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SHËNIME TEKNIKE 
 

PËR ZBATIMIN E SISTEMIT HIDROSANITAR DHE RRJETIT INXHINIERIK  

 
Projektimi i Sistemit Hidrosanitar të Furnizimit me ujë dhe shkarkimeve të ujërave të 

ndotura dhe atmosferike të ndërtesës dhe projektimi i rrjetit inxhinierik të ujërave në zonën përreth 

është kryer në bazë projektit arkitektonik të dhënë. 

Për çdo ndryshim të projektit dhe për çdo problem gjatë zbatimit të kontaktohet paraprakisht 

me projektuesin. Pasi të merret miratimi me shkrim i tij, për ndryshimin apo zgjidhjen e propozuar, 

të vazhdohet me kryerjen e punimeve përkatëse. 

1. PROJEKTIMI I SISTEMIT HIDROSANITAR TË NDËRTESËS 

1.1. SISTEMI HIDROSANITAR I FURNIZIMIT ME UJË (SFU/HS) 

Sistemi hidrosanitar i furnizimit me ujë të pijshëm (SFU/hs) brenda dhe jashtë ndërtesës 

është projektuar në përputhje me Kushtet Teknike të Projektimit në fuqi (KTP – 11, 1978), si dhe 

me standardet europiane të projektimit EN 805 dhe EN 806.  

Projektimi i sistemit hidrosanitar të furnizimit me ujë të pijshëm të ndërtesës është kryer për 

të gjendur parametrat gjeometrike (diametri, etj.) dhe hidraulike (prurja, presioni, etj.) të elementëve 

apo pjesëve përbërëse të sistemit. Llogaritja e këtyre parametrave (diametri, prurja, humbja 

hidraulike, presioni i nevojshëm në pikën e lidhjes) kryhet sipas standardeve të sipërpërmendura, si 

dhe duke pasur parasysh edhe llojin dhe prurjen nominale (apo ekuivalentin) e çdo pajisjeje 

hidrosanitare si, rubinetat monokomandë apo grupet përzierëse (mishelatorë) të ujit të pajisjeve 

hidrosanitare përkatëse. 

1.1.1. Skema e sistemit hidrosanitar të furnizimit me ujë 
(SFU/hs) 

Sistemi i furnizimit me ujë të ndërtesës është sistem i degëzuar me presion, i projektuar të 

furnizohet me ujë nga rrjeti shpërndarës, por i mundësuar të furnizohet edhe me ngritje mekanike 

me anë të një grupi të presionit i furnizuar nga një depozitë uji, si by-pass i tubacionit kryesor nga 

pika e lidhjes me rrjetin shpërndarës, nëse rrjeti shpërndarës nuk do të furnizojë prurjen e kërkuar 

me presionin e nevojshëm, në çdo orë të ditë-natës (24 orëshit). Pjesët përbërëse të SFU/hs janë si 

më poshtë: 

a. Linja e lidhjes së sistemit hidrosanitar të furnizimit me ujë me rrjetin shpërndarës të 

ujësjellësit dhe kutia e aparatit ujëmatës me elementët përbërës të tij. Kjo linjë, e cila quhet edhe 

tubacioni kryesor (apo edhe magjistrali) i sistemit hidrosanitar, përbëhet nga puseta e lidhjes me 
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saraçineskën përkatëse (saraçineska mund të vendoset edhe para kutisë së aparatit ujëmatës), nga 

tubacioni lidhës dhe nga kutia e aparatit ujëmatës të përbashkët me elementët përbërës të tij, nga 

dhoma teknike dhe nga sistemi hidrosanitar i furnizimit me ujë të ftohtë dhe të ngrohtë. 

Pika e lidhjes me sistemin e furnizimit me ujë të ndërtesës do të caktohet pasi të 

kryhen analizat përkatëse të cilësisë së ujit në pikën e lidhjes dhe të merret miratimi nga 

institucioni përkatës, për përdorimin e ujit. Analizat e cilësisë së ujit duhet të kryhen para 

fillimit të punimeve, në institucionin përkatës shëndetësor, përgjegjës për cilësinë e ujit për 

përdorime sanitare ose ujëpirje në zonën ku ndodhet ndërtesa. 

b. Dhoma teknike, e cila përbëhet nga elementët e sistemit, si më poshtë: 

• Rezervuarin e ujit me një vëllim total të magazinimit të ujit si në paragrafin e 

llogaritjeve më poshtë; rezervuari është me material b/a i klasës si në projektin konstruktiv (shih 

projektin konstruktiv). Rezervuari i betoni mund të zëvendësohet edhe me disa depozita metalike 

(prej çeliku të zinkuar ose të pandryshkshëm), por me vëllim total të njëjtë me vëllimin e llogaritur 

të ujit në rezervuar. Llogaritja e vëllimit të ujit jepet në rezervuar jepet në kapitullin e mëposhtëm të 

llogaritjeve dhe përmasat e rezervuarit jepen në vizatime. 

• Grupi i presionit të ujit të pijshëm, i cili përbëhet nga një grup prej 2 ÷ 3 

elektropompash, të lidhura paralel me njëra tjetrën (2 pompa në punë dhe 1 pompë rezervë) me 

parametrat hidraulike si në kapitullin e mëposhtëm. Grupi i presionit duhet të jetë i pajisur me 

saraçineskat në hyrje dhe dalje të çdo pompe, me kundravalvolat në dalje të pompave dhe me 

kolektorin përkatës prej çeliku të pandryshkshëm në hyrje dhe në dalje të pompave. 

• Rezervuari i presionit të ujit të pijshëm, i cili do të jetë prej metali me dy dhoma të 

ndara nga një membranë gome. Njëra dhomë do të ketë ajrin për krijimin e presionit dhe tjetra do të 

ketë rezervën e ujit. Vënia në funksionim, regjistrimi i parametrave të rezervuarit të presionit duhet 

të bëhen në përputhje me standardin përkatës dhe sipas udhëzimeve të prodhuesit të rezervuarit. 

• Saraçineska, kundravalvola, filtra, mekanike, etj. të gjitha prej bronzi dhe me 

përmasat dhe diametrat si në vizatimet. 

• Tubacione dhe rakorderi prej çeliku të zinkuar me diametra dhe të vendosura si në 

vizatimet e dhomës teknike.  

c. Sistemi  hidrosanitar i shpërndarjes së ujit të ftohtë dhe i ujit të ngrohtë nga dhoma 

teknike deri tek nyja sanitare më e largët, në katin më të lartë (prodhimi i ujit të ngrohtë me sistem 

qendror të shikohet tek projekti mekanik i sistemeve të ngrohjes dhe ftohjes së ujit dhe/apo 

mjedisit).  Sistemi hidrosanitar i furnizimit me ujë përbëhet nga elementët e mëposhtëm: 

d. Tubacioni kryesor i furnizimit me ujë të ftohtë (në rastin e ngrohjes qendrore sistemi 

ka edhe tubin kryesor të ujit të ngrohtë dhe tubit të riqarkullimit nga sistemi i prodhimit të ujit të 

ngrohtë) nga pika e lidhjes me rrjetin shpërndarës – PL (si edhe tubacioni by-pass nga dhomat 
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teknike) deri tek kolonat përkatëse të SFU/hs. Këto tubacione do të montohen në shtresat e 

dyshemesë së katit përdhe ose nën tavanin e katit nëntokë, si dhe në muret e hapësirave të 

përbashkëta (korridoret, kafazet e shkallëve, etj.). Tek kjo linjë është parashikuar vendosja e kutisë 

së ujëmatësit kryesor dhe pajisjeve të tjera si: saraçineska kryesore, filtri mekanik, reduktori i 

presioni dhe kundravalvola, të gjitha prej bronzi, me bashkim me mbërthim (të filetuara dhe lidhen 

me niples ose me mbërthim F-M) dhe për presion pune PN 10 bar. 

e. Tubacionet vertikale të kolonave të furnizimit me ujë të ftohtë (në rastin e ngrojes 

qendrore të ujit, edhe kolonat e ujit të ngrohtë dhe të riqarkullimit, të vendosura në puset teknike si 

në vizatime). Tek kolonat mund të vendosen saraçineskat e kolonës (opsionale), si dhe janë të 

montuara degëzimet e tubacioneve për çdo kat. Në degëzimet janë montuar ujëmatësat individualë 

të secilit përdorues (familje ose biznes) me pajisjet e tjera si saraçineska, filtri mekanik, reduktori i 

presioni dhe kundravalvola, të gjitha prej bronzi, me bashkim me mbërthim (të filetuara dhe lidhen 

me niples ose me mbërthim F-M) dhe për presion pune PN 10 bar (shih vizatimet dhe hollësitë 

përkatëse). Ujëmatësat janë të vendosur në kutinë përkatëse në afërsi të kolonës. 

f. Tubacionet shpërndarëse të ujit nga kutia e ujëmatësit individual e deri tek pajisjet 

hidrosanitare brenda nyjeve sanitare. Këto linja do të trasohen pjesërisht në dyshemenë e katit 

përkatëse deri në hyrje të nyjeve sanitare. Brenda nyjes sanitare do të trasohen në muret e nyjes 

sanitare në lartësinë 65 ÷ 70 cm nga niveli i pllakës së dyshemesë deri tek pajisja më e fundit (në 

rastin e sistemit tradicional të degëzuar), ose do të shtrohen në dysheme deri tek muri ku montohet 

pajisja hidrosanitare dhe do të trasohet edhe brenda murit në drejtimin vertikal deri në lartësinë e 

daljes së ujit sipas skedës teknike të pajisjes (në rastin e sistemit me shpërndarës prej bronzi ose 

kolektorët prej bronzi). Elementët e tjerë që vendosen janë saraçineskat kryesore të linjave të SFU 

në hyrje të nyjes sanitare (nëse është sistem me ngrohje qendrore mund të jenë edhe dy 

saraçineska), shpërndarësit (kolektorët) prej bronzi si dhe materialet e lidhjeve të pajisjeve me 

sistemin e FU, si minisaraçineskat, etj. 

g. Sistemi qendror i prodhimit të ujit të ngrohtë të shikohet tek projekti mekanik i 

sistemeve të ngrohjes dhe ftohjes së ujit dhe/apo mjedisit. Në rastin e ngrohësve (boilerave) 

individualë, të shikohen specifikimet teknike në fund të këtij relacioni teknik. 

1.1.2. Projektimi i sistemit hidrosanitar të furnizimit me ujë 

Projektimi i sistemit hidrosanitar të furnizimit me ujë të pijshëm të ndërtesës është kryer sipas 

hapave të mëposhtëm: 

a) Planimetria: Vizatimi i gjurmëve të linjave të furnizimit me ujë nga pika e lidhjes në 

katin përdhe e deri tek pajisjet hidrosanitare të ndërtesës. Gjurmët e tubacioneve, pozicioni i 

kolonës (-ave) të furnizimit me ujë dhe pikat ujëdhënëse vizatohen në planimetrinë e çdo kati dhe të 
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nyjeje sanitare të ndërtesës. Vizatohen tubacionet dhe pajisjet e tjera në dhomën teknike të ndërtesës 

(kati nëntokë ose mjedis tjetër i përshtatshëm). 

b) Skema aksonometrike: Vizatimi i skemës aksonometrike e sistemit ose skemës 

vertikale (principale) të kolonës(-ave) të furnizimit me ujë (nëse nevojiten), sipas një dimetrie të 

caktuar. Në skemë paraqiten edhe elementët e veçantë si, saraçineskat kryesore, ujëmatësit, 

reduktorët, filtrat, kundravalvolat, pompat apo edhe depozitat e magazinimit të ujit, etj. 

c) Prurjet llogaritëse: Ndarja dhe emërtimi i sistemit hidrosanitar në pjesë llogaritëse të 

sistemit duke u bazuar në planimetrinë dhe në skemën aksonometrike (apo principale) të sistemit të 

furnizimit me ujë. Gjendet numri dhe lloji i pajisjeve hidrosanitare, të furnizuara nga çdo pjesë 

llogaritëse e këtij sistemi dhe duke pasur parasysh parametrat hidraulike të pajisjeve në tabelën nr.1, 

gjenden prurjet totale dhe llogaritëse të ujit në çdo pjesë llogaritëse, sipas tabelës nr. 2.  

 

Emërtimi i pajisejeve hidrosanitare 
Prurje [l/sek] Ekuivalent i prurjes [EU] Presioni i Punës 

[m] U.F. U.N. U.F. U.N. 

Larëse Duarsh – LD (Lavaman-LV) 0.10 0.10 0.5 0.5 5 

Bide – BD 0.10 0.10 0.5 0.5 5 

Klozetë me kasetë – WC 0.10 - 1 - 5 

Larëse Pjatash  - LP 0.20 0.20 1 1 5 
Pisuar - P 0.10 - 1  5 

 

Tabela 1. Prurjet nominale, ekuivalentët e prurjeve dhe presioni i punës së pajisjeve hidrosanitare 

Në tabelat e mëposhtme gjendet prurja llogaritëse kundrejt shumës së prurjeve totale në 

secilën pjesë llogaritëse x—y, duke konsideruar njëkohshmërinë e funksionimit të pajisjeve 

hidrosanitare në çdo kategori ndërtese. Prurja llogaritëse e linjës së lidhjes me rrjetin shpërndarës 

(PL – y) është prurja e nevojshme për ndërtesën (shih në fund të paragrafit 1.1.) 

Tabelat e përcaktimit të prurjeve llogaritëse nga prurja totale e çdo pjese llogaritëse QLLOG = 

f (QTOT), sipas kategorisë së ndërtesës jepet më poshtë: 
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NDËRTESAT e ZYRAVE dhe NJËSIVE TREGTARE 

QTOT 
QLLOG 

QTOT 
QLLOG 

QLLOGA< 0.50 l/sek QLLOGA≥0.50 l/sek QLLOGA< 0.50 l/sek QLLOGA≥ 0.50 l/sek 

0.06 0.05 -- 9.00 4.31 
0.07 0.06 -- 10.00 4.47 
0.08 0.08 -- 12.00 4.76 
0.09 0.09 -- 14.00 5.00 
0.10 0.10 -- 16.00 5.20 
0.12 0.12 -- 18.00 5.39 
0.14 0.14 -- 20.00 5.55 
0.16 0.15 -- 25.00 5.90 
0.18 0.17 -- 30.00 6.18 
0.20 0.19 -- 35.00 6.43 
0.25 0.24 -- 40.00 6.63 
0.30 0.29 -- 45.00 6.82 
0.35 0.33 -- 50.00 6.98 
0.40 0.38 -- 60.00 7.27 
0.45 0.43 -- 70.00 7.51 
0.50 0.48 0.51 80.00 7.71 
0.60 0.57 0.61 90.00 7.90 
0.70 0.67 0.70 100.00 8.06 
0.80 0.76 0.79 120.00 8.35 
0.90 0.86 0.88 140.00 8.59 
1.00 0.95 0.98 160.00 8.79 
1.20 1.17 180.00 8.98 
1.40 1.41 200.00 9.14 
1.60 1.62 250.00 9.49 
1.80 1.80 300.00 9.77 
2.00 1.96 350.00 10.01 
2.50 2.31 400.00 10.22 
3.00 2.60 450.00 10.41 
3.50 2.84 500.00 10.57 
4.00 3.04 600.00 10.85 
4.50 3.23 700.00 11.09 

5.00 3.39 1000.00 11.65 

6.00 3.68 1200.00 11.93 
7.00 3.92 1400.00 12.17 
8.00 4.12     

Tabela 2. Përcaktimi i prurjes llogaritëse qllog = f (Qtot) në ndërtesat e zyrave dhe njësive tregtare 

Shënim: Në tabelat e mësipërme, vlerat e kolonës qllogaA < 0.50 l/sek, janë prurjet llogaritëse 

të sistemit të furnizimit me ujë, që kanë pajisje me prurje nominale qA < 0.50 l/sek, kurse vlerat e 

kolonës qllogaA  ≥  0.50 l/sek, janë prurjet llogaritëse të sistemit të furnizimit me ujë, që kanë pajisje 

me prurje nominale qA ≥ 0.50 l/sek. 
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d) Përmasimi i elementëve të sistemit dhe humbjet hidraulike. Përmasat e elementëve të 

sistemit janë gjetur sipas shprehjes d = f (qllog, vek) duke u bazuar në tabelën nr. 4 të shpejtësive 

maksimale të lejuara dhe në grafikët e mëposhtëm të dhëna për secilin material të tubacionit dhe për 

temperaturat përkatëse të ujit në pjesët e sistemit në llogaritje.  

Në grafikët e mëposhtëm gjenden edhe pjerrësitë hidraulike (humbjet hidraulike të presionit 

për çdo metër gjatësi të tubit) të energjisë hidraulike (presionit) në çdo pjesë të sistemit ph = f (qllog, 

d, vek), dhe në llogaritjet, gjenden humbjet hidraulike gjatësore në secilën pjesë llogaritëse të 

sistemit . Shpejtësia e rekomanduar gjendet në intervalin midis shpejtësisë minimale Vmin = 0.50 ÷ 

0.75 [m/sek] dhe shpejtësive maksimale për çdo diametër, të paraqitura në tabelën e mëposhtme: 

 

Shpejtësitë maksimale të lejuara (Vmaks) 

Tub plastik (PP-R, PE, PE-Xa) 

Diametri Dj [mm] Shpejtësia Vmaks [m/sek] 

deri 25 1.4 

32 1.5 

40 1.8 

50 2.2 

63 2.4 

75 2.6 

90 e sipër 2.8 

 
Tabela 3. Shpejtësitë maksimale të lejuara të lëvizjes së ujit në sistemin hidrosanitar sipas diametrave të linjave 
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Figura 1. Grafiku i përcaktimit të diametrit dhe i humbjeve hidraulike të tubave PE shumështresorë për ujë me temperaturë 10 ºC. 

 

Shënim: Në grafikun e mësipërm 

“Prurja e ujit jepet me njësinë [l/orë], kurse humbjet hidraulike jepen me njësinë [mm/m]” 
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Figura 2. Grafiku i përcaktimit të diametrit dhe i humbjeve hidraulike të tubave PE shumështresorë për ujë me temperaturë 80 ºC. 

 

Shënim: Në grafikun e mësipërm 

“Prurja e ujit jepet me njësinë [l/orë], kurse humbjet hidraulike jepen me njësinë [mm/m]” 
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Figura 3. Grafiku i përcaktimit të diametrit dhe i humbjeve hidraulike të tubave PP-R, PN 10 bar për ujë me temperaturë 10 ºC 

 

Shënim: Në grafikun e mësipërm 

“Prurja e ujit jepet me njësinë [l/orë], kurse humbjet hidraulike jepen me njësinë [mm/m]” 
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Figura 4. Grafiku i përcaktimit të diametrit dhe i humbjeve hidraulike të tubave PP-R, PN 20 bar për ujë me temperaturë 80 ºC 

 

Shënim: Në grafikun e mësipërm 

“Prurja e ujit jepet me njësinë [l/orë], kurse humbjet hidraulike jepen me njësinë [mm/m]” 
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Figura 5. Grafiku i përcaktimit të diametrit dhe i humbjeve hidraulike të tubave PE 100, PN 10 bar për ujë me temperaturë 10 ºC 

 

Shënim: Në grafikun e mësipërm 

“Prurja e ujit jepet me njësinë [l/orë], kurse humbjet hidraulike jepen me njësinë [mm/m]” 
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e) Presioni i nevojshëm në hyrje të ndërtesës: Ky presion gjendet me formulën 

përkatëse si shumatore dhe duke pasur parasysh parametrat e mëposhtëm: 

HN = f (HGJ, hw, hWM, hP) 

 ku:   

 HN = presioni i nevojshëm në hyrje të ndërtesës; 

 HGJ = lartësia gjeometrike e pajisjes më të disfavorshme nga pika e lidhjes 

(PL) së sistemit hidrosanitar me rrjetin shpërndarës; 

 hw = humbjet hidraulike gjatësore dhe të vendit (apo lokale të llogaritura si 

15% të shumës së humbjeve gjatësore) të presionit të ujit, në rrugën apo linjat 

ku kalon uji, nga pika e lidhjes deri tek pajisja më e disfavorshme; 

 hWM = humbjet hidraulike totale në aparatin kryesor ujëmatës dhe në aparatin 

individual të apartamentit më të disfavorshëm, të cilat rekomandohet të jenë 

secila hWM < 2.5 m. 

 hP = 5 ÷ 15 m, presioni i punës i pajisjes më të disfavorshme (vlera varet nga 

lloji i pajisjes). 

 

f) Parametrat hidraulike të pikës së lidhjes PL të sistemit hidrosanitar të ndërtesës me 

rrjetin shpërndarës: Bazuar në hapat e mësipërme të projektimit të sistemit hidrosanitar të furnizimit 

me ujë të pijshëm, rezulton se, parametrat hidraulikë (prurja e kërkuar dhe presioni i 

nevojshëm) të sistemit në pikën e lidhjes PL, me largësi jo më tepër se 20 m nga ujëmatësi 

kryesor i ndërtesës, kanë vlerat si më poshtë: 

i) Q = 18.00 m³/orë 

ii) P (H) = 4.5 bar ( ≈ 47 m)  [1 bar = 10.33 m.k.u.]; 
 

g) Parametrat hidraulike të pompës dhe rezervuarit në dhomën teknike : 

 Grupi i presionit : 

• Q = 18 ÷ 20 m³/orë dhe H = 4.5 ÷ 5.0 [bar];  
Fuqia e pompës së ujit përcaktohet me anë të formulës përkatëse si më poshtë:  

• N = (Q x H) / (102 x n)  = 3.5 ÷ 4.0 [kW]; 
Ku: Q = prurja e ujit që dërgohet nga pompa [l/sek]; 

 H = Lartësia e punës së pompës (e dërgimit të ujit) [m]; 

n = rendimenti i pompës, minimalisht 70 % dhe jepet nga prodhuesi i pompës. 
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 Rezervuari i presionit: Bazuar në prurjen e kërkuar dhe në parametrat e 

pompës, vëllimi i rezervuarit të presionti duhet të jetë : V = 500 litra. 

 Rezervuari i ujit të pijshëm: Bazuar në numrin dhe llojin e përdoruesve, 

normën ditore të përdorimit të ujit, rezulton se vëllimi ditor i kërkuar i ujit është:  

- Numri i përdoruesve të ujit (banorë, punonjës, etj.): 300 persona; 

- Norma e përdorimit të ujit: 50 litra/njeri në ditë; 

- Vëllimi ditor i ujit V = 15 000 litra = 15 m³ ujë; 

Duke konsideruar se furnizimi me ujë nga rrjeti shpërndarës bëhet 2 herë në ditë, 

atëherë vëllimi i ujit të magazinuar në rezervuar (apo depozita) rezulton: 

V = 8 000 litra = 8 m³ (përmasat e rezervuarit jepen në vizatime). 
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1.2. SISTEMI HIDROSANITAR I KANALIZIMIT TË UJËRAVE TË NDOTURA 

(SKUN/HS) 

Sistemi hidrosanitar i kanalizimit të ujërave të ndotura (SKUN/hs) brenda dhe jashtë 

ndërtesës është projektuar në përputhje me Kushtet Teknike të Projektimit në fuqi (KTP – 11, 

1978), si dhe me standardet europiane të projektimit EN 752, EN 12050 dhe EN 12056.  

Projektimi i sistemit hidrosanitar të KUN së ndërtesës është kryer për të gjendur parametrat 

gjeometrike (diametri, lartësia e mbushjes së tubit) dhe hidraulike (prurja, shpejtësia e rrjedhjes) të 

elementëve apo pjesëve përbërëse të sistemit. Llogaritja e këtyre parametrave (diametri, lartësia e 

mbushjes së tubit, prurja, shpejtësia e rrjedhjes) kryhet sipas standardeve të sipërpërmendura, si dhe 

duke pasur parasysh edhe llojin dhe prurjen nominale (apo ekuivalentin) e shkarkimit të ujit nga çdo 

pajisje hidrosanitare. 

1.2.1. Skema e sistemit hidrosanitar të kanalizimit të ujërave të 
ndotura (SKUN/hs) 

Sistemi hidrosanitar i kanalizimeve të ujërave të ndotura të ndërtesës është sistem me 

vetërrjedhje nga pajisjet hidrosanitare e deri tek puseta e lidhjes me rrjetin e oborrit (nyjet sanitare 

të katit nëntokë do të largojnë ujërat e ndotura me ngritje mekanike, nëpërmjet pompave, sipas 

vizatimeve në projekt dhe parametrave të dhëna më poshtë).  

 Sistemi hidrosanitar i kanalizimeve të ujërave të ndotura të ndërtesës përbëhet nga pjesët 

përbërëse si më poshtë: 

a. Tubacionet e degëzimeve të cilat mbledhin dërgojnë ujërat e pajisjeve hidrosanitare 

tek kolona. Këto tubacione duhet të trasohen në brendësi të murit pas pajisjes (pjesa vertikale e tyre) 

dhe në dyshemenë e nyjes sanitare me pjerrësinë mininale pmin = 0.02 m/m (shih tabelat më poshtë). 

Lartësia minimale e shtresave për trasimin e tubacioneve duhet të jetë 15 ÷ 20 cm (ose soleta e 

nyjes sanitare të jetë e thelluar 10 ÷ 15 cm dhe shtresat të jenë 5 ÷ 10 cm). Bashkimi i tubacioneve 

në planin horizontal të jetë me kënd 45º dhe nuk lejohet bashkimi në një pikë i dy linjave që vijnë 

nga drejtime të kundërta (nuk lejohet lidhja me dopiobragë në planin horizontal). Tubacionet me 

drejtim pingul me tubacionin ku do dërgojnë ujërat e ndotura do të lidhen me bragë me kënd 45 º 

dhe bërryl me kënd 45 º. Tubacionet duhet të fiksohen me fasheta metalike (me gomina brenda tyre) 

në dyshemenë apo muret e nyjes sanitare, për të mos lejuar lëvizjen e tyre pas montimit. 

b. Tubacioni vertikal i kolonës së shkarkimit të ujërave të ndotura, i cili do të largojë 

ujërat e ndotura nga tubat e degëzimeve të nyjeve sanitare, në tubin përkatës të derdhjes në katin 

nëntokë apo nën dyshemenë e katit përdhe. Kolona do të montohet në puset teknike përkatëse dhe 

do të kapet në strukturë me fasheta metalike fikse dhe orientuese (jo të shtrënguara). Fashetat 
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metalike të jenë me gomina unazore brenda tyre për lidhjen sa më të mirë me tuabcionin dhe për të 

shmangur transmetimin e vibrimeve nga kolona tek struktura. Lidhja e tubave të degëzimeve tek 

kolona të bëhet me braga me kënd 88º 30’, ose në mungesë të tyre edhe me braga me kënd 45º dhe 

me bërryl me kënd 45º. Në kolonë lejohet lidhja me dopiobraga me kënd 45º, në katet e 

parashikuara (shih projektin). Kolonat duhet të dalin në tarracën e ndërtesës me lartësi 70 ÷ 100 cm 

mbi nivelin e shtresës më të sipërme të mbulesës së tarracës (shih vizatimet). Shmangjet e kolonave 

nga vertikaliteti të bëhen me kënde 45º si në vizatime. Të vendosen pikat e kontrollit në pozicionet 

e përcaktuara tek vizatimet dhe sidomos në vendet e veçanta, si para shmangjes nga vertikaliteti të 

kolonës në katet e ndryshme si dhe në fund të saj. Lidhja e kolonës shoqëruese të ajrimit të 

SKUN/hs dhe e degëzimeve në katet e poshtme të ndërtesës, në kolonën kryesore të shkarkimit, të 

bëhet si në vizatime dhe në përputhje me EN 12056. Lidhja e kolonës me tubin e derdhjes të 

realizohet gjithnjë me dy kthesa (bërryla) me kënd 45º dhe me largësi të kthesave nga njëra tjetra 

rreth L = 2 x Dj [mm] të kolonës. 

c. Tubat e derdhjes apo kolektorët, të cilët janë të lidhura me kolonat si në vizatime do 

të trasohen nën dyshemenë e katit përdhe ose nën tavanin e katit nëntokë (apo të katit përdhe), me 

pjerrësi pmin = 0.02 m/m, si në vizatime (nuk lejohen ndryshime të trasimit të tyre, pa miratimin 

me shkrim të supervizorit apo edhe projektuesit). Në pozicionet e parashikuara në projekt dhe para 

kthesave apo bashkimeve të tubave të derdhjes të vendosen pika kontrolli siç jepen në vizatime. 

d. Linjat e rrjetit të oborrit të kanalizimeve të ujërave të ndotura nga puseta e lidhjes me 

sistemin hidrosanitar të shkarkimit të ujërave të ndotura, deri tek puseta e lidhjes me rrjetin rrugor të 

kanalizimeve të ujërave të ndotura të qendrës së banuar, sipas lejes së dhënë nga ndërmarrja e UKT. 

Kjo linjë përbëhet nga pusetat e lidhjeve, tubacionet dhe nga pusetat e kthesave apo të bashkimeve 

të tubacioneve, si në vizatime. Tubacionet e kanalizimit të ujërave të ndotura, të cilat janë të klasës 

SN4 dhe/ose SN8, siç jepen në vizatime duhet të vendosen në thellësi minimale rreth H = 0.7 + Dj 

[m],në zonën e këmbësorëve dhe rreth H = 1.0 + Dj [m], në zonën e mjeteve motorike. Pusetat e 

lidhjes, bashkimit  dhe të kontrollit të tubacioneve të ujërave të ndotura do të jenë prej betoni të 

armuar të klasës C25/30, me çimento antisulfate, me mure me trashësi minimale t = 20 cm dhe me 

kapak gize të klasës EN 124 D400, për pusetat në rrugën e mjeteve motorike, EN 124 C250,  për 

pusetat në sheshin e parkimit dhe EN 124 B125,  për pusetat në zonën e gjelbër dhe të gjitha llojet e 

sipërppërmendura do të jenë me hyrje DN 600 ÷ 620 mm. Pusetat janë parashikuar tëjenë të 

betonuara në vend me përmasa si në vizatimet (hollësitë strukturore të shikohen tek projekti 

konstruktiv).  
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1.2.2. Projektimi i sistemit hidrosanitar të kanalizimit të ujërave 
të ndotura 

Projektimi i sistemit hidrosanitar të kanalizimit të ujërave të ndotura të ndërtesës është kryer sipas 

hapave të mëposhtëm: 

a) Planimetria: Pozicionimi i kolonës (-ave) të shkarkimit brenda puseve teknike të 

dhëna në projektin arkitektonik të ndërtesës. Pozicionimi i pajisjeve hidrosanitare është si në 

projektin arkitektonik, por në përputhje me kushtet e funksionimit të SKUN/hs (sipas së cilës 

klozeta rekomandohet të jetë afër kolonës së shkarkimit). Përcaktohet gjithashtu tipologjia e 

sistemit të shkarkimit, e cila do të jetë: 

•  me ajrim direkt, në rast se disniveli i lidhjes më të lartë në kolonë me tubin e 

derdhjes është ≤ 10 m (shih vizatimet); 

• Me ajrim paralel, në rast se disniveli i lidhjes më të lartë në kolonë me tubin e 

derdhjes është > 10 m (shih vizatimet, skemat sipas standardit EN 12056); 

Vizatimi i gjurmëve të linjave të shkarkimit të ujit nga pajisjet hidrosanitare të çdo nyjeje 

sanitare deri tek kolona përkatëse e shkarkimit. Pas kësaj vizatohen gjurmët e tubave të derdhjes 

(kolektorët), nën tavanin e katit nëntokë ose nën dyshemenë e katit përdhe të ndërtesës, duke filluar 

nga kolonat e deri tek pozicioni i pusetës përkatëse të lidhjes me rrjetin e mbledhjes së ujërave të 

ndërtesës (ose rrjeti i oborrit të ndërtesës apo kompleksit rezidencial). 

b) Skema aksonometrike: Vizatimi i skemës aksonometrike e sistemit ose skemës 

vertikale (principale) të kolonës(-ave) të kanalizimit të ujërave të ndotura (nëse nevojiten), sipas një 

dimetrie të caktuar. Në skemë paraqiten edhe elementët e veçantë, si pikat e kontrollit dhe pastrimit, 

sifonet apo kundravalvolat përkatëse, si dhe puseta e lidhjes me rrjetin e mbledhjes së ujërave. 

c) Prurjet llogaritëse: Ndarja dhe emërtimi i sistemit hidrosanitar të KUN në pjesë 

llogaritëse të sistemit duke u bazuar në planimetrinë dhe në skemën aksonometrike (apo principale) 

të këtij sistemi. Gjendet numri dhe lloji i pajisjeve hidrosanitare, të cilat shkarkojnë ujërat në çdo 

pjesë llogaritëse të sistemit dhe duke pasur parasysh parametrat hidraulike të pajisjeve në tabelën 

nr.4, gjenden prurjet totale dhe llogaritëse të ujit në çdo pjesë llogaritëse, sipas tabelës nr. 5 (ose 

formulave përkatëse), të ndara sipas kategorive të ndërtesave.  

Emërtimi i pajisjeve hidrosanitare Prurje 
[l/sek] 

Diametri 
Minimal  
Dj [mm] 

Pjerrësia 
minimale 
pmin [m/m] 

Pjerrësia 
normale pn 

[m/m] 
Larëse Duarsh – LD 0.5 40 0.02 0.035 

Bide – BD 0.5 40 0.02 0.035 

Klozetë – WC 2.5 90 ÷ 110 0.012 0.02 

Larëse Pjatash  - LP 0.8 50 0.02 0.035 
Pisuar - P 0.5 40 0.02 0.035 
Piletë Dyshemeje DN 50 ÷ 63 mm 0.8 50 ÷ 63 0.02 0.035 

 

Tabela 4. Prurjet nominale të shkarkimit dhe diametrat minimale të daljeve të pajisjeve 
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Bazuar në numrin dhe llojin e çdo pajisjeje hidrosanitare si dhe në prurjen nominale të 

secilës prej tyre, gjendet prurja totale dhe më pas prurja llogaritëse e çdo pjese me anën e tabelave 

ose edhe të formulave të mëposhtme, të ndara sipas kategorive të ndërtesave. Prurja llogaritëse e 

tubit të derdhjes që lidhet me pusetën e rrjetit të oborrit është prurja llogaritëse e shkarkimit të UN: 

i) të gjitha nyjeve sanitare (prurja gjendet duke pasur parasysh konceptin e njëkohshmërisë së 

funksionimit të pajisjeve hidrosanitare që shkarkojnë UN tek tubi përkatës i derdhjes) ose ii) të një 

pjese të nyjeve sanitare (prurja gjendet duke pasur parasysh konceptin e njëkohshmërisë së 

funksionimit të pajisjeve hidrosanitare që shkarkojnë UN tek tubi përkatës i derdhjes). 

Tabelat (nr. 5) dhe formulat e mëposhtme shërbejnë për gjetjen e prurjes llogaritëse 

(kundrejt shumës së prurjeve totale në secilën pjesë llogaritëse x—y, duke konsideruar 

njëkohshmërinë e funksionimit të pajisjeve hidrosanitare në çdo kategori ndërtese.  

Formulat dhe tabelat e sipërpërmendura jepen si më poshtë: 

• Formulat e qllog [l/sek] 

i) Ndërtesat e banimit dhe zyrat     𝑞𝑞𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙  =  0.50 x �𝑞𝑞𝑡𝑡𝑙𝑙𝑡𝑡    [𝑙𝑙/𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠] 

ii) Ndërtesat shoqërore, institucionet, spitalet, shkollat, hotelet, restorante  

         𝑞𝑞𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙  =  0.70 x �𝑞𝑞𝑡𝑡𝑙𝑙𝑡𝑡    [𝑙𝑙/𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠] 

iii) Ndërtesat e banjave sportive, dusheve publike  𝑞𝑞𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙  =  1.00 x �𝑞𝑞𝑡𝑡𝑙𝑙𝑡𝑡    [𝑙𝑙/𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠] 

iv) Ndërtesat industriale dhe laboratorët    𝑞𝑞𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙  =  1.20 x �𝑞𝑞𝑡𝑡𝑙𝑙𝑡𝑡    [𝑙𝑙/𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠] 

ku: 

• 𝑄𝑄𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙: prurja llogaritëse e KUN që kalon në tubacionin e pjesës llogaritëse 

• 𝑄𝑄𝑡𝑡𝑙𝑙𝑡𝑡: prurja totale e llogaritur si shumë e prurjeve nominale të shkarkimit të 

njëkohshëm të UN Të të gjitha pajisjeve hidrosanitare. 

