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I. TE PERGJITHSHME 

 

 

-Paragrafet ne kete kapitull jane plotesuese te detajeve te dhena ne Kushtet e Kontrates dhe i sherbejne 

kontraktorit  per fazen e pergatitjes se ofertes dhe supervizorit gjate fazes se zbatimit. Kontraktori dhe 

supervizioni duhet te kene parasysh qe : 

 

            -Zevendesimi i materialeve te specifikuara ne Dokumentin e Kontrates do te behet vetem me aprovimin e 

Supervizorit nese materiali i propozuar per tu zevendesuar eshte i njejte ose me i mire se materialet e specifikuara  

ose nese materialet e specifikuara nuk mund te sillen ne sheshin e ndertimit ne kohe per te perfunduar  punimet e 

Kontrates, per shkak te kushteve jashte kontrollit te Kontraktorit. Qe kjo te merret ne konsiderate, kerkesa per 

zevendesim do te shoqerohet me nje  dokument- deshmi te cilesise, ne formen e kuotimit te certifikuar dhe te dates 

se garancise te dorezimit nga furnizuesit e te dy materialeve, si te materialit te specifikuar ashtu edhe te atij qe 

propozohet te ndryshohet.  

      

-Kontraktori do te verifikoje te gjitha dimensionet, sasite dhe detajet te treguar ne Vizatimet, Grafiket, ose te dhena 

te tjera dhe punedhenesi nuk do te mbaje pergjegjesi per ndonje mangesi ose mosperputhje te gjetur ne to. 

Moszbulimi ose korrigjimi i gabimeve ose mosperputhjeve nuk do ta lehtesoje Kontraktorin nga pergjegjesia per 

pune te pakenaqeshme. Kontraktori do te marre persiper te gjithe pergjegjesine ne berjen e llogaritjeve te 

madhesive, llojeve dhe sasive te materjaleve dhe pajisjeve te perfshira ne punen qe duhet bere sipas Kontrates. Ai 

nuk do te lejohet te kete avantazhe nga ndonje gabim ose mosperputhje, ndersa nje udhezim i plote do te jepet nga 

punedhenesi nese gabime te tilla ose mosperputhje do te zbulohen. 

 

 -Kontraktorit nuk do te behet asnje pagese mbi cmimet njesi te kuotuara per kostot e mobilizimit d.m.th. per 

sigurimin e transportit, drite, energjine, veglat dhe pajisjet, ose per furnizimin e godines dhe mirembajtjen e 

impjanteve te ndertimit, rrugeve te hyrjes, te komoditeteve sanitare heqje e mbeturinave, punen, furnizimin me 

uje, mbrojtjen kundra zjarrit, bangot e punes,  rojet, rrjetin  telefonik si dhe struktura te tjera te perkoheshme, 

pajisje dhe materjale, ose per kujdesin mjeksor dhe  mbrojtjen e shendetit, ose per patrullat dhe rojet, ose per 

ndonje sherbim tjeter, lehtesi, gjera, ose materjale te nevojshme ose qe kerkohen per zbatimin e punimeve ne 

perputhje me ate qe eshte parashikuar ne Kontrate.   

 

        

-Kontraktori te organizoje punen per ndertimin, mirembajen dhe me pas te spostoje dhe ta rivendose cdo rruge 

hyrje qe do te duhet ne lidhje me zbatimin e  punimeve . Zhvendosja do te perfshije pershtatjen e zones me cdo 

rruge hyrje dhe  se paku me  shkalle sigurie, qendrushmerie dhe te kullimit te ujrave siperfaqesore te njejte me 

ate qe ekzistonte perpara se Kontraktori te hynte ne Shesh. 

                 

-Kontraktori  ujin  qe nevojitet per zbatimin e punimeve do te merret nga rrjeti kryesor nepermjet nje matesi ne 

piken me te afert te mundeshme. Kontraktori do te shtrije rrjetin e vet te perkoheshem te tubacioneve . Lidhjet 

me rrjetin kryesor  dhe kostot per kete do te pagohen nga Kontraktori. Ne rastet kur nuk ka mundesi lidhje me 

rrjetin kryesor, Kontraktori duhet te beje vete perpjekjet per furnizimin me uje higjenikisht te paster dhe te 

pijshem per punetoret dhe punimet. 

           

-Kontraktori do te beje perpjekjet dhe me shpenzimet e tij per furnizimin me energji elektrike ne kantjer, si me 

kontraktim me KESH – in , kur lidhjet me rrjetin kryesor lokal jane te mundura , ose duke parashikuar 

gjeneratorin e vet per te permbushur kerkesat. 
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Kontraktori , me shpenzimet e tij duhet te beje ndertimin e modinave dhe te piketave sic kerkohet, ne perputhje 

me informacionin baze te punedhenesit, dhe do te jete pergjegjesi i vetem per perpikmerine.  

 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 pergjegjesia e tij nese nje informacion i tille eshte i manget, jo autentik 

ose jo korrekt. Ai nderkohe do te jete subjekti qe do te kontrollohet dhe rishikohet nga  punedhenesi, dhe ne 

asnje rast nuk i jepet e drejta te beje ndryshime ne vizatimet e kontrates, per asnje lloj kompensimi per 

korrigjimet e gabimeve ose te mangesive. Kontraktori do te furnizoje dhe mirembaje me shpenzimet e tij, 

rrethimin dhe materiale te tjera te tilla dhe te jape asistenca nepermjet nje stafi te kualifikuar sic mund te 

kerkohet nga punedhenesi  per kontrollin e modinave dhe piketave. 

  

-Kontraktori do te ruaje te gjitha  pikat e akseve, modinat, shenjat e kuotave, te bera ose te vendosura gjate 

punes, te mbuloje koston e rivendosjes se tyre nese ato demtohen dhe te  mbuloje te gjitha shpenzimet per 

ndreqjen e punes se bere jo mire per shkak te mosmirembajtjes ose mbrojtjes ose spostimit pa autorizim te 

ketyre pikave te vendosura, modinave dhe piketave.  

Perpara cdo aktiviteti ndertimor,  Kontraktori do te kete linjat e furnizimit me uje dhe energji elektrike te 

vendosura ne terren, te drejten e kalimit te qarte dhe te sheshuar, gati per fillimin e punimeve.  Çdo pune e bere 

jasht akseve, kuotave dhe kufijve te treguara ne vizatime ose te mosmiratuara nga Punedhenesi nuk do te 

paguhet, dhe Kontraktori do te mbuloje me shpenzimet e tij germimet shtese gjithmone nen drejtimin e 

Supervizorit. 

      

 Kontraktori duhet te beje forografi me ngjyra sipas udhezimeve te  Supervizorit ne vendet e punes per te 

demostruar kushtet e sheshit perpara fillimit , progresin gjate punes se ndertimit dhe mbas perfundimit te 

punimeve. Nuk do te behen pagesa per fotografimin e kantierit te punimeve pasi keto shpenzime jane 

parashikuar te mbulohen nen koston administartive te Kontraktorit.   

        

       -Kontraktori duhet te kete vecanerisht kujdes ne: 

              a)  nevojen per te mirembajtur sherbimet ekzistuese dhe mundesite e kalimit per banoret dhe   

tregetaret qe jane ne zone gjate periudhes se ndertimit. 

              b)  prezencen e mundeshme te kontraktoreve te tjere ne zone me te cilet do te kordinohet  puna.   

 E gjithe puna do te behet ne nje menyre te tille qe te lejoje hyrjen dhe perballimin e te gjithe pajisjeve te 

mundeshme per ndonje Kontraktor tjeter dhe punetoreve te tij, stafin e Punedhenesit si edhe te cdo punojnjesi qe 

mund te punesohet ne zbatim dhe/ose punimet ne zone ose prane saj per cdo objekt qe ka lidhje me Kontraten 

ose cdo gje tjeter. 

 

 Ne pregatitjen e programit te tij te punes Kontraktori gjate gjithe kohes do te beje llogari te plote dhe do te 

kooperoje me programin e punes se Kontraktoreve te tjere ne menyre qe te shkaktoje nje minimum interference 

me ta dhe me publikun. Nga Punedhenesi rekomandohet qe punetoret e pakualifikuar te merren nga zona.  

                 

-Kontraktori do te mare masa paraprake per mbrojtjen e punetoreve te punesuar dhe te jetes publike si edhe te 

pasurive ne dhe rreth sheshit te ndertimit. Masat e sigurimit paraprak te ligjeve te aplikushme, kodeve te 

ndertesave dhe te ndertimit do te respektohen. Makinerite, pajisjet dhe cdo rrezik do te kqyren ose eliminohen ne 

perputhje me masat paraprake te sigurimit.       

Gjate zbatimit te punimeve Kontraktori, me shpenzimet e veta, duhet te vendosi dhe te mirembaje gjate nates 

pengesa te tilla dhe drita te cilat do te parandalojne ne menyre efektive aksidentet. Kontraktori duhet te siguroje 

pengesa te pershtateshme, shenja me drite te kuqe “rrezik” ose “kujdes” dhe vrojtues ne te gjitha vendet  ku 

punimet mund te shkaktojne crregullime te trafikut normal ose qe perbejne ne ndonje menyre rrezik per 

publikun. 

                 

 -Kontraktori, me shpenzimet e veta, duhet te ndermarre te gjithe veprimet e  mundshme per te siguruar qe 

ambjenti lokal i sheshit te ruhet dhe qe vijat e ujit, toka dhe ajri (duke perfshire edhe zhurmat) te jene te pastra 

nga ndotja per shkak te punimeve te kryera . Mos plotesimi i kesaj klauzole ne baze te evidentimit nga 

Supervizori, mund te çoje ne nderprerjen e kontrates. 

 

- Transporti i cdo materiali nga Kontraktori do te behet me makina te pershtateshme te cilat kur ngarkohen nuk 
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shkaktojne derdhje dhe e gjithe ngarkesa te jete e siguruar. .Ndonje makine qe nuk ploteson kete kerkese ose 

ndonje nga rregullat ose ligjet e qarkullimit do te hiqet nga kantjeri. 

Te gjitha materialet qe sillen nga Kontraktori, duhet te stivohen ose te magazinohen ne menyre te pershtateshme 

per ti mbrojtur nga rreshqitjet, demtimet, thyerjet, vjedhjet dhe ne dispozicion per tu kontrolluar nga Supervizori 

ne çdo kohe. 

       

-Kontraktori duhet te beje me shpenzimet e tij marrjen me qira ose blerjen e nje terreni te mjaftueshem per 

ngritjen e magazinave dhe zyrave te tij dhe per krijimin e nje zyre per  Supervizorin siç eshte specifikuar, te 

gjitha keto me shpenzimet e tij.  

 

 -Kontraktori  duhet te pergatise vizatimet per te gjitha punimet  “sic jane faktikisht zbatuar” ne terren. Vizatimet 

do te behen ne nje standart te ngjashem me ate te vizatimeve te Kontrates. 

Gjate zbatimit te punimeve ne kantier, Kontraktori do te ruaje te gjithe informacionin e nevojshem per 

pergatitjen e “Vizatimt sic eshte zbatuar”. Do te shenoje ne menyre te qarte vizatimet dhe te gjitha 

dokumentet e tjera, te cilat mbulojne punen e vazhdueshme te perfunduar, material i cili do te jete i 

disponueshem ne cdo kohe gjate zbatimit per Supervizorin. Keto vizatime do te azhornohen ne menyre 

te vazhdueshme dhe do ti dorezohen Supervizorit çdo muaj per aprovim, pasi Punimet te kene 

perfunduar, sebashku me kopjen perfundimtare materiali mujor do te dorezohet ne kopje leter.   

Vizatimet e riprodhuara do te perfshijne pozicionin dhe shtrirjen e te gjithe konstruksioneve mbajtese 

te lena gjate germimeve dhe vendosjen ekzakte te te gjitha sherbimeve qe jane ndeshur gjate ndertimit. 

Kontraktori, gjithashtu duhet te pergatise seksionet e profilit gjatesor te rishikuar, pajisur me shenimet 

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

Si perfundim, kopjet e riprodhuara te Vizatimeve “ sic eshte zbatuar” do t‟i dorezohen Supervizorit per aprovim. 

Vizatimet “sic eshte zbatuar”  ,te aprovuara, do te behen prone e Punedhenesit. 

Nuk do te behen pagesa per berjen e Vizatimeve “sic eshte zbatuar” dhe Manualeve, pasi kosto e tyre eshte 

parashikuar te mbulohet nga shpenzimet administrative te Kontraktorit.   

 Vizatimet duhet te printohen ne format A0, A1, A2, A3 dhe t‟i dorezohen Investitorit ne 3 kopje. 

 

-Kontraktori ne perfundim te punes, sa here qe eshte e aplikueshme, me shpenzimet e tij,  duhet te pastroje dhe 

te heqe nga sheshi te gjitha impiantet ndertimore, materialet qe kane tepruar, mbeturinat, skelerite dhe ndertimet 

e perkoheshme te cdo lloji dhe te lere sheshin e tere dhe veprat te pastra dhe ne kondita te pranueshme. Pagesa 

perfundimtare e Kontrates do te mbahet deri sa kjo te realizohet dhe pasi te jepet miratimi nga Supervizori.  

-Kontraktuesi duhet t‟i jape supervizorit nje program te plote duke i treguar rendin, 

proçeduren dhe metoden sipas se cilave, ai propozon te punohet ne ndertim deri ne mbarim te 

punes. Informacioni qe mban supervizori duhet te perfshije: vizatime qe tregojne rregullimin 

gjeneral te ambienteve te godines dhe te ndonje ndertimi apo strukture tjeter te perkohshme, 

te cilat ai i propozon per perdorim; detaje te vendosjes konstruksionale dhe puneve te 

perkohshme; plane te tjera qe ai propozon t‟i adaptoje per ndertim dhe perfundimin e te gjitha 

puneve, si dhe ne vijim,   detaje te fuqise punetore te kualifikuar dhe jo te kualifikuar si dhe 

supervizionin e punimeve. 

Menyra dhe rregulli qe jane propozuar per te ekzekutuar keto punime permanente eshte teme 

per t‟u rregulluar dhe aprovuar nga supervizori, dhe çmimi i kontrates duhet te jete i tille qe 

te perfshije çdo rregullim te nevojshem, te kerkuar nga supervizori gjate zbatimit te 

punimeve. 
 

Kontraktori do te ndertoje dy tabela, qe permbajne informacion te dhene nga Supervizori dhe 

vendosen ne vendet e caktuara nga ai. Fjalet duhen shkruar ne menyre te tille, qe te jene te 

lexueshme nga nje distance prej 50 m. Gjuha e shkruar duhet te jete ne anglisht dhe shqip. 
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Dorezimet tek supervizori 

Kontraktori duhet t‟i dorezoje Supervizorit per çdo punim shtese, nje vizatim te detajuar 

dhe puna duhet te filloje vetem pas aprovimit nga Supervizori. 

Kontraktori duhet te nenshkruaje propozime, detaje, skica, llogaritje, informacione, materiale, 

çertifikata testi, kurdo qe te kerkohen nga Supervizori. Supervizori do te pranoje çdo dorezim 

dhe nese jane te pershtatshme do t‟i pergjigjet kontraktorit ne perputhje me çdo klauzole 

perkatese te kushteve te kontrates. Çdo pranim duhet bere me data ne marreveshje me 

Supervizorin dhe duke iu referuar programit te aprovuar dhe kohes se nevojshme qe i duhet 

Supervizorit per te bere keto pranime. 
Mostrat 

Kontraktori duhet te siguroje mostra, te etiketuara sipas te gjitha pershtatjeve, aksesoreve 

dhe tema te tjera qe mund te kerkohen me te drejte nga Supervizori per inspektim. Mostrat duhen 

dorezuar ne zyren e Supervizorit. 
 

