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Të përgjithshme  
 
Paragrafët në këtë kapitull janë plotësuese të detajeve të dhëna në Kushtet e Kontratës. 
 

 Kostot e Sipërmarrësit për mobilizim dhe punime të përkohëshme  
 
Do te kihet parasysh që Sipërmarrësit nuk do t’i bëhet asnjë pagesë mbi çmimet njësi të kuotuara 
për kostot e mobilizimit, d.m.th. për sigurimin e transportit, dritën, energjinë, veglat dhe pajisjet,ose 
për furnizimin e godinës dhe mirëmbajtjen e impjanteve të ndërtimit, rrugëve të hyrjes, të 
komoditeteve sanitare, heqjen e mbeturinave, punën, furnizimin me ujë, mbrojtjen kundra zjarrit, 
bangot e punës,  rojet, rrjetin telefonik si dhe struktura të tjera të përkohëshme, pajisje dhe 
materiale, ose për kujdesin mjekësor dhe  mbrojtjen e shëndetit, ose për patrullat dhe rojet, ose për 
ndonjë shërbim tjetër, lehtësi, gjëra, ose materiale të nevojshme ose që kërkohen për zbatimin e 
punimeve në përputhje me atë që është parashikuar në Kontratë.   
 

Hyrja në sheshin e ndërtimit 
 
Sipërmarrësi duhet të organizojë punën për ndërtimin, mirëmbajtjen dhe më pas të spostojë dhe ta 
rivendosë çdo rrugë hyrje që do të duhet në lidhje me zbatimin e punimeve. Çvendosja do të 
përfshijë përshtatjen e zonës me çdo rruge hyrje dhe së paku me shkallë sigurie, qëndrushmërie dhe 
të kullimit të ujrave sipërfaqësorë të njëjtë me atë që ekzistonte përpara se Sipërmarrësi të hynte në 
Shesh. 
 

Furnizimi me ujë  
 
Uji, që nevojitet për zbatimin e punimeve, do të merret nga rrjeti kryesor nëpërmjet një matësi në 
pikën më të afërt të mundëshme. Sipërmarrësi do të shtrije rrjetin e vet të përkohshëm të 
tubacioneve. Lidhjet me rrjetin kryesor dhe kostot për këtë do të paguhen nga Sipërmarrësi. Në 
rastet kur nuk ka mundesi lidhje me rrjetin kryesor, Sipërmarrësi duhet të bëjë vetë përpjekjet për 
furnizimin me ujë higjenikisht të pastër dhe të pijshëm për punëtorët dhe punimet. 
 

Furnizimi me energji elektrike 
 
Sipërmarrësi do të bëjë përpjekjet, dhe me shpenzimet e tij për furnizimin me energji elektrike në 
kantjer, si me kontraktim me KESH – in, kur lidhjet me rrjetin kryesor lokal janë të mundura, ose 
duke parashikuar gjeneratorin e vet per të përmbushur kërkesat. 



SPECIFIKIMET TEKNIKE 
 

 5

Piketimi i punimeve 
 
Sipërmarrësi, me shpenzimet e tij duhet të bëjë ndërtimin e modinave dhe të piketave siç kërkohet, 
në përputhje me informacionin bazë të Punëdhënësit, dhe do të jetë pergjegjësi i vetëm për 
përpikmërinë.  
Sipërmarrësi do të jetë përgjegjës për të kontrolluar dhe verifikuar informacionin bazë që i është 
dhënë, dhe në asnjë mënyrë nuk do të lehtësohet nga përgjegjësia e tij nëse një informacion i tillë 
është i mangët, jo autentik ose jo korrekt. Ai ndërkohë do të jetë subjekti që do të kontrollohet dhe 
rishikohet nga  Punëdhënësi, dhe në asnjë rast nuk i jepet e drejta të bëjë ndryshime në vizatimet e 
kontratës, për asnjë lloj kompensimi për korrigjimet e gabimeve ose të mangësive. Sipërmarrësi do 
të furnizojë dhe mirëmbajë me shpenzimet e tij, rrethimin dhe materiale të tjera të tilla dhe të japë 
asistenca nëpërmjet një stafi të kualifikuar siç mund të kërkohet nga Punëdhënësi  për kontrollin e 
modinave dhe piketave. 
Sipërmarrësi do të ruajë të gjitha  pikat e akseve, modinat, shenjat e kuotave, të bëra ose të 
vendosura gjatë punës, të mbulojë koston e rivendosjes së tyre nëse ato dëmtohen dhe të mbulojë të 
gjitha shpenzimet për ndreqjen e punës së bërë jo mirë për shkak të mosmirëmbajtjes ose mbrojtjes 
ose spostimit pa autorizim të këtyre pikave të vendosura, modinave dhe piketave.  
Përpara çdo aktiviteti ndërtimor, Sipërmarrësi do të ketë linjat e furnizimit me ujë dhe energji 
elektrike të vendosura në terren, të drejtën e kalimit të qartë dhe të sheshuar, gati për fillimin e 
punimeve.  Çdo punë e bërë jashtë akseve, kuotave dhe kufijve të treguara në vizatime ose të 
mosmiratuara nga Punëdhenësi nuk do të paguhet, dhe Sipërmarrësi do të mbulojë me shpenzimet e 
tij gërmimet shtesë gjithmonë nën drejtimin e Mbikqyrësit të Punimeve. 
      

Fotografitë e sheshit të ndërtimit 
 
Sipërmarrësi duhet të bëjë fotografi me ngjyra sipas udhëzimeve të Mbikëqyrësit të Punimeve në 
vendet e punës për të demostruar kushtet e sheshit përpara fillimit, progresin gjatë punës së 
ndërtimit dhe mbas përfundimit të punimeve. Nuk do të bëhen pagesa për fotografimin e kantierit të 
punimeve pasi këto shpenzime janë parashikuar të mbulohen nën koston administartive të 
Sipërmarrësit.   
 

Bashkëpunimi në zonë 
  
Ndërtimi do të bëhet në zona të kufizuara.  Sipërmarrësi duhet të ketë veçanërisht kujdes në: 
              a) nevojën për të mirëmbajtur shërbimet ekzistuese dhe mundësitë e   kalimit për banorët 

dhe tregëtarët që janë në zonë, gjatë periudhës së ndërtimit. 
              b) prezencën e mundëshme të kontraktorëve të tjerë në zonë me të cilët do të koordinohet 

puna   
E gjithë puna, do të bëhet në një mënyre të tillë, që të lejojë hyrjen dhe përballimin e të gjithë 
pajisjeve të mundëshme për ndonjë Kontraktor tjetër dhe punëtorëve të tij, stafin e Punëdhënësit si 
edhe të çdo punonjësi që mund të punësohet në zbatim dhe, ose punimet në zonë ose pranë saj, për 
çdo objekt që ka lidhje me Kontratën ose çdo gjë tjetër. 
 
Në pregatitjen e programit te tij të punës, Sipërmarrësi gjatë gjithë kohës do të bëjë llogari të plotë 
dhe do të kooperojë me programin e punës se Kontraktorëve të tjerë, në mënyrë që të shkaktojë një 
minimum interference me ta dhe me publikun.  
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Mbrojtja e punës dhe e publikut  
 
Sipërmarrësi do të marrë masa paraprake për mbrojtjen e punëtorëve të punësuar dhë të jetës 
publike, si edhe të pasurive në dhe rreth sheshit të ndërtimit. Masat e sigurimit paraprak të ligjeve të 
aplikushme, kodeve të ndërtesave dhe të ndërtimit do të respektohen. Makineritë, pajisjet dhe çdo 
rrezik do te kqyren ose eliminohen në përputhje me masat paraprake të sigurimit. 
  
Gjatë zbatimit të punimeve Sipërmarrësi, me shpenzimet e veta, duhet të vendosi dhe të mirëmbajë 
gjatë nates pengesa të tilla dhe drita të cilat do të parandalojnë në mënyrë efektive aksidentet. 
Sipërmarrësi duhet të sigurojë pengesa të përshtatëshme, shenja me dritë të kuqe “rrezik” ose 
“kujdes” dhe vrojtues në të gjitha vendet  ku punimet mund të shkaktojnë çrregullime të trafikut 
normal ose që përbëjnë në ndonjë mënyrë rrezik për publikun.  
 

Mbrojtja e ambjentit 
 
Sipërmarrësi, me shpenzimet e veta, duhet të ndërmarrë të gjithë veprimet e  mundëshme për të 
siguruar që ambjenti lokal i sheshit të ruhet dhe që vijat e ujit, toka dhe ajri (duke përfshirë edhe 
zhurmat) të jenë të pastra nga ndotja për shkak të punimeve të kryera. Mosplotësimi i kësaj 
klauzole, në bazë të evidentimit nga Mbikëqyrësi i Punimeve, mund të çojë në ndërprerjen e 
kontratës. 

Transporti  dhe magazinimi i materialeve  
 
Transporti i çdo materiali nga Sipërmarrësi, do të bëhet me makina të përshtatëshme, të cilat kur 
ngarkohen nuk shkaktojnë derdhje dhe e gjithë ngarkesa të jetë e siguruar. Ndonjë makinë që nuk 
plotëson ketë kërkesë ose ndonjë nga rregullat ose ligjet e qarkullimit do të hiqet nga kantjeri. Të 
gjitha materialet që sillen nga Sipërmarrësi, duhet të stivohen ose të magazinohen në mënyrë të 
përshtatëshme për t’i mbrojtur nga rrëshqitjet, dëmtimet, thyerjet, vjedhjet dhe në dispozicion, për 
tu kontrolluar nga Mbikqyrësi i Punimeve në çdo kohë. 
 

Sheshi për magazinim 
 
Sipërmarrësi duhet të bëjë me shpenzimet e tij, marrjen me qira ose blerjen e një terreni të 
mjaftueshëm për ngritjen e magazinave me shpenzimet e tij.  
 

Pastrimi  përfundimtar i zonës 
 
Në përfundim të punës, sa herë që është e aplikueshme Sipërmarrësi, me shpenzimet e tij,  duhet të 
pastrojë dhe të heqë nga sheshi të gjitha impiantet ndërtimore, materialet që kanë tepruar, 
mbeturinat, skeleritë dhe ndërtimet e përkohëshme të çdo lloji dhe të lërë sheshin e lirë dhe veprat 
të pastra dhe në kondita të pranueshme. Pagesa përfundimtare e Kontratës do të mbahet deri sa kjo 
të realizohet dhe pasi të jepet miratimi nga Mbikëqyrësi i Punimeve. 
 

Provat 
 
Ky seksion përfaqëson proçedurat e kryerjes së provave për materialjet, me qëllim që të sigurojë 
cilësinë dhe qëndrueshmerinë në përputhje me kërkesat e Specifikimeve. 
 

Tipi dhe Zbatimi i Provave 

 
Do të kryhen provat e mëposhtme: 
- Përmbajtja e Ujit 
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- Densiteti Specifik 
- Indeksi i Plasticitetit 
- Densiteti në gjendje të thatë (Metoda e Zëvendësimit me Rërë) 
- Shpërndarja Sipas Madhësise së Grimcave (Sitja) 
- Proktori i Modifikuar dhe Normal 
- CBR (California Bearing Ratio) 
- Provat e Bitumit 
- Provat e Betonit (Thërmimi i Kampioneve) 

Standartet per Kryerjen e Provave 

 
Të gjitha provat do të bëhen në përputhje me metodat standarte shqiptare ose me të tjera 
ndërkombëtare të aprovuara. 

Marrja e Kampioneve edhe Numri i Provave 

 
Metoda e marrjes së kampioneve do të jetë siç është specifikuar në metodat e aplikueshme të 
marrjes së kampioneve dhe të kryerjes së provave, ose siç udhëzohet nga Mbikëqyrësit e Punimeve. 
Frekuenca e kryerjes së provave do të përputhet me treguesit në Specifikimet Teknike dhe nëse nuk 
gjendet atje, do të jepet nga Mbikëqyrësit e Punimeve. Marrja e ndonjë kampioni shtesë mund të 
udhëzohet nga Mbikëqyrësit e Punimeve. 
 
Enë të tila si çanta, kova e të tjera, do të jepen nga Sipërmarrësi. Marrja e kampioneve do të kryhet 
nga Sipërmarrësi në vendet dhe periudhat që udhëzon Mbikëqyrësit e Punimeve. Marrja, 
transportimi e sjellja e tyre në laborator do të bëhet nga Sipërmarrësi. 

Ndërprerja e Punimeve 

Ndërprerja e punimeve për arsye të marrjes së kampioneve do të përfshihet në grafikun e punimeve 
të Sipërmarrësit. Nuk do të pranohet asnjë ankesë nga ndërprerja e punimeve, për shkak të marrjes 
së kampioneve. 
Provat në laborator, do të bëhen në një kohë të përshtatshme me metodën e përshkruar. 
 Provat e Kryera nga Sipërmarrësi 
 
Për arsye krahasimi, Sipërmarrësi është i lirë të kryejë vetë ndonjë prej provave. Rezultatet e 
provave të tilla do të pranohen vetëm kur të kryhen në një laborator të aprovuar me shkrim nga 
Mbikëqyrësi i Punimeve. Të gjitha shpenzimet e provave të tilla pavarësisht se nga vijnë rezultatet 
do të mbulohen nga Sipërmarrësi. 
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KAPITULLI  2 
 

GËRMIMET 
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TABELA E PËRMBAJTJES 

QËLLIMI 
 

PËRCAKTIMET 
 

GËRMIMI 
 

TRAJTIMI/NGJESHJA E ZONAVE TË GËRMUARA 
 

PASTRIMI I SHESHIT 
 

GËRMIMI PËR STRUKTURA 
 

GËRMIMI I KANALEVE PËR TUBACIONET 
 

PËRDORIMI I MATERIALEVE TË GËRMIMIT 
 

NDËRTIMI I MBUSHJEVE 
 

RIMBUSHJA E THEMELEVE 
 

PËRFORCIMI I NDËRTESAVE 
 

PËRFORCIMI DHE VESHJA E GËRMIMEVE 
 

MIRËMBAJTJA E GËRMIMEVE 
 

LARGIMI I UJRAVE NGA PUNIMET E GËRMIMIT 
 

PËRFORCIMI DHE MBULIMI NË VEND 
 

MBROJTJA E SHËRBIMEVE EKZISTUESE 
 

HEQJA E MATERIALEVE TË TEPËRTA NGA GËRMIMI 
 

PËRSHKRIMI I ÇMIMIT NJËSI PËR GËRMIMET 
 

MATJET 
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Qëllimi 
Ky seksion përmban përcaktimet e përgjithshme dhe kërkesat për punimet e gërmimeve në tokë (në 
vëllim dhe/ose me shtresa) dhe gërmimet për struktura në kanale, përfshirë gërmim nën ujë. Më tej 
ajo mbulon të gjitha punimet që lidhen me konstruksionin e prerjeve, largimin e materialeve të 
papërshtatshme në hedhurina, dhe rifiniturat e shpatit të prerjes. 

Përcaktimet 
Përcaktimet e mëposhtme duhet të aplikohen: 

DHERAT 

Gërmimi në dhera duhet të aplikohet në të gjitha materialet që mund të gërmohen si me krahë, 

(përfshi me kazma) ashtu dhe me makineri. 

   

MATERIALE TË PËRSHTATSHME 

Materialet e përshtatshme do të përfshijnë të gjitha materialet që janë të pranueshme në përputhje 
me kontratën e përdorimit në punimet dhe që janë në gjendje të ngjeshen në një mënyrë të 
specifikuar për të formuar mbushje ose trase. 

Gërmimi 
 

a) Gërmimi duhet të kryhet në përputhje me nivelet dhe vijën e prerjeve siç tregohet në 
Vizatime. Çdo thellësi më të madhe të gërmuar nën nivelin e formacionit, brenda tolerancës 
së lejuar, duhet të bëhet mirë me mbushje me materiale të pranueshme me karakteristika të 
ngjashme nga Sipërmarrësi me shpenzimet e tij. 

 

b) Kujdes i veçantë duhet të ushtrohet kur gërmohen prerje për të mos hequr material përtej 
vijës së specifikuar të prerjes dhe më pas duke shkaktuar rrezikshmëri për qëndrueshmërine 
strukturore të pjerrësisë ose duke shkaktuar erozion ose disintegrimin e pjesëve të 
ngjeshura. 

 
 
c) Përmasat e prerjeve duhet të jenë në përputhje me detajet e seksione tërthore tip siç tregohen 

në Vizatime. 
d)  
 
 
 
Trajtimi/Ngjeshja e Zonave të Gërmuara 
 

a) Zonat dhe pjerrësitë e prerjeve duhet të jenë konform me Vizatimet dhe duhet të rregullohen 
sipas një vije të pastër të standartit, për një tip të dhëne materiali. 
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b) Të gjitha zonat horizontale të gërmuara, duhet të ngjeshen me një minimum dendësie të 
thatë prej 95% për dhera të shkrifët dhe 90% për dhera të lidhur.   

 
Pastrimi i sheshit 
 
Të gjitha sheshet ku do të gërmohet, do të pastrohen nga të gjitha shkurret, bimët, ferrat, rrënjët e 
mëdha, plehrat dhe materiale të tjera sipërfaqësore. Të gjithë këto materiale do të spostohen dhe 
largohen në mënyrë që të jetë e pëlqyeshme për Punëdhënësin. Të gjitha pemët dhe shkurret që janë 
pëcaktuar nga Punëdhënësi që do të ngelen do të mbrohen dhe ruhen në mënyren e aprovuar. 
Të gjitha strukturat ekzistuese të identifikuara për tu prishur do të largohen sipas udhëzimeve të 
Mbikëqyrësit të Punimeve. Kjo do të përfshijë dhe spostimin e themeleve të ndërtimeve që mund të 
ndeshen. 
Sipërmarrësi do të marrë të gjitha masat e nevojshme për mbrojtjen e vijave ekzistuese të ujit, 
rrethimeve dhe shërbimeve që do të mbeten në sheshin e ndërtimit. Kosto e pastrimit të kantierit 
është e detyrueshme të paguhet brenda  çmimit njësi për punimet e gërmimit .  
 
Gërmimi për Strukturat 
Gërmimi për strukturat duhet të jetë në përputhje me Vizatimet. Anët duhen mbështetur në mënyrë 
të përshtatshme gjatë gjithë kohës. Një alternativë është që ato mund të ngjeshen në mënyrë të 
përshtatshme. 

Gërmimet duhet të mbahen të pastra nga uji. Tabani i të gjithë gërmimeve duhet të nivelohet me 
kujdes. Çdo pjesë me material të butë ose mbeturina shkëmbi në taban duhet të hiqet dhe kaviteti që 
rezulton të mbushet me beton. 

