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KREU- 1 SPECIFIKIME TË PËRGJITHSHME 

 

1.1 Specifikime të përgjithshme 
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1.1.1 Njësitë matëse 

 

Në përgjithësi njësitë matëse kur lidhen me Kontratat janë njësi metrike në mm, cm, m, m², m³, 

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

 

1.1.2 Grafiku i punimeve 

 

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

metodën sipas së cilave, ai propozon të punohet në ndërtim deri në mbarim të punës. Informacioni 

që mban supervizori duhet të përfshijë: vizatime që tregojnë rregullimin gjeneral të ambienteve të 

godinës dhe të ndonjë ndërtimi apo strukture tjetër të përkohshme, të cilat ai i propozon për 

përdorim; detaje të vendosjes konstruksionale dhe punëve të përkohshme; plane të tjera që ai 

propozon t’i adaptojë për ndërtim dhe përfundimin e të gjitha punëve, si dhe në vijim, detaje të 

fuqisë punëtore të kualifikuar dhe jo të kualifikuar si dhe supervizionin e punimeve. 

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

t’u rregulluar dhe aprovuar nga supervizori, dhe çmimi i kontratës duhet të jetë i tillë që të përfshijë 

çdo rregullim të nevojshëm, të kërkuar nga supervizori gjatë zbatimit të punimeve. 

 

1.1.3 Punime të gabuara 

 

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

riparojë çdo defekt me shpenzimet e veta, sipas projektit. 

 

1.1.4 Tabelat njoftuese, etj. 

 

Asnjë tabelë njoftuese nuk duhet vendosur, përveç: 

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

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

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

 

1.2 Dorëzimet te Supervizori 

 

1.2.1 Autorizimet me shkrim 

 

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

dërguara kontraktuesit që përmbajnë instruksione, udhëzime ose orientime për kontraktorin në 

mënyrë që ai të realizojë ekzekutimin e kësaj kontrate. Fjalët e aprovuara, të drejtuara, të 

autorizuara, të kërkuara, të lejuara, të urdhëruara, të instruktuara, të emëruara, të konsideruara të 

nevojshme, urdhëresa ose jo (duke përfshirë emra, folje, mbiemra, dhe ndajfolje) të një rëndësie, do 

të kuptohet që aprovimet e shkruara, drejtimet, autorizimet, kërkesat, lejet, rregullat instruksionet, 

emërimet, urdhëre sat e Supervizorit do të përdoren deri në daljen e një plani tjetër pune. 

 

1.2.2 Dorëzimet tek supervizori 

 

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

duhet të fillojë vetëm pas aprovimit nga Supervizori. Kontraktori duhet të nënshkruajë propozime, 

detaje, skica, llogaritje, informacione, materiale, çertifikata testi, kurdo që të kërkohen nga 

Supervizori. Supervizori do të pranojë çdo dorëzim dhe nëse janë të përshtatshme do t’i përgjigjet 

kontraktorit në përputhje me çdo klauzolë përkatëse të kushteve të kontratës. Çdo pranim duhet 
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bërë me data në marrëveshje me Supervizorin dhe duke iu referuar programit të aprovuar dhe kohës 

së nevojshme që i duhet Supervizorit për të bërë këto pranime. 

Mostrat 

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

të tjera që mund të kërkohen me të drejtë nga Supervizori për inspektim. Mostrat duhen dorëzuar në 

zyrën e Supervizorit. 

Vizatimet e punimeve të zbatuara dhe libreza e masave Kontraktori do t’i përgatisë dhe dorëzojë 

Supervizorit tre grupe të dokumentacioneve të punimeve sipas projektit. Ky material duhet të 

përmbajë një komplet të vizatimeve të projektit të zbatuar, vizatimet shtesë të bëra gjatë zbatimit të 

punimeve të aprovuara nga Supervizori, si dhe librezat e masave për çdo volum pune. 

 

KREU- 2 PUNIME PRISHJEJE DHE PASTRIMI 

 

2.1. Pastrimi i kantierit 

 

2.1.1. Pastrimi i kantierit 

 

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

punimeve të gjitha materialet organike vegjetare dhe ndërtuese, dhe të djegë të gjitha pirgjet e 

mbeturinave të tjera. 

 

2.1.2 Skarifikimi 

 

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

çfarëdo lloj toke, qoftë edhe e ngurtë (terrene të ngurtë, rërë, zhavori, shkëmborë) duke përfshirë 

lëvizjen e rrënjëve, trungjeve, shkëmbinjve dhe materialeve me përmasa që nuk kalojnë 0,30 m3, 

duke përfshirë mbrojtjen e strukturave të nëndheshme si kanalizime uji, naftë ose gazi etj dhe duke 

përfshirë vendin e depozitimit të materialeve brenda në kantier ose largimin e tyre në rast nevoje. 

 

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

 

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

cilat nuk pengojnë në rehabilitimin ose në ndërtimin e objektit të ri. Në rastet kur heqja e tyre është 

e domosdoshme, duhet të merren masa mbrojtëse në mënyrë që gjatë rrëzimit të tyre të mos 

dëmtohen personat dhe objektet përreth. Për këtë, për pemët që janë të larta mbi 10 m, duhet që 

prerja e tyre të bëhet me pjesë nga 3 m. Pjesa që pritet, duhet të lidhet me litar ose kavo dhe të 

tërhiqet nga ana ku sigurohet mbrojtja e personelit dhe e objekteve. 