Vizatimet e punimeve te zbatuara dhe libreza e masave 

Kontraktori do t‟i pergatise dhe dorezoje Supervizorit tre grupe te dokumentacioneve te 

punimeve sipas projektit. Ky material duhet te permbaje nje komplet te vizatimeve te projektit 

tezbatuar, vizatimet shtese te bera gjate zbatimit te punimeve te aprovuara nga Supervizori, si 

dhe librezat e masave per çdo volum pune. 
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II. PUNIME PRISHJE 

 
 

 

 Pastrimi i kantierit 
 

 

Ne fillim te kontrates, per sa kohe qe ajo nuk ka ndryshuar, kontraktori duhet te heqe nga 

territori i punimeve te gjitha materialet organike vegjetare dhe ndertuese, dhe te djege te gjitha 

pirgjet e mbeturinave te tjera. 
 

 Prishja e godinave, gardheve dhe strukturave 

Kontraktori duhet te heqe me kujdes vetem ato ndertime, gardhe, ose struktura te tjera te 

drejtuara nga Supervizori. Komponentet duhen çmontuar, pastruar dhe ndare ne grumbuj. 

Komponentet te cilet sipas Supervizorit nuk jane te pershtatshem per riperdorim, duhen larguar. 

Materialet qe jane te riperdorshme do te mbeten ne pronesi te investitorit dhe do te ruhen ne 

vende te veçanta nga kontraktori, derisa te levizen prej tij deri ne perfundim te kontrates. 

Kontraktori, duhet te paguaje çdo demtim te bere gjate transportit te materialeve me vlere, te 

rrethimeve dhe struktuarave te tjera dhe nese eshte e nevojshme duhet te paguaje kompensim. 

 

 Mbrojtja e godinave, rrethimeve dhe strukturave. 

Gjate kryerjes te punimeve prishese, kontraktuesi duhet te marre masa qe te mbroje 

godinat, gardhet, muret rrethues dhe strukturat qe gjenden ne afersi te objektit, ku po kryhen keto 

punime prishese. 

Per kete, duhen evituar mbingarkesat nga te gjitha anet e strukturave nga grumbuj dhe materiale. 

Kur grumbujt dhe materialet duhen zbritur poshte, duhet pasur kujdes qe te parandalohet   

shperndarja ose renia e materialeve, ose te projektohet ne menyre te tille, qe mos te perbeje 

rrezik per njerezit, strukturat rrethuese dhe pronat publike te çdo lloji. 

Kur perdoren mekanizmat per prishje si: vinç, ekskavatore hidraulik dhe thyes shkembinjsh te 

behet kujdes, qe pjese te tyre te mos kene kontakt me kabllo telefonik ose elektrik. Kontraktori 

duhet te informoje ne fillim te punes autoritetet perkatese, ne menyre qe, ato te marrin masa per 

levizjen e kabllove. 
 

 Mbrojtja e vendit te pastruar 

Kontraktori duhet te ngreje rrjete te pershtatshme, barriera mbrojtese, ne menyre qe, te 

parandaloje aksidentime te personave ose demtime te godinave rrethuese nga materialet qe bien, 

si dhe te mbaje nen kontroll territorin, ku do te kryhen punimet. 
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 Skelerite 

Çdo skeleri e kerkuar duhet skicuar ne pershtatje me KTZ dhe STASH. Nje skelator 

kompetent dhe me eksperience, duhet te marre persiper ngritjen e skelerive qe duhet te çdo tipi. 

Kontraktori duhet te siguroje, qe te gjitha rregullimet e nevojshme, qe i jane kerkuar skelatorit te 

sigurojne stabilitetin gjate kryerjes se punes. Kujdes duhet treguar qe ngarkesa e coperave te 

mbledhura mbi nje skeleri, te mos kaloje ngarkesen per te cilen ato jane projektuar. Duhen marre 

te gjitha masat e nevojshme qe te parandalohet renia e materialeve nga platforma e skeles. 

Skelerite duhen te jene gjate kohes se perdorimit te 

pershtatshme per qellimin per te cilin do perdoren dhe duhet te jene konform te gjitha kushteve 

teknike. Ne rastet e kryerjes se punimeve ne ane te rruges ku ka kalim si te kalimtareve, ashtu 

edhe te makinave, duhet te merren masa qe te behet nje rrethim I objektit, si dhe veshja e te 

gjithe skelerise me rrjete mbrojtese per te eleminuar renien e materialeve dhe duke perfshire 

shenjat sinjalizuese sipas kushteve te sigurimit teknik. 

Skeleri çeliku te tipit kembalec, konform KTZ dhe STASH, duke perfshire ndihmen per 

transport, mirembajtje, montim, ankorim, çmontime etj. Ne nje lartesi mbi 12 m, elementet 

horizontale duhet te kene parmake vertikale, me lartesi min.15 cm si dhe mbrojtjen me rrjete. 

Skeleri çeliku ne kornize dhe e lidhur , konform KTZ dhe STASH, duke perfshire ndihmen per 

transport, mirembajtje, montim, ankorim, çmontime etj. Ne nje lartesi mbi 12 m, elementet 

horizontale duhet te kene parmake vertikale, me lartesi min.15 cm si dhe mbrojtjen me rrjete. 

 
 Supervizioni 

Kontraktori duhet te ngarkoje nje person kompetent dhe me eksperience, te trajnuar ne llojin e 

punes per ngritjen e skelerive dhe te mbikeqyre punen per ngritjen e skelave ne kantier. 
 

 Metoda e prishjes 

Puna per prishje do te filloje vetem pasi te jene stakuar energjia elektrike dhe rrjete te 

tjera te instalimeve ekzistuese te objektit. 

Metodat e prishjes se pjesshme, duhet te jene te tilla qe pjesa e struktures qe ka mbetur te 

siguroje qendrueshmerine e nderteses dhe te pjeseve qe mbeten. 

Kur prishja e nderteses ose e elementeve te saj nuk mund te behet pa probleme e ndare nga pjesa 

e struktures do te perdoret nje metode pune e pershtatshme. Elemente çeliku dhe struktura betoni 

te forcuara do te ulen ne toke ose do te prihen per se gjati sipas gjeresise dhe permasave ne 

menyre qe te mos bien. Elementet e drurit mund te hidhen nga lart, vetem kur ato nuk paraqesin 

rrezik per 
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pjesen tjeter te stuktures. Kur prishen elementet, duhen marre masa per te mos rrezikuar 

elementet e tjere konstruktive mbajtes, si dhe mos demtohen elementet e tjere. 

Ne pergjithesi, puna e shkaterrimit duhet te filloje duke hequr sa me shume ngarkesa te 

panevojshme, pa nderhyre ne elementet baze struktural. Pune te kujdesshme do te behen per te 

hequr ngarkesat kryesore nen kushtet me te veshtira. Seksionet te tjera qe do te prishen do te 

transportohen nga   ashensore, pastaj do te ndahen dhe do te ulen ne toke nen kontroll. 

 
 Siguria ne pune 

Kontraktori duhet te sigurohet se vendi dhe pajisjet jane : 

a) Te nje tipi dhe standarti te pershtatshem duke iu referuar vendit dhe llojit te punes qe do te kryhet 

b) Te siguruar nga nje teknik kompetent dhe me ekperience 

b) Te ruajtura ne kushte te mira pune gjate perdorimit 

Gjate punes prishese te gjithe punetoret duhet te vishen me veshje te pershtatshme mbrojtese ose 

mjete mbrojtese si: helmeta, syze, mbrojtese, mbrojtese veshesh, dhe bombola frymemarrjeje. 

 
 

III. PUNIME TARRACES 

 
 

 Rikonstruksioni i tarraces 

 

Rikonstruksioni i demtimeve te pjeseve te pjerreta, duke perdorur llaç çimento me permbajtje per 

1:2 sipas pikes 5.1.1.5, pas ketij riparimi do te formohet nje shtrese llaç çimentoje me trashesi 3 

cm te niveluar per krijimin e shtreses izoluese. 
 

 Termoizolimi 

 

Termoizolimi realizohet duke perdorur materiale termoizoluese (polisterol,T=10 cm) te 

vendosura ne forme te pjerret ne zonat e shtresave hidroizoluese. 

Mbulimi me shtresa llaçi i pjerresise se kerkuar me nje minimim trashesie prej 3 cm, e realizuar 

me llaç çimento (tipi 1:2), e niveluar per instalimin e shtreses izoluese. 

 

 

 Hidroizolimi 
 

Hidroizolimi duhet shtrire ne nje siperfaqe te thate, te niveluar me pare, duke perfshire 

siperfaqe vertikale, te trajtuara me shtrese te pare bituminoze si veshje e pare. Mbi kete vendosen 

dy flete bituminoze, me fiber minerale, secila me trashesi min. 3 mm, e ngjitur me flake, me 

membrana te vendosura ne kendet e duhura mbi njera - tjetren, ne siperfaqe te pjerreta ose 

vertikale, duke u siguruar se mbulesa e elementeve te bashkuara te jete 12 cm. 

 

Mbrojtja e membranes izoluese me plan vertikal ose te pjerret do te realizohet me shtrese 

betoni C16/20 t=10 cm , pllakat ose shtresa e betonit do te realizohet ne forme kuadrati 2 x 2 m, 

me fuga nga 2 cm, te cilat do te mbushen me bitum sipas kerkesave te dhena ne vizatime. 
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 Ulluqet vertikale 

 

Jane per shkarkimin e ujrave te çative dhe taracave, dhe kur jane ne gjendje jo te mire duhet te 

çmontohen dhe te zevendesohen me ulluke te rinj. 

 

Ulluqet vertikale per shkarkimin e ujrave te çative dhe tarracave qe pergatiten me llamarine prej 

çeliku te xinguar, duhet te kene trashesi jo me te vogel se 0.6 mm dhe diameter 10 cm, kurse 

ulluqet vertikale prej PVC kane dimensione nga 8 deri ne 12 cm dhe mbulojne nje siperfaqe çatie 

nga 30 deri ne 60 m². 

 

Ne çdo ulluk duhet te mblidhen ujrat e nje siperfaqe çatie ose tarace jo me te madhe se 60 m². 

 

Ulluket duhet te vendosen ne pjesen e jashtme te nderteses, me ane te qaforeve perkatese prej 

çeliku te xinguar, te fiksuar çdo 2 m. Ujrat e taraces qe do te kalojne ne tubat vertikale duhet te 

mblidhen nepermjet nje pjate prej llamarine te xinguar, i riveshur me guaine te vendosur ne 

flake, me trashesi 3 mm, te vendosur ne menyre te terthorte, ndermjet muratures dhe parapetit, 

me pjerresi 1%, e cila lidhet me kaseten e shkarkimit sipas udhezimeve ne projekt. 

 

Pjesa fundore e ulluqeve, per lartesine 2 m, duhet te jete PVC dhe e mberthyer fort me ganxha 

hekuri si dhe poshte duhet te kthehet me berryl 90 grade. 
 

 

IV. PUNIME CATIE 
 

 

 Çati e re tradicionale me tjegulla 

 Konstruksioni kryesor mbajtës i çatisë me dru pishe të stazhionuar në mënyrë natyrale ose artificiale, 

imprenjuar me vaj të djegur të përshtashëm për lëndën e drurit, furnizuar dhe vënë në vepër mbi mbështetje 

dërrase ankoruar në brezin e poshtëm, skuadruar në seksione gati uniforme, duke përfshirë fiksimin e madh 

për të lidhur çatinë me muret dhe hekurin e nevojshëm të stafave lidhëse, elementët e tjerë mbajtës të çatisë 

në dru pishe të stazhonuar në mënyrë natyrale ose artificiale, imprenjuar me vaj të djegur (punimet e 

muraturës, ristelat ose dysheme dërrase) me mbulesë të sipërme tjegullash të tipit “Marsigliese” të reja ose të 

rikoperuara, të gozhduara ose të lidhura, duke përfshirë lidhjen e ulluqeve horizontale të çatisë dhe të kulmit, 

duke përdorur llaç bastard m- 25 ose tel xingato, skeleri dhe çdo detyrim tjetër të nevojshëm për ta 

përfunduar plotësisht punën. 

 

 

 Ulluqet vertikale dhe horizontale  

 

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

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

vogël se 0,8 mm, i formuar nga pjesë të modeluara me mbivendosje minimale 5 cm, të salduara në mënyrë të 

rregullt me kallaj, me bord të jashtëm 2 cm më të ulët se bordi i brendshëm, të kompletuara me pjesë speciale 

për grykën e hyrjes. Ulluku horizontal, e modeluar sipas udhëzimeve në projekt, duhet të jetë i lidhur me tel 

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

Të gjtha ulluqet prej betoni duhet të hidroizolohen me guaino nga ana e brendshme e tyre. Ulluket e 

vendosura ndërmjet çatise dhe parapetit do të jenë prej llamarine të xinguar, sipas detajeve të vizatimit. 

Ulluqet vertikale Janë për shkarkimin e ujrave të çative dhe taracave, dhe kur janë në gjendje jo të mirë duhet 
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të çmontohen dhe të zëvendësohen me ullukë të rinj. Ulluqet vertikale për shkarkimin e ujrave të çative dhe 

tarracave që përgatiten me llamarinë prej çeliku të xinguar, duhet të kenë trashësi jo më të vogël se 0.6 mm 

dhe diametër 10 cm, kurse ulluqet vertikale prej PVC kanë dimensione nga 8 deri në 12 cm dhe mbulojnë një 

sipërfaqe çatie nga 30 deri në 60 m². Në çdo ulluk duhet të mblidhen ujrat e një sipërfaqe çatie ose tarace jo 

më të madhe se 60 m². Ulukët duhet të vendosen në pjesën e jashtme të ndërtesës, me anë të qaforeve 

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

mblidhen nëpërmjet një pjate prej llamarine të xinguar, i riveshur me guainë të vendosur në flakë, me 

trashësi 3mm, të vendosur në mënyrë të tërthortë, ndërmjet muraturës dhe parapetit, me pjerrësi 1%, e cila 

lidhet me kasetën e shkarkimit sipas udhëzimeve në projekt. Pjesa fundore e ulluqeve, për lartësinë 2 m, 

duhet të jetë PVC dhe e mbërthyer fort me ganxha hekuri si dhe poshtë duhet të kthehet me bërryl 90 gradë.  
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V. PUNIME SUVATIME DHE VESHJE 
 

 

Suvatim i jashtem termoizolues (KAPOT) 

 
 Suvatimi termoizolues perbehet nga: 

 
a. Polisterol (D=14 kg/m3 ; C >50Kpa ; F>0.15 N/mm2 ; Ʌ=0.039 W/mK ; µ=40; 100x50 cm ; t=5 cm)  

 
b. Rrjete 14g/m2 

 
c. Ngjites per rrjeten me dy duar 

 
d. Suva grafiato 2mm 

 

 
 

 Suvatim i brendshem ne kafazin e shkalleve 

 

Stukim dhe sistemim i siperfaqeve ku eshte e nevojshme, per suvatime per nivelimet e 

parregullsive, me ane te mbushjes me llaç bastard me me shume shtresa dhe copa tullash n.q.s 

eshte e nevojshme, edhe per zonat e vogla si dhe çdo detyrim tjeter per ta perfunduar plotesisht 

stukimin. 

 

Perpara se te hidhet sprucimi duhet qe siperfaqja qe do te suvatohet te laget mire me uje. 

Sprucim i mureve dhe tavaneve per murature te pastruar me llaç çimentoje te lenget per 

permiresimin e ngjitjes se suvase dhe riforcimin e siperfaqeve te muratures, duke perfshire skelat 

e sherbimit dhe çdo detyrim tjeter per ta perfunduar plotesisht sprucimin. 