Gërmimi i kanaleve  për tubacionet 
   
Kanalet do të gërmohen në dimensionet dhe nivelin e  treguar në vizatime dhe /ose në përputhje me 
instruksionet me shkrim të Mbikëqyrësit të Punimeve. Zëri i treguar në tabelën e Volumeve 
(Preventiv) lidhur me gërmimet ,siç është largimi i materialit të gërmuar, etj. do të përfshijë çdo lloj 
kategorie dheu, nëse nuk do të jetë specifikuar ndryshe. Gërmimi me krahë është gjithashtu i 
nevojshëm në afërsi të intersektimeve të infrastrukturave të tjera për të parandaluar dëmtimin e tyre. 
Me përjashtim të vendeve të përmendura më sipër , mund të përdoren makineritë. 
Nëse nuk  urdhërohet apo lejohet ndryshe nga Mbikëqyrësi i Punimeve nuk duhet të hapen më 
shumë se 30 metra kanal përpara përfundimit të shtrirjes së tubacionit në këtë pjesë kanali. Gjerësia 
dhe thellësia e kanaleve të tubacioneve do të jetë siç është përcaktuar në vizatimet e kontratës, ose 
siç do të  udhëzohet nga Mbikëqyrësi i Punimeve. 
 
Thellimet për pjesët lidhëse do të gërmohen me dorë mbasi fundi i kanalit të jetë niveluar.  
Përveçse kur kërkohet ndryshe, kanalet për tubacionet do të gërmohen nën nivelin e pjesës së 
poshtme të tubacionit si tregohet në vizatime, për të bërë të mundur realizimin e shtratit të 
tubacioneve me material të granuluar.    
 
 
 
Përdorimi i Materialeve të gërmimit 
Të gjitha materialet e përshtatshme dhe të aprovuara të gërmimit duhet, përsa kohë që ato janë 
praktike, të përdoren në ndërtim për mbushje dhe punime rrugë. 
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Ndërtimi i mbushjeve 
Tabani i dheut i shtresave rrugore është pjesë e trupit të dheut ku shpërndahen ndërjet e shkaktuara 
nga ngarkesat e lëvizshme të automjeteve dhe e vetë konstruksionit. Ky taban mund të jetë në 
mbushje ose ne gërmim. Si në njërin rast edhe në tjetrin është e nevojshme që të sigurohet një 
taban, që të jetë në gjendje të transmetojë më poshtë, në trupin e dheut ngarkesat që vijnë nga 
shtresat rrugore, pa pësuar deformime mbetëse. 

Mbushja gjithandej duhet të ketë një densitet që i referuar standartit AASHTO të modifikuar, të jetë 
max. në të thatë jo me pak se 90%, për shtresat e poshtme të ngjeshura dhe 95%, për shtresën e 
sipërme 30cm (subgrade). 

Çdo shtresë duhet të ngjishet me lagështinë optimale duke shtuar ose tharë shtresën sipas rastit dhe 
kerkesës së llojit të materialit që do të përdoret në mbushje të rrugës. 

Çdo shtresë e re në mbushje duhet të miratohet nga Mbikëqyrësit e Punimeve, pasi të jetë siguruar 
se shtresa paraardhëse nuk ka deformacione ose probleme me burime uji apo lagështire të tepërt. 

Zgjedhja e pajisjeve të ngjeshjes është e lirë të bëhet nga Sipërmarrësi, mjafton që pajisjet 
ngjeshëse të sigurojnë energjinë e nevojshme dhe të arrijnë densitetet e kërkuara në ngjeshje për 
shtresën në ndërtim. 

Përforcimi i ndërtesave 
 
Si pjesë e punës në zërat e gërmimit Sipërmarrësi, me shpenzimet e veta, do të përforcojë të gjithë 
ndërtimet, muret si edhe strukturat e tjera qëndrueshmëria e të cilave duhet të garantojë 
mosrrezikimin gjatë zbatimit të punimeve dhe do të jetë tërësisht përgjegjës për të gjithë dëmtimet e 
personave ose të pasurive që do të rezultojnë nga aksidentet e ndonjë prej këtyre ndërtimeve, 
mureve ose strukturave të tjera. 
Në qoftë ndonjë nga këto pasuri, struktura, instalime ose shërbime do të rrezikohen ose 
dëmtohen si rezultat i veprimeve të Sipërmarrësit, ai menjëherë duhet të raportojë për këto 
rreziqe ose dëmtime Menaxherin e Projektit si dhe autoritetet që kanë lidhje me të dhe 
menjëherë të marrë masa për  ndreqjen,  gjithmonë sipas pëlqimit të Mbikëqyrësit të 
Punimeve ose te autoriteteve përkatëse.  

Përforcimi dhe veshja e gërmimeve 
 
Nëse gërmimi i zakonshëm nuk është i mundur apo i këshillueshëm, gjatë gërmimeve duhet të 
vendosen struktura mbajtëse për të parandaluar dëmtimet dhe vonesat në punë si edhe për të krijuar 
kushte të sigurta pune. Sipërmarrësi do të furnizojë dhe vendosë të gjitha strukturat mbajtëse, 
mbulesë, trarë dhe mjete të ngjashme të nevojshme për sigurimin e punës, të publikut në përgjithësi 
dhe të pasurive që janë pranë. Strukturat mbrojtëse do të hiqen sipas avancimit të punës dhe në 
mënyrë të tillë që të parandalojnë dëmtimin e punës së përfunduar si edhe të strukturave e pasurive 
që jane pranë. Sapo këto të hiqen të gjitha boshllëqet që mbeten nga heqja e këtyre strukturave 
duhet të mbushen me kujdes dhe me material të zgjedhur dhe të ngjeshur. Sipërmarrësi do të jetë 
krejtësisht përgjegjës për sigurimin e punës në vazhdim, të punës së përfunduar, të punëtorëve, të 
publikut dhe të pasurive që janë pranë. Kostoja e përforcimit dhe veshjes së gërmimeve është 
përfshirë në çmimin njësi për gërmimet.   
 
Mirëmbajtja e gërmimeve  
 
Të gjitha gërmimet do të mirëmbahen siç duhet, ndërkohë që ato janë të hapura dhe të ekspozuara, 
si gjatë ditës ashtu edhe gjatë natës. Pengesa të mjaftueshme, drita paralajmëruese, shenja, si edhe 
mjete të ngjashme do të sigurohen nga Sipërmarrësi. Sipërmarrësi do të jetë përgjegjës për ndonjë 
dëmtim personi ose pronësie për shkak të neglizhencës së tij. 
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Largimi i ujërave nga punimet e gërmimit 
 
Si pjesë e punës në zërat e gërmimit dhe jo me kosto plus për Punëdhënësin, Sipërmarrësi do të 
ndërtojë të gjitha drenazhimet dhe do të realizoje kullimin me kanale kulluese, me pompim ose me 
kova si edhe të gjithë punët e tjera të nevojshme për të mbajtur pjesën e gërmuar të pastër nga ujërat 
e zeza dhe nga ujëra të jashme gjatë avancimit të punës dhe deri  sa puna e përfunduar të jetë e 
siguruar nga dëmtimet. Sipërmarrësi duhet të sigurojë të gjitha pajisjet e pompimit për punimet e 
tharjes së ujit si edhe personelin operativ, energjinë e të tjera, dhe të gjitha këto pa kosto shtesë për 
Punëdhënësin. I gjithë uji i pompuar ose i drenazhuar nga vepra duhet të hiqet në një mënyrë të 
aprovueshme prej Mbikqyrësit të Punimeve. Duhet të merren masa paraprake të nevojshme kundër 
përmbytjeve. 
 
Përforcimi dhe mbulimi në vend 
 
Punëdhënësi mund të urdhërojë me shkrim që ndonjë ose të gjitha përforcimet dhe strukturat 
mbajtëse të lihen në vend me qëllim të masave paraprake për mbrojtjen nga dëmtimet të 
strukturave, të pronësive të tjera ose personave, nëse këto struktura mbajtëse janë shënuar në 
vizatime ose të vendosura sipas udhëzimeve, ose nga ndonjë arsye tjetër. Nëse lihen në vend këto 
struktura mbrojtëse do të priten në lartësinëe sipas udhëzimeve të Mbikqyrësit të Punimeve. 
Strukturat mbajtese qe mbeten në vend do të shtrëngohen mirë dhe do të paguhen sipas vlerave që 
do të bihet dakort reciprokisht ndërmjet Sipërmarrësit dhe Punëdhënësit ose sipas çmimit në Ofertë 
n.q.s është dhënë, ose nga nje urdhër ndryshimi me shkrim. 
 
Mbrojtja e shërbimeve ekzistuese 
 
Sipërmarrësi do të ketë kujdes të veçantë për shërbimet ekzistuese që janë nën sipërfaqe të cilat 
mund të ndeshen gjatë zbatimit të punimeve dhe që kërkojnë kujdes të veçantë për mbrojtjen e tyre 
, si tubat e kanalizimeve, tubat kryesore të ujësjellësit, kabllot elektrike kabllot e telefonit si dhe 
bazamentet e strukturave që janë pranë. Sipërmarrësi do të jetë përgjegjës për dëmtimin e ndonjë 
prej shërbimeve si dhe duhet t’ i riparojë me shpenzimet e tij, nëse këto shërbime janë ose jo të 
paraqitura në projekt. Nëse autoritetet përkatëse pranojnë të rregullojnë vetë ose nëpërmjet një 
Nënsipërmarresi të emëruar nga ai vetë, dëmet e shkaktuara në këto shërbime, Sipërmarrësi do të 
rimbursojë të gjithë koston e nevojshme për këtë riparim, dhe nëse ai nuk bën një gjë të tillë, këto 
kosto mund t’ i zbriten nga çdo pagesë që Punëdhënësi ka për ti bërë ose do ti bëjë Sipërmarrësit ne 
vazhdim të punimeve.     

 
Heqja e materialeve të tepërta nga gërmimi  
 
I gjithë materiali i tepërt i gërmuar nga Sipërmarrësi do të largohet në vendet e aprovuara.   Kur 
është e nevojshme të transportohet material mbi rrugët ose vende shtruara Sipërmarrësi duhet ta 
sigurojë këtë material nga derdhja në rrugë ose ato vende të caktuara. 
 
Përshkrimi i çmimit njësi për gërmimet 

 
Çmimi njësi i zërave të punës për gërmimet do të përfshijnë, por nuk do të kufizohen për gërmime 
në të gjithë gjerësinë dhe thellësinë, me çdo mjet që të jetë i nevojshëm, duke përfshirë gërmime me 
dorë, nën apo mbi nivelin e ujrave nëntoksore, ose nivelin e ujrave sipërfaqsore, përfshirë përzierje 
dheu të çdo lloji, mbështetëset, përforcimin në të gjitha thellësitë dhe gjeresitë, me çdo lloj mjeti që 
të jetë nevoja, përfshirë edhe gërmimet me dorë, dhe do të përfshijë largimin e ujrave nëntokësor 
dhe sipërfaqësor në çdo sasi dhe nga çdo thellësi,  me cdo mjet të nevojshëm, do të përfshijë 
nivelimin, sheshimin, ngjeshjen e formacioneve, provën dhe për çdo pune shtesë për mbrojtjen e 
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formacioneve përpara çdo inspektimi, siç specifikohet, largimin dhe grumbullimin e pemëve të 
larguara, rilevimi topografik i kërkuar, vendosja e piketave të  përhershme, dhe të atyre të 
përkohëshme, realizimi i matjeve, sigurimi i instrumentave për tu përdorur nga Mbikëqyrësi i 
Punimeve, furnizimi dhe transporti i fuqisë punëtore, mbajtja e vendit të punës pastër dhe në kushte 
higjeno-sanitare, dhe çdo nevojë aksidentale e nevojshme për realizimin e Punimeve brenda 
periudhës së Kontratës dhe pëlqimit të Mbikëqyrësit të Punimeve.   
 
Aty ku materiali i gërmuar është përdorur për mbushje; depozitimi duke përfshirë dhe transportin 

në dhe nga depozitimi, ngarkimin, shkarkimin, transportin me dorë, janë përfshirë në çmimin njësi 

për gërmimet.  

Kostoja e transportimit të materialit të tepërt të gërmuar deri në vendin e hedhjes, të aprovuar nga 
Mbikqyrësi i Punimeve, nuk përfshihet në çmimin njësi të gërmimit. Kosto e transportimit të 
materialit të tepërt ne vendin e hedhjes mbulohet nën çmimin njësi të transportit  të materialeve.   

 
Përveç transportimit të materialit të tepërt të gjitha llojet e transportit përfshirë edhe 
transportin e materialeve për përforcim, mbulim, përgatitjen e shtratit, etj përfshihen në 
çmimin njësi të gërmimit. 

Nëse nuk është pohuar ndryshe, të gjitha aktivitetet e tjera të përshkruara më sipër do të 
konsiderohen të përfshira në çmimin njësi të gërmimit.   

 
Matjet 
 
Të gjitha zërat e gërmimeve do të maten në volum. Matja e volumit të gërmimeve do të bazohet në 
dimensionet e marra nga vizatimet, në të cilat përcaktohen përmasat e gërmimeve.  
Çdo gërmim përtej limiteve të përcaktuara në këto vizatime, nuk do të paguhet, nëse nuk 
përcaktohet me parë me shkrim nga Mbikëqyrësi i Punimeve. Megjithatë, nëse gërmimi është më 
pak se volumi i llogaritur nga vizatimet, do të paguhet volumi faktik i gërmimeve sipas matjeve 
faktike.   
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KAPITULLI – 3 
 

PUNIME MBUSHJE DHE MBULIMI 
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TABELA E PËRMBAJTJES 

 

TË PËRGJITHSHME  
 

MBUSHJA DHE MBULIMI 
 

MIRËMBAJTJA E DRENAZHEVE 
 

NGJESHJA 
 

ÇMIMI NJËSI PËR MBUSHJE, MBULIM ME ZHAVORR DHE 
  NGJESHJE 
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Të përgjithshme 
 
Punimet mbushëse do të realizohen në përputhje me përmasat dhe nivelet që tregohen në vizatime 
dhe/ose siç përcaktohen ndryshe me shkrim nga Mbikëqyrësi i Punimeve. Punimet do të realizohen 
në nivelin që të kënaqin kërkesat e Mbikëqyrësit të Punimeve.  
Materialet që do të përdoren për punimet mbushëse do të jenë të lira nga gurë dhe pjesë të forta më 
të mëdha se 75 mm në çdo përmasë, dhe gjithashtu të pastër nga përbërësa druri apo mbeturina të 
çdo lloji. Materiali mbushës do të ngjeshet sipas mënyrës së aprovuar.  
Kanalet dhe shpatet, transetë dhe mbushjet e rrugëve do të gjeshen gjithashtu. Nëse nuk 
specifikohet ndryshe apo kërkohet ndryshe nga Mbikëqyrësi i Punimeve, materiali mbushës dhe 
mbulues do të merret nga punimet e gërmimeve. Nëse Mbikqyrësi i Punimeve përcakton se 
materiali nuk është i cilësisë së duhur atëherë, do të përdoret material i zgjedhur i sjellë nga një 
zonë tjetër. Materiali i zgjedhur do të jetë homogjen dhe do ti kushtohet rëndësi pastrimit nga 
llumrat, boshllëqet dhe çdo parregullsi tjetër.  
Mbushjet dhe mbulimet do të jenë në shtresëzime të vashdueshme dhe gati horizontale për të arritur 
trashësine e treguar në vizatime ose siç mund të kushtëzohet nga Mbikëqyrësi i Punimeve. 
Mbulimi, në punimet e mbushjes dhe mbulimit, me material  sipërfaqësor , nuk është i lejueshëm. 
Shtresa e sipërme e fundit , e mbushjes dhe e mbulimit  duhet të mbahet në gjendje sa më të sheshtë 
të jetë e mundur. Në vendet ku kërkohet mbushje  ose mbulim shtesë, lartësia e treguar në vizatime 
për mbushje dhe mbulim do të rritet në përputhje me udhëzimet e dhëna.  
 
Mbushja dhe mbulimi 
 
Përgatitja e shtratit 
  
Jetëgjatësia e tubacioneve Polietilenit të shtruara në tokë varet shumë nga cilësia e shtratit. 
Materiali dhe ngjëshmëria e duhur e shtratit mënjanon difektet që mund të shkaktohen nga 
deformimet e padëshiruara dhe mbingarkimet vendore. 
A ka nevojë për shtrat të veçantë gjykohet sipas llojit të tokës. Shtrati nuk është i nevojshëm, kur 
toka është e fortë, me strukturë kokrrizore, dhe Dmax < 20 mm. Por edhe në këto raste fundi 
(tabani) duhet ngjeshur. Në të gjitha rastet e tjera dhe shtrat, me trashësi minimale 10 cm, në 
shkëmb dhe në tokë me gurë 15 cm. 
Në tokë të disfavorshme, si tokë me shumë përmbajtje organike, dhe që shembet lehtë, shtresa nën 
nivelin e ujit freatik, nën shtrat duhet projektuar edhe si shtresë mbështetëse.Materiali dhe ndërtimi 
i saj përcaktohen veçmas për çdo rast nga projektuesi. 
Per shtratin mund të përdoret dhe i shkrifët dhe i ngjeshur ose dhe pak i lidhur, pa shuka. Diametrat 
maksimale të grimcave: 
- në rastin e tubave PVC dhe Polietilenit normal, me faqe të rrafshët: Dmax <  20 mm 
- në rastin e tubave të lëmuar :  Dmax < 5 mm  
 
Ky material shtrati duhet vendosur në tërë zonën e tubit, deri 30 cm mbi buzën e sipërme të këtij 
(shih  projektin). Në tërë zonën e tubit hedhja dhe ngjeshja duhet të bëhen në shtresa jo më të trasha 
se 15 cm.  
Për tubat me diametër të vogël trashësia e shtresës së poshtme nuk mund te jetë me shume se D/2. 
Mbushja me hedhje të dheut me makineri është rreptësisht e ndaluar. Hedhja e dheut, lëvizja dhe 
ngjeshja e tij do të bëhen vetëm me dorë. Për ngjeshje rekomandohen tokmake me buzë të 
rrumbullakuara. 
Në terren të pjerrët duhen ndërtuar dhëmbë betoni kundër shkarjes. Madhësinë dhe dendësinë e 
dhëmbëve e gjykon projektuesi. 
Për orientim: Kur pjerrësia është mbi 10% dhe kur zona mbi tub mban ujë, kur pusetat janë më larg 
se 80m nga njëra-tjetra, propozohen dhëmbë çdo rreth 50m. 
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Mirëmbajtja e drenazheve  
 
Mbulimi do të bëhet në mënyre të tillë që të mos mbetet apo të akumulohet ujë në pjesët e 
pambushura ose kanalet pjesërisht të mbushura. Materialet e depozituara në kanalet e rrugëve ose 
në rrugë të tjera ujore që ndërpriten nga linja e kanaleve do të largohen menjëherë pas përfundimit 
të proçesit të mbulimit duke kthyer formën dhe përmasat e kanaleve në gjëndjen e mëparshme. 
Drenazhimet sipërfaqsore nuk do të ndërpriten për kohë të gjatë nëse nuk do të jetë e nevojshme.   
 
Ngjeshja 
 
Sipërmarrësi do të jetë përgjegjës për qëndrueshmërinë e mbushjeve, mbulimeve dhe shtratit të 
tubave brenda periudhës së korigjimit të difekteve, që është përcaktuar ne Kushtet e Kontratës.  
 