 

2.1.4 Prishja e strukturave ekzistuese 

 

Kontraktori duhet të heqë me kujdes vetëm ato struktura ose pjese të tjera të drejtuara nga 

Supervizori. Komponentët duhen çmontuar, pastruar dhe ndarë në grumbuj. Komponentët të cilët 

sipas Supervizorit nuk janë të përshtatshëm për ripërdorim, duhen larguar, punë kjo që kryhet nga 

kontraktuesi. Materialet që janë të ripërdorshme do të mbeten në pronësi të investitorit dhe do të 

ruhen në vende të veçanta nga kontraktori, derisa të lëvizen prej tij deri në përfundim të kontratës. 

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

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

 

2.1.5 Mbrojtja e godinave, rrethimeve dhe strukturave. 
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Gjatë kryerjes të punimeve prishëse, kontraktuesi duhet të marrë masa që të mbrojë godinat, 

gardhet, muret rrethues dhe strukturat që gjenden në afërsi të objektit, ku po kryhen këto punime 

prishëse. 

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

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

shpërndarja ose rënia e materialeve, ose të projektohet në mënyrë të tillë, që mos të përbëjë rrezik 

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

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

bëhet kujdes, që pjesë të tyre të mos kenë kontakt me kabllo telefonik ose elektrik. Kontraktori 

duhet të informojë në fillim të punës autoritetet përkatëse, në mënyrë që, ato të marrin masa për 

lëvizjen e kabllove. 

 

2.1.6 Mbrojtja e vendit të pastruar 

 

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

aksidentime të personave ose dëmtime të godinave rrethuese nga materialët që bien, si dhe të mbajë 

nën kontroll territorin, ku do të kryhen punimet. 

 

2.2 Siguria në punë 

 

Kontraktori duhet të sigurohet se vendi dhe pajisjet janë : 

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

kryhet 

b) Të siguruar nga një teknik kompetent dhe me ekperiencë 

b) Të ruajtura në kushte të mira pune gjatë përdorimit 

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

mjete mbrojtëse si: helmeta, syze, mbrojtëse, mbrojtëse veshësh, dhe bombola frymëmarrjeje. 

 

KREU-I 3 PUNIME DHEU, GËRRMIME DHE THEMELET 

 

3.1 Punime dheu 

 

3.1.1 Përgatitja e formacioneve  

 

Përgatitja e formacioneve përfshin këto punë: 

Njohja dhe saktësimi i rrjeteve të instalimeve nën tokë si p.sh.: tuba të  

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

Matja e terrenit dhe marrja e provave të dheut 

Shpyllëzimi dhe heqja e rrënjëve prej terrenit,  

Heqja e dheut me humus dhe transportimi apo ripërdorimi i saj 

Hapja e gropave të themeleve deri në thellësinë e nevojshme 

 

3.1.2 Përpunimi i pjerrësive  

 

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

Nivelimi i pjerrësisë sipas pikës më të ulët të terrenit 

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

Gërmime dhe mbushje sipas pikës mesatare 

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

ngarkesave të godinës që do të ndërtohet në atë truall. 



NORMA DHE SPECIFIKIME TEKNIKE 

NDERTIMI I GODINES SE PARKIMIT DHE HAPESIRAVE MBESHTETESE NE GJIROKASTER 

 7 

 

3.1.3 Drenazhimi i punimeve të dherave 

 

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

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

hapura, të niveluara dhe sipas nevojes, të ngjeshura. Tubat do të vendosen pas hapjes së kanalit dhe 

mbushjes me zhavor me të paktën një shtresë prej 7 cm. Mbas shtrimit të tubave hidhet zhavorr ose 

rërë 4/32 me një shtresë prej 10 cm në mënyrë që të mbrohet tubi. Pastaj kanali mbushet me dheun 

që ka mbetur kur ai është hapur. 

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

Kanalet duhet sipas kërkesës të kenë njërën prej këtyre sipërfaqeve: 20x30, 30x40 ose 30x60 cm. 

Distanca ndërmjet kanaleve të përcaktohet sipas koefiçientit të filtrimit të tokës. 

 

3.1.4 Mbrojtja e punimeve të dheut 

 

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

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

projektit. Gjithashtu, duhet mbrojtur gropa e hapur për themelet.  Mbrojtja e njerëzve të 

painkuadruar duhet bërë në atë mënyrë që të bëhet rrethimi (me gardh, rrjetë gabiant etj.) i cili nuk i 

lejon ata (sidomos fëmijët) të rrezikohen. Gjithashtu, duhet vendosur tabela paralajmëruese me të 

cilën ndalohet kalimi i rrethimit nga persona që nuk punojnë në projekt. 

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

grope duhet të jetë varësisht nga cilësia e dheut me min. 45 gradë deri në max. 60 gradë. 

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

dhe sidomos ledhi duhet të ruhet nga shiu duke e përforcuar me armatura mbajtëse sipas KTZ. 

 

3.1.5 Punimet e dheut gjatë periudhave të ngricave 

 

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

gradë celcius. 

