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1. Impjanti i Mbrojtjes nga Zjarri 

 
1.1 Pershkrimi i impjantit te Mbrojtjes nga Zjarri 

 
Impjanti i kateve ne rikonstruksion te objektit “Godina e Agjesise Shteterore te Kadastres”, Tirane eshte pjese e 
sistemit te mbrojtjes nga zjarri te te gjithe godines. Ky sistem perbehet nga nje rrjet hidrantesh te brendshem i cili i 
sherben te gjithe godines si dhe fikes zjarri portabel.  

Arkives ne katin perdhe si edhe ambjenteve te arkivave ne katet e siperme do ti sherbeje nje impjanti te ri me gaz te 
Mbrojtjes nga zjarri.  

Impjanti i mbrojtjes nga zjarri do te realizohet ne perputhje me standardet nderkombetare dhe norma te tjera unifikuese, 
si edhe ne perputhje me normat shqiptare. 
Instalimet e Mbrojtjes nga Zjarri jane projektuar ne perputhje me: 

- Ligji nr. 8766, date 5.4.2001 “Për mbrojtjen nga zjarri dhe shpëtimin”; 
- Ligji nr. 152/2015 “Per sherbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpetimit”; 
- Vendimin VKM nr. 319, date 12.04.2017 “Per miratimin e standardeve te projektimit te shkollave”; 
- Rregulloren “Mbi masat e mbrojtjes kunder zjarrit ne projektimin e ndertesave te cdo lloji Vendimin nr.162 

date 19.4.1965, e ripunuar; 
- Udhezimin e Ministrit te Puneve te Brendshme nr.425, date 24.7.2015 “Per pranimin, administrimin e 

dokumentacionit teknik dhe grafik te projektit te mbrojtjes nga zjarri dhe per shpetimin dhe leshimin e akteve 
teknike”; 

- EN 12845 Fixed Firefighting Installations 
- EN 13501 Fire classifications of construction products and building elements (all parts) 
- EN 1838  Lighting applications – Emergency lighting 
- EN 1366  Fire resistance tests for service installations 
- EN 3-7:  Portable fire extinguishers. Characteristics, performance requirements and tests. 
- NFPA 14: Standard for Installation of Standpipe, and Hose Systems. 
- NFPA 20: Standard for the Installation of Stationary Pumps for Fire Protection. 

 
Impjanti hidrik i mbrojtjes nga zjarri 
 
Ne te gjitha ambjentet e godines shkalla e rrezikut ndaj zjarrit eshte e njejte, nivel i ulet. Edhe kategoria e zjarreve te 
hamendesuara eshte po ashtu e njejte, pasi kudo ne keto ambjente zjarret do te jene kryesisht te klases “A” dhe te 
klases “E” (kategorite materiale te ngurte te djegeshme dhe instalime dhe pajisje elektrike). 
Ne teresi, duke marre ne konsiderate edhe karakteristikat e nderteses si dhe destinacionin e saj, jane perdorur 
substanca shuarese si me poshte :   
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- hidrante dhe fikes portabel me pluhur per ambjentet e brendeshme te godines, ne zonen e 
shkalleve/sheshpushimit; 
- fikes portabel me anidrid karbonik ne ambjentet e vecanta te sherbimit (ambjentet elektrike).  

 
Ne te gjitha katet e godines, ne sheshpushimet e shkalleve, jane vendosur hidrante te brendshem UNI 45, te pajisur 
me tubacion fleksibel; shuares zjarri portabel me pluhur jane vendosur ne sheshpushimin e cdo kati si dhe ne pozicionet 
e percaktuara ne projekt.  
Furnizimi i hidranteve me uje realizohet me dy kolona hidrantesh (nje per cdo shkalle). Linja e furnizimit te hidranteve 
eshte dimensionuar per te garantuar punen e njekohshme te tre hidranteve te brendshem te cdo kolone, ne pozicionet 
me te disfavoreshme, duke garantuar nje prurje ne cdo hidrant te brendshem prej 120l/min, me nje presion mbetes ne 
hidrant prej te pakten 2bar. Gjatesia e tubave te hidranteve te brendshen eshte 25 m.  
Kasetat e hidranteve jane vendosur ne pozicion te dukshem dhe e pajisur me sinjalistiken perkatese. Leshuesi dhe 
tubacioni i ujit jane vazhdimisht te lidhura me kolonat e furnizimit me uje. 