Çmimi njësi për mbushje, mbulim me zhavorr dhe ngjeshje 
 
Çmimi njësi për mbushjen, mbulimin me zhavorr mbulon: materialin mbushës, ngarkimin, 
shkarkimin, transportin, ngritjen, transportin me dorë, ngjeshjen në shtresa, lagien kur është e 
nevojshme, provat, të gjitha llojet e materialeve, makinerive, fuqisë punëtore dhe çdo aktivitet tjetër 
përshkruar këtu më sipër të cilat janë të domosdoshme për ekzekutimin e punimeve. 
 
Matjet: Matjet e volumit të mbushjeve dhe mbulimeve do të bazohen në përmasat e nxjerra nga 
vizatimet që lidhen me këtë proces.  
Çdo ndryshim i volumit të mbushjeve dhe mbulimeve, pertej limiteve te treguara në këto vizatime 
nuk do të paguhen, përveçse kur përcaktohet ndryshe paraprakisht me shkrim nga Mbikëqyrësi i 
Punimeve.  
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BETONET 
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TABELA E PËRMBAJTJES 
   
        
TË PËRGJITHSHME 

KONTROLLI I CILËSISË 

PUNA PËRGATITORE DHE  INSPEKTIMI 

MATERIALET 

KËRKESAT PËR PËRZJERJEN E BETONIT 

MATJA  E  MATERIALEVE 

METODAT E PËRZJERJES 

PROVAT E FORTËSISË GJATË PUNËS 

TRANSPORTIMI I BETONIT 

HEDHJA DHE NGJESHJA E BETONIT 

BETONIMI NË KOHË TË NXEHTË  

KUJDESI PËR BETONIN 

FORCIMI   BETONIT 

HEKURI I ARMIMIT 

KALLËPËT OSE ARMATURAT 

NDËRTIMI DHE CILËSIA E ARMATURËS 

HEQJA E ARMATURËS 

BETON I PARAPËRGATITUR 

MBULIMI I ÇMIMIT NJËSI PËR BETONET 

Të përgjithshme 
 

Puna e mbuluar nga ky seksion i specifikimeve konsiston në furnizimin e gjithë kantierit, punën, 
pajisjet, veglat dhe materialet, dhe kryerjen e te gjitha punimeve, në lidhje me hedhjen, kujdesin, 
përfundimin e punës së betonit dhe hekurin e armimit në përputhje rigoroze me këtë kapitull të 
specifikimeve dhe projekt zbatimin. 

 
Në fillim të Kontratës Sipërmarrësi duhet të paraqesë për miratim tek Mbikëqyrësi i Punimeve një 
njoftim për metodat duke detajuar, në lidhje me kërkesat e këtyre Specifikimeve, propozimet e tij 
për organizimin e aktiviteteve të betonimit në shesh (terren).  Njoftimi i metodave do të përfshijë 
çështjet e mëposhtme: 
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1.  Njësia e prodhimit e propozuar 
2.  Vendosja dhe shtrirja e paisjeve të prodhimit të betonit 
3.  Metodat e propozuara për organizimin e paisjeve të prodhimit të betonit 
4.  Proçedurat e kontrollit të cilësisë së betonit dhe materialeve të betonit 
5.  Transporti dhe hedhja e betonit 
6.  Detaje të punës së bërjes së kallëpeve duke përfshirë kohën e heqjes së kallëpeve 

dhe proçedurat për mbështetjen e përkohshme të trarëve dhe të soletave. 
 
 
Kontrolli i cilësisë 
 
Sipërmarrësi do të punësojë inxhinier të kualifikuar, të specializuar dhe me eksperiencë, i cili do të 
jetë pergjegjës për kontrollin e cilësisë të të gjithë betonit. Materialet dhe mjeshtëria e përdorur në 
punimet e betonit duhet të jetë e një cilësie sa më të lartë që të jetë e mundur, prandaj vetëm 
personel me eksperiencë dhe aftësi të plotë në këtë kategori punimesh do të punësohet për punën që 
përfshin ky seksion specifikimesh. 
 
 
 
Puna përgatitore dhe inspektimi 
 
Përpara se të jetë kryer ndonjë proçes i përgatitjes së llaçit ose betonit, zona brenda armaturave (ose 
sipërfaqe të tjera sipas zbatimit)  duhet të jetë pastruar shumë mirë me ujë ose me ajër të 
komprimuar. Çfarëdo që ka të bëjë me këtë proçes duhet të përgatitet siç është specifikuar. 
Asnjë proçes betonimi nuk duhet të kryhet derisa Mbikëqyrësi i Punimeve të ketë inspektuar dhe 
aprovuar (nëse është e mundur) gërmimin, masat e marra për mbrojtjen nga kushtet atmosferike, 
masat për shpërndarjen e ujit për freskim dhe staxhionim, armaturat, ndalimin e ujit, fugat 
ndërtimore dhe fiksimin e fundeve dhe masa të tjera, armimin dhe çështje të tjera që duhet të 
fiksohen, si dhe të gjitha materialet e tjera për betonimin dhe masa të tjera në përgjithësi. 
Sipërmarrësi duhet t’i japë Mbikqyrësit të Punimeve njoftime të arsyeshme për të bërë të mundur 
që ky inspektim të kryhet. 

 
Materialet 
 

Çimento 
 
a.Çimento Portland e Zakonshme do të përdoret me BS 12 ose ASTM  C-150  Tipi II-të ose Tipi V-
te. Kjo do të përdoret aty ku betoni nuk është në kontakt me ujëra te zeza, tub gazi ose ujërat 
nëntokësore. 
b.Çimento Portland Sulfate e Rezistueshme do të përdoret me BS 4027. Kjo do të përdoret për 
strukturat e betoneve duke përfshirë pusetat dhe të gjitha përkatesitë e tjera në kontakt me ujërat e 
zeza, tubin e gazit ose ujërat nëntokësore. 

 
Çimento duhet të shpërndahet në paketa origjinale të shënuara të pa dëmtuara direkt nga fabrika 
dhe duhet të ruhet në një depo, dyshemeja e të cilit duhet të jetë e ngritur të paktën 150mm nga 
toka. Një sasi e mjaftueshme duhet mbajtur rezervë për të siguruar një furnizim të vazhdueshëm në 
punë, në mënyrë që të sigurohet që dërgesat e ndryshme janë përdorur në atë mënyrë siç janë 
shpërndarë. Çimentoja nuk duhet ruajtur në kantier për më shumë se tre muaj pa lejen e 
Mbikëqyrësit të Punimeve. Çdo lloj tjetër çimento, përveç asaj që është e parashikuar për 
përdorimin në punë nuk duhet ruajtur në depo të tilla. E gjithë çimentoja duhet mbajtur e ajrosur 
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mirë dhe çdo lloj cimento, e cila ka filluar të ngurtësohet, ose ndryshe e dëmtuar apo e keqësuar 
nuk duhet të përdoret. Fletët e analizave të fabrikave duhet të shoqërojnë çdo dërgesë duke 
vërtetuar që çimentoja, e cila shpërndahet në shesh ka qenë e testuar dhe i ka plotësuar kërkesat e 
përmendura më lart. Me të mbërritur, çertifikatat e provave të tilla duhen ti kalohen për t’i 
aprovuar. Mbikëqyrësit të Punimeve. Çimentoja e përfituar nga pastrimi i thasëve të çimentos ose 
nga pastrimi i dyshemesë nuk do të përdoret. Kur udhëzohet nga Mbikqyrësi i Punimeve, çimento e 
dyshimtë duhet te ritestohet për humbjen e fortësise në ngjeshje. 

 
 

          Inertet 
 

        Të përgjithshme 
 

Me përjashtim të asaj që është modifikuar këtu, inertet (të imta dhe të trasha) për të gjitha tipet e 
betonit duhet të përdoren duke respektuar STASH-512-78 (Standarti Shqiptar) ose në përputhje me 
ASTM C 33  “Inertet e betonit nga burime natyrale”. Ato duhet të jenë të fortë dhe të qëndrueshem 
dhe nuk duhet të përmbajnë materiale të dëmshme që veprojne kundër fortësisë ose 
qëndrueshmërisë së betonit ose, në rast të betonarmese mund të shkatërrojë këtë përforcim. 

 
Materialet e përdorura si inerte duhet të përftohen nga burime të njohura për të arritur rezultate të 
kënaqshme për klasa të ndryshme të betonit. Nuk do të lejohet përdorimi i inerteve nga burime, të 
cilat nuk janë të aprovuara nga Mbikëqyrësi i Punimeve. 

 
 
Inertet  e imta 
 

Inertet e imta për kategoritë e betonit A, B dhe C (respektivisht M100, M200, M2500) konform 
STASH 512-78, do të jenë prej rëre natyrale,  gurë të shoshitur, ose materiale të tjera inerte me të 
njëjtat karakteristika apo  kombinim të tyre.  E gjitha kjo duhet të jetë pastruar shumë mirë, pa masa 
të mpiksura, cifla të buta e të veçanta, vajra distilimi, alkale, lëndë organike, argjile dhe sasi të 
substancave të dëmtuese.  
Përmbajtja maksimale e lejueshme e lymit dhe substancave të tjera dëmtuese është 5%. Materialet e 
marra nga gurë të papërshtashëm për inerte të trasha nuk duhet të përdoren si inerte të imta. Inertet 
e imta të marra nga gurët e shoshitur duhet të jenë të mprehtë, kubike, të fortë, të dendur dhe të 
durueshëm dhe duhet të grumbullohen në një platformë për të patur një mbrojtje të mjaftueshme 
nga pluhurat dhe përzierjet e tjera. 
Shkalla e shpërndarjes për inertet e imëta të specifikuara si më lart, duhet të jenë brenda kufijve të 
mëposhtëm, të përcakuara nga Mbikëqyresi i Punimeve. 
 
 

 
 

 
Masa e Sitës    Përqindja që kalon (peshë e thatë) 
10.00mm                                                                    100 
5.00mm                                                                      89  në  100 
2.36mm                                                                      60  në  100 
1.18mm                                                                      30  në  100 
0.60mm (600 um)                                                       15  në  100 
0.30mm (300 um)                                                         5  në   70 
0.15mm (150 um)                                                         0  në   15 
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Inertet e imëta për kategorinë D të betonit duhet të jenë të një cilësie të mirë nga rëra e brigjeve. 
Ajo duhet të jetë pastruar nga materialet natyrale e klasifikuar nga më e holla deri tek më e trasha, 
pa copëza, nga argjila, zgjyra, rëra, plehra dhe cifla të tjera. Nuk duhet të përmbajë me shumë se 
10% të materialit më të hollë se 0.10mm (100um) të hapësirës në rrjetë, jo më shumë se 5%  të 
pjesës së mbetur në 2.36mm sitë; i gjithë materiali duhet të kalojë nëpër një rrjetë 10mm.  
 
 
          Inertet e trasha 

   
Inertet e trasha për kategoritë e betonit A, B dhe C dë të përbëhen nga materiale  guri të thyer apo të 
nxjerrë, ose një kombinim i tyre, me një masë jo me shumë se 20 mm, dhe do të jenë të pastër, të 
fortë, të qëndrueshëm, kubik dhe të formuar mirë, pa lëndë të buta apo të thërmueshme, ose copëza 
të holla të stërgjatura, alkale, lëndë organike ose masa apo substanca të tjera të dëmshme. Lëndët 
dëmtuese në inerte nuk duhet të kalojnë me shumë se 3 %. Klasifikimi për inertet e trasha të 
specifikuara sa më sipër duhet të jetë brenda kufijve të mëposhtëm: 

 
Masa e sitës    Përqindja e kalimit (në peshë të thatë) 
50.0 mm     100 
37.5 mm     90 në 100 
20.0 mm     35 në  70 
10.0 mm     10 në  40 
5.0 mm     0   në    5 
 

Inertet e trasha për kategorinë D të betonit duhet të jenë tulla të thyera të prodhuara prej tullave të 
cilësisë së parë ose grumbulli i tyre, ose nga tulla të mbipjekura. Nuk do të thyhen për përdorim për 
inerte të imta as tullat e papjekura apo grumbulli i tyre dhe as ato që janë bërë porosi gjatë proçesit 
të pjekjes. Agregati me tulla të thyera nuk duhet të përmbajë gjethe, kashte dhe, rëre ose materiale 
të tjera të huaja dhe ose mbeturina të tjera. Inertet prej tullave të thyera duhet të jenë të një diametri 
25-40 mm dhe nuk duhet të përmbajnë asgjë që të kalojë nëpërmjet sitës 2.36 mm. 
  
 

Raportet e inerteve të trasha dhe të imta 
 
Raporti më i përshtatshëm i volumit të inerteve të trasha në volumin e inerteve të imta duhet të 
vendoset nga prova e ngjeshjes së kubikeve të betonit, por Mbikëqyrësi i Punimeve mund të 
urdhërojë që këto raporte të ndryshojnë lehtësisht sipas klasifikimit të inerteve ose sipas peshës 
nëse do të jetë e nevojshme, në mënyrë që të prodhohen klasifikimet e duhura për përzjerjet e 
inerteve të trasha dhe të holla. 
Sipërmarrësi duhet të bëjë disa prova në kubikët e marrë si kampione dhe të shënojë inertet dhe 
fraksionimin e tyre, përzjerjen e betonit në fillim të punës dhe kur ka ndonjë ndryshim në inertet e 
imëta apo të trasha ose në burimin e tyre të furnizimit. Këta kubike duhet të testohen në laborator 
në kushte të njëjta, përveç rasteve të ndryshimeve të vogla në raportet përkatëse të inerteve të imta 
dhe të trasha (lart apo poshtë) nga raporti më i mirë i arritur nga analizat e sitës. Kubikët duhet të 
testohen nga 7 deri 28 ditë.  
Nga rezultatet e këtyre provave (testeve) Mbikëqyrësi i Punimeve mund të vendosë për raportet e 
trashësisë së inerteve të imta që duhet të përdoren për çdo përzjerje të mëvonëshme gjatë zhvillimit 
të punës ose deri sa të ketë ndonjë ndryshim në inerte. 
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Shpërndarja   
 

Në kantier nuk do të sillen inerte për tu përdorur derisa Mbikëqyrësi i Punimeve të ketë aprovuar 
inertet për t’u përdorur dhe masat për larjen, etj.   
Më tej nga Sipërmarrësi do të merren kampione në çdo 75m3 nën mbikqyrjen e Mbikqyrësit të 
Punimeve, për çdo tip inerti të shpërndarë në kantier (terren) dhe të dorëzuar përfaqësuesit të 
Mbikëqyrësit të Punimeve për provat e kontrolleve të zakonshme. Kostoja e të gjitha testeve do të 
mbulohet nga Sipërmarrësi. 

 
 

Ruajtja e materialit të betonit 
 

Çimento dhe inertet duhet të mbrohen në çdo kohë nga dëmtuesit dhe ndotjet. Sipërmarrësi duhet të 
sigurojë një kontenier apo ndërtesë për ruajtjen e çimentos në shesh. Ndërtesa ose kontenieri duhet 
të jetë e thatë dhe me ventilim të përshtatshëm. Nëse do të përdoret më shumë se një lloj çimentoje 
në punime, kontenieri apo ndërtesa duhet të jetë e ndarë në nëndarje të përshtatshme sipas 
kërkesave të Mbikëqyrësit të Punimeve si dhe duhet ushtruar  kujdes i madh që tipe të ndryshme 
çimentoje të mos jenë në kontakt me njëra tjetrën. 

 
Thasët e çimentos nuk duhet të lihen direkt mbi dysheme, por mbi shtresa druri apo pjesë të ngritur 
trotuari për të lejuar kështu qarkullimin efektiv të ajrit rreth e qark thasëve. 
Çimentoja nuk duhet të mbahet në një magazinë të përkohshme, përveç rasteve kur është e 
nevojshme për organizimin efektiv të përzjeres dhe vetëm kur është marrë aprovimi i mëparshëm i 
Mbikëqyrësit të Punimeve. 
Agregati duhet të ruhet në kantier në hambare ose platforma betoni të padepërtueshme të 
përgatitura posaçërisht, në mënyrë që fraksione të ndryshme inertesh të mbahen të ndara për gjithë 
kohën në mënyrë që përzierja e tyre të ulet në minimum. 
Sipërmarrësit mund t’i kërkohet të kryejë në kantier proçese shtesë dhe/ose larje efektive të inerteve 
atëhere kur sipas Mbikëqyrësit të Punimeve ky veprim është i nevojshëm për të siguruar që të gjitha 
inertet plotësojnë kërkesat e specifikimeve në kohën kur materialet e betonit janë përzjerë. 
Mbikëqyrësi i Punimeve do të aprovojë metodat e përdorura për përgatitjen dhe larjen e inerteve. 

 
 

Uji për cimento 
 
Uji i përdorur për beton duhet të jetë i pastër, i freskët dhe pa balte, papastëri organike vegjetale 
dhe pa kripëra dhe substanca të tjera që nderhyjnë ose dëmtojnë forcën apo durueshmërinë e 
betonit. Uji duhet të sigurohet mundësisht nga furnizime publike dhe mund të merret nga burime të 
tjera vetëm nëse aprovohet nga Mbikëqyresi i Punimeve. Nuk duhet të përdoret asnjëherë uje nga 
gërmimet, kullimet sipërfaqësore apo kanalet e vaditjes. Vetëm ujë i aprovuar nga ana cilësore 
duhet të përdoret për larjen e pastrimin e armaturave, kujdesin e betonit si dhe për qëllime të 
ngjashme. 
 
Kërkesat për përzjerjen e betonit  

 
Fortësia  

Klasifikimet i referohen raporteve të çimentos, inerteve të imta dhe inerteve të trasha. Kërkesat për 
perzjerjen e betonit duhet të konsistojnë në ndarjen propocionale dhe përzjerjen për fortësitë e 
mëposhtme kur bëhen testet e kubikëve; 

 
Klasa e betonit    Fortësia në shtypje 
      në N/mm2 (NEWTON/mm2) 
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      7 ditë  28 ditë 
Klasa A&A (M100) (s)1:1,5: 3  17.00  25.50 
Klasa B&B (M200) (s)1:2:4   14.00  21.00 
Klasa C&C (M250) (s)1:3:6   6.50  10.00 
Klasa D&D (M300) (s)1:6:12 Me pëlqimin e Menaxherit të  Projektit 
 
Shenim. (s) = Çimento sulfate e rezistueshme. 
 
Raporti ujë-çimento 

 
Raporti ujë-çimento është raport i peshës së çimentos në të. Përmbajtja e ujit duhet të jetë efikase 
për të prodhuar një përzjerje të punueshme të fortësisë së specifikuar, por përmbajtja totale e ujit 
duhet të përcaktohet nga tabela e mëposhtme: 

 
            Klasa e betonit              Max. i ujit te lire/raporti cimento 

Klasa A&A (M100) (s)1:1,5:3  0.5 
Klasa B&B (M200) (s)1:2:4   0.6 
Klasa C&C (M250) (s)1:3:6   0.65 
Klasa D&D (M300) (s)1:6:12  Me pëlqimin  e Mbikqyresit të 
                                                             Punimeve                                                    
Shënim. (s) = Çimento sulfate e rezistueshme. 
 

