nikeluara. Ato jane te tipit 

me sfere ose porte.  

Grupi i Rubinetes eshte tip me lidhje tubi, ose dy lidhje rrethore, i cili perbehet prej pjeseve 

te meposhtme: 

o Trupi prej gize ose bronxi. Forma dhe lloji i trupit te rubinetes jane te ndryshme. 

Ngjyra, forma dhe tipi jane te percaktuara ne projekt ose duhet te percaktohen nga 

Investitori. 

o Disku ose sfera, qe duhet te siguroje mbylljen dhe hapjen e rubinetes per ujin e 

ftohte ose te ngrohte duke bere edhe rregullimin e sasise qe del nga rubineta. Ato jane me 

http://www.coopcesabo.it/pro/gr6.htm
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material çeliku ose bronxi dhe duhet te jene rezistence ndaj korrozionit, goditjeve 

mekanike, etj   

o Leva e cila lidhet me boshtin e rrotullimit dhe realizon hapjen ose mbylljen e diskut.   

o Filtri i ujit i cili vendoset me filetim ne dalje te rubinetes dhe siguron pastrimin e 

ujit nga lende te ndryshme minerale apo kriprat qe shoqerojne ujin e pijshem 

o Tubat fleksibel me gjatesi 30-50 cm te cilet bejne lidhjen e rubinetes me tubat e 

furnizimit me uje. Tubat fleksibel kane diametrin 1/2" ose 3/8" ne varesi te llojit te 

rubinetes dhe te tubave   

Ne vendin e bashkimit te rubinetave me pajisjen hidrosanitare dhe me tubat lidhes duhet te 

vendosen gominat perkatese te cilat nuk lejojne rrjedhjen e ujit.  

Rubinetat duhet te sigurojne rezistence perfekte ndaj korrozionit, rezistence ndaj agjenteve 

kimike, pamje sa me te mire, mundesi te thjeshte riparimi, jetegjatesi dhe qendrueshmeri 

ndaj godtijeve mekanike. Rubinetat duhet te perballojne nje presion 1,5 here me teper se 

vete tubat e linjes. Ato duhet te perballojne nje presion minimal prej 10 atm.  

Te gjitha punet e lidhura me instalimin dhe vendosjen e rubinetave ne pajisjet hidrosanitare 

te behen sipas kerkesave teknike te supervizorit dhe te projektit.  

Nje model i rubinetes se duhur qe do te perdoret sebashku me çertifikaten e cilesise, 

çertifikaten e origjines, çertifikaten e testimit dhe te garancise do ti jepet per shqyrtim 

Supervizorit per nje aprovim para se te vendoset ne objekt. Te dhenat mbi diametrin e 

jashtem te rubinetit, modelin e tij, presionin, emrin e prodhuesit, standartit qe i referohen, 

viti i prodhimit, etj duhet te jepen ne katalogun perkates qe shoqeron mallin. Supervizori 

mund te beje testime plotesuese per cilesine e tyre si dhe presionin qe durojne pas instalimit 

(Testi i presionit behet me 1.5 here te presionit te punes). 

 

9.6  Pajisjet e MKZ 

9.6.1  Fikësit e zjarrit 

Fikësit e zjarrit mund ti ndajme në këto tipe: 

 Tipe të fiksuara 

o Hidrante brenda ndërtesës 

o Hidrante jashtë ndërtesës 

o Sisteme me sperkatje ( nuk jane aplikuar) 

 Tipe mobile 

o Bombula të ndryshme 

Projektuesi i MKZ duhet sipas nevojes dhe normave të vendosë dhe të projektojë një plan 

efektiv, sipas të cilit do të instalohen fikësit e nevojshëm. Më poshtë janë paraqitur disa 

sisteme, ndër të cilat projektuesi mund të zgjedhë. 