 

Suvatim i realizuar nga nje shtrese me trashesi 2 cm llaçi bastard m-25 me dozim per m²: rere e 

lare 0,005 m³; llaç bastard 0.03 m³; çimento 400, 7.7 kg; uje, i aplikuar me paravendosje te 

drejtuesve ne mure (shirtit me llaç me trashesi 15 cm çdo 1 deri ne 1,5 m ), dhe e lemuar me 

mistri e berdaf, duke perfshire skelat e sherbimit si dhe çdo detyrim tjeter per ta perfunduar 

plotesisht suvatimin. 

 
 Suvatim i brendshem ne ballkone dhe kornize 

 

Sprucim i mureve dhe strehave, me llaç çimentoje te lenget per permiresimin e ngjitjes se 

suvase dhe riforcimin e siperfaqeve te muratures, duke perfshire skelat e sherbimit dhe çdo 

detyrim tjeter per ta perfunduar plotesisht sprucimin. 

 

Suvatim i realizuar nga nje shtrese me trashesi 2 cm llaçi bastard m-25 me dozim per m²: rere e 

lare 0,005 m³; llaç bastard 0.03 m³; çimento 400, 7.7 kg; uje, i aplikuar me paravendosje te 

drejtuesve ne mure (shirtit me llaç me trashesi 15 cm çdo 1 deri ne 1,5 m ), dhe e lemuar me 

mistri e berdaf, duke perfshire skelat e sherbimit si dhe çdo detyrim tjeter per ta perfunduar 

plotesisht suvatimin. 
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 Lyerje me boje plastike ne rikonstruksion 

 

Proçesi i lyerjes me boje plastike i siperfaqeve te mureve te brendshme kalon neper tre faza si me 

poshte: 

 

1- Pergatitja e siperfaqes qe do te lyhet. 

 

Para lyerjes duhet te behet pastrimi i siperfaqes, mbushja e gropave te vogla apo demtimeve te 

siperfaqes se murit me ane te stukimit me material sintetik dhe berja gati per paralyerje. Ne 

rastet e siperfaqeve te patinuara behet nje pastrim i kujdesshem i siperfaqes. 

 

Para fillimit te proçesit te lyerjes duhet te behet mbrojtja e siperfaqeve qe nuk do te lyhen. (dyer, 

dritare, etj) me ane te vendosjes se letrave mbrojtese. 

 

2- Paralyerja e siperfaqes se brendshme te pastruar. 

 

Ne fillim te proçesit te lyerjes behet paralyerja e siperfaqeve te pastruara mire me vinovil te 

holluar (Astar plastik). Per paralyerjen behet perzierja e 1 kg vinovil me 2.5-3 litra uje. Me 

perzierjen e pergatitur behet paralyerja e siperfaqes vetem me nje dore. 

 

Norma e perdorimit eshte 1 liter perzierje vinovil me uje duhet te perdoret per 20 m2 

siperfaqe. 3- Lyerja me boje plastike e siperfaqeve te brendshme. 

Ne fillim behet pergatitja e perzierjes se bojes plastike e cila eshte e paketuar ne kuti 5 litershe. 

Lengu i bojes hollohet me uje ne masen 20-30 %. Kesaj perzierje I hidhet pigmenti derisa te 

merret ngjyra e deshiruar dhe e aprovuar nga Supervizioni I punimeve dhe pastaj behet lyerja e 

siperfaqes. Lyerja behet me dy duar. 

Norma e perdorimit eshte 1 liter boje plastike e holluar duhet te perdoret per 4-5 m2 siperfaqe. 

Kjo norme varet ashpersia e siperfaqes se lyer. 

 

Lyerje me boje plastike ne rikonstruksion 

 
Lyerje me boje plastike e siperfaqeve te brendshme 

 

Proçesi i lyerjes me boje plastike i siperfaqeve te mureve te brendshme kalon neper tre faza si me poshte: 

 

1- Pergatitja e siperfaqes qe do te lyhet. 
Para lyerjes duhet te behet pastrimi i siperfaqes, mbushja e gropave te vogla apo demtimeve te siperfaqes 

se murit me ane te stukimit me material sintetik dhe berja gati per paralyerje. Ne rastet e siperfaqeve te 

patinuara behet nje pastrim i kujdesshem i siperfaqes. 

 

Para fillimit te proçesit te lyerjes duhet te behet mbrojtja e siperfaqeve qe nuk do te lyhen. (dyer, dritare, 

etj) me ane te vendosjes se letrave mbrojtese. 

 

2- Paralyerja e siperfaqes se brendshme te pastruar. 
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Ne fillim te proçesit te lyerjes behet paralyerja e siperfaqeve te pastruara mire me vinovil te holluar (Astar 

plastik). Per paralyerjen behet perzierja e 1 kg vinovil me 2.5-3 litra uje. Me perzierjen e pergatitur behet 

paralyerja e siperfaqes vetem me nje dore. 

 

Norma e perdorimit eshte 1 liter perzierje vinovil me uje duhet te perdoret per 20 m2 siperfaqe. 3- 

Lyerja me boje plastike e siperfaqeve te brendshme. 

Ne fillim behet pergatitja e perzierjes se bojes plastike e cila eshte e paketuar ne kuti 5 litershe. Lengu i 

bojes hollohet me uje ne masen 20-30 %. Kesaj perzierje I hidhet pigmenti derisa te merret ngjyra e 

deshiruar dhe e aprovuar nga Supervizioni I punimeve dhe pastaj behet lyerja e siperfaqes. Lyerja behet 

me dy duar. 

 

Norma e perdorimit eshte 1 liter boje plastike e holluar duhet te perdoret per 4-5 m2 siperfaqe. Kjo norme 

varet ashpersia e siperfaqes se lyer. 

 
 

 Shkalle betoni veshur me mermer 

 

Per veshjen e shkalleve te betonit me mermer duhet te parashikohen keto pune: 

 

Ne fillim duhet qe shkallet e betonit te pastrohen mire si dhe te rrafshohet vendi. Pastaj duhet qe 

shkalla prej betoni te lyhet me qumesht çimentoje, i cili e lehteson ngjitjen e pllakave te 

mermerit. 

Ngjitja e pllakave te mermerit behet ose duke perdorur llaç ose ne rast se shkallet e betonit jane 

te rrafshta, atehere mundet qe keto te ngjiten edhe me kolle. Ngjitja e pllakave te mermerit nuk 

ndryshon nga ngjitja e pllakave ne mur, pike e cila eshte pershkruar gjeresisht ne 6.1.14. 

 

 

 
 

 Siperfaqe prej xhami (vetratat) 

 

Vetrata- Furnizimi dhe vendosja e vetratave prej xhami, perbehen nga material alumini 

profilet e te cilit jane sipas standarteve Europiane dhe jane profile te lyera perpara se te vendosen 

ne objekt. Ngjyra e tyre do te jete sipas kerkeses se investitorit. 

 

Korniza fikse e vetratave do te kete nje dimension qe do te percaktohet nga vizatimet teknike. 

Ato kane elemente qe sherbejne per vendosjen dhe ankorimin e vetratave ne strukturat e murit. 

Forma e profilit te vetratave eshte tubolare me qellim qe te mbaje gjithe aksesoret e saj. Profili i 

skeletit te vetrates do te jete me dimensione jo me pak se 25 mm qe profili kryesor qe do te 

fiksohet ne mur te jete i zbuluar. 

 

Profilet e kornizave te levizshme kane nje dimension thellesia 32 mm dhe lartesia 75 mm te 

sheshta ose me zgjedhje ornamentale. Te dyja korniza fikse ose te levizshme jane projektuar dhe  
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jane bere me dy profile alumini te cilat jane bashkuar me njera tjetren dhe kane nje fuge ajri qe 

sherben si thyerje termike, ato jane te izoluara nga nje material plastik 15 mm. 

Fiksimi i vetratave me kontrotelajo solide do te behet me kujdes me fashetat e hekurit per tek 

muri me llaç (me tapa me filete). Vendosja (fiksimi I vetrates) duhet te kete nje distance te 

preferueshme nga qoshja e kornizes jo me shume sesa 150 mm dhe midis tyre jo me shume se 

800 mm. Skeleti i fiksuar i vetrates do te vidhoset me telajon pas perfundimit te suvatimit dhe 

bojatisjes. Kanate te hapshem me xhama do te vendosen me mentesha ne skeletin e vetrates 

dhe do te pajisen me brave mbyllese dhe doreze. Ngjitja dhe mbushja midis kasave dhe 

perberjes se nderteses do te kryhet duke perdorur materiale elastiko-plastike, mbas mbylljes se 

çdo te çare me materiale izoluese. Midis brendesise se kornizes suportuese te hekurit dhe 

kornizes se jashme fikse te aluminit eshte e preferueshme te ruash nje tolerance instalimi prej 

6mm, duke konsideruar nje dalje te hapesira fiksuese prej rreth 2 mm. Toleranca dimensionale 

dhe trashesia do te jene sipas standarteve Europiane. 

Panelet e xhamit do te jene te fiksuara ne skeletin metalik me ane te listelave te aluminit ne 

profilet metalike te vetrates dhe te shoqeruara me gomina. Te gjitha punet e lidhura me 

muraturen dhe te gjitha kerkesat e tjera per kompletimin e punes duhet te behen me cilesi. 
 

 Veshja e mureve me pllaka, granil, mermer, gure etj. 

 
Kur flitet per veshjen e mureve me pllaka prej materialeve te ndryshme duhet menduar se per çfare muri 

behet fjale. Muret duhet te ndahen ne mure te brendshme dhe te jashtme. 

Po ashtu, duhet marre parasysh materiali prej se ciles eshte ndertuar muri (kartongips, betoni, mure 

me tulla, etj.) Sipas materialeve ndertimore te murit dhe siperfaqes se tij metodat e veshjes se murit mund 

te ndahen po ashtu dy klasa. 

 

• Ngjitja e pllakave me llaç (per siperfaqe jo te drejta) 

 
• Ngjitja e pllakave me kolle (per siperfaqe te drejta) 

 
Persa i takon ngjitjes te pllakave te tipeve te ndryshme me llaç, duhet qe punimet t‟u permbahen 

ketyre kushteve: 
Baza ne te cilen ngjiten pllakat e tipeve te ndryshme, duhet te jete e paster nga pluhuri dhe te jete e 

qendrueshme. 

Perberja e llaçit eshte e njejta siç eshte e pershkruar me lart ne piken 6.2.1. Trashesia e llaçit duhet te jete 

jo me pak se 15 mm. Llaçi ne raste se perdoret per veshjen e mureve te jashtme duhet te jete rezistent ndaj 

ngrices dhe koefiçienti i marrjes se ujit ne % te jete< 3 %. Po ashtu, llaçi duhet t„i plotesoje kriteret e 

ruajtjes se ngrohjes dhe te rezistences kunder zerit. 

 

Ngjitja e pllakave me kolle, behet kur siperfaqja e bazes mbajtese eshte e drejte. Kolli vendoset sipas 

nevojes me nje trashesi prej 3 mm deri ne 15 mm. Te gjitha kriteret e lartpermendura, te cilat duhet t‟i 

plotesoje llaçi, vlejne edhe per kollin. 
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Mbasi te thahet llaçi ose kolli, duhet qe fugat e planifikuara, te mbushen me nje material te posaçem 

(bojak). Fugat neper qoshe dhe lidhje te mureve duhet te mbushen me ndonje mase elastike (si psh 

silikon). Per secilen siperfaqe 30 m² te veshur me pllaka te ndryshme, eshte e nevojshme vendosja e 

fugave levizese.Kushtet e punimeve me pllaka gres duhet t„u permbahen kushteve te permendura ne 

pikat 6.2.4 dhe 6.2.5. 

 

Te gjitha pllakat duhet te jene rezistente kunder ngrices si dhe te kene nje durueshmeri te larte. 

 

 

Rifiniturat e dyshemeve 
 

Riparimi i dyshemeve me pllaka 

 
Riparimi per pllakat e demtuara ose per ato pllaka qe mungojne, te behet ne kete menyre: 

 
Pllakat e demtuara duhen hequr megjithe llaçin ne nje trashesi te pakten 2 cm. Pastaj duhet, qe vendi te 

pastrohet dhe te lahet me uje me presion. Pllakat e reja te jene me te njejten ngjyre dhe me dimensione te 

njejta si pllakat e vjetra dhe te vendosen ne llaçin e shtruar. Llaçi per riparim duhet te pergatitet me 

permbajtje: per 1,02 m² pllaka nevojiten 0,02 m³ llaç te tipit m-15 me 4 kg çemento (marka 400). 

 

Pastaj, duhet qe fugat te mbushen me masen perkatese (bojak), te pastrohen dhe te kryhen te gjitha punet 

e tjera. 

Riparimi i dyshemeve me lluster çimento 

 
Riparimi I dyshemeve me lluster çimento, duhet bere ne kete menyre: 

 
Me se pari duhet te lokalizohen pjeset e demtuara te lluster çimentos. Pastaj, duhet qe ne ato pjese ku ka 

demtime, te vizatohet nje katerkendesh dhe dyshemeja te pritet deri ne nje thellesi prej te pakten sa eshte 

thellesia e dyshemese. Ajo pjese e vizatuar/prere duhet te hiqet me mjete mekanike dhe vendi te pastrohet 

nga pluhuri si dhe te lahet me uje me presion. Para se te hidhet ne gropen e hapur pjeset anesore te saj 

lyhen me nje solucion, i cili ndihmon ngjitjen e lluster çimentos me shtresen e betonit, e cila gjendet nder 

ate.Pasi te lyhet baza me solucionin e lartpermendur, mund te vendoset shtresa e re prej lluster çimentoje. 

Per perberjen dhe hedhjen e lluster çimentos shih piken 5.1.1.5. 
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Riparimi i dyshemeve me lluster çimento mund te behet edhe ne ate menyre qe siperfaqja e lluster 

çimentos te mbulohet me nje dysheme te re permbi ate. Ne keto raste duhet qe arkitekti/ Supervizori se 

bashku me klientin te vendose per kete.Dyshemeja e re qe mund te vendoset permbi lluster çimenton e 

vjeter, mund te jete dysheme me materiale te ndryshme: me pllaka gres, dysheme me PVC ose linoleum 

si dhe dysheme me parket. Zgjedhja e dyshemese se re duhet te behet sipas nevojes, kerkeses se 

investitorit dhe sipas kushteve teknike KTZ. 

Dysheme me pllaka gres 

 
Klasifikimi i pllakave behet sipas ketyre kritereve: 

 
• Menyra e dhenies se formes teplaces 

 

• Marrja e ujit 
 

• Dimensionet e pllakave 
 

• Vetite e siperfaqes 
 

• Veçorite kimike 
 

• Veçorite fizike 
 

• Siguria kunder ngrices 
 

• Pesha/ngarkesa e siperfaqes 
 

• Koefiçienti i rreshqitjes 
 

Tabelat e meposhtme pershkruajne disa prej ketyre kritereve. 