 
Qëndrueshmëria 

 
Raportet e përbërësve duhet të jenë të ndryshëm për të siguruar qëndrueshmërine e dëshiruar të 
betonit kur provohet (testohet), në përshtatje me kërkesat e mëposhtme ose  sipas urdhërave të 
Mbikqyrësit të Punimeve. 

 
Përdorimet e betonit    Min&Max   (mm) 
Seksionet normale të përforcuara   25 ne 75 
të ngjeshura me vibrime, ngjeshja  
me dorë e masës së betonit 

  
Seksione prej betonarmeje të renda  50 ne 100 
të ngjeshura me vibracion, beton i ngjeshur  
me dorë në pllaka të përforcuara normalisht, 
trarë, kollona dhe mure.     
 

Në të gjitha rastet, raportet e agregatit  në beton duhet të jenë të tilla që të prodhohen përzjerje të 
cilat do futen nëpër qoshe edhe cepa të formave si dhe përreth përforcimit pa lejuar ndarjen e 
materialeve. 
 
Matja e materialeve 

 
Inertet e imëta dhe të trasha do të peshohen ose të maten me kujdes në përshtatje me kërkesat e 
Manaxheri të Projektit. Ato nuk do të maten në asnjë rast me lopata apo karroca dorë. Çimento do 
të matet me thasë 50 kg dhe masa e përzjerjes do të jetë e tillë që grumbulli i materialeve të 
përshtatet për një ose më shumë thasë.  
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Metodat e përzjerjes 
 
Betoni duhet të përzjehet në përzjerësa mekanikë të miratuar që më parë. Përzjerësi, hinka dhe 
pjesa përpunuese e tij duhet të jenë të mbrojtura nga shiu dhe era. 
Inertet dhe cimento duhet te perzjehen se bashku para se te shtohet uje derisa persjerja të fitojë 
ngjyrën dhe fortësinë e duhur. Duhet të largohen papastërtirat dhe substancat e tjera të 
padëshirueshme. Uji nuk duhet të shtohet nga zorra apo rezervuare në mënyrë të pakujdesshme. I 
gjithë betoni duhet të përzihet uniformisht në fabrika moderne përzjerjeje për prodhimin maximal të 
betonit të nevojshëm për plotësimin e punës brenda kohës së përcaktuar pa zvogëluar kohën e 
nevojshme për përzjerje. Betoni duhet të përzjehet në përzjerësa betoni për kohëzgjatjen e kërkuar 
për shpërndarjen uniforme të përbërësve për të prodhuar një masë homogjene me ngjyrë dhe fortësi 
por jo më pak se 1-1/2 minutë. Përzjerësi duhet të përdoret nga punëtorë të specializuar që kanë 
eksperiencë të mëparshme në drejtimin e përdorimin e përzjerësit të betonit. 
Me mbarimin e kohës së përzjerjes, përzjerësi dhe të gjitha mjetet e përdorura do të pastrohen  mirë 
përpara së betoni i mbetur në to të ketë kohë të forcohet. 
Në asnjë mënyrë nuk duhet që betoni të perzjehet me dorë pa miratimin e Mbikëqyresit të 
Punimeve, miratim ky që do të jepet vetëm për sasi të vogla në kushte të veçanta. 
 
Provat e fortësise gjatë punës. 

 
Sipërmarrësi duhet të sigurojë për qëllimet e provave një se 3 kubikësh për çdo strukturë betoni, 
përfshirë derdhje  betoni nga 1-15 m3. Për derdhje betoni me shumë se 15 m3. Sipërmarrësi duhet 
të sigurojë të paktën një set shtesë 3 kubikësh për çdo 30 m3 shtesë. Nëse mesatarja e provës së 
fortësisë së kampionit për çdo porcion të punës bie poshtë minimumit të lejueshëm të fortësisë së 
specifikuar, Mbikëqyresi i Punimeve do të udhezojë një ndryshim në raportet ose përmbajtjen e ujit 
në beton, ose të dyja, në mënyrë që Punëdhënësi të mos ketë shtesë kostoje. Sipërmarrësi duhet të 
përcaktoje të gjitha kampionet që kanë të bëjnë me raportet e betonimit prej nga ku janë marrë. 
Nëse rezultatet e testeve të fortësisë mbas kontrollit të specimentit tregojnë se betoni i përftuar nuk 
i plotëson kërkesat e specifikuara ose kur ka prova të tjera që tregojnë se cilesia e betonit eshte nen 
nivelin e kërkesave të specifiuara, betoni në vendin, që përfaqëson kampioni do të refuzohet nga 
Mbikqyrësi i Punimeve  dhe Sipërmarrësi do ta lëvizë dhe ta rivendosë masën e kthyer të betonit 
mbrapsh me shpenzimet e veta. Sipërmarrësi do të mbulojë shpenzimet  e të gjitha  provave që do 
të bëhen në një laborator që është aprovuar Punëdhënësit. 

 
Transportimi i betonit 

 
Betoni duhet të lëvizet nga vendi i përgatitjes në vendin e vendosjes përfundimtare sa më shpejt në 
mënyrë që të pengohet ndarja ose humbja e ndonjë përbërësi. 

 
Kur të jetë e mundshme, betoni do të derdhet nga përzjerësi direkt në një paisje që do të bëjë 
transportimin në destinacionin përfundimtar dhe betoni do të shkarkohet në mënyrë aq të mbledhur 
sa të jetë e mundur në vendin përfundimtar për të shmangur shpërndarjen ose derdhjen e tij. 

 
Nëse Sipërmarrësi propozon të përdorë pompa për transportimin dhe vendosjen e betonit, ai duhet 
të paraqesë detaje të plota për paisjet dhe teknikën e përdorimit që ai propozon për të përdorur për 
t’u miratuar tek Mbikëqyrësi i Punimeve. 

 
Në rastet kur betoni transportohet me rrëshqitje apo me pompa, kantieri që do të përdoret, duhet të 
projektohet për të siguruar rrjedhjen e vashdueshme dhe të pandërprerë në rrëpirë apo grykë 
(hinkë). Fundi i pjerrësisë ose i pompës së shpërndarjes duhet të jetë i mbushur me ujë para dhe pas 
çdo periudhe pune dhe duhet të mbahet pastër. Uji i përdorur për këtë qëllim, duhet të largohet 
(derdhet) nga çdo ambjent pune i përhershëm. 
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Hedhja dhe ngjeshja e betonit 
 

Sipërmarrësi duhet të ketë aprovimin e Mbikëqyrësit të Punimeve për masat e propozuara përpara 
se të fillojë betonimin.  
Të gjitha vendet e hedhjes dhe të ngjeshjes së betonit, duhet të mbahen në mbikëqyrje të 
vazhdueshme nga pjesëtarët përkatës të ekipit të Sipërmarrësit.  
Sipërmarrësi duhet të ndjekë nga afër ngjeshjen e betonit, si nje punë me rëndësi të madhe, objekt i 
të cilit do të jetë prodhimi i një betoni të papërshkueshëm nga uji me një densitet dhe fortësi 
maximale. 

 
Pasi të jetë përzjerje, betoni duhet të transportohet në vendin e tij të punës sa më shpejt që të jetë e 
mundur, i ngjeshur mirë në vendin rreth përforcimit, i përzjerë siç duhet me lopatë me mjete të 
përshtatshme çeliku për kallëpe duke siguruar një sipërfaqe të mirë dhe beton të dendur, pa vrima, 
dhe i ngjeshur mirë për të sjellë ujë në sipërfaqe dhe për të ndaluar xhepat e ajrit. Armatura duhet të 
jetë e hapur në mënyre të tillë që të lejojë daljen e bulëzave të ajrit , dhe betoni duhet të vibrohet me 
çdo kusht me mekanizma vibrues për ta bërë atë të dendur, aty ku është e nevojshme 
Betoni duhet të hidhet sa është i freskët dhe para se të ketë fituar qëndrueshmërinë fillestare, dhe në 
çdo rast jo më vonë se 30 minuta pas përzjerjes. 
Metoda e transportimit të betonit nga përzjerësi në vendin e tij të punës duhet të aprovohet nga 
Mbikëqyresi i Punimeve.  
Nuk do të lejohet asnje metodë që nxit ndarjen apo vecimin e pjesëve të trasha dhe të holla, apo që 
lejojnë derdhjen e betonit lirisht nga një lartësi më e madhe se 1.5m.                                                                      
Kur hedhja e betonit ndërpritet, betoni nuk duhet në asnjë mënyrë të lejohet të formojë skaje apo 
anë, por duhet të ndalohet dhe të forcohet mirë në një ndalesë të ndërtuar posaçërisht dhe të 
formuar mirë per të krijuar një bashkim konstruktiv efikas, që është në përgjithsi, në qoshet e 
djathta drejt armatimit kryesor. Pozicioni dhe projekti i fugave të tilla, duhet të aprovohen nga 
Mbikëqyrësi i Punimeve.  
Menjëherë para se të hidhet betoni tjetër, siperfaqet e të gjitha fugave duhet të kontrollohen, të 
pastrohen me furçë dhe të lahen me llaç të pastër. Është e këshillueshme që ashpërsia e betonit të 
jetë arritur kur ngjyra bëhet gri dhe të mos lihet derisa të forcohet. 
Para se betoni të hidhet në ose kundrejt një gërmimi, ky gërmim duhet të jetë i forcuar dhe pa ujë të 
rrjedhshëm apo të ndenjur, vaj dhe lëndë të dëmshme. Balta e qullët dhe materialet të tjera dhe në 
rast gërmim gurësh, copëza dhe thërmija do të hiqen. Gropa duhet të jetë e qullët por jo e lagur dhe 
duhet të ndërmerren masa paraprake për të parandaluar ujërat nëntokësore që të dëmtojnë betonin e 
pa hedhur ose të shkaktojnë lëvizjen e betonit.   
Aty ku është e nevojshme apo e kërkuar nga Mbikëqyrësi i Punimeve, betoni duhet të vibrohet gjatë 
hedhjes me vibratorë të brendshëm, të aftë për të prodhuar vibrime jo më pak se 5000 cikle për 
minutë. Sipërmarrësi duhet të tregojë kujdes për të shmangur kontaktin midis vibratorëve dhe 
përforcimit, dhe të evitojë veçimin e inerteve nga vibrimi i tepërt. Vibratorët duhet të vendosen 
vertikalisht  në beton 500 mm larg dhe të tërhiqen gradualisht kur flluckat e ajrit nuk dalin më në 
sipërfaqe. N.q.s, në vazhdim, shtypja është aplikuar jashtë armaturës, duhet të kihet kujdes i madh 
që të shmanget dëmtimi i betonarmesë. 
Kur betoni vendoset në ndalesa horizontale ose të pjerrëta të kalimit të ujit, kjo e fundit duhet të 
zhvendoset duke i lënë vendin betonit që duhet të ngjeshet në një nivel pak më të lartë së fundi i 
ndalesës së ujit para se të lëshohet uji për të siguruar ngjeshje të plotë të betonit rreth ndalesës së 
ujit. 

 
Betonim ne kohë të nxehtë 

 
Sipërmarrësi duhet të tregojë kujdes gjatë motit të nxehtë për të parandaluar çarjen apo plasaritjen e 
betonit. Aty ku është e realizueshme. Sipërmarrësi duhet të marrë masa që betoni të hidhet në 
mëngjes ose natën vonë. 
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Sipërmarrësi duhet të ketë kujdes të veçantë për kërkesat e specifiuara këtu për kujdesin. Kallëpet 
duhet të mbulohen nga ekspozimi direkt në diell si para vendosjes së betonit, ashtu edhe gjatë 
hedhjes dhe vendosjes. Sipërmarrësi duhet të marrë masa të përshtatshme për të siguruar që armimi 
dhe hedhja e masës për tu betonuar është mbajtur në temperaturat më të ulëta të zbatueshme. 
 
Kujdesi për betonin 

 
Vetëm nëqoftëse është përcaktuar apo urdhëruar ndryshe nga Mbikëqyrësi i Punimeve, të gjitha 
betonet do të ndiqen me kujdes si më poshtë: 

1.  Sipërfaqe betoni horizontale: do të mbahet e lagët vashdimisht për të paktën 7 ditë pas 
hedhjes. Ato do të mbulohen me materiale ujë mbajtës si thasë kërpi, pëlhurë, rërë e pastër 
ose rrogos ose metoda të tjera të miratuara nga Mbikëqyrësi i Punimeve. 

2.  Sipërfaqe vertikale: do të kujdesen fillimisht duke lënë armaturat në vend pa lëvizur, duke 
varur pëlhurë ose thasë kërpi mbi sipërfaqen e përfunduar dhe duke e mbajtur vazhdimisht 
të lagët ose duke e mbuluar me plasmas.   

 
 
Pjesa e brëndshme e të gjithë armaturave (përjashto ato për punimet që do të mbarohen me 
suvatim) duhet të lyhen me vaj liri, naftë bruto, ose sapun çdo herë që ato të fiksohen. Vaji duhet të 
aplikohet përpara se të jetë vendosur përforcimi dhe nuk duhet lejuar që lyerja të prekë përforcimin. 
Vajosja etj, bëhen që të parandalojë ngjitjen e betonit tek armatura .  

 
Armatura duhet të goditet pa tronditur, vibruar ose dëmtuar betonin. Armatura që do të ripërdoret 
duhet të riparohet dhe pastrohet përpara se të rivendoset. Sipërfaqet e brendshme të gjithë 
armaturave duhet të pastrohen komplet përpara vendosjes së betonit. 
Kur armatura është prej lëndë drusore, sipërfaqja e brendshme duhet të laget pikërisht përpara se të 
hidhet betoni për të shmangur kështu absorbimin e lagështirës nga betoni. 

 
Megjithatë për ndonjë armaturë momentale ose të propozuar duhet të merret miratimi i 
Mbikëqyrësit të Punimeve, dhe Sipërmarrësi duhet të mbajë përgjegjësi të plotë për kapacitetin e tij 
dhe për përmbushjen e kësaj klauzole si dhe për ndonjë konseguencë të dukshme të një pune të 
parakohshme ose të dëmshme. 
Ai duhet të heqë dhe rivendosë ndonjë ngritje të mangët ose derdhje të betonit për të cilën armatura 
ka defekte në zbatim të kësaj klauzole, në një masë të tillë siç ndoshta kërkohet nga Mbikëqyrësi i 
Punimeve. 

 
Pasi të vendoset në pozicion armatura duhet të mbrohet kundrejt të gjitha dëmtimeve dhe efekteve 
të motit dhe ndryshimeve të temperaturës. Nëqoftese kjo është gjetur si e pazbatueshme për 
vendosjen e menjëherëshme të betonit, armatura duhet të inspektohet përpara se betoni të hidhet për 
t’u siguruar që bashkimet janë të puthitura, që forma është sipas modelit dhe që të gjitha 
papastërtitë janë rihequr përfshirë ndonjë veprim të ujit nga lagështira e përmendur më sipër 

 
Vetëm lidhjet dhe shtrëngimet etj. të aprovuara nga Mbikëqyrësi i Punimeve duhet të përdoren. 
Tërheqjet, konet, pajisjet larëse ose të tjera mekanizma të cilat lënë vrima ose depresione në 
sipërfaqen e betonit me diametra më të mëdha se 20 mm nuk do të lihen brenda formave. 

 
Betoni i parapërgatitur 

 
Përjashto rastin kur specifikohet ndryshe këtu njësite e betonit të parapërgatitur duhet të derdhen në 
tipin e aprovuar të çdo kallëpi me një numër individual ose shkronjë për qëllime indentifikimi. 
Numri i shkronjës duhet të jetë ose i stampuar ose e futur në kallëp në mënyrë që çdo njësi e 
betonuar në një kallëp të posaçëm do të dëshmojë identifikimin e kallëpit. Në vazhdim data e 
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betonimit të produktit duhet gjithashtu të gërvishtet ose lyhet me bojë mbi modelin. Pozicioni i 
shenjës së identifikimit të kallëpit dhe datës duhet të jenë në faqen e cila nuk do të ekspozohet në 
punën e përfunduar dhe duhet të aprovohet nga Mbikëqyrësi i Punimeve përpara se betonimi të 
fillojë.  

 
Betoni për njësinë e parafabrikuar duhet të testohet siç specifikohet këtu dhe duhet të vendoset dhe 
kompaktohet nga mënyrat e aprovuara nga Mbikëqyrësi i Punimeve. 
Njësitë e betonit të parafabrikuar nuk duhet të lëvizen ose transportohen nga vendi i betonimit 
derisa të ketë kaluar një periudhë prej 28 ditësh nga data e betonimit. 
Klauzolat këtu referuar betonit, hekurit të armuar dhe armaturës duhet zbatuar njësoj edhe për 
betonin e parapërgatitur. 

 
Pllakat e betonit 
 
Pllakat e betonit duhet të prodhohen në fabrika të specializuara për prodhimin e tyre. Ato duhet të 
plotësojnë një sërë kërkesash: 
Dimensioni     20x10x6cm 
Përdorimi     Këmbësorë dhe Trafik të Lehtë 
Pesha specifike   >2200 kg/m3 
Rezistenca në shtypje  >500 kg/cm2 
Përshkueshmëria nga uji  <12% 
Ngjyra     Sipas Porosisë 
Sasia per m2    50 copë 
 
PllaKat duhet të jenë të prodhuara me dy shtresa 
 
Shtresa 1 – Shtresa e Poshtme, përbën 88% të volumit të pllakës dhe do jetë e prodhuar në presa me 
presion dhe vibrim për të garantuar Markën e Betonit dhe uniformitetin. Betoni i prodhuar duhet të 
jetë i Klasës A-A, i përgatitur me inerte të fraksionuara me granulometri 0-8mm dhe çimento 
Portland e rezistueshme. Ngjyra në këtë shtresë mund të realizohet me porosi. 
 
Shtresa 2 – Shtresa e Sipërme, përbën 12% të volumit të pllakës (spesorit) realizohet me inerte të 
fraksionuara me granulometri 0-5mm, inerte të seleksionuara kuarci me granulometri 1-3mm, oksid 
hekuri dhe çimento Portland e rezistueshme. 
Pllakat duhet të jenë të prodhuara me sipërfaqe të ashpër (për të evituar rrëshqitjen) dhe të 
rezistueshme ndaj ngricave. 
 
Mbulimi i çmimit njësi për betonet   

 
Çmimi njësi për një metër kub beton i derdhur mbulon furnizimin e inerteve, çimentos dhe ujit dhe 
përzjerjen, hedhjen dhe ngjeshjen në çdo seksion ose trashësi, kujdesin, provat dhe të gjitha 
aktivitetet e tjera që përshkruhen më sipër të cilat janë domosdoshmërisht të nevojshme për 
ekzekutimin e punimeve.   

 
Përveç sa më sipër, formimi i bashkimeve siç tregohen në vizatimet ose siç instruktohen nga M.P., 
mbushja e bashkimeve me material izolues, vedosja e armimit ku të jetë e nevojshme, armaturat 
dhe fuqia punëtore   janë përfshirë në çmimin njësi të betoneve.   
Vetem kosto e transportimit të inerteve, çimentos hekurit nuk përfshihen në çmimin njësi të betonit, 
por në çmimin njësi të transportit.  