 

Impjanti me gaz i mbrojtjes nga zjarri (Arkiva) 

 

Ne perputhje me rendesine dhe permasat e zones qe duhet mbrojtur me nje system te qendrueshem dhe  automatik 
te mbrojtjes nga zjarri, impjanti MKZ i aprovuar eshte ai me pajisje te tipit gjeneratore “aerosol”, numri dhe kapaciteti i 
te cilave eshte llogaritur duke marre ne konsiderate permasat, destinacionin dhe volumin e ambjenteve qe do te 
mbulojne. Gjeneratoret “aerosol” prodhojne nje gaz special, jo toksik, jo korroziv dhe jo te lagesht, i cili shuan zjarrin 
ne zonen respective, duke rruajtur nivelin e perqendrimit per me shume se 30 minuta (ne varesi te hermeticitetit te 
ambjentit ku eshte detektuar zjarri) duke mos lejuar vazhdimin e tij. 

Nje impjant i tille me aerosol eshte aplikuar si per arkiven qendrore ne katin perdhe ashtu edhe per arkivat me te vogla 
ne katin e dyte dhe te trete te godines. 

 

1.2 Pajisjet per mbrojtjen nga zjarri 

 
1.2.1 Grupi i presionit te impjantit MNZ  

 
Grupi i presionit te impjantit do te vendoset ne ambjentin perkates teknik dhe do te jete ne perputhje me normativen 
EN12845. Ky grup do te perbehet nga: 
- n°1 elektopompe sherbimi; 
- n°1 pompe pilote  
- n°1 motopompe sherbimi (rezerve),  
e plotesuar me: 
- n°1 kuadri elektrik per elektopompen e sherbimit, motopompen dhe pompen pilote; 
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- n°1 ene zgjerimi me membrane;  
- n°1 kit i ndalimit;  
- n°1 kuadri i menaxhimit te alarmeve;  
- n°1 prurje-mates me matje direkte, e kompletuar me valvolen e rregullimit;  
- n°1 kit i thithjes "sotto battente" te motopompes sipas EN 12845;  
- 3m di tubazione te shkarkimit te gazrave te marmites, prej celiku inox, me mure te dyfishta øe/øi 150/100, i 
termoizoluar me lesh xhami me trashesi 25mm, xhunto antivibruese dhe mbylesen kunder shiut; 
perfshire kolaudimin dhe gjithshka tjeter te nevojshme per nje montim te sakte. 
 
Ne grupin e presionit MNZ, pompa pilote do te mbaje sistemin e presuar duke perballuar humbje te vogla presioni, 
duke parandaluara hyrjen ne pune te pompes kryesore per ripresim dhe duke parandaluar alarme te reme. Pompa 
pilote do te kontrollohet automatikisht. 
Ne raste zjarri, me renjen e presionit ne rrjetin kunder zjarrit nen nje nivel te caktuar, kontrollori elektronik do te 
aktivizoje automatikisht pompen elektrike te sherbimit si edhe te transmetoje nje sinjal zjarri ne sinjalizuesit vizuale. Ne 
rast se pompa elektrike e sherbimit nuk staron per cfaredo arsye, motopompa hyn ne funksion me renjen e presionin 
nen nje nivel te paracaktuar. Funksionet e saj jane te njejta me funksionet e pompes elentrike te sherbimit, por sherben 
si nje rezerve ne rast mosfunksionimi te pompes elektrike te sherbimit ose mungese te energjise elektrike.  
 
1.2.2 Hidrantet e brendshem 

Hidranti është i përbërë nga rubineti, tubi, liri dhe mbulesa dhe kutia në të cilën vendosen. Kutia e hidrantit do të 
fiksohet në mur. Rekomandohet që kutia të futet në mur dhe mbulesa e saj të jetë në të njëjtin nivel me murin. Një 
sistem i tillë instalimi është më i sigurt sidomos në rastet e ndërtesave publike. 
Hidranti kundër zjarrit duhet të integrohet në kutinë e hidrantit. Zakonisht pajisje portative zjarrfikëse me pluhur të thatë 
nr. 1 Nr. 4,5 kg duhet të sigurohen ngjitur me secilën mbështjellje të zorrës/Valvol të hidrantit të brendshëm në vende 
publike për të lejuar lehtësinë e përdorimit në rast zjarri. 
 
1.2.3 Fikeset portabel me pluhur 

Ne kutite e hidranteve te brendshem si dhe ne te gjitha pozicionet e percaktuara ne projekt do te vendosen fikes zjarri 
portabel. Fikesit e zjarrit portabel do te jene me pluhur të thatë, i llojit të aprovuar, për llojin e aprovuar për zjarret e 
klasës A-B-C, në përputhje me rregulloret, i kompletuar me kllapa montimi në mur, shenjën treguese dhe çdo gjë tjetër 
që kërkohet për një instalim perfekt, klasa e zjarrit 34A-233BC. 
 