Vlerat e prurjeve llogaritëse sipas vlerave të ndryshme të prurjeve totale, të llogaritura me formulat 

e mësipërme jepen në tabelën e mëposhtme nr. 8, sipas të cilës janë kryer veprimet e gjetjes së 

prurjeve llogaritëse. 

qtot = Σ QA 
[l/sek] 

qllog [l/sek] qtot = Σ QA 
[l/sek] 

qllog [l/sek] 

K = 0.5 K = 0.7 K = 1.0 K = 1.2 K = 0.5 K = 0.7 K = 1.0 K = 1.2 
10 1.6 2.2 3.2 3.8 130 5.7 8.0 11.4 13.7 
12 1.7 2.4 3.5 4.2 140 5.9 8.3 11.8 14.2 
14 1.9 2.6 3.7 4.5 150 6.1 8.6 12.2 14.7 
16 2.0 2.8 4.0 4.8 160 6.3 8.9 12.6 15.2 
18 2.1 3.0 4.2 5.1 170 6.5 9.1 13.0 15.6 
20 2.2 3.1 4.5 5.4 180 6.7 9.4 13.4 16.1 
25 2.5 3.5 5.0 6.0 190 6.9 9.6 13.8 16.5 
30 2.7 3.8 5.5 6.6 200 7.4 9.9 14.1 17.0 
35 3.0 4.1 5.9 7.1 220 7.6 10.4 14.8 17.8 
40 3.2 4.4 6.3 7.6 240 7.7 10.8 15.5 18.6 
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45 3.4 4.7 6.7 8.0 260 8.1 11.3 16.1 19.3 
50 3.5 4.9 7.1 8.5 280 8.4 11.7 16.7 20.1 
60 3.9 5.4 7.7 9.3 300 8.7 12.1 17.3 20.8 
70 4.2 5.9 8.4 10.0 320 8.9 12.5 17.9 21.5 
80 4.5 6.3 8.9 10.7 340 9.2 12.9 18.4 22.1 
90 4.7 6.6 9.5 11.4 360 9.5 13.3 19.0 22.8 

100 5.0 7.0 10.0 12.0 380 9.7 13.6 19.5 23.4 
110 5.2 7.3 10.5 12.6 400 10.0 14.0 20.0 24.0 
120 5.5 7.7 11.0 13.1      

Tabela 5.Përcaktimi i prurjes llogaritëse të UN 
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d) Përmasimi i elementëve të sistemit hidrosanitar të KUN. Përmasat e elementëve të 

sistemit janë gjetur sipas shprehjes d = f (qllog, h/D, vek), duke u bazuar në vlerat e prurjeve 

llogaritëse të pjesës llogaritëse, në vlerat minimale dhe maksimale të shpejtësive të lejuara, si dhe 

në lartësinë e mbushjes së tubacionit. Përmasimi sipas parimeve të mësipërme është kryer duke 

përdorur tabelat e tjera më poshtë me nr. 6 dhe nr.7, ku janë pasqyruar vlerat e parametrave të 

mësipërme, për prurje të ndryshme të ujit, në secilin tip linje dhe mbushje h/D = 0.5 (deri tek h/D = 

0.8 për tubat e derdhjes jashtë ndërtesës).  

Për përmasimin e tubacioneve duhet të kihet parasysh se lartësia e mbushjes së tubacioneve 

rekomandohet si më poshtë: 

• për tubat e degëzimeve brenda nyjes sanitare (tubat e lidhjes dhe të dërgimit): h = 0.5 D 

• për tubat e derdhjes (kolektorët) brenda ndërtesës:      h = 0.6 ÷ 0.7 D 

• për tubat e derdhjes (kolektorët) jashtë ndërtesës deri tek puseta e lidhjes,  h = 0.8 D. 

Shpejtësia rrjedhjes së ujërave të ndotura për përmasimin e tubacioneve të linjave duhet të 

jetë brenda intervalit të mëposhtëm:  

vmin = 0.5 ÷ 0.75 m/sek < vrek < vmaks = 1.5 ÷ 2.0 m/sek (brenda ndërtesës) 

vmin = 0.5 ÷ 0.75 m/sek < vrek < vmaks = 3.0 ÷ 3.5 m/sek (jashtë ndërtesës) 

 

Më poshtë jepen tabelat e përmasimit të tubacioneve (Dj = f (qllog, pn h/D), me nr.10 dhe 

nr.11. 
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a) Tubat e dërgimit në nyjet sanitare 

 

Prurjet në tubat e nyjes sanitare qllog = f (Dj, ptub) [l/sek] 

Dj [mm] Pjerrësia p [m/m] 
0.50% 1% 1.50% 2% 2.50% 

40 0.11 0.15 0.19 0.22 0.24 
50 0.21 0.3 0.37 0.43 0.48 
63 0.43 0.61 0.75 0.87 0.98 
75 0.72 1.03 1.26 1.46 1.64 
90 1.05 1.53 1.88 2.18 2.44 

110 1.95 2.79 3.42 3.96 4.43 
125 2.85 4.05 4.97 5.75 6.43 
160 5.7 8.23 10.10 11.68 13.07 

 

 

b) Kolonat e Shkarkimit 

 

Prurjet në kolonat e shkarkimit 

Kolonat e shkarkimit me ajrim direkt Kolonat e shkarkimit me ajrim paralel 

Kolona e Shkarkimit dhe tubi 
i ajrimit Prurja Kolona e Shkarkimit (tubi 

paralel i ajrimit) Prurja 

Dj [mm] qllog [l/sek] Dj [mm] qllog [l/sek] 
63 0.7 63 (50) 0.9 
75 2.0 75 (50) 2.6 
90 3.5 90 (63) 4.6 

110 5.2 110 (75) 7.3 
125 7.6 125 (90) 10.0 
160 12.4 160 (110) 18.3 
200 21.0 200 (110) 27.3 

 
Tabela 6. Përmasimi i tubacioneve të degëzimeve brenda nyjeve sanitare dhe të kolonave të shkarkimit 
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c) Tubat e derdhjes nëntavanorë ose nën dysheme (kolektorët e shkarkimit) për mbushje të 

ndryshme 

 

Prurjet Llogaritëse të Kolektorit të Shkarkimit  
a) Lartësia e Mbushjes h = 0.50 d (h/d = 0.50 = 50 %) 

Pjerrësia i [m/m] 
  

Dj 110 mm Dj 125 mm Dj 160 mm Dj 200 mm Dj 225 mm Dj 250 mm Dj 315 mm 
qmaks  
[l/s] 

v  
[m/s] 

qmaks  
[l/s] 

v  
[m/s] 

qmaks  
[l/s] 

v  
[m/s] 

qmaks  
[l/s] 

v  
[m/s] 

qmaks  
[l/s] 

v  
[m/s] 

qmaks  
[l/s] 

v  
[m/s] 

qmaks  
[l/s] 

v  
[m/s] 

0.005 1.8 0.5 2.8 0.5 5.4 0.6 10.0 0.8 15.9 0.8 18.9 0.9 34.1 1.0 
0.010 2.5 0.7 4.1 0.8 7.7 0.9 14.2 1.1 22.5 1.2 26.9 1.2 48.3 1.4 
0.015 3.1 0.8 5.0 1.0 9.4 1.1 17.4 1.3 27.6 1.5 32.9 1.5 59.2 1.8 
0.020 3.5 1.0 5.7 1.1 10.9 1.3 20.1 1.5 31.9 1.7 38.1 1.8 68.4 2.0 
0.025 4.0 1.1 6.4 1.2 12.2 1.5 22.5 1.7 35.7 1.9 42.6 2.0 76.6 2.3 
0.030 4.4 1.2 7.1 1.4 13.3 1.6 24.7 1.9 38.2 2.1 46.7 2.2 83.9 2.5 
0.035 4.7 1.3 7.6 1.5 14.4 1.7 26.6 2.0 42.3 2.2 50.4 2.3 90.7 2.7 
0.040 5.0 1.4 8.2 1.6 15.4 1.8 28.5 2.1 45.2 2.4 53.9 2.5 96.9 2.9 
0.045 5.3 1.5 8.7 1.7 16.3 2.0 30.2 2.3 48.0 2.5 57.2 2.7 102.8 3.1 
0.050 5.6 1.6 9.1 1.8 17.2 2.1 31.9 2.4 50.6 2.7 60.3 2.8 108.4 3.2 

                              
b) Lartësia e Mbushjes h = 0.70 d (h/d = 0.70 = 70 %) 

Pjerrësia i [m/m] Dj 110 mm Dj 125 mm Dj 160 mm Dj 200 mm Dj 225 mm Dj 250 mm Dj 315 mm 

  qmaks  
[l/s] 

v  
[m/s] 

qmaks  
[l/s] 

v  
[m/s] 

qmaks  
[l/s] 

v  
[m/s] 

qmaks  
[l/s] 

v  
[m/s] 

qmaks  
[l/s] 

v  
[m/s] 

qmaks  
[l/s] 

v  
[m/s] 

qmaks  
[l/s] 

v  
[m/s] 

0.005 2.9 0.5 4.8 0.6 9.0 0.7 16.7 0.8 26.5 0.9 31.6 1.0 56.8 1.1 
0.010 4.2 0.8 6.8 0.9 12.8 1.0 23.7 1.2 37.6 1.3 44.9 1.4 80.6 1.6 
0.015 5.1 1.0 8.3 1.1 15.7 1.3 29.1 1.5 46.2 1.6 55.0 1.7 98.8 2.0 
0.020 5.9 1.1 9.6 1.2 18.2 1.5 33.6 1.7 53.3 1.9 63.6 2.0 114.2 2.3 
0.025 6.7 1.2 10.8 1.4 20.3 1.6 37.6 1.9 59.7 2.1 71.1 2.2 127.7 2.6 
0.030 7.3 1.3 11.8 1.5 22.3 1.8 41.2 2.1 65.4 2.3 77.9 2.4 140.0 2.8 
0.035 7.9 1.5 12.8 1.6 24.1 1.9 44.5 2.2 70.6 2.5 84.2 2.6 151.2 3.0 
0.040 8.4 1.6 13.7 1.8 25.8 2.1 47.6 2.4 75.5 2.7 90.0 2.8 161.7 3.2 
0.045 8.9 1.7 14.5 1.9 27.3 2.2 50.5 2.5 80.1 2.8 95.5 3.0 171.5 3.4 
0.050 9.4 1.7 15.3 2.0 28.8 2.3 53.3 2.7 84.5 3.0 100.7 3.1 180.8 3.6 

 

Tabela 7. Përmasimi i tubave të derdhjes (kolektorëve nëntavanorë) me mbushje të ndryshme (brenda ndërtesës deri tek 

puseta e lidhjes) 

Vlerat e prurjeve tek tabela nr. 7 për përmasimin e tubave të derdhjes (apo kolektorëve 

brenda ndërtesës, deri tek puseta e lidhjes) janë llogaritur me formulën e Prandtl - Colebrook, me 

koefiçent ashpërsie të materialit të tubit kb = 1.0 mm dhe koefiçent viskoziteti të ujit ν = 1.31 x 10-6  

[m²/sek]. Tubacionet e linjave të rrjetit të oborrit (përfshirë tubacionin kryesor), llogariten me 

formulën Chezy, për lartësi mbushjeje h = 0.70 x d dhe për shpejtësi si më sipër. 
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1.3. SISTEMI I KULLIMIT TË UJËRAVE ATMOSFERIKË 

Sistemi i kanalizimit të ujërave atmosferike (SKUA) në ndërtesë dhe jashtë ndërtesës është 

projektuar në përputhje me Kushtet Teknike të Projektimit në fuqi (KTP – 11, 1978), si dhe me 

standardet europiane të projektimit EN 752, EN 12050 dhe EN 12056-3.  

Projektimi i sistemit të KUA së ndërtesës është kryer për të gjendur parametrat gjeometrike 

(diametri, lartësia e mbushjes së tubit) dhe hidraulike (prurja, shpejtësia e rrjedhjes) të elementëve 

apo pjesëve përbërëse të sistemit. Llogaritja e këtyre parametrave (diametri, lartësia e mbushjes së 

tubit, prurja, shpejtësia e rrjedhjes) kryhet sipas standardeve të sipërpërmendura, si dhe duke pasur 

parasysh edhe intensitetin e reshjeve, llojin dhe madhësinë e sipërfaqeve që kullohen dhe prurjen 

nominale të piletave, kanaleve me zgarë apo pusetave me zgarë për kapjen dhe futjen brenda 

sistemit me tubacione apo kanaleve të hapura të ujërave nga reshjet atmosferike. 

1.3.1. Skema e sistemit të kullimit dhe kanalizimit të ujërave 
atmsoferike (SKUA) 

Sistemi i kanalizimeve të ujërave atmosferike të ndërtesës (SKUA/hs) është sistem me 

vetërrjedhje nga tarraca, ballkonet dhe verandat e ndërtesës deri tek pusetat e lidhjes me rrjetin e 

SKUA të rrugës më të afërt me ndërtesën. Sistemi i KUA të ndërtesës përbëhet nga 2 nënsisteme si 

më poshtë: 

a. Sistemi i kullimit të ujërave atmosferike nga ndërtesa (tarraca, verandat dhe 

ballkonet) deri tek puseta e parë e lidhjes me rrjetin e mbledhjes së ujërave të oborrit. Ky sistem 

përbëhet nga : 

i. Piletat ujëmbledhëse në tarracën e ndërtesës, verandat dhe ballkonet e saj, të cilat kapin dhe 

fusin në tubacione, ujërat e reshjeve atmosferike të sipërfaqeve përkatëse ku ndodhen. Piletat 

vendosen në pikat më të ulëta të sipërfaqes ku ndodhen për të kulluar ujin e sipërfaqeve përkatëse 

ku ndodhen. Piletat janë parashikuar të jenë plastike (PE apo ABS) apo metalike me kapak inoksi, 

me kundravalvol dhe sifon me lartësi pune h ≥ 5 cm. Piletat mund të jenë me dalje vertikale apo 

horizontale, me diametër daljeje si në vizatime. 

ii. ullukët ujëmbledhës metalikë ose plastikë me seksion katërkëndor ose gjysëmrrethorë me 

pjerrësi p = 0.005 m/m (0.5 %). Daljet e ujit nga ullukët për tek kolonat e shiut të realizohen me 

hinka konike me përmasa: Bira hyrëse sipër D0=1.5xDjtubi dhe lartësia e hinkës H=1.0÷1.5 Djtubi. 

Përmasat dhe daljet e ullukëve jepen si në vizatime. 

iii. Tubacionet vertikale të kolonave të shkarkimit të ujërave atmosferike nga piletat / ullukët 

deri tek tubacioni i derdhjes në fund të kolonës. Kolonat do të montohen në faqen e jashtme të 

murit perimetral të ndërtesës. të pozicionuar në qoshet apo pozicionet si në vizatime. Kolonat do të 

kapen me fasheta fiksuese dhe udhëzues të pajisura me gomina brenda tyre. Kolonat do të jenë 



 

Faqja 24 nga 107 

vertikal dhe shmangja e tyre nga vertikaliteit do të bëhet me kthesa me kënd 45º, në pozicionet e 

treguar në vizatime. Para kthesave dhe në këmbë të tyre, të vendosen pikat e kontrollit. 

iv. Shkarkimi i tyre do të bëhet në pusetë plastike të posaçme, e quajtur “këmba e kolonës së 

shiut” me diametra si në vizatime. Kjo pusetë do të ketë kapakun e kontrollit sipas EN përkatëse 

dhe tubacioni dalës duhet të lidhet me pusetën më të afërt në vijë të drejtë ose me kthesë me kënd ≤ 

45º.  

b. Rrjeti nëntokësor i kanalizimit të ujërave atmosferike të mjedisit përreth ndërtesës. 

Ky sistem përbëhet nga: 

i.  Pusetat shimbledhëse, pusetat e kontrollit, të kthesës, bashkimit të tubacioneve, të 

cilat janë me material b/a dhe e përmasa si në vizatime. Kapakët e tyre janë prej gize sferoidale të 

klasës EN 124 C250 me përmasa si në vizatime;  

ii. Tubacionet e kanalizimit të ujërave atmosferike, të cilat do të jenë me material 

PE100 , me dy shtresa (shtresa e jashtme do të jetë e brinjuar), të klasës SN4 dhe/ose SN8, siç jepen 

në vizatime do të vendosen në thellësi minimale rreth H = 0.7 + Dj [m], në zonën e këmbësorëve 

dhe rreth H = 1.0 + Dj [m], në zonën e mjeteve motorike. 

iii. pusetat lidhëse (ose këmbët e kolonave të shiut”) me rrjetin e kullimit të ujërave të 

mjedisit përreth duke dhe nga tubacionet horizontale lidhëse. Këto puseta do të vendosen në afërsi 

të çdo kolone të kullimit të ujërave të bardha të reshjeve atmosferike. Këto puseta do të jenë prej 

plastike me kapak kontrolli të prodhuara sipas standardeve EN ose mund të jenë prej betoni me 

mure me trashësi rreth t = 10 ÷ 15 cm (në zonat këmbësore) ose me trashësi t = 20 ÷ 25 cm (në 

zonat me trafik mjetesh motorike). Kapakët e pusetave do të jenë prej B/A në zonën këmbësore dhe 

prej gize sferoidale të klasës EN 124 C250 për pusetat në sheshin e parkimit apo në kunetat anësore 

të rrugës dhe D400 për pusetat në korsinë e lëvizjes së mjeteve motorike në rrugë. 

1.3.2. Projektimi i sistemit të kanalizimit të ujërave atmosferike 
(SKUA) 

Projektimi i sistemit hidrosanitar të kanalizimit të ujërave atmosferike të ndërtesës dhe jashtë saj 

është kryer sipas hapave të mëposhtëm: 

a) Planimetria: Pozicionimi i piletave të tarracës dhe i kolonave të ujërave atmosferike 

brenda puseve teknike ose në pozicionet e dhëna në projektin arkitektonik të ndërtesës. Vizatimi i 

gjurmëve të linjave të shkarkimit të ujit në rast të shmangjes së tyre në katet përkatëse.  

Pas kësaj vizatohen gjurmët e tubave të rrjetit nëntokësor duke paracaktuar apo pozicionuar 

pusetat e kapjes së UA. Pusetat, sipas llogaritjeve janë vendosur në largësi L = 10 ÷ 20 ml midis 

tyre.  

b) Skema aksonometrike: Vizatimi i skemës aksonometrike të sistemit ose skemës vertikale 

(principale) të kolonës(-ave) të kanalizimit të ujërave atmosferike (nëse nevojiten), sipas një 
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dimetrie të caktuar. Në skemë paraqiten edhe elementët e veçantë, si piletat, pikat e kontrollit dhe 

pastrimit, sifonet apo kundravalvolat përkatëse, si dhe puseta e lidhjes (këmba e kolonës) me rrjetin 

e mbledhjes së ujërave. 

c) Prurjet llogaritëse: Ndarja dhe emërtimi i sistemit hidrosanitar të KUA në pjesë nëse 

nevojitet ose çdo kolonë llogaritet si pjesë llogaritëse më vete.  

Përcaktimi i prurjes llogaritëse të rrjedhjeve sipërfaqësore nga ujërat atmosferike është kryer 

duke zbatuar formulën e Metodës Racionale për përcaktimin e prurjeve. Llogaritjet për përcaktimin 

e prurjeve janë kryer: 

•  Për sistemin e kullimit të UA nga ndërtesa është pranuar intensiteti i shiut 

për periudhë përsëritjeje t = 100 vjet dhe kohëzgjatjeje t = 10 minuta, nga buletini 

meteorologjik i shirave maksimalë, IHM, Tiranë, 1985; 

• Për nëntokësor të kanalizimit të ujërave të reshjeve atmosferike është pranuar 

intensitet i shiut me periudhë përsëritjeje t = 10 vjet dhe me kohëzgjatje t = 20 minuta, nga 

buletini meteorologjik i shirave maksimalë, IHM, Tiranë, 1985  

• Duke u bazuar gjithashtu edhe në standardin EN 12056-3 dhe formulat 

hidraulike të Chezy, për përmasimin e ullukëve horizontalë, piletave, tubacioneve 

horizontale dhe të kolonave të shkarkimit të ujërave të shiut.  Formulat e llogaritjeve jepen si 

më poshtë:  

 Formula e metodës racionale: 

𝑄𝑄 = 𝑠𝑠 × 𝐶𝐶 ×  𝑖𝑖 × 𝐴𝐴       �𝑚𝑚³
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠� � 

ku: 

K = 0.00278, koeficient i sistemit metrik të llogaritjes 

C = 0.95, koeficient i rrjedhjes sipërfaqësore 

i = ............ [mm/orë], intensiteti i shiut për periudhë përsëritjeje si më sipër;  

A = sipërfaqja e papërshkueshme e tarracës së ndërtesës në shqyrtim. 

 Formula Chezy për përcaktimin e prurjeve llogaritëse të rrjedhjes sipërfaqësore  

𝑄𝑄 = 𝑆𝑆 × 𝐶𝐶 ×  √𝑅𝑅 × 𝑖𝑖        �𝑚𝑚³
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠� � 

ku: 

Q = prurja e përcjellë nga ulluku [m³/sek, l/sek]; 

𝐶𝐶 =  1
𝑛𝑛

 𝑅𝑅1 6�  , koeficienti Chezy për ullukun metalik;  

R = rrezja hidraulike e rrjedhjes [m]; 

i = pjerrësia e ullukëve apo e tubacioneve [m/m]; 
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d) Përmasimi i elementëve të sistemit hidrosanitar të KUA. Përmasimi i kolonave 

vertikale të reshjeve atmosferike të sistemit janë gjetur sipas shprehjes së Wyly – Eaton dhe të 

paraqitura tek tabela e mëposhtme nr. 8.  

Llogaritja e prurjeve dhe e përmasave të linjave të rrjetit nëntokësor të reshjeve atmosferike 

jashtë ndërtesës (d.m.th. për çdo tubacion të rrjetit, midis dy pusetave bashkuese apo lidhëse), si dhe 

përmasimi i elementëve të rrjetit inxhinierik do të kryhet me të njëjtat formula, sikurse tek 

projektimi i sistemit të ujërave të ndotura jashtë ndërtesës; me formulën d = f (qllog, h/D, vek), duke u 

bazuar në vlerat e prurjeve llogaritëse të pjesës llogaritëse, në vlerat minimale dhe maksimale të 

shpejtësive të lejuara, si dhe në lartësinë e mbushjes së tubacionit.  

Diametrat e kolonave të shkarkimit të ujërave të reshjeve nga sipërfaqet, jepet më poshtë: 
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Tabela 8. Përmasimi i kolonave të ujërave të reshjeve atmosferike 

 

  
Diametri i Brendshëm i 
Kolonës së Shiut  Db 

[mm] 

Prurjet Q [l/sek] 

Shkalla e Mbushjes               
f = 0.20 

Shkalla e Mbushjes               
f = 0.33 

50 0.70 1.70 
55 0.90 2.20 
60 1.20 2.70 
65 1.50 3.40 
70 1.80 4.10 
75 2.20 5.00 
80 2.60 5.90 
85 3.00 6.90 
90 3.50 8.10 
95 4.00 9.30 
100 4.60 10.70 
110 6.00 13.80 
120 7.60 17.40 
130 9.40 21.60 
140 11.40 26.30 
150 13.70 31.60 
160 16.30 37.50 
170 19.10 44.10 
180 22.30 51.40 
190 25.70 59.30 
200 29.50 68.00 
220 38.10 87.70 
240 48.00 110.60 
260 59.40 137.00 
280 72.40 166.90 
300 87.10 200.60 

> 300 Formula Wyly - Eaton Formula Wyly - Eaton 
   

Formula Wyly - Eaton 

Q = 2.5 x 10^(-4) x kb^(-0.167) x Db ^(2.667) x f^(1.667) 
ku:   

Q [l/sek] = prurja e kolonës së shiut  

kb = koefiçenti i ashpërsisë së tubit, në mm (e konsideruar, 0.25mm) 
Db = diametri i brendshëm i kolonës së shiut [mm] 
f = shkalla e mbushjes, e përcaktuar si raport i hapësirës së mbushur kundrejt 
sipërfaqes së seksionit të tubit. 
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2. SPECIFIKIMET TEKNIKE TË PROJEKTIT TË SISTEMEVE HIDROSANITARE 

2.1. ZBATIMI I PUNIMEVE TË NDËRTIMIT  

Para fillimit të punimeve të zbatimit të sistemit hidrosanitar të ndërtesës, duhet të verifikohet 

planimetria e dhënë në vizatime me planimetrinë e zbatuar të ndërtesës. Të verifikohet pozicioni i 

mureve, dyerve, dritareve etj. kundrejt të njëjtëve elementë në vizatimet e projektit të sistemit 

hidrosanitar të ndërtesës. Për çdo ndryshim nga projekti të kontaktohet projektuesi i sistemeve 

hidrosanitare ose supervizori i projektit dhe të merret miratimi me shkrim i tij para fillimit të 

punimeve. 

Para fillimit të punimeve të kontrollohen materialet e sistemit, që të jenë transportuar dhe 

magazinuar sipas kushteve dhe udhëzimeve të dhëna nga prodhuesi. Të mos pranohen materialet, në 

rast të mos përmbushjes së kushteve dhe udhëzimeve të prodhuesit për transportin dhe 

magazinimin, sepse materiali jo i përshtatshëm mund të rezultojë në sistem të keq zbatuar dhe me 

mundësi mosfunksionimi apo rrjedhjeje.  

Pas magazinimit të materialeve të bëhet kontrolli fizik i tyre, si më poshtë:  

• Tubacionet  

• Rakorderitë (bërrylat me dhe pa filetime, Tee me dhe pa filetime, manikotat me dhe pa 

filetime, reduksionet; bërrylat, bragat me dalje dopio ose jo, reduksionet, pikat e 

kontrollit etj.)  

• Pajisjet e kontrollit të rrjedhjes si: saraçineska, kundravalvola, kolektorë etj., 

• Pompat apo grupet e presionit të ujit të pijshëm, të kanalizimeve të ujërave të ndotura 

apo të kullimit të ujërave atmosferike 

të kontrollohen për dëmtime, çarje, deformim të seksionit rrethor (apo edhe gomina izoluese), 

deformim i tubacionit sipas aksit të tij (harkim i tubit), mosfunksionim, parametrat hidraulike 

dhe fizike të tyre, etj. Çdo gjendje apo veti e materialeve duhet të jetë në përputhje me standardet 

e prodhimit të tyre si dhe me udhëzimet apo parametrat e dhëna nga prodhuesi, si dhe me 

parametrat e dhëna në projekt. Për çdo ndryshim të vërejtur të parametrave të elementëve të 

sipërpërmendur (apo edhe të tjera që janë pjesë e projektit), apo dëmtimet si më sipër, të merren 

masa për zëvendësimin e pjesëve, pajisjeve të kontrollit të rrjedhjes, makinerive apo materialeve 

të tjera jashtë standardit me pjesë, pajisje të kontrollit të rrjedhjes, makineri dhe materiale të reja 

dhe në përputhje me standardet përkatëse të prodhimit të tyre. Gjithashtu, të kontrollohen që 

materiali i tyre, madhësitë e diametrave, presionet e punës etj. të jenë në përputhje me vlerat e 

dhëna në projekt. 
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Pas verifikimeve të mësipërme të vazhdohet me zbatimin e sistemit hidrosanitar të 

ndërtesës. 

Të gjitha punimet e zbatimit të sistemit hidrosanitar të furnizimit me ujë të pijshëm, të 

furnizimit me ujë për shuarjen e zjarreve, si dhe të shkarkimit të ujërave të ndotura dhe 

atmosferike duhet të kryhen sipas Kushteve Teknike të Zbatimit Shqiptare në fuqi, ose kushte 

teknike apo standarde analoge, në rast të mos pasqyrimit të këtyre punimeve nga KTP apo KTZ 

shqiptare (të shënohet në procesverbalin e punimeve standardi referues i zbatimit të punimeve 

dhe masat përkatëse). Të gjitha punimet dhe pozicionimi i elementëve të montuar të sistemit 

hidrosanitar të evidentohen me fotografi, si punime të fshehura. 

Tubacionet e sistemit hidrosanitar (SFU/hs dhe SKUN/hs) duhet të vendosen në 

pozicionet e treguara në vizatime, me diametrat dhe pjerrësitë përkatëse. Duhet bërë kujdes në 

montimet e tubacioneve të shkarkimit, të cilat duhet të jenë me pjerrësinë e dhënë në projekt. 

Të kontrollohet mirë vertikaliteti i kolonave të SFU, SKUN dhe SKUB gjatë punimeve. Kolonat 

duhet të kapen me fasheta fiksuese dhe fasheta udhëzuese sipas udhëzimeve të Kushteve Teknike 

përkatëse të Zbatimit.  

Gjatë dhe pas punimeve të merren masa për ruajtjen e tubacionit nga dëmtimet mekanike.  

Në dhomën teknike të SFU vendosen depozitat e ruajtjes së ujit për SFU dhe për sistemin e 

shuarjes së zjarreve si dhe grupet përkatëse të presionit, të lidhura midis tyre me tubacione, 

rakorderi, saraçineska dhe valvola. 

Në dhomat teknike të montohen në distancat e përcaktuar depozitat e ujit të pijshëm dhe të 

shuarjes së zjarrit, siç jepet në vizatimet e projektit. Në këto depozita të montohen galexhantët 

mekanikë në hyrje të depozitave siç tregohet në projekt. Të montohen gjithashtu galexhantët 

elektrikë, të cilët lejojnë fikjen dhe ndezjen e grupeve përkatëse të presionit të furnizimit me ujë. 

 Grupi i presionit të ujit të pijshëm duhet të 

jetë në përputhje me të dhënat e paraqitura në 

projekt, ose parametrat hidraulikë të tyre të 

përputhen me parametrat e dhëna në projekt, nëse 

nuk specifikohet tjetër. Montimi i grupit të presionit 

të kryhet në përputhje me standardet përkatëse dhe 

sipas udhëzimeve të prodhuesit të tyre.  

Grupi i presionit të ujit të pijshëm duhet të 

jetë minimumi me dy elektropompa horizontale ose 

vertikale si në figurën më poshtë Grupi duhet të jetë 

i pajisur me saraçineskat, kundravalvolat, 

rezervuarët e presionit për çdo pompë (do të merren 

në bazë të fuqisë, presionit dhe prurjes së një pompe),  si dhe paneli elektrik i komandimit të tij. 
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Parametrat e një pompe të grupit të presionit duhet të jenë të njëjta me parametrat e kërkuara për 

pikën e lidhjes së ujësjellësit, të përmendura më sipër. 

Meqenëse në zonë ka probleme për sigurimin e sasive të kërkuara të ujit dhe me presionin 

e duhur për furnizimin me ujë të kompleksit nga rrjeti shpërndarës, është parashikuar edhe 

vendosja në një dhomë teknike e depozitave për grumbullimin e sasisë së ujit për nevojat e 

sistemit hidrosanitar gjatë një dite (tek ndërtesat e banimit, hotelet, konviktet, spitalet dhe 

ndërtesat me aktivitet të pandërprerë 24 orësh, kjo rezervë është e parashikuar për 24 orë ose për 

periudhën midis 2 furnizimeve nga ndërmarrja përkatëse e ujësjellësit. 

• Diametrat e tubacioneve horizontale të shtruara në dyshemetë apo muret e nyjeve 

sanitare, jepen në planimetritë e çdo kati dhe të çdo nyjeje sanitare, kurse për kolonën 

e ujësjellësit jepen në skemën aksonometrike të këtij të fundit. 

• Ujëmatësi (kontatori) do të vendoset në kutinë përkatëse, përmasat e të cilës, të 

mundësojnë futjen brenda saj të kontatorit, saraçineskave dhe kundravalvolës dhe 

pajisjeve të tjera të parashikuara. 

• Para mbulimit të tubacioneve të kryhet prova hidraulike e rrjetit të brendshëm të 

ujësjellësit duke marrë masat sipas kushteve teknike, me presionin prove Pprovë = Ppunë 

+ 5 bar por jo më tepër se 10 bar, për kohëzgjatje të testit jo më pak se 24 orë. Vlerat 

e presionit dhe proçedurat e kryerjes së provave, të jenë në përputhje me EN 805, EN 

806, apo kushte të tjera të ngjashme. Para fillimit të provave të përshkruhet nga 

zbatuesi, mënyra e testimit dhe proces verbalet përkatëse. 

• Në kuotën më të lartë të kolonave të sistemit të furnizimit me ujë të ftohtë dhe të 

ngrohtë, të vendosen nxjerrës ajri (ventila). 

• Lidhja e Kolonave në mur (në hapësirat e puseve) të realizohet çdo 1.5 m dhe në çdo 

degëzim apo kthesë të tubacionit.  

Sistemi i shkarkimeve të ujërave të ndotura do të zbatohet në përputhje me Kushtet Teknike 

të Zbatimit në Fuqi, ose kushte të tjera të ngjashme (zbatuesi duhet të njoftojë supervizorin para 

fillimit të punimeve për kushtet e zbatimit të cilat i referohet gjatë punimeve). 

• Tubat e kolonave dhe të dërgimit në banja dhe të linjave të shkarkimit të ujit,  

të jenë tuba Polipropileni me dy ose tre shtresa (PP3),  me bashkime me gota dhe me 

gomina brenda gotave për presion pune PN 6 bar dhe me trashësi muri të tubacionit siç jepet në 

vizatime. 

• Diametrat e kolonave të shkarkimit janë diametër Dj 110 mm (PP3).  

• Diametrat e tubave horizontalë të dërgimit në banja, në dysheme të jenë me diametër 

Dj 50 mm (PP3) dhe me pjerrësi p = 0.02 m/m (p = 2 %). 
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• Diametrat e kolektorëve nën dyshemenë e katit përdhe janë me diametër Dj 125 mm 

(PP3) ose diametër Dj 160 mm (PP3), siç  jepen në planimetrinë e projektit dhe të 

vendosen me pjerrësi si në vizatime. Tubacionet e kolektorëve nën dysheme mund të 

jenë edhe të tipit PVC-U me bashkim me gota me gomina (shih specifikimet);          

• Diametrat e kanalizimeve të jashtme të UN janë me diametër Dj 200 dhe Dj 250 mm 

kur përcjellin vetëm ujërat e ndotura dhe me diametër minimal Dj 315 mm, kur 

përcjellin edhe ujërat e reshjeve atmosferike nga tarraca, verandat apo ballkonet e 

ndërtesës. Diametrat e këtyre tubacioneve të shikohen në vizatimet përkatëse. 

• Pjerrësia e tubacioneve të jetë konstante gjatë gjithë traktit. 

• Të kontrollohet vertikaliteti i kolonave të shkarkimit. 

• Lidhjet e kolonave me kolektorët nën dysheme (kthesë me kënd 90°) të realizohet 

me dy kthesa 45°. 

• Çdo ndryshim vertikaliteti i aksit të kolonave të realizohet me kthesa 45°. 

• Lidhja e tubave të dërgimit në dysheme të realizohet me braga dhe bërryla me kënd 

45°. 

• Në lidhjet e kolonave me tubat e derdhjes apo kolektorët; para futjes së kolonave nën 

dysheme, të vendosen pjesë pastrimi siç tregohet në fletën e hollësive të ndryshme. 

Në kolektorët nën dysheme të vendosen pjesët e pastrimit si në vizatime. 

• Për eliminimin e zhurmave të shkarkimit të ujit në kolektorët e varur të vishen këta 

të fundit me bukë peshku ose ndonjë material tjetër izolues. Në këto raste tubat e 

derdhjes mund të montohen edhe me materiale polipropileni të mineralizuar, për 

shuarjen e zhurmave. 

• Tubat e ajrimit të kenë lartësi >= 100 cm mbi tarracë, në rastin e tarracave të 

pashfrytëzueshme, dhe >= 2,50  m mbi tarracë, në rastin e tarracave të 

shfrytëzueshme. Kolonat duhet të dalin në tarracë ose në pamundësi të pajisen me 

ventila ajrimi në kokën e kolonës (të verifikohet në vend pamundësia e daljes së 

kolonës në tarracë dhe të shënohet në projektin përkatës e shoqëruar me fotografi); 

• Lidhja e tubave në mur me fasheta me diametrat përkatëse të realizohet si më poshtë: 

- Kolonat çdo 1.50 m lartësi dhe poshtë çdo degëzimi. 

- Kolektorët çdo 10 diametra të tubacionit ose minimalisht çdo 1 m gjatësi 

(cila të jetë më e vogël) dhe në çdo degëzim apo kthesë tubacioni.  

• Vrimat në muret perimetralë të izolohen me materiale hidroizoluese elastike. 

• Sifonet e aparateve sanitare të jenë minimalisht me lartësi pune hsif = 50 ÷ 100 mm. 

• Të bëhet prova hidraulike e sistemit të shkarkimeve, për mosrrjedhjen e ujit nga 

tubat vertikalë dhe horizontalë (kolona dhe tuba derdhjes apo degëzimesh në nyjet 
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sanitare), siç udhëzohet nga prodhuesi i materialeve. Në këtë rast mbushen 

tubacionet me ujë dhe me presion 5 ÷ 6 m kolonë uji duke realizuar një presion 

maksimal prej 50 ÷ 60 kPa në pikën më të ulët të pjesës nën kontroll. 

• Pusetat të realizohen prej betoni hidroteknik, me çimento sulfatike kundra 

agresivitetit të ujërave me pH acid apo bazik nga nyjet sanitare dhe me mur me 

trashësi si në vizatime. Nga brenda mund të suvatohet me llaç me çimento sulfatike, 

për mbrojtjen e betonit nga agresiviteti i ujërave të ndotura. Të sigurohen pusetat, për 

të mos lejuar filtrimin e ujërave të ndotura nga muret e pusetës dhe nga pikat e hyrje 

daljes së tubave nga puseta, në faqet e kontaktit të tubave me muret e pusetave .Të 

sigurohen lidhjet e tubave të derdhjes dhe ato të rrjetit të oborrit, për të mos lejuar 

filtrimin e ujërave të ndotura nga to.  