 

3.2 Gërmime per baza dhe themele 

 

3.2.1 Gërmime 

 

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

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

rërë, zhavorr, gurë etj,) duke përfshirë prerjen dhe heqjen e rrënjëve, trungjeve, gurëve, dhe pjesëve 

me volum deri në 0.30 m3, plotësimin e detyrimeve në lidhje me ndërtimet e nëndheshme si kanalet 

e ujrave të zeza, tubacionet në përgjithësi etj. 

 

3.2.2 Mbushjet 

 

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

suvaja dhe materialet organike, që rezultojne nga prishjet e përshkruara në artikujt e mësipërm. Të 

gjitha materialet që rezultojnë nga prishjet, do të kontrollohen më parë nga Supervizori dhe 

ripërdorimi i tyre do të autorizohet nga ai. 

 

3.2.3 Përdorimi i materialit të gërmuar 
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Materiali i përshtatshëm dhe materiali i rimbushur nga punë të përkohshme do të përdorën për 

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

 

3.2.4 Mbushja rreth strukturave 

 

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

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

shtresa me trashësi 150 mm me ngjeshje. 

 

3.3 Themele standarte 

 

3.3.1 Themele betoni 

 

Themelet të kryera prej betoni C 12/16 të dozuar për m3 dhe të pastruar në shtresa të trasha të 

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

formën e punës, mbështetjen dhe të gjitha kërkesat për të ko mpletuar punën me cilësi. 

 

3.3.2 Themele me mur guri dhe beton 

 

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

vogël se 20 cm në raporte për m3: beton C 16/20, 0.77 m3 dhe gurë 0.37 m3, me dozim të betonit 

për m3 si tek betonët, duke përfshirë kallëpet, përforcimet dhe çdo gjë tjetër të nevojshme për 

mbarimin e themeleve dhe realizimin e tyre. 

 

3.3.3 Themele pllake për kollona e mure b/a 

 

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

beton C 30/37 , të hedhur në vepër në shtresa të holla dhe të vibruara mirë, me dozim sipas betonit 

me C 30/37 me inert, duke përfshirë hekurin e armaturës, kallëpet, përforcimet, si dhe çdo detyrim 

tjetër dhe mjeshtëri për mbarimin e punës. 

 

3.4 Punime ndihmesë për themelet 

 

3.4.1 Hidroizolimi i plintave 

 

Shtresë hidro- izolimi për paretet vertikale të themeleve, e përbërë nga një shtresë emulsioni të 

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

përfshirë çdo detyrim tjetër për mbarimin e punës. 

 

3.4.2 Hidroizolimi i themeleve 

 

3.4.2.1 Hidroizolimi i themeleve në ndërtesat pa bodrum 

 

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

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

duhet të lidhet me shtresën hidroizoluese të dyshemesë dhe me hidroizolimin e faqes vertikale të 

jashtme të themelit, që ndodhet në zonën në mes të trotuarit dhe rrafshit të xokolaturës. 

 

3.4.2.2 Hidroizolimi i themeleve në ndërtesat me bodrum 

 



NORMA DHE SPECIFIKIME TEKNIKE 

NDERTIMI I GODINES SE PARKIMIT DHE HAPESIRAVE MBESHTETESE NE GJIROKASTER 

 9 

Në ndërtesat me bodrum bëhet: 

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

bodrumit njëlloj si në paragrafin 3.4.2.1. 

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

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

 

3.4.2.3 Mënyra e hidroizolimit 

 

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

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

shtresave hidroizoluese. 

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

a) rrafshohet sipërfaqja e themelit; 

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

ngopet; 

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

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

lagështi të madhe t’i shtohet sasisë së çimentos, 8 deri 10 % cerezit.  Faqet vertikale të mureve të 

bodrumeve hidroizolohen me bitum (praimer), karton katrama etj.  Sipas parashikimit në projekt, 

në përputhje me nivelin e ujërave nëntokësore dhe kushtet e terrenit. 

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

(praimer), duhet të mbrohen sipas shënimeve në projekt zakonisht me mur tulle me trashësi 12 cm. 

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

Shtresat e karton katramasë vendosen horizontalisht, duke respektuar mbivëniet dhe sfazimet 

e shtresave. 

 

3.4.4 Drenazhimi perimetral e sipërfaqësor 

 

Drenazhimi perimetral bëhet përgjatë themeleve, por jo mbi to. Ky drenazhim përbëhet nga linja 

unazore me tuba shkarkimi dhe puseta kontrolli. 

N.q.s nën dyshemenë e godinës gjendet një shtresë kapilare, atëherë duhet të bëhet një drenazhim 

unazor me tuba. 

Në rastet kur duhet që drenazhimi të bëhet nën tabanin e themeleve, duhet që në këtë zonë tabani i 

themeleve të jetë më thelle. Tubat do të shtrihen duke u nisur nga pika më e ulët, deri në pikën më 

të lartë në vijë të drejtë me pjerrësi, mbi një shtresë filtruese zhavori 15 cm të trashë dhe mbulohet 

rreth 25 cm me të njëjtin material filtrues. Gjithashtu, duhet patur parasysh që tabani i tubit të jetë 

minimumi 20 cm nën nivelin e dyshemesë, në mënyrë të tillë, që uji të largohet pa problem nga 

shtresa kapilare.  

 Dimensionet e tubit duhet të jenë min. 50 mm, zhavori që do të përdoret për shtresën filtruese 

duhet të jetë me kokrriza jo më të vogla se 3.2 mm. 