1.2.4 Fikeset portabel me CO2  

Ne te gjitha pozicionet e percaktuara ne projekt do te vendosen fikes zjarri portabel me CO2. Keto fikes zjarri do te 
jene të ngarkuar me CO2, te një lloji të aprovuar për zjarret e klasës B sipas rregulloreve, i kompletuar me pajisje 
zjarrfikëse të Klasës B në përputhje me rregulloret, i kompletuar me kllapa montimi në mur, shenjë treguese dhe 
gjithçka tjetër që kërkohet për një instalim perfekt të pajisjes, klasa e zjarrit 113B 
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1.2.5 Lidhja me brigadat PNMZSH  

Lidhja e zjarrfikësve do të pozicionohet në pozicionin e percaktuar ne projekt, ne kutine perkatese dhe e pajisur me 
sinjalistiken treguese standarte dhe do të jetë e përbërë nga 2 lidhje për zjarrfikësit DN65mm.  
Lidhja e zjarrfikësve do të ketë: 

- 2  dalje dn 65 siç përshkruhet në UNI 808  
- Valvola e fikjes  
- Valvola e moskthimit 
- Valvola e lirimit e parapresuar në 1,2Mpa (12bar). 

 

1.2.6 Saracineske DN65 per brigadat PNMZSH  

  
Saracineska DN65 per lidhje me brigadat PNMZSH ne cdo kat te godines lidhet me kolonat e furnizimit te hidranteve 
te brendshem dhe perdoret nga brigadat PNMZSH. Ajo duhet te jete e pajisjur me: 

• Certificate: LPCB/ FM/ BSI Approved 
• Standard: BS 5041-1 
• Lidhje: Flanxhe/fileto pas aprovimit nga PNMZSH 
• Trupi: Lidhje bakri, T≥3mm 
• Doreza: Gize/lidhje alumini 
• Testet: 22.5 bar 