• Pusetat të vendosen në distancën minimale L = 2.50 ÷ 3.00 m, të faqes së jashtme të 

saj më afër ndërtesës, me faqen e jashtme të plintit, themelit të vazhduar, pllakës apo 

murit të ndërtesës. 
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2.2. SPECIFIKIME TEKNIKE TË MATERIALEVE DHE PAJISJEVE  

2.2.1. Sistemi i furnizimit me ujë të pijshëm (SFU) 

2.2.1.1. Sistemi i hidrosanitar i furnizimit me ujë të pijshëm (SFU/hs) 

Sistemi i brendshëm i furnizimit me ujë të ndërtesës përbëhet nga: 

a) Tubacionet të cilat duhet të jenë me material: 

a. Polipropileni type 3 ( PP TYPE 3) me bashkim me ngrohje në përputhje me standardet 

EN ISO: 15874 dhe DIN 8077 dhe DIN 8078. 

Tubat të jenë prodhuar me material polipropileni random, me parametrat e mëposhtme: 

Parametri Norma  Vlera Njësia 
Dendësia në 23 ºC ISO 1183 0.898 g/cm³ 
Rrjedhshmëria: MFI 190/5 kg ISO 1133 0.5 g/10 min 
                     MFI 230/2.16 kg ISO 1133 0.3 g/10 min 
Përcjellshmëria termike në 20 ºC DIN52612 0.24 W/mK 
Koefiçenti i zgjatimit termik linear 
0 ºC÷70 ºC 

DIN53752 0.15 mm/mk 

Koefiçenti i ashpërsisë   0.007 mm 
 

Tubat PP-R të kenë klasifikimin e periudhës së përdorimit 50 vjet, si më poshtë: 

- Klasa nr. I; 

- Temperatura e punës 60 ºC; 

- Presioni i punës:  10 bar për tuba PP-R, PN 20 – SDR 6 

  8 bar për tuba PP-R, PN 16 – SDR 7.4 

  6 bar për tuba PP-R, PN 10 – SDR 11 

Gama e prodhimit të tubacioneve PP-R është si më poshtë: 

Kategoria e 

presionit [bar] 

Klasa e raportit 

e/D - SDR 

 

               Diametri [mm] 

PN 10 SDR 11 
Dj 20x1.9 mm, Dj 25x2.3 mm, Dj 32x2.9 mm, Dj 40x3.7 mm, Dj 50x4.6 mm, 

Dj 63x5.8 mm, Dj 75x6.8 mm, Dj 90x8.2 mm, Dj 110x10 mm, Dj 125x11.4 mm 

PN 16  SDR 7.4 
Dj 32x4.4 mm, Dj 40x5.5 mm, Dj 50x6.9 mm, Dj 63x8.6 mm, Dj 75x10.3 mm, 

Dj 90x12.3 mm, Dj 110x15.1 mm, Dj 125x17.1 mm 

PN 20  SDR 6 
Dj 20x3.4 mm, Dj 25x4.2 mm, Dj 32x5.4 mm, Dj 40x6.7 mm, Dj 50x8.3 mm, 

Dj 63x10.5 mm, Dj 75x12.5 mm, Dj 90x15 mm, Dj 110x18.3 mm 

Rakorderitë e tubacioneve të mësipërme janë me material PP-R, të klasës së presioneve PN 

20 bar – SDR 6 dhe janë të tipit: kthesë (bërryl) lisho 90º, kthesë (bërryl) lisho 45º, tee (degëzim) 

lisho, manikota lisho, bërryl PP-R me xhunto të filetuar bronzi të kromuar CW614N, Tee (degëzim) 

PP-R me xhunto të filetuar bronzi të kromuar CW614N, kalesa PP-R lisho, etj. me përmasa nga Dj 
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20 mm ÷ Dj 125 mm. Bashkimi i tyre bëhet në mënyrë termike me ngrohje me kontakt me piastra 

metalike të materialit deri në shkrirje dhe përzierje e materialit të shkrirë realizon ngjitjen.  

       
Materiali të jetë i shoqëruar me çertifikatën e përputhshmërisë së prodhimit sipas 

standardeve të mësipërme dhe të jetë i çertifikuar për ujë të pijshëm. 

 

b. Polietileni të rrjetëzuar tip PEXb-ALU-PEXb, me bashkim me rakorderi bronzi 

CW614N e CW617N me shtrëngim, të prodhuara në përputhje me standardet EN 

ISO 21003, EN ISO 15875, DIN 16833, DIN 16837, UNI 10954-1 dhe/ose UNI 

9338. Shtrëngimi i tubave në rakorderitë prej bronzi kryhet nëpërmjet pincave të 

posaçme, sipas udhëzimeve të prodhuesit të materialeve përkatëse. Rakorderitë e 

këtyre materialeve të jenë të së njëjtës markë me ato të tubacionit të përdorur, të 

prodhuara në përputhje me normat EN 12164, EN 12165 dhe EN 12168 a. 

Tubat të jenë prodhuar me material polipropileni random, me parametrat e mëposhtme: 

Parametri Norma  Vlera Njësia 
Dendësia në 23 ºC DIN53479 0.943 g/cm³ 
Rrjedhshmëria: MFI 190/5 kg ISO 1133 2.5 g/10 min 
Përcjellshmëria termike në 20 ºC DIN52612 0.33 W/mK 
Koefiçenti i zgjatimit termik linear 
0 ºC÷70 ºC 

DIN53752 0.15 mm/mk 

Koefiçenti i ashpërsisë   0.007 mm 
 

Tubat PEXb të kenë klasifikimin e periudhës së përdorimit 50 vjet, si më poshtë: 

- Klasa nr. I; 

- Temperatura e punës 60 ºC; 

- Presioni i punës:  10 bar  

Gama e prodhimit të tubacioneve PP-R është si më poshtë: 

Kategoria e 

presionit [bar] 

Klasa e 

materialit 

  

           Diametri [mm] 

PN 10 (ujë i 

ftohtë) 

PE-Xb – AL – 

PE-Xb 

Dj 16x2.0 mm, Dj 20x2.0 mm, Dj 26x3.0 mm, Dj 32x3.0 mm, Dj 40x3.5 mm, 

Dj 50x4.0 mm, Dj 63x4.5 mm, Dj 75x5.0 mm, Dj 90x7.0 mm 

PN 10 (ujë i 
ngrohtë) 

PE-Xb – AL – 
PE-Xb 

Dj 16x2.25 mm, Dj 20x2.5 mm, Dj 26x3.0 mm, Dj 32x3.0 mm, Dj 40x3.5 mm, 

Dj 50x4.0 mm, Dj 63x4.5 mm, Dj 75x5.0 mm, Dj 90x7.0 mm 
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Tubacionet të jenë të shoqëruara edhe me material termoizolues tip guainë me trashësi t = 

6 ÷ 10 mm me përcjellshmëri termike 0.0397 W/mK, dendësi 33 kg/m³, shkalla e durueshmërisë 

në djegje B-s1,d0,sipas EN13501, në përputhje me EN 1350, si dhe sipas udhëzimeve të 

prodhuesit të tubacioneve. 

b) Saraçineskat e komandimit të rrjedhjes, të cilat montohen në dhomën teknike ose në hyrje të 

shpërndarësve të ujit në secilën nyje sanitare, për secilin sistem (uji i ftohtë apo uji i ngrohtë). 

Këto saraçineska duhet të jenë me material prej bronzi, me mbyllës tip sferik, tip me portë 

ose me disk. Këto saraçineska mund të komandohen me mbyllës me levë apo me volant 

rrotullues rreth aksit të saraçineskës. Saraçineskat duhet të jenë të prodhuara në përputhje me 

standardet EN 1982, EN 12164, EN 12165, UNI 10226, ISO 7 dhe ISO 228/1. 

c) Kundravalvolat (valvola moskthimi), të cilat montohen në dhomën teknike ose siç jepet në 

vizatime. Këto kundravalvola duhet të jenë me material prej bronzi, me mbyllës tip me sustë 

ose tip me portë. Kundravalvolat duhet të jenë të prodhuara në përputhje me standardet EN 

1982, EN 12165 dhe ISO 228/1. 

d) Filtrat mekanikë, të cilat montohen në dhomën teknike ose në kutinë e aparatit ujëmatës siç 

jepet në vizatime. Këto filtra duhet të jenë me trup me material prej bronzi, dhe me rrjetë 

çeliku inoks AISI 304. Filtrat duhet të jenë të prodhuara në përputhje me standardet EN 1982, 

EN 12165 dhe ISO 228/1. 

e) Shpërndarësit e ujit, të cilat montohen në kutinë e përkatëse në nyjën sanitare, siç jepet në 

vizatime. Këto shpërndarës duhet të jenë me trup me material prej bronzi, të prodhuara në 

përputhje me standardin ISO 228/1. 

Të gjtha materialet e sipërpërmendura të jenë për presione PFA (PN) 10 bar apo PFA 

(PN) 16 bar. 

Fashetat e tubacioneve të jenë të prodhuara sipas rekomandimeve të prodhuesve të 

tubacioneve.. 

Të gjitha materialet e sipërpërmendura që janë në kontakt me ujin e pijshëm të jenë të 

shoqëruara me çertifikatën e cilësisë për ujë të pijshëm dhe të origjinës së tyre, të dhëna nga 

firma prodhuese. Gjithashtu të jenë të çertifikuara sipas normave ISO 9001 dhe/ose ISO 9002. 

 

2.2.1.2. Sistemi i jashtëm i furnizimit me ujë të pijshëm (SFU) 

Tubacionet të jenë me material polietileni me dendësi të lartë (HDPE-eng), të klasës PE 

100, për presione funksioni PFA (PN) 10 bar (për këtë të fundit të sigurohet i dokumentuar nga 

ujësjellësi presioni në pikën e lidhjes). Këto tubacione dhe rakorderitë përkatëse mund të 

bashkohen me ngjitje kokë më kokë dhe me elektrofuzion. Tubacionet dhe rakorderitë prej 

polietileni me dendësi të lartë të jenë të së njëjtës markë dhe të jenë të prodhuara në përputhje me 

normën EN 12201, DIN EN 1555-2, UNI EN 1622 dhe EN 805. 
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Të gjitha materialet e sipërpërmendura që janë në kontakt me ujin e pijshëm të jenë të 

shoqëruara me çertifikatën e cilësisë për ujë të pijshëm dhe të origjinës së tyre, të dhëna nga 

firma prodhuese. Gjithashtu të jenë të çertifikuara sipas normave ISO 9001 dhe/ose ISO 9002. 

 

2.2.1.3.Sistemi i furnizimit me ujë për shuarjen e zjarrit me hidrantë 

Tubacionet e sistemit të brendshëm kundra zjarrit të jenë me material metalik (çelik i 

zinkuar), në përputhje me normën EN 10224, EN 10255, DIN-EU 10088, për korrozionin dhe 

me presion pune PFA (PN) 20 bar. 

Rakorderitë e këtyre materialeve të jenë të së njëjtës markë me ato të tubacionit të 

përdorur, ku rakorderitë të jenë në përputhje me normat EN 10242. 

Të gjitha materialet e sipërpërmendura që janë në kontakt me ujin të jenë të shoqëruara 

me çertifikatën e cilësisë për ujin që përcjellin dhe të origjinës së tyre, të dhëna nga firma 

prodhuese. Gjithashtu të jenë të çertifikuara sipas normave ISO 9001 dhe/ose ISO 9002. 

Fashetat e tubacioneve të jenë të së njëjtës markë me ato të tubacioneve të përdorur. 

Sistemi i jashtëm do të ketë të njëjtat materiale si tek sistemi i furnizimit me ujë të 

pijshëm. 

2.2.2. Sistemi i kanalizimeve të ujërave të ndotura dhe 
atmosferike (SKUN dhe SKUA) 

2.2.2.1. Sistemi hidrosanitar i kanalizimeve të ujërave të ndotura në ndërtesë (SKUN/hs) 

Tubacionet e sistemit të shkarkimeve të ujrave të përdorura brenda ndërtesës të jenë me 

material Polipropileni me bashkime me gota dhe me gomina tip O-ring, për presione PFA6, të 

cilat të jenë sipas standartit UNI EN 1451 ose DIN 4102 B1 dhe të klasifikuara me kodin e 

vendit të montimit BD.  

Rakorderitë e këtyre materialeve të jenë të së njëjtës markë me ato të tubacionit të 

përdorur, ku rakorderitë të jenë në përputhje me normat EN UNI EN1451 ose DIN 4102 B1 dhe 

të klasifikuara me kodin e vendit të montimit BD. 

2.2.2.2. Sistemi i kanalizimeve të ujërave atmosferike në ndërtesë 

Sistemi i kanalizimeve të ujërave atmosferike në ndërtes prbhet nga piletat me material 

PE ose ABS me dalje vertikale dhe/ose anësore, të pajisura me kapak çeliku i pandryshkshëm 

AISI306 me përmasa kapaku 25 x 25 cm, dhe me dlaje me diametra si në vizatime.  

Tubacionet e kolonave vertikale do të jenë me tubacione PVC-U të prodhuar në përputhje 

me EN1401. Tubacionet dhe rakorderitë të jenë të prodhuara me të njëjtin material PVC-U, të 

tipit SN8 kN/m²ose SDR 41, të klasifikuar me kodin e vendit të aplikimit U ose UD dhe të kenë 
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gomina rrethore izoluese me material EPDM, sipas EN 681-1, për lidhje hermetike të 

tubacioneve dhe rakorderive.  

Tubacionet duhet të vishen ose të lyhen me bojë kundra agjentëve atmsoferike apo 

rrezeve të diellit. Boja duhet të jetë e çertifikuar sipas standardeve teknike EN dhe e shoqëruar 

me çertifikatë prodhimi. 

 

2.2.2.3. Sistemi i kanalizimeve të ujërave të ndotura dhe atmosferike jashtë ndërtesës (SKUN) 

Tubacionet e shkarkimeve të ujërave të ndotura jashtë ndërtesës të jenë me materiale 

Polietileni me mure (parete) të dyfishta dhe me murin e jashtëm të brinjuar  të tipit SN 4 ose 

SN8, sipas standardeve EN 13476, me bashkime me gota dhe me gomina tip O-ring të klasifikuar 

me kodin e prodhimit U ose UD. 

Pusetat të realizohen prej betoni hidroteknik, me çimento sulfatike kundra agresivitetit të 

ujërave me pH acid apo bazik nga nyjet sanitare dhe me mur me trashësi si në vizatime. Nga 

brenda mund të suvatohet me llaç me çimento sulfatike, për mbrojtjen e betonit nga agresiviteti i 

ujërave të ndotura. Të sigurohen pusetat, për të mos lejuar filtrimin e ujërave të ndotura nga 

muret e pusetës dhe nga pikat e hyrje daljes së tubave nga puseta, në faqet e kontaktit të tubave 

me muret e pusetave .Të sigurohen lidhjet e tubave të derdhjes dhe ato të rrjetit të oborrit, për të 

mos lejuar filtrimin e ujërave të ndotura nga to.  

Të gjitha materialet e sipërpërmendura që janë në kontakt me ujin të jenë të shoqëruara 

me çertifikatën e cilësisë për ujin që përcjellin dhe të origjinës së tyre, të dhëna nga firma 

prodhuese. Gjithashtu të jenë të çertifikuara sipas normave ISO 9001 dhe/ose ISO 9002. 

Kapakët prej gize sferoidale të pusetave të kontrollit dhe me zgarë për pusetat 

shimbledhëse duhet të jenë të prodhuara në për puthje me kushtin EN 124 dhe të jenë të klasave 

D400 për pusetat në korsinë e mjeteve motorike dhe të klasës C250 , për pusetat e vendosura në 

kunetat anësore të rrugës apo të sheshit të parkimit. Në zonën e këmbësorëve kapakët të jenë prej 

betoni të klasës B125 dhe të fiksuara me bulona në kornizën e kapakut. 

Pusetat e kapjes dhe futjes së ujërave atmosferike duhet të jenë prej b/a me përmasa si në 

vizatime dhe me kapak tip zgarë gize sferoidale të klasës EN 124 C250. Këto puseta vendosen në 

kunetat anësore të rrugës si në vizatime. 

Kapakët e gizës të shoqërohen me çertifikatën e prodhimit, dhe të jenë të specifikuara në 

çertifikatë pesha, lloji i materialit si dhe kushti teknik i prodhimit. 

2.2.3. Specifikimet teknike të pajisjeve hidrosanitare 

Të gjitha pajisjet hidrosanitare të jenë të së njëjtës markë prodhimi dhe të jenë të  



 

Faqja 38 nga 107 

shoqëruara me çertifikatën e origjinës dhe të cilësisë së materialit të dhëna nga prodhuesi, ku 

të specifikohet edhe materiali përbërës i secilës prej pjesëve. 

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

kushteve teknike përkatëse, specifikimeve dhe udhëzimeve të prodhuesit të pajisjeve, udhëzimeve 

teknike të supervizorit dhe të projektit. Një model i këtyre aksesorëve do të shoqërohet së bashku 

me çertifikatën e cilësisë, çertifikatën e origjinës, çertifikatën e testimit dhe të garancisë, dhe do t’i 

jepet për shqyrtim supervizorit për një aprovim para se të bëhet blerja dhe vendosja e tyre në objekt. 

Pajisjet hidrosanitare prej porcelani duhet të jenë të prodhuara konform normave europiane, 

siç jepet në specifikimet e secilës pajisje më poshtë. Këto pajisje duhet të furnizohen me aksesorët e 

plotë për montimin dhe funksionimin e tyre. Pajisjet prej porcelani do të montohen në nyjet sanitare 

të ndërtesës. Pajisjet prej porcelani jepen si vijon: 

a. Klozeta, duhet të jetë e prodhuar një-copëshe pa pjesë të veçanta të  

shkëputshme. Sipërfaqja duhet të jetë me ngjyrë të bardhë, e lëmuar dhe lehtësisht e 

pastrueshme. Pajisja duhet të jetë me dalje horizontale ose vertikale dhe duhet të jetë e montuar mbi 

dysheme. Pajisja duhet të jetë prej porcelani dhe me kapak ndenjëseje plastike konform kushteve 

teknike të prodhimit. Pajisja duhet të mbërthehet në dyshemenë e nyjës sanitare me 2 bulona M10 x 

150 mm të gjata. Pajisjet duhet të jenë të prodhuara sipas kushtit UNI EN 33 dhe të shoqërohen me 

certifikatën e cilësisë dhe të konformitetit me këtë kusht teknik të prodhimit. Pajisjet duhet të jenë të 

shoqëruara me skedën teknike përkatëse ku të jepen edhe mënyrat dhe lartësitë e montimit të saj. 

b. Larësja  e duarve, duhet të jetë me material porcelani të bardhë, me kolonë 

mbështetëse në dysheme. Pajisja duhet të shoqërohet me sifonin përkatës dhe me guarnicionet 

izoluese konform kushteve teknike të prodhimit. Pajisja duhet të prodhohet në përputhje me kushtin 

teknik UNI EN 31, versioni i fundit dhe të shoqërohen me certifikatën e cilësisë dhe të konformitetit 

me këtë kusht teknik të prodhimit. Pajisjet duhet të jenë të pajisura me rubinet përzierës prej bronzi 

me diametër ½ “, konform kushteve teknike përkatëse (shih grupet përzierëse më poshtë). Pajisjet 

duhet të jenë të shoqëruara me skedën teknike përkatëse ku të jepen edhe mënyrat dhe lartësitë e 

montimit të saj. 

c. Bide-ja duhet të jetë prej porcelani dhe e pajisur me grup përzierës, sifonin përkatës 

dhe të gjithë elementë dhe aksesorët përkatës për montimin e saj. Grupi përzierës duhet të jetë prej 

bronzi, me diametër DN ½ “,konform kushteve teknike përkatëse (shih grupet përzierëse më 

poshtë). Pajisja duhet të prodhohet në përputhje me kushtin teknik UNI EN 35, versioni i fundit dhe 

të shoqërohen me certifikatën e cilësisë dhe të konformitetit me këtë kusht teknik të prodhimit. 

Pajisjet duhet të jenë të shoqëruara me skedën teknike përkatëse ku të jepen edhe mënyrat dhe 

lartësitë e montimit të saj. 

d. Pisuarët, janë prej porcelani dhe të pajisura me rubinet monokomandë 
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prurje-kufizues me kohëmatës prej bronzi me diametër ½ “konform kushteve teknike 

përkatëse (shih grupet përzierëse më poshtë) dhe shkarkues me sifon DN 40 mm. Pajisja duhet të 

prodhohet në përputhje me kushtin teknik UNI EN 80, versioni i fundit dhe të shoqërohen me 

certifikatën e cilësisë dhe të konformitetit me këtë kusht teknik të prodhimit. Pajisjet duhet të jenë të 

shoqëruara me skedën teknike përkatëse ku të jepen edhe mënyrat dhe lartësitë e montimit të saj.  

 Pllaka e dushit duhet të jenë prej porcelani me përmasa si në vizatime. Pllakat e 

dushit duhet të jenë të shoqëruara me piletën përkatëse, sifonin dhe tubin lidhës konform kushtit 

teknik përkatës. Pajisja duhet të prodhohet në përputhje me kushtin teknik UNI EN 251, versioni i 

fundit dhe të shoqërohen me certifikatën e cilësisë dhe të konformitetit me këtë kusht teknik të 

prodhimit. Pajisjet duhet të jenë të shoqëruara me skedën teknike përkatëse ku të jepen edhe 

mënyrat dhe lartësitë e montimit të saj. 

 Piletat e dyshemesë duhet të jenë të prodhuara me kapak me material çeliku të 

pandryshkshëm 304 sipas EN 10088. Piletat duhet të jenë me trup prej metali të pandryshkshëm dhe 

rezistent ndaj korrozionit apo agresivitetit të ujërave dhe ndaj agjentëve atmosferikë. Piletat duhet të 

kenë pjesën e sifonit ose të pengimit të erërave apo gazeve të sistemit të kanalizimit. Kapaciteti i 

tyre duhet të jetë konform kushtit EN 1253 për prurje minimale 1.2 l/sek. Pajisjet duhet të jenë të 

prodhuara sipas kushtit EN 10088 dhe të shoqërohen me certifikatën e cilësisë dhe të konformitetit 

me këtë kusht teknik të prodhimit. Pajisjet duhet të jenë të shoqëruara me skedën teknike përkatëse 

ku të jepen edhe mënyrat e montimit të saj. 

 Aksesorët e shkarkimit duhet të jenë në përputhje me UNI EN 274 ose të ngjashme. 

 Saraçineskat , grupet përzierëse dhe aksesorët e dusheve (tubat fleksibël, koka 

shpërndarëse, etj.) duhet të jenë prej bronzi, me lidhje me filetim, me diametër si në vizatime për 

presion pune PN 10 – 16 bar.  

 Rubinetat duhet të jenë prej bronzi me material veshës prej metali të pandryshkshëm. 

Rubinetat do të jenë monokomandë me pajisje prurje-kufizuese me kohëmatës për prurje 6 l/min për 

lavamanët dhe pisuarët dhe me bashkim me filetime sipas DIN EN ISO 228. Grupet e dusheve do të 

kenë prurjen nominale 9 l/min. Rubinetat dhe grupet e dusheve do të jenë antivandal dhe do të 

montohen në mur ose në pajisje sipas tipit të pajisjes. Rubinetat e lavamanëve dhe pisuarëve, grupet 

përzierëse të dusheve do të jenë me diametër DN ½ “, kurse rubinetat tip flusometër të klozetave do 

të jenë me diametër ¾ “. 

Kokat e dusheve do të jenë antivandalë dhe të mbërthyera në mur. Do të furnizohen me 

tubacion të montuar brenda në mur sipas udhëzimeve të skedës teknike. Kokat e dusheve duhet të 

jenë të pajisura me certifikatën e cilësisë dhe konformitetit si pajisje antivandal dhe të nxjerrë 

prurjen 0.2 – 0.30 l/sek, për presion nga 5 – 10 m. 
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 Elementët e mësipërm duhet të jenë në përputhje me Kushtet Teknike UNI EN 200, 

UNI EN 246, UNI EN 248, UNI EN 817, UNI EN 1111, UNI EN 1112, UNI EN 1113, UNI EN 

13904, UNI EN 13905 dhe të tjera të ngjashme. 

 

b. Boilerat elektrikë 

Do të përdoren në nyjet sanitare dhe do të kenë vëllime si në vizatime. Boilerat do të jenë 

elektrikë, me kapacitet 15 litërsh, 50 litërsh, 80 litërsh apo 100 litërsh. 

Boilerat do të prodhohen në përputhje me kushtin teknik UNI 10821-2:2003, ose ndonjë 

kushti tjetër të ngjashëm. Duhet të jenë të izoluar termikisht dhe hidraulikisht.  

Prodhuesi duhet të shoqërojë pajisjen me çertifikatën e cilësisë, duke dhënë garanci edhe për 

pajisjen në tërësi, edhe për pjesët elektrike të saj (në mënyrë që të shmangë qarkun e shkurtër të 

pajisjes gjatë funksionimit të saj). Gjatë kohës së përdorimit të ujit, pajisja duhet të jetë e fikur për 

arsye sigurie. 

  



 

Faqja 41 nga 107 

 

3. SPECIFIKIME  TEKNIKE TË PUNIMEVE TË RRJETIT NËNTOKËSOR 

3.1. TE PERGJITHSHME        

3.1.1. HYRJE    

Qellimi i pregatitjes se ketij kapitulli eshte sqarimi i kerkesave per Kontraktorin ne lidhje me 

Projektin, Ecurine e punes konform kushteve teknike te zbatimit, Kontrates, Legjislacionit ne fuqi 

per mbrojtjen e Punonjesve, te ambientit dhe publikut si dhe detyrimeve qe duhet te plotesoje 

Kontraktori gjate zbatimit te punimeve. 

3.1.2. DOKUMENTAT DHE VIZATIMET 

Te gjitha Vizatimet dhe Dokumentat e tjera teknike qe shoqerojne kete projekt do te jene 

baze per vleresimin e sasise dhe cilesise se punes qe do te behet per zbatimin e ketij projekti. 

Kontraktori duhet te shqyrtoje Projektin qe ne fillim te punes dhe perpara lidhjes se 

Kontrates me Investitorin e Objektit. Kontraktori do te verifikoje te gjitha sasite, permasat, te 

dhenat teknike dhe detajet e dhena ne Vizatimet dhe Dokumentat Teknike qe shoqerojne kete 

projekt.  

Kontraktori do te marre persiper te gjithe pergjegjesine ne kryerjen e llogaritjeve per sasine 

dhe llojet e materialeve, volumeve te punes si dhe pajisjeve te kerkuara per kryerjen e kesaj pune.  

Cdo ndryshim apo pershtatje me kushtet aktuale te terrenit do te behet vetem ne 

bashkepunim me Projektuesit ose Supervizorit te Punimeve dhe me aprovim te Investitorit. 

3.1.3. ZEVENDESIMET      

Zevendesimet e materialeve te specifikuara ne projekt do te behen vetem me aprovimin e 

Supervizorit te Punimeve dhe Investitorit. Keto zevendesime do te behen vetem ne se materiali i 

propozuar eshte me cilesi te njejta ose me te mira se materiali qe do te zevendesohet. Kerkesa per 

zevendesimin e materialeve duhet te shoqerohet me dokumenta qe tregojne cilesine e materialit te 

propozuar dhe te dhenat teknike te dhena nga prodhuesi i ketij materiali.  

 

Duhet te kihet paraysh se nuk do te njihet asnje pagese shtese apo ndryshim mbi cmimin 

njesi te dhene nga Kontraktori ne Oferten e tij dhe te pasqyruar ne Preventivin e objektit qe 

shoqeron Kontraten. 
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3.1.4. GRAFIKU DHE METODOLOGJIA E PUNIMEVE       

Kontraktori pas shqyrtimit te Projektit dhe gjendjes aktuale ne vend duhet te pregatite 

Grafikun e Punimeve dhe Metodologjine e Puneve sipas te cilave do te punoje per te plotesuar 

kerkesat e zbatimit te projektit ne kohen, sasine dhe cilesine e duhur 

Grafiku i Punimeve do te paraqese aktivitetet kryesore qe do te beje Kontraktori per 

perfundimin me sukses te punimeve sipas kontrates. Ne Grafikun dhe zberthimin e Metodes se 

punes duhet te perfshihen te pakten keto aktivitete  

 Mobilizimi  

 Investigimi topografia dhe piketimi i nenobjekteve 

 Furnizimi, Transporti dhe Magazinimi i Materialeve  

 Aktivitetet e Punimeve te Tokes 

 Aktivitetet e Punimeve Hidraulike 

 Aktivitetet e Punimeve te Betonit 

 Aktivitetet e Punimeve ndertimore    

 Aktivitetet per punime elektrike dhe mekanike 

 Mbrojtja e Punimeve, ambientit dhe publikut  

 Kontrolli laboratorik, Testimi dhe Kontrolli i cilesise se materialeve   

 Pregatitja e Librezave te masave  

 Kolaudimi dhe marrja ne dorezim i objektit 

 Pastrimi i sheshit te ndertimit  

 Pregatitja e raporteve mujore dhe perfundimtare per punen e kryer  

3.1.5. KOSTOT PER MOBILIZIMIN DHE PUNIMET E 
PERKOHSHME    

Kontraktori i Punimeve duhet te kuotoje me cmime njesi te detajuar Koston per mobilizimin 

e ekipit te tij si dhe te makinerive qe do te perdore per zbatimin e punimeve.  

Ne kete kosto do te perfshihen: 

 Kosto per sigurimin e transportit dhe lejeve perkates 

 Energjia Elektrike, lidhjet telefonike dhe furnizimi me uje  

 Mirembajtja e impianteve te ndertimit, rrugeve dhe ambienteve te punes 

 Mbrojtja kunder zjarrit 

 Magazinimi i materialeve, Ruajtja e objektit dhe materialeve qe ndodhen ne te 

 Kujdesi mjekesor dhe mbrojtja e shendetit 
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Ne kete Kosto do te perfshihet edhe cdo ze tjeter qe shikohet me rendesi nga Kontraktori 

dhe qe duhet te jepet ne cmimin njesi per koston e Mobilizimit. Duhet te kihet paraysh se nuk do te 

njihet asnje pagese shtese mbi cmimin njesi te dhene nga Kontraktori ne Preventivin e objektit. 

3.1.6. HYRJA NE SHESHIN E NDERTIMIT    

Gjate te gjithe kohes se zbatimit te punimeve, Kontraktori duhet te organizoje punen per 

levizjen e njerezve ne sheshin e ndertimit. Sheshi i ndertimit duhet te jete i rrethuar me shirita 

plastike te pershtatshem qe njoftojne publikun per kryerjen e punimeve ne kete shesh. Kontraktori 

nuk duhet te lejoje hyrjen ne sheshin e ndertimit te personave qe nuk kane lidhje me ndertimin e 

objektit. Kontraktori do te mbaje pergjegjesi per cdo problem qe mund te ndodhe ne sheshin e 

ndertimit gjate te gjithe kohes se ndertimit te objektit. Kontraktori eshte pergjegjes per sigurine, 

qendrueshmerine si dhe kullimin e ujrave siperfaqesore ne sheshin e ndertimit. Kontraktori duhet te 

organizoje punen per ndertimin dhe mirembajtjen e rrugeve hyrese ne sheshin e ndertimit kur shihet 

e nevojshme prej tij ose supervizorit te punimeve.  

3.1.7. 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 mundshme e cila do te caktohet nga Ndermarrja e Ujesjellesit qe e ka 

ne perdorim linjen e Ujesjellesit.  

Kontraktori do te shtrije rrjetin e vet te perkohshem te tubacioneve. Lidhjet me rrjetin 

kryesor dhe kostot perkatese ne lidhje me furnizimin me uje do te paguhen nga Kontraktori.  

Ne rast se nuk ka mundesi lidhje me rrjetin e Ujesjellesit, Kontraktori duhet te beje vete 

perpjekjet per furnizim me uje higjenikisht te paster dhe te pijshe per puntoret dhe punimet qe do te 

kryhen gjate zbatimit te projektit. 

3.1.8.  FURNIZIMI ME ENERGJI ELETRIKE       

Energjia Elektrike qe nevojitet per zbatimin e punimeve do te merret nga Rrjeti kryesor 

elektrik nepermjet nje matesi ne piken me te afert te mundshme e cila do te caktohet nga filiali i 

KESH qe e ka ne perdorim linjen elektrike dhe do te jepet ne perdorim me ane te kontrates 

perkatese. Ne rast se Lidhjet me rrjetin elektrik nuk jane te mundura Kontraktori duhet te 

parashikoje vete nje gjenarator ose burim energjie te mjaftueshem per te permbushur kerkesat per 

zbatimin me sukses te punimeve.  
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3.1.9. PIKETIMI  DHE FOTOGRAFIMI I PUNIMEVE    

Kontraktori, me shpenzimet e tij, do te beje ndertimin e piketave dhe modinave sipas 

kerkesave te kushteve teknike te zbatimit dhe ne perputhje me informacionin e dhene nga 

Investitori. Ai do te jete pergjegjesi i vetem per saktesine dhe perpikmerine e vendosjes se tyre dhe 

matjeve ne terren. Ai do te marre masat per ruajtjen dhe mbrojtjen e tyre nga demtimet qe mund te 

behen gjate zbatimit te punimeve dhe duhet te rivendose cdo pikete te demtuar.  

Kontraktori do te jete pergjegjes per te kontrolluar dhe verifikuar informacionin baze qe i 

eshte dhene dhe ne asnje menyre nuk do te lehtesohet nga pergjgjesia e tij ne se nje informacion i 

tille eshte i manget, jo autentik dhe ne mosperputhje me gjendjen aktuale. 

Kontraktori duhet te jape asistencen e tij teknike tek Punedhenesi per kontrollin e piketave 

dhe modinave ne terren 

Kontraktori gjate te gjithe fazes se zbatimit te punimeve duhet te beje ne menyre periodike 

dhe te vazhdueshme, fotografime te punes sipas udhezimeve te Supervizorit ne menyre qe te 

demostroje progresin e punes, cilesine e materialeve te perdorura dhe punimeve te kryera, kushtet e 

punes, etj. 

Shpenzimet per fotografimet duhet te jene te parashikuara ne shpenzimet administrative te 

Kontraktorit dhe nuk do te njihet ndonje shtese ne lidhje me to. 

3.1.10. BASHKEPUNIMI NE SHESH    

Gjate te gjithe kohes se zbatimit te punimeve, Kontraktori duhet te bashkepunoje ngushte jo 

vetem me supervizorin e punimeve dhe perfaqesuesin e Punedhenesit por edhe me perfaqesuesit e 

Ndermarrjeve te Ujesjelles-Kanalizimeve, elektrike, Telefonike, etj ne menyre qe te marre 

informacionin e duhur per gjendjen aktuale te sistemeve ekzsituese te ujesjellesit, KUZ, KUB, 

elektrike, telefonike, etj dhe te shmange sa te jete e mundur demtimet e ketyre rrjeteve inxhinierike 

qe do te jene te vendosura ne zonen e punimeve qe po kryhen.   

Ndertimi do te behet ne zona te kufizuara ne menyre qe te mos pengohet levizja e mjeteve te 

transportit apo puna e Kontraktoreve te tjere te mundshem qe mund te jene duke punuar ne kete 

zone. Per sa me siper Kontraktori duhet te bashkepunoje me perfaqesues te pushtetit lokal si dhe me 

Policine e shtetit. 

3.1.11. MBROJTJA E  PUNIMEVE, AMBIENTIT DHE 
PUBLIKUT     

Kontraktori duhet te marre te gjitha masat e duhura paraprake per mbrojtjen e puntoreve, 

publikut si dhe pasurive ne dhe perreth sheshit te ndertimit konform ligjeve ne fuqi. Ai eshte 

pergjgjes i vetem per respektimin e masave te sigurimit teknik, kodeve te ndertesave dhe 
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ndertimeve te tjera duke perfshire edhe ato arkeologjike, muzeale dhe historike. Kontraktori duhet 

te beje sigurimin e jetes se punonjesve te saj, makinerive dhe punimeve prane njeres prej shoqerive 

te Sigurimit qe veprojne ne Shqiperi. 

Gjate zbatimit te punimeve, Kontraktori me shpenzimet e veta duhet te vendose dhe te 

mirembaje gjate nates pengesa te ndryshme dhe drita te cilat do te parandalojne ne menyre efektive 

aksidente te mundshme qe lidhen me keto punime. Kontraktori duhet te siguroje pengesa te 

pershtatshme, shenja me drita te kuqe "rrezik" ose "Kujdes" si dhe vrojtues ne te gjitha vendet ku 

punimet mund te shkaktojne crregullime te levizjes normale te mjeteve ose qe perbejne ne ndonje 

menyre rrezik per publikun.  

Kontraktori, me shpenzimet e veta duhet tendermarre te gjitha veprimet e mundshme per te 

siguruar ruajtjen e ambientit lokal nga ndotjet e ndryshme gjate punes, nga zhurmat, nga demtimet e 

pemeve, etj. Per kete arsye, Te gjitha makinerite dhe pajisjet qe do te operojne ne terren duhet te 

jene te pastra, te pershtatshme per transportin e materialeve pa shkaktuar derdhjen e tyre dhe 

konform rregullave dhe kushteve teknike te levizjes se tyre. Mosplotesimi i kushteve te mesiperme 

apo mospajisja me leje perkatese te qarkullimit te mjeteve mund te sjelle edhe nderprerjen e 

Kontrates. 