 
Matjet:  Matja e volumit të betonit të derdhur do të bazohet në përmasat e marra nga 
vizatimet që lidhen me këte punim.   
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Çdo volum betoni përtej limiteve të treguara në vizatime nuk do  të paguhen nëse  M.P. nuk 
ka instrukuar ndryshe paraprakisht me shkrim.  
Çmimet njësi për zëra të ndryshëm punimesh betoni janë si më poshtë: 
  
Betone Kat. A&A(s) (M100, konform STASH 5112-78)    
 
Betone Kat. B&B(s) (M200, konform STASH 5112-78)   
 
Betone Kat. C&C(s) (M250, konform STASH 5112-78)   
 
Betone Kat 
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KAPITULLI 5 
 

UJËSJELLËSI 
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TABELA E PËRMBAJTJES 
 
 
 
 
TË PËRGJITHSHME 
 
SHTRIMI NË KANAL 
 
MJETET SHTRUESE TË TUBACIONIT DHE PËRDORIMI I SAKTË I TYRE 
 
INSTRUKSIONE MONTIMI 
 
TESTI PARAPRAK 
 
TRANSPORTI DHE MAGAZINIMI 
 
GËRMIMI DHE MBUSHJA 
 
NDËRTIMI I PUSETAVE 
 
LIDHJA ME SISTEMIN EKZISTUS 
 
PËRSHKRIMI I ÇMIMIT NJËSI TË TUBAVE HDPE-100 PËR UJËSJELLËS  
 
PËRSHKRIMI I ÇMIMIT NJËSI PËR PUSETAT 
 
TUBAT E POLIETILENIT  
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Të përgjithshme 
 
Tubat e Polietileni janë për ujësjellësin Tipi i tyre është HDPE-140,110,90,63,50,40  për 
presione 10 - 16 atm dhe SDR-17.6. 
 
Tubat do të furnizohen në komplet së bashku me bashkuesit dhe shtesa të tjera të nevojshme. 
Kanalet e tubacioneve, shtratimi dhe mbulimi janë përshkruar në kapitujt e tjerë. 
Përveçse modifikuar ose shtuar si këtu, të gjitha tubat Polietilenit do të plotësojnë standarted 
kombëtare dhe ndërkombëtare.  
Çdo tub duhet të ketë të shënuar në të në mënyrë permanente të dhënat më poshtë: 
Datën e prodhimit. 
Emrin e prodhuesit. 
Shënimi duhet të jetë i trupëzuar në tub ose i shkruar me bojë rezistente ndaj ujit. 
 
Shtrimi në kanal 
 
Në përgjithësi, tubacionet e Polietilenit shtrohen në kanale, në varësi të kushteve  klimatike dhe të 
tokës në një thellësi  e cila jepet në projekt (në profilin gjatësor dhe tërhor).     
Karakteristikat gjelogjike të tokës dhe ngarkesa e trafikut ndikojnë në dimensionet e kanalit të tubit 
dhe ndikojnë gjithashtu në kapacitetin e ngarkesës që mban tubi vetë. 
Gjerësia e tabanit të kanalit, kushtëzohet nga diametri i jashtëm i tubacionit si dhe nga 
domosdoshmëria e krijimit të një hapësire pune të dystuar (hapësira minimale e punës ). Duke ju 
përmbajtur të dhënave të sipërpërmendura të gjatësisë h dhe gjerësisë, fundi i gropës duhet të 
krijojë kushtet optimale, që linja të mbivendoset në te gjithë gjatësinë e saj. Mbishtresezimet duhet 
të ndahen mundësisht në mënyrë të barabartë, duke eliminuar kështu presionin e ushtruar prej tyre.    
Tabani i kanalit nuk duhet të jetë i shkriftëzuar. Nëse ky taban është i shkriftëzuar, atëherë duhet që 
përpara vendosjes, ai të dystohet, shtypet ose të mbulohet me një shtresë të posaçme. Edhe 
sipërfaqet e shkriftëzuara, por jo të forta duhet të ngjeshen. 
Nëqoftëse kemi të bëjmë me sipërfaqe shkëmbore ose gurore duhet që fundi i kanalizimit të ngrihet 
të paktën 0.10 m dhe sipërfaqja të mbulohet me një shtresë pa gurë (shih Projektin). Kësaj  mund ti 
shtrohet rërë, zhavorr i imët ose tokë e pastër dhe masa e krijuar ngjeshet. 
Thellësia minimale e shtrimit zakonisht diktohet nga  intersektimet me tubacionet komunale 
ekzistuese (të ujit  të rrjetit Elektrik, telefonik,të ujrave të shiut etj). Në rrugët me trafik të rëndë 
nuk rekomandohet që tubat të shtrohen me mbulim më të vogël se 1.0 m. Ne raste të tilla mund të 
propozohet një veshje me beton. 
Thellësia e lejuar  e   hapjes së seksionit të kanalit jepet në  projekt. 
Duhet bërë kujdes që fundi i kanalit ku do të shtrohen tubat të jetë i rrafshët, pa gurë dhe mjaft i 
fortë. Në qoftë se në gërmimin me eskavator kjo nuk sigurohet, atëherë 20 cm-at e fundit duhen 
gërmuar me krah. 
Kërkesat e mëposhtme janë bazë dhe duhen marrë parasysh nëse duam të shtrijmë tubat PVC  në 
përputhje me standartet; 
 
- përdorimi i një stafi të specializuar  
- pajisja e mjaftueshme me mjete adekuate, shtresuese 
- mbikqyrje e vazhdueshme  
- pranim i rregullt deri në testin e sterilizimit  
- përpilimi i dokumentacionit teknik/azhornimi  
 
Vetëm nëse ka përputhje me këto kërkesa bazë, tubacioni i instaluar do të funksionojë në mënyrë 
perfekte, për aq kohë sa është parashikuar. 
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Mjetet shtruese të tubacionit dhe përdorimi i saktë i tyre 
 
Makinat e fuzionit 
Mjetet e përmendura më poshtë duhet të jenë në një numër të mjaftueshëm në kantier. 
Veglat TYTON, lubrifikante, mjete prerës. 
Vegla TYTON përdoret për pastrimin e gotave, dhe kontrollimin për mbështetjen si duhet të 
gominës TYTON pas gotës. 
Lubrifikant për TYTON dhe lidhje standarte. 
Mjete prerës.  
Për prerjen e tubave prej Polietileni disqe abrazive prerës janë parë si më të përshtatshmit. 
Prerës me gur zmeril dhe fletë sharrë mund të përdoren  
  
Instruksionet e montimit 
 
Hapat që duhen bërë përpara montimit: 
Futni gominën brenda në gotë në menyrë të tillë, që pjesa e fortë e gominës të qëndrojë e 
mbështetur në mënyrë të qëndrueshme. Shtypeni gominën mirë derisa të bindeni që është përshtatur 
plotësisht. 
Vendosja e gominës mund të lehtësohet nëpërmjet shtypjes së saj në dy pika dhe duke e shtypur më 
pas në të dy anët. Kufiri i brendshëm mbrojtës nuk duhet të dalë nga pjesa mbrojtëse e gotës. 
Kujdes në transportimin dhe lëvizjen e tubave, sepse mund të shkaktohen plasaritje të padukshme. 
Tubat prodhohen në gjatësi 6.0m (mund të bëhen edhe porosi të veçanta). Mund të priten kudo, 
midis bordurave, me sharra të zakonshme druri (dore ose mekanike, por jo me sharrë zinxhir). Buza 
e prerjes pastrohet me limë druri ose vegla të tjera ferruese. 
Shtrimi fillon nga pika më e ulët. Kupa është mirë të vihet në drejtimin ngjitës (Sipër). Buza e tubit 
dhe kupës duhen pastruar me kujdes. Mbas kësaj guarnicioni special gomë vendoset në thellimin e 
dytë midis bordurave (numëruar nga buza e gypit). Duhet kontrolluar që guarnicioni të ketë zënë 
vend mirë në thellim dhe të mos jetë përdredhur. 
Mbas kësaj sipërfaqja e brendëshme e kupës lyhet me sapun, ose me lëndët e tjera të zakonshme, 
mandej tubi shtyhet brenda kupës me veglat e zakonshme, derisa të takojë. Nuk duhet tërhequr 
mbrapsht fundi i tubit.. 
 
Testi Paraprak 
 
Ky test kryhet para testit kryesor. Qëllimi i testit paraprak, është të ndalojë ndonjë ndryshim në 
volumin brenda linjes, që mund të shkaktohet nga presioni i brendshëm, koha dhe temperatura, 
kështu që këto lexime që do të merren menjëherë në testin kryesor pasues do të japë prova të qarta 
mbi saktesinë e testit të seksionit. 
Mbas uljes së presionit dhe aty ku është e nevojshme zbrazja e tubacionit, eliminoni rrjedhjet në 
lidhjet dhe korrigjoni ndryshimet në pozicione. 
 
Presioni i provës deri ne  10 Atm:     1.5 x 10 
Presioni i provës mbi  10 Atm:          10 + 5 bar 
Kohëzgjatja e provës së presionit:  të paktën 12 orë  
 
Testi (prova) kryesore 
Kjo provë ndjek menjëherë provën paraprake. 
Presioni provës deri:    1.5 x 10 
Presioni i provës mbi 10Atm:  10 + 5 bar 
Kohëzgjatja e provës:   për DN deri 150, 3 orë 
      nga DN 200, 6 orë 
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Mbajtja dhe transportimi i tubave në zonë 
 
Tubat e polietilenit do të mbahen me kujdes gjatë gjithë kohës së prodhimit, transportimit në vendin 
e punës dhe instalimit. Çdo tub do të inspektohet në mënyrë të kujdesshme sipas standarteve të 
kërkesave të specifikimit gjatë dorëzimit dhe përpara se të shtrihen. Asnjë tub i krisur, i thyer apo 
me difekt nuk do të përdoret në vepër. Dëmtimi i pjesës fundore të tubave që sipas Mbikëqyrësit të 
Punimeve mund të shkaktojë lidhje difektoze, do të jetë shkak i mjaftueshëm për të hequr tubat e 
dëmtuar. 
Tubat do të pastrohen plotësisht nga mbeturinat me brendësi përpara se të instalohen dhe do të 
mbahen të pastër në pergjegjësinë e Sipërmarrësit deri në marrjen në dorëzim të punimeve. Të 
gjitha kontaktet sipërfaqësore të bashkimevedo të mbahen të pastra deri sa të ketë përfunduar 
bashkimi, Do të merren masa për ndalimin e futjes së materialeve të huaja në brendësi të tubave 
gjatë instalimit. Në tuba nuk do të vendosen, mbetje, vegla pune, rroba ose materiale të tjera.   
 
Gërmimi dhe mbushja  
 
Gërmimi dhe mbushja e instalimeve të ujësjellësit do të jenë siç janë specifikuar në Kapitullin 2 
(Gërmimet) dhe Kapitullin 3 (Mbushjet dhe Mbulimet) të këtyre specifikimeve teknike.  
 
Ndërtimi i pusetave 
 
Sipërmarrësi do të ndërtoje pusetën në pozicionet dhe dimensionet e treguara në projektin e 
Kontratës, ose siç udhëzohet nga Mbikëqyrësi i Punimeve.  
Pusetat do të lejojnë hyrje për të bërë inspektimin dhe pastrimin e kanaleve dhe do të jenë vendosur 
në pika ku ka ndryshim të drejtimeve, ndryshime të madhësisë së tubave, ndryshime të 
përnjëherëshme të pjerrësisë. 
Muret e pusetave do të ndërtohen me tulla argjile të pjekura mirë të markës M 75, ose nga pllaka 
betoni të parapërgatitura me raportin 1:2 çimento / rërë me bashkim me llaç çimento, siç tregohet 
në vizatimet. 
Gjatë gjithë gjatësisë së pusetës do të ndërtohet një kanal sipas aksit të tubacionit të kanalizimit për 
të përcjellë ujërat e zeza nga një tubacion kanalizimi tek tjetri pa ndërprerje të prurjes.  
Gjate ndërtimit të pusetës do të fiksohen në muret e saj shkallë prej hekuri të galvanizuar me gjërësi 
vertikale dhe horizontale prej 300 mm. Hapja e vrimave në mure mbas ndërtimit nuk do të lejohet.  
Pasi hapet gropa e pusetës, toka duhet të përgatitet në mënyrë që të sigurojë themele të 
përshtatëshme. Për këtë arsye toka poshë bazamentit të pusetës do të kompaktësohet. N.q.s toka 
ekzistuese nuk siguron një bazament të përshtatshëm atëherë do të përdoret zhavorr dhe/ose beton 
M – 200.  
Pjesa e poshtme e pusetës është zakonisht prej betoni, me pjerrësi drejt një kanali të hapur që është 
zgjatje e kanalizimit më të ulët. Ky kanal duhet të jetë i përcaktuar shumë mirë dhe me thellësi të 
mjaftueshme në mënyrë që të parandalojë derdhjet e kanalizimeve të përhapen mbi fundin e 
pusetës. Pjesa e brendëshme e pusetës duhet të suvatohet me suva 1:2 çimento / rërë.  
Zona përreth pusetës nuk mund të mbushet menjëherë pasi puna për mbushjen duhet të bëhet kur 
suvaja të jetë përfunduar. N.q.s puseta është ndërtuar në një rrugë të pambaruar korniza e hekurit 
dhe kapaku mbulues nuk vendosen në pusetë, ndërsa një pllakë çeliku vendoset sipër pusetës derisa 
rruga të asfaltohet. 
Kapakët e pusetave dhe të puseve në rrugë do të jenë prej beton arme. Kapakët dhe kornizat do të 
parashikohen sipas hapësirës dritë të pusetës siç është treguar në vizatime. 
Kapakët do të vendosen në nivelin dhe pjerrësinë përfundimtare të sipërfaqes së rrugës, në rrugët 
me asfalt, 20 mm më lart në rrugët e shtruara me makadam dhe 50 mm më lart në rrugët e 
pashtruara. Në siperfaqet e hapura dhe fushat kapaku do të jetë 500 mm mbi zonën rrethuese, ose 
siç përcaktohet nga vizatimet ose udhëzimet e Mbikëqyrësit të Punimeve. 
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Përshkrimi i çmimit njësi të tubave për kanalizimet 
 
Kosto e gërmimit, mbulimit dhe transportit të tubave janë përfshirë në përshkrimin e çmimeve njësi 
që lidhen me këto punime. 
Furnizimi i tubacioneve të të gjitha diametrave, mbajtja, shtrirja, furnizimi i të gjitha materialeve të 
nevojshme, veglave, paisjeve të kërkuara për shtrimin e tubave, fuqia punëtore, përshtatësit, 
bashkuesit, izoluesit, prova e tubave, sigurimi dhe instalimi i shiritave me ngjyrë, sheshimi i 
sipërfaqes, hekuri dhe armimi i tubave dhe të gjitha aktiviteteve siç përshkruhen me sipër janë 
përfshirë në çmimin njësi për një metër tubacion kanalizimesh.  
Matja:  Linja e qendrës së tubave PE do të matet në metër linear nga faqja e brendëshme e pusetës 
në faqen e brendëshme të pusetës pasuese përgjatë aksit të tubit.  
 
Përshkrimi i çmimit njësi për pusetat  
 
Koston e gërmimeve, mbulimit, dhe transportit të inerteve, çimentos dhe hekurit e armimit, janë 
mbuluar në çmimet që lidhen me këto zëra punimesh, prandaj, nuk përfshihen në çmimin njësi për 
pusetat.  
Çmimi njësi për pusetat përfshin furnizimin e çimentos, inerteve, ujit, armimit te shtratit, 
aramaturat, forcimi i bazamentit të pusetës, lidhja e tubacionit pjesët lidhëse për lidhjen me hyrjet 
në rrugë, suvatimi i bashkueseve me llaç çimento, përzierja dhe hedhja e betonit, bankinat, 
furnizimi dhe instalimi i mbulesave të pusetave dhe sheshimi i sipërfaqes përreth, ngritja e 
materialeve duke përfshirë, por jo kufizuar furnizimin e të gjtha materialeve, paisjeve, veglave dhe 
fuqisë punëtore, si dhe, ngarkimin, transportin dhe shkarkimin e mbulesave të pusetave. 
 
Matja: Matjet do të bazohen në numrin e pusetave të ndërtuara. Thellësia është distanca vertikale 
ndërmjet nivelit të tokës dhe kuotës së projektit. 
 
TUBACIONET E POLIETILENIT  
 
 
PRODHIMI 
 
Polietilenet janë prodhuar nga proçese të ndryshme dhe janë miksuar (bashkuar) me antloksidante, 
pigmente dhe stabilizatorë LW për të bërë të mundur që materiali të jetë i qëndrueshëm për 
përdorim në industrinë e ujit. Krahas faktorëve të tjerë, nivelet dhe sasitë e molekulave të përdorura 
mund të rezultojnë në qëndrueshmërinë e disa cilësive bazë, si p.sh, koefiçenti i fërkimit, densiteti, 
rezistenca e fërkimit etj, 
Përbërja e rezultuar, normalisht shpërndahet në prodhim: në formën e granuliteve dhe tubat PE 
prodhohen nga një proçes shkrirës (ekstuziv) . 
Gjatë proçesit të prodhimit tubi duhet të markohet ( kodohet) me produktin përkatës dhe procesin 
informativ përafërsisht në intervale 1m për çdo gjatësi të tubit. 
  
Marketimet duhet të shkruhen mbi tub sipas ngjyrave të mëposhtme: 
 PE 80      SDR 1.1        BLU E ERRËT 
                SDR 17.6       E KUQE 
 PE 100    SDR 11           I ZI 
                SDR 17.6        I KUQ 
                SDR 26           I VERDHË 
                SDR 33           PORTOKALLI 
 
KONTROLLI I CILËSISE SE PRODHIMIT 
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Prodhimi i tubave PE është një proçes i vazhdueshëm, nevojat e të cilit kushtëzojnë dhe 
perfeksionojnë kontrollin, si të materialeve, ashtu edhe të fabrikimit të tyre për të arritur cilësinë e 
kërkuar. Një shkallë e kontrollit cilësor e testeve të përshkruara sipas standarteve përkatëse, duhet 
të zbatohet brenda qëllimit të një sistemi të sigurimit cilësor në përputhje me standartet e kërkuara. 
 
NORMALISHT, KËTO PROÇEDURA KONTROLLI PËRFSHIJNË: 
 Testimin e cilësive të materialeve për prodhim, si p.sh përbërja bazë, 
 Kontrollin mbi uniformitetin dhe qëndrueshmërinë e granuliteve, 
 Kontrollin e parametrave të prodhimit në lidhje me Temperaturën, presionin, shkallën e 

qarkullimit, shpejtësinë e tërheqjes dhe kapacitetin e energjisë. 
 Inspektim vizual i tubave, për të kontrolluar pamjen e përgjithshme, përputhjen dimesionale 

dhe ndonjë tregues shtesë ose gabime të bëra gjatë prodhimit të tubave dhe lidhjet e tyre tek 
fundet.  