Përveç drenazhimit perimetral një rol të madh në largimin e ujit nga themelet luan edhe drenazhimi 

sipërfaqësor i cili realizohet si më poshtë. 

Nën të gjithë sipërfaqen e dyshemesë realizohet një shtresë drenazhimi dhe sipër saj vendoset një 

shtresë ndarëse në mënyrë që të pengojë futjen e betonit të dyshemesë në shtresën drenazhuese. Në 

rast se për realizimin e drenazhimit përdoret zhavor për beton 3,2 

mm atëherë trashësia e shtresës drenazhuese duhet të jetë minimumi 30 cm e trashë dhe në rast se 

përdoret zhavor 4 – 32 mm, shtresa realizohet duke hedhur vetëm 10 cm në të gjithë sipërfaqen. 

Nën shtresën e drenazhimit vendosen tuba drenazhimi. Diametri dhe distanca ndërmjet tyre është 

në varësi të sasisë së ujit. Tubat e drenazhimit rrethohen nga shtresa filtruese zhavori dhe lidhen me 

tubat e drenazhimt perimetral. 
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KREU-I 4 PUNIME BETONI ARMIMI DHE HEKURI 

 

4.1 Betoni i derdhur në vend 

 

4.1.1 Kërkesa të përgjithshme për betonet 

 

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

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

të mundur që të punohet edhe në temperatura të ulëta sipas kërkesave dhe nevojave teknike të 

projektit. 

 

4.1.2 Materialet 

 

Përbërësit e Betonit 

Përbërësit e betonit duhet të përmbajnë rërë të larë ose granil, ose përzierje të të dyja ve si dhe gurë 

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

kryesore e agregateve duhet të jetë me formë këndore dhe jo të rrumbullakët. Përbërësit e betonit 

duhet të kenë çertifikatën që vërteton vendin ku janë marrë ato. 

Çimento 

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

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

për të treguar që çimentoja e secilës ngarkesë është e kontrolluar dhe me analiza sipas standarteve. 

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

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

të ndryshme. 

Uji për beton 

Uji që do të përdoret në prodhimin e betonit duhet të jetë I pastër nga substancat që dëmtojnë atë si: 

acidet, alkalidet, argila, vajra si dhe substanca të tjera organike. Në përgjithësi, uji i tubacioneve të 

furnizimit të popullsisë (uji i pijshëm) rekomandohet për përdorim në prodhimin e betonit. 

 

4.1.3 Depozitimi i materialeve 

 

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

mëposhtme: 

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

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

betonit dhe e dëmtojnë cilësinë e tij. 

o Çimentoja duhet të depozitohet në ambiente pa lagështirë dhe që nuk lejojnë lagien e 

saj nga uji dhe shirat. 

 

4.1.4 Klasifikimi i betoneve 

 

4.1.4.1 Beton C 12/16, me zhavor natyror: Çimento C 25/30, 240 kg; zhavorr 1,05 m³; ujë 0,19 m³. 

4.1.4.2 Beton C 12/16 me inerte, konsistencë 3 – 5 cm, granil deri në 20 mm, rërë e larë me modul 

2,6: Çimento C 25/30, 240 kg; rërë e larë 0,45 m³; granil 0,70 m³; ujë 0,19 m³. 

4.1.4.3 Beton C 16/20 me inerte, konsistencë 3 – 5 cm, granil deri në 20 mm, rërë e larë me modul 

2,6: Çimento marka 400, 260 kg, rërë e larë 0,44 m³, granil 0,70 m³, ujë 0,18 m³. 

4.1.4.4 Beton C 20/25 me inerte, konsistencë 3 – 5 cm, granil deri në 20 mm, rërë e larë me modul 

2,6: Çimento marka 400, 300 kg, rërë e larë 0,43 m³, granil 0,69 m³, ujë 0,18 m³. 
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4.1.4.5 Beton 25/30C me inerte, konsistencë 3 – 5 cm, granil deri në 20 mm, rërë e larë me modul 

2,6: Çimento marka 400, 370 kg, rërë e larë 0,43 m³, granil 0,69 m³, ujë 0,18 m³. 

4.1.4.6 Beton C 25/30 me inerte, konsistencë 3 – 5 cm, granil deri në 20 mm, rërë e larë me modul 

2,6: Çimento marka 400, 465 kg, rërë e larë 0,38 m³, granil 0,64 m³, ujë 0,195 m³. 

 

4.1.5 Prodhimi i betonit 

 

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

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

betoneve”. 

Gjatë përgatitjes së betonit të zbatohen rregullat që jepen në kap itullin 6 “Pergatitja e betonit” 

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

 

4.1.6 Hedhja e betonit 

 

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

Në përgjithësi për këtë qëllim përdoren vinçat fiks që janë ngritur n ë objekt si dhe autohedhëse. 

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

e cila duhet të jetë sa më e shkurtër. 

Gjithashtu, një rëndësi të veçantë në hedhjen e betonit ka edhe vibrimi sa më mirë gjatë këtij 

proçesi. 

 

4.1.7 Realizimi i bashkimeve 

 

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

domosdoshme ose e detyruar, atëherë duhet të merren të gjitha masat për të realizuar bashkimin e 

dy betonimeve të kryera në kohë të ndryshme. 