 
Marrja e Ujit ne % te mases se pllakes 

 

 

Klasa 
 

Marrja e ujit (E) 

 

I 
 

E < 3 % 

 

II a 
 

3 % < E < 6% 

 

II b 
 

6 % < E < 10 % 

 

III 
 

E > 10 % 
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Klasat e kerkesave/ngarkimit 
 

 

Klasa 
 

Ngarkesa 
 

Zona e perdorimit 

 

I 
 

shume lehte 
 

Dhoma fjetese, Banjo 

 

II 
 

e lehte 
 

Dhoma banuese perveç 

kuzhines dhe paradhomes 

 

III 
 

e mesme 
 

Dhoma banuese, ballkone, 

banjo hotelesh 

 

IV 
 

rende 
 

Zyra, paradhoma, dyqane 

 

V 
 

shume e rende 
 

Gastronomi, ndertesa publike 

 

Pllakat duhen zgjedhur per secilin ambient, duke marre parasysh nevojat dhe kriteret, qe ato duhet t„i 

permbushin. Kriteret dhe tabelat e lartpermendura mund te ndihmojne ne zgjedhjen e tyre.Per shkolla dhe 

kopshte, duhet qe pllakat te jene te Klases V , me siperfaqe te ashper, ne menyre qe te sigurojne nje ecje 

te sigurte pa rreshqitje. Ne ambientet me lageshtire (WC, banjo e dushe) duhet te vendosen pllaka te 

klases I, qe e kane koefiçientin e marrjes se ujit < 3 %. Per kete duhet qe perpara fillimit te punes, 

kontraktori te paraqese tek Supervizori disa shembuj pllakash, se bashku me çertifikaten e tyre te 

prodhimit dhe vetem pas aprovimit nga ana e tij per shtrimin e tyre, sipas kushteve teknike dhe 

rekomandimeve te dhena nga prodhuesi. 
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Bordurat vertikale dhe aksesore te tjere 

 
Bordurat vertikale (plintuesat) sipas llojit te shtrimit te dyshemese i kemi: 

 
• Me qeramike, per dysheme me pllaka qeramike. Ato jane me ngjyre te erret ose me te njejten si 

pllaka qeeshte shtruar dyshemeja, me lartesi 8 cm dhe trashesi 1.5 cm, i vendosur ne veper me llaç ose me 

kolle. Llaçi per plintuesat duhet te jete me dozim per m²: rere e lare 0.005 m³; çimento 400, 4 kg dhe uje 

duke perfshire stukimin, pastrimin si dhe çdo detyrim tjeter per mbarimin e plote te punes ne menyre te 

perkryer. 

 

• Me ristele druri per dyshemete me parket. Ristelat e drurit jane prej te njejtit material si ai i 

parketit, montimi duhet te behet me kujdes dhe pas vendosjes, behet lemimi, stukimi dhe llustrimi i 

derrasave duke perdorur vernik special transparent. 

 

• Me ristele PVC per dyshemete me PVC ose linoleum. Menyra e vendosjes duhet te behet sipas 

rekomandimeve te prodhuesit dhe nga personel me eksperience. 

 

 
Rifiniturat e shkalleve 

 
Shkalle betoni veshur me mermer 

 
Per veshjen e shkalleve te betonit me mermer duhet te parashikohen keto pune:Ne fillim duhet qe shkallet 

e betonit te pastrohen mire si dhe te rrafshohet vendi. Pastaj duhet qe shkalla prej betoni te lyhet me 

qumesht çimentoje, i cili e lehteson ngjitjen e pllakave te mermerit. 
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Ngjitja e pllakave te mermerit behet ose duke perdorur llaç ose ne rast se shkallet e betonit jane te rrafshta, 

atehere mundet qe keto te ngjiten edhe me kolle. Ngjitja e pllakave te mermerit nuk ndryshon nga ngjitja e 

pllakave ne mur, pike e cila eshte pershkruar gjeresisht ne 6.1.14. 

Korimanot metalike 

 
Korimanot ne ndertime kane funksione te ndryshme per te plotesuar. Ata duhet te ofrojne mbrojtje dhe 

siguri gjate te ecurit ne shkalle. Po ashtu, korimanot luajne nje rol te veçante ne pamjen dhe bukurine 

arkitektonike te nje ndertimi. 

 

Duhet qe korimanot te jene te larta 100 cm. Ne raste kur gjatesia e shkalleve eshte me e madhe se 12 m 

korimonat duhet te jene 110 cm te larta. Masa prej 100/110 cm varet edhe prej siperfaqes te 

sheshpushimit.Korimanot montohen ne shkalle ose anash shkalleve, te fiksuara mire qe te garantohet 

stabiliteti dhe qendrueshmeria e tyre.Korimanot ose duhen mbuluar me elemente druri mund te sigurohen 

me ristela prej druri ose metali. Listelat ndermjet tyre duhet te jene me pak se 12 cm.Ne rastet kur shkallet 

jane me te gjera se 100 cm, atehere duhet qe perveç korimaneve, vendosen ne muret e anes tjeter te 

shkalleve, parmake per te siguruar nje ecje te sigurt.Parmaket neper shkalle nuk duhet te jene me te uleta 

se 75 cm dhe jo me te larta se 110 cm. Kur flitet per shkolle ata te vendosen ne nje lartesi prej 80 cm. 

Parmaket duhen larguar nga muret min. 4 cm. 

 

Parmaket, preferohet te vendosen prej nje materiali dhe forme te tille, qe prekja e tyre te jete e lehte dhe 

pa demtime. Preferohet qe parmaket te prodhohen prej druri, sepse parmaket prej çeliku te lene nje 

pershtypje te ftohte. 

Bordurat vertikale dhe aksesore te tjere 

 
Bordurat vertikale (plintuesat) sipas llojit te shtrimit te shkalleve i kemi: 

 
• Me qeramike, per shkalle me pllaka qeramike. Ato jane me ngjyre te erret ose me te njejten siç 

jane pllakat qeeshte veshur shkalla, me lartesi 10 cm dhe trashesi 1.5 cm, i vendosur ne veper me llaç 

çimento 1 : 2 ose me kolle. Ky proçes perfshin stukimin, pastrimin si dhe çdo detyrim tjeter per mbarimin 

e plote te punes. 

 

 

• Me mermer, per shkalle me mermer. Plintuesi i mermerit duhet te jete 8 cm e larte dhe 2 cm e 

trashe dhe vendoset ne veper me llaç çimento 1 : 2 ose me kolle. 
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VI. RIFINITURAT E TAVANEVE 

Tavan i suvatuar dhe i lyer me boje 

 
Te pergjithshme: 

 

Te gjitha siperfaqet qe do te suvatohen do te lagen me pare me uje. Aty ku eshte e nevojshme ujit do ti 

shtohen materiale te tjera, ne menyre qe te garantohet realizimi i suvatimit me se miri. Ne çdo rast 

kontraktori eshte pergjegjes i vetem per realizimin perfundimtar te punimeve te suvatimit. 

 

Materialet e perdorura: 
 

Llaç bastard marka-25 sipas pikes 5.1.1 

Llaç bastard marka 1:2 sipas pikes 5.1.1. 

Boje hidromat ose gelqere. 

Pershkrimi i punes: 
 

Sprucim i tavaneve, me llaç çimentoje te lenget per permiresimin e ngjitjes se suvase dhe riforcimin e 

siperfaqes te muratures duke perfshire skelat e sherbimit dhe çdo detyrim tjeter per te bere plotesisht 

sprucimin. 

 

Suvatim i realizuar nga nje shtrese me trashesi 2 cm llaç bastard marka-25 me dozim per m2, rere e lare 

0,005m3, llaç bastard (marka 1:2) 0,03m3, çimento (marka 400), 6,6 kg, uje I aplikuar ne baze te 

udhezimeve te pergatitura ne mure e tavane dhe e lemuar me mistri e berdaf, duke perfshire skelat e 

sherbimit, si dhe çdo detyrim tjeter per te bere plotesisht suvatimin me cilesi te mire. 

 

Lyerje dhe lemim i siperfaqes se suvatuar te tavanit, behet mbas tharjes se llaçit, per tu lyer me vone. 

 

 

 

Lyerje e siperfaqes me hidromat ose me gelqere, minimumi me dy shtresa. Ngjyra duhet te jete e 

bardhe dhe duhet aprovuar nga Supervizori. 

 

Dyer dhe dritare 

 
Dritaret - informacion i pergjithshem/kerkesat 

 

Dritaret jane pjese e rendesishme arkitektonike dhe funksionale e nderteses. Ato sigurojne ndriçimin per 

pjeset e siperfaqes se brendshme te tyre. Madhesia (kupto dimensionet) e tyre variojne, varet nga 
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kompozimi arkitektonik, nga madhesia e siperfaqes se brendshme dhe kerkesate tjera te projektuesit. 

Dritaret duhet te jene ne kuote 80-90 cm mbi nivelin e dyshemese, kjo varet dhe nga kerkesat e 

projektuesit. 

 

Dritaret mund te jene te prodhuara me dru, alumin ose PVC. 

 
Pjeset kryesore te dritareve jane: Kasa e dritares qe fiksohet ne mur me elemente prej hekuri perpara 

suvatimit. Korniza e dritares do te vidhoset me kasen e saj mbas suvatimit dhe bojatisjes. Ne baze te 

vizatimit te dritares se treguar ne vizatimin teknik, korniza do te pajiset ne kase me mentesha dhe bllokues 

te tipeve te ndryshme te instaluara ne te. Kanate me xhama te hapshem, te pajisur me mentesha, doreza te 

fiksuara dhe me ngjites transparent silikoni, si dhe me kanata fikse. 

 

Pragjet e dritareve, granil, mermer, granil te derdhur 
 

Pragjet e dritareve jane dy llojesh: pragje te brendshme dhe te jashtme. Ato mund te jene me material 

granili te derdhur, me pllake mermeri ose me pllake granili me ngjyre dhe me pike kullim uji, sipas 

vizatimit teknik ose udhezimeve te supervizorit. Pragjet do te kene kende te mprehta dhe çdo detyrim 

tjeter per perfundimin e punes. 

 

Dritare alumin termik me dopio xham termik 
 

Furnizimi dhe vendosja e dritareve, siç pershkruhet ne specifikimet teknike me dimensione te dhena nga 

kontraktori. Dritaret do realizohen me alumin dhe xham termik per ruajtjen e nxehtesise dhe shuarjen e 

zhurmave. Koeficienti i humbjes se nxehtesise te jete sipas normave europiane 1.4w/m2k dhe izolimi 

akustik deri ne 46dB. Xhami qe perben 80% te siperfaqjes se dritares te jete dopio xham termik. 

 

 

 

Korniza fikse e dritares do te kete nje dimension 61-90mm. Ato jane te siguruar me elemente qe sherbejne 

per vendosjen dhe ankorimin ne strukturat e murit, si dhe me pjeset e dala qe sherbejne per rreshqitjen e 

skeletit te dritares. Forma e profilit eshte tubolare me qellim qe te mbledhe gjithe aksesoret e saj. Profili i 

kanates te dritares do te jete me dimensione te tilla 25 mm qe do te mbulohet nga profili kryesor qe do te 

fiksohet ne mur. 

 

Profilet e kornizave te levizshme kane nje dimension: gjeresia 32 mm dhe lartesia 75 mm te sheshta ose 

me zgjedhje ornamentale. 

 

Te dyja korniza fikse ose te levizshme jane projektuar dhe jane bere me dy profile alumini te cilat jane 

bashkuar me njera tjetren dhe kane nje fuge ajri qe sherben si thyerje termike, ato jane te izoluara nga nje 

material plastik 15 mm. 
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Profili eshte projektuar me nje pjese boshlleku qendror per futjen e nje mbeshtetese lidhese kendore (me 

hapesire 18 mm te larte nga xhami i dritares) dhe trolleys per rreshqitjen e tyre. 

 

Ngjitja eshte siguruar nga furça me nje flete qendrore te ashper. Karakteristikat e ngjitesit kunder 

agjenteve atmosferike duhet te jene te provuar dhe te çertifikuar nga testimi qe prodhuesit te kene kryer ne 

kornizat e dritareve ose nga prodhuesit e profileve. 

 

Profilet e aluminit do te jene te lyera sipas proçesit te pjekjes lacquering. Temperatura e pjekjes nuk duhet 

te kaloje 180 grade, dhe koha e pjekjes do te jete me pak se 15 minuta. Trashesia e lacquering duhet te jete 

se paku 45 mm. Pudrosja e perdorur do te behet me resins acrylic te cilesise se larte ose me polyesters 

linear. 

 

 

 

Spesori i duraluminit duhet te jete minimumi 1,5 mm. 

 
Panelet e xhamit (4mm te trasha kur xhami eshte transparent dhe 6 mm te trasha kur jane te perforcuara 

me rrjet teli ose me dopio xham). Ato do te jene te fiksuara ne skeletin metalik me ane te listelave te 

aluminit ne profilet metalike te dritares dhe te shoqeruara me gomina. Te gjitha punet e lidhura me 

muraturen dhe te gjitha kerkesat e tjera per kompletimin e punes duhet te behen me kujdes. Nje model i 

materialeve te propozuara do te shqyrtohet nga supervizori per nje aprovim paraprak. 

 

Dyert - informacion i pergjithshem 
 

 

Dyert jane nje pjese e rendesishme e ndertesave. Ato duhet te sigurojne hyrjen ne pjeset e brendshme te 

tyre. Ne varesi te funskionit qe kane, dyert mund te jene te brendshme ose te jashtme. Madhesite (kupto 

dimensionet) e tyre jane te ndryshme ne varesi te kompozimit arkitektonik, kerkesave te projektit dhe te 

Investitorit. Dyert mund te jene te prodhuara me dru, MDF, metalike, duralumini, plastike etj. 

 

Pjeset kryesore te dyerve jane: 

 
1. Kasa e deres e fiksuar ne mur dhe e kapur nga ganxhat, vidat prej hekuri perpara suvatimit 

(materialet e dyerve jane prej druri te forte te stazhionuar); 

 

2. Korniza e deres e cila lidhet me kasen me ane te vidave perkatese pas suvatimit dhe bojatisjes; 

 

3. Kanati i deres i cili mund te eshte druri, e perforcuara sipas materialit perkates, si dhe 

aksesoret e deres, ku futen menteshat, dorezat, çelezat, vidat shtrenguese, etj. 
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Struktura e deres eshte dru i stabilizuar kundrejt deformimeve; Veshja e 

jashtme eshte MDF sepse mundeson lyerjen me te bardhe etj; Nje gomine 

perimetrale per amortizimin e zhurmave; 

Zemerxhami te siguruar 8mm vertikalisht; Grilealumini 

per ajrim ne pjesen fundore te deres; Brave italiane me 

celes; Doreze te thjeshte; 

Dyert - Vendosja ne veper 
 

Vendosja e dyerve ne veper duhet te behet sipas kushteve teknike per montimin e tyre te dhena ne 

standardet shteterore. Menyra e vendosjes se tyre eshte ne varesi te llojit te deres dhe materialit qe 

perdoret per prodhimin e tyre. Vendosja ne veper duhet te behet si me poshte: 

 

Instalimi i dyerve te brendshme prej duralumini te dhena ne Vizatimet Teknike, dimensionet e te cilave 

jepen nga Porositesi, do te behen me ane te montimit te profileve te duralimini (korniza fikse dhe korniza 

levizese) sipas standartit Europian EN 573 - 3 dhe te lyer, kur te jene perfunduar suvatimet e shpatullave 

ose vendosur veshjet me pllaka mermer etj. Te dyja pjeset (fikse dhe levizese) duhet te jene te 

projektuara per te bere dyer qe thyejne nxehtesine dhe te jene me dy profile duralumini, te cilat 

bashkohen me nje tjeter me ane te dy shiritave hidroizolues gome ose me material plastik. 

 

Nje kase solide duhet te fiksohet me kujdes me ane te vidave te hekurit ne mur dhe ne brendesi te llaçit te 

çimentos. Fiksimi duhet te kete nje distance prej qosheve jo me teper se 150 mm dhe ndermjet pjeseve 

fiksuese jo me teper se 800 mm. Kasat fikse te dyerve do te bashkohen me kornizat pasi te kete 

perfunduar suvatimi dhe lyerja. Mbushja e boshlleqeve behet me material plastiko elastik dhe pastaj behet 

patinimi i tyre duke perdorur fino patinimi. 