3.1.12. TABELA  E  PUNIMEVE      

Kontraktori ne fillim te punimeve duhet te pregatite nje tabele metalike me permasat 

kryesore 2 x 1 m ku te jepen te dhenat Kryesore per emrin e objektit, vleren e tij, Fillimin dhe 

Perfundimin e Punimeve, Punedhenesin, Kontraktorin, Supervizorin e Punimeve, etj. Forma dhe 

Menyra e paraqitjes do te aprovohen nga Punedhenesi. Tabela e Punimeve duhet te vendoset ne nje 

vend te dukshem prane sheshit te ndertimit ne bashkepunim me Supervizorin dhe Punedhenesin. 

3.1.13. TRANSPORTI DHE MAGAZINIMI I MATERIALEVE   

Transporti i materialeve nga Kontraktori duhet te behet me mjete transporti te pershtatshme 

te cilat kur te ngarkohen te mos shkaktojne derdhje te ngarkeses. Ngarkesa gjate transportit duhet te 

jete e siguruar sipas kushteve dhe rregullave ligjore te transportit te mallrave. Cdo makine qe nuk 

ploteson keto kerkesa apo rregullat e qarkullimit do te hiqet nga Kantieri dhe do te zevendesohet me 

nje mjet tjeter te pershtatshem. 

Te gjitha materialet qe do sjelle ontraktori ne objekt duhet te stivohen dhe te magazinohen 

ne menyre te pershtatshme per tu mbrojtur nga rreshqitjet, demtimet, thyerjet, vjedhjet, etj. Ato 

duhet te vendosen ne menyre te tille qe te jene te kontrollueshme nga Supervizori ne cdo kohe.  
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Materialet hidraulike (tuba HDPE, rakorderi, Pjese speciale, Valvola Kontrolli, Hidrante, 

etj) duhet te transportohen dhe te magazinohen sipas kerkesave te vecanta te dhena nga Prodhuesi i 

tyre (shih kap. Punime Hidraulike) 

Kontraktori duhet te siguroje me shpenzimet e veta nje vend te sigurt per magazinimin e te 

gjitha materialeve, ngritjen e magazinave dhe te zyrave te kantierit per Supervizorin e Punimeve ne 

menyre te tille qe te jene te pershtatshme per kushte normale pune. 

3.1.14. LIBREZAT E MASAVE      

Kontraktori duhet te pregatite vizatimet per te gjitha punimet qe jane zbatuar faktikisht ne 

terren te shoqeruara me librezen e masave ku te jepen edhe te dhenat teknike per sasine dhe 

parametrat e tjere te materialeve te perdorura. Kontraktori duhet te pregatite edhe seksionet e 

profilit gajtesor e terthor te rishikuar si dhe te gjitha detajet e nevojshme te pajisur me shenimet 

perkatese qe tregojne shtresat e tokes qe hasen gjate punimeve te germimit. 

Te gjitha punimet e maskuara duhet te pasqyrohen ne librezat e masave dhe te jene pjese e 

dokumentacionit teknik qe do te dorezohet se bashku me Objektin.  

Vizatime dhe librezat e masave do te azhornohen ne menyre te vazhdueshme dhe do ti 

dorezohen cdo muaj Supervizorit te punimeve per aprovim. Vizatimet e aprovuara do te mbeten 

prone e Punedhenesit dhe do te sherbejne per Kolaudimin dhe dorezimin e objektit 

3.1.15. PASTRIMI PERFUNDIMTAR I SHESHIT  

Ne perfundim te punes, Kontraktori duhet te pastroje dhe te heqe nga sheshi me shpenzimet 

e tij te gjitha impiantet ndertimore, makinerite, pajisjet speciale, materialet ndertimore qe kane 

tepruar, mbeturinat e ndryshme, skelerite, etj.  

Ne perfundim te punimeve, Kontraktori duhet te beje pastrimin komplet te sheshit dhe ta 

ktheje sheshin e ndertimit ne kushte te pranueshme dhe me te mira se gjendja e meparshme.\ 

 

3.2. PUNIME TOKE 

3.2.1.  HYRJE  

Qellimi i pregatitjes se ketij kapitulli eshte sqarimi i kerkesave per Kontraktorin ne lidhje me 

Punimet e Tokes qe do te kryhen prej tij. Keto kerkesa do te jene ne lidhje me germimin, hapjen e 

kanaleve, shtresimin e rrugeve, linjave te ujit duke patur paraysh gjate te gjithe kohes edhe 

makinerite qe do te perdoren per keto punime si dhe kushtet teknike te zbatimit, Legjislacionin ne 
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fuqi per mbrojtjen e Punonjesve, te ambientit dhe publikut si dhe detyrimeve qe duhet te plotesoje 

Kontraktori gjate zbatimit te punimeve. 

3.2.2. TE PERGJITHSHME MBI GERMIMET DHE 
PUNIMET E TOKES   

Kategoria e tokes per germim eshte kategoria II,IV,V konform "Manualit te Ndertimit- Vell. III".  

Te gjitha germimet te cfardo lloji toke qe ndeshen do te kryhen ne thellesine dhe gjersine e 

percaktuar ne vizatimet ose sipas udhezimeve me shkrim te Supervizorit te Punimeve. Gjate 

germimit, materiali i pershtatshem per mbushje do te grumbullohet ne nje vend te pershtatshem ne 

nje distance te mjaftueshme nga bankinat per te shmangur mbingarkimin dhe ti ruaje nga shembja 

anet e kanalit te germuar. 

Shtresa e siperme e tokes do te grumbullohet vecmas per nje riperdorim te mevonshem nese eshte e 

nevojshme. I gjithe materiali jo i pershtatshem ose qe nuk kerkohet per veshjedo te dergohet ne nje 

vend qe eshte aprovuar nga Pushteti lokal dhe Punedhenesi. Germimet ne rruge do te behen ne 

menyre te tille qe pasazhi i rruges te mos bllokohet nga materiali i germimit.  

Nivelimi do te behet ne menyre te tille qe uji siperfaqesor te mos vershoje ne kanale ose ne pjese te 

tjera te germuara dhe cdo sasi uji e mbledhur do te hiqet me ane te pompave ose me metoda te tjera 

te aprovuara por gjithmone ne koston e Kontraktorit. 

Kosto e germimeve qe do te behen duke tejkaluar permasat e caktuara ne projekt do te mbulohen 

me shpenzimet e vet Kontraktorit. 

3.2.3. PASTRIMI I SHESHIT   

Te gjitha sheshet ku do te germohet do te pastrohen nga te gjitha shkurret, bimet, ferrat, 

rrenjet, plehrat dhe materialet e tjera siperfaqesore. Te gjitha keto materiale do te spostohen dhe 

largohen ne menyre te tille qe te jete e pelqyeshme per Punedhenesin. Te gjitha pemet dhe shkurret 

qe jane percaktuar per te mebtur ne vend do te mbrohen dhe do te ruhen sipas kushteve teknike te 

zbatimit te aprovuara edhe nga Supervizori i Punimeve  

Te gjitha strukturat ekzistuese te identifikuara per tu prishur do te largohen sipas 

udhezimeve te Supervizorit dhe Punedhensit. Kjo do te perfshije edhe spostimin e themeleve te 

ndertimeve qe mund te ndeshen gjate punes. 

Kontraktori do te marre te gjitha masat e nevojshme per mbrojtjen e vijave te ujit, 

rrethimeve dhesherbimeve te tjera qe do te mbeten edhe pas perfunimit te punimeve 
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3.2.4. GERMIMI I KANALEVE PER TUBACIONET  

Kanalet do te germohen ne permasat dhe nivelin e treguar ne vizatimet e perkatese ose ne 

perputhje me instruksionet me shkrim te Supervizorit. Zeri i treguar ne tabelen e volumeve 

(Preventiv) lidhur me germimet do te perfshije cdo lloj kategorie dheu, nese nuk do te jete e 

specifikuar ndryshe. Ne rastin kur perdoren tuba shtese dhe me gota, germimi me dore i materialit te 

shtratit eshte i nevojshem per cdo bashkim. Germimi me krahe eshte gjithahstu i nevojshem ne 

afersi te intersektimeve me infrastrukturat e tjera per te parandaluar demtimin e tyre. 

Ne se nuk urdherohet me shkrim nga Supervizori, nuk duhet te hapen me shume se 30 m 

kanal perpara perfundimit te shtrirjes se tubacionit ne kete pjese kanali. Gjeresia dhe thellsia e 

kanaleve te tubacioneve do te jene sipas vizatimeve te Kontrates. 

Thellimet per pjeset lidhese do te germohen me dore pasi fundi i kanalit te jete i niveluar. 

Kanalet per tubacionet do te germohen nen nivelin e pjeses se poshtme te tubacionit sic tregohet ne 

vizatimet, per te bere te mundur realizimin e e shtratit te tubacioneve me material te germuar.  

3.2.5.  GERMIMI I KANALIT PER STRUKTURAT  

Germimet do te behen ne permasat dhe nivelin qe percaktohet ne vizatimet ose ne 

instruksionet e dhena me shkrim nga Supervizori. Kur niveli i bazamentit eshte i arritur, Supervziori 

do te inspektoje dheun e tabanit dhe do te jape udhezime per germim te metejshem nese ai i 

konsideron te nevojshme. 

Germimi do te behet ne nje menyre te tille qe te siguroje qe vepra do te qendroje ne nje 

bazament solid dhe shume te paster. Kur germimi duhet te mbulohet me vone nga ndertime te 

perkohshme, Kontraktori duhet te vazhdoje menjehere ndertimin e bazamentit pas rezultateve te 

kenaqshme te bazamentit. 

3.2.6. GERMIME TE DHEUT SIPERFAQESOR    

Sipas Instruksioneve te dhena nga Supervizori, Kontraktori do te heqe dheun siperfaqesor ne 

thellesine e instruktuar dhe ta ruaje diku prane, ne mneyre te parshtashme gjate germimit. Keto 

dhera do te perdoren per te mbushur kanalet ne perfundim te punimeve ne thellesine dhe vendin e 

urdheruar nga Supervizori. Kosto e germimit, ngarkimit, transportit ne vendin e depozitimit dhe 

kthim do te jene te perfshire ne cmimin njesi te germimit ndersa kosto e shkarkimit, hedhjes dhe 

shperndarjes se dheut do te jene te perfshire ne cmimin njesi te mbushjes 
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3.2.7. MIREMBAJTJA E PUNIMEVE TE GERMIMIT     

Te gjitha punimet e germimit do te mirembahen sic duhet nderkohe qe ato jane te hapura 

dhe te ekspozuara, si gjate dites ashtu edhe gjate nates. Pengesa te mjaftueshme, drita 

paralajemruese, shenja si dhe mjete te ngjashme do te sigurohen nga Kontraktori. Kontraktori do te 

jete pergjegjes per ndonje demtim personi ose pronesie per shkak te neglizhences se tij ose mos 

marrjes se masave te duhura te Sigurimit teknik.  

3.2.8. PERFORCIMI DHE MBROJTJA E PUNIMEVE TE 
GERMIMEVE  

Nese germimi i zakonshem nuk eshte i mundur, gjate germimeve duhet te vendosen 

struktura mbajtese per te parandaluar demtimet dhe vonesat ne pune si dhe per te krijuar kushtet e 

sigurta ne pune. Kontraktori duhet te furnizoje dhe te vendose te gjitha strukturat mbajtese, 

mbulesa, trare dhe mjete te ngjashme ne te nevojshme per sigurimin ne pune. 

Strukturat mbrojtese do te hiqen sipas avancimit te punes dhe ne menyre te tille qe te 

parandaloje demtimin e punes se perfunduar si edhete strukturave e pasurive qe jane prane. Sapo 

keto te hiqen te gjitha boshlleqet qe mbeten nga heqjae strukturave  duhet te mbushen  me kujdes 

dhe me material te zgjedhur dhe te ngjeshur. 

Kosto e perforcimeve dhe veshjes se germimeve eshte e perfshire ne cmimin njesi te 

germimit. 

3.2.9. PERFORCIMI I STRUKTURAVE PRANE ZONES SE 
GERMIMEVE     

Si pjese e punes ne zerat e germimit, Kontratori do te perforcoje te gjitha ndertimet, muret si 

dhe strukturat e tjera, qendrueshmeria e te cilave duhet te garantoje mosrrezikimin gjate zbatimit te 

punimeve dhe do te jete teresisht pergjgjes per te gjitha demtimet e personave ose te pasurive qe do 

te rezultojne nga aksidentet e ndonje prej ketyre ndertimeve apo strukturave perkatese 

Ne se ndonje prej ketyre strukturave, instalimeve apo sherbimeve do te rrezikohen apo 

demtohen si rezultat i veprimeve te Kontraktorit, ai duhet te lajmeroje menjehere Supervizorin e 

Punimeve si dhe autoritetet qe kane lidhje me te dhe menjehere te marre masa per ndreqjen e demit 

qe eshte bere. 

3.2.10. HEQJA E UJRAVE GJATE PUNIMEVE TE 
GERMIMIT     

Si pjese e punes ne zerat e germimit dhe pa kosto shtese , Kontrakotri duhet te  ndertoje te 

gjitha drenazhet e duhura dhe te realizoje kullimin me kanale, me pompim ose me kova si dhe te 
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gjitha punet e tjera te nevojshme per te mbajtur pjesen e germuar te paster nga ujrat e zeza dhe nga 

ujrat e jashtme deri ne perfundimin e punes pa deme. Kontraktori duhet te siguroje te gjitha pajisjet 

e duhura te pompimit per punimet etharjes se ujit si dhe personelin e duhur per kete proces duke 

perfshire hidraulikun dhe elektricistin e nevojshem. Gjithashtu duhett e merren masat e duhura 

kunder permbytjeve dhe shirave te rrembyeshem   

3.2.11. MBROJTJA E  SHERBIMEVE EKZISTUESE    

Kontraktori do te kete kujdes te vecante per sherbimet ekzistuese qe jane nen siperfaqe te 

cilat mund te ndeshen gjate zbatimit te punimeve dhe qe kerkojne kujdes per mbrojtjen e tyre si 

tubat e Kanalizimeve, te ujesjllesit, kabllot elektrike, telefonike si dhe bazamentet e strukturave qe 

ndodhen prane. 

Kontraktori do te jete pergjegjes per demtimin e ndonje prej sherbimeve te mesiperme dhe 

duhet ti riparoje me shpenzimet e veta  

3.2.12. HEQJA E MATERIALEVE TE TEPERTA GJATE 
GERMIMEVE     

I gjithe materiali i tepert i germuar do te largohet ne vendet e aprovuara nga Punedhenesi. 

Kur eshte e nevojshme te transportohet materiali mbi rruget ose ne vendet e shtruara duhet te 

sigurohet ky material nga derdhja ne rruge ose ne vendet e caktuara 

3.2.13. SHTRATI I TUBACIONEVE      

Materialet qe do te perdoren per shtratin e tubave (poshte dhe siper tubacionit) duhet te jene 

te lira nga guret dhe pjese te forta me te medha se 50 mm ne cdo permase dhe gjithashtu te paster 

nga perberesa druri apo mbeturina te cdo lloji.  

Materiali per shtratin do te shperndahet dhe nivelohet ne menyre te tille qe te krijoje nje 

shtrat te vazhdueshem dhe uniform per mbeshtetjen e tubave ne te gjitha pikat qe nga puseta deri 

tek bashkimet. Do te jete e lejueshme qe shtres ae niveluar te preket lehtas gjate terheqjes se 

materialit bashkues te tubave ose cdo pajisje tjeter ngritese. 

Shtrimi i tubave do te behet ne nivelin, thellesine dhe permasat e treguara ne vizatime. 

Materiali per shtratin e tubave do te nivelohet mire dhe thellesia maksimale e kokrrizes do te jete 

me e vogel se 15 mm. Materiale me granulometri me te madhe se 0,075 mm nuk duhet te perbejne 

me teper se 2 %. Materialet per shtratin nuk duhet te permbajne pluhura ose materiale te tjera te 

cilat mund te shkaktojne korrozionin e tubave. 

Pasi te jete niveluar cdo tub, vendosur ne linje dhe ne pozocionin perfundimtar mbi 

materialin e shtartit te dy anet e tubit do te mbushen dhe ngjeshen me material te mjaftueshem ne 
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menyre qe tubat te mbahen ne pozicion te pershtatshem dhe ne linje te drejte gjate te gjithe procesit 

te bashkimit dhe shtrimit te tyre. Materiali i shtratit do te hidhet ne te dy anet e tubit njekohesisht 

dhe vazhdimisht dhe do te ngjeshet ne menyre uniforme per te parandaluar zhvendosje gjatesore. 

Vazhdimesia e materialit te shtratit do te ndepritet nga barrierat e pershkueshme te ujrave 

siperfaqesore per te ndaluar kalimin e ujrave neper shtratin e tubit. Materiali i barrieres duhet te 

plotesoje klasifikimin e dherave dhe do te ngjeshet deri ne masen 95 % te densitetit maksimal. 

Materiali nuk duhet te permbaje gure dhe mbetje te tjera te demshme.  

3.2.14. NGJESHJA E MBUSHJEVE DHE MBULIMET      

Mbushja dhe mbulimi i kanaleve do te behet pasi te kete perfunduar germimi dhe pastrimi i 

kanaleve. Materiali mbushes do te pregatitet sipas kushteve te dhene me poshte duke u kujdesur per 

lageshtine dhe perzierjen e tij dhe me pas perhapet dhe ngjeshet ne objekt me rul vibrues, me 

ngjeshes te posacem dore ose mekanike. Perpara ngjeshjes, permbajtja e lageshtise duhet te jete ne 

nivelin e kerkuar, duke e lagur ne se eshte i thate dhe duke e thare ne se eshte i lagur 

Mbushjet dhe mbulimet do te jene te shtresezuara ne menyre te vazhdueshme dhe gati 

horizontale per te arritur trashesine e treguar ne vizatime. Mbulimi me materiale siperfaqesore nuk 

eshte i lejueshem. Shtresa e siperme e fundit te mbushjes dhe mbulimit duhet te mbahet ne gjendje 

sa me te sheshte. Ne vendet ku kerkohet mbushje ose mbulim shtese, lartesia e treguar ne vizatime 

per mbushje dhe mbulim do te rritet. Materiali mbushes nuk duhet te perbaje llumra, boshlleqe apo 

parregullsi te tjera. 

Punimet e ngjeshjes do te testohen me ane te metodave te testimit te ngjeshjes se dheut 

(Provat e materialit mbushes)   

Zakonisht ngjeshja behet me vibrator siperfaqesor ose pajisje e ngajshme ne shtresa me 

trashesi jo me shume se 30 cm. Ne cdo shtrese, numri i kalimeve duhet te jete i mjaftueshem mbi 

cdo pike te siperfaqes se shtreses por gjithmone me shume se 2 kalime. 

Ne rastet kur gjeresia e ngjeshjes ose e mbulimit nuk eshte e mjaftueshme atehere ngjeshja 

behet me ngjeshes pneumatik ose te sheshte. Ne cdo rast do te kerkohet qe te sigurohet densiteti i 

kerkuar i ngjeshjes. 

Pajisjet e ngjeshjes dhe kushtet e ngjeshjes do te percaktohen ne varesi te llojit te dheut 

(koheziv apo jo - koheziv). 

Ne rastin e ngjeshjes se dherave kohezive (argjilave) materiali do te perhapet ne shtresa 

horizontale me trashesi te cdo shtrese jo me shume se 15 cm. Materilai qe do te ngjeshet do te kete 

lageshtine e nevojshme dhe te pranuar nga supervizori i Punimeve. Lageshtia do tejete e njejte per 

cdo shtrese dhe ne cdo pike. 
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Ne rastin e ngjeshjes se materialeve jo kohezive perseri shtresezimi do te behet si me siper 

por trashesia e shtreses do te jete 15 - 30cm dhe dendesia e materialit te ngjeshur do te jete jo me 

pak se 70 % e vleres se proves se dendesise relative 

3.2.15. MATERIALET E PERDORURA PER MBUSHJE      

Materialet qe do te perdoren per punime mbushese do te jene te lira nga guret dhe pjese te 

forta me te medha se 75 mm ne cdo permase dhe gjithashtu te paster nga perberesa druri apo 

mbeturina te cdo lloji. Materiali mbushes do te ngjeshet sipas menyres se treguar me siper dhe 

aprovimit nga Supervizori. 

Dherat me permbajtje te tepert organike nuk do te lejohen te perdoren. Materiale me 

madhesi granulore me teper se 75 mm nuk mbulohen nga ky klasifikim. Ne rast se materialet e 

mbushjes bredna zones se germimit nuk jane te mjaftueshme ne sasi dhe cilesine e duhur atehere do 

te merren materiale nga zona te tjera te aprovuara nga Supervziori i Punimeve. Kontraktori duhet te 

bjere dakord me pronaret e tokes nga ku do te merret dheu per mbushje per te marre sasine e 

kerkuar te dheut me shpenzimet e veta. 

Zakonisht materialet i ndajme ne: 

 Dhera te trashe te grupit ranor dhe zhavorr me 50 % te materialit mbi 0,08 mm 

 Dhera te imta te grupit te argjilave me mbi 50 % te materialit nen 0,08 mm 

 Materiale per shtratin e tubacioneve. Ky material do te nivelohet mire dhe thellsia maksimale 

e granulit do te jete 25 mm. Materiale me granulometri me te madhe se 0,075 mm nuk duhet te 

perbejne me teper se 2 %. Materilaet per shtratin nuk duhet te permabjne pluhura ose materiale 

te tjera te cilat mund te shkaktojne korrozionin e tubave 

3.2.16. PROVAT E MATERIALEVE PER MBUSHJE    

Provat qe sigurojne se proceset e mbushjes, mbulimit dhe shtratimit te tubave duhet te behen 

nga Kontraktori me shpenzimet e veta dhe te aprovohen nga Supervziori i Punimeve. Testet qe 

kerkohen me kete rast jane  

 Dy testet per klasifikimin e cdo tipi materiali per shtratimin, mbushjen , mbulimin dhe nje test 

shtese per klasifikimin e cdo 50 ton ngarkese materiali 

 Dy teste per densitetin e lageshtise ( Proctor) ose dy teste per densitetin relativ per cdo tip 

materiali te propozuar per shtratim,mbulim pervec materialit kokrrizor per shtratim  
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3.2.17. MATJA E VOLUMEVE TE GERMIMIT    

Te gjitha zerat e germimeve do te maten ne volum. Matja e volumeve te germimit do te 

bazohet ne dimensionet e marra ne vizatimet ne te cilat percaktohen permasat e germimeve. 

Cdo germim pertej limiteve te percaktuara ne keto vizatime, nuk do te paguhet, nese nuk 

percaktohet me pare me shkrim nga Supervizori. Ne se germimi eshte me pak se volumi i llogaritur 

nga vizatimet, do te paguhet volumi faktik i germimeve sipas matjeve faktike 

3.2.18. MATJA E VOLUMEVE TE MATERIALEVE TE 
SHTRESAVE     

Te gjitha zerat e shtresave per mbushje apo mbulim do te maten ne volum. Matja e 

volumeve do te bazohet ne dimensionet e marra ne vizatimet ne te cilat percaktohen permasat e 

mbushjes dhe te mbulimit. 

Cdo mbushje pertej limiteve te percaktuara ne keto vizatime, nuk do te paguhet, nese nuk 

percaktohet me pare me shkrim nga Supervizori. Ne se mbushja eshte me pak se volumi i llogaritur 

nga vizatimet, do te paguhet volumi faktik i mbushjes sipas matjeve faktike 

3.2.19. ANALIZA E CMIMIT NJESI TE PUNIMEVE TE 
GERMIMIT   

Cmimi njesi i zerave te punes per germimet do te perfshijne, por nuk do te kufizohen per 

germime ne te gjithe gjeresine dhe thellesine, germimin me cdo mjet qe te jete i nevojshem, duke 

perfshire germime me dore, nen apo mbi nivelin e ujrave nentokesore ose nivelin e ujrave 

siperfaqesore, perfshire perzierje dheu te cdo lloji, mbeshteteset, perforcimin ne te gjitha 

thellesite dhe gjeresite, me cdo lloj mjeti qe te jete nevoja, pershire edhe germimet me dore dhe do 

te perfshije largimin e ujrave nentokesore dhe siperfaqesore ne cdo sasi dhe nga cdo lloj thellesi, me 

cdo mjet te nevojshem, largimin dhe grumbullimin e pemeve te larguara, rilevimi topografik i 

kerkuar, vendosja e piketave te perhershme dhe te atyre te perkohshme, realizimi i matjeve, 

sigurimi i instrumentave per tu perdorur nga supervizori, furnizimi dhe transporti i fuqise puntore, 

mbajtja e vendit te punes paster dhe ne kushte higjeno sanitare dhe cdo nevoje aksidentale per 

realizimin e punimeve brenda periudhes se Kontrates dhe pelqimit te Supervizorit te punimeve. Aty 

ku materiali i germuar eshte perdorur per mbushje, depozitimi duke perfshire edhe transportin nga 

depozitimi, ngarkimin. Shkarkimin, transportin me dore, etj jane te perfshire ne cmimin njesi nga 

germimet. 

Kosto e transportit deri ne vendin e hedhjes se materialit nuk perfshihet ne cmimin njesi te 

germimit por ne cmimin njesi te transportit. 
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3.2.20. ANALIZA E CMIMIT NJESI TE MBUSHJEVE DHE 
NGJESHJEVE    

Cmimi njesi per mbushjen mbulon materialin mbushes, ngarkimin, shkarkimin, transportin, 

ngritjen, transportin me dore, ngjeshjen ne shtresa, lagjen kur eshte e nevojshme, provat e te gjitha 

llojeve te materialeve, makinerite, fuqine puntore dhe cdo aktivitet tjeter t epershkruar ketu me siper 

te cilat jane te domosdoshme per ekzekutimin e punimeve. 

Cmimi njesi i transportit te sjelljes se materialit nga jasht kantierit nuk perfshihet ne kete 

cmim sepse eshte perfshire ne cmimin njesi te transportit.  

Kudo qe qe te jete e mundur, materiali mbushes dhe mbulues do te jete nga materiali i 

germuar. Vetem kur materiali i germuar nuk do te jete i pershtatshem ose i mjaftueshem, materiali 

mbushes do te merret nga jasht kantierit me aprovimin e Supervizorit. Cdo ndryshim i volumit te 

punimeve te mbushjeve dhe mbulimit pertej limiteve te treguara ne vizatime nuk do te paguhet 

pervec rasteve kur percaktohet ndryshe me shkrim nga Supervizori i punimeve. 

3.2.21. ANALIZA E CMIMIT NJESI TE SHTRESAVE TE 
RERES DHE ZHAVORRIT   

Cmimi njesi per materialin e shtratit te tubit (rera) mbulon materialin qe do te merret nga 

vende te aprovuara nga Supervizori, ngarkimin, shkarkimin, transportin, ngritjen, transportin me 

dore, ngjeshjen ne shtresa, lagjen kur eshte e nevojshme, provat, makinerite, fuqine puntore dhe cdo 

aktivitet tjeter qe jane te domosdoshme per ekzekutimin e punimeve. 

Cmimi njesi per materialin e zhavorrit mbulon materialin qe do te merret nga vende te 

aprovuara nga Supervizori, ngarkimin, shkarkimin, transportin, ngritjen, transportin me dore, 

ngjeshjen ne shtresa, provat, makinerite, fuqine puntore dhe cdo aktivitet tjeter qe jane te 

domosdoshme per ekzekutimin e punimeve per shtresat e zhavorrit. 

Cmimi njesi i transportit te sjelljes se materialit nga jasht kantierit nuk perfshihet ne kete 

cmim sepse eshte perfshire ne cmimin njesi te transportit. Cdo ndryshim i volumit te punimeve te 

shtresave te reres dhe zhavorrit pertej limiteve te treguara ne vizatime nuk do te paguhet pervec 

rasteve kur percaktohet ndryshe me shkrim nga Supervizori i punimeve. 

3.3. BETONET       

3.3.1. TE PERGJITHSHME   

Qellimi i punes qe perfshin ky kapitull eshte zbatimi i procesit te betonimit konform standarteve, 

kushteve teknike dhe kerkesave te projektit gjate ndertimit ose rehabilitimit te linjave te Ujesjellesit 

dhe Punimeve te rehabilitimit te Rezervuarit. Kryerja e ketij procesi duhet te behet me makineri 

perkatese (perzieres betoni, transportues betoni, vibrator mekanik, etj) veglat e punes, materiale dhe 
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pajisje te tjera speciale (pompa, pajisje topografike, etj) qe jane te domosdoshme per perfundimin 

ne sasine dhe cilesine e duhur te ketij procesi. 

Ne fillim te Kontrates, Kontraktori duhet te paraqese tek Supervizori propozimin e tij per 

organizimin e aktiviteteve te betonimit ne shesh i cili duhet te permbaje: 

 Vendosjen dhe shtrirjen e pajisjeve te prodhimit te betonit 

 Metodat e propozuara per organizimin e pajisjeve te prodhimit te betonit 

 Procedurat e kontrollit te cilesise se betonit dhe materialeve te betonit 

 Transporti dhe hedhja e betonit 

 Detaje te punes se berjes se kallepeve duke perfshire kohen e heqjes se kallepeve dhe 

procedurat per mbeshtetjen e perkoheshme te trareve dhe soletave qe do te vendosen 

3.3.2. KONTROLLI I CILESISE     

Kontraktori duhet te kete ne stafin e tij kyc nje inxhinier ndertimi te kualifikuar, te specializuar, me 

licencen perkatese dhe me eksperience, i cili do t ejete pergjgjes per kontrollin e cilesise se te gjithe 

betoneve.  

Materialet dhe mjeshteria e perdorur ne punimet e betonit duhet te jete e nje cilesie sa me te larte qe 

te jete e mundur. 

Kontrolli i cilesise do te behet konform Kushteve teknike dhe standarteve perkatese ne prezence te 

Inxhinierit dhe Supervizorit te Punimeve te cilet do te jene edhe pergjegjes per cilesine e betoneve 

te hedhura ne veper. 

3.3.3. PUNA PREGATITORE DHE INSPEKTIMI    

Perpara se te kryhet procesi i pregatitjes se llacit ose te betonit, zona brenda aramaturave 

duhet te jete e pastruar shume mire me uje ose me ajer te komprimuar.  

Asnje proces betonimi nuk duhet te kryhet derisa Supervizori te kete inspektuar dhe 

aprovuar (ne se eshte e mundur) germimin, masat e marra per mbrojtjen nga kushtet atmosferike, 

masat per shperndarjen e ujit per freskim dhe staxhionim te betonit, fugat ndertimore dhe fiksimin 

fundeve, armimin si dhe te gjitha materialet e tjera per betonimin dhe masa te tjera ne pergjithesi.   

3.3.4. MATERIALET PER BETONIN    

a- Cimento 

Nje nder materialet me te rendesishme qe perdoren per betonet dhe qe duhet ti nenshtrohen 

kontrollit teknik te Supervizorit eshte cimento.  

Gjate betonimeve mund te perdoren cimento si me poshte: 
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 Cimento Portland Sulfate e Rezistueshme do te perdoret sipas standarteve te ISO, BS 4027 ose 

ASTM C-150, tipi II ose Tipi V. Kjo lloj cimento do te perdoret per betonet qe jane ne prezence 

te ujrave, ujrave te zeza, tubave te gazit apo ujrat nentokesore. 

Cimento duhet te shperndahet ne paketa orgjinale te shenuara, te pademtuara, direkt nga 

fabrika dhe te ruajtura ne kushtet e duhura ne nje depo te pershtatshme dhe te ajrosur. Thaset e 

cimentos duhet te jene te vendosur te pakten 15 cm mbi sip. e tokes. Cimento nuk duhet te qendroje 

me shume se tre muaj ne kantier pa lejen e supervizorit.  

Cdo lloj cimento e ngurtesuar apo e demtuar nuk duhet te perdoret. Cdo dergese e Cimentos 

duhet te jete e shoqeruar me certifikaten e cilesise dhe flete analizat perkatese te fabrikes prodhuese.  

Cimento e perftuar nga pastrimi i thaseve te cimentos ose nga pastrimi i dyshemese nuk do 

te perdoret.  

Supervizori ka te drejte te kerkoje ritestimin e cimentos kur ka dyshime mbi cilesine e saj 

apo gjendjen aktuale  

b- Inertet 

Inertet per te gjitha tipet e betonit duhet te perdoren duke respektuar STASH - 512 - 78 ose 

ne perputhje me ASTM C 33 

Ato duhet te jene te paster, te forte, te qendrueshem, dhe nuk duhet te permbajne lende 

organike ose masa te tjera te demshme qe veprojne kunder fortesise dhe qendrueshmerise se betonit 

apo te betonarme.  

Materialet e perdorura si inerte duhet te perftohen nga burimet e njohura dhe te licensuara qe 

sigurojne rezultate te kenaqshme per te gjitha llojet e betoneve.  

Inertet e perdorura do te jene te imta dhe te trasha. Ato do te perdoren sebashku ne betonet 

sipas nje raporti te dhene ne Kushtet Teknike perkatese dhe me aprovimin e Supervziorit te 

Punimeve. 

Me poshte po japim detaje per seicilen prej llojeve te inerteve: 

 Inertet e Imta 

Inertet e Imta per kategorite e betonit A,B,C ( Betone me marke M100, M200, M300) 

konform STASH 512-78 do te jene prej rere natyrale, gure te shoshitur ose materiale te tjera 

inerte me te njejtat karakteristika apo kombinim te tyre. E gjitha kjo duhet te jete e pastruar 

shume mire, pa masa te mpiksura, cifla te buta e te vecanta, vajra distilimi, alkale, lende 

organike, ergjile dhe sasi te substancave te tjera demtuese. 

Permbajtja maksimale e lejueshme e lymit dhe substancave te tjera demtuese eshte 5 %.  

Materialet e marre nga gure te papershtashme per inerte te trasha nuk duhet te perdoren 

per inerte te imta. 

Shkalla e shperndarjes per inertet e imta te specifikuara si me lart, duhet te jene brenda 

kufijve te meposhtem. 
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Masa e sites    Perqindja e kalimit ( ne peshe te thate) 

10,0 mm       100 

  5,0 mm       90 - 100 

  2,4 mm       60 - 100 

  1,2 mm       30 - 100  

  0,6 mm       15 - 100 

  0,3 mm          5 -   70 

  0,15 mm         0 -   15 

Inertet e imta per kategorine D te betonit duhet te jene te nje cilesie te mire nga rera e 

brigjeve. Ajo duhet te jete pastruar nga materialet natyrale e klasifikuar nga me e holla deri tek 

me e trasha, pa copeza, nga argjila, plehra, etj.  

Inertet e imta nuk duhet te permbajne me shume se 10 % te materialit me te holle se 0,1 

mm te hapesires ne rrjete dhe jo me shume se 5 % te pjeses se mbetur ne 2,4 mm site. 

 Inertet e Trasha 

Inertet e trasha per kategorite A, B dhe C do te perbehen nga materiale guri te thyer apo 

te nxjerre, ose nje kombinim i tyre me nje mase jo me shume se 20 mm dhe do te jene te paster, 

te forte, te qendrueshem, kubik dhe te formuar mire, pa lende te buta apo te thermueshme ose 

copeza te holla te stergjatura, alkale, lende organike ose masa apo substanca te te tjera te 

demshme.  

Lendet demtuese ne Inertet e trasha nuk duhet te kalojne me shume se 3 %.  

Klasifikimi per inertet e trasha te secifikuara sa me siper duhet te jete brenda kufijve te 

meposhtem: 

Masa e sites    Perqindja e kalimit (ne peshe te thate) 

50,0 mm       100 

37,5 mm       90 - 100 

20,0 mm       35 - 70 

10,0 mm       10 - 40  

  5, 0 mm       0 - 5  

Inertet e trasha per kategorine D te betonit duhet te jene te nje cilesie te mire nga tulla te 

thyera te prodhuara prej tullave te cilesise se pare. Ato nuk duhet te permbajne kashte, rere ose 

materiale te huaja apo mbeturina te tjera. 

 Raportet e Inerteve te trasha dhe te imta 

Raporti me i pershtatshem i volumit te inerteve te trasha ne volumin e inerteve te imta 

duhet te vendoset nga prova e ngjeshjes se kubikeve te betonit, por Supervizori mund te 

urdheroje qe keto raporte te ndryshojne lehtesisht sipas klasifikimit te inerteve ose sipas peshes 
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ne se do te jete e nevojshme, ne menyre qe te prodhohen klasifikimet e duhura ne perzierjen e 

inerteve te trasha dhe te imta 

Kontraktori duhet te beje disa disa prova ne kubiket e marre si kampione dhe te shenoje 

inertet dhe fraksionimin e tyre, perzierjen e betonit ne fillim te punes dhe kur ka ndonje 

ndryshim ne inertet e imta apo te trasha ose ne burimin e e tyre te furnizimit. 

Keta kubike duhet te testohen ne laborator ne kushte te njejta. Kubiket duhet te testohen 

nga 7, 14 deri ne 28 dite. 