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

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

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

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

 

4.1.8 Mbrojtja 

 

Betoni i freskët duhet mbrojtur nga këto ndikime: 

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

padepërtueshme nga uji 

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

betonohet deri në temperatura afër zeros. 

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

ujë, në mënyrë të tillë që të mos krijohen plasaritje. 

 

4.1.9 Betoni në kushte të vështira atmosferike 

 

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

atmosferike. 

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

ujit që i futet betonit largohet çimentoja dhe kështu që betoni e humb markën që kërkohet. Në rastet 

e temperaturave të ulta nën 4 ºC rekomandohet të mos kryhet betonimi, por n.q.s kjo është e 
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domosdoshme, atëherë duhet të merren masa që gjatë proçesit të prodhimit të betonit, atij t’i shtohet 

solucioni ndaj ngricave në masën e nevojshme që rekomandohet nga 

prodhuesi i këtij solucioni. 

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

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

të larta. Mënyra e ruajtjes nga temperatura e lartë mund të bëhet në atë mënyrë, që betoni I freskët 

të mbrohet nga dielli duke e mbuluar me plasmas, ta llash dhe duke e spërkatur me ujë. Një ndihmë 

tjetër për përpunimin e betonit në temperatura të larta është të ngjyrosësh mbajtësit e ujit me ngjyrë 

të bardhë dhe të sigurojë spërkatje të vazhdueshme me ujë. 

Tuba dhe dalje 

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

duhet sipas mundësisë të mos futen në beton, që mos pengojnë në homogenitetin e pjesëve të 

betonit të cilat janë projektuar si pjesë bajtëse, elemente betoni. Në rastet, kur ky kusht nuk mund të 

plotësohet, atëherë duhet konsultuar inxhinieri konstruktor. 

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

që gjatë fazës së projektimit të merren parasysh këto dalje dhe të planifikohen/llogariten nga 

inxhinieri konstruktor si dhe të bëhet izolimi i tyre. Po ashtu duhet që gjatë hedhjes së betonit të 

përgatiten këto dalje, nëpër të cilat më vonë do të kalojnë tubat si dhe kanalet e tjera furnizuese. 

 

4.1.10 Provat e betonit 

 

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

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

laborator dhe rezultatet e laboratorit duhet të dorëzohen tek Supervizori. 

 

4.2 Elemente dhe nën- elemente betoni 

 

4.2.1 Arkitrare të derdhur në vend 

 

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

anësore, me lartësi të ndyshme në varësi të hapësirës së dritës, të armuar në mënyrë të rregullt dhe 

sipas udhëzimeve në projekt, të përgatitur nga beton C 25/30 dhe C 25/30, duke përfshirë skelat e 

shërbimit, kallëpet, përforcimet, hekurin e armaturës dhe çdo përforcim tjetër për mbarimin e 

punës. 

 

4.2.2 Arkitrarë të parapërgatitur 

 

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

KREU-e të ndryshueshme, të formuar nga beton m-200, të armuar në mënyrë të rregullt dhe sipas 

udhëzimeve në projekt, të vendosur në vepër me llaç çimento m-1:2, duke përfshirë armaturën e 

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

 

4.2.3 Trarë të derdhur 

 

Trarë betoni; të armuar në mënyrë të rregullt dhe sipas udhëzimeve në projekt, deri në lartësinë 4 

m, i realizuar me betonin të dhënë në vepër, i shtuar në shtresa të holla të vibruara mirë, betoni C 

25/30me dozim sipas betonit C 20/25 me inerte, duke përfshirë skelat e shërbimit, kallëpet 

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

 

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

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

holla të vibruara mirë, beton C 20/25 deri te C 30/37 siç tregohet në vizatime, duke përfshirë 

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

për mbarimin e punës. 

 

4.2.5 Kollona 

 

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

4 m i realizuar me betonin  C 30/37 me dozim dhe inerte siç tregohet në vizatime, duke përfshirë 

skelat e shërbimit, kallëpet, përforcimet, hekurin e armaturës, si dhe çdo detyrim tjetër për 

mbarimin e punës. 

 

4.2.6 Struktura prej b/a 

 

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

një fugë teknike për gjatësi mbi 40 m. Struktura beton / arme duhet të formohet nga skelet me trarë, 

kollona, plinta, shkallë të lidhura ndërmjet tyre; dhe e realizuar: në mënyrë monolite me beton C 

25/30 deri C 30/37. Këto struktura realizohen duke filluar që nga themelet. 

 

4.3 Kallëpet dhe finiturat e betonit 

 

4.3.1 Përgatitja e kallëpeve 

 

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

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

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

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

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

 

4.3.2 Depozitimi në kantier 

 

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

e tij dhe të durojë ngarkesa të tjera, që mund të ushtrohen mbi të. 

Ky kusht do të merret parasysh në mënyrë që kallëpi të mbetet në vend pas heqjes së betonit, 

për një periudhë të përshtatshme minimale kohore treguar në tabelën ë mëposhtme nëse kontraktori 

mund t’i provojë supervizorit, që kjo punë mund të kryhet dhe në një peruidhë më të vogël kohore. 