Testime afatshkurtra të prodhimit, për të identifikuar ndonjë devijim gjatë proçesit të fabrikimit 
gjatë prodhimit. 
Testimet esenciale afatshkurtra të kontrolleve cilësore përfshijnë si më poshtë: 

- Kushtet e pamjes dhe të sipërfaqes 
- Dimensionet 
- Stabilitetin termik 
- Gjatësine në thyerje 
- Presionin hidrostatik deri në 80’ C 
- Testin e shkurtër të trysnisë. 
- Efektin në cilësinë e ujit 
- Rezistencën ndaj motit 
- Testim afatgjatë të presionit hidrostatik 
- Rezistencë ndaj çarjeve të kryera nga ushtrimi i forcave 
- Fuqia e tensionit, të tubit dhe lidhjeve në skaje. 

 
SALDIMET E TUBAVE TË POLIETILENIT 
 
Këto specifikime jepen për të studiuar lidhjet e mundëshme që përdoren në tubacionet PE që 
përfshijnë bashkimin me shkrirje, elektrofuzionin dhe bashkimet mekanike. 
 
LLOJET E BASHKIMEVE 
 
Avantazhet e sistemeve për të integruar dhe rezistente ndaj ngarkesave zakonisht arrihen duke bërë 
bashkime ekonomike duke përdorur teknikat e bashkimit me fuzion. Bashkimin e buzëve aplikohet 
zakonisht megjithëse elektrofuzioni mund të preferohet aty ku bashkimi me shkrirje është jopraktik 
për shkak të mungesës së hapesirës. 
Proçedura e saktë për të bashkuar materiale jo të njëjta për mure me trashësi të njëjtë. Vetëm 
materiale të ngjashme dhe me trashësi muri të përafërt duhet të bashkohen në shkrirje. Duhet të 
shikohen udhëzimet para se të provohet bashkimi i materialeve me shkallë të ndryshme trysnie ose 
me diametër të ndryshëm. 
 
TRAJNIM PËR BASHKIMIN ME FUZION 
 
Megjithëse parimet e bashkimit me fuzion janë relativisht të thjeshta duhet treguar kujdes në 
praktikë për të ruajtur integritetin e sistemit PE me anë të udhëzimeve të duhura dhe duke 
monitoruar rrjetin. 
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Rekomandohet fuqishëm që të bëhet trajnim në nivelin e punëtorëve dhe të supervizorëve të 
punimeve duke përdorur ose kurset e ofruara nga investitori ose duke bëre trajnime nga kompania 
të ndjekur nga disa praktika në rrjet nën vëzhgimin e specialitetit. 
 
Trajnimi i saldimit me shkrirje dhe eletrofuizion ka tre elemente kryesore: 
- Lidhjen e sistemeve të tubacioneve MDPE me metodën e fuzionit 
- Bashkimin e sistemeve të tubacioneve MDPE me lidhje fuzioni 
- Mbajtjen e një mjedisi të sigurtë pune dhe e higjenës në sistemet e ujit. 
 
 
PAJISJET DHE MAKINERITË E FUZIONIT 
 
Pajisjet dhe makineritë e fuzionit mund të blihen ose të merren nga disa agjensi. Zakonisht bihet 
dakord me pronarët për kontrata periodike të mirëmbajtjes dhe shërbimet plus që mund të ofrojë 
kompania duhet të merren parasysh para blerjes. Të gjithë prodhuesit me reputacion ofrojnë 
literaturë të kuptueshmedhe të mjaftueshme mbi produktet dhe përdorimin e tyre të cilat duhet të 
studiohen para se pajisja të vihet në përdorim. 
Disa pika kyçe që duhet të fiksohen për përdorimin dhe mirëmbajtjen e këtyre pajisjeve 
përshkruhen si më poshtë vijon: 
Sipërfaqet e nxehta që do të saldohen duhet të jenë të pastra që të sigurojnë një përshkushmëri të 
mirë të nxehtësisë dhe për ti paraprirë ndotjes së sipërfaqes se saldimit. Çdo papastërti në sipërfaqe 
duhet të hiqet me kujdes kur pjata është e ftohtë duke përdorur një shpatull druri të butë ose/ dhe 
një pllakë etermiti e zhytur më parë në një solvent të përshtatshme si izo-propanol. teknikat e 
mbrojtjes dhe rinovimit janë të gatshme nga furnizuesit. Është esenciale kontrolli i pavarur i 
nxehtësisë në sipërfaqe. 
Pajisje lëmuese kërkohen për të përgatitur sipërfaqet e bashkimit të tubave para nxehjes së  tyre dhe 
këto janë një pjesë përbërese te makinave te bashkimit me shkrirje. Skajet e prera duhet të mbahen 
të pastra dhe në gjendje të mprehtë. 
Shumica e pajisjeve të fuzionit përbëhen nga alumini për shkak të karateristikave të tija të mira të 
sjelljes ndaj nxehtësise. Sidoqoftë alumini është një material relativisht i butë dhe pëson lehtë 
dëmtime nga impaktet. Pjatat e nxehta duhet të vendosen në cilindra të pastër kur nuk përdoren. 
zhvillimet me të fundit të makinave automatike për bashkim me shkrirje dhe pjata të nxehta që 
mund të tërhiqen lehtë , mund të ulin rrezikun e ndotjes së sipërfaqeve të pjatave të nxehta. 
  
Makinat e fuzionit duhet të jenë të afta për të zbatuar një presion fuzioni të kontrollueshëm në 
sipërfaqen e bashkimit por njëkohësisht të jenë të afta për të ushtruar forca të mëdha tërheqëse për 
t’u përballur me instalimin e vargjeve të gjata të tubacioneve. cilindrat shtytës me përpikmëri të 
lartë dhe kontrollues të energjisë bëjnë të mundur një punë të pastër dhe ndihmëse për parandalimin 
e shtrimit të keq. Nje rul transmetues frekuent mbi vargun e tubave ul forcat për tërheqje dhe 
paraprin zjarrit dhe gërvishtje të panevojshme të tubave. Kjo  është veçanërisht e rëndësishme kur 
përdoren metodat e shkrirjes me trysni të dyfishtë. 
 
BASHKIMI ME FUZION 
 
Proçedurat e rekomanduara për bashkimin me fuzion si për PE 90 ashtu edhe për PE 110 detajohen 
në fuzionin me shkrirjen, elektrofuzionin, bashkimin mekanik, bashkimin me kllapa dhe xokol së 
bashku me nevojat për trajnim, mirëmbajtje, shërbim dhe kalibrim. 
Në terma të përgjithshme në mënyrë që të bëhen bashkime të mira duke përdorur teknikën e 
akopjimit me fuzion në rrjet është e nevojshme të respektohen kërkesa të proçedurës së bashkimit 
duke pasur parasysh përpunimin e skajit të tubit si edhe kontrollin e temperaturës dhe trysnisë. 
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FUZIONI ME SHKRIRJE 
 
Tubat dhe akopjimet mund të lidhen me fuzion me shkrirje duke përdorur një pllakë që nxehet me 
energji elektrike. Fuzioni me shkrirje është i përshtatshëm për tuba bashkues dhe akopjimet në 
përmasa më të mëdha se 63 mm. Sidoqoftë për të siguruar saldime të besueshme vetem tubat dhe 
akopjuesit me përmasa të njëta në shkallë SDR dhe të tipit polietilen mund të bashkohen duke 
përdorur ketë teknike për shembull një tub SDR 250mm nuk duhet të bashkohet me një akopjues 
SDR 17.6. 
Kushtet e bashkimit me fuzion me shkrirje të rekomanduara për të bashkuar tubat PE 100 dhe PE 
80 jepen në patentën e aparatit të saldimit. 
 
ELEKTROFUZIONI 
 
Manikotat me elektrofuzion kanë disa priza që përmbajnë tela nxehës elektrike të cilat kur lidhen 
me tensionin puthisin manikotën në tub pa pasur nevojën e pajisjeve të tjera nxehëse. Është 
esenciale që punëtorët të kujdesen veçanërisht për të siguruar proçedurat e saldimit të respektohen 
rigorozisht dhe në veçanti që: 
 
 
-Skajet e tubave të jenë të lëmuar shtu si duhet 
-Të gjitha pjesët e bashkimit të jenë mbajtur pastër dhe të thata para bashkimit duke ditur që ndonjë 
papastërti mund të çoje në dështim. Pastrues të lagur me izopropanol mund të përdoren për të 
zhvendosur papastërtitë pas lëmimit. 
- Kllapat janë përdorur saktësisht për të siguruar që bashkimi mos të levizë gjatë ciklit të nxehjes 
dhe ftohjes. 
- Mbulesa gjatë saldimit përdoren për të siguruar që pluhuri ose shiu nuk ndotin bashkimin dhe për 
të minimizuar efektet e lagështisë së erës. 
 
Manikotat e elektrofuzionit mund të përdoren në materiale PE 90 dhe PE110. për përmasat e tubave 
të shërbimeve më të vogla se 63 mm mund të përdoren xhunto eletrofuzioni vetëm me materialin 
PE 90. 
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1.1 Të përgjitheshme  
Qëllimi i punës që përfshin ky kapitull është zbatimi i punimeve të rikonstruksionit të repartit 
mekanik dhe ish magazinave ekzistuese dhe zyrave konform standarteve, kushteve teknike dhe 
kërkesave të projektit. Kryerja e këtyre punimeve duhet të bëhet me makineri dhe pajisjet 
përkatëse, veglat e punës, materialet dhe pajisje të tjera speciale që janë të domosdoshme për 
përfundimin në sasinë dhe cilesinë e duhur të tyre. Këto Specifikime Teknike janë hartuar nga stafi 
projektues i Degës Teknike për projektin në fjalë dhe konsiderohen si një dokument zyrtar i bazuar 
në aspektet ligjore lokale. 
Standartet e cilësisë të cilëve u referohen, Pershkrimi i Punimeve për punimet e ndërtimit që duhet 
të kryhen, për pajisjet që duhet të përdoren gjatë zbatimit të punimeve dhe për pajisjet, mjetet, 
mallrat dhe aparatet që duhet të furnizohen dhe instalohen, janë standartet e cilësisë sipas ISO ose 
të Republikës së Shqipërisë.  
Përveç Certifikatës së Origjinës, Administratori i Kontratës mund të kerkoje certifikatat e cilësisë 
dhe të dhënat për performancen teknike të artikujve që do të furnizohen. 
1.2 Zevendesimet 
Zevendesimi i materjaleve te specifikuara ne Dokumentin e Kontrates do te behen vetem me 
aprovimin e Mbikqyresit te Punimeve ne se materjali i propozuar per tu zevendesuar eshte i njejte 
ose me i mire se materjalet e specifikuara ; ose ne se materjalet e specifikuara nuk mund te sillen ne 
sheshin e ndertimit ne kohe per te perfunduar  punimet e Kontrates per shkak te kushteve jashte 
kontrollit te Sipermarresit. Qe kjo te merret ne konsiderate, kerkesa per zevendesim do te 
shoqerohet me nje  dokument deshmi te cilesise, ne formen e kuotimit te certifikuar dhe te dates se 
garancise te dorezimit nga furnizuesit e te dy materjaleve, si te materialit te specifikuar ashtu edhe 
te atij qe propozohet te ndryshohet.  
 
1.3 Dokumentat dhe vizatimet 
Sipërmarresi do të verifikojë të gjitha dimensionet, sasitë dhe detajet e treguara në Vizatime, 
Grafikë, ose të dhëna të tjera dhe Punëdhënësi nuk do të mbajë përgjegjësi për ndonje mangësi ose 
mospërputhje të gjetur në to. Mos zbulimi ose korrigjimi i gabimeve ose mosperputhjeve nuk do ta 
lehtësoje Sipërmarrësin nga përgjëgjësia për punë të pakënaqeëshme. Sipërmarrësi do të marrë 
përsipër të gjithë përgjegjësinë në bërjen e llogaritjeve të madhësive, llojeve dhe sasive të 
materjaleve dhe pajisjeve të perfshira në punën që duhet bërë sipas Kontratës. Ai nuk do të lejohet 
të ketë avantazhe nga ndonje gabim ose mosperputhje, ndërsa një udhezim i plotë do të jepet nga 
Punëdhënësi nëse gabime të tilla ose mospërputhje do te zbulohen. 
 
1.4 Kostot e Sipermarresit per mobilizim dhe punime te perkoheshme  
Do te kihet parasysh qe Sipermarresit nuk do ti behet asnje pagese mbi cmimet njesi te kuotuara per 
kostot e mobilizimit d.m.th. per sigurimin e transportit, drite, energjine, veglat dhe pajisjet,ose per 
furnizimin e godines dhe mirembajtjen e impjanteve te ndertimit, rrugeve te hyrjes, te komoditeteve 
sanitare heqje e mbeturinave, punen, furnizimin me uje, mbrojtjen kundra zjarrit, bangot e punes,  
rojet, rrjetin  telefonik si dhe struktura te tjera te perkoheshme, pajisje dhe materjale, ose per 
kujdesin mjeksor dhe  mbrojtjen e shendetit, ose per patrullat dhe rojet, ose per ndonje sherbim 
tjeter, lehtesi, gjera, ose materjale te nevojshme ose qe kerkohen per zbatimin e punimeve ne 
perputhje me ate qe eshte parashikuar ne Kontrate.   
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Sipermarresi duhet te organizoje punen per ndertimin, mirembajen dhe me pas te spostoje dhe ta 
rivendose cdo rruge hyrje qe do te duhet ne lidhje me zbatimin e punimeve. Çvendosja do te 
perfshije pershtatjen e zones me cdo rruge hyrje dhe se paku me shkalle sigurie, qendrushmerie dhe 
te kullimit te ujrave siperfaqesore te njejte me ate qe ekzistonte perpara se Sipermarresi te hynte ne 
Shesh. 
 
1.5 Furnizimi me uje  
Uji, qe nevojitet per zbatimin e punimeve, do te merret nga rrjeti kryesor nepermjet nje matesi ne 
piken me te afert te mundeshme. Sipermarresi do te shtrije rrjetin e vet te perkoheshem te 
tubacioneve. Lidhjet me rrjetin kryesor  dhe kostot per kete do te paguhen nga Sipermarresi. Ne 
rastet kur nuk ka mundesi lidhje me rrjetin kryesor, Sipermarresi duhet te beje vete perpjekjet per 
furnizimin me uje higjenikisht te paster dhe te pijshem per punetoret dhe punimet. 
 
1.6 Furnizimi me energji elektrike 
Sipermarresi do te beje perpjekjet dhe me shpenzimet e tij per furnizimin me energji elektrike ne 
kantjer, si me kontraktim me KESH – in, kur lidhjet me rrjetin kryesor lokal jane te mundura, ose 
duke parashikuar gjeneratorin e vet per te permbushur kerkesat. 
 
 
1.7  Piketimi i punimeve  
Sipermarresi, me shpenzimet e tij duhet te beje ndertimin e modinave dhe te piketave sic kerkohet, 
ne perputhje me informacionin baze te Punedhenesit, dhe do te jete pergjegjesi i vetem per 
perpikmerine.  
Sipermarresi do te jete pergjegjes per te kontrolluar dhe verifikuar informacionin baze qe i eshte 
dhene dhe ne asnje menyre nuk do te lehtesohet nga pergjegjesia e tij ne se nje informacion i tille 
eshte i manget, jo autentik ose jo korrekt. Ai nderkohe do te jete subjekti qe do te kontrollohet dhe 
rishikohet nga  Punedhenesi, dhe ne asnje rast nuk i jepet e drejta te beje ndryshime ne vizatimet e 
kontrates , per asnje lloj kompensimi per korrigjimet e gabimeve ose te mangesive. Sipermarresi 
do te furnizoje dhe mirembaje me shpenzimet e tij, rrethimin dhe materiale te tjera te tilla dhe te 
jape asistenca nepermjet nje stafi te kualifikuar sic mund te kerkohet nga Punedhenesi  per 
kontrollin e modinave dhe piketave. 
Sipermarresi do te ruaje te gjitha  pikat e akseve, modinat, shenjat e kuotave, te bera ose te 
vendosura gjate punes, te mbuloje koston e rivendosjes se tyre nese ato demtohen dhe te mbuloje te 
gjitha shpenzimet per ndreqjen e punes se bere jo mire per shkak te mosmirembajtjes ose mbrojtjes 
ose spostimit pa autorizim te ketyre pikave te vendosura, modinave dhe piketave.  
Perpara cdo aktiviteti ndertimor, Sipermarresi do te kete linjat e furnizimit me uje dhe energji 
elektrike te vendosura ne terren, te drejten e kalimit te qarte dhe te sheshuar, gati per fillimin e 
punimeve.  Çdo pune e bere jasht akseve, kuotave dhe kufijve te treguara ne vizatime ose te 
mosmiratuara nga Punedhenesi nuk do te paguhet, dhe Sipermarresi do te mbuloje me shpenzimet e 
tij germimet shtese gjithmone nen drejtimin e Mbikqyresit te Punimeve. 
 
1.8 Bashkepunimi ne zone 
Ndertimi do te behet ne zona te kufizuara.  Sipermarresi duhet te kete vecanerisht kujdes ne: 
              a)nevojen per te mirembajtur sherbimet ekzistuese dhe mundesite e kalimit per banoret dhe 

tregetaret qe jane ne zone, gjate periudhes se ndertimit. 
              b)   prezencen e mundeshme te kontraktoreve te tjere ne zone me te cilet do te koordinohet 

puna   
E gjithe puna, do te behet ne nje menyre te tille, qe te lejoje hyrjen dhe perballimin e te gjithe 
pajisjeve te mundeshme per ndonje Kontraktor tjeter dhe punetoreve te tij, stafin e Punedhenesit si 
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edhe te cdo punojnjesi qe mund te punesohet ne zbatim dhe/ose punimet ne zone ose prane saj per 
cdo objekt qe ka lidhje me Kontraten ose cdo gje tjeter. 
Ne pregatitjen e programit te tij te punes, Sipermarresi gjate gjithe kohes do te beje llogari te plote 
dhe do te kooperoje me programin e punes se Kontraktoreve te tjere, ne menyre qe te shkaktoje nje 
minimum interference me ta dhe me publikun.  

 
 
1.9 Mbrojtja e punes dhe e publikut  
Sipermarresi do te mare masa paraprake per mbrojtjen e punetoreve te punesuar dhe te jetes publike 
si edhe te pasurive ne dhe rreth sheshit te ndertimit. Masat e sigurimit paraprak te ligjeve te 
aplikushme, kodeve te ndertesave dhe te ndertimit do te respektohen. Makinerite, pajisjet dhe cdo 
rrezik do te kqyren ose eliminohen ne perputhje me masat paraprake te sigurimit. 
  