Nga rezultatet e ketyre provave, Supervizori i Punimeve mund te vendose per raportet e 

tarshesise se inerteve te imta qe duhet te perdoren per cdo perzierje te mevonshme gjate 

zhvillimit te punes ose deri sa te kete ndonje ndryshim ne inerte    

c- Uji per Beton 

Uji i perdorur per beton duhet te jete i paster, i fresket dhe pa balte, papasterti organike 

vegjetale dhe pa kripera dhe substanca te tjera qe nderhyjne ose demtojne forcen apo 

durueshmerine e betonit. Uji duhet te sigurohet mundesisht nga furnuizime publike dhe mund te 

merret nga burime te tjera vetem nese aprovohet nga Supervizori i punimeve. Nuk duhet te 

perdoret uje nga germimet, kullimet siperfaqesore apo kanalet e vaditjes. Vetem uje i aprovuar 

nga ana cilesore duhet te perdoret per larjen e pastrimin e aramaturave, kujdesin e betonit si dhe 

per qellime te ngjashme.   

d- Shtesa speciale per Betonet ose llacet hidroizoluese  

Ne rastet e perdorimit te betoneve apo llaceve ne ambiente ku kerkohet hidroizolim i 

siperfaqeve (psh. Siperfaqet e brendshme te Rezervuarit, pusetes, etj) duhet te perdoren si shtesa 

lende speciale te pregatitura posacerisht per hidroizolim. Sasite dhe perqindja e tyre ne betone duhet 

te jete sipas rekomandimeve te supervizorit dhe prodhuesit te ketyre lendeve speciale te dhena me 

shkrim dhe te shoqeruar me dokumentacionin teknik perkates.   

3.3.5. METODAT DHE KERKESAT PER PERZIERJEN E 
BETONEVE   

Betoni duhet te perzihet me perzieresa mekanike te miratuara qe me pare. Perzieresi, hinka 

dhe pjesa perpunuese e tij duhet te jene te mbrojtura nga shiu dhe nga nga era 

Inertet dhe cimento duhet te perzihen se bashku para se te shtohet uje derisa perzierja te 

fitoje ngjyren dhe fortesine e duhur.  

Kerkesat per perzierjen e betonit duhet te konsistojne ne ndarjen proporcionale dhe 

perzierjen per fortesite e meposhtme kur behen testet e kubikeve; 

Klasa e betonit      Fortesia  ne shtypje neN/mm2 

        7 dite   28 dite 

Klasa A& A (M100) (s)     17,0   25,5 
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Klasa B&B  (M200) (s)     14,0   21,0 

Klasa C&C (M250) (s)       6,5   10,0 

Klasa D&D (M300) (s)     me pelqimin e Supervizorit 

Shenim: shenja s = Cimento sulfate e rezistueshme 

Raporti uje - cimento eshte raport i peshes se cimentos ne te. Permbajtja e ujit duhet te jete 

efikase per te prodhuar nje perzierje te punueshme te fortesise se specifikuar, por permbajtja totale e 

ujit duhet t epercaktohet nga tabela e meposhtme: 

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

Klasa A& A (M100) (s)     0,50 

Klasa B&B  (M200) (s)     0,60 

Klasa C&C (M250) (s)     0,65 

Klasa D&D (M300) (s)     me pelqimin e Supervizorit 

Shenim: shenja s = Cimento sulfate e rezistueshme 

3.3.6. PROVAT E FORTESISE SE BETONEVE     

Kontraktori 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 duhet te 

sigurohet nje set shtese 3 kubikesh. Ne se mesatarja e proves se fortesise se kampionit per cdo 

porcion te punes bie poshte minimumit te lejueshem te fortesise se specifikuar, Supervizori do te 

udhezoje nje ndryshim ne raportet ose permabjtjen e ujit ne beton ose te dyja ne menyre qe 

Punedhenesi te mos kete kosto shtese.  

Kontraktori duhet te percaktoje te gjithe kampionet qe kane te bejne me raportet e betonimit 

prej nga ku jane marre. Ne se rezultatet e testeve te fortesise pas kontrollit tregojne se betoni i 

perftuar nuk ploteson kerkesat e specifikuara ose kur ka ka prova te tjera qe tregojne se cilesia e 

betonit eshte nen nivelin e kerkesave te specifikuara, kampioni do te refuzohet nga Supervizori i 

Punimeve dhe Kontraktori do te ta rivendose masen e thyer mbrapsh me shpenzimet e veta. 

Kontraktori duhet te mbuloje me shpenzimet e veta te gjitha provat qe do te behen ne nje laborator 

qe eshte aprovuar nga Punedhensi.  

3.3.7. TRANSPORTI I BETONEVE      

Betoni duhet te levize nga vendi i pregatitjes ne vendin e vendosjes perfundimtare sa me 

shpejt te jete e mundur ne menyre qe te pengohet ndarja ose humbja e ndonje perberesi. 

Kur te jete e mundshme, betoni do te derdhet nga perzieresi direkt ne nje pajisje qe do te 

beje transportimin e betonit ne destinacionin perfundimtar dhe betoni do te shkarkohet ne menyre 
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aq te mbledhur sa te jete e mundur ne vendin perfundimtar per te shmangur shperndarjen ose 

derdhjen e tij.  

Ne se Kontraktori propozon te perdore pompa per transportin dhe vendosjen e betonit ai 

duhet te paraqese detaje te plota per pajisjet dhe tekniken e perdorimit te pompes dhe pajisjeve qe ai 

propozon per te perdorur tek Supervizori i Punimeve.   

Ne rastet kur betoni transportohet me rreshqitje apo me pompe, kantieri qe do te perdoret 

duhet te projektohet per te siguruar rrjedhjen e vazhdueshme dhe te panderprere ne rrepire ose ne 

gryke (hinke). Fundi i pjerresise ose i pompes se shperndarjes duhet te jete i mbushur me uje para 

dhe pas cdo periudhe pune dhe duhet te mbahet i paster. Uji i perdorur per kete qelim duhet te 

largohet nga cdo ambient pune te perhershme. 

3.3.8. HEDHJA DHE NGJESHJA E BETONEVE   

Kontraktori duhet te te ndjeke nga afer procesin e hedhjes dhe ngjeshjes se betonit si nje 

pune me rendesi te madhe, objekt i te ciles duhet te jete prodhimi i nje betoni te papershkueshem 

nga uji me nje densitet dhe fortesi maksimale. 

Pasi te jete perziere, betoni duhet te transportohet ne vendin e punes sa me shpejt te jete e 

mundur, i ngjeshur mire deri sa te krijoje siperfaqe te lemuara, pa vrima dhe pa xhepa ajri. 

Armatura duhet te jete e hapur ne menyre qe te lejoje daljen e bulezave te ajrit dhe betoni duhet te 

vibrohet me cdo kusht me mjete vibruese per ta bere sa me te dendur dhe aty ku eshte e nevojshme. 

Mjetet vibruese duhet te prodhojne vibrime jo me pak se 5000 cikle ne minute. Vibratoret duhet te 

vendosen vertikalisht ne beton dhe te terhiqen gradualisht kur flluckat e ajrit nuk dalin me ne 

siperfaqe.  

Te gjitha vendet e hedhjes dhe ngjeshjes se betonit duhet te mbahen ne mbikqyrje te 

vazhdueshme nga pjestaret perkates te ekipit te punes. 

Betoni duhet te hidhet sa eshte i fresket dhe para se te kete fituar qendrueshmerine fillestare 

por gjithmone jo me vone se 30 minuta pas perzierjes. 

Kur hedhja e betonit nderpritet, betoni nuk duhet te lejohet te formoje skaje apo ane por 

duhet te ndalohet dhe te forcohet mire ne nje ndalese te ndertuar dhe te formuar posacerisht per te 

krijuar nje bashkim konstruktiv afikas qe eshte ne pergjithesi drejt armatimit kryesor. Para se te 

hidhet betoni tjeter, siperfaqet e te gjitha fugave duhet te kontrollohen, te pastrohen me furce 

metalike dhe te lahen.  

Para se betoni te hidhet ne nje siperfaqe te germuar, ky germim duhet te jete i forcuar dhe pa 

uje i rrjedhshem apo te ndenjur, vaj apo lende te tjera te demshme 
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3.3.9. BETONIMI NE KOHE TE NXEHTE DHE KUJDESI  
PER BETONET   

Kontraktori duhet te tregoje kujdes gjate motit te nxehte per te parandaluar carjen apo 

plasaritjen e betonit. Do te ishte mire qe betoni te hidhet ne mengjez ose naten vone. Kallepet duhet 

te mbulohen nga ekzpozimi direkt ne diell si para vendosjes se betonit ashtu edhe gjate hedhjkes ose 

vendosje se tyre   

Kujdesi per te gjitha betonet duhet te ndiqet si me poshte: 

 Siperfaqe betoni horizontale do te mbahet e laget vazhdimisht per te pakten 7 dite pas hedhjes. 

Ato do te mbulohen me materiale ujembajtes si thase kerpi, pelhure ose menyra te tjera te 

aprovuara nga Supervizori 

 Siperfaqe betoni vertikale do te kujdesen fillimisht duke lene armaturat ne vend pa levizur dhe 

duke e mbajtur vazhdimisht te laget per te pakten 7 dite pas hedhjes. Ato do te mbulohen me 

materiale ujembajtes si thase kerpi, pelhure 

3.3.10. FORCIMI I BETONIT   

Me perfundimin e germimit dhe aty ku jepet ne vizatimet ose urdherohet nga Supervizori, 

nje shtrese forcuese betoni e kategorise D me trashesi jo me pak se 75 cm e trashe do te vendoset 

per te parandaluar shperberjen e mases dhe per te formuar nje siperfaqe te paster pune per 

strukturen. 

3.3.11. HEKURI PER BETONET    

Shufrat e armimit duhet te kthehen sipas masave dhe dimensioneve te viaztimeve dhe ne 

perputhje te plote me rreguloren e rishikuar te ASTM, shenimi A - 615 me titullin "Specifikimet per 

shufrat e hekurit per betonarme". Ato duhet te perkulen ne perputhje me viaztimet e ASTM A-305, 

celik 3 me sigma te rrjedhshmerise s=290 kg/cm2. 

Hekuri i armimit duhet te jete pa njolla, ndryshk, vajra, bojra, graso, etj qe mund te demtoje 

lidhjen midis betonit dhe armimit ose qe mund te shkaktoje korrozionin e armimit. 

Shufrat duhet te perkulen gjithmone ne te ftohte. Shufrat e perkulura jo sic duhet do te 

perdoren vetem ne se mjetet e perdoruara te mos demtojne materialin. Rrezja e brendshme e 

perkuljeve nuk duhet te jete me e vogel se dyfishi i diamterit te shufrave per hekur te bute dhe 

trefishi i diametrit te shufrave per hekur shume elastik.    

Armimi duhet te behet me shume kujdes dhe te mbahet nga pajisjet speciale te miratura ne 

skica. Kordonat lidhes dhe te tjeret si keto duhet te lidhen fort me shufrat dhe pervec kesaj duhet te 

jene t elidhura edhe me tel. Menjehere pas betonimit, armimi duhet te kontrollohet per saktesi 
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vendosje dhe pastertie dhe te korigjohet ne se eshte e nevojshme. Gjatesia e nyjeve bashkuese duhet 

te jete jo me pak se 40 here e diametrit te shufres.  

Prerja, Perkulja dhe vendosja e armimit duhet te jete pjese e punes brenda cmimit njesi te 

armimit te hekurit te furnizuar dhe vene ne pune. 

3.3.12. KALLEPET (ARMATURAT)     

Armaturat ose kallepet duhet te jene ne pershtatje me profilet, linjat dhe dimensionet e 

betonimit te percaktuara ne skicat dhe vizatimet perkatese te fiksuara apo te mbeshtetura me pyka 

apo mjete te ngajshme per te lejuar qe ngarkimi te jete i lehte dhe format te levizen pa demtime dhe 

pa goditje ne vendin e punes. 

Furnizimi, fiksimi dhe levizja e kallepeve duhet te jete pjese e punes brenda cmimit njesi te 

dhene per kategorite e ndryshme te betoneve te furnizuar dhe te hedhur ne veper. 

Kallepet duhet te ndertohen me vija qe mbyllen lehteisht per largimin e ujit, materialeve te 

demshme dhe per qellime inspektimi si dhe me lidhesa per te lehtesuar shkeputjen pa demtuar 

betonin. Te gjitha mbeshteteset vertikale duhet te jene te vendosura ne menyre te tille qe mund te 

ulen dhe kallepi te shkeputet lehte me goditje apo shkeputje. Kallepet per trare duhet te montohen 

me nje pjese ngritese 6 mm per cdo 3 m shtrirje. 

Metoda e fiksimit te kallepit faqe te ekspozuara te betonit nuk duhet te perfshijne ndonje lloj 

fiksimi ne beton ne menyre qe te kemi siperfaqe te sheshta betoni. Asnje bullon, tel nuk duhet te 

perdoret ne betonim i cili do te jete i papershkueshem nga uji. 

Nje tolerance prej 3 mm ne rritje ne nivel do te lejohet ne ngritjen e kallepit i cili duhet te 

jete i forte, rigjide perkunder betoneve te laget, vibrimeve dhe ngarkesave te ndertimit dhe duhet te 

mbetet ne pershtatje te plote me skicen dhe nivelin e pranuar perpara betonimit 

Te gjitha qoshet e jashtme te betonit qe nuk jane vendosur pergjithmone ne toke duhet tu 

jepet 18 mm kanal, pervec aty ku tregohet ndryshe ne vizatimet. 

Armaturat mund te jene prej druri ose metali por gjithmone ato duhet te jene rrigjide dhe te 

forta per ti qendruar forces se betonit dhe cdo ngarkese konstruktive. Ne cdo rast ato duhet te jene te 

mberthyera ne menyre gjatesore dhe terthore. Pjesa e brendshme e te gjitha aramturave duhet te 

lyhen me vaj liri, nafte bruto ose sapun cdo here qe ato fiksohen ne menyre qe te parandalohet 

ngjitja e betonit tek armatura. 

Armatura duhet te goditet pa tronditur, vibruar ose demtuar betonin. Armatura qe do te 

riperdoret duhet te riparohet dhe te pastrohet perpara se te rivendoset ne objekt. Siperfaqet e 

brendshme duhet te pastrohen komplet para vendosjes se betonit. Ne rast se armatura eshte prej 

druri siperfaqja e brendshme duhet te laget pikerisht perpara se te hidhet betoni. 
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Terheqjet, konet, pajisjet larese apo mekanizma te tjere qe lene vrima ne siperfaqen e betonit 

me d> 20 mm nuk do te lihen brenda formave. 

Armatura nuk duhet te levizet deri sa betoni te arrije fortesine e duhur per te siguruar nje 

qendrushmeri te strkutures dhe per te mabjtur ngarkesen ne keputje dhe cdo ngarkese tjeter 

konstruktive qe mund te veproje ne te.  

Betoni duhet te mjaft i forte dhe te parandalohet demtimi i siperfaqeve neprmjet perdorjes se 

veglave ne heqjen e formave. Armatura duhet te hiqet vetem me lejen e Supervizorit te Punimeve 

megjithate ne cdo rast. Kontraktori eshte pergjegjes per ndonje demtim per punen qe lidhet me to.  

 

3.3.13. PUNIME SUVATIMI 

Punimet e Suvatimit do te konsistojne ne furnizimin e materialeve, transportin e tyre 

ne objekt, magazinimin e tyre, pregatitjen e llacit, sprucimet e mureve  dhe suvatimin e tyre 

konform kushteve teknike te zbatimit dhe keshillave te Supervizorit te punimeve   

 

Te kihet parasysh! 

Te gjitha siperfaqet qe do te suvatohen duhet te lagen me pare me uje. Aty ku eshte e 

nevojshme ujit do t’i shtohen materiale te tjere, ne menyre qe te garantohet realizimi i suvatimit ne 

menyre perfekte. 

3.3.13.1. Llaçet  

Llacet qe do te perdoren duhet te plotesojne Standartet teknike ne lidhje me raportet e 

materialeve dhe pregatitjen e perzierjes te vlefshme per 1(nje) m3 volum.  

Keto standarte bazohen ne Manualin nr.1 “Analizat Teknike per prodhimin e materialeve te 

ndertimit, udhezime dhe kritere” date Tirane - Dhjetor 1992 (Republika e Shqiperise - Ministria e 

Ndertimit).       

Me poshte po japim disa te dhena ne lidhje me pregatitjen dhe perzierjen e llojeve te 

ndryshme te llaceve qe mundte perdoren  

Llac bastard marka 15 me rere natyrale lumi (me lageshti, shtese ne volum 20% dhe 

porozitet 40%)  e formuar me, cimento: gelqere: rere ne raporte  1: 0,8: 8. 

Gelqere e shuar lt 110 , cimento 300 kg 150 , rere m3 1,29. 

Llac bastard marka 25 me rere natyrale lumi (me lageshti, shtese ne volum 20% dhe 

porozitet 40%)  e formuar me, cimento: gelqere: rere ne raporte 1: 0,5: 5,5. 

Gelqere e shuar lt 92 , cimento 300 kg 212 , rere m3 1,22.  

Llac bastard marka  15  me rere te lare (porozitet 35%) e formuar me, cimento, gelqere, rere 

ne raporte 1: 0,8: 8. Gelqere e shuar lt 105 , cimento 300 kg 144 , rere m3 1,03.  
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Llac bastard marka  25 me rere te lare (porozitet 35 %) e formuar me, cimento: gelqere, rere 

ne  raporte 1: 0,5: 5,5. Gelqere e shuar lt 87 , cimento 300 kg 206 , rere m3 1,01. 

Llac bastard marka  1:2  me rere te lare (porozitet 35%) e formuar me cimento, rere 

ne raporte  1:2.  Cimento 400 kg 527 , rere m3 0,89. 

3.3.14. BETONI I PARAPREGATITUR     

Njesite e betonit te parapregatitur duhet te derdhen ne tipin e aprovuar te cdo kallepi me nje 

numer individual ose shkronje identifikimi. Numri i shkronjes duhet te jete ose i stampuar ose e futur 

ne kallep ne menyre qe cdo njesi e betonuar te deshmoje identifikimin e kallepit 

Betoni per njesine e parafabrikuar duhet te testohet sipas kerkesave teknike perkatese. Njesite 

e betonit te parafabrikuar nuk duhet te levizen ose te transportohen nga vendi i betonimit deri sa te 

kete kaluar nje periudhe prej 28 ditesh nga data e betonimit. 

3.3.15. FUGAT DHE BASHKIMET STRUKTURORE     

Betonet e armuara duhet te kene fuga strukturore ne menyre qe te rregullojne levizjet gjate 

ndertimit dhe operimit per shkak te ngarkesave dhe vendosjeve te ndryshme, bymimeve, tkurrjeve 

dhe rreshqitjeve relative.   

Pengesat e ujit (water stopet) duhet te jene PVC ose gome me nje minimum gjeresie prej 20 

mm. Bashkimet ne objekt te waterstopeve PVC do te behet ne te nxehte. Waterstopet fleksible do te 

mbeshteten plotesisht te larguara nga perforcime dhe lidhje te fiksuara me te pakten 12 mm dhe duke 

bere kujdes se mos demtohen.   

Bashkimet konstruktive duhet te vendosen atje ku forcat prerese ose tensionet jane ne 

minimum ose ku ato do te ndikojne te pakten ne cilesite e kerkuara ose ne pamjen e jashtme te 

punimeve. Lartesia e ngritjes nuk duhet te kaloje 1,5 m. Linjat e bashkimit duhet te jene te pastra dhe 

te rregullta dhe aty ku eshte e mundur te pershtaten per tu perputhur me tiparet e punes se mbaruar. 

3.3.16. ANALIZA E CMIMIT NJESI  PER BETONET, 
LLACET  DHE SUVATIMET 

Cmimi njesi per nje meter kub beton i derdur apo Llac I perdorur mbulon furnizimin e 

inerteve, cimentos, ujit dhe shtesave speciale si dhe perzierjen, hedhjen dhe ngjeshjen ne cdo seksion 

apo trashesi betoni. Ne kete cmim do te futet edhe kujdesi per betonin dhe llacet, provat dhe te gjitha 

aktivitetet e tjera qe pershkruhen me siper te cilat jane te domosdoshme per ekzekutimin e punimeve 

me cilesi. 

Mbushja e bashkimeve me material izolues, vendosja e armimit ku te jete enevojshme, 

armaturat dhe fuqia puntore e nevojshme jane te perfshire ne cmimin njesi te betoneve. 
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Cdo volum betoni pertej limiteve te treguara ne vizatime nuk do te paguhen. 

Cmimet njesi per zera te ndryshem punime betoni jane si me poshte: 

Betone Klasa A& A (M100) (s)   konform STASH 5115-78 

Betone Klasa B&B  (M200) (s)   konform STASH 5112-78 

Betone Klasa C&C (M250) (s)   konform STASH 5112-78 

Betone Klasa D&D (M300) (s)   konform STASH 5112-78 

3.3.17. ANALIZA  E CMIMIT NJESI PER HEKURIN E 
BETONEVE      

Cmimi per nje ton hekur, mbulon furnizimin e hekurit ne diamterin dhe gjatesine e kerkuar, 

transportin me krahe, prerjen, perkuljen dhe te gjitha aktivitetet e tjera te domosdodhme per 

ekzekutimin e punimeve. Matja e peshes se hekurit do te behet ne baze te matjeve te marra nga 

vizatimet qe lidhen me punimin perkates. 

Nuk do te behen pagesa per armimin e tubave betonarme apo pusetave pasi ky cmim eshte i 

perfshire ne cmimet njesi te tyre. 

Nuk do te behen pagesa per volume qe nuk tregohen ne vizatime. 

 

3.4. PUNIMET, VEPRAT DHE LINJAT E FURNIZIMIT ME UJË 

3.4.1. TE PERGJITHSHME   

Qellimi i pershkrimit te kerkesave teknike ne kete kapitull per te gjitha materialet hidraulike (tuba, 

valvola, pjese lidhese dhe pjese speciale, etj) eshte sigurimi i materialeve sa me cilesore dhe konform 

standarteve bashkekohore dhe pengimi i perdorimit te materialeve jo cilesore, spekullative, jasht 

kushteve teknike dhe te demshme per konsumatoret qe do te perdorin ujin e marre nga ky sistem i 

ujesjellesit. 

3.4.2. TUBAT DHE PJESET SPECIALE HDPE 100     

3.4.2.1.Kerkesat e Pergjithshme dhe Standartet Teknike Referuese  

Per linjen kryesore te Ujesjellesit si dhe per degezimet qe dalin prej kesaj linje do te perdoren 

tuba dhe pjese speciale plastike prej materiali Polietileni me densitet te larte (HDPE 100). 

Diametrat e tubave do te jene ne funksion te sasise llogaritese te ujit te pijshem dhe shpejtesise 

se levizjes. Gjatesia e tubave duhet te jete 6-12 m per tubat me OD > 90 mm dhe 50 m per tubat me 

OD < 90 mm kurse diametri dhe spesori duhet te jene sipas te dhenave ne vizatimet teknike. Spesori 

duhet te jete ne perputhje me kerkesat e projektit per presionin e punes se tubave (PN 6 - 10 atm) dhe 
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shkallen e Dimensionimit Standart (SDR = 11 per tuba PE 100 me PN 10 atm dhe SDR 17.6 per tubat 

PE 100 me PN 6 atm).  

Ovaliteti i tubave nuk duhet te jete me i madh se 1,5 % 

Tubat dhe pjeset Speciale HDPE duhet te plotesojne te gjitha kerkesat e standarteve teknike 

perkatese si me poshte: 

 PrEN 12201 (Sistemet e tubacioneve Plastike te furnizimit me uje prej Polietileni),  

 ISO 1183 (Matjet e Densitetit te materialit),  

 ISO 3607, ( Tolerancat mbi diamterin e jashtem dhe trashesine e mureve) 

 ISO 3663 (Dimensionet e Fllanxhave per tubat dhe pjeset speciale te PE 

 ISO 4440, ( Percaktimi i shkalles se rrjedhjes se materialit PE per tubat dhe pjeset speciale 

 DIN 8075. ( Kerkesat e Pergjithshme te Cilesise se Tubave HDPE - Testimi  

Tubat e HDPE 100 per furnizimin me uje duhet te sigurojne rezistence perfekte ndaj 

korrozionit, rezistence te larte ndaj agjenteve kimike, peshe te lehte, mundesi te thjeshta riparimi e 

transporti, ngjitje te thjeshte dhe te shpejte, jetegjatesi mbi 30 vjet dhe rezistence ndaj ujit te ngrohte. 

Te dhenat mbi diametrin e jashtem te tubit, presionin, emrin e prodhuesit, standartit qe i 

referohen, SDR, viti i prodhimit, etj duhet te jepen te stampuara ne cdo tub. 

3.4.2.2.Kerkesat Teknike per Materialin e Polietilenit 

Materiali i Polietilenit prej te cilit do te prodhohen Tubat dhe pjeset speciale te tyre eshte nje 

produkt hidrokarbur me formule kimike CH2-CH2. Ky material duhet te jete i sigurt per shendetin 

njerezve dhe i aprovuar nga Institucionet perkatese ligjore si IIP, DVGW apo Institute te tjera 

ekuivalente te afta dhe te aprovuara per testimin e cilesise se materialeve plastike. 

Vetite e Materialit te HDPE duhet te jene si me poshte: 

 Densiteti         > 0,95 g/cm3 

 Koeficienti i zgjerimit linear     0,13 mm / m * K 

 Konduktiviteti Termik ne 20 grade celsius   0,38W / m * K 

 Indeksi i Rrjedhjes MFI ne 190 grade celsius/50 N  0,4-0,5 g/ 10 min 

 Sforcimet         25 N/mm3 

 Rezistenca Siperfaqesore                 >10 x 1014 Omega 

 Shkalla e rrjedhshmerise      127 grade celsius 

 Terheqja ne thyerje      > 600 % 

 Moduli i perfshirjes ne kthime apo perkulje   800 N/mm2 

3.4.2.3.Dokumentacioni Teknik Shoqerues 

Tubat dhe pjeset Speciale HDPE duhet te jene te shoqeruar me dokumentacionin teknik 

perkates te kerkuar nga Standartet e mesiperme si: 

 Certifikata e Origjines se mallit nga Prodhuesi i Tubave dhe Pjeseve speciale 
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 Certifikata e Origjines se prodhimit te materialit te PE nga prodhuesi (Borealis, Solvay, BP, 

Elenac GmbH ose ekuivalent) e shoqeruar me tipin e materialit, llojin dhe te dhenat teknike te 

pershkruara me siper 

 Certifikata e Cilesise ISO 9001/14001 ose ekuivalente 

 Certifikata e Testimit te tubave dhe pjeseve speciale nga Prodhuesi i tyre 

 Leja Zyrtare per prodhimin e tubave dhe pjeseve speciale per Prodhuesin  

 Manual teknik te Tubave, Pjeseve speciale te prodhuesit dhe te pajisjeve bashkuese te tyre te 

shoqeruar me manualin e operimit, instalimit, te mirembajtjes si dhe te dhenat teknike te tyre. Per 

pajisjet duhet te jepen edhe te dhenat e menyres se bashkimit, procesit te ngjitjes, kontrollit dhe 

testimit gjate procesit te Instalimit.  

3.4.2.4.Transporti dhe Magazinimi  

Transporti i tubave dhe pjeseve speciale duhet te behet nga automjete te pershtatshme per 

transportin e tyre te cilat duhet te jene te te pajisura me mbrojtese anesore me lartesi te pakten H = 

0,6 m. 

Tubat duhet te jene te vendosur drejt, te mbeshtetur tek njeri tjeteri dhe te mbuluar me nje 

mbulese per mos demtimin e tyre nga rrezet e diellit.  

Ngarkimi dhe shkarkimi i tyre duhet te behet me kujdes dhe duke shmangur perplasjet e tyre, 

sforcimet mekanike apo demtime te tjera te cilat do te jene pergjegjesi e vete Kontraktorit. 

Gjate te gjithe kohes se magazinimit, transportimit te tyre ne objekt dhe deri ne momentin e 

instalimit, tubat duhet te jene te mbyllur me tapa plastike fundore te posacme te cilat nuk duhet te 

hapen dhe te lejojne futjen e ujrave te ndotura, pislleqeve apo materialeve te ndryshme te demshme 

ne to. 

Zona e magazinimit te tubave dhe pjeseve speciale duhet te jete e rrafshet, e paster, pa 

zhavorre apo gure te mprehte, e rrethuar dhe e mbrojtur. Lartesia e vendosjes se tubave nuk duhet te 

jete me e madhe se 1 m dhe te gjitha materialet nuk duhet te jene te ekspozuara ndaj rrezeve te diellit. 

Gjate te gjithe kohes se magazinimit tubat dhe pjeset speciale te tyre duhet te jene te mbrojtura 

nga efektet e naftes, vajit, solventeve apo substancave te tjera kimike. 

Periudha maksimale e magazinimit te tyre duhet te jete e percaktuar sipas standarteve nga vete 

prodhuesi. Tubat dhe pjeset speciale te tyre duhet te hiqen nga Magazina dhe te zbulohen nga mbulesa 

e paktimit te tyre ne nje kohe sa me te shkurter para instalimit te tyre.    

3.4.2.5. Metodat e bashkimit dhe Kerkesat e Instalimit  

Tubat HDPE do te bashkohen me ane te metodes me fuzion duke perdorur pajisjet perkatese 

te saldimit me fuzion. Kjo lloj ngjitje do te garantoje nje lidhje te sigurte, homogjene dhe jetegjate. 

Procesi i ngjitjes me fuzion zgjat shume pak minuta. Shkalla e pranimit te rrjedhjes se lenget nga 
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pajisjet e saldimit eshte 0,4 - 1,2 g/ 10 min gje qe lejon ngjitjen e tubave dhe pjeseve speciale PE me 

fuzion.  

Cilesia e Instalimit te tubave varet ne nje mase te madhe nga presoneli qe do te beje kete 

ngjitje dhe respektimi prej tyre i kerkesave teknike te ngjitjes. Per kete arsye, specialistet qe do te 

punojne per ngjitjen e ketyre tubave duhet tejene te pajisur me certifikaten perkatese per kryerjen e 

ketyre lloj punimeve e cila do te vertetoje kualfikimin dhe trajnimin e tyre. 

Instalimi i tubave dhe pjeseve speciale duhet te behet ne kushte te motit normale pa shira, 

debore, ere dhe ne temperature -10 - + 40 grade celsius. 

Gjate ketij procesi, prerja e tubave, pastrimi i tyre, ngrohja e tyre dhe e rakorderive perkatese 

PE duhet te behet me vegla apo pajisje te posacme qe sigurojne cilesine e kerkuar.  

Pregatitja e kujdesshme e siperfaqes se bashkimit eshte nje parakusht i domosdoshem qe nuk 

duhet neglizhuat. Per keto arsye pjesa e tubave qe do te ngjitet si dhe te gjitha pjeset speciale qe 

perdoren per ngjitje duhet te jene te pastruara me kujdes me pastrues te posacem per PE 

Pajisjet qe perdoren per fiksimin e tubave nuk duhet te perdoren me te veprimit te forces 

mekanike mbi tubat. Transferimi i te dhenave te ngjitjes tek njesia kryesore e ngjitjes do te behet me 

ane te kartave manjetike te mbeshtjella ne qese plastike dhe te prodhuara nga prodhuesi i tubave dhe 

pjeseve speciale.  

Pas perfundimit te Instalimit te tubave, duhet te behet nje testim per presionin e punes se 

tubave i cili duhet te behet konform kushteve teknike te zbatimit Shqiptare (KTZ -78) dhe ne prezence 

te Supervizorit te punimeve 

Te gjitha punet e lidhura me instalimin dhe vendosjen e tyre ne objekt duhet te behen ne 

menyre perfekte dhe sipas kerkesave teknike te supervizorit dhe te projektit.  Nje model i tubit te 

furnizimit me uje qe do te perdoret sebashku me certifikaten e cilesise, certifikaten e origjines, 

certifikaten e testimit dhe te garancise se tubave do ti jepet per shqyrtim Supervizorit per aprovim 

para se te vendoset ne objekt.  

Supervizori mund te beje testime plotesuese per te dhenat fizike - mekanike- termike te 

tubave, rrjedhje te mundshme si dhe presionin qe durojne tubat (Testi i presionit behet me 1.5 here te 

presionit te punes dhe ne kushtet e percaktuara ne KTZ - 78). 

3.4.3. Specifikimet e tubit te çelikut dhe te rakorderive prej 
çeliku 

1. Tubi duhet te prodhohet me saldim ne gjatesi ne anen e brendshme dhe nga jashte te 

formoje nje rrip karboni, me ane te proçesit automatic te saldimit me hark- metalik  te zhytur dhe 

saldim te puthitur periferik the kjo te formoje si brenda dhe jashte nje kurriz me te njejtin process ne 

gjatesine standarte te tubit me nje maksimum prej 5 saldimeve periferike ose 
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Duke rrotulluar nje rrip, tabak llamarine ose pllake  ne menyre qe te formohet nje tegel spiral 

perreth perimetrit te tubit. Spiralja e tegelit duhet te saldohet me perputhje si nga ana e brendshme 

ashtu edhe nga ajo e jashtmja me ane te nje proçesi saldimi automatik me hark – metalik. 

2. Tubat dhe rakorderite prej çeliku duhet te prodhohen prej pllaka çeliku  karboni sipas 

standartit ST360 te ISO 559, ose equivalent me minimumi tensioni ne jepje prej 225 N/mm2 e 

pershtatshme per minimumie e presionit te punes PN 10. 

3. Trashesia minimale e pllakes se çelikut per tubat te cilat I korrespondojne diametrit 

nominal te ndryshem duhet te specifikohet ne  ENV 10220:1993, ose equivalent. 

3.4.4. VALVOLAT E KONTROLLIT DHE TE 
KOMANDIMIT  

3.4.4.1.Kerkesa te Pergjithshme dhe Standartet Teknike per Valvolat  

Kontrolli, komandimi dhe mbrojtja e sistemit shperndares te ujit do te behet me ane te 

Valvolave te ujit te tipit porte (Saracineskat). 

Valvolat duhet te sigurojne nje izolim te sigurt te sistemit ndaj rrjedhjeve te ujit dhe nje mirembajtje 

sa me te vogel. Ato duhet te perballojne goditjet mekanike gjate punes dhe rritjen e presionit qe 

shkaktojne grushtet hidraulike. Valvolat duhet te plotesojne kerkesat e projektit te detajuar dhe 

kerkesat e standartit ISO 9001. Valvolat duhet te kene nje garanci te certifikuar te pakten deri ne 3 

vjet nga prodhuesi i tyre. Cdo Valvol duhet te jete e shoqeruar me tabelen metalike ku te jepen 

dimensionet e saj, presioni i punes, etj 

Sipas qellimit te punes qe do ti perdorim, Valvolat do te jene: 

 Valvola Kontrolli te cilat duhet te vendosen ne depo apo nyjet kryesore te sistemit shperndares 

per te bere te mundur kontrollin e sasise dhe presionit te ujit. Keto Valvola mund te jene te thjeshta 

ose te kombinuara. Valvolat e kombinuara mund te jene dyshe ose treshe sipas formes dhe te 

dhenave te vizatimeve teknik 

 Valvola Sherbimi te cilat duhet te vendosen prane konusmatorit dhe sherbejne per te mbyllur ose 

hapur linjat qe sjellin uje tek konsumatori 

 Valvola Ajrimi te cilat duhet te vendosen ne pikat me te larta te sistemit dhe bejne te mundur 

largimin e ajrit nga sistemi ne rastet kur linjat marrin ajer. 

 Valvola Shkarkimi te cilat duhet te vendosen ne pikat me te ulta te sistemit dhe te bejne 

shkarkimin e ujit 

 Kundravalvola te cilat lejojne ujin te kaloje vetem ne nje drejtim 

Te gjitha valvolat e llojeve te mesiperme duhet te kene manualin e montimit, perdorimit dhe 

mirembajtjes se tyre. 

Duhet theksuar se Valvolat ne sistemin e shperndarjes se ujit duhet te jene te llogaritura dhe te testuara 

me presione pune mbi 1,5 here te presionit te punes te tubave.  
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Valvolat duhet te jene te testuara sipas DIN 3230, PrEN 12201, BS 5163 ose ekuivalenti ISO i tyre 

ne provat per: 

 Presionin e punes 

 Fortesia e materialit 

 Rrjedhjen e ujit.  

3.4.4.2.Dokumentacioni Teknik   

Te gjitha Valvolat qe do te instalohen ne objekt duhet te jene te shoqeruar me 

dokumentacionin teknik perkates te kerkuar nga Standartet e mesiperme si: 

 Certifikata e Origjines se mallit nga Prodhuesi i tyre  

 Certifikata e Origjines se prodhimit te materialit e shoqeruar me tipin e materialit, llojin dhe te 

dhenat teknike te pershkruara me siper 

 Certifikata e Cilesise ISO 9001/14001 ose ekuivalente 

 Certifikata e Testimit nga Prodhuesi i tyre 

 Leja Zyrtare per prodhimin e Valvolave per Prodhuesin e tyre 

 Manual teknik te te prodhuesit te shoqeruar me manualin e operimit, instalimit, te mirembajtjes 

si dhe te dhenat teknike te tyre. 

3.4.4.3.Transporti dhe Magazinimi  

Transporti i Vavolave duhet te behet nga automjete te pershtatshme per transportin e tyre te 

cilat duhet te jene te te pajisura me mbrojtese anesore me lartesi te pakten H=0,6 m. 

Valvolat duhet te jene te vendosur drejt, te mbyllura ne kuti druri te posacme prej prodhuesit  

dhe te mbuluar me nje mbulese per mos demtimin e tyre nga rrezet e diellit.  