 
1.3 Tubacionet e rrjetit MNZ 

 
1.3.1 Tubacionet brenda godines 

1.3.1.1 Te pergjithshme 
Tubacionet do të jenë të instaluar në mënyrë që të jenë në përputhje me kufizimet strukturore dhe arkitekturore  të 
ndërtesës  dhe nuk duhet të ndërhyjnë me strukturën, me pajisjet dhe me vepra të tjera ekzistuese. Tubat do të jenë 
të drejtë dhe paralel me njëri-tjetrin dhe në përputhje me shpërndarjet e tjera të sistemit ndoshta të pranishme. 
Pjesët që duhen salduar duhet të jenë krejtësisht në një drejtim dhe të vendosur në aks dhe saldimi duhet të bëhet me 
disa hapa (të paktën dy) pas përgatitjes së këndeve me buzë të pjerrët "V". Të gjitha variacionet e diametrit duhet të 
bëhen me bashkime në formë trungu konik, me një kënd që nuk i kalon 15°. Lidhur me kthesat, vetëm për tuba çeliku 
të zi, pranohet direkt që tubi të përkulet (përkulja me sistem hidraulik ose mekanik) vetëm për diametra më pak se 40 
mm;  kështu tubi i përkulur nuk duhet të kenë valëzime, përndryshe nuk pranohen. Për lidhjet që duhet të jenë lehtësisht 
të çmontueshme (për shembull tuba, valvola ose të ngjashme) duhet të përdoren bashkime të tipit me 3 pjesë (të krijuar 
mbyllje O-unazë apo metodë të ngjashme) ose bashkime me fllanxha. Tubat duhet të jepen të plotë me të gjitha pjesët 
ndihmëse lidhëse, degëzimim dhe mbështetjen. Para se të vihen në punë të gjithë tubat duhet të pastrohen mirë, dhe 
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gjatë bashkimit skajet e tyre të lirë duhet të mbrohen për të shmangur ndërfutjen aksidentale të materialeve të cilat më 
pas mund të shkaktojnë bllokim. Të gjithë tubat duhet të montohen në një mënyrë që lejon zgjerimin e lirë pa dëmtuar 
strukturat që ankorohen duke siguruar, që në rast, që ndërthurja e  kompensuesve të përshtatshëm të zgjerimit që 
vepron për të absorbuar streset mekanike. Bashkimet/nyjet e zgjerimit për tuba prej çeliku me karbon të zakonshëm 
dhe tuba bakri mund të jenë të tipit U ose të tipit lira; lejohet përdorimi i  bashkimeve/nyjeve të zgjerimit të tipit aksial 
me amortizator pneumatik metalik në çelik inox dhe me skajet e pajisjeve të mëngë të tipit të ngjitur me saldim ose me 
fllanxha.  Kompensuesit duhet të dimensionohen për një trysni pune jo më pak se një herë e gjysmë trysni pune të 
sistemit; në asnjë rast nuk lejohet përdorimi i kompensatorëve me trysni pune më të ulët se PN 16. Çdo  kompensues 
duhet të jetë mes dy  pikave fikse të ankorimit të tubit. Forca që vepron në pikat fikse duhet të llogaritet paraprakisht 
dhe t’i komunikohet Organit Menaxhues të Projektit dhe përgjegjësit të punimeve të ndërtimit që do të kontrollojnë nëse 
vlera është në përputhje me forcën e strukturave mbështetëse. Pikat mbështetëse të ndërmjetme midis pikave fikse, 
duhet të lejojnë rrëshqitjen e tubit dhe, në rastin e kompensuesve të zgjerimit të tipit aksial, nuk duhet të lejojnë tubin 
të kryejë lëvizje jashtë aksit, të cilat mund të dëmtojnë vetë kompensuesit. Tubat që janë të lidhur me pajisje që mund 
të transmetojnë vibrime në sistem, duhet të montohen me ndërfutjen e  bashkimeve/nyjeve  të përshtatshme elastike 
anti-dridhje. Për tubat që bartin ujë  bashkimet/nyjet  do të jenë të tipit sferik me gomë natyrale ose sintetike, të 
përshtatshme për të përballuar temperaturën maksimale të funksionimit të sistemit, të pajisur me lidhje me fllanxha. 
Të gjitha bashkimet/nyjet anti-dridhje do të duhet të dimensionohen për një trysni pune jo më pak se një dhe herë e 
gjysmë trysni e sistemit, nuk do të pranohet në asnjë rast përdorimi i  bashkimeve/nyjeve anti-dridhje me një trysni 
pune më pak se 16 PN. 
Tubat pranë pikave të bashkimit duhet të mbështeten nga mbajtëse/pikëmbështetje të ngurta. Suportet për tuba vertikal 
në funksion do të jenë të tipit me dy-pjesë. Për ndryshimet e drejtimit do të përdoren kthesa të parafabrikuara, të 
bashkuara me saldim ose vidë dhe lidhjet mëngë me fllanxha. Degëzimet kryhen duke përdorur lidhjet e filetuara ose 
kthesa me prerje të ngjitura me saldim. Kthesat do të pozicionohen në mënyrë që drejtimi i tyre përputhet me drejtimin 
e rrjedhjes së fluidit. Të gjithë tubacionet do të shënohen çdo 3 m ose kur është e nevojshme, nga breza me ngjyrë që 
tregojnë shërbimin dhe drejtimin e fluidit. Ngjyrosja dhe simbolika do të merren në përputhje me Drejtimin e Punimeve. 
Në përgjithësi do të jenë në përputhje me kërkesat e Standardit UNI 5634-97. Rregulli ka të bëjë me sisteme të cilat 
duhet të përdoren për identifikimin e tubacioneve nëntokësorë dhe kanaleve që përmbajnë fluide (lëngje dhe/ose gaze) 
me natyrë të ndryshme, me referencë të veçantë për problemet e sigurisë. Në të gjitha stacionet termale  duhet të 
tregohen tabelat që tregojnë kodimin e ngjyrave për referencat përkatëse dhe skemat funksionale të qarqeve kryesore.  
 
1.3.1.2 Tubacionet prej celiku 
Tubat që do të përdoret për ndërtimin e sistemeve për lëngje me një temperaturë pune deri në 110 ° C dhe veprojnë 
me presion deri në 1600 kPa (rreth 16 bar), do të jenë çeliku pa saldime të tipeve të renditur më poshtë, të markuara, 
të furnizuara në shufra prej 6m. 
a. Për diametra nga 1/2" deri në 2": 
Tuba gazi komercial seri të lehta të përbëra prej çeliku Fe 330, UNI 8863-87 dhe F.A., pa saldime për presion deri në 
1000 kPa (10 bar). 
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DIAMETRAT TUB I 
PAFILETUAR  

TUB I FILETUAR 

Inç (kg/m) (kg/m) 

½” 1.080 1.090 

3/4” 1.390 1.400 

1” 2.200 2.220 

1”¼ 2.820 2.850 

1”½ 3.240 3.280 

2” 4.490 4.560 

 
 