 

Kanatat e xhamit do te vendosen tek korniza e dyerve dhe do te mberthehen ne tre pika ankorimi me 

mentesha. Gjithashtu do te vendosen edhe bravat dhe dorezat metalike ose duralumini. Mbushja 

ndermjet kases dhe murit te nderteses do te behet duke perdorur material plastiko-elastik pasi te jete 

mbushur me materialin e duhur hidroizolues. Ndermjet mbeshtetjes se kases te brendshme dhe pjeses se 

jashtme prej duralumini eshte e preferushme te mbahet nje tolerance e instalimit prej 6 mm, duke e 

konsideruar hapesiren e fiksimit rreth 2 mm 
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VII. PUNIME TERRITORI 

      

Shtrimi i trotuari do te behet me pllaka betonit te cilat vendosen mbi nje shtresen e betonit prej 6 

cm. Shtreses se betonit fillimisht realizohet nje shtrese cakelli me trashesi 20 cm. Arkitekti/Supervizori se 

bashku me klientin duhet te bien ne marreveshje ndaj modelit, dimensioneve dhe ngjyres se pllakave. 

Ne figurat e meposhtme paraqiten shtresat e rruges dhe trotuarit. 

 

Shtresat e trotuarit 
 

 

 

 
 

Kullimet dhe drenazhimi 

Ne rast te perdorjes te sistemit te rruges te lartpermendur nevojat per planifikimin e kullimeve dhe drenazhimeve jane 

minimale. 

Pllakat e gurit, betonit me sistemin e larte te fugave nuk kane nevoje per ndonje kullim ose drenazhim. 

Shiu do te depertoje neper fuga. Ne raste se shiu eshte shume I fuqishem, per ato raste 

rruget duhet te vendosen me nje pjerrtesi prej me se paktu 1 %. Pjerrtesia e rrugeve behet prej njeres 

ane te rruges deri ne anen tjeter. 
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Bordura betoni per trotuare 
 

Trotuaret, rruget si dhe pjeset e tjera te shtruara prej asfalti, pllakave te betonit ose prej ndonje materiali 

tjeter duhet qe te mbrohen ne ate menyre, qe aneve t‟u vendoset nga nje mbeshtetese. 

Bordura mbeshtetese duhet te plotesoje kerkesat e lartepermendura per te mbajtur siperfaqen e shtruar prej 

forcave horizontale, te cilat shkaktohen nga levizja e forcave vertikale, prej makinave, njerezve, etj.Nje 

funksion tjeter qe u shtohet atyre, eshte qe te drejtojne ujrat e rruges. 

Bordurat mund te vendosen ne te njejten lartesi me siperfaqen e shtruar ose te jene nga 10 cm deri ne 30 

cm me larte nga rruga sipas nevojes. 

Materiali i bordurave duhet te jete prej betoni ose prej guri. Zgjedhja e tij duhet bere nga 

arkitekti/Supervizori se bashku me klientin dhe duhet pasur parasysh se materiali i zgjedhur luan nje rol te 

veçante ne dekorimin e siperfaqeve. 

Materialet qe i ofron tregu jane te ketij lloji: 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. GERMIMET 

 

 
 

Qellimi 

Ky seksion permban percaktimet e pergjithshme dhe kerkesat per punimet e germimeve ne toke (ne 

vellim dhe/ose me shtresa) dhe germimet per struktura ne kanale, perfshire germim nen uje. Me tej ajo 

mbulon te gjitha punimet qe lidhen me konstruksionin e prerjeve, largimin e materialeve te 

papershtatshme ne hedhurina, dhe rifiniturat e shpatit te prerjes. 

Percaktimet 

Percaktimet e meposhtme duhet te aplikohen: 

DHERAT 

Germimi ne dhera duhet te aplikohet ne te gjitha materialet qe mund te germohen si me krahe (perfshi me 

kazma) ashtu dhe me makineri. 

MATERIALE TE PERSHTATSHME 
 

Materialet e pershtatshme do te perfshijne te gjitha materialet qe jane te pranueshme ne perputhje me 

kontraten e perdorimit ne punimet dhe qe jane ne gjendje te ngjeshen ne je menyre te specifikuar per te 

formuar mbushje ose trase. 
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Germimi 

Germimi duhet te kryhet ne perputhje me nivelet dhe vijen e prerjeve sic tregohet ne Vizatime. Cdo 

thellesi me e madhe e germuar nen nivelin e formacionit, brenda tolerances se lejuar, duhet te behet mire 

me mbushje me materiale te pranueshme me karakteristika te ngjashme nga Sipermarresi me shpenzimet 

e tij. 

Kujdes i vecante duhet te ushtrohet kur germohen prerje per te mos hequr material pertej vijes se 

specifikuar te prerjes dhe me pas duke shkaktuar rrezikshmeri per qendrueshmerine strukturore te 

pjerresise ose duke shkaktuar erozion ose disintegrimin e pjeseve te ngjeshura. 

 Permasat e prerjeve duhet te jene ne perputhje me detajet e seksione terthore tip sic tregohen ne 

Vizatime. 

Trajtimi/Ngjeshja e Zonave te Germuara 

Zonat dhe pjerresite e prerjeve duhet te jene konform me Vizatimet dhe duhet te rregullohen sipas nje 

vije te paster te standartit, per nje tip te dhene materiali. 

 
Te gjitha zonat horizontale te germuara, duhet te ngjeshen me nje minimum dendesie te thate prej 95% 

per dhera te shkrifet dhe 90% per dhera te lidhur. 

Pastrimi i sheshit 

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

 

 

 
medha, plehrat dhe materiale te tjera siperfaqesore. Te gjithe keto materiale do te spostohen dhe largohen 

ne menyre qe te jete e pelqyeshme per Punedhenesin. Te gjitha pemet dhe shkurret qe jane pecaktuar nga 

Punedhenesi qe do te ngelen do te mbrohen dhe ruhen ne menyren e aprovuar. 

Te gjitha strukturat ekzistuese te identifikuara per tu prishur do te largohen sipas udhezimeve te 

Mbikqyresit te Punimeve. Kjo do te perfshije dhe spostimin e themeleve te ndertimeve qe mund te 

ndeshen. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sipermarresi do te marre te gjitha masat e nevojeshme per mbrojtjen e vijave ekzistuese te ujit, rrethimeve 

dhe sherbimeve qe do te mbeten ne sheshin e ndertimit. Kosto e pastrimit te kantierit eshte e detyrueshme 

te paguhet brenda cmimit njesi per punimet e germimit . 

Germimi per Strukturat 
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Germimi per strukturat duhet te jete ne perputhje me Vizatimet. Anet duhen mbeshtetur ne menyre te 

pershtatshme gjate gjithe kohes. Nje alternative eshte qe ato mund te ngjeshen ne menyre te pershtatshme. 

Germimet duhet te mbahen te pastra nga uji. Tabani i te gjithe germimeve duhet te nivelohet me kujdes. 

Cdo pjese me material te bute ose mbeturina shkembi ne taban duhet te hiqet dhe kaviteti qe rezulton te 

mbusht me beton. 

Germimi i kanaleve per tubacionet 

Kanalet do te germohen ne dimensionet dhe nivelin e e treguar ne vizatime dhe /ose ne perputhje me 

instruksionet me shkrim te Mbikqyresit te Punimeve. Zeri I treguar ne tabelen e Volumeve (Preventiv) 

lidhur me germimet ,sic eshte largimi I materialit te germuar, etj. do te perfshije cdo lloj kategorie dheu, 

nese nuk do te jete specifikuar ndryshe. Germimi me krahe eshte gjithashtu i nevojshem ne afersi te 

intersektimeve te infrastrukturave te tjera per te parandaluar demtimin e tyre. Me perjashtim te vendeve te 

permendura me siper , mund te perdoren makinerite. 

Ne se nuk urdherohet apo lejohet ndryshe nga Mbikqyresi i Punimeve nuk duhet te hapen me shume se 

30 metra kanal perpara perfundimit te shtrirjes se tubacionit ne kete pjese kanali. Gjeresia dhe 

 

 

 

 
thellesia e kanaleve te tubacioneve do te jete sic eshte percaktuar ne vizatimet e kontrates ose sic do te 

udhezohet nga Mbikqyresi i Punimeve . 

Thellimet per pjeset lidhese do te germohen me dore mbasi fundi i kanalit te jete niveluar. Pervec 

 

 

 
se kur kerkohet ndryshe, kanalet per tubacionet do te germohen nen nivelit te pjese se poshteme te 

tubacionit sic tregohet ne vizatime, per te bere te mundur realizimin e shtratit te tubacioneve me material 

te granuluar. 

 Ndertimi i mbushjeve 

Tabani i dheut i shtresave rrugore eshte pjese e trupit te dheut ku shperndahen nderjet e shkaktuara nga 

ngarkesat e levizshme te automjeteve dhe e vete konstruksionit. Ky taban mund te jete ne mbushje ose ne 

germim. Si ne njerin rast edhe ne tjetrin eshte e nevojshme qe te sigurohet nje taban, qe te jete ne gjendje 

te transmetoje me poshte, ne trupin e dheut ngarkesat qe vijne nga shtresat rrugore, pa pesuar deformime 

mbetese. 

Mbushja gjithandej duhet te kete nje densitet qe i referuar standartit AASHTO te modifikuar te jete 

max. ne te thate jo me pak se 90%, per shtresat e poshtme te ngjeshura dhe 95%, per shtresen e siperme 

30cm. 
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Çdo shtrese duhet te ngjishet me lageshtine optimale duke shtuar ose thare shtresen sipas rastit dhe 

kerkeses se llojit te materialit qe do te perdoret ne mbushje te rruges. 

Çdo shtrese e re ne mbushje duhet te miratohet nga Mbikqyresit te Punimeve, pasi te jete siguruar se 

shtresa paraardhese nuk ka deformacione ose probleme me burime uji apo lageshtire te tepert. 

Zgjedhja e pajisjeve te ngjeshjes eshte e lire te behet nga Sipermarresi, mjafton qe pajisjet ngjeshese 

te sigurojne energjine e nevojshme dhe te arrijne densitetet e kerkuara ne ngjeshje per shtresen ne 

ndertim. 

 Mirembajtja e germimeve 

Te gjitha germimet 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 paralajmeruese, shenja, si edhe mjete te 

ngjashme do te sigurohen nga Sipermarresi. Sipermarresi do te jete pergjegjes per ndonje demtim personi 

ose pronesie per shkak te neglizhences se tij. 

Largimi i ujerave nga punimet e germimit 

Si pjese e punes ne zerat e germimit dhe jo me kosto plus per Punedhenesin, Sipermarresi do te ndertoje 

te gjitha drenazhimet dhe do te realizoje kullimin me kanale kulluese ,me pompim ose me kova si edhe te 

gjithe punet e tjera te nevojeshme per te mbajtur pjesen e germuar te paster nga ujerat 

 

 

e zeza dhe nga ujera te jashme gjate avancimit te punes dhe deri sa puna e perfunduar te jete e siguruar 

nga demtimet. Sipermarresi duhet te siguroje te gjitha pajisjet e pompimit per punimet e tharjes se ujit si 

edhe personelin operativ, energjine e te tjera, dhe te gjitha keto pa kosto shtese per Punedhenesin. I gjithe 

uji i pompuar ose i drenazhuar nga vepra duhet te hiqet ne nje menyre te aprovueshme prej Mbikqyresit te 

Punimeve. Duhet te meren masa paraprake te nevojeshme 

 
kunder permbytjeve . 

Perforcimi dhe mbulimi ne vend 

Punedhenesi mund te urdheroje me shkrim qe ndonje ose te gjitha perforcimet dhe strukturat mbajtese te 

lihen ne vend me qellim te masave paraprake per mbrojtjen nga demtimet te strukturave, te pronesive te 

tjera ose personave, nese keto struktura mbajtese jane shenuar ne vizatime ose te vendosura sipas 

udhezimeve, ose nga ndonje arsye tjeter. Nese lihen ne vend keto struktura mbrojtese do te priten ne 

lartesine sipas udhezimeve te Mbikqyresit te Punimeve. Strukturat mbajtese qe mbeten ne vend do te 

shtrengohen mire dhe do te paguhen sipas vlerave qe do te bihet dakort reciprokisht ndermjet 

Sipermarresit dhe Punedhenesit ose sipas cmimit ne Oferte nqs eshte dhene, ose nga nje urdher ndryshimi 

me shkrim. 

Mbrojtja e sherbimeve ekzistuese 
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Sipermarresi do te kete kujdes te vecante per sherbimet ekzistuese qe jane nen siperfaqe te cilat mund tendeshen 

gjate zbatimit te punimeve dhe qe kerkojne kujdes te vecante per mbrojtjen e tyre , si tubat e kanalizimeve, tubat 

kryesore te ujesjellesit, kabllot elektrike kabllot e telefonit si dhe bazamentet e strukturave qe jane prane. 

Sipermarresi do te jete pergjegjes per demtimin e ndonje prej sherbimeve si dhe duhet t‟i riparoje me shpenzimet e 

tij, nese keto sherbime jane ose jo te paraqitura ne projekt. Nese autoritetet perkatese pranojne te rregullojne vete 

ose nepermjent nje nenSipermarresi te emruar nga ai vete , demet e shkaktuara ne keto sherbime, Sipermarresi do 

te rimbursoje te gjithe koston e nevojeshme per kete riparim, dhe ne se ai nuk ben nje gje te tille, keto kosto mund 

I zbriten nga cdo pagese qe Punedhensei ka per ti bere ose do ti beje Sipermarresit ne vazhdim te punimeve. 

Heqja e materialeve te teperta nga germimi 

I gjithe materiali i tepert i germuar nga Sipermarresi do te largohet ne vendet e aprovuara. Kur eshte e 

nevojeshme te transportohet material mbi rruget ose vende te shtruara Sipermarresi duhet ta siguroje kete 

material nga derdhja ne rruge ose ato vende te shtruara. 

 Pershkrimi i cmimit njesi per germimet 

Cmimi njesi i zerave te punes per germimet do te perfshine, por nuk do te kufizohen per germime 

ne te gjithe gjeresine dhe thellesine, me cdo mjet qe te jete i nevojshem, duke perfshire 

 

 

germime me dore, nen apo mbi nivelin e ujrave nentoksore, ose nivelin e ujravea siperfaqsore, perfshire 

perzierje dheu te cdo lloji, mbeshteteset, perforcimin ne te gjitha thellesite dhe gjeresite, me cdo lloj mjete 

qe te jete nevoja, perfshire edhe germimet me dore, dhe do te perfshije largimin e ujrave nentoksore dhe 

siperfaqesor ne cdo sasi dhe nga cdo thellesi, me cdo mjet te nevojshem, do te perfshije nivelimin, 

sheshimin, ngjeshjen e formacioneve, proven dhe per cdo pune shtese per mbrojtjen e formacioneve 

perpara cdo inspektimi, sic specifikohet, largimin dhe grumbullimin e pemeve te larguara, rilevimi 

topografik i kerkuar, vendosja e piketave te perhershme, dhe te 

 

 

atyre te perkoheshme, realizimi i matjeve, sigurimi i instrumentave per tu perdorur nga Mbikqyresi i 

Punimeve, furnizimi dhe transporti i fuqise puntore, mbajtja e vendit te punes paster dhe ne kushte 

higjeno-sanitare, dhe cdo nevoje aksidentale e nevojshme per realizimin e Punimeve brenda periudhes se 

Kontrates dhe pelqimit te Mbikqyresit te Punimeve. 

Aty ku materiali i germuar eshte perdorur per mbushje; depozitimi duke perfshire dhe transportin ne 

 

 

dhe nga depozitimi, ngarkimin, shkarkimin, transportin me dore, jane perfshire ne cmimin njesi per 
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germimet. 
 

Kosto e transportimit te materialit te tepert te germuar deri ne vendin e hedhjes, te aprovuar nga 

Mbikqyresi 

 

 

i Punimeve, nuk perfshihet ne cmimin njesi te germimit. Kosto e transportimit te materialit te tepert ne 

vendin e hedhjes mbulohet nen cmimin njesi te transportit te materialeve. 

Pervec transportimit te materialit te tepert te gjitha llojet e transportit perfshire edhe 

transportin e materialeve per perforcim, mbulim, pergatitjen e shtratit, etj perfshihen ne cmimin 

njesi te germimit. 