Ngarkimi dhe shkarkimi i tyre duhet te behet me kujdes dhe duke shmangur perplasjet e tyre, 

sforcimet mekanike apo demtime te tjera te cilat do te jene pergjegjesi e vete Kontraktorit. 

Zona e magazinimit duhet te jete e rrafshet, e paster, pa zhavorre apo gure te mprehte, e 

rrethuar dhe e mbrojtur. Gjate te gjithe kohes se magazinimit valvolat duhet te jene te mbrojtura nga 

efektet e naftes, vajit, solventeve apo substancave te tjera kimike. 

Periudha maksimale e magazinimit te tyre duhet te jete e percaktuar sipas standarteve nga vete 

prodhuesi. Valvolat duhet te hiqen nga Magazina dhe te zbulohen nga mbulesa e paketimit te tyre ne 

nje kohe sa me te shkurter para instalimit te tyre.    

3.4.4.4.Instalimi dhe Testimi   

Valvolat e kontrollit dhe te komandimit duhet te instalohen me ane te bashkimit me fllanxha 

metalike, guarnicionet plastike perkatese, bullonat dhe vidat duke perdorur pajisjet perkatese te 

bashkimit te tyre. Ky lloj bashkimi duhet te garantoje nje lidhje te sigurte, homogjene dhe jetegjate.  

Cilesia e Instalimit varet ne nje mase te madhe nga presoneli qe do te beje kete ngjitje dhe 

respektimi prej tyre i kerkesave teknike. Per kete arsye, specialistet qe do te punojne per bashkimin e 
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tyre duhet te jene te pajisur me certifikaten perkatese per punimet hidraulike e cila do te vertetoje 

kualfikimin dhe trajnimin e tyre. 

Instalimi i valvolave dhe pjeseve speciale te tyre duhet te behet ne kushte te motit normale pa 

shira, debore, ere dhe ne temperature -10 - + 40 grade celsius. 

Pas perfundimit te Instalimit duhet te behet nje testim per presionin e punes, rrjedhjet apo 

probleme te tjera te Valvolave konform kushteve teknike te zbatimit Shqiptare (KTZ -78) dhe ne 

prezence te Supervizorit te punimeve 

Te gjitha punet e lidhura me instalimin dhe vendosjen e tyre ne objekt duhet te behen ne 

menyre perfekte dhe sipas kerkesave teknike te supervizorit dhe te projektit.  

Nje model i Valvolave qe do te perdoret sebashku me certifikaten e cilesise, certifikaten e 

origjines, certifikaten e testimit dhe te garancise do ti jepet per shqyrtim Supervizorit per aprovim 

para se te vendoset ne objekt.  

Supervizori mund te beje testime plotesuese per te dhenat fizike - mekanike- termike te tyre, 

per rrjedhje te mundshme si dhe presionin qe durojne (Presioni i Punes se valvolave duhet tejete 1.5 

here te presionit te punes se tubave dhe konform kushteve te percaktuara ne KTZ - 78). 

3.4.5. MATJA E VOLUMEVE     

Matjet do te bazohen ne gjatesine e tubave te instaluara dhe ne numrin e valvolave, 

Hidranteve, pjeseve lidhese dhe pjeseve speciale qe do te vendosen. Cdo instalim shtese mbi te dhenat 

e projektit nuk do te paguhet.  

3.4.6. ANALIZA E CMIMIT  NJESI      

Cmimi njesi per Tubat, Valvolat, Hidrantet dhe pjeset speciale perfshin furnizimin, 

trannsportin ngarkimin, shkarkimin dhe transportin e materialeve dhe pajisjeve te nevojshme gjate 

instalimit te tyre si dhe vendosjen e te gjitha elementeve te tyre ne menyre te persosur dhe testimin 

qe do ti behet per presionin e punes me te cilen do te punojne.  

3.5. PUSETAT      

3.5.1. TE PERGJITHSHME   

Pusetat do te jene dhoma ku do te vendosen valvolat, hidrantet, dhe matesat e ujit. Ato duhet te 

ndertohen ne menyre te tille qe te krijojne kushtet e pershtashme per operimin e pajisjeve qe do te 

instalohen brenda tyre.  

Per sa me siper gjate percaktimit te permasave te tyre duhet te kihen paraysh ndodhen rregullat e 

meposhtme: 
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 Largesia nga fundi i pusetes deri tek buza e poshtme e gotes ose e fllanxhes te jete jo me pak se 

10 cm 

 Largesia nga Fllanxha deri tek muri ne drejtim te aksit duhet te jete jo me pak se 20 cm kurse ne 

drejtim terthor me aksin jo e pak se 25 cm nga buza e jashtme e fllanxhes 

 Largesia ndermjet dy faqeve te jashtme te dy fllanxhave duhet te jete jo me pak se 40 cm. 

 Per rastet kur ne Pusete instalohen me shume se 2 valvola kontrolli duhet te ruhen normat qe jepen 

per cdo valvole ne te gjitha drejtimet  

Permasat e Pusetave jane dhene ne vizatimet perkatese per cdo pusete ne funksion te organizimit te 

valvolave, pjeseve speciale dhe sensoreve qe jane instaluar ne to.  

Forma e Pusetave mund te jete drejtkendeshe ose rrethore konform kerkesave te projektit por ne te 

gjitha rastet e pershtatshme per nje pune normale gjate operimit me valvolat e instaluara ne te.  

Gjate rehabilitimit te pusetave ekzsituese duhet te kihet paraysh Valvolat qe do te instalohen ne to 

(forma, lloji, permasat, sasia, etj) si dhe gjendja ekzistuese e vete pusetave duke bere te mundur 

ruajtjen e pjeseve qe jane ne gjendje pune.   

Valvolat e Kontrollit dhe pjeset speciale rekomandohen te vendosen pasi te kete perfunduar ndertimi 

i dyshemese se pusetes dhe perpara se te ndertohen muret e saj. 

3.5.2. NDERTIMI I PUSETAVE DHE MATERIALET E 
PERDORURA    

Kontraktori do te ndertoje pusetat ne pozicionin, vendin dhe Permasat e dhena ne projekt.  

Ndertimi i Pusetave duhet te behet sipas nje rradhe te caktuar pune duke filluar nga ndertimi i 

dyshemese se saj dhe pas instalimit te valvolave dhe pjeseve speciale qe jane parashikuar te vendosen 

ne te te vazhdohet me ndertimin e mureve dhe te mbuleses se pusetes. Te gjitha punimet e mesiperme 

duhet te behen nen mbikqyrjen e Supervizorit te Punimeve. 

Perpara fillimit te ndertimit te pusetes duhet te hapet gropa ku do te behen punimet e ndertimit te 

dyshemese me permasa 10-20 cm me te medha se permasat e pjeses se jashtme te mureve te pusetes. 

Pasi hapet gropa, toka duhet te pregatitet ne menyre te tille qe te siguroje themele te pershtatshme 

dhe te qendrueshme. Per kete arsye toka poshte bazamentit te pusetes duhet te ngjeshet. Ne rast se 

toka nuk siguron nje qendrueshmeri te pranueshme atehere do te perdoret nje shtrese zhavorri me 

trashesi me te madhe se 15 cm ose nje shtrese butobetoni M100 me trashesi betoni me te madhe se 

10 cm.  

 Dyshemeja e Pusetave duhet te behet me beton M150 sipas kushteve te dhena ne kapitullin mbi 

punimet ebetonit. Ne rast se pusetat ndertohen ne toka te lageta, trashesia e dyshemese prej betoni e 

pusetes duhet te jete jo me pak se 12 cm. 
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Muret e pusetave mund te jene prej tulle, guri, blloqe betoni ose betone te parapregatitura ne forme 

rrethore. Muret me gure ose muret e thata lejohet te ndertohen vetem ne toka te thata ku niveli i ujrave 

nentokesore eshte poshte dyshemese se pusetes. 

Gjate ndertimit te mureve duhet te zbatohen rregullat e KTZ 4.5 - 78. Kur muret ndertohen me tulla 

ose blloqe betoni trashesia e tyre nuk duhet te jete me e vogel se 20 cm. Keto mure duhet te behen 

me llac cimento dhe te suvatohen ne te dy anet e tyre. 

Ne rastet e ndertimit te mureve te pusetave duke perdorur betone te parapregatitura trashesia e tyre 

nuk duhet te jete me e vogel se 10 cm. Pregatitja dhe ndertimi i ketyre mureve duhet te behet duke 

patur paraysh kushtet e dhena ne kapitullin mbi Punimet e Betonit.   

Ne rast se Pusetat do te ndertohen te tipit rrethor, betonet mund te derdhen ne vend ose te 

parapregatiten. Ne kete rast muret do te jene formuar nga unaza betoni me lartesi 0,5 - 1,0 m te cilat 

duhet te lemuara nga te dy anet per te eliminuar suvatimet e tyre. Bashkimet e ketyre unazave duhet 

te jene te rrafshta, te pastruara dhe te lara me uje para se te montohen ne vend. Ne keto bashkime 

duhet te vihet llac cimento ose kur ka nivele te larta te ujrave nentokesore te vendosen gomina per 

ndalimin e ujrave (waterstop). Ne keto raste edhe betonet duhet te behen me materiale shtese 

hidroizoluese   

Ne muret e pusetave duhet te vendosen ganxha prej hekuri te rrumbullaket me diameter jo me te vogel 

se 20 mm dhe ne largesi ndemjet tyre 30 - 40 cm te cilat do te sherbjen si shkalle per hyrjen ne fund 

te tyre. 

Vrimat per kalimin e tubave ne rastin e tokave te thata behet me mur me tulla me llac te dobet. Ne 

rastin e ndertimit te pusetave ne toka te lageta vrimat mbyllen me qafore speciale plastike 

hidroizoluese (water stop) ose me argjil te ngjeshur dhe li. Ne cdo rast ndermjet mureve te pusetes 

dhe tubit duhet te lihet nje boshllek prej 1 - 3cm. Hapja e vrimave pas ndertimit te pusetes nuk lejohen. 

Zona perreth pusetes do te mbushet vetem pasi te kete perfunduar suvatimi i jashtem i mureve te saj. 

Ne rast se puseta do te jete ne nje rruge te pambaruar, korniza e hekurit dhe kapaku nuk vendosen 

deri sa te behet asfaltimi i rruges. 

3.5.3. HIDROIZOLIMI I PUSETAVE    

Pusetat duhet te hidroizolohen ne menyre te tille qe te mos lejohet futja e ujrave nentokesore 

ne to dhe te sigurohet mbajtja e paster dhe e thate e ambienteve te brendshme te saj.  

Hidroizolimi i Pusetave ndaj ujrave nentokesore behet ne faqet e jashtme te mureve te pusetes 

me lluster cimento ose material special hidroizolues sipas kushteve teknike te zbatimit deri ne 

lartesine 30 cm mbi nivelin maksimal te ujrave nentokesore. Ne rast se pusetat do te ndertohen ne 

kushte me te veshtira per sa i perket pranise se ujrave duhet te behet hidroizolimi i tyre ne te gjithe 
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siperfaqen e jashtme me material special hidroizolues i cili duhet te perdoret sipas instruksioneve te 

dhena nga prodhuesi dhe te aprovohet paraprakisht nga Supervizori i punimeve.   

3.5.4. MBULIMI DHE KAPAKET  

Mbulimi i pusetave do te behet me soleta betonarmeje sipas permasave dhe llogaritjeve te 

bera nga projektuesi. Ato do te vendosen mbi muret e pusetave e drejtimin e dhene nga projektuesi 

megjithese rekomandohet qe te mbeshteten ne muret qe nuk kane hyrje ose dalje te tubacioneve 

kryesore. Ne keto soleta do te vendosen kapake prej gize ne perputhje me DIN 1239, të klasës EN 

124 C250 për zonat e parkimit dhe të klasës EN 124 D400 për pusetat në rrugën e mjeteve 

motorike. 

Ne rast se valvolat e instaluara ne pusete jane te tipit me volant, kapaket e gizes do te jene te 

tipit rrethore me diameter jo me pak se 60 cm ne menyre qe te lejohet hyrja e njerezve ne pusete ( 

shih detajet e dhena ne vizatime). Keto kapake duhet te jene te kapur me cerniera speciale me 

mbulesen prej betoni te pusetes ne menyre te tille qe te mos behet heqja apo shkeputja e tyre nga 

Puseta.  

Ne rast se Valvolat e instaluara ne pusete jane te tipit me shpindel kapaket e gizes do te jene 

ne forme konike me permasat e dhena ne vizatimet perkatese ne menyre qe te lejohet komandimi i te 

gjitha Valvolave qe ndodhen ne pusete nga siper me ane te shpindela perkates. Keto kapake duhet te 

jene te kapur me cerniera speciale me mbulesen prej betoni te pusetes ne menyre te tille qe te mos 

behet heqja apo shkeputja e tyre nga Puseta por te lejohet levizja e tyre gjate punes se komandimit te 

valvolave. Detajet e tyre jepen ne vizatimet perkatese. 

Kapaket e pusetave ne rruget e asfaltuara duhet te vendosen rrafsh me siperfaqen, ne rruget 

me kalldrem duhet te vendosen me lart se siperfaqja e rruges por jo me shume se 2 cm, ne rruget e 

pashtruara duhet te jete me lart se siperfaqja e rruges por jo me shume se 3 cm dhe ne tokat bujqesore 

duhet te jene 20 - 40 cm mbi siperfaqen e tokes.     

3.5.5. MATJET    

Matjet do te bazohen ne numrin e pusetave te ndertuara. Matjet per cdo pusete do te behen ne 

baze te volumeve te punimeve per germimin e gropes, ndertimin e dyshemese, mureve, soletes dhe 

armaturave perkatese konform permasave te dhena ne projekt. Cdo punim shtese mbi te dhenat e 

projektit nuk do te paguhet.  
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3.5.6. ANALIZA E CMIMIT NJESI PER PUSETAT     

Cmimi njesi per pusetat perfshin furnizimin dhe vendosjen e te gjitha elementeve te betonit 

(inertet, uji, cimento, etj ) forcimin e bazamentit te pusetes, ndertimin e mureve te pusetes dhe 

suvatimin e tyre sebashku me armaturat perkatese, ndertimin dhe vendosjen e soletes se pusetes si 

dhe sheshimin e siperfaqes perreth pusetes, ngarkimin, shkarkimin dhe transportin e materialeve dhe 

pajisjeve te nevojshme gjate ndertimit te saj, etj.  

Ne kete cmim njesi nuk perfshihet kostoja per germimin e gropes si dhe cmimi njesi per 

furnizimin dhe vendosjen e Valvolave dhe pjeseve te tjera speciale te cilat jane parashikuar ne zerat 

e tjere te punimeve.  

 

3.6. PREVENTIVI & VLERESIMI I KOSTOS 

3.6.1. Hyrje  

1. Objektivat e Tabelave te Preventivit te punimeve jane: 

(a) Te sigurojne informacionin e duhur mbi sasite e punimeve qe duhet te kryhen sipas kesaj 

oferte ne menyre qe punimet te kryhen me eficence dhe siguri; 

(b) Te siguroje nje preventiv me cmime te perdoreshme gjate periudhes qe do te kryhen 

Punimet kur Kontrata te kete hyre ne fuqi.  

Me qellim qe te arrihen objektivat e mesiperme, Tabelat jane te ndara ne zera dhe te 

japin detaje te duhura per te bere dallimet ndermjet klasave te punimeve ne menyre te tille qe 

te jepen konsideratat e duhura te kostos se punimeve. Ne lidhje me keto kerkesa, permbajtja e 

ketyre tabelave eshte e thjeshte dhe pershkrimet jane sa me te shkurtra qe eshte e mundur.  

2. Tabelat do te lexohen te lidhur ngushte me Instruksionet per Ofertuesit, Kushtet e Kontrates, 

Specifikimet Teknike dhe Vizatimet. 

3. Sasite ne tabelat jane dhene ne menyre te tille qe te sigurojne nje baze te duhur per oferten. 

Pagesat do te behen ne baze te punes faktike te kryer per te arritur qellimin e duhur, te matur 

nga Kontraktori dhe te kontrolluar nga Klienti. Keto pagesa do te behen edhe ne baze te 

cmimeve njesi dhe vlerave te dhena ne Preventivin me cmime. 

4. Cmimet njesi dhe vlerat e tjera te dhena ne Preventivin me cmime perfshijne sipas Kontrates 

te gjitha shpenzimet e impianteve te ndertimit, punetoreve, materialeve, kontrollit te 

punimeve, mirembajtja, shpenzimet shtese te Kontraktorit, sigurimet e punonjesve, taksat 

(pervec TVSH e cila eshte e dhene me vete ne masen 20 %), si dhe te gjitha obligimet e 

tjera te kerkuara ne Kontrate.  
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5. Cmimet njesi dhe vlerat do te futen per cdo ze te dhene ne Preventiv edhe ne rastet kur nuk 

jane dhene sasite e punimeve. Kosto e zerave per te cilat Kontraktori nuk ka future cmime 

njesi do te mbulohen nga cmimet e tjera te dhena ne Preventiv. 

6. Kosto e plote per perfundimin e Kontrates do te perfshije Koston e zbatimit te gjitha zerave 

te dhena ne Preventivin me cmime dhe per punime te paparashikuara do te perdoren cmime 

dhe analiza per zera qe korrespondojne me punime te peraferta te dhena ne kete preventiv.                                                                                   

7. Drejtimet e pergjithshme dhe pershkrimi i punimeve dhe materialeve nuk eshte e nevojshme 

te perseriten ne shumatoren e Preventivit. Referencat per seksione te vecanta te 

dokumentacionit te Kontrates do te behen perpara futjes se cmimeve per cdo ze ne 

Preventivin e dhene.  

8. Metoda e matjeve per punime te kompletura per pagese do te jete sipas Kushteve te 

Kontrates.  

9. Gabimet do te korrektohen nga Punedhenesi per ndonje gabim arithmetic te veprimeve te 

shumezimit dhe mbledhjes si me poshte: 

a. Kur ka ndryshime ndermjet sasise dhe shprehjes ne fjale do te merret per baze 

shprehja ne fjale.  

b. Kur ka ndryshime ndermjet cmimit njesi dhe vleres totale te nxjerre nga veprimet 

me cmimin njesi do te merret per baze cmimi njesi dhe sasia e dhene qe eshte e 

mjaftueshme sipas llogjikes se Punedhenesit.  

10. Njesite e matjeve te perdorura ne kete preventiv jane: 

i.   Njesia matese  Shkurtimi i perdorur  

ii. – Meter kub   m3 or cu.m 

iii. - kilogram   kg 

iv. - meter   m 

v. - ton    t 

vi. - milimetri   mm 

vii. – muaj    mon 

viii. – numer    nr 

ix. – meter katror   m2 or sq.m 

 

11. Sasite totale te perfshira ne matjet perfundimtare per cdo ze do te maten me afersi relative 

deri ne masen e dhene ne Preventiv.  

12. Per qellime te permiresimit te punes se kryer dhe Kontrates, ne Preventiv eshte perfshire 

nje pjese e vecante per punime te paparashikuara e cila do te perdoret me aprovim te 

Klientit. 
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3.7. PUNIMET, VEPRAT DHE LINJAT E KANALIZIMEVE TË UJËRAVE  

3.7.1. Pershkrimi i Punimeve  

Punimet e ndertimit të këtyre sistemeve konsiston në:  

• Verifikimi  i gjurmëve të tubacioneve dhe i kuotave të tyre, të dhëna në projekt.  

• Punimet civile, të hapjes së kanaleve dhe gropave të tubacioneve dhe të veprave 

hidroteknike të sistemeve të ujërave. 

• Punimet e montimit të elementëve të sistemeve të ujërave, si tubacionet, rakorderitë, etj. 

• Ndërtimi i veprave hidroteknike prej betoni dhe b/a të sistemeve inxhinierike të ujërave. 

• Testimi i elementëve, veprave hidroteknike dhe sistemeve sipas standardeve teknike, 

EN 752, EN 1610, etj. 

• Punimet civile të shtrimit dhe mbulimit të tubacioneve dhe mbushjes së kanaleve dhe 

pjesës së gropave jashtë veprave hidroteknike dhe tubacioneve apo elementëve të tjerë.  

• Sistemimi i terrenit sipas projektit urbanistik të zonës apo projektit inxhinierik të 

rrugëve. 

Kujtese e rendesishme: 

Kontraktori duhet te kryeje te gjithe shqyrtimin topografik dhe te verifikoje në plan dhe 

në profilat gjatesore te linjave te sistemeve inxhinierike të ujërave, pozicionin dhe kuotat e 

tubacioneve dhe të elementëve dhe veprave hidroteknike dhe ti paraqese dokumentat e 

mesiperme tek Mbikqyresi i punimeve (Inxhinieri) perpara fillimit te punimeve. 

Germimi i kanaleve te tubave, nderperjet e kanaleve, themelet, puseta shkarkimi heqja e 

mbushjeve, mbushjet dhe ngjeshja e materialeve (zhavorr, rere,dhe,etj) , transport i materialeve, 

instalimi i tubave, pusetave, ndertimi i betonit dhe betonarmese do te zbatohen sipas projektit te 

zbatimit, specifikimeve teknike, Standartet ISO/EN dhe /ose Shqiptare dhe ose ekuivalent  

Linjat e KUN do te konsistojne ne tuba HDPE me dopio mure te brinjezuar me DN/Dj= 200 

÷ 350 mm (diametri i fundit jepet në katalogë si Db = 300 x 25 mm), SN 8. Te gjitha lidhjet do te 

behen me bashkues te paankoruar me shtytje sipas manualit te prodhuesit. Te gjitha materialet e 

tubave dhe aksesoret e tyre do te sigurohen nga Kontraktori. Mbushjet e te gjitha kanaleve dhe pusetat 

do te behen sipas progresit te instalimit te tubave. 

Punime shtese te cilat nevojitet te behen pas perfundimit te punimeve por perpara se pusetat 

dhe linjat të mbulohen dhe të vendosen në shfrytëzim jane: 
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• Testi i papershkueshmerise per pusetat  

• Testi papershkueshmerise nga uji per te gjithe linjat e tubave  

Volumet e Punimeve do te maten dhe vleresohen. Kontraktori duhet te kuptoje se pozicionet 

mund te urdherohen pjeserisht vetem nga Punedhenesi. Kontraktori nuk ka te drejte te pretendoje per 

ekzekutimin e volumeve per te gjithe pozicionet. Ofertuesit duhet te kuptoje se te gjitha pozcionet 

apo grupet e pozicioneve te ngjashme nuk mund te urdherohen nga Punedhenesi. Kontraktori duhet 

te kuptoje mire dhe te bjere dakord se nuk ka te drejte per ndryshim te cmimeve njesi per poziconet 

perkatese per shkak te mos urdherimit te puneve dhe /ose pozicioneve te anulluara. Kontraktori nuk 

ka te drejte te ndryshoje cmimet njesi ne rast se sasia e zbatuar e pozicioneve eshte me e larte ose me 

e ulet se sasia e vleresar ne Preventiv 

3.7.1.1.Kerkesat e Specifikimeve  

Kontraktori duhet te permbushe te gjitha kerkesat dhe obligimet e te gjitha klauzolave te 

specifikimeve te aplikuara per punet e ndertimit qe jane perfshire ne Kontrate. Klauzolat per punimet 

qe nuk perfshihen ne kete Kontrate nuk do te aplikohen. As klauzolat e ketyre specifikimeve, as 

pershkrimi I detajuar dhe as sasite e dhena nuk kufizojne obligimet e Kontraktorit nen Kushtet e kesaj 

Kontrate. Atje ku zerat nuk jane perfshire ne Preventiv per ndonje kerkese te tille apo obligim, kosto 

e ketyre kerkesave dhe obligimeve do te parashikohen te perfshihen ne zerat e Preventivit. Sasite e 

dhene ne Preventiv vetem jane vleresuar dhe ato mund te ndryshojne gjate zbatimit te punimeve. 

Pagesa per keto zera do te behet ne baze te punes aktuale te kryer gjate ndertimit dhe sipas metodes 

se matjeve dhe pageses te pershkruar ne hyrjen e Preventivit. 

3.7.1.2.Vizatimet  

Te gjitha punimet do te jene ne te gjitha pjeset ne perputhje me nivelet, dimensionet dhe 

detajet qe permbajne Vizatimet si dhe Specifikimet si dhe ne vizatimet e tjera qe mund te furnizohen 

kohe pas kohe apo te jene aprovuar nga Inxhinieri. Te gjitha nivelet e dhena ne Vizatime i referohen 

nivelit te detit Adriatik (masl). Nje liste e Vizatimeve dhe e specifikimeve jane dhene ne Projektin e 

Detajuar. Kontraktori ka te drejten te kontrolloje projektin e pusetave. Kontraktori duhet te kontrolloje 

me kujdes vizatimet dhe te verifikoje dimensionet dhe nivelet ne terren dhe te sjelle gabimet apo 

mosperputhjet e verejtura ne kujtese te Inxhinierit i cili do te jape instruksionet e duhura per rregullim. 

Deshtimet per te zbuluar dhe/ose te njoftoje Inxhinierin per ndonje gabim apo mosperputhje ne 

vizatime nuk do ta shmange Kontraktorin nga pergjegjesia per punet jo te kenaqshme apo per ndertim 

te gabuar apo obligimet e rregullimit dhe berjes se punes mire apo ndertimit me shpenzimet e veta 

dhe kompletimit te punimeve ne menyre te kenaqshme per Inxhinierin. 
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3.7.1.3.Vizatimet sipas faktit   

Pas perfundimit te punimeve por perpara dorezimit te punimeve tek Punedhenesi, Kontraktori 

duhet te paraqese tek Inxhinieri, Vizatimet sipas faktit per te gjitha punimet e kryera. Vizatimet duhet 

te perfshijne te gjitha pusetat e ndertuara, profilet dhe detaje se si ato jane ndertuar ne fakt dhe duhet 

te kene te njejtin shikim (shkalle, informacion,etj) si vizatimet e projektit ne menyren e dhene gjate 

aprovimit per ndertim.  

3.7.1.4.Piketimet, Linjat, Nivelet  

Kontraktori eshte plotesisht pergjegjes per shenimin korrekt te shenjave, linjave dhe niveleve 

sipas vizatimeve. Kontraktori eshte plotesisht pergjegjes per mirembajtjen e shenjave, linjave dhe 

niveleve gjate te tere periudhes se ndertimit si dhe gjate nderprerjes se projektit. 

3.7.1.5.Akses tek Punimet  

Te gjitha punimet e nevojshme per te hyre ne objekt do te behen nga Kontraktori me 

shpenzimet e tij. Punedhenesi nuk ka asnje pergjegjesi per kushtet apo mirembajtjen e ndonje rruge 

ekzistuese apo strukture qe mund te perdoret nga Kontraktori per kryerjen e punimeve nen kete 

kontrate dhe per udhetimet ne dhe nga objekti. Asnje pagese nuk do te behet tek Kontraktori per 

ndertimin, permiresimin, riparimin apo mirembajtjen e ndonje rruge ekzistuese qe mund te perdoret 

nga Kontraktori per kryerjen e punimeve nen kete kontrate pervec rasteve qe jepen ne Preventiv.  

Kontraktori do te pregatite me shpenzimet e tij cdo lehtesi per hyrjet e perkohshme ne objekt 

(rruge,etj) qe mund te kerkohen per qellime ndertimi nga Inxhinieri. Lehtesi te tilla do te jene per 

zgjerimin dhe qendrueshmerine e duhur per te lejuar levizjen e te gjitha makinerive dhe pajisjeve si 

dhe mirembajtjen nga Kontraktori ne kushte te mira dhe te sherbyeshme gjate periudhes se ndertimit.  

Punedhenesi dhe Inxhinieri si dhe punonjesit e tyre si dhe ata te Kontraktoreve te tjere qe do 

te punojne ne objekt per Inxhinierin do te perdorin falas pajsijet e dhena nga Kontraktori.  

3.7.1.6.Pastrimi i Kantierit 

Te gjitha pemet, shkurret, bimet brenda kufijve te zones se objektit si dhe ato te kerkuara nga 

Inxhinieri duhet te pastrohen ne nivelin e tokes dhe te hiqen nga Kantieri. Pemet dhe shkurret qe do 

te hiqen apo do te priten apo do te digjen deri ne nivelin e tokes dhe atje ku duhet do te hiqen nga 

zona e kantierit. Te gjitha pemet qe do te hiqen jane prone e punedhenesit dhe Kontraktori do ti 

rimbledhe keto peme dhe do ti magazinoje sipas kerkeses se Punedhenesit. Te gjitha pemet afer 

punimeve apo tek vendi ku do te kryhen punimet pervec atyre qe do te hiqen, do te mbrohen me 
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kujdes nga demtimet gjate punimeve dhe gjate periudhes se mirembajtjes dhe asnje peme nuk do te 

hiqet pa lejen paraprake te Inxhinierit. 

3.7.1.7.Kantieri i Punimeve dhe toka shtese  

Ne se Kontraktori kerkon toke shtese per magazinimin e materialeve apo per ndonje qellim 

tjeter ne shtese te zones se siguruar nga Inxhinieri ne objekt, ai duhet te merret vesh dhe te paguaje 

pronarin dhe zoteruesin e asaj qe do te perdore. Pergjegjesia e Kontraktorit nen kushtet e kesaj 

Kontrate do te zbatohet per te gjitha tokat e zena apo te perdorura nga Kontraktori per qellime te kesaj 

kontrate. Per ndonje ngjarje te vecante e cila do te shkaktoje rritje te kostove, Kontraktori duhet te 

njoftoje menjehere Inxhinierin dhe ta mbaje ate te mireinformuar mbi gjendjen e negocimeve me ane 

te zgjidhjeve te ndonje kerkese nga palet e treta dhe mbi menyren ne te cilen ai ka ndermend te 

permbushe detyrimet nen kushtet e Kontrates 

Punedhenesi ka te drejte te refuzoje cdo lloj shume tek pagesat e Kontraktorit te nje sasie te 

tille qe per mendimin e tij mbulon detyrimet e Kontraktorit nen Kushtet e Kontrates perderisa provat 

e dhena nga Kontraktori tek Inxhinieri tregojne se detyrimet e Kontraktorit ne kete rast jane rregulluar 

perfundimisht dhe jane shkarkuar.  

Perpara hyrjes ne ndonje toke, Kontraktori do te beje te gjitha arrenxhimet e nevojshme me 

pronarin apo zoteruesin esaj dhe do te rrethoje lehtesisht vendin e punes qe eshte ne progres per te 

mbrojtur demet ndaj njerezve, bagetive dhe do te marre te gjitha pergjegjesite per mbrojtjen e 

personave te paautorizuarm bagetive apo tokave te fqinjeve ndaj humbjeve ne objekt te punimeve.  

3.7.1.8.Organizimi i puneve 

Kontraktorit i kerkohet te organizoje dhe te niveloje Punimet dhe mban pergjegjesi per 

sigurine dhe suficencen e punimeve. Ai do ti jape 48 ore perpara kerkesen e tij tek Inxhinieri per te 

bere kontrollin e duhur dhe do te siguroje te gjitha instrumentat, shiritat etj si dhe ndihmesen tek 

Inxhinieri per kontrollin e duhur. 

3.7.1.9.Furnizimi me uje  

Uji do te kerkohet per qellime te larjes se zhavorrit, reres apo gureve, per berjen e llacit dhe 

betonit, per ngjeshje te dherave, per prije apo perdorime te tjera gjate punimeve. Kontraktori do te 

beje perpjekjet e tij per gjetjen e furnizimit me uje, do te mirembaje te gjitha tubat, depozitat  dhe 

aplikimet e tjera qe do te duhen per te shperndare ujin ne pjese te ndryshme ku do te behen punimet  
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Ne rast se nuk ka mundesi lidhje me rrjetin e Ujesjellesit, Kontraktori duhet te beje vete 

perpjekjet per furnizim me uje higjenikisht te paster dhe te pijshem per puntoret dhe punimet qe do 

te kryhen gjate zbatimit te projektit. 

3.7.1.10. Energjia elektrike 

Kontraktori do te siguroje te gjithe fuqine e Energjise Elektrike, ndricimit, sherbimin e kerkuar 

te telefonise qe nevojitet per zbatimin e punimeve. Kontraktori do te beje te gjitha perpjekjet e duhura 

per gjetjen e lejeve dhe pagesat e taksave dhe tarifave per keto sherbime dhe perdorimin e tyre. 

Kontraktori do te siguroje te gjitha telat, llampat, celesat, etj qe mund te kerkohen per kete pune.  

Energjia e perkohshme dhe rrjeti i ndricimit do te jene te izoluara dhe larg lageshtise se ujit. 

Sistemi i energjise dhe i ndricimit do ti nenshtrohen inspektimit dhe aprovimit te autoriteteve 

perkatese 

3.7.1.11. Kantieri i Ndertimit 

Te gjitha impiantet e ndertimit qe do te perdoren per kryerjen e Punimeve do te jene te nje 

madhesie, tipi dhe metodike te aprovuar nga Inxhinieri. 

Ne se per ndonje arsye, Inxhinieri do te kete mendimin se ndonje eskavator, germues mekanik 

, vinc, perzieres betoni, vibrator apo makineri tjeter e propozuar nga Kontraktori per qellime te ketyre 

punimeve nuk duhet te perdoret apo eshte e papershtatshme per perdorim te ketyre punimeve apo 

pjeseve te tyre, ato do te hiqen menjehere nga perdorimi. Ne vecanti, Inxhinieri mund te ndaloje ose 

te pezulloje perdorimin e ketyre makinerive qe per mendimin e tij duhet te hiqen sepse demtojne me 

shume material se sa jane te nevojshme apo demtojne struktura apo  ndonje lloj tjeter punimi.  

Ne menyre te ngjashme, Inxhinieri mund te ndaloje perdorimin e makinerive qe shkaktojne 

zhurma apo ndonje tjeter. Cdo ndryshim ne metoden e kryerjes se punimeve qe ka lidhje me sa me 

siper do te jete ne koston e Kontraktorit i cili nuk mund te kryeje probleme ndaj inxhinierit mbi faktin 

e zbatimit te punimeve me ndonje metode tjeter apo per ndonje pertaci apo heqje te impianteve te 

ndertimit. 

3.7.1.12. Materialet e furnizuara nga Kontraktori  

(a) Kontraktori do te furnizoje te gjitha materialet dhe artikujt e prodhuar te nevojshem per 

ndertimin e punimeve qe jane specifikuar ne Preventiv. 

(b) Te gjitha materialet e perdoruara per instalimin permanent ne keto punime do te jene te 

reja dhe do te jene konform klauzolave perkatese te Preventivit. 
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(c) Perpara urdherit per perdorimin apo instalimin e ndonje materiali tek Punet, Kontraktori 

duhet te informoje Inxhinierin per specifikimet e ketij artikulli. 

(d) Disa lloj materialesh si tuba, valvola termoizolime per mbulesat do te sigurohen nga 

Kontraktori .Keto materiale do te magazinohen ne oborrin e ndermarrjes se ujesjellesit te Sarandes. 

Asnje urdher pervec atij te Inxhinierit nuk do te zbatohet per aprovimin e listes se materialeve dhe 

pajisjeve. Kontraktori do te degjoje gjithmone keshillat e Inxhinierit mbi urdherat dhe datat e 

furnizimit te materialeve dhe do te siguroje kampionet e materialeve te kerkuara  

3.7.1.13. Operimi i punimeve 

Asnje operimi i rendesishem, vecanerisht mbyllja e rrugeve apo prerja e linjave te ujit apo te 

ngjashme nuk do te behet pa u mbushur 48 ore nga njoftimi i Inxhinierit. 

3.7.1.14. Prishjet dhe Cmontimet  

Inxhinieri duhet te jape 5 dite perpara njoftimin me shkrim te ndonje propozimi per prishjen 

apo shkaterrimin e te gjitha ose pjeseve te strukturave ekzistuese ne objekt te cilat jane te nevojshme 

per kompletimin e puneve. Kontraktori do ti jape Inxhinierit nje shpjegim te metodes dhe menyres se 

prishjes dhe hapat e ndermarra per sigurine dhe qendrueshmerine e ndonje strukture te mbetur. Ne se 

nuk eshte dhene njoftimi, Kontraktori nuk do te kete pasoje per shtyrjen e programit dhe te puneve 

per shkak te refuzimit te lejes per prishje apo shkaterrim te struktures se permendur. 

3.7.1.15. Punet e perkohshme  

Brenda 14 diteve te dates se dhene per fillimin e ndonje pjese te punimeve ku kerkohen 

punime te perkohshme , Kontraktori do te siguroje te gjitha vizatimet e nevojshme dhe detajet e 

ndertimit te propozuar per punimet e permendura dhe do te kenaqe Konsulentin per mundesine e 

ndertimit.  

3.7.1.16. Punet ekzistuese ne terren  

Per informacion te tilla te dhena ne Vizatimet e punimeve ekzistuese ne objekt si ne madhesi, 

karakter apo kushte qe jepen pa ndonje garanci, Inxhinieri nuk ka asnje pergjegjesi per mosperputhjen 

e tyre . Kontraktori do te marre te gjitha masat e duhura per te kenaqur Inxhinierin ne mbrojtjen e 

strukturave ekzistuese ne objekt te cilat nuk jane pjese e punimeve.  
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3.7.1.17. Punime te perkohshme, Urat dhe kalimet, etj. 