Fikësit e zjarrit janë komponente aktive të mbrojtjes kundër zjarrit. Nuk duhet harruar edhe 

komponenti pasiv, siç është zgjedhja e materialeve kundër zjarri, e përshkruar në pikat e 

mëparshme si psh. në 5.1.14, 5.1.15 etj. 
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9.6.2 Tubat e hidrantit 

Hidrantët që gjenden brenda një ndërtese duhet të jenë të tipit të përshkruar dhe paraqitur 

me poshtë ose të ngjajshme.  

Një hidrant përbëhet prej saraçineskës (hidrante), tubit, linit dhe kutisë në të cilën ata janë 

të vendosura.  

Tubat e hidrante janë të shumëllojshme sipas nevojes dhe prodhuesit. Ata kanë si zakonisht 

një gjatësi prej maksimal 30 m. Për raste të veçanta duhet kontaktuar prodhuesi i hidranteve 

dhe të gjendet një zgjidhje e veçantë.  

Kutia e hidrantit mundet të fiksohet në mure, por rekomandohet që ajo të futet në mure 

brenda në atë mënyrë, që kapaku i kutisë të ketë një nivel me murin. Ky sistem i vendosjes 

është me i sigurt, sidomos kur bëhet fjalë për ndertime publike, shkolla etj. 

Në kutinë e hidrantit mund të integrohet edhe një bombulë fikëse kundër zjarrit, siç është 

e paraqitur në fotografitë e mëposhtme, prodhime gjermane. 

 

  

 

 

 

9.6.3  Pompat e lëshimit të ujit 

Në raste zjarri zjarrfikësit duhet të kenë furnizimin e plotë me ujë të posaçëm për ta luftuar 

zjarrin.  

Kjo arrihet duke vendosur hidrante brenda dhe jashtë ndërtesës. Hidrantet duhet të kenë 

një sasi uji me një shtypje (presion),të mjaftueshëm. Në rast të mungesës së ujit nga rrjeti 
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komunal apo të mungesës së presionit te tij, duhet të projektohen pompa të cilat e 

garantojnë presionin e nevojshem për të luftuar zjarrin nga zjarrfikësit. 

Po ashtu duhet patur parasysh, në raste të mungesës së ujit, të gjenden burime të tjera të 

ujit me një sasi të mjaftueshme. 

Këto kërkesa duhen plotësuar sipas normave / standardeve moderne. Po ashtu duhet gjatë 

projektimit të ndërtesës të kontaktohen autoritetet e zjarrfikësve për të plotësuar kërkesat 

e atyre për një nderhyrje të sukseshme në raste zjarri. 

 

9.6.4  Bombulat fikëse  

Sipas normave/standardeve bashkëkohore bombulat fikese ndahen në klasa. Për shembull 

evropiane DIN EN 2 i ndan bombulat në këto klasa : 

Klasa A : 

Përdoret për zjarre që rezultojne nga materiale të forta si psh.: Dru, letër, tekstile, plastike, 

etj 

Klasa B: 

Përdoret për zjarre që rezultojne nga materiale të lëngshëm si psh.: benzinë, benzole, 

alkohol, vaj, etj. 

Klasa C: 

Përdoret për zjarre që rezultojnë nga materiale gazi si psh.: Metan, propan, etj. 

Klasa D: 

Përdoret për zjarre që rezultojnë nga materiale prej metali si psh.: alumin, magnesium, 

natrium, etj. 

Në tabelën e mëposhtme janë të paraqitura tipet e bombulave si dhe përdorimi i tyre 

varësisht nga materiali, i cili e shkakton zjarrin. 

 

Klasa: 

    Bombula kundër zjarrit: 

Bombulë me pluhur 
P

G    

   

Bombulë me pluhur (pluhur 

kundër zjarrit nga metalli) 

P

M  
        

 

Bombulë me pluhur (me pluhur 

special) 
P    
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Bombulë me dioksid karboni 

(CO2) 
K    

 

      

Bombulë me ujë W  
 

         

Bombulë me shkumë S  
  

      

 

   

 

Tipi 

Pesha e 

bombul

ës në 

[kg] 

Materia

li 

i  

Bombul

ës 

Pesha  

e 

material

it 

fikës [kg] 