 
1.3.1.3 Menyra e instalimit te tubacioneve 
Diametrat, rakorduesit, pjerrësitë e tubave në përgjithësi duhet të jenë të tilla që të sigurojnë lëvizjen e lirë të fluideve 
që përmbahen në to, pa krijuar bllokime apo depozitime që mundet me kalimin e kohës, të kompromentojnë 
funksionalitetin. Në pikat më të larta të sistemeve të shpërndarjeve vendosen ventilatorë të ajrit, të përbëra nga 
dispozitive ose valvola të nxjerrjes së, dhe në pikat e ulëta një sistem i shkarkimit të ujit. Kur tubat kalojnë nëpër mure 
ose dysheme, ata duhet të jenë të mbrojtur me mbulesë tubacionesh çeliku të zi me një trashësi minimale prej 2 mm., 
deri në sipërfaqen e jashtme, për të lejuar zgjerimin dhe ngushtimin e vetë tubave. Tubat vendosen pa deformim, dhe 
vendosen në një distancë të sigurt nga dritaret, dyert dhe hapje të tjera. Nuk lejohen shkurtime të tepruara dhe dobësim 
i strukturave për të lehtësuar shtrimin e tubacioneve. Të gjitha papastërtitë hiqen nga tubacionet para instalimit. 
Përkulja e tubit lejohet deri në 40 mm diametër, i realizuar me një përkulje hidraulike ose mekanike. Tubat e përkuluar 
që shfaqin palosje, valëzime dhe shtrembërime të tjera nuk pranohen. Skajet e tubave duhet të jenë të mbyllur mirë 
ose të lidhur pas instalimit për të  parandaluar futjen e papastërtive ose substanca të tjera të huaja në sistem. Të gjitha 
tubat e shkarkimit do të jetë në dispozicion për inspektim dhe lidhjet me pajisjet, të cilat do të pajisen me një kapak. 
 
1.3.1.4 Mbajteset dhe fiksuesit 
Tubat do të fiksohen në tavan ose mure me kllapa hapura dhe mbajtëse. Të gjitha  mbajtëset, pa dallim, do të realizohet 
në atë mënyrë që të mundësohet mos transmetimi i zhurmës dhe vibrimeve nga tubacionet në strukturat duke përdorur 
materiale anti-dridhje. Për tubat e ujit të nxehtë preferohen mbajtëse të përbërë nga një seksion i profilizuar "T" i ngjitur 
me saldim në pjesën e poshtme të tubit; elementi i profilizuar qëndron mbi një rul metalik, i fiksuar në kllapë; lidhja e 
rulit në kllapa mbart dy shtojca në kënd që përshin seksionin "T", duke parandaluar zhvendosjen anësore dhe pjerrjen 
e tubit, ku zhvendosje të tilla anësore nuk ndalojnë zgjerimet termike. Për tuba të ujit të ftohtë,  mbajtëset realizohen 
në një mënyrë të ngjashme me atë të përshkruar më lart, me dallimet e mëposhtme: ruli përbëhet nga PTFE dhe profili 
"T", nuk saldohet në tub, por në gjysmë-mbështjellën e kapses që, së bashku me gjysmë-mbështjellësen tjetër, veshin 
tubin (fiksimi me bulona anësore) nëpërmjet  shtresës së ngurtë prej shajaku me trashësi të paktën 8 mm. Në çdo rast  
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mbajtëset duhet të projektohen për të lejuar pozicionimin e saktë të tubave në lartësi të madhe, zgjerime dhe ngushtime 
kundrejt pikave fikse, si dhe për të mbajtur peshën e pritshme; vëmendje e veçantë duhet t'i kushtohet mbajtësve të 
tubacioneve ujit të ftohtë për të shmangur kondensimin si dhe rrjedhjen. 
Ata janë të vendosur në vend me një largësi prej jo më shumë se 2.5 m për diametra deri në 1" dhe jo më shumë se 3 
m për diametër më të madh dhe është e rëndësishme të sigurohet mbajtëse për jo më shumë se 50 cm nga çdo 
ndryshim të drejtimit, edhe nëse nuk jepet shprehimisht në vizatimet ose në ndonjë pjesë tjetër të Specifikimit. Për 
fiksimin e shumë tubave paralele vendosen  profile hekuri "U" me seksionin e duhur, mundësisht të pajisur me mbajtëse 
anësore, në qoftë se tubacionet vendosen në një plan vertikal. Për tuba të vetëm përdoren kollare të tipit me rregullim 
të varjes me vidë tensioni ose lloje të tjera kapësesh, gjithmonë pas miratimit të Drejtuesit të Punimeve. Në asnje rast 
nuk pranohen kapëse të sheshta hekuri të salduara në tub ose zinxhirë. Fiksuesit e tubit në kapëset dhe të kapëseve 
me strukturat kryhen në mënyrë të përshtatshme për të përballuar të gjitha goditjet dhe ngarkesat të cilave ato i 
nënshtrohen. Fiksimi në strukture i mbështetëseve duhet të jetë fikse nga sisteme lehtësisht të lëvizshëm, të tilla si 
vida dhe fiksuesa vidë apo sisteme ekuivalente, pas miratimit paraprak të Drejtuesit të Punimeve dhe/ose Klientit. Nuk 
lejohet fiksimi në pozicion që shkakton dëme në ndërtesë. 
 