Nese nuk eshte pohuar ndryshe, te gjitha aktivitetet e tjera te pershkruara me siper do te konsiderohen te 

perfshira ne cmimin njesi te germimit. 

 Matjet 

Te gjitha zerat e germimeve do te maten ne volum. Matja e volumit te germimeve do te bazohet ne 

dimensionet e marra nga visatimet 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 Mbikqyresi i Punimeve. Megjithate, nese germimi eshte me pak se volumi i llogaritur 

nga vizatimet, do te paguhet volumi faktik i germimeve sipas matjeve faktike. 

 

 

IX. BETONET 

 
5.1 Te pergjithshme 

 
Puna e mbuluar nga ky seksion i specifikimeve konsiston ne furnizimin e gjithe kantierit, punen, 

pajisjet, veglat dhe materialet, dhe kryerjen e te gjitha punimeve, ne lidhje me hedhjen, kujdesin, 

perfundimin e punes se betonit dhe hekurin e armimit ne perputhje rigoroze me kete kapitull te 

specifikimeve dhe projekt zbatimin. 

 

 
Ne fillim te Kontrates Sipermarresi duhet te paraqese per miratim tek Mbikqyresi i Punimeve nje njoftim 

per metodat duke detajuar, ne lidhje me kerkesat e ketyre Specifikimeve, propozimet e tij per organizimin 

e aktiviteteve te betonimit ne shesh (terren). Njoftimi i metodave do te perfshije ceshtjet e meposhtme: 

 

 

1. Njesia e prodhimit e propozuar 

2. Vendosja dhe shtrirja e paisjeve te prodhimit te betonit 
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3. Metodat e propozuara per organizimin e paisjeve te prodhimit te betonit 

4. Procedurat e kontrollit te cilesise se betonit dhe materialeve te betonit 

5. Transporti dhe hedhja e betonit 

6. Detaje te punes se berjes se kallepeve duke perfshire kohen e heqjes se kallepeve dhe 

procedurat per mbeshtetjen e perkohshme te trareve dhe te soletave. 

 

 

 
 

5.2 Kontrolli i cilesise 

 

 
Sipermarresi do te punesoje inxhinier te kualifikuar, te specializuar dhe me eksperience, i cili do te jete 

pergjegjes per kontrollin e cilesise te te gjithe betonit. Materialet dhe mjeshteria e perdorur ne punimet e 

betonit duhet te jete e nje cilesie sa me te larte qe te jete e mundur, prandaj vetem 

 

 
personel me eksperience dhe aftesi te plote ne kete kategori punimesh do te punohesohet per punen qe 

perfshin ky seksion specifikimesh. 

 

 

 

 
5.3 Puna pergatitore dhe inspektimi 

Perpara se te jete kryer ndonje proces i pergatitjes se llacit ose betonit, zona brenda armaturave (ose 

siperfaqe te tjera sipas zbatimit) duhet te jete pastruar shume mire me uje ose me ajer te 

komprimuar. Cfaredo qe ka te beje me kete proces duhet te pergatitet sic eshte specifikuar. 

Asnje proces betonimi nuk duhet te kryhet derisa Mbikqyresi i Punimeve 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, armaturat, ndalimin e ujit, fugat ndertimore dhe fiksimin e 

fundeve dhe masa te tjera, armimin dhe ceshtje te tjera qe duhet te fiksohen, si dhe te gjitha materialet e 

tjera per betonimin dhe masa te tjera ne pergjithesi. Sipermarresi duhet t‟i jape Mbikqyresit te Punimeve 

njoftime te arsyeshme per te bere te mundur qe ky inspektim te kryhet. 

 
5.4 Materialet 

 

 
Çimento 

 

a. Çimento Portland e Zakonshme do te perdoret me BS 12 ose ASTM C-150 Tipi II-te ose Tipi V-te. Kjo 

do te perdoret aty ku betoni nuk eshte ne kontakt me ujera te zeza, tub gazi ose ujerat nentokesore. 
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b. Çimento Portland Sulfate e Rezistueshme do te perdoret me BS 4027. Kjo do te perdoret per strukturat e 

betoneve duke perfshire pusetat dhe te gjitha perkatesite e tjera ne kontakt me ujerat e zeza, tubin e gazit 

ose ujerat nentokesore. 

 

 

Çimento duhet te shperndahet ne paketa origjinale te shenuara te pa demtuara direkt nga fabrika dhe duhet 

te ruhet ne nje depo, dyshemeja e te cilit duhet te jete e ngritur te pakten 150mm nga toka. Nje sasi e 

mjaftueshme duhet mbajtur rezerve per te siguruar nje furnizim te vazhdueshem ne pune, ne menyre qe te 

sigurohet qe dergesat e ndryshme jane perdorur ne ate menyre sic jane shperndare. Çimentoja nuk duhet 

ruajtur ne kantier per me shume se tre muaj pa lejen e Mbikqyresit te Punimeve. Çdo lloj tjeter cimento, 

pervec asaj qe eshte e parashikuar per perdorimin ne pune nuk duhet ruajtur ne depo te tilla. E gjithe 

cimentoja duhet mbajtur e ajrosur mire dhe cdo lloj cimento, e cila ka filluar te ngurtesohet, ose ndryshe e 

demtuar apo e keqesuar nuk duhet te perdoret. Fletet e analizave te fabrikave duhet te shoqerojne cdo 

dergese duke vertetuar qe cimentoja, e cila shperndahet ne shesh ka qene e testuar dhe i ka plotesuar 

kerkesat e permendura me lart. Me te mberritur, certifikatat e provave te tilla duhen ti kalohen per t‟i 

aprovuar Mbikqyresit te Punimeve. Çimentoja e perfituar nga pastrimi i thaseve te çimentos ose nga 

pastrimi i dyshemese nuk do te perdoret. Kur udhezohet nga Mbikqyresi i Punimeve, çimento e dyshimte 

duhet te ritestohet per humbjen e fortesise ne ngjeshje. 

 

 
Inertet 

 

 

 

Te pergjithshme 

 

 
Me perjashtim te asaj qe eshte modifikuar ketu, inertet (te imta dhe te trasha) per te gjitha tipet e betonit 

duhet te perdoren duke respektuar STASH-512-78 (Standarti Shqiptar) ose ne perputhje me ASTM C 33 

“Inertet e betonit nga burime natyrale”. Ato duhet te jene te forte dhe te qendrueshem dhe nuk duhet te 

permbajne materiale te demshme qe veprojne kunder fortesise ose qendrueshmerise se betonit ose, ne rast 

te betonarmese mund te shkaterroje kte perforcim. 

 
Materialet e perdorura si inerte duhet te perftohen nga burimet te njohura per te arritur rezultate te 

kenaqshme per klasa te ndryshme te betonit. Nuk do te lejohet perdorimi i inerteve nga burime, te cilat nuk 

jane te aprovuara nga Mbikqyresi i Punimeve. 

 

 
Inertet e imta 
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Inertet e imta per kategorite e betonit A, B dhe C (respektivisht M100, M200, M2500) 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 pastruar shume mire, pa masa te mpiksura, 

cifla te buta e te vecanta, vajra distilimi, alkale, lende organike, argjile dhe sasi te substancave 

tedemtuese. 

  

Permbajtja maksimale e lejueshme e lymit dhe substancave te tjera demtuese eshte 5%. Materialet e marra 

nga gure te papershtashem per inerte te trasha nuk duhet te perdoren si inerte te imta. Inertet e imta te 

marra nga guret e shoshitur duhet te jene te mprehte, kubike, te forte, te dendur dhe te durueshem dhe 

duhet te grumbullohen ne nje platforme per te patur nje mbrojtje te mjaftueshme nga pluhurat dhe 

perzierjet e tjera. 

 

 
Shkalla e shperndarjes per inertet e imeta te specifikuara si me lart, duhet te jene brenda kufijve te 

meposhtem, te percakuara nga Mbikqyresi i Punimeve. 

Masa e Sites Perqindja qe kalon (peshe e thate) 

10.00mm  100 

5.00mm 89 ne 100 

 
2.36mm 60 ne 100 

 
1.18mm 30 ne 100 

 
0.60mm (600 um) 15 ne 100 

 
0.30mm (300 um) 5 ne 70 

 
0.15mm (150 um) 0 ne 15 

 

 

 
Inertet e imeta 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, zgjyra, hirera, plehra dhe cifla te tjera. Nuk duhet te permbaje me shume se 10% te materialit me te 

holle se 0.10mm (100um) te hapesires ne rrjete, jo me shume se 5% te pjeses se mbetur ne 2.36mm site; i 

gjithe materiali duhet te kaloje neper nje rrjete 10mm. 
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Inertet e trasha 

 

Inertet e trasha per kategorite e betonit A, B dhe C do te perbehen nga materiale guri te thyer apo te nxjere 

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 tjera te demshme. Lendet demtuese ne inerte 

nuk duhet te kalojne me shume se 3 %. Klasifikimi per inertet e trasha te specifikuara 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 ne 100 

20.0 mm  35 ne 70 

10.0 mm  10 ne 40 

5.0 mm 0 ne 5  

 

 
Inertet e trasha per kategorine D te betonit duhet te jene tulla te thyera te prodhuara prej tullave te cilesise 

se pare ose grumbulli i tyre, ose nga tulla te mbipjekura. Nuk do te thyhen per perdorim per inerte te imta 

as tullat e papjekura apo grumbulli i tyre dhe as ato qe jane bere porose gjate procesit te pjekjes. Agregati 

me tulla te thyera nuk duhet te permbaje gjethe, kashte dhe, rere ose materiale te tjera te huaja dhe ose 

mbeturina te tjera. Inertet prej tullave te thyera duhet te jene te nje diametri 25-40 mm dhe nuk duhet te 

permbajne asgje qe te kaloje nepermjet sites 2.36 mm. 

 

 
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 Mbikqyresi i Punimeve mund te urdheroje qe keto raporte 

te ndryshojne lehtesisht sipas klasifikimit te inerteve ose sipas peshes ne se do te jete e nevojshme, ne 

menyre qe te prodhohen klasifikimet e duhura per perzjerjet e inerteve te trasha dhe te holla. 
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Sipermarresi duhet te beje disa prova ne kubiket e marre si kampione dhe te shenoje inertet dhe fraksionimin 

e tyre, perzjerjen e betonit ne fillim te punes dhe kur ka ndonje ndryshim ne inertet e imeta apo te trasha 

ose ne burimin e tyre te furnizimit. Keta kubike duhet te testohen ne laborator ne kushte te njejta, pervec 

rasteve te ndryshimeve te vogla ne raportet perkatese te inerteve te imta dhe te trasha (lart apo poshte) nga 

raporti me i mire i arritur nga analizat e sites. Kubiket duhet te testohen nga 7 deri 28 dite. 

Nga rezultatet e ketyre provave (testeve) Mbikqyresi i Punimeve mund te vendose per raportet e trashesise 

se inerteve te imta qe duhet te perdoren per cdo perzjerje te mevoneshme gjate zhvillimit te punes ose deri 

sa te kete ndonje ndryshim ne inerte. 

 

 
Shperndarja 

 

 

 

Ne kantier nuk do te sillen inerte per tu perdorur derisa Mbikqyresi i Punimeve te kete aprovuar inertet per 

tu perdorur dhe masat per larjen, etj. 

Me tej nga Sipermarresi do te merren kampione ne cdo 75m3 nen mbikqyrjen e Mbikqyresit te Punimeve, 

per cdo tip inerti te shperndare ne kantier (terren) dhe te dorezuar perfaqesuesit te Mbikqyresit te Punimeve 

per provat e kontrolleve te zakonshme. Kosto e te gjitha testeve do te mbulohet nga Sipermarresi. 

 
Ruajtja e materialit te betonit 

 

 

 

Çimento dhe inertet duhet te mbrohen ne cdo kohe nga demtuesit dhe ndotjet. Sipermarresi duhet te 

siguroje nje kontenier apo ndertese per ruajtjen e cimentos ne shesh. Ndertesa ose kontenieri duhet te jete 

e thate dhe me ventilim te pershtatshem. Ne se do te perdoret me shume se nje lloj cimentoje ne punime, 

kontenieri apo ndertesa duhet te jete e ndare ne nendarje te pershtatshme sipas kerkesave te Mbikqyresit 

te Punimeve si dhe duhet ushtruar kujdes i madh qe tipe te ndryshme cimentoje te mos jene ne kontakt 

me njera tjetren. 

Thaset e cimentos nuk duhet te lihen direkt mbi dysheme, por mbi shtresa druri apo pjese te ngritur trotuari 

per te lejuar keshtu qarkullimin efektiv te ajrit rreth e qark thaseve. 

Çimentoja nuk duhet te mbahet ne nje magazine te perkohshme, pervec rasteve kur eshte e nevojshme per 

organizimin efektiv te perzjeres dhe vetem kur eshte marre aprovimi i meparshem i Mbikqyresit te 

Punimeve. 

Agregati duhet te ruhen ne kantier ne hambare ose platforma betoni te padepertueshme te pergatitura 

posacerisht, ne menyre qe fraksione te ndryshme inertesh te mbahen te ndara per gjithe kohen ne menyre 

qe perzierja e tyre te ulet ne minimum. 
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Sipermarresit mund t‟i kerkohet te kryeje ne kantier procese shtese dhe/ose larje efektive te inerteve atehere 

kur sipas Mbikqyresit te Punimeve ky veprim eshte i nevojshem per te siguruar qe te gjitha inertet plotesojne 

kerkesat e specifikimeve ne kohen kur materialet e betonit jane perzjere. Mbikqyresi i Punimeve do te 

aprovoje metodat e perdorura per pergatitjen dhe larjen e inerteve. 

 
Uji per cimento 

 

 

 

Uji i perdorur per beton duhet te jete i paster, i fresket dhe pa balte, papasteri organike vegjetale dhe pa 

kripera dhe substanca te tjera qe nderhyjne ose demtojne forcen apo durueshmerine e betonit. Uji duhet te 

sigurohet mundesisht nga furnizime publike dhe mund te merret nga burime te tjera vetem nese aprovohet 

nga Mbikqyresi i Punimeve. Nuk duhet te perdoret asnjehere uje nga germimet, kullimet siperfaqesore 

apo kanalet e vaditjes. Vetem uje i aprovuar nga ana cilesore duhet te perdoret per larjen e pastrimin e 

armaturave, kujdesin e betonit si dhe per qellime te ngjashme. 

 

 

 
 

5.5 Kerkesat per perzjerjen e betonit 

 

 
Fortesia 

Klasifikimet i referohen raporteve te cimentos, inertve te imta dhe inerteve te trasha. Kerkesat per perzjerjen 

e betonit duhet te konsistojne ne ndarjen propocionale dhe perzjerjen per fortesite e meposhtme kur behen 

testet e kubikeve; 

 

 
 

Klasa e betonit Fortesia ne shtypje 

ne N/mm2 (NEWTON/mm2) 
 

7 dite 28 dite 
 

Klasa A&A (M100) (s)1:1,5: 3 17.00 25.50 

Klasa B&B (M200) (s)1:2:4 14.00 21.00 

Klasa C&C (M250) (s)1:3:6 6.50 10.00 

 
Klasa D&D (M300) (s)1:6:12 Me pelqimin e Menaxherit te Projektit 

 

 

 
Shenim. (s) = Çimento sulfate e rezistueshme. 
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Raporti uje-cimento 

 

 
Raporti uje-cimento eshte raport i peshes se cimentos ne te. Permbajtja e ujit duhet te jete efikase per te 

prodhuar nje perzjerje te punueshme te fortesise se specifikuar, por permbajtja totale e ujit duhet te 

percaktohet nga tabela e meposhtme: 

 

 
 

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

Klasa A&A (M100) (s)1:1,5:3 0.5 

Klasa B&B (M200) (s)1:2:4 0.6 

Klasa C&C (M250) (s)1:3:6 0.65 

Klasa D&D (M300) (s)1:6:12 Me pelqimin e Mbikqyresit te Punimeve 

Shenim. (s) = Çimento sulfate e rezistueshme. 