Kur ndonje rruge, rrugice apo menyre tjeter kalimi nderpritet nga ndertimi qe po kryhet sipas 

opinionit te Inxhinierit ka nevoje per tu siguruar dhe per te hyre ne pjese te ndryshme te objektit , 

Kontraktori do te siguroje kalimet e duhura , urat dhe rruget e duhura,etj. Te gjitha keto kalime, ura, 

rruge,etj do te mirembahen deri sa te gjitha kerkesat e specifikimeve do te permbushen plotesisht. Ne 

menyre te vecante, Kontraktori do te siguroje hyrjen e ndonje okupuesi dhe do te njoftoje Inxhinierin 

per cdo problem per humbjen e biznesit te tij.  

Kosto e ndertimit, mirembajtjes dhe heqjes se te gjithe pengesave, rrugeve dhe kalimet nen 

kete klauzole do te shperndahen ne te gjitha zerat e dhena ne Preventiv. 

3.7.1.18. Punimet ne rruget ekzistuese  

Kur rruget ekzistuese do te nderpriten apo punimet do te behen ne rruget ekzistuese, 

Kontraktori do te marre instruksionet nga Inxhinieri si dhe te dhenat dhe orare per nderprerjen e 

rrugeve dhe adminsitrimin e trafikut per ne rruge te tjera. Kur kerkohet nga Inxhinieri, kalimet e 

kenaqshme do te sigurohen dhe mirembahen nga Kontraktori me shpenzimet e veta  

Kontraktori ka per te ndaluar cdo person te paautorizuar, kafshe etj te qendrojne ne vendin e 

punimeve. Te gjitha rruget do te rregullohen ne gjendjen e tyre origjinale sa me shpejt te jete e mundur 

pasi te jene kompletuar te gjitha punimet. Te gjitha punimet e restaurimit te tilla si mbushje e rrugeve, 

shtresat baze te rrugeve dhe siperfaqja e tyre do te behen ne perputhje me kerkesat e specifikimeve.  

3.7.1.19. Mirembajtja e Pajisjeve ekzistuese, tubave e tjera 

(a) Ne se gjate procesit te puneve, ndonje tub ekzitues, KUZ , drenazh, shtylle elektrike, sistem 

ndircimi apo kabllo dhe rrjete nentokesore si dhe struktura te tjera sherbimi apo ndonje strukture tjeter 

nuk do te demtohet por do te mbeshtetet dhe mbrohet kunder demtimeve duke u mirembajtur ne 

kushte te mira me shpenzimet e Kontraktorti. Ne rast se pjese te tilla do te hiqen apo shperndahen 

duhet te merret aprovimi paraprak i Inxhineirit. Kontraktori do teje te pergjegjes per cdo demtim te 

tyre gjate operimi te tij.  

(b) Atje ku drenazhet e tokes, kanalet jane demtuar perkohesisht ose rivendosur apo kerkohen 

te mbeshteten perkohesisht gjate ndertimit, duhet te perfshihen ne cmimet per germimet ne 

preventivin e puneve. Nese Kontraktori zbulon ndonje drenazh te fushes ekzsistuese duhet ta 

rivendose me kujdes ne se eshte e mundur ose te ndertoje ndonje drenazh te ri. Kjo eshte pergjegjesia 

e Kontraktorit per te percaktuar vendin e sakte te sherbimeve te tjera komunale ekzistuese si dhe 

vendet e kabllove elektrike, telefonike, tubave te ujit, kuz, dhe te mbaje ato ne gjendje te mire pa 

deme. 
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3.7.1.20. Punet per te mbajtur paster ujin dhe shkarkimet  

(a) Te gjitha punimet gjate te gjithe kohes se ndertimit do te mbahen te pastra ndaj ujrave 

siperfaqeosre apo nentokesore. 

(b) Kontraktori do te kete kujdes per ujin e drenazheve nga veprimet e ndertimit dhe ujrat e 

shiut duke kerkuar rruget e duhura ne menyre qe te mos ndodhin demtime tek kanalet, tubat apo 

strukturat e tjera. Kontraktori do te jete pergjegjes per cdo demtim te personave apo pronave per 

shkak te ujit te drenazheve apo nderprerjes se prurjeve te ujit te shiut dhe atyre te zeza gjate veprimeve 

te tij. 

(c) Kontraktori me shpenzimet e tij do te siguroje shkarkimin e cdo uji te ndotur apo me ngjyre 

qe del nga punimet e tij duke kenaqur Inxhinierin dhe cdo person qe ka te drejte mbi token dhe burimet 

ujore lart e poshte ujit te shkarkuar. Ai do te njoftoje Punedhenesin per zgjidhjet e bera ne lidhje me 

kete klauzole. 

(d) Ne rastet e ndonje interference me token ekzsituese apo drenazh rruge qe ka lidhje me 

ndertimin brenda apo jasht kohes se ndertimit, Kontraktori do te marre menjehere masat per 

rregullimin e drenazhit deri sa te kenaqe Inxhinierin dhe pronarin apo zoteruesin apo ndonje autoritet 

qe ka lidhje me te. 

3.7.1.21. Mbrojtja e Punimeve  

Kontraktori do te ndermarre te gjitha hapat e nevojshme per te mbrojtur Punimet dhe te gjitha 

magazinat e materialet nga efektet e motit, demtimeve, permbytjeve apo vjedhjeve dhe do te jete 

pergjegjes per cdo demtim, humbje apo ndonje gje qe mund te ndodhe. 

3.7.1.22. Pastrimi i objektit  

Gjate progresit te punimeve, Kontraktori do te mbaje paster dhe do te heqe nga siperfaqja e 

tokes te gjitha materialet e prishjeve, te pajisjeve etj, qe rezultojen nga prishja e strukturave te vjetra 

, plehrave, vajrave etj te cilat mund te hiqen nga toka.  

Me perfundimin e punimeve, Kontraktori do te pastroje te gjithe kantierin dhe do te heqe te 

gjitha materialet dhe mbetjet deri sa te kenaqe Inxhineirin per kete pastrim. Ne fund, ai do te niveloje 

te gjitha rruget dhe skarpatet qe nuk jane pjese e punimeve dhe ne menyre te vecante do te rregulloje 

cdo drenazh qe mund te jene bllokuar ose interferuar gjate punes. Cdo mbetje e punimeve do te 

rregullohet me shpenzimet e Kontraktorit dhe kenaqjen e Inxhinierit. Kostot e ketyre punimeve nen 

kete klauzole do te shperndahen nga Kontraktori ne te gjitha zerat e Preventivit 
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3.7.1.23. Planet dhe dokumentat qe duhet te rikthehen  

Perpara se Inxhinieri te leshoje certifikaten Finale, Kontraktori do te ktheje te gjitha vizatimet, 

specifikimet, preventivin apo ndonje dokument tjeter te cilin e ka marre per qellime te punes. 

3.7.1.24. Tabela e Projektit  

Ne objekt do te vendosen dy tabela metalike me madhesi 2 x 2 m. Ne cdo Tabele do te 

vendoset emri i Projektit, Punedhenesit, Kontraktorit, Inxhinierit dhe te dhena kryesore te Kontrates 

(vlera, afatet, etj) qe duhet te tregohen.  

3.7.1.25. Ditari i Puneve te Kontraktorit  

Kontraktori do te mbaje nje ditar te punimeve ne objekt ku cdo dite do te shkruaje per eventet 

e rendesishme, punimet e ekzekutuara, etj. Kontraktori duhet te paraqese tek Inxhinieri ne diten e 

pare cdo jave ose ne nje periudhe me te gjate qe do te vendoset, nje raport progresiv do te tregoje 

progresin e bere ne te gjitha sektoret e rendesishem te punimeve qe nga raporti i fundit dhe progresin 

e pergjithshem qe nga fillimi i Kontrates. Raporti progresiv duhet te kete lidhje me programin e 

puneve apo rishikimet e bera qe jane aprovuar here pas here nga inxhinieri. 

3.7.1.26. Takimet per Progresin e Punimeve  

Kontraktori duhet te marre pjese ne te gjitha takimet e organizuara nga Inxhineiri ne objektin 

e punes ose ne zyren e Inxhineirit per te diskutuar progresin e puneve dhe ose problemet qe lidhen 

me to. Ne vecanti, Inxhinieri do te beje pershtatjet e duhura per takimet mujore ne terren te thirrura 

nga Inxhinieri per te pare progresin e puneve. Takimet ne objekt do te perfshijne normalisht 

inspektimin e puneve, sebashku me Kontraktorin, Inxhinierin dhe Punedhenesin dhe Kontraktori do 

te beje me te miren e mundshme per te ndihmuar ne kete inspektim te perbashket te punimeve  

3.7.1.27. Ndihma e Shpejte  

Kontraktori do te siguroje dhe mirembaje kantierin ne vendin ku ndodhet duke u pajisur me 

te gjitha cantat e duhura te ndihmes se shpejte ne kushte te mira dhe te pastra ne menyre qe te jene te 

gatshme ne cdo kohe per punonjesit e tij , Inxhinierin dhe stafin e tij. Kontraktori do te kete punonjesit 

perkatese te cilet duhet te jene te instruktuar per menyren e ndihmes se shpejte. Lista e telefonave, 

per ndihmen e shpejte si doktore, ambulance apo ndonje burim tjeter i jashtem duhet te jete i vendosur 

ne nje vend te dukshem te kantierit  
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3.7.1.28. Standardet  

Te gjitha standratet ISO ose EN ose ekuivalente Shqiptare ose standarte te tjera ekuivalente 

dhe manuale te dhena ne kushtet e Kontrates do te jene pjese e Kontrates. Te gjitha referencat e dhena 

ne specifikimet teknike do te jene botimet e fundit apo rishikimet e tyre. Kontraktori duhet te aplikoje 

standartet, rregullat teknike dhe ligjet e permenduar ne dokumentet e ofertes 

3.7.1.29. Pronesia Private  

Inxhinieri do te jete i informuar nga Kontraktori ne avance 7 dite mbi fillimin e aktiviteteve 

ne prona private. 

 

3.7.2. PUNIME TOKE DHE PUNIME RRUGE  

3.7.2.1.Punime toke — Te pergjithshme  

Punimet e tokes nen kete seksion perfshijne heqjen e dherave te siperfaqes, germimin per 

kanalet e tubave, themeleve, rrethimeve, pusetave, blloqet e betonit ne perputhje me projektin e 

detajuar dhe specifikimet teknike. 

3.7.2.2.Heqja e dherave siperfaqesore   

Perpara fillimit te punimeve te germimit, nje shtrese e dheut te siperfaqes (psh. humus), me 

trashesi jo me shume se 0.3 m, do te hiqet nga siperfaqja. Ky dhe do te vendoset ne nje zone te caktuar 

gjate ndertimit dhe do te perdoret duke e shperndare shtresen e humusit ne zonat me bar. Gjate 

magazinimit ne vendin e duhur, ajo duhet te vendoset ne menyre te tille qe te ruhet cilesia e tij 

3.7.2.3.Germimet – Te pergjithshme   

Germimet do te klasifikohen sipas standarteve Shqiptare ose ekuivalente. Klasifikimi i 

germimeve eshte dhene ne Preventiv. 

Kanalet dhe germimet e gropave do te kryhen ne dimensionet e tilla qe jane dhene ne vizatimet 

ose sipas nevojave te ndertimit. Perpara fillimit te germimit, Kontraktori duhet te marre aprovimin e 

Inxhinieirt. Inxhinieri ka te drejte te drejtoje Kontraktorin si per gjatesite apo pjeset e germimit qe 

duhet te hapen menjehere.  
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Perpara fillimit te germimeve, Kontraktori do te ekzaminoje ne se germimet interferojne me 

qendrueshmerine e ndonje strukture apo pronesie. Ne ka interferime te tilla qe mund te ndodhin, 

Kontraktori duhet te informoje Inxhinierin dhe do te marre masat per te mos lejuar interferime te tilla. 

Asnje pagese ekstra nuk do te behet per keto mbrojtje. 

Kontraktori do te jete pergjegjes per cdo demtim qe mund te ndodhe tek ndonje strukuture 

apo prone si rezultat i germimeve apo i ndonje konsekuence tjeter. 

Gjeresia minimale e kanalit ne lidhje me diametrin nominal te tubit dhe kendin e pjerresise te 

murit te kanalit jane dhene ne tabelen e meposhtme: 

Gjeresia minimale e kanalit ne lidhje me diametrin e tubit DN 
DN Gjeresia minimale e kanalit (Dj + X) 
 Kanal me mbeshtetje  Kanal pa 

mbeshtetje  
β > 60° 

Kanal pa 
mbeshtetje  
β <= 60° 

<= 225 Dj + 0,40 m Dj + 0,40 m Dj + 0,40 m 
> 225 to <= 350 Dj + 0,50 m Dj + 0,50 m Dj + 0,40 m 
> 350 to <= 700 Dj + 0,60 m Dj + 0,60 m Dj + 0,40 m 
> 700 to <= 1200 Dj + 0,85 m Dj + 0,85 m Dj + 0,40 m 
> 1200 Dj + 1,00 m Dj + 1,00 m  
X i korrespondon hapesires se puneve minimale ndermjet tubit dhe murit te kanalit  
Dj – Diametri I jashtem i tubit ne m 
β - kendii pjerresise se muri te kanalit I matur horizontal 

3.7.2.4.Armaturat (mbeshtetja e Kanalit) 

Per arsye sigurie, Kontraktori do te perdore armimin mbeshtetes ne kanalet kur materiali i 

dherave nuk eshte i sigurt kundrejt rreshqitjes. Tipi i armatures (mbeshtetja e kanalit)  mund te 

zgjidhet nga Kontraktori. Ne vend te perdorimit te armaturave mbeshtetese, Kontraktori ka te drejten 

te beje germimin me nje pjerresi 45 grade. Ne raste te tilla, volumi i germimit do te pranohet dhe do 

te paguhet ne menyren sikur te ishin vendosur armatura mbeshtetese. Asnje volum shtese te germimit 

nuk do te pranohen. 

Inxhinieri mund te urdhroje germime afer armaturave ose mund te urdheroje qe armaturat te 

levizen gjate germimeve ose mund te beje pershtatje te ndonje metode te mbeshtetjes se aneve dhe 

tabanit te germimeve ne se keto do te jene te nevojshme. Kontraktori do te beje pershtatjet dhe nuk 

do te kerkoje shtesa per adoptimin e metodes se urdheruar. 

Kontraktori do te jete pergjegjes per cdo demtim ne pune dhe ndonje demtim qe ndodh per 

shkak te mosfunksionimit te mbeshteteseve qe duhet te sigurojne germimet e tij apo heqjen e 

mbeshtetesve. Cdo keshille, leje, aprovim apo instruktim i dhene nga Inxhinieri ne lidhje me 

mbeshtetjen apo heqjen e tyre nuk e largon Kontraktorin nga pergjegjesia. 
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3.7.2.5.Heqja e Ujit   

Kontraktori do te mbaje te gjitha germimet te lira nga ujrat e cdo lloji ne menyre qe punet te 

behen ne kushte te thata. 

Kontraktori eshte i lire te pershtate metoden e gjetjes se mudshme te heqjes se ujit nga 

germimet duke i siguruar aprovimin e Inxhinierit per kete metode. Aprovimi i Inxhinierit nuk e heq 

Kontraktorin nga pergjegjesia e tij ne se ndodh ndonje gje. Kontraktori do te siguroje dhe perdore 

pompa te afta, prita, tuba,  drenazhe dhe pajisje te ngjashme dhe te siguroje puntorin e duhur si dhe 

pune te tjera ndihmese per te bere te mundur qe germimet te behen gjithmone ne te thate. 

Asnje uje nuk do te shkarkohet ne ndonje trup ujor, KUZ apo drenazh pa  lejen me shkrim te 

Inxhineirit. Leje te tilla nuk do te jepen deri sa Kontraktori te kete siguruar kenaqesine e Inxhinierit 

per masat e marra, nje basen eficient apo zone me rere permes te cilave uji te shkarkoje perpara 

shakrkimit te burimeve ujore apo drenazheve. Te gjitha anet e kanaleve dhe germimet e perkohshme 

te perdorura per heqjen e ujit do te formohen, mirembahen dhe do te pastrohen e do te mbushen kur 

te mbaroje qellimi per te cilen jane bere. 

3.7.2.6.Eksplozivi dhe shperthimet  

Kontraktori do te lejohet te perdore eksploziv vetem me lejen e Inxhinierit dhe Punedhenesit. 

Pasi te merret leja e mesiperme, te gjitha shperthimet do te behen vetem nga puntore te kualifikuar te 

trainuar nen supervizimin e nje drejtuesi me eksperience i cili duhet te kete certifikate zyrtare dhe 

autentike per punime te tilla.    

3.7.2.7.Germimi i Kanaleve te tubave dhe te themeleve  

Germimi i kanalit dhe i gropave do te behet ne linje te drejte dhe sa me afer madhesise se 

kerkuar per tu ndertuar. Te pakten 0.1 m mbi nivelin e formimit do te germohet dhe mbeshtetet me 

dore. 

Asnje tub nuk do te vendoset ne kanal deri sa seksioni i tij te jete aprovuar nga Inxhinieiri. 

Kanalet e tubave do te germohen ne vije te drejte dhe ne nivelet e treguara ne vizatime apo nga 

Inxhinieiri... Kosto e aneve te pjerreta mbi tuba do te jene te Kontraktorit. Leja per anet e pjerreta te 

germimit nuk do te lejohen ne rruge, zona te asfaltuara apo rrugica. Pagesa per mbulimin e germimit 

do te behet vetem per volumin e profilit standard te dhene ne vizatime. Vendi i themeleve do te 

germohet ne nivelin e treguar ne vizatimet ose direkt nga Inxhinieri, Pjesa fundore e themeleve do te 

jete e lemuar dhe e lire nga guret dhe pjese te tjera te forta. Themelet ne pegjithesi kane faqe vertikale 
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por me aprovim me shkrim te Inxhinieirt mund te germohen themele vertikale dhe me faqe te pjerreta 

kur kemi thellesi me te madhe se 2 m. Te gjitha punimet shtese nuk do te quhen dhe kosto per keto 

volume shtese do te perfshihen ne cmimin njesi. Atje ku formohen ujra apo ka akumulim te tyre, 

Kontraktori me shpenzimet e tij duhet te mirembaje kanalin pa uje gjate instalimit te tubave. Atje ku 

tubat shtrihen me kende te madh apo me kurbe te madhe, kanali do te zgjerohet per te siguruar qe 

asnje pjese e tubit te mos jete me afer faqes se ajo cka kerkohet. Kur kanalet do te germohen me 

makineri, pjesa fundore prej 15 cm te pakten duhet te germohet ne menyre manuale.   

Materiali I germuar do te depozitohet pergjate kanalit ne menyre te tille qe te mos bjere ne 

kanal apo te interferoje me punime te tjera te bera me pare apo te bllokoje rrugica dhe rruget e 

makinave. Kanalet duhet te mbahen paster apo te jene ne gjendje te mire per rruget dhe drenazhet e 

tjera. Material speciale mund te vendosen per te krijuar rruge, per te mos prishur rruget e asfaltuara,etj 

dhe ne cdo rast duhet t erregullohen ne gjendjene meparshme sipas porosive te Konsulentit. Pjesa 

pergjate kanalit ku do te vendosen tubat duhet t ejete e paster nga dherat, guret, etj. 

Te gjitha materialet e germuara te vendosura ne terren per qellime mbushje do te vedosen te 

ngjeshura pergjate anes se germimit ne menyre te tille qe te mos shkaktojne detmime apo levizje te 

mundshme apo ne rast se kanalet me material te tille nuk do tejen me afer se 0.6 m nga cepi i kanalit. 

Asnje material i germuar nuk do te vendoset ne ndonje pozicion ku mund te shplahet apo te kete 

mundesi qe te bjere poshte apo te shperndahet ne ndonje toke private apo pergjate rruges dhe te 

shkaktoje probleme per te cilat Kontrakltori duhet te beje heqjen e tyre me koston e vet. 

Zakonisht per germimin e kanalit, germimet nuk duhet te behen me shume se 50 meter ne 

avance te shtrimit te tubave, pa aprovimin e Inxhinieirit. Asnje tub apo beton nuk do te vendoset 

apo te behet ndonje pune deri sa Inxhinieir te kete inspektuar dhe aprovuar germimin. 

Germimet do te kryhen ne me nje menyre te tille qe te mos kete problem me qendrueshmerine 

e strukturave dhe prones: per kostot e te gjitha armaturave apo mbeshtetjet e tjera te kerkuara; per 

stabilizimin e tokes nga kuptimi i heqjes se ujit, proceseve kimike apo metodave te tjera te aprovuara; 

per pompimin e ujit per shkak te permbytjeve, stuhive apo gjera te tjera; per sigurimin e gropvae te 

perkohshme, kanaleve; per magazinimet e perkohshme te materialeve te germuara te kerkuara per 

mbushje apo qellime te tjera, per sherbime te perkoshme, mbeshtetese, mbrojtese mirembajtese; per 

mirembajtjen e rrjedhjes ne drenazhe, ujra te zeza dhe burime ujore; per te gjitha punet incidentale, 

vazhdimin apo nevojat e gjetura per qermime dhe sigurine e puneve si dhe per te gjitha gjerat e 

paparashikuara. 

Per germimet e kanaleve te bera ne rruge, trotuare, ndarese ose Brenda 5 metrave te 

ndertesave, Kontraktori do te kerkoje te ekzektuoje punimet duke minimizuar demtimet dhe 
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problemet. Kanalet me skarpate vertikale do perdoren gjeresisht. Mospreprjet apo ane kanali nuk do 

lejohen. 

Te gjitha germimet ne prerje te hapura do te maten si produkt i zones horizontale te bazes se 

punes se perkohshme qe do te ndertohet dhe thellesine nga siperfaqja ne se nuk eshte e specifikuar. 

Matjet e germimeve me ane te pjerrta do te bazohen ne zonen horizontale. Cmimi per germime t etilla 

do perfshije per cdo germim shtese te kerkuar edhe per thyerjet, armaturat, hapesiren e punes. 

Mbushjen dhe ngjeshjen jasht limiteve te punes qe rezulton te jete e bere. 

Germimet e kanaleve per linjat kryesore do te zbatohen per rastet e aneve vertikale poshte 

linjes se tubit te kompletuar. Germimet nuk do te matet dhe kontraktori do ta perfshije koston e te 

gjithe germimit, furnizimin dhe bashkimin e tubave, shtratin e tyre, mbushjen dhe largimin e 

materialeve te teperta ne cmimin per meter linear qe ai ka futur ne Preventiv.  

Kosto e ndonje germimi shtese te kerkuar per mbivendosje, armature, haperise pune, etj per 

largimin e materialit ekstra te germuar dhe per mbushjen dhe konsolidimin e materialit jasht limiteve 

te puneve te perhershme, do te perfshihen ne kete ze. Ne rast se germimet ne rruge dhe ne raste te 

tjera te cilat per opnionin e Inxhinierit jane te mundur te shkaktojne interference ne publik, 

Kontraktori do te organizoje punen e tij per te zvogeluar ne minimum intervalin ndermjet germimit 

dhe mbushjes. 

3.7.2.8.Germim Shkembi  

Shkembinjte me kende, poplat e gureve dhe guret e medhenj do te hiqen per te siguruar qe 

cdo ane te jete e paster si dhe poshte te gjithe tubave dhe aksesoreve te tyre te mos kete probleme per 

tu instaluar sipas vizatimeve dhe specifikimeve teknike. Germimet ne shkemb apo per poplat e gureve 

do te behen sic kerkohen nga Inxhinieri ose sic tregohen ne projekt per te rimbushur nenshtresat me 

material te aprovuar nga Inxhinieri dhe te ngjeshur dhe te trajtuar si germim shtese.  

3.7.2.9.Germim per Pusetat dhe blloqet e ankorimit 

Germimet per pusetat, blloqet mbeshtetese, etj si dhe zgjerimet qe shtrihen jashte profilit te 

rregullt te kanaleve do te maten per pagese tek dimensionet e jashtme te pusetave, blloqeve 

mbeshtetes etj sic tregohet ne vizatime apo sic jepen nga konsulenti pa shtese te skarpates apo 

hapesires se punes. Cmimi njesi ne Preventiv do te perfshije germimin, heqjen, magazinimin e te 

gjitha materialeve, mbushjen e materialit te germuar me material te ngjeshur apo me beton.  
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3.7.2.10. Cmimi per Germimet  

Cmimi njesi per gemrimet do te perfshije germimin e kthesave, drenimin dhe pompomin, anet 

e perforcuara dhe tabanin e kanalit. 

3.7.2.11. Mbushjet – Te pergjithshme 

Te gjitha germimet do te mbushen ne nivelin e siperfaqes origjinale te tokes ashtu sic tregohet 

ne Vizatimet apo si urdherohet nga Inxhinieri dhe ne perputhje me kerkesat e specifikimeve. Materiali 

i perdorur per mbushje, sasia e dhene dhe menyra e depozitimit dhe ngjeshjes do ti nenshtrohet 

aprovimit te Inxhinierit, por Kontraktori do te mbaje pergjegjesine per cdo mosvendosje te tubave 

apo strukturave te tjera, ndonje demtim te siperfaqes se tyre apo paqendrueshmeri te tubave dhe 

strukturave te shkaktuara nga depozitimet jo te duhura te materialit mbushes.  

Tubat perreth dhe strukturat e betonit do te mbushen sapo betoni te kete marre fortesine e 

duhur sic percaktohet nga Inxhinieri per te mbajtur ngarkesen e duhur.  

3.7.2.12. Mbushjet  

Mbushja e kanaleve do te behet nga Kontraktori ne se jepet urdheri nga Inxhinieiri. Materiali 

mbushes do te kontrollohet nga Konsulenti para fillimit te punimeve per mbushje. Ne rast se 

Kontraktori fillon mbushjen pa urdher te Inxhinieri, mbushja ka per tu rigermuar me kosto te 

Kontraktorit. 

Madhesia e kokrizes se mbushjes do te jete ne shkallen nga 2 ne 45 mm. Inxhinieri do te 

urdheroje Kontraktorin te heqe materialin e germuar qe nuk ploteson madhesine  kerkuar te kokrrizes. 

Inxhinieri do te vendose ne se materiali i germuar do teperdoret per mbushjen apo si material i ri por 

vetem ne se materiali i germuar nuk do te permbaje pjese organike. 

Materiali mbushes do te mbushet ne kanale ne shtresa jo me shume se 20 cm te trashesise dhe 

do te ngjeshet menjehere. Pas ngjeshjes nje shtrese e re e mbushjes eshte mbushur ne kanal. 

Kontraktori do te kryeje kete menyre pune deri ne maje te kanalit. Cilesia e ngjeshjes do t ekerkohet 

te jete ne vleren jo me pak se Ev1=35 MN/m² (densiteti Proctor Dpr = 95 %), ose sipas specifikimit 

te dhene ne Preventiv. Ngjeshja do te kontrollohet nga Inxhinieri me ane te testit te penetrimit ne 

vende te caktuara.  

Inxhinieri do te vendose, ne cfare vendi do te kryhet test i penetrimit. Testet do t kryhen ne 

prezence te Inxhinierit. Per cdo test do te mbahet nje protokoll me shkrim qe do te firmoset nga 

Kontraktori. Ne rast se nje test deshton, Kontraktori do te kryeje nje test shtese me kostot e tij. Ne 

rast se ngjeshja nuk eshte sipas cilesise se kerkuar, mbushja do te hiqet nga Kontrakltori me kostot e 



 

Faqja 92 nga 107 

veta. Pjesa ku mbushja do te rigermohet do te percaktohet nga Inxhinieri. Cilesia e ngjeshjes se re do 

te kontrollohet gjithashtu me testin e ngarkeses sipas DIN 18134 me shpenzimet e Kontraktorit.  

Asnje armature nuk do te mbetet nga germimet e kanalit deri sa mbushja te shkoje nje meter 

mbi tub dhe kur te vije ne kete zone, armature do te jete e hequr dhe nuk do te kete gje pas armatures 

se mbushur. Te gjitha mbushjet do te ngjeshen dhe konsolidohen. Asnje balte, dhe, lende organike, 

dhe i bute apo material i paperhstatshem nuk do te perdoret me material mbushes. Krahasimi nga 

vetite mekanaike nuk do te behet deri sa te pakten 10 dite te kene kaluar ne rastet e ndertimit te 

betoneve. 

Pavareisht nga ato cka u thane me siper, kerkesat ne lidhje me shtrimin, shtratin dhe mbushjen 

perreth te te gjithe tubave sipas specifikimeve do te jene rigjide. 

3.7.2.13. Vendosja e tubave  

Shtrimi I tubave do te behet me rere me madhesi kokrrizash 0.06 mm–2mm, si pa ndonje 

kontaminim me argjil. Inxhinieri do te kontrolloje korrektesine tyre ne intervale te caktuara. Materiali 

do te kontrollohet me analizat perkatese.  

Ne rast se materiali i shtrimit i siguruar nga Kontraktori nuk eshte njelloj me specifikimet, e 

gjithe zona e shtrimit do te hiqet nga Kontraktori. Inxhinieri do te vendose mbi gjatesin e heqjes. Te 

gjitha kostot shtese per moskorrektesine e duhur do te mbulohen nga Kontraktori. Cilesia e ngjeshjes 

do te kerkoje nje densitet Proctor prej minimum Dpr=95% 

3.7.2.14. Shtresa e gjeo-Tekstilit (Fleece; Fabric Filter) 

Ne seksione te caktuara, ne se jepet urdher nga Inxhinieiri, e gjitha zona e shtratit te tubit apo 

themelit do te mbeshtillen me nje material “gjeotekstili”. Qellimi i vendosje se gjeotekstilit eshte te 

mos lejoje perzierjen e materialit te shtruar dhe te forcoje zonen e shtrimit. Efekti nuk eshte zhvendoja 

e tubave te shtruar. Gjeotekstili do te furnizohet dhe instalohet nga Kontraktori. Gjeotekstili do te 

instalohet para materialit te shtrimit qe do te mbushe kanalin. Ne rast se kanali eshte i pjerret, ne te 

njejten kohe me materialin e shtrimit, dhe armatura do te hiqet pa lene hapesire ndermet gjeotekstilit 

dhe dherave perreth. Gjeotekstili ka per te patur nje mbivendosje prej 50 cm siper. Mbivendosja nuk 

do te rimbursohet e ndare por eshte pjese e cmimit njesi.   
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3.7.2.15. Heqja dhe Largimi i materialeve te hedhura  

Materialet e teperta te germuara qe nuk duhen per mbushjen e kanaleve apo per qellime te 

tjera prane vendit te germimit do te hiqen dhe largohen ne vende te tjera te siguruara nga Kontraktori. 

Te gjitha materialet e keqia te gjetura nga germimet do t'i nenshtrohen te njetit proces. 

Kontraktori do te heqe urgjent pas perfundimit te mbushjes te gjithe materialin e tepert te 

germimit si dhe grumbujt e keqinj dhe Kontraktori do te beje me shpenzimet e tij rregullimet e duhura 

per stabilizimin e materialit te tepert dhe do ta perfshije cmimin njesi per germimin koston e ketij 

rregullimi si dhe te gjitha shpenzimet ne lidhje me gjetjen e vendit dhe pagesat e kompensimit.  

Gjate zbatimit te ndertimeve, pemet ekzistuese qe mund te demtohen gjate ketij zbatimi do te 

mbrohen ne nje menyre te pershtatshme. 

Te gjitha materialet e teperta dhe te pista do tehiqen me te gjitha menyrat dhe do te 

shperndahen dhe nivelohen ne vendet e caktuara sipas direktivave te dhena nga Inxhinieri. 

3.7.2.16. Restaurime dhe Pastrime – Kerkesa te pergjithshme  

Kontraktori do te rivendose te gjitha guret, muret, bordurat e demtuara, rrethimet apo strukura 

te tjera qe jane hequr gjate apo para fillimit te punimeve ne menyre te tille qe te kenaqe Inxhinierin 

dhe specifikimet e dhena ne klazuolat e dhena ne lidhje me puntorine dhe materialet.  Ne siperfaqet 

e asfaltuara, asfaltimet e reja do te behen pervec rasteve te blloqeve te asfaltimit dhe tullave qe mund 

te riperdoren. Asnje siperfaqe nuk do te riperdoret bredna 30 diteve pas perfundimit te mbushjes 

pervecse me urdher te Inxhinierit.  Materialet e teperta te tubave te veglave dhe strukutra te tjera do 

te hiqen nga Kontraktori. Te gjitha plehrat, mbetjet dhe materialet e nxjerra nga germimet do te 

transportohen ne nje depozitim te siguruar nga Kontraktori dhe ne nje vend te kenaqshem nga 

Inxhinieri.  

3.7.2.17. Restaurimi i siperfaqes matane rrugeve publike dhe trotuareve  

Kontraktori do te rivendose me kujdes te gjitha materialet e siperfaqes dhe mirembaje te gjitha 

siperfaqet e rrugeve private, rrugicave, fushave, hapesirave te hapura, etj dhe do te riparoje cdo difekt 

te shkaktuar nga Kontraktori. 

3.7.2.18. Investigimi i nendherave  

Atje ku specifikohet apo urdherohet nga Inxhinieri, Kontraktori do te investigoje dhe do te 

marre prova per dherat. Ne ndonje rast saktesimi i vendit dhe metodes se investigimit do te urdherohet 

nga Inxhineiri. Kontraktori do te punesoje staf me eksperience ne investigimin e terrenit per te 

ndermarre punimet e duhura. Investigimet do te zbatohen sipas standarteve ISO. 
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3.7.2.19. Zevendesimi i rrugeve – Te pergjithshme  

Atje ku siperfaqja e rrugeve publike eshte hequr apo demtuar nga Kontraktori do te 

zevendesohet ose riparohet sipas kerkesave te Inxhinierit dhe ose stadnarteve Shqiptare per 

mirembajtjen e rrugeve. Materialet dhe metodat e perdoruar per te tilla rregullime do te jene te njejta 

me ato qe perdoren per asfaltim original sipas zerave te Preventivit. 

3.7.3. BETONET DHE BETONET E ARMUARA  

3.7.3.1.Betoni 

Te gjitha betonet e furnizuara ne terren duhet te jene sipas standarteve ISO/EN  ose ekuivalent 

dhe të jenë betone hidroteknike dhe me çimento antisulfatike, për ruajtjen nga veprimi gërryes i 

ujëraev të detit dhe të ujërave të ndotura. 

Kjo do te jete e nevojshme per te garantuar rezistencen ndaj ujit dhe ndaj ngricave, vetite atnti 

korrozive dhe qendrueshmerine, ne shtese te rigjiditetit te betonit. 

Betonet e bera ne impiante te perzierjes se betonit duhet te kene perzierje te aprovuar dhe 

duhet te kene certifikaten e testeve te kubeve te betonit. Te gjitha faturat e perzierjes se betonit (data, 

koha dhe numri i rregjistrit te furnizimit me perzirerje) dhe certifikatat e tyre duhet te jene ne terren 

gjate te gjithe kohes se ndertimit. 

Kontraktori duhet te furnizoje te gjithe materialet, puntoret dhe pajisjet e nevojshme per te 

vendosur klasat e ndryshme te betonit dhe hekurit te armimit sias vizatimeve dhe sipas standartit DIN 

1045, EN-2, ISO ose ekuivalent. 

Metoda e krijimit te fatures se betonit sic tregohet ne Standartet teknike te projektimit KTP 

37 (1975). Kontraktori nuk do te filloje pregatitjen e betonit pa testimin ne perparesi te nje shembulli 

betoni dhe me aprovim te Inxhinierit. 

Kontraktori do te pergatite shembujt per cdo lloj te betoneve me te njeten pajisje dhe material 

qe ai do te pergatite betonin per ne objekt. Ai duhet te informoje Inxhinierin 24 ore perpara per keto 

teste keshtu qe ai do te marre pjese ne marrjen e kampioneve. 6 kampione do te merren nga perzierja 

e betonit, 3 nga te cilat do te testohen nga Inxhinieri pas 3, 7 dhe 28 dite sipas STASH 569/1 (1979). 

Formula do te aprovohet nga Inxhinieri prej ketyre testeve nje shenje te betonit qe eshte parashikuar 

sipas standartit. 

Betoni do te perbehet nga Cimento Portland, aggregate fino, aggregate te trashedhe uje ne 

propozione dhe perzierje si eshte dhene ne Specifikime. 

Te gjitha betonet do te perzihen ne menyre mekanike nga perzieres mekanike (stacion ose 

njesi perzierje). Te gjitha betonet do te jene homogjene dhe teperziera mire dhenuk do te kete zona 

pa cimento. Uniformiteti i perzirejes se betonit do te percaktohet nga diferenca e zhytjes se konit ose 
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ndryshimeve ne proporcionin e agregateve te trasha. Kontraktori me shpenzimet e tij do te marre 

kampionet e betonit te fresket. 

Perdorimi i perzierjes se betonit duhet te permbushe kerkesat e projektit. Permbjatja e 

cimentos, cilesia, raporti cimento uje dhe kompozimi i mbushjes duhet te perputhen me standartet 

korrespodnuese. Te gjithe aditivet e betonit duhet te jene te aprovuar me pare. 