Distanca maksimale ndërmjet mbajtëseve: 
 

DIAM. I 
TUBIT 

DISTANCA DIAM. I 
TUBIT 

DISTANCA 

Inç (m) Inç (m) 

3/4” 1.50 6” 5.10 

1”-1”½ 2.00 8” 5.70 

2”-2”½ 2.50 10” 6.60 

3” 3.00 12” dhe 
të tjera 

7.00 

4” 4.20   

 
Nëse nuk kërkohen ndryshe nga Drejtuesi i Punimeve gjatë fazës së ekzekutimit. Diametri i shufrave lidhëse të 
mbajtëseve duhet të verifikohet në funksion të peshave. 
 
1.3.1.5  Mbrojtja e tubave 
Gjatë realizimit të sistemeve kontraktori detyrohet të marrë të gjitha masat e nevojshme për të arritur një mbrojtje 
efektive kundër korrozionit. Të gjithë tubat prej çeliku, mbajtëset dhe pajisje prej hekuri duhet të mbrohen me shtresën  
nr. 2 të bojës kundër ndryshkut me ngjyra të ndryshme. Të gjitha pajisjet e lyera, tuba, etj, të cilëve u është dëmtuar  
boja para dorëzimit të sistemeve, duhet të riparohen, lyhen siç përshkruhet më sipër. Kostoja e shtresës anti-ndryshk 
të tubave dhe mbajtëseve përfshihet në koston totale të tubave në vend. 
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1.3.1.6 Saldimi 
Bashkimi i tubave duhet të bëhet me saldim, kryer nga saldatorë të kualifikuar. Nuk lejohet saldimi të tipit me gotë apo 
dhe dritare, pra saldime nga brenda përmes një dritare të realizuar në tub, për ato zona ku nuk është e lehtë të punohet 
nga jashtë. Tubat do të jenë, pra, të rregulluar gjithmonë në një mënyrë të tillë që saldimet në vend të mund të kryhen 
sa më mirë të jetë e mundur; për këtë tubacionet do të kenë distancë të përshtatshme me njëri-tjetrin, madje edhe për 
të lehtësuar punimet e izolimit, si edhe ata do të kenë distancë të mjaftueshme nga strukturat e ndërtesës. 
 
 
1.3.2 Valvolat “Butterfy” 

Valvol mbyllëse që siguron mbyllje të papërshkueshme dhe funde të vidhosur të Valvolës. Materiali i trupit të Valvolës 
duhet të jetë prej gize ose çeliku dhe duhet të jetë i shtrënguar për tu mbyllur. Valvolat e tipit me fllanxhë dhe pa 
fllanxhë duhet të kenë boshte rezistente çeliku dhe disqe rezistente ndaj korrozionit ose bronzi me hermetizim/mbyllje 
me disk elastomerik të derdhur. Kushtet e rrjedhës duhet të jenë për rregullimin nga rrjedha maksimale deri në 
ndërprerjen e plotë përmes efektit të mbylljes së valvolës.  
 
1.3.3 Xhunto fleksibel 

Xhunto fleksibel per absorbimin e vibrimeve, per perdorim ne tubacionet e ujit, temperatura -35°C deri 90°C., presion 
16 bar, lidhje me flanxha. 
 
1.3.4 Tubacionet e rrjetit te jashtem  

 
1.3.4.1 Te pergjithshme 
Tubacionet do te mbajne ngarkesat e rruges, do te perballojne gerryerjen dhe ndryshimet e temperatures dhe kushteve 
klimaterike pa shtremberime ose demtime ose sforcime te mbetura ne asnje pjese te tyre dhe pa ndikuar ne sfrocimin 
dhe stabilitetin e cdo pjese, gjate punes se tyre. 
Ne vendet ku mund te ndodhe gerryerja nga kontakti me ujrat e zeza, mbetjet ose cdo shkak tjeter, Kontraktori do te 
furnizoje materiale me rezistence te pershtatshme. Cdo material qe paraqet korrozion ose deformim perpara 
perfundimit te periudhes se mirembajtjes do te zevendesohet me material te aprovuar nga Supervizori. 
Te gjitha tubacionet do te testohen ne qendrueshmeri dhe pengesa dhe padepertueshmeri. Ne raste te rezultateve te 
pasuksesshme te testeve, Kontraktori do te riparoje difektet e vrojtuara ose do te cmontoje dhe rikonstruktoje seksionet 
e tubacioneve me shpenzimet e tij. 
 