Gjate zbatimit te punimeve Sipermarresi, me shpenzimet e veta, duhet te vendosi dhe te mirembaje 
gjate nates pengesa te tilla dhe drita te cilat do te parandalojne ne menyre efektive aksidentet. 
Sipermarresi duhet te siguroje pengesa te pershtateshme, shenja me drite te kuqe “rrezik” ose 
“kujdes” dhe vrojtues ne te gjitha vendet  ku punimet mund te shkaktojne crregullime te trafikut 
normal ose qe perbejne ne ndonje menyre rrezik per publikun..2  
 
 
1.10  Mbrojtja e ambientit  
Sipermarresi, me shpenzimet e veta, duhet te ndermarre te gjithe veprimet e  mundshme per te 
siguruar qe ambjenti lokal i sheshit te ruhet dhe qe vijat e ujit, toka dhe ajri (duke perfshire edhe 
zhurmat) te jene te pastra nga ndotja per shkak te punimeve te kryera . Mos plotesimi i kesaj 
klauzole ne baze te evidentimit nga Mbikqyresi i Punimeve, mund te coje ne nderprerjen e 
kontrates. 
 
1.11 Transporti  dhe magazinimi i materialeve  
Transporti i cdo materiali nga Sipermarresi do te behet me makina te pershtateshme te cilat kur 
ngarkohen nuk shkaktojne derdhje dhe e gjithe ngarkesa te jete e siguruar. .Ndonje makine qe nuk 
ploteson kete kerkese ose ndonje nga rregullat ose ligjet e qarkullimit do te hiqet nga kantjeri. Te 
gjitha materialet qe sillen nga Sipermarresi, duhet te stivohen ose te magazinohen ne menyre te 
pershtateshme per ti mbrojtur nga rreshqitjet, demtimet, thyerjet, vjedhjet dhe ne dispozicion, per tu 
kontrolluar nga Mbikqyresi i Punimeve ne çdo kohe. 
 
1.12 Sheshi per magazinim 
Sipermarresi duhet te beje me shpenzimet e tij marrjen me qira ose blerjen e nje terreni te 
mjaftueshem per ngritjen e magazinave me shpenzimet e tij.  
 
 
1.13 Pastrimi  perfundimtar i zones 
Ne perfundim te punes, sa here qe eshte e aplikueshme Sipermarresi, me shpenzimet e tij,  duhet te 
pastroje dhe te heqe nga sheshi te gjitha impiantet ndertimore, materialet qe kane tepruar, 
mbeturinat, skelerite dhe ndertimet e perkoheshme te cdo lloji dhe te lere sheshin e tere dhe veprat 
te pastra dhe ne kondita te pranueshme. Pagesa perfundimtare e Kontrates do te mbahet deri sa kjo 
te realizohet dhe pasi te jepet miratimi nga Mbikqyresi i Punimeve. 
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PUNIME PRISHJE DHE GËRMIMI 
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2.1 Punime prishje dhe germimi 
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. 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 

2.2 Shkeputje katrama 
Prishje e Shtresës horizontale të hidro- izolimit të tarracës me zhvillime vertikale, e ndërtuar nga 
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. 
2.3 Shkeputje suva muri 
Prishja e suvasë në sipërfaqet vertikale, deri në dalje në dukje të muraturës, për vendosjen e 
guainës. 
2.4 Heqje dyresh dhe dritaresh 
Do të 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. 
2.5 Prishje solete b/a 
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. 
2.6 Prishje mur tulle pa pastrim 
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. 
2.7 Gërmim dheu  
Gërmim dheu për themele ose për punime nëntokësore, deri në thellësine 2 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.. 
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3.1 Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krahë 
Ne qofte se kemi te bejme me siperfaqe shkembore ose gurore duhet qe fundi i kanalizimit te 
ngrihet te pakten 0.15 m dhe siperfaqja te mbulohet me nje shtrese pa gure (shih Projektin). Kesaj 
mund ti shtrohet rere, zhavorr i imet ose toke e paster dhe masa e krijuar ngjeshet. 
Thellesia e lejuar e hapjes se seksionit te kanalit jepet ne projekt. Duhet bere kujdes qe fundi i 
kanalit ku do te shtrohen tubat te jete i rrafshet, pa gure dhe mjaft i forte. Ne qofte se ne germimin 
me eskavator kjo nuk sigurohet, atehere 20 cm-at e fundit duhen germuar me krah. 
 

3.2 Nënshtresë zhavori 
Transportin e tij ne veper dhe hedhjen e tij mbi shtresen e reres qe ka mbuluar tubin plastik. 

 

3.3 Shtresë çakëlli  
Transportin e tij ne veper dhe shperndarjen ne pjesen e trotuaritdhengjeshjen e tijme vibrorrul. 
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4.1 Ndërtim mur tulle me vrima 6 t=12cm 
Muraturë me tulla me 6 vrima, me trashësi 12 cm dhe llaç bastard m-25 sipas pikës 1.2, me dozim 
për m3: tulla me 6 vrima nr. 177, llaç m3 0.10, çimento 400 kg 14 dhe ujë, përfshirë çdo mjeshtri 
për dhëmbët e lidhjes, qoshjet, hapjet në parapetet e dritareve, skelat e shërbimit ose skelerinë si 
dhe çdo gjë tjetër për t’i dhënë fund muraturës dhe për ta realizuar në mënyrë perfekte. Për 
muraturën e katit përdhe sipërfaqja e themelit duhet të jetë e niveluar me një shtresë llaçi çimento 
1:2 me trashësi 2cm. 
 

4.2  Ndërtim mur tulle plote h-3m, me llaç perzier M 25 
Muraturë me tulla të plota mbajtëse në lartësi deri 3 m, rëalizohët më llaç bastard m -25, sipas pikës 
5.1.1 me përmbajtje për m3: tulla të plota nr. 400, llaç bastard m3 0.25, çimento 400, për çdo 
trashësi muri, duke përfshirë çdo detaj dhe kërkesë për dhëmbët e lidhjes, qoshet, parmakët, skelat e 
shërbimit ose skelerinë, si dhe çdo gjë tjetër të nevojshme për mbarimin e muraturës dhe realizimin 
e saj. Për muraturën e katit përdhe, sipërfaqja e xokulit duhet të jetë e niveluar me një shtresë llaçi 
çimento 1:2 me trashësi jo më të vogël se 2cm. 
 

4.3  Suvatime  

 Suvatim muri 
Sistemim i sipërfaqeve ku është e nevojshme për suvatime për nivelimet e parregullsive, me anë të 
mbushjes me llaç bastard me më shumë shtresa dhe copa tullash n.q.s është e nevojshme, edhe për 
zonat e vogla si dhe çdo detyrim tjetër për ta përfunduar plotësisht stukimin. Përpara se të hidhet 
sprucimi duhet që sipërfaqja që do të suvatohet të laget mirë me ujë. Sprucim i mureve dhe 
tavaneve për muraturë të pastruar me llaç çimentoje të lëngët për përmirësimin e ngjitjes së suvasë 
dhe riforcimin e sipërfaqeve të muraturës, duke përfshirë skelat e shërbimit dhe çdo detyrim tjetër 
për ta përfunduar plotësisht sprucimin. Suvatim me drejtues i realizuar nga një shtresë me trashësi 2 
cm llaçi bastard m-25 me përmbajtje për m²: rërë e larë 0,005 m³; llaç gëlqereje m- 1 : 2, 0.03 m³; 
çimento 400, 6.6 kg; ujë, i aplikuar me paravendosje të drejtuesve në mure (shirtit me llaç me 
trashësi 15 cm çdo 1 deri në 1,5 m), dhe e lëmuar me mistri e bërdaf, duke përfshirë skelat e 
shërbimit si dhe çdo detyrim tjetër për ta përfunduar plotësisht suvatimin. 

 Suvatim me grafiato 
Para aplikimit te graffiatos fasada duhet te jete e plotesuar. Produkti i grafiatos se gatshme eshte ne 
forem pluhuri i cili perzihet me uje derisa formohet nje masehomogjene lehtesisht e aplikueshme. 
Para aplikimit te grafiatos, vendoset paragrafiato e cila duhet te jete mire e sheshuar dhe e niveluar. 
Menjehere pas aplikimit te produktit ne fasade, behet rrafshimi i tij me nje malle plastike dhe 
punohet ne drejtim vertikal. Gjate aplikimit te produktit duhet patur parasysh qe tenmperatura e 
ambjentit te jete me e madhe se 5 °C. Ne prani te temperaturave te larta produkti mbas aplikimit 
duhet te sperkatet me uje per te menjanuar humbjet e ujit. Suvatimi graffiato me trashesi 3 mm me 
dorezim per m² graffiato e gatshme kg 5. Ngjyrat jane te percaktuara ne projekt dhe para fillimit te 
punimeve duhet marre konfirmimi i arkitektit per kodet e zgjedhura. Matjet jane ne m². 
 
 

4.4  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 
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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 2 x 2 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. 
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KAPITULLI 5 
 
 

PUNIME BETONI 
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5.1 Kontrolli i cilësise 
Sipermarrësi do të punësoje inxhinier te kualifikuar, te specializuar dhe me eksperience, i cili do te 
jete pergjegjes per kontrollin e cilesise te te gjithe betonit. Materialet dhe mjështëria e perdorur ne 
punimet e betonit duhet te jete e nje cilesie sa me te larte qe te jete e mundur, prandaj vetem 
personel me eksperience dhe aftesi te plote ne kete kategori punimesh do te punohesohet per punen 
qe perfshin ky seksion specifikimesh. 

 
5.2 Puna pergatitore dhe inspektimi 
Perpara se te jete kryer ndonje proces i pergatitjes se llacit ose betonit, zona brenda armaturave (ose 
siperfaqe te tjera sipas zbatimit) duhet te jete pastruar shume mire me uje ose me ajer te 
komprimuar. Cfaredo qe ka te beje me kete proces duhet te pergatitet sic është specifikuar. 

 
5.3 Shtresë betoni 
Shtresë betonit per bazamentin e tubit parafabrikat me diameter te brendshen 200 
cm, do te realizohet me: 

 Brez b/a C16/20, h~8m 
Realizimi i brezit b/a, në të gjithë gjerësinë e muraturës poshtë dhe lartësi prej 8m deri në , sipas 
KTZ dhe STASH, i realizuar me betonin të prodhuar në vepër, i shtuar në shtresa të holla të 
vibruara mirë, beton C 16/20 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. 

 Beton marka 100 me zhavorr natyror: Çimento 240 kg (tipi 300). zhavorr m3 1,05, ujë m3 
0,19 

 Beton marka 200 me inerte, konsistencë 3-5cm, granil deri ne 20 mm, rërë e larë me modul 
2,6: Çimento 260 kg (tipi 400), rërë e larë m3 0,44, granil m3 0.70, ujë m3 0,18. 

 Soleta të plota b/a C 20/25 t=10 cm, h~4 m 
Soletë monolite betoni të armuar në mënyrë të rregullt, realizuar ne beton C 20/25 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. 

 Kollona b/a monolite C - 16/20, h ~ 4 m 
Kollona b/a, monolite 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 C 16/20 
me dozim, duke përfshirë skelat e shërbimit, kallëpet, përforcimet, hekurin e armaturës, si dhe çdo 
detyrim tjetër për mbarimin e punë. 

Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtresa  katrama 
 
 
 
5.4 Provat e fortesise gjate punes. 
Sipermarrësi duhet te siguroje per qellimet e provave nje set 3 kubikesh per cdo strukture betoni, 
perfshire derdhje  betoni nga 1-15 m3. Per derdhje betoni me shume se 15 m3, Sipermarrësi duhet 
te siguroje te pakten nje set shtese 3 kubikesh per cdo 30 m3 shtese. Ne se mesatarja e proves se 
fortesise se kampionit per cdo porcion te punes bie poshte minimumit te lejueshem te fortesise se 
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specifikuar, Mbikqyresi i Punimeve do te udhezoje nje ndryshim ne raportet ose permbajtjen e ujit 
ne beton, ose te dyja, ne menyre qe Punedhenesi te mos kete shtese kostoje.  
Sipermarrësi duhet te percaktoje te gjitha kampionet qe kane te bejne me raportet e betonimit prej 
nga ku jane marre. Nese rezultatet e testeve te fortesise mbas kontrollit te specimentit tregojne se 
betoni i perftuar nuk i ploteson kerkesat e specifikuara ose kur ka prova te tjera qe tregojne se 
cilesia e betonit është nen nivelin e kerkesave te specifiuara, betoni ne vendin, qe perfaqeson 
kampioni do te refuzohet nga Mbikqyresi i Punimeve  dhe Sipermarrësi do ta levize dhe ta 
rivendose masen e kthyer te betonit mbrapsh me shpenzimet e veta. Sipermarrësi do te mbuloje 
shpenzimet  e te gjitha  provave qe do te behen ne nje laborator qe është aprovuar Punedhenesit. 
 
 
5.5 Transportimi i betonit 
Betoni duhet te levizet nga vendi i pergatitjes ne vendin e vendosjes perfundimtare sa me shpejt ne 
menyre qe te pengohet ndarja ose humbja e ndonje perberesi. 
Kur te jete e mundshme, betoni do te derdhet nga perzjeresi direkt ne nje paisje qe do te beje 
transportimin ne destinacionin perfundimtar dhe betoni do te shkarkohet ne menyre aq te mbledhur 
sa te jete e mundur ne vendin perfundimtar per te shmangur shperndarjen ose derdhjen e tij. 
 
 
5.6 Hedhja dhe ngjeshja e betonit 
Sipermarrësi duhet te kete aprovimin e Mbikqyresit te Punimeve per masat e propozuara perpara se 
te filloje betonimin.  
Te gjitha vendet e hedhjes dhe te ngjeshjes se betonit, duhet te mbahen ne mbikqyrje te 
vazhdueshme nga pjesetaret perkates te ekipit te Sipermarrësit.  
Sipermarrësi duhet te ndjeke nga afer ngjeshjen e betonit, si nje pune me rendesi te madhe, objekt i 
te cilit do te jete prodhimi i nje betoni te papershkushem nga uji me nje densitet dhe fortesi 
maximale. 
Pasi te jete perzjere, betoni duhet te transportohet ne vendin e tij te punes sa me shpejt qe te jete e 
mundur, i ngjeshur mire ne vendin rreth perforcimit, i perzjere sic duhet me lopate me mjete te 
pershtatshme celiku per kallepe duke siguruar nje siperfaqe te mire dhe beton te dendur, pa vrima, 
dhe i ngjeshur mire per te sjelle uje ne siperfaqe dhe per te ndaluar xhepat e ajrit. Armatura duhet te 
jete e hapur ne menyre te tille qe te lejoje daljen e bulezave te ajrit , dhe betoni duhet te vibrohet me 
cdo kusht me mekanizma vibruese per ta bere ate te dendur, aty ku është e nevojshme 
Betoni duhet te hidhet sa është i fresket dhe para se te kete fituar qendrueshmerine fillestare, dhe ne 
cdo rast jo me vone se 30 minuta pas perzjerjes. 
 
 
5.7 Kujdesi per betonin 
Vetem neqoftese është percaktuar apo urdheruar ndryshe nga Mbikqyresi i Punimeve, te gjitha 
betonet do te ndiqen me kujdes si me poshte: 
Siperfaqe betoni horizontale: do te mbahet e laget vashdimisht per te pakten 7 dite pas hedhjes. Ato 
do te mbulohen me materiale uje mbajtes si thase kerpi, pelhure, rere e paster ose rrogos ose 
metoda te tjerra te miratuara nga Mbikqyresi i Punimeve. 
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KAPITULLI 6 
 
 

PUNIME HIDRAULIKE 
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6.1 TUBAT DHE RAKORDERI PLASTIKE 
 
6.1.1 Tubat PP-R 
Tubat PP-R duhet te jene te perbere prej materiali cilesor polipropileni si dhe me karakteristika te 
larta fiziko-mekanike. Tubat duhet te jene te pershtatshem per instalimet e ujit te ftohte dhe ujit te 
ngrohte brenda godinave te banueshme.Tubat PP-R duhet te prodhohen sipas Normativave dhe 
Standardeve Nderkombetare dhe Europiane : 
 
-Tubat duhet te prodhohen sipas DIN 8077  
-Tubat duhet te kene karakteristika mekanike sipas EN ISO 15874 dhe duhet te jene ne perputhje 
me kerkesat teknike EN ISO 15874 
-Tubat duhet te jene te pershtatshem per te rezistuar dhe duruar gjate funksionimit te tyre presion 
nominal 10 bar   
-Tubat PP-R duhet te shfaqin rezistence ndaj faktoreve te jashtem si temperaturat, forcave 
mekanike te cilat vijn si pasoje e ushtrimit te sforcimeve mbi tub sipas Normatives Europiane per 
tubat PP-R W 355:2007 ,per te vertetuar kte duhet te paraqitetet Test Raporti perkates. 
-Tubat PP-R duhet te jene te pershtatshem per aplikime ne linjat e ujit te pijshem per te vertetuar 
kte duhet te paraqitet certifikata perkatese (psh DVGW).  
-Te gjitha tubat duhet te jene te markuar me informacionin e meposhtem ne pjesen e jashteme te 
trupit te tubit sipas ISO 15874 cdo 1 meter linear: 
Emri Prodhuesit/Brandi, emri tregtar, pershkrimi artikullit, SDR, klasi i presionit, data e prodhimit 
dhe numri i makinerise se prodhimit. 
Permasat duhet te jene sipas preventivit. 
6.1.2 Rakorderite PP-R 
-Rakorderite prej Polipropileni duhet te prodhohen sipas udhezimeve dhe ne perputhje me DIN 
8077 dhe ISO 15874. 
-Rakorderite PPR duhet te jene te tipit me ngjitje(saldim) me shkrirje. 
-Rakorderite PPR duhet te jene te pershtatshem per aplikime ne linjat e ujit te pijshem , per te 
vertetuar kte duhet te paraqitet certifaka perkatese (psh DVGW). 
-Xhundo PPR 
Xhundot duhet te jene te perbera prej materiali cilesor Polipropileni si edhe duhet te jene te pajisura 
me fileto bronxi femer nga njeri krah . 
 