Perzierja e betonit duhet te transportohet ne menyre te tille qe brenda kohes se duhur te mos 

ndahen apo te demtohen pjeset e tjera. Ne se ndarja nuk mund te mbrohet gjate transportit, perzierja 

duhet te perzihet perseri perpara se te hidhet ne object. Gjate transportit, asnje cope cimento nuk duhet 

te humbe dhe te perzierja nuk duhet te kontaminohet apo ftohet poshte 10ºC perpara depozitimit. 

Perzierja e transportuar duhet te depozitohet pa problem dhe ne menyre te vazhdueshme e 

vibruar gjate depozitimit sipas standartit EN nga nje pajisje qe mbron ndarjen e komponenteve. Ne 

se temperatuira e ambietntit shkon 40 ºC, punimet e betonit duhet te nderpiten dhe te mbahet 

temperature e perzierjes poshte 32ºC. 

Ne cdo rast, siperfaqja e betonit te fresket do te mbrohet ndaj tharjes me ane te mbulimit te 

saj me copa ose thase cimento dhe atje ku hedhja vazhdon praktikisht do te aplikohet gjate pak oreve 

pas vendosjes  

Te gjitha betonet duhet te mbahen te lageshta mbi siperfaqen e tyre per nje periudhe prej 2 

javesh sipas DIN 1045 dhe EN-2 ose ISO ise standart ekuivalent. Kur temperature e ambientit eshte 

me pak se 2ºC, te gjitha punet e betonimit nderpriten dhe betoni i fresket do te mbrohet nga ngricat 

duke perdorur masat e  duhura per te mbatjur temperaturen e tij ne 13ºC seksionet e holla dhe 7ºC per 

seksionet masive. Temperatura e betonit gjate procesit duhet te mbahet ne shkallen e dhene ne DIN 

1045 ose EN-2 ose ISO ose ekuivalent.  

Betoni i perdorur ne punet do te jete i klases se dhene ne Vizatime, te treguar ne Preventiv ose 

te urdheruara nga Inxhinieri. Pervec ku specfikohet, perberesit e betonit, prodhimi, testimi do te jene 

konform me standartet dhe manualet e dhena ne kushtet e pergjithshme te Kontrates. 

Kontraktori duhet te mbaje nje rregjister gjate puneve te ndertimit me: 

• Te dhena per kryerjen e puneve te betonit te kryera 

• Regjister mbi armaturen dhe armimin e aprovuar nga brigadieri 

• Koha e fillimit dhe kompletimit te betonit  

• Te dhena mbi prodhimin dhe transportin e betonit  

• Te dhenat baze te betonit dhe armatures se hekurit(klasa, cilesia)  

• Te dhena per ceshtjen e procesit te perzierjes se betonit  

• Te dhena mbi kampionet e testit te kontrollit  
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• Temperature e ajrit, lageshtia, masat e marra gjate hedhjes se betonit dhe forcimit te 

betonit 

• Te dhena mbi inspektimi e kryer dhe difektet e gjetura  

3.7.3.2.Perputhje me kerkesat e Sforcimit  

Te gjitha betonet do te permbushin kerkesat e sforcimeve per marken e vecante te betonit. 

Kontraktori do te ndaje fraksionet perberes te cdo pjese te betonit nga pesha ose volumi. Fraksionet 

perberes do te perzihen me pas sa me mire. 

3.7.3.3.Cimento  

Cimento e perdorur ne keto pune do te jete Cimento Portland e tipit antisulfatike. Cimento 

Portland duhet te jete ne perputhje me te gjitha kerkesat e DIN 1164 or EN-2 per cimenton Portland. 

Cdo pakete e cimentos do te jete e shoqeruar me certifikaten e prodhuesit duke dhene 

rezultatet e testeve te tyre. Ne se kjo certifikate nuk eshte e mundur, kampionet mund te merren nga 

paketa te ndryshme ose konteniere dhe te dergohen per testim ne nje laborator te testimit te 

materialeve ne Shqiperi ose ne laboratorin e Inxhinierit ne terren me shpenzimet e Kontraktorit. 

3.7.3.4.Uji  

Uji i perdorur per berjen dhe hedhjen e betonit duhet te jete nga nje burim i aprovuar nga 

Inxhinieri dhe ne kohen e perdorimit duhet te jete i paster nga ndotjet e cdo sasie. Te gjitha ujrat e 

perdoruara ne betone duhet te jene te paster, e te lire nga vajrat, acidet, sheqernat, bimet apo substance 

te tjera te demshme. 

Ne se kerkohet nga Inxhinieri, uji do te testohet nga nje laborator i testimit te materialeve. 

Krahasimi do te behet ne kuptimin e testeve standart te cimentos per kohen e forcimit dhe 

vendosjes se betonit. Cdo tregues i pasaktesise, ndryshimi i kohes ne vendosjen e plus minus 30 

minutave apo me teper sjell nje rritje prej 10 perqind ne fortesine nga rezultatet e gjetura me perzierjen 

e ujit te distiluar qe mund te shkaktoje problem me ujin e testuar. 

3.7.3.5.Agregatet per betonet  

Agregatet per betonin do te perbehen nga agregate te trashe dhe te imet sipas standarteve te 

ISO ose ekuivalent. Perzierja e tyre do te jete e tille qe te prodhohet nje beton me proporcionet e 

duhura dhe konsistencen e duhur si dhe nje mundesi te mire per tu punuar. Asnje pjese organike nuk 

do te lejohet te jete pjese e betonit. Agregatet per betonin duhet te jene te forte, te ngjeshur, te 

qendrueshem, te paster me rere natyrale, gure te thyer apo materiale te tjera te pershtatshme te 
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aprovuara nga Inxhinieri per perdorim me cimenton e specifikuar dhe te lire nga argjilat, guacka, 

materiale organike apo materiale te tjera qe merren nga burime te aprovuara. 

Agregati i trashe do te konsistoje ne gure te thyer ose zhavorr te perbere nga copa te 

qendrueshme, pa mbetje organike, te qendrueshme kimikisht, pa veshje te padeshirueshme si vajra, 

argjil, nafte dhe pa substance te keqia. Agregati i trashe do te jete sipas DIN 1045 or EN-2. 

Agregati i holle do te perbehet nga rere natyrale silica qe i nenshtrohet aprovimit ose material 

te tjera me te dhena te ngjashme qe kane pjese te qendrusheme si: 

 (a) Rere ose ekuivalente, nje rere silike natural mund te perodret ne perzierjen e betonit duke 

siguruar perqindjen e reres nga pasha jo me shume se 23 % ne agregaton e perzier ne nje meter kub 

beton. 

 (b) Materiale te tjera inerte: gure te thyer, aggregate fino ose kombinacione te tjera qe mund 

te perodren ne perzierjen e betonit. 

Agregati i holle nuk duhet te permbaje subastanca te demshme dhe te jet ene perputhje me 

DIN 1045 ose EN-2 ose ISO ose ekuivalent. 

3.7.3.6.Hedhja e Betonit  

Betoni duhet te trajtohen gjate derdhjes se tyre ne menyre qe kushtet e krijuara te lejojne 

nivelin e duhur te hidratimit dhe te mos lejojne ndonje thyerje te armatures gjate hedhjes. Betoni i 

fresket nuk duhet te ekspozohet tek goditjet, vibrimet apo ftohje te forta per 18 ore dhe nxehja apo 

tharja per nje periudhe prej t epakten 7 dite. Betoni duhet te mbrohet nga efektet e shirave, stuhive te 

ujit apo ujrat e nxehte deri sa te marre forcen e duhur si psh 10 MPa. Perzierja e depozituar dhe ne 

process duhet te mbahet larg nga uji. Ne se temperatura zbret me pak se 5ºC, hedhja duhet te 

nderpritet. Uji per depozitimin duhet te takoje kerkesat e seksionit 53, dhe temperature te mos jete 

me pak se 10ºC ne siperfaqen e struktures se betonit. Trajtimi i betonit mund te ndaloje ne se forca e 

rigjiditetit shkon ne 70% te forces se duhur per nje klase te dhene te betonit. 

3.7.3.7.Testimi i Betoneve  

Kontraktori do te beje te gjitha arranxhimet e duhura per kampionet dhe testet e fresketa dhe 

betonin sipas DIN 1048 dhe do te furnizoje te gjitha aparaturat e duhura, puntorine, materialet dhe 

transportin. 

Te gjitha testet e betonit te pershkruara ne kete klazuole si dhe keto specifikime do te behen 

ne nje laborator te autorizuar te aprovuar nga Inxhinieri dhe kontraktori do te bjere dakord per tre 

kopje te cdo certifikate testimi qe do ti dorezohet Inxhinierit. Perpara fillimit te punimeve, testet 
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paraprake duhet tebehen per marken e betonit sic jepet ne standartin ISO, standartin shqiptar apo 

standarte te tjera ekuivalente te “Metodave per testimin e betoneve”.   

Kontraktori do te jete pergjegjes per dorezimin, magazinimin dhe transportin e te gjitha 

materialeve tetestimit te aprovuar nga Laboratori. 

Kontraktori do te kete parasysh ne kostot edhe testet e kerkuara. Cmimi njesi do te perfshije 

perdorimin e kallepeve dhe pajisjet e testimit, transportin kur kerkohet dhe te gjithe puntorine dhe 

materialet qe duhen per pregatitjen e kubeve, perzierjes dhe testimit. 

Gjate kohes se ndertimit do te behen kubet e testeve te betonit te 4 copeve te cilat do behen 

ne te njejten kohe dhe vendosen sipas direktivave te Inxhinierit dhe ne cdo rast jo me pak se grada 

mesatare e nje set te kubeve per 15 me betone. Dy kube per cdo set do te testohen ne diten e shtate 

dhe dy kube te tjera do testohen ne diten e 28 ne perputhje me kerkesat e cforcimit te dhene ne kete 

specifikime. Kampionet per testim ne nje laborator te aprovuar mund te merren me kerkese nga 

Inxhinieri ne nje pjese te objektit ne nje periudhe pas 28 ditesh. 

3.7.3.8.Armaturat  

Kontraktori do te jete pergjegjes per projektin e armaturave dhe do te furnizoje dhe fiksoje te 

gjithe armaturat e duhura, se bashku me skelat, kendet, mbeshtetjet, etj te kerkuara per hedhjen e 

betonit. Atje ku armatura eshte e perdorur, siperfaqja e armatures qe vjen ne kontakt me betonin e 

njome te behet me armature sezonale me trashesine e duhur per ti rezistuar presionit te betonit te 

njome si dhe vibrimit te tij pas ndonje rrjedhje.  

Kontraktori duhet te siguroje Inxhinierin me nje aprovim nga nje inxhinier i certifikuar ne 

lidhje me projektin struktural te armaturave. Format duhet te jene te fiksuara ne menyre perfekte dhe 

te sigurta pas zhvendosje defleksion apo levizje per shkak te derdhjes se betonit dhe vibrimit te tij. 

Format duhet te jene te ndertuara ne menyre te tile qe te mos kete rrjedhje te llacit.  

Format duhet te jene te klases se cilesise S1. Te gjitha betonet do te kene kende te jashtme 

25mm x 25mm ose per sasie te madhe duhet te jene te fiksuara distancatore fiks. Ne kohen qe betoni 

hidhet ne forme, siperfaqja e saj duhet te jete e paster. Nuk lejohet vaji ne beton. 

Armatura e perdorur ne objekt duhet te permbushe kerkesat mbi cilesine e struktures finale te 

betonit. Projekti dhe kompozimi duhet te garantoje perpthjen me dimensionet gjeometrike dhe 

siperfaqja duhet te jete e cilesise se tille pas heqjes se armaturave qe te mos kerkoje pune shtese. 

Devijimet do te jene sipas ISO standard ose ekuivalent. Armaturat do te ndertohen me kujdes per 

siperfaqen e kerkuar te struktures dhe te jene te tilla qe te jene rigjide gjate hedhjes se betonit ne to. 

Armaturat do te fiksohen ne linja perfekte dhe me kende te verteta dhe dimensionet e puneve te 

treguara ne Vizatimet. 
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Perpara cdo operimi te betonimit, armaturat duhet te kontrollohen me kujdes dhe te pastrohen 

sidomos faqet e kontaktit me betonin te cilat do te trajtohen me nje agjent te aprovuar. Kontraktori 

do te kete kujdes per pjese te vecanta qe mund te jene ne kontakt me armaturen e hekurit. 

Siperfaqja e betonit duhet te kene cilesine e tyre nga perdorimi i armaturave te pershtatshme. 

Modifikimet Eventuale apo riparimet e tyre dhe te siperfaqeve te tjera duhet te behen menjehere ne 

se ka prishje te ketyre armaturave. Vidat lidhese duhet te sigurojne qendrueshmerine e armatures dhe 

te lejoje cdo heqje te tyre pa demtim te ndertimit. Vidat e furnizuara nga prodhuesit per nje armature 

te vecante do te perdoren. 

Heqja e armatures duhet te behet pa demtime qe te shkaktojne siperfaqen e betonit dhe tension 

te pa keshillueshme, vibrime apo deshtime te qendrueshmerise qe mund te ndodhin. Koha per heqjen 

e armatures do te percaktohet nga nje person i autorizuar dhe duhet te jete sipas ISO. Veglat e heqjes 

duhet te jene tipe te aprovuara. 

Asnje betonim nuk do te behet derisa Inxhinieri te kete inspektuar dhe aprovuar armaturen e 

duhur. Me kohen e duhur, betoni do vendoset ne forma dhe siperfaqja e formave do te jete e paster. 

Asnje vaj nuk lejohet ne betonet. 

Per te lehtesuar progresin me derdhjen te specifikuar dhe ne menyre sa me praktike, armaturat 

do te hiqen sa me shpejt pasi betoni te kete marre fortesine e duhur per te mbrojtur demtimet nga 

heqja e kujdesshme.  

Asnje forme nuk mund te hiqet pa lejen e Inxhinierit por Kontraktori ne se merr pergjegjesine 

mund te heqe ato duke marre edhe konsekuencat perkatese. Ne asnje rast armatura nuk do te hiqet 

deri sa kubat e testimit te kene marre fortesine e kerkuar te betonit pas 7 ditesh.  

3.7.3.9.Armimi i hekurit  

Tipi i shufrave te hekurit per armim duhet te jene te markes BSt 500 (rezistenca ne fushe 500 

N/mm2) . Dhe duhet te permbushin te gjitha kerkesat e Specifikimeve teknike. Kontraktori do te jape 

certifikatat e prodhuesit tek Inxhinieri si dhe te gjitha testet e kerkuara duke perfshire testet e 

ngurtesimit ne lidhje me cdo ngarkese te furnizuar ne terren. Hekuri i armimit do te vendoset i paster 

dhe i mbeshtetur per te mos lejuar shtremberimin. Shufrat e hekurit duhet te priten nga shufra te reja, 

te drejta dhe pa pislleqe. Kontraktori do te jape modelet e hekurit te armimit nga magazina ne terren 

kur kerkohen nga Inxhinieri. Trashesia e mbuleses se betonit mbi hekurin e armimit do te jete sipas 

Vizatimeve apo si do te jepet nga Inxhinieri. 
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Grafiku i Shufrave  

Nga informacioni i siguruar tek Vizatimet dhe ne Specifikimet, Kontraktori duhet te pregatite 

listen e shufrave te hekurit dhe I paraqisin ato tek Inxhinieri per aprovimin e tij te pakten 28 dite 

perpara fillimit te vendosjes se armimit. 

Fiksimi i Perforcimit  

Shufrat e hekurit do te priten nga shufra te drejta dhe perkulja e tyre do te behet nga puntore 

kompetente me eksperience. Shufrat me diameter 20 mm ose me teper do te perkulen me makineri te 

vecante. Perkulja dhe prerja e tyre do te jete sipas standarteve ISO ose ekuivalent ose sipas urdherit 

te Inxhinierit.  

Kontraktori do te vendose dhe fiksoje hekurin e armimit ne pozicionet e dhena ne Vizatimet 

perkatese dhe do te siguroje qe ajo eshte vendosur ne pozicionin e duhur. Mbulimi i betonit te armimit 

te hekurit per muret dhe dyshemene do tejete te pakten 4 cm. Mbeshteteset, distancatoret perfshi 

ndaresit PVC dhe lidheset do ti nenshtrohen aprovimit te Inxhinierit. Kontraktori nuk do te vendose 

betonin deri sa Inxhinieri ta kete inspektuar ate. 

Prerja dhe perkulja e armimeve te hekurit do te jene ne perputhje me ISO. Hekuri do te pritet 

dhe perkulet sipas vizatimeve dhe tabelave. Kjo do te perkulet ne gjendje te ftohte dhe me pajisjet e 

pershtatshme te aprovuara nga Inxhinieri. Perkulja do behet sipas kushteve teknike te projektimit 

(ISO,EN) 

Perpara se te vendoset betoni ne vend, armimet e hekurit duhet te pastrohen nga vajrat, 

pislleqet, llacrat, etj dhe veshjet e tjera te ndonej karakteri qe mund te shkaterroje ose zvogeloje 

hekurin. Shufrat e hekurit te armimit do te vendosen dhe do te jene ne nje pozicion te sigurt dhe do 

te lidhen me tela dhe me blloqe llaci te parapregatitur ose distanciatore te galvanziuar apo plastike, 

tela mbeshtetese dhe pajsije te tjera te aprovuara per forcat e duhura qe duhet te rezistojne ngarkesave 

te dhena.  

Telat, blloqet dhe pajisjet te tjera mbeshtetese do te furnizohen nga Kontraktori me 

shpenzimet e tij. 

Hekuri qe do te vendoset ne beton duhet te fiksohet sipas standarteve teknike te projektit (ISO 

ose ekuivalent). Shufrat e hekurit do te jene te lidhura me nje tjeter. Hekuri do te vendoset ne perputhje 

me projektin dhe nuk do te levize gjate hedhjes se betonit. Saldimi, distancatoret apo lidheset do te 

aprovohen nga Inxhinieri. Distancatoret e betonit do te jene te te njejtes cilesie te betonit te 

perfunduar. Distanca minimale ndermjet shufrave do te jete 5 mm me e madhe se madhesia e inerteve 

qe do te perdoren ose sipas specifikimeve te dhena nga Inxhinieri. Perpara vendosjes se betonit, vendi 

i hekurave duhet te kontrollohet nga Inxhinieri. Gjate cmontimit, armaturat do te jene te lidhura me 
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tela. Mbivendosja dhe lidhjet duuhet te jene sipas ISO standard ose ekuivalent dhe projekt zbatimit. 

Vetem armimet e mundshme per tu salduar do te perdoren (rrjeta salduara). Saldimi i armimeve te 

hekurit do te perdoret sic percaktohet ne projektin e detajuar. 

3.7.3.10. Beton i parapergatitur  

Pavaresisht si jane te specifkuara apo te pershkruara te gjitha punet e betonit te parapergatitur 

do te jene te klases A sipas standartit ISO. Cdo pjese per punet e betonit sipas specifikimeve apo 

aprovimit te Inxhinierit do te jene parafabrikat dhe do te kene shenja te  ndryshme te identifikimit te 

bera ne nje pozicion te aprovuar nga Inxhinieri. Cdo njesi parafabrikat do te jete i shenuar me daten 

e betonimit dhe pastaj do te hiqet kallepi i cili duhet te hiqet jo me pak se 28 dite me pas dhe te 

siguroje me sy te lire vendin e aprovimit nga Inxhinieri per te mos lejuar sforcime te pasigurta gjate 

vendosjes. Ne se Kontraktori propozon betone parafabrikat te cilat nuk jane te specifkuara apo te 

pershkruara si te tilla, Kontraktori duhet te demostroje tek Inxhinieri gjera te kenaqshme dhe te 

siguroje armim shtese sipas kerkesave ne menyre qe vendosja te behet duke shmangur streset e 

pasigurta. 

3.7.3.11. Llaci 

Llaci duhet te pergatitet nga perzierja mekanike e nje pjese cimento, tre pjese rere, dy pjese 

zhavorr dhe uje sipas asaj qe duhet per te krijuar nje material te lengshem i cili te rrjedhe dhe te 

mbushe te gjitha pjeset e blloqeve te betonit). 

3.7.3.12. Elementet e ndalimit te ujit (Water Stop)  

Elementet Water stop duhet te jene te klases 2 ne perputhje me standardet ISO. 

Kontraktori do te instaloje water stopet ne bashkimet e duhura sic jepen ne Vizatimet. Ata do 

te marrin nga fabrika me lejen e Inxhineierit dhe do te mbahen ne terren sipas instruksioneve te 

gjendura nga prodhuesi. Kontraktori do ti jape Inxhinierit te gjitha certifkatat e testimit te water 

stopeve. Numri i ketyre bashkuesve duhet te jete minimal. Instalimi i tyre do te kontrollohet nga 

Inxhinieri, vibrimi i betonit do te behet me shume kujdes per te mos i levizur ato. 

3.7.4. LINJAT E KUN – TUBAT – SHTRIMI DHE TESTIMI 

3.7.4.1.Tubat PE – Shtrimi – te Pergjithshme  

Kontraktori do te furnizoje dhe instaloje komplet tubat dhe pjeset lidhese te tyre sic kerkohet 

per ndertimin e linjave te KUN sipas vizatimeve. 
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Tubat dhe pjeset lidhese te tyre do te transportohen, magazinohen dhe montohen/vendosen 

sipas instruksioneve te dhena nga Prodhuesi, per te siguruar qendrueshmerine e perbereseve te tyre 

dhe per te gjetur garancine e prodhuesit, te gjitha tubat, pjeset lidhese dhe aksesoret do te furnizohen 

vetem nga nje prodhues. 

Tubat dhe pjeset lidhese do te transportohen ne terren ne nje magazine te ndermjetme, pa 

ngarkese, do te instalohen ne kanalin e tubave ne linje te drejte, ne thellesine dhe pjerresine e treguar 

ne Vizatime dhe te ngjitura duke perfshire te gjitha punet e nevojshme shtese sipas instruksioneve te 

prodhuesit. 

Prodhuesi i tubave do te siguroje llogaritjet strukturore. 

Tubat dhe pjeset lidhese do te kene kontroll cilesie sipas EN, DIN apo të ngjashme dhe shenjat 

e prodhuesit. 

Kujdes duhet te tregohet per sigurimin e kushteve te shtratit te tubave sipas specifikimeve te 

dhena. I gjithe tubi duhet te vendoset ne pozicion dhe te instalohet drejt sipas profilit dhe drejtimit te 

pjerresise te dhene ne seksionin gjatesor mbi shkallen e kerkuar. Perpara se tubat te jene bashkuar ato 

do te pastrohen nga te gjitha llumrat, guret apo objekte te tjera qe mund te kene hyre brenda tyre. 

Ne fund te cdo dite pune dhe kur puna eshte nderprere per nje periudhe kohore, fundet e lira 

te tubave te shtruar duhet te mbrohen nga mbulesa te pershtatshme kundrejt hyrjes se pislleqeve apo 

materialeve te tjera te huaja. 

Kur shtrimi i tubave nuk eshte ne progres, fundet e hapura te tubave te instaluara do te mbyllen 

per te mos lejuar hyrjen e ujit te kanalit ne linje. Gjithmone uji duhet te perjashtohet nga futja ne 

brendesi te tubave dhe mbushja do te jete e tille qe te mbroje tubat nga pluskimi. Ne se ndonje tub do 

te pluskoje, ai do te hiqet nga kanali dhe do te vendoset sipas direktivave te dhena nga Inxhinieri. 

Asnje tub nuk do te vendoset ne kushte te lageshtise se kanalit qe nuk lejon vendosjen e shtratit ne 

menyren e duhur ose kur per opinionin e Inxhinierit, kushtet e kanalit apo te motit jane te 

papershtatshme per instalimin korrekt te tyre.   

Tubat do te vendosen me pjerresine e dhene ne Vizatime. 

• Mbushja e kanaleve të tubacioneve DN/Dj 50 ÷ DN/Dj 225 mm do te jetë si më poshtë 

(listuar nga poshtë-lart): 

o Shtrati i tubit (15 cm) 

o Mbushja e pare (10 cm) 

o Mbushja e dyte (40 cm) 

o Mbushja finale (deri ne maje te kanalit te tubit) 
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3.7.4.2.Mirembajtja e shkarkimit te ujrave te ndotura gjate ndertimit  

Ndertimi i linjave te KUN do te jete ekzekutuar pjeserisht ne kushte operimi. Kontraktori do 

te perfshije koston per materialin e kerkuar dhe pajisjet e duhura (germime, pompa, tuba,etj) ne 

cmimin e tenderit. 

Ne varesi te kushteve lokale specifike, Kontraktori do te siguroje nje nga mundesite e 

meposhtme per mirembajten e shkarkimit te ujrave te zeza gjate ndertimit: 

1. Nderperje e perkohshme e shkarkimit te ujrave te zeza nga nje pike e kufizuar e ujrave te 

zeza dhe dergimi i rrjedhes se ujrave te zeza te nje seksioni qe eshte rindertuar 

2. Pompim i perkohshem i ujrave te zeza me nje tub kalimtar mbi toke jasht seksionit te tubit 

qe po rikonstruktohet duke perfshire: 

• Ndertimin e nje pusete te perkohshme dhe instalimin e nje pompe ujra te zezash per 

cdo lidhje te sherbimit te KUN. 

• Instalimin e dy pompave te ujrave te ndotura duke punuar ne te njejten menyre si ne 

tubin e ujrave te zeza kryesor 

• Instalimin e nje tanku mbledhes  

• Lidhjen e nje tubi te KUZ ardhes tek nje pajisje pompe 

• Ndertimin e nje linje presioni per lidhjen e pusetes se pompes me linjen e poshtme 

te KUN  

3. Shkarkim me gravitet ne tuba brenda seksionit te tubit qe po rikonstruktohet. 

Kostot per mirembajtjen dhe operimin e pajisjeve, duke perfshire marrjen me qira apo 

blerjen e tyre, tarifat dhe te ngjashme me to do te perfshihen ne cmim. 

3.7.4.3.Materiali 

Tubat PE-HD me mure dopio te brinjezuar nga ana e jashtme dhe te sheshte nga ana e 

brendshme jane sipas EN 13476-1, Tubat do te prodhohen me material PE 80/100 (E > 1000 N/mm²). 

Klasa e fortesise se unazave do te jete minimum SN 8, aplikim i ngarkese te vazhdueshme per 

24 ore sipas DIN EN ISO 9969. Megjithate prodhuesi i tubave do te siguroje llogaritjet strukturore 

qe do ti nenshtrohen aprovimit te Inxhinierit. Tubat qe do te perdoren do te jene me ngjyre te zeze 

nga jashte dhe me te verdhe nga brenda. 

Prodhimi i tubave do te kontrollohet nga nje laborator. Certifikata e prodhimit duhet te 

mbuloje testet e kerkuara nga prEN 13476-1. Certifikatat e prodhimit te tubave te furnizuara do ti 

nenshtrohen aprovimit nga Inxhinieri. Zonat ku do te behen bashkimet duhet te jene te pastra dhe te 

thata. Bashkuesit do te jene sipas prEN 13476. Ato do te lejojne futjen e te pakten 2-3 unazave ne 
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anen tjeter. Bashkuesit do te futen duke perdorur nivelues ose duke i shtyre pergjate aksit te tubit. 

Perdorimi i cekiceve apo pajisjeve te njejta nuk lejohet. 

3.7.4.4.Instalimi dhe vendosja e Tubave  

Duhet te tregohet kujdes gjate dorezimit, transportit dhe shtrimit te tubave dhe aksesoreve te 

tyre per ti mbrojtur nga thyerjet dhe demtime te tjera te tubave. Tubat do te dorezohen ne menyre te 

tille qe te mos kene demtime tek fundet e makinave. Tubat e demtuara qe nuk mund te riparohen sipas 

kenaqesise se Inxhineirit do te zevendesohen me shpenzimet e Kontraktorit. Mjetet e perdoruara per 

transportin e tubave duhet te jene te pajisura me pjese mbrojtese per levizjen e tubave apo demtimit 

te tyre apo veshjes se tyre. Tubat duhet te sigurohen shume mire ne mjet per te ndenjur stabel dhe te 

sigurt. Te gjitha pjeset e mjetit, kabllot, shtrenguesit qe jane ne kontakt me tubat do te jene te veshur. 

Ngarkimi do te behet me vinc apo mjete te tjera te pertatshme duke perdorur rreshqitese apo mjete te 

aprovuara me pare me qellim qete sigurohet ulje e bute dhe me kujdes e cdo tubi. Tubat nuk duhet te 

jene te gripuara.. Tubat nuk duhet te hidhen mbi toke ose mbi tuba te tjere. Kur ngritja apo ulja e 

tubave behet me vinc apo rreshqites, cdo tub duhet te mbahet nen kontroll kur bie per ta mbrojtur nga 

goditjet me pajisjet apo objekte te tjera qe demtojne tubin ose veshjen e tij. Tubat nuk duhet te levizen 

me rrotullim apo rreshqitje mbi toke. Por te ngrihen dhe te vendosen me kujdes ne pozicionin e ri. 

Cdo tub i vendosur mbi toke duhet te jete i bllokuar per tu mbrojtur nga rrotullimi. Valvolat dhe 

hidrantet do te mbahen dhe magazinohen perpara instalimit ne nje menyre te aprovuar nga Inxhinieri. 

Tubat do te jene te lidhur nga anet e kanalit kundrejt pilave te materialeve te germuar dhe vendit ne 

toke pergjate kanalit ne menyre qe te mos interferoje me progresin normal te puneve. Kontraktori do 

te siguroje qe tubat te mos bllokojne apo interferojne trafikun normal dhe aktivitetet normale si dhe 

te gjejne aprovimin e autoriteteve te rrugeve ne kuptimin qe tubat mund te zene pak vend shume afer 

pergjate rruges.  

3.7.4.5.Thellesia e Mbulimit  

Pervec rasteve te specifikuara apo te drejtuara nga Inxhinieri, tubat do te mbulohen me nje 

mbulese prej te pakten 1,0 m dhe nje thellesi me e madhe e mbulimit sic tregohen ne vizatimet. 

Mbulimi do te matet nga niveli i tokes ne maje deri tek pjesa e siperme e tubit. Tubacionet me thellësi 

më të vogël do të përforcohen me beton, sipas udhëzimeve të inxhinierit të supervizorit. 

3.7.4.6.Zbritja e Tubave dhe Aksesoreve ne Kanal  

Tubat dhe aksesoret e tyre do te inspektohen para vendosjes se tyre ne kanal per ndonje difekt, 

demtim apo prishje te mbuleses dhe ne rast se ka ndonje problem do te zevendesohen ose riparohen 
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ne nje menyre te tille qe te kenaqin Inxhinierin. Te gjitha materialet e huaja apo pislleqet do te hiqen 

nga pjeset e brendshme te tubit dhe aksesoreve perpara se ata te vendosen ne kanal. Tubat e veshur 

nuk do te lejohen te jene ne kontakt me ndonje vegel metalike apo pajisje te rende ndersa puntoret do 

te ecin me cizme me lekure ose me taban metalik dhe taka. Pajsijet, veglat dhe pajisjet lehtesuese 

duhet te plotesojne kerkesat e Inxhinierit per t'u siguruar se perdorimi i tyre eshte i sigurt dhe eficent 

per punen.   

Te gjitha tubat, pjeset speciale dhe aksesoret do te ulen me kujdes ne kanal ne menyre qe te 

mbrohen nga demtimet e tyre te gjithe tubat, pjeset lidhese dhe aksesoret. Ndonje demtim te linjave 

mbrojtese dhe veshjeve te tyre do te riparohen nga Kontraktori me shpenzimet e tij. Ne asnje menyre 

nuk do te hidhen tubat apo aksesoret e tyre ne kanal apo mbi tuba te tjere qe ndodhen ne kanal dhe 

asnje tub nuk do te vendoset ne ate pozicion qe nuk lejohet te ulet ne kanal me rrotullim i cili do te 

ndikoje edhe tek armaturat mbeshtetese dhe te pakontrolluara nga mbeshtjelljet. 

3.7.5. Pusetat – Te pergjithshme  

Per kontrollin dhe pastrimin e ujrave te ndotura, Kontraktori do te instaloje puseta. Puseta do 

te ndertohen ne te gjitha vendet ku ndryshon drejtimi i tubave, diametri i KUN ndryshon dhe ne hyrjet 

ne te gjithe kolektoret sic jepen ne vizatime. Furnizimi i te gjitha pjeseve do te behet pas kontrollit te 

kushteve lokale. Pjesa e poshtme e kanalit do te siguroje nje kalim gradual ndermjet tubit te lidhur pa 

ndonje nderprerje. Diametri i pusetave nuk do te jete me pak se 1.00 m. Baza e pusetes do te 

projektohet per te siguruar stabilitet.  

Pjesa e poshtme e pusetave do te formohet ne forme te tille qe levizja te behet e bute dhe pa 

probleme. Zbutja ne nje pusete do te kete nje kend mesatar te pikes qendrore prej 3 * diameter tubi. 

Brrylat do te jene nga siper  tubit. Brrylat do te kene pjerresi ne drejtim te kanalit ne nje pjerresi prej 

5%. Te gjithe tubat hyres dhe dales do te jene vendosur me kujdes. 

3.7.5.1.Pusetat me material BETONI 

Pusetat me material betoni të armuar do të ndërtohen me përmasa si në vizatime dhe me 

materiale sin ë paragrafet e mësipërme dhe në projektin konstruktiv. Materialet e ndërtimit të pusetës 

dhe proçedura e përgatitjes së materialit të shihen tek kapitulli I betoneve.  

Pusetat BASHKUESIT E LIDHJES SE PUSETES  

Bashkuesit speciale lidhes te pusetave do te sigurohen dhe instalohen ne muret e pusetave per 

te siguruar nje bashkim te papershkueshem nga uji ndermjet tubit dhe pusetes. Bashkuesit lidhes do 
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te jene te tipit te aprovuar nga Inxhinieri. Lidhja e tubave ne pusete do te shtrengohet me muret e 

brendshem te pusetes ne pjesen e siperme dhe poshte tubit dhe do te futet ne pusete ne keto pika. 

3.7.5.2.Copat e Kalimit  

Copa e pare e tubit te lidhur tek cdo pusete nuk do te jete nje seksion i plote i tubit por nje 

cope me e shkurter qe lejon zvogelimin e ndonje momenti brryli nga vend i pusetes ose tubi lidhes. 

Gjatesia e kesaj cope lidhese do te jete te pakten 1.5 here e diametrit te brendshem te tubit me nje 

gjatesi maksimale prej 0.6 metrash. 

3.7.5.3.Kapaket e Pusetave  

Kapaket e pusetave dote kene hapje ventilimi sipas DIN 1229 dhe DIN EN 124, klasa C250 

për zonat e parkimeve dhe EN 124 klasa D400 për rrugët e mjeteve motorike. 

Te gjitha kapaket e pusetave do te jene me diameter 62.5 cm te tipit te rende, gize e Grades A 
sic jepet ne vizatime ose sipas kerkeses nga Inxhinieri me unaza levizese prej gize dhe kornize te nje 
tipi te aprovuar nga Inxhinieri, e pranueshme per ngarkese trafiku sic kerkohet ne DIN EN 124. 

Kapaket e pusetave do te jene me pjese lidhese ne kornize qe te mos kete vibrime gjate trafikut 
qe kalon atje. 

Ne te gjitha rastet, korniza e pusetes dhe kapaku do te ndertohen sipas pershtatjeve te lejuara 
qe do te jene ne nje nivel me ndryshimet ne rruge. 

3.7.6. Testet e Defleksionit  

Defleksioni i tubave fleksibel do te testohet per konformitetin me llogaritjet strukturore. 

Ndryshimi i diametrit nuk duhet te jete me shume se deformimet per kohe te shkurter dhe kohe te 

gjate sic jepen ne llogaritjet strukturore sipas ATV-DVWK-A 127. Vlerat e lejueshme per kohe te 

shkurter dhe kohe te gjate ne kushtet aktuale te instalimit dhe deformimeve afatgjate do jene sipas  

ATV-DVWK-A 127. Ndryshimi i diametrit mund te jete testuar mekanikisht ose optikisht. Kriteri 

per pranimin eshte vlera e lejuar per deformimet afatshkurter qe jane percaktuar ne llogaritjet 

strukturore. 

Perpara testimit te seksionit te tubave qe do te ekzaminohen, duhet te behet pastrimi i tyre. 

Gjate testit, duhet te matet diametri i tubit ne horizontal dhe vertikal. Devijimi maksmial nga kushtet 

origjinale te tubit duhet te jepet ne nje diagrame ne protokollin e testeve. 

3.7.7. Testet e rrjedhjes  

Per te demonstruar rrjedhjes e ujit do te behet nje test rrjedhjes sipas DIN EN 1610 dhe 

Worksheet ATV-DVWK-A 139 me presion mbi tub ndermjet 10 dhe 50 kPa. Tubi do te mbushet me 
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uje 1 ore perpara kryerjes se testit aktual per 30 minuta. Tubi kalon testin ne se volume i ujit qe do te 

shtohet gjate kesaj kohe nuk eshte me i madh se: - 0.20 l/m2 per tubat KUN me pusete. 

Në testim, do të përfshihen të gjithë elementët apo pjesët përbërëse të sistemit KUN, si: 

pusetat, tubacionet dhe rakorderitë apo pajisjet e mundshme, etj. 

3.7.8. Shplarja 

Perpara vendosjes ne pune, Kontraktori duhet te beje pastrimin e tubave te ujrave te ndotura 

duke perfshire edhe largimin e mbeturinave të mundshme, që mund të ndodhen brenda tubacione. 
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