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

Temperatura e sipërfaqes së betonit 

16°C 7°C 

Tipi i kallëpit Periudha minimale përpara heqjes 

Kallëp vertikal në kolona, 3 ditë 5 ditë 

Mure dhe trarë të mëdhenj 2 ditë 3 ditë 

(kallëpet anësore) 

Kallëpe të butë në soleta 4 ditë 7 ditë 

Shtyllë nën soleta 11 ditë 14 ditë 

Kallëpe të butë nën trarë 8 ditë 14 ditë 

Shtyllë nën trarë 15 ditë 21 ditë 

Shënim: 
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Kur përdoret solucioni i ngrirjes së shpejtë të çimentos kallëpet mund të hiqen brenda një periudhe 

më të shkurtër, por të lejuar nga Supervizori. Për periudha të ftohta duhet të rritet nga gjysëm dite 

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

temperatura bie nën 2°C. Kallëpi duhet hequr me kujdes, në mënyrë që të shmangen dëmtime të 

betonit. 

 

4.3.3 Klasifikimi i sipërfaqeve të elementëve prej betoni 

 

Rifiniturat e betonit i ndajmë në dy grupe: 

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

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

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

të jenë me sipërfaqe të lëmuar dhe të rrafshët, si dhe të lyhen me vaj kallëpesh, në mënyrë që, kur të 

hiqen kallëpet të dalë një sipërfaqe e lëmuar e betonit. Po ashtu, duhet që gjatë hedhjes së betonit në 

vepër, të vibrohet në mënyrë uniforme. 

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

 

4.4 Hekuri 

 

4.4.1 Materialet 

 

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

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

ndryshkut, në format dhe përmasat sipas vizatimeve dhe standarteve teknikolegale për bashkimin, 

lidhjen dhe duke e shoqëruar me çertifikatën e prodhuesit për të verifikuar që çeliku plotëson 

kushtet e kërkuara që nevojiten për punë të tilla dhe duke përfshirë të gjitha kërkesat e tjera jo të 

specifikuara. 

 

4.4.2 Depozitimi në kantier 

 

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

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

e tjera të ndërtimit 

 

4.4.3 Kthimi i hekurit 

 

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

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

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

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

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

 

4.4.4 Vendosja dhe fiksimi 

 

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

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

përshtatshme. 

 

4.4.5 Mbulimi i hekurit 
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Termi mbulimi në këtë rast do të thotë minimumin e pastër të shtresës mbrojtëse ndërmjet 

sipërfaqes së hekurave dhe faqes së betonit. Mbulimi minimal do të bëhet sipas normave të KTZ. 

 

4.4.6 Bashkimi i hekurave 

 

Bashkimi (xhuntimi) i shufrave të hekurit do të bëhet vetëm sipas vizatimeve të treguara të 

aprovuara nga Investitori. 

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

vizatimet e punës. 

 

KREU-I 5 STRUKTURA E NDËRTIMIT 

 

5.1 MURET DHE NDARJET 

 

5.1.1 Llaç për muret për 1 m³ llaç realizohet me këto përbërje: 

 

5.1.1.1 Llaç bastard me rërë natyrale lumi (me lagështi, shtesë në volum 20% dhe porozitet 40 % e 

formuar me rërë në raporte 1: 0, 8 : 8. Gëlqere e shtuar në 110 lt, çimento 300, 150 kg, rërë 1.29 

m3. 

5.1.1.2 Llaç bastard marka 25 me rërë natyrale lumi (me lagështi, shtesë në volum 20% me 

çimento: gëlqere: rërë në raporte 1: 0,5: 5,5. Gëlqere e shuar 92 lt, çimento 300, 212 kg, rërë 1,22 

m3. 

5.1.1.3 Llaç bastard marka 15 me rërë të larë (porozitet 35%) e formuar me, çimento, gëlqere, rërë 

në raport 1: 0,8: 8. Gëlqere e shuar 105 lt, çimento 300, 144 kg, rërë 1,03 m3. 

5.1.1.4 Llaç bastard marka 25 me rërë të larë (porozitet 35%) e formuar me, çimento: gëlqere, rërë 

në raport 1: 0,5:5,5. Gëlqere e shuar 87 lt, çimento 300, 206 kg, rërë 1,01 m3. 

5.1.1.5 Llaç çimento marka 1:2 me rërë të larë e formuar me çimento, rërë në raport 1:2. Çimento 

400, 527 kg, rërë 0,89 m3. 

 

5.1.2 Spefikimi i përgjithshëm për tullat 

 

Tulla si element i ndërtimit duhet të plotësojë kushtet e mëposhtme për ndërtimet antisizmike: o 

Rezistencën në shtypje, e cila duhet të jetë: për tullën e plotë 75 kg/cm²; për tullat me vrima 80 

kg/cm²; për sapet 150 kg/cm².  o Rezistencën në prerje, e cila duhet të jetë: për të gjitha tullat me 

brima 20 kg/cm².  o Përqindjen e boshllëqeve, e cila duhet të jetë: për tullën e plotë 0 -25 %; dhe 

për të gjitha tullat me brima 25-45 % o Trashësia e mishit perimetral dhe të brendshëm për tullat e 

plota, të mos jetë më e vogël se 20 mm dhe për të gjitha tullat me brima, trashësia e mishit 

perimetral të mos jetë më e vogël se 15 mm dhe e mishit të brendshëm, jo më e vogël se 9 mm. 

o Sipërfaqja e një brime të mos jetë më e madhe se 4.5 cm². 

o Ujëthithja në përqindje duhet të jetë nga 15 – 20 %. 