Gas 

reaktiv 

Funks 

ioni

mi  

Në [sec] 

Hedhja  

e 

materia

lit 

[m] 

Funksiono

n 

Në këto 

Temperatu

ra 

[°C] 

Dimensionet 

Lartësia 

[mm] 

Gjatësia 

[mm] 

Trashës

ia 

[m

m] 

Pi6 10,

5 

Pluhur 6 CO2 20 5 -

20/+6

0 

435 200 170 

Pi9 15,

5 

Pluhur 9 CO2 20 6 -

20/+6

0 

455 220 210 

Pi12 19,

2 

Pluhur 12 CO2 22 7 -

20/+6

0 

580 230 210 

 

Sasia e bombulave fikëse duhet të vendoset nga projektuesi i ndërtimit sipas kërkesave të 

normava/standardeve bashkëkohore dhe moderne (psh DIN EN 3). Ata duhet të 

mirëmbahen dhe të kontrollohen të paktën çdo dy vjet nga autoritetet e liçensuara. 

9.6.6 Sistemi i sinjalizimit të zjarrit 

- Paisjet e kontrollit 

Kontraktori duhet të mbulojë, instalimin, testin, lidhejn dhe garanton një cilësi të lartë të 

veprimit të pajisjes sinjalizuese të zjarrit dhe sistemit të alarmit duke përfshirë dhe 

autoparlantët, ndriçuesit, pajisjet e alarmit, kontaktet e thyerjes së xhamit, panelët e alarmit 
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të zjarrit, karikuesin e baterisë, dhe releve të shoqëruar, do sigurohen dhe lidhen në 

përputhje me specifikimet, sipas pozicioneve të treguara në vizatime. Instalimi do të kryhet 

me JY-(st)-Y 2x1 mm² kabëll për shuesit e zjarrit dhe NYMHY 2x1 mm, për autoparlant. 

Të gjithë sinjalizuesit do të pajisen me një shigjetë treguese të vendit të zjarrit. Sinjalizuesit 

kryesor do të sigurohen gjithashtu me lidhje ndërmjet terminaleve në mënyrë që të 

ndihmojë komandimin e njësive sinjalizuese në vizatimet e mëparshme. 

- Sinjalizuesit e tymit të duhanit. 

Këto do të veprojnë në mënyrë që të mbajnë ekuilibrin ndërmjet dhomës së hapur dhe të 

mbyllur, kështu kur tymi depërton në dhomën e hapur ai do të ketë kontakt me qarkun dhe 

do të aktivizojë sinjalin. Çdo sinjalizues do të projektohet në mënyrë që të mbulojë një 

zonë prej 100 m². 

Të gjithë sinjalizuesit e tymit, të jenë instaluar të tilla që të mund të ndërrohen me 

zëvendësues. 

- Zjarrpërgjuesit automatik 

Veprimi detektor ose i pikës së thirrjes, do të fillojë si më poshtë: 

•          Koka e pajisjes së alarmit ose e pikës së thirrjes do të jetë e ndriçuar 

•          Adresa e mjeteve, numrat e zonës dhe përshkrimi i çdo vendi do të jepet në njësinë 

e kontrollit (dhe në njësinë përsëritëse). 

•          Alarmi do të transmetohet në brigadën e zjarrit  

•          Autoparlantet e tokës do të tingëllojnë në vazhdimësi. 

Autoparlantët në të gjitha zonat e tjera do të pulsojnë. 

- Zilet e alarmit 

Autoparlantët e alarmit do të vendosen ndërmjet godinës. Vendondodhja do të caktohet për 

të siguruar: 

•          Minimumin e nivelit të tingullit prej 5db (A) është i pranishëm në çdo klasë. 

•          Mosfunksionimi i një zileje të mos ndikojë në nivelin e përgjithshëm të sinjalizimit. 

Zilet e alarmit do të shkruhen me të kuq dhe do të shkruajnë qartë “Zjarr”. 

 

PROJEKTUES 

BASHKIA SKRAPAR 
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