 

 
 

Qendrueshmeria 

 

 

 
Raportet e perberesve duhet te jene te ndryshem per te siguruar qendrueshmerine e desheruar te betonit kur 

provohet (testohet), ne pershtatje me kerkesat e meposhtme ose sipas urdherave te Mbikqyresit te 

Punimeve. 

 

 

Perdorimet e betonit Min&Max (mm) 

Seksionet normale te perforcuara  25 ne 75 

te ngjeshura me vibrime, ngjeshja 

me dore e mases se betonit 

 

 

 
Seksione prej betonarmeje te renda 50 ne 100 

te ngjeshura me vibracion, beton i ngjeshur 

me dore ne pllaka te perforcuara normalisht, 
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trare, kollona dhe mure. 

 
 

Ne te gjitha rastet, raportet e agregatit ne beton duhet te jene te tilla qe te prodhohen perzjerje te cilat do 

futen neper qoshe edhe cepa te formave si dhe perreth perforcimit pa lejuar ndarjen e materialeve. 

 

5.6 Matja e materialeve 

 

 
Inertet e imeta dhe te trasha do te peshohen ose te maten me kujdes ne pershtatje me kerkesat e 

Manaxheri te Projektit. Ato nuk do te maten ne asnje rast me lopata apo karroca dore. Cemento do te 

matet me thase 50 kg dhe masa e perzjerjes do te jete e tille qe grumbulli i materialeve te pershtatet per 

nje ose me shume thase. 

 

 
5.7 Metodat e perzjerjes 

 

 
Betoni duhet te perzjehet ne perzjeresa mekanike te miratuar qe me pare. Perzjersi, hinka dhe pjesa 

perpunuese e tij duhet te jene te mbrojtura nga shiu dhe era. 

Inertet dhe cimento duhet te perzjehen se bashku para se te shtohet uje derisa persjerja te fitoje ngjyren dhe 

fortesine e duhur. Duhet te largohen papastertirat dhe substancat e tjera te padeshirueshme. Uji nuk duhet 

te shtohet nga zorra apo rezervuare ne menyre te pakujdesshme. I gjithe betoni duhet te perzihet uniformisht 

ne fabrika moderne perzjerjeje per prodhimin maximal te betonit te nevojshem per plotesimin e punes 

brenda kohes se percaktuar pa zvogeluar kohen e nevojshme per perzjerje. Betoni duhet te perzjehet ne 

perzjeresa betoni per kohezgjatjen e kerkuar per shperndarjen uniforme te perberesve per te prodhuar nje 

mase homogjene me ngjyre dhe fortesi por jo me pak se 1-1/2 minute. Perzjeresi duhet te perdoret nga 

punetore te specializuar qe kane eksperience te meparshme ne drejtimin e perdorimin e pezjeresit te betonit. 

Me mbarimin e kohes se perzjerjes, perzjeresi dhe te gjitha mjetet e perdorura do te pastrohen mire perpara 

se betoni i mbetur ne to te kete kohe te forcohet. 

Ne asnje menyre nuk duhet qe betoni te perzjehet me dore pa miratimin e Mbikqyresit te Punimeve, miratim 

ky qe do te jepet vetem per sasi te vogla ne kushte te vecanta. 

 
5.8 Provat e fortesise gjate punes. 

 

 
Sipermarresi 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, Sipermarresi duhet te siguroje te 
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pakten nje set shtese 3 kubikesh per cdo 30 m3 shtese. Ne se mesatarja e proves se fortesise se kampionit 

per cdo porcion te punes bie poshte minimumit te lejueshem te fortesise se specifikuar, Mbikqyresi i 

Punimeve do te udhezoje nje ndryshim ne raportet ose permbajtjen e ujit ne beton, ose te dyja, ne menyre 

qe Punedhenesi te mos kete shtese kostoje. Sipermarresi duhet te percaktoje te gjitha kampionet qe kane te 

bejne me raportet e betonimit prej nga ku jane marre. Nese rezultatet e testeve te fortesise mbas kontrollit 

te specimentit tregojne se betoni i perftuar nuk i ploteson kerkesat e specifikuara ose kur ka prova te tjera 

qe tregojne se cilesia e betonit eshte nen nivelin e kerkesave te specifiuara, betoni ne vendin, qe perfaqeson 

kampioni do te refuzohet nga Mbikqyresi i Punimeve dhe Sipermarresi do ta levize dhe ta rivendose masen 

e kthyer te betonit mbrapsh me shpenzimet e veta. Sipermarresi do te mbuloje shpenzimet e te gjitha 

provave qe do te behen ne nje laborator qe eshte aprovuar Punedhenesit. 

 

 
5.9 Transportimi i betonit 

 

 
Betoni duhet te levizet nga vendi i pergatitjes ne vendin e vendosjes perfundimtare sa me shpejt ne menyre 

qe te pengohet ndarja ose humbja e ndonje perberesi. 

Kur te jete e mundshme, betoni do te derdhet nga perzjeresi direkt ne nje paisje qe do te beje transportimin 

ne destinacionin perfundimtar dhe betoni do te shkarkohet ne menyre aq te mbledhur sa te jete e mundur 

ne vendin perfundimtar per te shmangur shperndarjen ose derdhjen e tij. 

 

 

Ne se Sipermarresi propozon te perdore pompa per transportimin dhe vendosjen e betonit, ai duhet te 

paraqese detaje te plota per paisjet dhe tekniken e perdorimit qe ai propozon per te perdorur per tu miratuar 

tek Mbikqyresi i Punimeve. 

 

 

Ne rastet kur betoni transportohet me rreshqitje apo me pompa, kantieri qe do te perdoret, duhet te 

projektohet per te siguruar rrjedhjen e vashdueshme dhe te panderprere ne rrepire apo 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 paster. Uji i perdorur per kete qellim, duhet te largohet (derdhet) nga çdo ambjent pune 

i perhershem. 

 
5.10 Hedhja dhe ngjeshja e betonit 

 

 
Sipermarresi duhet te kete aprovimin e Mbikqyresit te Punimeve per masat e propozuara perpara se te filloje 

betonimin. 
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Te gjitha vendet e hedhjes dhe te ngjeshjes se betonit, duhet te mbahen ne mbikqyrje te vazhdueshme nga 

pjesetaret perkates te ekipit te Sipermarresit. 

Sipermarresi duhet te ndjeke nga afer ngjeshjen e betonit, si nje pune me rendesi te madhe, objekt i te cilit 

do te jete prodhimi i nje betoni te papershkushem nga uji me nje densitet dhe fortesi maximale. 

 

 

Pasi te jete perzjere, betoni duhet te transportohet ne vendin e tij te punes sa me shpejt qe te jete e mundur, 

i ngjeshur mire ne vendin rreth perforcimit, i perzjere sic duhet me lopate me mjete te pershtatshme celiku 

per kallepe duke siguruar nje siperfaqe te mire dhe beton te dendur, pa vrima, dhe i ngjeshur mire per te 

sjelle uje ne siperfaqe dhe per te ndaluar xhepat e ajrit. Armatura duhet te 

jete e hapur ne menyre te tille qe te lejoje daljen e bulezave te ajrit , dhe betoni duhet te vibrohet me cdo 

kusht me mekanizma vibruese per ta bere ate te dendur, aty ku eshte e nevojshme 

Betoni duhet te hidhet sa eshte i fresket dhe para se te kete fituar qendrueshmerine fillestare, dhe ne cdo 

rast jo me vone se 30 minuta pas perzjerjes. 

Metoda e transportimit te betonit nga perzjeresi ne vendin e tij te punes duhet te aprovohet nga Mbikqyresi 

i Punimeve. 

Nuk do te lejohet asnje metode qe nxit ndarjen apo vecimin e pjeseve te trasha dhe te holla, apo qe lejojne 

derdhjen e betonit lirisht nga nje lartesi me e madhe se 1.5m. 

Kur hedhja e betonit nderpritet, betoni nuk duhet ne asnje menyre te lejohet te formoje skaje apo ane, por 

duhet te ndalohet dhe te forcohet mire ne nje ndalese te ndertuar posacerisht dhe te formuar mire per te 

krijuar nje bashkim konstruktiv efikas, qe eshte ne pergjithesi, ne qoshet e djathta drejt armatimit kryesor. 

Pozicioni dhe projekti i fugave te tilla, duhet te aprovohen nga Mbikqyresi i Punimeve. 

Menjehere para se te hidhet betoni tjeter, siperfaqet e te gjitha fugave duhet te kontrollohen, te pastrohen 

me furce dhe te lahen me llaç te paster. Eshte e keshillueshme qe ashpersia e betonit te jete arritur kur ngjyra 

behet gri dhe te mos lihet derisa te forcohet. 

Para se betoni te hidhet ne ose kundrejt nje germimi, ky germim duhet te jete i forcuar dhe pa uje te 

rrjedhshem apo te ndenjur, vaj dhe lende te demshme. Balta e qullet dhe materialet te tjera dhe ne rast 

germim guresh, copesa dhe thermija do te hiqen. Gropa duhet te jete e qullet por jo e lagur dhe duhet te 

ndermerren masa paraprake per te parandaluar ujerat nenetokesore qe te demtojne betonin e pa hedhur ose 

te shkaktojne levizjen e betonit. 

Aty ku eshte e nevojshme apo e kerkuar nga Mbikqyresi i Punimeve, betoni duhet te vibrohet gjate hedhjes 

me vibratore te brendshem, te afta per te prodhuar vibrime jo me pak se 5000 cikle per minute. Sipermarresi 

duhet te tregoje kujdes per te shmangur kontaktin midis vibratoreve dhe perforcimit, dhe te evitoje vecimin 

e inerteve nga vibrimi i tepert. Vibratoret duhet te vendosen vertikalisht ne beton 500 mm larg dhe te 
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terhiqen gradualisht kur flluckat e ajrit nuk dalin me ne siperfaqe. Nqs, ne vazhdim, shtypja eshte aplikuar 

jashte armatures, duhet te kihet kujdes i madh qe te shmanget demtimi i betonarmese. 

Kur betoni vendoset ne ndalesa horizontale ose te pjerreta te kalimit te ujit, kjo e fundit duhet te zhvendoset 

duke i lene vendin betonit qe duhet te ngjeshet ne nje nivel pak me te larte se fundi i ndaleses se ujit para 

se te leshohet uji per te siguruar ngjeshje te plote te betonit rreth ndaleses se ujit. 

 

5.11 Betonim ne kohe te nxehte 

 

 
Sipermarresi duhet te tregoje kujdes gjate motit te nxehte per te parandaluar carjen apo plasaritjen e betonit. 

Aty ku eshte e realizueshme, Sipermarresi duhet te marre masa qe betoni te hidhet ne mengjes ose naten 

vone. 

Sipermarresi duhet te kete kujdes te veçante per kerkesat e specifiuara ketu per kujdesin. Kallepet duhet te 

mbulohen nga ekspozimi direkt ne diell si para vendosjes se betonit, ashtu edhe gjate hedhjes dhe vendosjes. 

Sipermarresi duhet te marre masa te pershtatshme per te siguruar qe armimi dhe hedhja e mases per tu 

betonuar eshte mbajtur ne temperaturat me te uleta te zbatueshme. 

 

 
5.12 Kujdesi per betonin 

 

 
Vetem neqoftese eshte percaktuar apo urdheruar ndryshe nga Mbikqyresi i Punimeve, te gjitha betonet do 

te ndiqen me kujdes si me poshte: 

1.  Siperfaqe betoni horizontale: do te mbahet e laget vashdimisht per te pakten 7 dite pas hedhjes. 

Ato do te mbulohen me materiale uje mbajtes si thase kerpi, pelhure, rere e paster ose rrogos ose 

metoda te tjerra te miratuara nga Mbikqyresi i Punimeve. 

2.  Siperfaqe vertikale: do te kujdesen fillimisht duke lene armaturat ne vend pa levizur, duke varur 

pelhure ose thase kerpi mbi siperfaqen e perfunduar dhe duke e mbajtur vazhdimisht te laget ose 

duke e mbuluar me plasmas. 

 

 

 
 

5.13 Forcimi i betonit 

 

 
Me perfundimin e germimit dhe aty ku tregohet ne vizatimet ose urdherohet nga Mbikqyresi i Punimeve, 

nje shtrese forcuese betoni e kategorise D jo me pak se 75 mm e trashe ose e thelle do te vendoset per te 

parandaluar shperberjen e mases dhe per te formuar nje siperfaqe te paster pune per strukturen. 
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5.14 Hekuri i armimit 

 

 
Shufrat e armimit duhet te kthehen sipas masave dhe dimensioneve te vizatimeve, dhe ne perputhje te plote 

me rregulloren e, rishikuar se fundi te ASTM, shenimi A-615 me titullin 

 

 

“Specifikimet per shufrat e hekurit per betonarme”. Ato duhet te perkulen ne perputhje me vizatimet e 

ASTM A-305, Celik 3 me sigma te rrjedhshmerise 250 kg/cm
2
 . 

 

 
Hekuri i armimit duhet te jete pa njolla, ndryshk, mbeturina te mullijve, bojera, vajra, graso, dherave 

ngjitese ose ndonje material tjeter qe mund te demtoje lidhjen midis betonit dhe armimit ose qe mund te 

shkaktoje korrozion te armimit ose shperberje te betonit. Çimento per suva nuk duhet te lejohet. As 

madhesia dhe as gjatesia e shufrave nuk duhet te jene me pak se madhesia ose gjatesia e treguar ne vizatime. 

 

 

Shufrat duhet te perkulen gjithmone ne te ftohte. Shufrat e perkulura jo sic duhet do te perdoren vetem ne 

se mjetet e perdorura per drejtimin dhe riperkuljen te jene te tilla qe te mos demtoje materialin. Asnje armim 

nuk do te perkulet ne pozita pune pa aprovimin e Mbikqyresit te Punimeve, ne se eshte ngulur ne betonin e 

forcuar. Rrezja e brendeshme e perkuljeve nuk duhet te jete me e vogel se dyfishi i diametrit te shufrave 

per hekur te bute dhe trefishi i diametrit te shufres per hekur shume elastik. 

 

 

Armimi duhet te behet me shume kujdes dhe te mbahet nga paisjet e miratuara ne pozicionin e paraqitura 

ne skica. Shufrat qe jane parashikuar te jene ne kontakt duhet te lidhen se bashku me siguri te larte ne te 

gjitha pikat e kryqezimit me tel te kalitur hekuri te bute me diameter.No.16. Kordonat lidhes dhe te tjeret si 

keto duhet te lidhen fort me shufrat me te cilat jane parashikuar te jene ne kontakt dhe pervec kesaj duhet 

te lidhen ne menyre te sigurte me tel. Menjehere para betonimit, armimi duhet te kontrollohet per saktesi 

vendosjeje dhe pastertie dhe do te korigjohet ne se eshte e nevojshme. 

Spesoret duhet te jene prej llaci me cimento dhe rere 1:2 ose materiale te tjera te miratuara nga Mbikqyresi 

i Punimeve. 
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Sipermarresi duhet te pershtase masa efektive per te siguruar qe perforcimi te qendroje i palevizur gjate 

forcimit te mases se hedhur dhe vendosjes se betonit. 

Ne soletat e dhena me dy ose me shume shtresa perforcimi, shtresat paralele te hekurit duhet te mbeshteten 

ne pozicion me ndihmen e mbajteseve prej hekuri. Spesoret vendosen ne cdo mbajtese per te mbeshtetur 

shtresat e armimit nga forcimi ose armatura. 