-Muftet PPR 
Muftet duhet te jene te perbera prej materiali cilesor Polipropileni si dhe duhet te jene te pajisura 
me fileto bronxi femer nga njeri krah. 
Permasat duhet te jene sipas preventivit. 
6.1.3Tubat PVC-U 
 Tubat duhet te jene te perbere prej materiali cilesor polimer resine te pa plastifikuar.Tubat duhet te 
prodhohen sipas Udhezimeve dhe duhet te jene ne perputhje me Standardeve Nderkombetare dhe 
Europiane: 
 
-Tubat duhet te prodhohen ne perputhje me kerkesat e standardit EN 1401 .  
-Tubat duhet te jene rezistente ndaj ekspozimit te temperaturave deri ne +50 °C 
-Tubat duhet te jene rezistente ndaj forcave mekanike ne shtypje dhe terheqje ku konkretisht duhet 
ti rezistojne forcave mbi 8 N/mm2. 
-Tubat kerkohen te jene kene aftesi ngurtesie te klasit SN8. 
- Te gjitha tubat duhet te jene te markuar me informacionin e meposhtem ne pjesen e jashteme te 
trupit te tubit sipas ISO 15874 cdo 1 meter linear: 
Emri Prodhuesit/Brandi, emri tregtar, pershkrimi artikullit, SDR, klasi i presionit, data e prodhimit 
dhe numri i makinerise se prodhimit. 
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-Artikujt duhet te jene te testuar sipas  standardit EN 13476-2 per tubacionet PVC-U ku te 
plotesohen te gjitha kerkesat bazike, per te vertetuar kte fakt duhet te paraqitet certifikata perkatese. 
Permasat duhet te jene sipas preventivit 
6.1.4 Tubat PE-100  
Tubat Polietileni me Densitet te Larte ose PE-100 perdoren ne sistemet e ujit te pijshem per te 
transportuar / shperndare ujin. Tubat duhet te jene te prodhuar nga lende cilesore PE dhe duhet te 
jene ne perputhje me Udhezuesit dhe Standardet Internacionale e Europiane : 
-Tubat PE-100 duhet te prodhohen ne perputhje me standardin EN 12201 
- Te gjitha tubat duhet te jene te markuar me informacionin e meposhtem ne pjesen e jashteme te 
trupit te tubit sipas ISO 15874 cdo 1 meter linear: 
Emri Prodhuesit/Brandi, emri tregtar, pershkrimi artikullit, SDR, klasi i presionit, data e prodhimit 
dhe numri i makinerise se prodhimit. 
-Tubat PE-100 duhet te jene te pershtatshem per aplikime ne linjat e ujit te pijshem per te vertetuar 
kte duhet te paraqitet certifikata perkatese (psh DVGW).  
Permasat duhet te jene sipas preventivit 
 
6.2 SARACINESKA DHE RAKORDERI METALIKE 
 
6.2.1 Ajerues 
Ajeruesi duhet te jete i perbere prej materiali celik inoks ose gize  i pershtatshem per te perballuar 
presionin nominal PN 10 ne sistem. 
Ajeruesi duhet te jete i tipit me dy veprime . 
Ajeruesi ne fund te trupit duhet te kete fileto mashkull me permase 1/2”. 
6.2.2 Saracineske me sfere me celes magnetik   
Kjo lloj saracineske ka per funksion te bllokoje furnizimin me uje ne linjen e tubacioneve te 
abonenteve/konsumatoreve te cilet kane detyrime ndaj shoqerise UKD. Artikulli duhet te jete i 
perbere nga trupi i saracineskes, topi dhe nga kapuci magnetic. Mekanizmi i cili kryen funksionin e 
hapjes apo mbylljes duhet te jete i inkorporuar ndermjet aksit te saracineskes dhe kapucit magnetic. 
Konstruktivisht trupi saracineskes duhet te jete i perbere prej materiali bronzi dhe i pershtatshem te 
perballoje presione deri ne PN 10. 
Dimensionet e saracineskes me celes magnetik: 
-Permasa  1/2” 
-Gjatesia lineare nepermjet siperfaqeve te filetimit   50mm-60 mm 
-Lartesia e kapucit magnetik                                         jo me teper se 46 mm 
6.2.3 Saracineske flutur me sfere  
Saracineska flutur  duhet te jete e perbere prej materiali inoksi e tipit me top.Saracineska duhet te 
jete e pershtatshme per presion nominal PN 10 dhe temperaturave -10°C deri ne + 50 °C 
-Permasa e filetimit duhet te jete ¾” F 
-Permasa e filetimit duhet te jete 1 ½” F 
-Permasa e filetimit duhet te jete 2 “ F 
-Permasa e filetimit duhet te jete 2 ½”F 
 
 
6.2.4 Kondra valvul flutur  
Kondravalvula duhet te jete e perbere prej materiali bronzi e duhet te jete e tipit me pallot. 
Kondravalvula duhet te jete e pershtatshme per te rezistuar presionit nominal PN 10 dhe 
temperaturave temperaturave -10°C deri ne + 50 °C 
-Permasa e filetimit duhet te 3/4” F 
 
6.2.5 Kapese PPR 
Kapeset duhet te jene te tipit me vide te pershtatshme per te mberthyer tubat PPR ne mur dhe me 
permase te specifikuar sipas preventivit . 



SPECIFIKIMET TEKNIKE 
 

 57

6.2.6 Nipples 
Nipples duhet te jene te perbere prej materiali metalik zingato  dhe te pershtatshem per presion 
nominal PN 10.  
Permasat duhet te jene sipas preventivit. 
 
6.3 RAKORDERI ELEKTROFUZIVE (EF) 
 
6.3.1 Adaptor, Fashete, Rakorderi  PE EF 
Adaptor, Fashete, Rakorderi, Brryl  PE EF duhet te jene te perbera prej materiali PE cilesor dhe ne 
perputhje me Udherzimet e Standardet Nderkombetare e Europiane : 
-Adaptor, Fashete, Rakorderi, Brryl PE EF duhet jete i perbere prej materiali cilesor (PE 80 orse PE 
100) I prodhuar sipas standardit EN 12001. 
-Adaptor Fashete, Rakorderi, Brryl PE EF duhet te kene te shenuar ne trup kerkesat teknike 
nominal jo me teper se 48V. 
-Adaptor, Fashete, Rakorderi,Brryl  PE EF duhet te kene rezistence ndaj presionit nominal PN 10. 
-Adaptor, Fashete, Rakorderi , Brryl PE EF duhet te jete i pershtatshem per aplikime ne sistemet e 
ujit te pijshem , per te vertetuar kte duhet te paraqitet certifikata perkatese (psh DVGW). 
Permasat duhet te jene sipas preventivit. 
 
6.4.KASETAT METALIKE  
 
6.4.1 Kasetat Metalike per Matesat 
Kasetat metalike do te perdoren per instalimin e kolektoreve dhe matesave te ujit me qellim 
mbrojtjen e matesit nga nderhyrjet e jashteme dhe faktoreve te tjere te jashtem . 
Kasetat duhet te jene te perbera prej materiali celik me veshje inoksi , kasetat duhet te jene te tipit 
te mbyllur jo me xham transparent. Kerkohet qe kasetat te jene fleksibel ne montim me te thjeshta 
per instalim dhe mirmbajtjen e tyre periodike. 
-Shkalla e Mbrojtjes                    IP65 
-Dopjo izolim  
-Shkalla e Mbrojtjes Mekanike  IK10 
-Standardi Ngjyres                        RAL 7035 
-Temperatura Operative       -25°C deri ne +100°C 
Kasetat ne siperfaqe te trupit duhet te jene te loguara me logon “Ujesjelles-Kanalizime Durres 
sh.a”,  “UKD”. 
Permasat duhet te jene sipas preventivit dhe te permbaje te gjitha rakorderit brenda saje. 
 
 
 
6.5.VULAT E SIGURISE PER MATESA 
 
6.5.1 Vule per matesat  
Vula ka per funksion te mundesoj sigurine e matesit nga nderhyrjet e paligjshme ne matesin e ujit dhe ne kte rast vula 
kerkohet te jete e perbere prej materiali polipropileni cilesor. Vula duhet te jete e tipit  te dyfishte me rrotullim . Teli i 
cili perdridhet ne rrotullen e vules duhet  te jete celik inoksi  me diameter 0,7 mm si dhe duhet te jete I veshur  shtrese 
plastike . Vulat duhet te jene rezitence nen ushtrimin e ngarkesave qe ndikojn ne trupin e tyre dhe pjesen e 
komponenteve te tjere: 
-Forca ne terheqje jo me pak se 82 MPa 
-Rezistenca deri ne thyerje (shkaterrim) jo me pak se 70 MPa 
Per te vertetuar rezultatet e kerkuara me siper duhet te paraqitet deshmi ose dokument zyrtar nga nje Institucion 
Nderkombetar I Pavarur ose Institucion Kombetar.Vulat gjithashtu duhet te jene rezistente ndaj temperaturave te 
jashteme ambjentave - 20˚C deri ne  48˚C si dhe duhet te jene rezistente ndaj rrezeve UV per kte te paraqitet deshmir 
ose dokument zyrtar nga nje Institucion Nderkombetar I Pavarur ose Instituction Kombetar. 
Vulat duhet te kene te stampuar logon “UKD”. 
Dimensionet e vules: 
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6.6 MATESAT E UJIT 
 
6.6.1 Matesat e ujit  
Matesit me permase ½” duhet te jene me preciziont  te larte matje . Trupi duhet te jete i perbere prej 
materiali plastik(kompozit) me peshe te lehte dhe me aftesi te larta solide per te perballuar presione 
deri ne 10 bar. Matesi duhet te jete I tipit single jet , me fushe te thate  si dhe te jete i gatshem qe ne 
prodhim per tu pajisur me sistemin matje ne distance apo matje inteligjente. Ne fushen e matesit 
rotori duhet te duhet te permbaj tete shifra.Matesi duhet te jete i pershtatshem per te dyja llojet e 
instalimeve si horizontale ashtu dhe vertikale. 
 Matesi duhet ti permbahet ne prodhim standardit dhe Direktives Europiane MID 2004/22/EC si 
dhe ndaj kerkesave Metrologjike Teknike R-49 nga OIML. Produkti duhet te jete i pershtatshem 
per konsum te ujit te pijshem I certifikuar nga  Institucion Nderkombetar . 
Permasa           mm                 Dn 15              Dn 20 
 R                     Q3/Q1           80H/40V         80H/40V 
Q4                   m3/h                 3.125                 5 
Q3                   m3/h                 2.5                     4 
Q2                   m3/h                 1.5                   2.5 
Q1                     l/h               31H/63V         50H/100V 
Leximi min      l                        0.02                 0.02 
Leximi max    m3                 99999.999      99999.999 
Presioni max                       MAP 10             MAP10 
Temperatura                        T30                     T30 
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KAPITULLI 7 
 

PUNIME BOJATISJE 
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7.1 Boje hidroplastike 
Në fillim bëhet përgatitja e përzierjes së bojës hidromat të lëngët e cila është e paketuar në kuti 5 – 
15 litërshe. Lëngu I bojës hollohet me ujë në masën 20-30 %. Kësaj përziërje I hidhet pigmenti deri 
sa të merret ngjyra e dëshiruar dhe e aprovuar nga Supervizori I punimeve dhe pastaj bëhet lyerja e 
sipërfaqes. Lyerja bëhet me dy duar. Norma e përdorimit është 1 litër bojë hidromat I holluar duhet 
të përdoret për 2.7 – 3 m2 sipërfaqe. Kjo normë varet nga ashpërsia e sipërfaqes dhe lloji I bojës së 
mëparshme. Në ndërtime të reja para lyerjes duhet të bëhet pastrimi I sipërfaqes që do të lyhet nga 
pluhurat dhe të shikohen dëmtimet e vogla të saj, të bëhet mbushja e gropave të vogla apo 
dëmtimeve të sipërfaqes së murit me anë të stukimit me material sintetik dhe bërja gati për lyerje. 
Para lyerjes duhet të bëhet mbrojtja e sipërfaqeve që nuk do të lyhen (dyer, dritare, etj) me anë të 
vendosjes së letrave mbrojtëse.  
Në fillim të proçesit të lyerjes bëhet paralyerja e sipërfaqeve të pastruara mirë me gëlqere të holluar 
(Astari). Në fillim bëhet përgatitja e astarit duke përzier 1 kg gëlqere me 1 litër ujë. Me përzierjen e 
përgatitur bëhet paralyerja e sipërfaqes vetëm me një dorë. Norma e përdorimit është 1 litër gëlqere 
e holluar duhet të përdoret për 2 m2 sipërfaqe. Më pas vazhdohet me lyerjen me bojë si më poshtë: 
-Bëhet përgatitja e përzierjes së bojës hidromat të lëngshëm me ujë. Lëngu I bojës hollohet me ujë 
në masën 20 – 30 %. Kësaj përzierje I hidhet pigment derisa të merret ngjyra e dëshiruar. - Bëhet 
lyerja e sipërfaqes. Lyerja bëhet me dy duar. Norma e përdorimit është 1 litër bojë hidromat I 
holluar në 2.7 – 3 m2 sipërfaqe (në varësi të ashpërsisë së sipërfaqes së lyer). 
 
7.2 Lyerje e sipërfaqeve muri te patinuar:  
Stukim i murit duke përdorur stuko të përshtatshme për përgatitjen e sipërfaqeve për lyerjen me 
bojë vaji. Lyerje me bojë të përgatitur fillimisht me një dorë minio plumbi ose në formën e vajit 
sintetik, me dozim per m², 0.080 kg. 
Lyerje me bojë vaji sintetik për sipërfaqe, 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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7.3 Llaç hidroizolues lyerës me veprim kristalizues (Hidroizolim depo brenda) 

 Cilesite  
llaç hidroizolues lyerës me bazë çimento. Përmban komponente kimike aktive të posaçme, të cilat 
gjatë kontaktit të tyre me lagështinë dhe me hidroksidn e kalciumit 
që ekziston në beton, reagojnë dhe krijojnë bashkime të patretshme (kristale). Këto kristale mbyllin 
poret dhe gypat kapilarë të betonit, duke e bërë atë të papërshkueshëm nga uji (hidrofob). 

 Mbetet përherë aktiv, duke mbrojtur konstruksionin nga prezenca e ujit. 
 Ngjitje të shkëlqyer në beton dhe ofron rezistencë ndaj presioneve hidrostatike 

pozitive dhe negative. 
 Mund të mbyll plasaritje të imëta me gjerësi deri edhe 0,4 mm, akoma edhe po u paraqiten 

pas hidroizolimit. 
 Nuk influencohet hidroizolimi i konstruksionit nga dëmtimi i mundshëm i sipërfaqes së 

betonit ose i shtresës hidroizoluese. 
 Mbron konstruksionin nga rreziku i oksidimit (korozionit) të armaturës së hekurit të betonit. 
 Eshtë i përshtatshëm për hidroizolimin e rezervuarëve të ujit të pijshëm dhe të 

sipërfaqeve që janë në kontakt me ushqime, sipas kërkesave të (standarteve) W-347, EPA 
330.5 dhe EPA 110.2. 

 Nuk influencon transpirimin ("frymëmarrjen") e elementeve konstruktive 
 Aplikohet me lehtësi dhe në mënyrë ekonomike 

 
 Fushat e zbatimit 

Aplikohet për hidroizolimin e elementeve prej betoni, në rastet që nga lagështia e thjeshtë deri 
nga uji me presion. Eshtë i përshtatshëm për hidroizolimin e bodrumeve, themeleve, Pusetave, 
rezervuarëve të ujit të pijshëm dhe atyre të impianteve për pastrimin e ujërave të zeza. 

 
 Karakteristika teknike 
 

Forma:     pluhur me bazë çimento 
Ngjyra:     gri 
Kërkesa për ujë:    6,40 – 6,70 kg/thes 20 kg 
Pesha vëllimore 
e llaçit të thatë:    1,06 ± 0,05 kg/lit 
Pesha vëllimore 
e llaçit të njomë:    2,00 ± 0,05 kg/lit 
Rezistenca në shtypje:   15,00 ± 3,00 N/mm2 
Rezistenca në përkulje:  6,00 ± 1,00 N/mm2 
Jetëgjatësia në enë:   30 – 60 min. në +20ºC 
Mundësia për t' u nënshtruar veprimeve 
• Nga shiu pas rreth 1 dite. 
• Nga qarkullimi pas rreth 1 dite. 
• Nga uji me presion pas rreth 3 ditësh. 
• Nga materialet për mbushjen e gërmimeve 
(pёr themele - bodrume) pas rreth 3 ditësh. 

 
 Mёnyra e përdorimit 
1. Nёnshtresa 

• Nënshtresa duhet të jetë poroze, e pastër, pa vajra, pluhura, materiale të prishura etj. 
Sipërfaqet që janë shumë të lëmuara duhet të ashpërsohen duke i kaluar lehtësisht me rërë 
me presion ose ujë me presion ose duke i larë me kujdes me solucion 15% acid hidroklorik. 

•  Vendet ku kemi rrjedhje të ujit duhet të mbyllen me çimento me ngurtësim shumë të 
shpejtë 
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•  Zgavrat (boshllëqet) në beton duhet të mbushen dhe të rrafshohen, pasi fillimisht janë 

larguar materialet mbushëse (çakëlli – zhavorri) të palidhura me sipërfaqen e betonit dhe 
është lagur me ujë sipërfaqja. 

• Listelat prej druri dhe hekurat (pёrkatёsisht pёr ruajtjen e distancave dhe mbajtjen e 
armatures sё drurit) duhet të priten në thellësi rreth 3cm më brenda nga sipërfaqja e betonit 
dhe vrimat të mbushen si më lart. 

•  Fugat ekzistuese të betonimit dhe plasaritjet me gjerësi më të madhe se 0,4 mm hapen në 
formë V-je, gjatë gjithë gjatësisë së tyre, në thellësi rreth 3 cm dhe mbushen si më lart 

• Qoshet nga ana e brendshme, si vendet e bashkimit të dyshemesë me muret, duhet të 
rrumbullakosen (formimi i «ullukut» në formë trekëndëshi me brinjë 
5-6 cm). 

2. Zbatimi 
Shtohet gradualisht në ujë duke u përzier vazhdimisht, deri sa të krijohet 
një përzierje homogjene, e përshtatshme për lyerje ose spërkatje. Sipërfaqja ku do të aplikohet 
duhet të laget me ujë, pa patur ujëra të ndënjura. Llaçi aplikohet (shtrohet) me furçë ose me pompë 
spërkatëse në dy shtresa. Shtresa me trashësi më të madhe se 1 mm duhet të evitohen për shkak të 
rrezikut të plasaritjes së materialit. Shtresa e dytë aplikohet pasi ka filluar të ngurtësohet shtresa e 
parë dhe nuk dëmtohet (zakonisht pas 1–2 orësh). 
Në rast se shtresa e parë është tharë plotësisht duhet që ajo të laget me ujë para se të aplikohet 
shtresa e dytë. Pas përfundimit të aplikimit sipërfaqja përfundimtare duhet të laget me ujë për 2–3 
ditë në mënyrë që shtresa hidroizoluese të mbetet e njomë dhe të ngurtësohet në mënyrë korrekte. 
Kjo realizohet kur ka filluar të ngurtësohet dhe nuk dëmtohet. Zakonisht 2–3 spërkatje me ujë në 
ditë janë të mjaftueshme. Sipërfaqja e sapo lyer duhet të mbrohet nga shiu 
dhe ngrica. 
 
 Vërejtje 
Nënshtresa mbi të cilën aplikohet shtresa hidroizoluese (mur, dysheme etj.) duhet të jetë 
llogaritur nga ana statike në mënyrë që të jetë e qëndrueshme nga veprimi i presionit 
hidrostatik të ujit. 

 Në rastin kur aplikohet në rezervuarë të ujit të pijshëm, duhet që shtresa hidroizoluese, pas 
ngurtësimit të saj të plotë dhe para se të mbushet me ujë të pijshëm, të shpërlahet me shumë 
kujdes me ujë. 

 Temperatura gjatë aplikimit (hidroizolimit) duhet të jetë të paktën + 5ºC. 
 Produkti përmban çimento i cili reagon si alkal me ujin dhe klasifikohet si irritues. 
 Këshillohuni me udhëzimet për përdorim të sigurt dhe mbrojtje të cilat shkruhen në 

amballazh. 

“DERBI-E” Sh.p.k 

Ing.Bexhet DEDJA 

 