1.3.4.2 Tubacione HDPE (High Density Polyethylene Pipes) 
 
Tubacionet HDPE do te plotesojne kerkesat e standarteve Europiane. Si rregull (stanadrat) tubacionet HDPE do te 
saldohen koke me koke (“butt welding”). Saldimi koke me koke do te realizohet ne perputhje me kerkesat e specifikuara 
nga prodhuesi.  
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Ne rastet kur parashikohet saldimi me elektro-shkrirje (“electro-fusion welding”) ai do te kryhet vetem ndermjet 
tubacioneve qe kane te njejtat karakteristika fizike. Bashkimet e tubacioneve te prodhuara nga prodhues te ndryshem 
do te behen vetem me aprovimin e inxhinierit dhe do te perfshijne edhe nje lidhje fleksibel. 
Kontraktori do te furnizoje tubacione dhe rakorderi HDPE ne perputhje me EN 12201 (rishikuar 2008.04.01). Prodhuesi 
do te jete i certifikuar sipas DIN EN ISO 9001. Prodhuesi duhet te provoje se ka QM te brendshem dhe te jashtem. 
 
1.3.4.3 Testimi i tubacioneve 
Testimi i tubacioneve do te perfshije: 
(1) provat ne qendrueshmeri dhe pengesa, dhe  
(2) provat ne padepertueshmeri te ujit dhe disinfektim. 
Kontraktori do te siguroje, me shpenzimet e tij, te gjitha pajisjet, punen, materialet dhe ujin e nevojshem dhe do te 
realizoje provat e mesiperme.  
Provat ne qendrueshmeri dhe pengesa do te kryhen per 100% te tubacioneve. Provat ne padepertueshmeri do te 
perfshijne 100% te gjatesise totale te linjave. 

• Provat ne qendrueshmeri dhe pengesa 
Testet vizuale per linearitetin dhe lirine nga pengesat do te kryhen pas perfundimit te punes dhe do te kryhen me nje 
llampe dhe nje pasqyre. Ndryshimet e nivelit te tubacioneve do te verifikohen me instrumenta nivelues. 
•     Provat ne padepertueshmeri  
Te gjitha gjatesite e tubacioneve do te realizohen ne perputhje me EN 805. 
 
1.4 Impjantit i Mbrojtjes nga Zjarri te Arkives – Aerosol 

 
1.4.1 Kriteret e projektimit 

 
Kriteret dhe kushtet e prjektimit te sistemit me aerosol jane ne thelb njesoj me sistemet e tjera te shuarjes me gaz. 
Sigurisht pa llogaritur ketu linjat hidraulike qe jane te pranishme ne sistemet e tjera, ne sistemin me aerosol nuk jane 
te nevojshme. Ne llogaritjen e agjentit te gazte per shuarje jane konsideruar si me poshte: 
 
Faktori i Shuarjes quhet sasia minimale e agjentit te gazte aerosol, e shprehur ne gram per meter kub, e nevojshme 
per ndalimin e zjarrit sipas testeve laboratorike, duke perjashtuar faktorin e riskut.  
Faktori i Shuarjes ne system, duhet llogaritur dhe provuar nga nje inxhinier I kualifikuar dhe autorizuar sipas normatives 
ISO 15779:2012 , ne kemi marre ne konsiderate nje sasi te parallogaitur prej : 67 g/m³ 
 
Faktori i projektimit 

Sasia e gazit me perberje aerosol, e shpreshur ne grame per meter kub merr ne konsiderate edhe faktorin e riskut dhe 
sigurisht qe mund te ndryshoje per ambiente te vecanta qe mund te shkoje prej 30 % deri ne 100%. Ne ambientet e 
projektuar ne kemi pranuar ate minimal per arsye te vecorive te ambienteve qe kemi konsideruar. 
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Faktori nominal i projektimit do te jete: 
67 gr/m3.x1.3 (faktori riskut) = 87.1 g./m³ 
 
Perqendrimi maksimal 

Sasia e agjentit me perberje aerosoli qe aplikohet ne nje siperfaqe te caktuar eshte e percaktuar nga normativat 
perkatese per agjentet me gaz ekologjik. Ne pergjithesi perdoret sasia e projektuar qe perfshin edhe sasine e riskut. 
Ne ambiente ku kemi tavane te varura apo dysheme te ngritura, rekomandohet te perdoren gjeneratore te vegjel per 
te bere te mundur nje shperndarje me te mire te aerosolit. 
Keto sugjerime vlejne per struktura deri ne 7 metra lartesi, per ato me shume se 7 metra lartesi duhet te perdoren 
sisteme te ndara per secilen ndarje. 
Formula matematikore e aplikuar qe do te perdoret eshte si me poshte: 
m = ρ x V 
m   eshte sasia totale e prurjes, ne grame 
ρ  eshte densiteti I projektuar, ne g/m³ 
V  volumi qe do te mbrohet, ne m³ 
 