 

5.1.3 Mur me tulla të plota 25 cm 

 

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, pë r 

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. 

 



NORMA DHE SPECIFIKIME TEKNIKE 

NDERTIMI I GODINES SE PARKIMIT DHE HAPESIRAVE MBESHTETESE NE GJIROKASTER 

 16 

5.1.4 Mure të thatë (karton gipsi) 

 

Përdorimi i kartongipsit për ndërtimin e mureve kufizohet vetëm ne mure ndarëse brenda ndërtesës 

dhe jo si mure mbajtës. 

Ai mund të përdoret për dy raste: 

o Për ndarjen e hapësirës 

o Për restaurimin e mureve të dëmtuar Përdorimi i kartongipsit lejohet kryesisht në ambiente të 

thata, por rrallë edhe në ambiente me lagështirë. Në rast të përdorimit në ambiente me lagështirë, 

pllakat e gipskartonit duhet të kenë shenjë të veçantë nga prodhuesi, me të cilën lejohet përdorimi i 

tyre në ambiente të tilla. Metodat e montimit të mureve prej gipskartoni duhet të merren nga 

prodhuesi. Edhe pse montimi i tyre nuk ndryshon shumë nga njëri - tjetri prodhues i sistemeve të 

gipskartonit, duhet të zbatohen regullat e montimit, të cilat i jep dhe për të cilat garanton prodhuesi. 

Sistemi i mureve prej gipskartoni përbëhet nga këto komponente: 

Pllakë prej gipso kartoni: 

Pllakat në përgjithësi kanë këto dimensione: 62.5 cm x 250 cm dhe 125 cm x 250 cm, kurse 

trashësia është 12,5 mm ose 15 mm. Për të arritur mure më të mirë për hermetezimin e zhurmave 

ose kundër zjarrit, munden nga secila anë e murit të vendosen nga dy pllaka njëra sipër tjetrës dhe 

hapësira ndërmjet dy faqeve të mbushet me material termoizolues dhe bllokues zhurmash. Pllakat 

duhet të jenë të shenjuara për ambiente të thata apo me lagështirë prej prodhuesit. 

Konstruksioni mbajtës  

Konstruksionet mbajtëse i ndajmë në dy lloje, sipas materialit që përdoret për këtë qëllim: 

Metalikë (llamarinë) me trashësinë prej 50, 75 ose 100 mm për shinat që vendosen larte dhe poshtë, 

kurse shinat që vendosen (futen) në shinat e lartpërmendura kanë trashësinë 48.8, 73.8 ose 98.8 

mm.  

Druri (ristela) me dimensione, të cilat varen prej materialit termoizolues dhe bllokues zhurmash. 

Konstruksioni mbajtës në drejtimin vertikal duhet vendosur secili 62,5 cm. Ky konstruksion së 

bashku me shinat që vendosen poshtë dhe lart, rrisin shkallën e stabilitetit në murin që ndërtohet. 

Materiali termoizolues, mbrojtës ndaj zjarrit dhe bllokues zhurmash Ky material kryen të treja 

funksionet e lartpërmendura. Materiali futet ndërmjet plakave dhe ndërmjet kostruksionit mbajtës. 

Trashësia e tij duhet të jetë min. 50 mm për të garantuar një kalim zhurmash vetëm 50 db, gjë që 

është brenda normave të lejuara. Ai duhet të ketë rezistencë kundër zjarrit prej më së pakti 30 

minuta. Ky material përbëhet kryesisht nga lesh xhami natyror ose komponentë të tjera, që gjenden 

në treg dhe që plotësojnë kushtet e mësipërme. 

Materiale të tjera për këto mure janë vidat, gozhdat, rripi i mbylljes së fugave, pluhur gipsi për të 

mbushur fugat, etj Kombinimi i komponentëve të lartpërmendur lejojnë një variacion në prodhimin 

e këtyre mureve.  Poshtë janë përmendur disa kombinime, që janë të mundshme në rast të p 

ërdorimit të konstruksionit mbajtës prej metali: 

Konstruksioni mbajtës njëfish, plakat njëfish. 

Konstruksioni mbajtës njëfish, plakat dyfish 

Konstruksioni mbajtës dyfish me hapësirë ndërmjet, pllakat njëfish ose dyfish. Sistemi i 

kartongipsit mund të përdoret edhe në raste të restaurimit të mureve të dëmtuar.  Atëherë 

konstruksioni mbajtës mbështetet në murin ekzistues dhe pastaj mbi të montohen pllakat. Në rast se 

ka nevojë, është e mundur që ndërmjet murit të vjetër/dëmtuar dhe pllakës, të futet materiali 

termoizolues për rritjen e shkallës së izolimit. 

Sistemi i murit prej kartongipsi mund të përpunohet si çdo mur tjetër. Ai mund të lyhet me çdo 

lloj boje, në të mund të bëhen instalimet elektrike dhe hidraulike si dhe në atë mund të instalohen 

të gjitha llojet e pllakave prej qeramike. 

 

5.1.5 Mure zjarrdurues 

 



NORMA DHE SPECIFIKIME TEKNIKE 

NDERTIMI I GODINES SE PARKIMIT DHE HAPESIRAVE MBESHTETESE NE GJIROKASTER 

 17 

Sipas normave ndërkombëtare, zjarrdurueshmëria e materialeve për ndërtim bëhet në këto klasa. 

Klasat e zjarrdurueshmërisë 

Zjarrdurueshmëria në minuta 

F 30 min. 30 minuta 

F 60 min. 60 minuta 

F 90 min. 90 minuta 

F 120 min. 120 minuta 

F 180 min. 180 minuta 

Arkitekti / Inxhinieri duhet të përcaktojë klasën e zjarrdurueshmërisë, sipas vendit ku do të 

ndërtohet ky mur. Kërkesat e zjarrdurueshmërisë të murit janë këto: 

o Izolimi i zjarrit në atë pjesë të ndërtesës në të cilën është përhapur, deri sa të dalin njerëzit nga 

rreziku dhe të vijnë zjarrfikësit. 

o Aftësia mbajtëse e murit me klasen e percaktuar, duhet që gjatë asaj kohe të jetë e siguruar. 

Objekti duhet ndarë në pjesë, ndërmjet të cilave vendosen mure të klasës F 90. Ato pjesë duhet ta 

lokalizojnë dhe izolojnë zjarrin dhe të mos e lejojnë atë të përhapet nëpër pjesët e tjera të ndërtesës, 

përderisa zjarrfikësit të marrin masa kundër zjarrit që është përhapur. 

Muret zjarrdurues ndërtohen kryesisht për: ambientin ku depozitohet lënda djegëse, ku instalohet 

transformatori dhe gjeneratori. Në rastet e lartpërmendura, duhet që klasa e zjarrdueshmërisë të jetë 

F 90. 

Në raste kur materiali me të cilin është ndërtuar muri nuk e plotëson njërën prej klasës së duhur, 

atëherë janë këto mundësi për ta rritur klasën e zjarrdurueshmërisë: Suvatimi i mureve me një llaç, i 

cili përbëhet prej agregatëve si psh lesh xhami i ashpër, si dhe solucione speciale. (Vermiculite ose 

Perlite) 

Mbulimi i mureve ekzistuese me pllaka prej betoni. Mbulimi i mureve me pllaka prej kartongipsi 

ose pllaka të ngjashme. Spërkatja e murit me një material kimik, i cili në rast zjarri shkumëzon 

duke krijuar barrierë kundër zjarrit. 

 

5.2 STRUKTURAT METALIKE 

 

5.2.1 Të dhëna të përgjithshme 

 

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

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

këtyre kushteve teknike. 

Soliditeti dhe qëndrueshmëria e konstruksioneve prej çeliku duhet të garantohet si gjatë 

proçesit të shfrytëzimit, ashtu edhe gjatë transportimit dhe montimit. 

 

5.2.2 Prodhimi 

 

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

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

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

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

përmbajtjes max. të squfurit dhe fosforit; kurse për konstruksionet e salduara, edhe për përmbajtjen 

max. të karbonit. 

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

ata transportohen në kantier ose këto punime mund të bëhen në vëndin e punës (në objekt). 

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

duhet të protokollohen. 
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5.2.3 Saldimi 

 

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

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

sipas kërkesave të proçedurës së saldimit dhe formave që jepen në pasqyrat 6,7,8 te K.T.Z. 

206-80 ose në ndonjë tjetër normë/standart evropian. 

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

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

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

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

 

5.2.4 Lidhja me bulona 

 

Elementët prej çeliku mund të lidhen/bashkohen edhe më anë të bulonave. Lidhja me bulona duhet 

t‘u përgjigjet normave dhe standarteve (EC 3 ose ndonjë norme të ngjashme). Kualiteti i bulonave 

luan një rol të rëndësishëm dhe këto të fundit po ashtu, duhet t’u përgjigjen normave dhe 

standarteve të lartpërmendura. Më shumë rëndësi është që ata t’i plotësojnë kushtet e rezistencës së 

llogaritjes të bashkimeve me bulona. Lloji i gjendjes së tensionuar dhe grupi i bashkimit, të cilat 

duhet të përmbushin kushtet e nevojshme/kërkuara nga normat/standartet janë këto: 

Tërheqja 

Prerja 

Shtypja 

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

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

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

konstruktor sipas nevojës. 

 

5.2.5 Ngritja 

 

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

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

kenë eksperiencë në ngritjen e elementeve prej çeliku. 

 

5.2.6 Mbrojtja nga agjentët atmosferikë 

 

Mbrojtja e çelikut bëhet në dy mënyra: 

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

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

edhe si dekorim i elementit dhe mund të ketë ngjyrë të ndryshme.  Materiali në të cilin do të 

vendosen shtresat duhet më parë të përpunohet dhe të jetë i lirë nga pluhuri, vaji si dhe nga 

ndryshku. 

Shtresë prej metali: kjo mbrojtje është e përhershme. Çeliku duhet zhytur në zink të nxehtë (450 

°C) dhe sipërfaqja e tij të jetë e lirë prej pluhurit, vajit si dhe prej ndryshkut. Përmbi atë, mund të 

vendoset ndonjë shtresë tjetër si dekorim i elementit prej çeliku (si psh. bojë).  Ndalohet rreptësisht 

lyerja e çeliqeve për betonim me vajra. 
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