Llogaritja dhe shperndarja e gjeneratoreve te aerosolit  

Per te percaktuar numrin e sakte te gjeneratoreve te aerosolit qe do te vendosen ne zone, perdoret formula e 
meposhtme: 
n = m / mg 
n = numri i gjeneratoreve te shuarjes se zjarrit 
m = eshte densiteti I projektuar I aerosol, ne grame 
mg = eshte pesha faktike e nje gjeneratori, ne grame 
 
Sipas llogaritjeve, ne projekt jane vendosur gjeneratore qe mbulojne deri ne 155m³. 

 

1.4.2 Menyra e funksionimit te Impjantit te Mbrojtjes nga Zjarri 

 
Per cdo zone te mbrojtur nga zjarri ne projekt jane integruar Module Kontrolli te adresueshme, te lidhura me panelin e 
kontrollit, ku sejcili prej tyre ka adresen e tij te vecante. Ne kete menyre sistemi aktivizon (vetem ne fazen finale) ato 
gjeneratore “aerosol” per te cilet detektoret e tymit dhe zjarrit konfirmojne prezencen e zjarrit. Keto module kontrolli 
perdorin hyrje digitale dhe analoge ne menyre qe te mund te marrin komanda edhe nga pikat manuale te komandimit,  
te mund te aktivizojne sinjalet dhe pajisjet audio/visuale, si dhe te aktivizojne inpulset elektrike te gjerenatoreve 
“aerosol” ne fazen finale. 
Ne pergjithsi, ne projekt synohet vendosja e nje numri te konsiderueshem gjeneratoresh aerosol, duke mundesuar 
pozicionimin e tyre sa me afer pajisjeve per nje shuarje te shpejte dhe nje aktivizim vetem te gjeneratoreve qe ndodhen 
me afer burrimit te zjarrit. 
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Aktivizimi i sistemit te shuarjes se zjarrit ne cdo zone te ambjenteve te arkives  kalon ne disa stade: 
Stadi i pare i zbulimit te zjarrit ndodh kur aktivizohet nje sensor ne zonen e mbrojtur nga zjarri. Ky aktivizim inicion nje 
alarm ne panelin e kontrollit, aktivizon sirenat dhe dritat pulsuese ne zonen e mbuluar nga ky sensor.  
Detektimi nga nje sensor i nje rreziku zjarri nuk aktivizon menjehere sistemin e shuarrjes se zjarrit; kjo krijon mundesine 
e shmangjes se alarmeve “false”. Pas nderhyrjes se operatoreve te sigurise, ne rastin e alarmeve “false”, sistemi mund 
te kthehet ne gjendjen e tij normale nepermjet butonave te komandimit ne panelin e kontrollit ose ne software PC te 
MKZ. 
Satdi i dyte i detektimit te zjarrit aktivizohet nese aktivizohet edhe nje detektor i dyte ne te njejten zone te mbrojtur. 
Detektimi i zjarrit nga nje sensori i dyte aktivizon “alarmin nga zjarri” dhe kalimin  ne fazen e shuarjes se zjarrit; kjo faze 
fillon me aktivizimin e sinjaleve “STOP” te pozicionuara mbi dyert hyrese te zonave respektive te mbrojtura nga zjarri. 
Edhe ne kete faze, operatoret mund te ndalojne manualisht kalimin ne procesin e shuarjes se zjarrit (ne rast se zjarri 
mund te shuhet nepermjet shuaresve portabel me CO2 ose nese kemi te bejme me nje alarm “fals”); kjo do te kerkonte 
shtypjen e butonit “MANUAL HOLD” te pozicionuara ne zonat respective te mbrojtjes nga zjarri ku jane aktivizuar 
sensoret e detektimit te zjarrit. Gjithashtu, operatori mund te aktivizoje edhe manualisht procesin e shuarjes se zjarrit 
nepermjet butonit perkates ne ambjent. 
Ne stadin e trete, pas kohes se evakuimit (pergjithsisht rekomandohet 120 sekonda) paneli i kontrollit te zjarrit dergon 
sinjalin perkates ne modulin e kontrollit te shuarjes se zjarrit dhe ky modul dergon nje impuls elektrik ne starter-in e 
gjeneratorit “aertosol”. Nga ky cast, procesi i shuarjes se zjarrit nuk mund te ndalet me manualisht.  
Sistemi elektrik duhet te garantoje njekohesisht c’aktivizimin e pajisjes se trajtimit te ajrit AHU. 
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