Perveç se kur tregohet ndryshe ne skica, gjatesia e nyjeve bashkuese duhet te jete jo me pak se 40 here e 

diametrit te shufres me diameter me te madh. 

Armimet e ndertuara kur shtrohen perbri seksioneve te tjera te armimit ose kur xhuntohen, duhet te kene 

nje minimum xhuntimi prej 300mm per shufrat kryesore dhe 150 mm per shufrat e terthorta. Perdorimi i 

mbeturinave te prera nuk do te lejohet. 

 

 

Pervec se kur eshte specifiuar apo treguar ndryshe ne skica, mbulimi i betonit ne perforcimin me te afert 

duke perjashtuar suvane ose punime te tjera dekorative dhe forcim betoni, do te jete si me poshte: 

1. Per pune te jashtme dhe per pune ne siperfaqe toke dhe ne struktura ujembajtese -50mm 

2. Per pune te brendeshme ne struktura joujembajtese: 

a) per trare dhe kolona-50mm ne hekurin kryesor dhe ne asnje vend me pak se 

40mm ne shufren me afer murit te jashtem 

b) per forcimin e soletave-25mm per te gjitha shufrat ose diametri i shufres me te 

madhe, ciladoqofte me e madhja. 

Prerja, perkulja dhe vendosja e armimit do te jete pjese e punes brenda cmimit njesi te vendosura ne 

Oferten e tenderit per armimin e hekurit te furnizuar dhe te vene ne pune. 

Projektimi i armimit nga puna qe eshte duke u realizuar ose e realizuar tashme, nuk do te kthehet ne 

pozicionin e sakte vetem ne rast se eshte miratuar nga Mbikqyresi i Punimeve dhe do te mbrohet nga 

deformimi ose demtime te tjera. Saldimi i shufrave te perforcuara me perjashtim te rasteve te shufrave te 

fabrikuara me saldim nuk do te lejohet. Shufrat e perforcuara te ekspozuara per shtesa te ardhshme, do te 

mbrohen nga korrozioni dhe rreziqe te tjera. 

 
5.15 Kallepet ose armaturat 

Armaturat ose kallepet duhet te jene ne pershtatje me profilet, linjat dhe dimensionet e betonimit te 

percaktuara ne skica, te fiksuara apo te mbeshtetura me pyka apo mjete te ngjashme per te lejuar qe 

ngarkimi te jet 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 paraqitur ne 

Oferten e tenderit per kategori te ndryshme te betonit te furnizuar dhe te hedhur ne pune. 

Kallepi duhet te ndertohet me vija qe mbyllen lehtesisht per largimin e ujit, materialeve te demshme dhe 
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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 ne goditje apo sheputje. Kallepe per traret duhet te montohen me nje pjese ngritese 6mm per cdo 3m 

shtrirje. 

Metodat e fiksimit te kallepit faqe te ekspozuara te betonit nuk duhet te perfshijne ndonje lloj fiksusi ne 

beton ne menyre qe te kemi siperfaqe te sheshte betoni. Asnje bulon, tel apo ndonje mjet tjeter perdorur per 

qellime fiksimi te kallepeve apo armimit nuk duhet te perdoret ne betonim i cili 

 

 

do te jete i papershkueshem nga uji. Lidhjet e perhershme metalike dhe spesoret nuk duhet te kene pjese te 

tyre fiksuse si te perhershme Brenda 50 mm te siperfaqes se perfunduar te betonit, dhe ndonje vrime e lene 

ne faqet e betonit e paekspozuar duhet qe te mbyllet permes nje suvatimi me llac cimento te forte 1:2. 

Nje tolerance prej 3mm ne rritje ne nivel do te lejohet ne ngritjen e kallepit i cili duhet te jete i forte, rigjid 

perkundrejt betoneve te laget, vibrimeve dhe ngarkesave te ndertimit dhe duhet te mbetet ne pershtatje te 

plote me skicen dhe nivelin e pranuar perpara betonimit. Ajo duhet te jete sic duhet i papershkueshem nga 

uji qe te siguroje qe nuk do te ndodhin “disekuilibra” ose largimin e llacit per ne bashkimet, ose te lengut 

nga betoni. 

Te gjitha qoshet e jashtme te betonit qe nuk jane vendosur pergjithmone ne toke duhet tu jepet 18mm kanal, 

pervec aty ku tregohet ndryshe ne vizatimet. 

 

 
Tubat, tubat fleksibel (per linjat elektrike) dhe mjetet e tjera per fiksimin dhe konet ose te tjera pajisje per 

formimin e vrimave, kanaleve, ulluqeve etj, duhet qe te fiksohen ne menyre rigjide ne armaturat dhe 

aprovimi i Mbikqyresit te Punimeve do te kerkohet perpara. 

Druri (derrasa) i armaturave nuk duhet te deformohen kur te lagen.Per siperfaqe te paekspozuara dhe 

punime jo fine, mund te perdoret derrase armature e palemuar. Ne te gjitha rastet e tjera siperfaqja ne 

kontakt me betonet duhet te jete e lemuar (zduguar). Druri duhet te jete I staxhionuar mire, pa nyje, te 

cara, vrima te vjetra gozhdash dhe gjera te ngjashme dhe pa material tjeter te huaj te ngjitur ne te. 

 

 

 
5.16 Ndertimi dhe cilesia e armatures 

 

 
Armatura duhet te jete mjaft rigjide dhe e forte ne menyre qe t‟i qendroje forces se betonit dhe te cdo 

ngarkese konstruktive dhe duhet te jete e formes se kerkuar. Njeri nga te dy materialet mund te perdoret, 

druri ose metali. Cilido material te jete perdorur, duhet te jete i mberthyer ne menyre gjatesore dhe 
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terthore, i perforcuar dhe gjithashtu per te siguroje rigjiditetin duhet te jete i papershkueshem nga uji ne te 

gjitha rastet e paparashikuara. 

Armatura e mire duhet te perdoret per te prodhuar nje pune perfundimtare me cilesi te larte pavaresisht qe 

gjurmet e shenjave te kallepit te armimit mbi siperfaqen e betonit do te mbeten. 

 

 

Armatura duhet te jete nga veshje me derrase te thate, ose armature me siperfaqe metalike te cilesise se larte 

duhet te perdoren. Armatura e cilesise se ulet mund te perdoret per siperfaqe qe duhet te suvatohen ose ato 

te groposura ne toke, dhe duhet te montohen nga derrasa ne forme pykash me qoshet e lemuara dhe te 

sigurta ose nga armatura celiku te aprovuara. 

 

 

Pjesa e brendshme e te gjithe armaturave (perjashto ato per punimet qe do te mbarohen me suvatim) duhet 

te lyhen me vaj liri, nafte bruto, ose sapun cdo here qe ato te fiksohen. Vaji duhet te aplikohet perpara se te 

jete vendosur perforcimi dhe nuk duhet lejuar qe lyerja te preke peforcimin. Vajosja etj, behen qe te 

parandaloje ngjitjen e betonit tek armatura . 

 

 

Armatura duhet te goditet pa tronditur, vibruar ose demtuar betonin. Armatura qe do te riperdoret duhet te 

riparohet dhe pastrohet perpara se te rivendoset. Siperfaqet e brendshme te gjithe armaturave duhet te 

pastrohen komplet perpara vendosjes se betonit. 

Kur armatura eshte prej lende drusore, siperfaqja e brendshme duhet te laget pikerisht perpara se te hidhet 

betoni per te shmangur keshtu absorbimin e lageshtires nga betoni. 

 

 

Megjithate per ndonje armature momentale ose te propozuar duhet te merret miratimi i Mbikqyresit te 

Punimeve, dhe Sipermarresi duhet te mbaje pergjegjesi te plote per kapacitetin e tij dhe per permbushjen e 

kesaj klauzole si dhe per ndonje konseguence te dukshme te nje pune te parakohshme ose te demshme. 

Ai duhet te heqe dhe rivendose ndonje ngritje te manget ose derdhje te betonit per te cilen armatura ka 

defekte ne zbatim te kesaj klauzole, ne nje mase te tille sic ndoshta kerkohet nga Mbikqyresi i Punimeve. 

 

 

Pasi te vendoset ne pozicion armatura duhet te mbrohet kundrejt te gjitha demtimeve dhe efekteve te motit 

dhe ndryshimeve te temperatures. Ne qofte se kjo eshte gjetur si e pazbatueshme per vendosjen e 

menjehereshme te betonit, armatura duhet te inspektohet perpara se betoni te hidhet per t‟u siguruar qe 

bashkimet jane te puthitura, qe forma eshte sipas modelit dhe qe te gjitha papastertite jane rihequr perfshire 

ndonje veprim te ujit nga lageshtira e permendur me siper 
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Vetem lidhjet dhe shtrengimet etj. te aprovuara nga Mbikqyresi i Punimeve duhet te perdoren. Terheqjet, 

konet, pajisjet larese ose te tjera mekanizma te cilat lene vrima ose depresione ne siperfaqen e betonit me 

diametra me te medha se 20 mm nuk do te lihen brenda formave. 

 

5.17 Heqja e armatures 

 

 
Armatura nuk duhet te levizet derisa betoni te arrije fortesine e duhur per te siguruar nje qendrueshmeri te 

struktures dhe per te mbajtur ngarkesen ne keputje dhe cdo ngarkese konstruktive qe mund te veproje ne 

te. Betoni duhet te jete mjaft i forte dhe te parandalohet demtimi i siperfaqeve nepermjet perdorjes me 

kujdes te veglave ne heqjen e formave. 

Armatura duhet te hiqet vetem me lejen e Mbikqyresit te Punimeve dhe puna e dukshme pas marrjes te nje 

lejeje te tille duhet te kryhet nen supervizionin personal te nje tekniku ndertimi kompetent. Kujdes i madh 

duhet te ushtrohet gjate levizjes se armatures per te shmangur tronditjet ose ne te kundert shtypjen ne beton 

 

 

Ne rastin kur Mbikqyresi i Punimeve e konsideron qe Sipermarresi duhet te vonoje heqjen e armatures ose 

per shkak te kohes ose per ndonje arsye tjeter ai mund te urdheroje Sipermarresin qe te vonoje te tilla levizje 

dhe Sipermarresi nuk duhet te ankohet per vonesa ne konseguence te kesaj. 

 

 

Pavaresisht nga kjo ndonje njoftim i lejuar ose aprovim i dhene nga Mbikqyresi i Punimeve, Sipermarresi 

duhet te jete pergjegjes per ndonje demtim per punen dhe cdo demtim per rrjedhim shkaktuar nga levizja 

ose qe rezulton nga levizja e armatures. 

 

 

Tabela meposhte eshte dhene si nje guide per Sipermarresin dhe nuk ka rruge qe cliron Sipermarresin nga 

detyrimet ketu: 

 
 

 

Tipi i Armatures Betoni 
 

 

 
Soleta dhe traret ne ane te mureve  1 Dite 

dhe kollonat e pangarkuara 
  

Mbeshtetjet e soleta dhe trareve 
 

7 Dite 
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te lena qellimisht ne vend 
  

Levizja e qellimshme e mbeshtetseve 14 Dite 
 

Te soletave dhe trareve 
  

(temperatura e ambientit duhet te jete 
  

25 grade celsius) 
  

 

 

 

 

 

5.18 Betoni i parapergatitur 

 

 
Perjashto rastin kur specifikohet ndryshe ketu njesite e betonit te parapergatitur duhet te derdhen ne tipin e 

aprovuar te cdo kallepi me nje numer individual ose shkronje per qellime indentifikimi. Numri i shkronjes 

duhet te jete ose i stampuar ose e futur ne kallep ne menyre qe cdo njesi e betonuar ne nje kallep te posacem 

do te deshmoje identifikimin e kallepit. Ne vazhdim data e betonimit te produktit duhet gjithashtu te 

gervishtet ose lyhet me boje mbi modelin. Pozicioni i shenjes se identifikimit te kallepit dhe dates duhet te 

jene ne faqen e cila nuk do te ekspozohet ne punen e perfunduar dhe duhet te aprovohet nga Mbikqyresi i 

Punimeve perpara se betonimi te filloje. 

 

 

Betoni per njesine e parafabrikuar duhet te testohet sic specifikohet ketu dhe duhet te vendoset dhe 

kompaktohet nga menyrat e aprovuara nga Mbikqyresi i Punimeve. 

Njesite e betonit te parafabrikuar nuk duhet te levizen ose transportohen nga vendi i betonimit derisa te kete 

kaluar nje periudhe prej 28 ditesh nga data e betonimit. 

Klauzolat ketu referuar betonit, hekurit te armuar dhe armatures duhet zbatuar njesoj edhe per betonin e 

parapergatitur. 

 

 

 

 
5.19 Pllakat e betonit 

 

 
Pllakat e betonit duhet te prodhohen ne fabrika te specializuara per prodhimin e tyre. Ato duhet te plotesojne 

nje sere kerkesash: 

Dimensioni 20x10x6cm 
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Perdorimi  Kembesore dhe Trafik te Lehte 

Pesha specifike >2200 kg/m3 

Rezistenca ne shtypje >500 kg/cm2 

Pershkueshmeria nga uji <12% 

 
Ngjyra Sipas Porosise 

 
Sasia per m2 50 cope 

 

 

Pllapat duhet te jene te prodhuara me dy shtresa 

 

 

 
Shtresa 1 – Shtresa e Poshteme, perben 88% te volumit te pllakes dhe do jete e prodhuar ne presa me presion 

dhe vibrim per te garantuar Marken e Betonit dhe uniformitetin. Betoni i prodhuar duhet te jete i Klases A- 

A, I pergatitur me Inerte te fraksionuara me granulometri 0-8mm dhe çimento Portland e rezistueshme. 

Ngyra ne kete shtrese mund te realizohet me porosi. 

 

 

Shtresa 2 – Shtresa e Siperme, perben 12% te volumit te pllakes (spesorit) realizohet me inerte te 

fraksionuara me granulometri 0-5mm, inerte te seleksionuara kuarci me granulometri 1-3mm, oksid hekuri 

dhe çimento Portland e rezistueshme. 

Pllakat duhet te jene te prodhuara me siperfaqe te ashper (per te evituar rreshqitjen) dhe te rezistueshme 

ndaj ngricave. 

 

 

 

 
5.20 Mbulimi i cmimit njesi per betonet 

Cmimi njesi per nje meter kub beton I derdhur mbulon furnizimin e inerteve, cimentos dhe ujit dhe 

perzjerjen, hedhjen dhe ngjeshjen ne cdo seksion ose trashesi, kujdesin, provat dhe te gjitha aktivitetet e 

tjera qe pershkruhen me siper te cilat jane domosdoshmerisht te nevojshme per ekzekutimin e punimeve. 

 

 

Pervec sa me siper, formimi i bashkimeve siç tregohen ne vizatimet ose siç instruktohen nga M.P., mbushja 

e bashkimeve me material izolues, vedosja e armimit ku te jete e nevojshme, armaturat dhe fuqia punetore 

jane perfshire ne cmimin njesi te betoneve. 

Vetem kosto e transportimit te inerteve, cimentos hekurit nuk perfshihen ne cmimin njesi te betonit, por ne 
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cmimin njesi te transportit. 

 

Matjet: Matja e volumit te betonit te derdhur do te bazohet ne permasat e marra nga vizatimet qe 

lidhen me kete punim. 

Cdo volum betoni pertej llimiteve te treguara ne vizatime nuk do te paguhen nese M.P. nuk ka 

instrukuar ndryshe paraprakisht me shkrim. 

Cmimet njesi per zera te ndryshm punime betoni jane si me poshte: 

 

SPECIFIKIMET  TEKNIKE 

 

SHTRESA E BETONIT MBROJTES. 

 
 

TABELA E PËRMBAJTJES 

 
 
        
TË PËRGJITHSHME 

KONTROLLI I CILËSISË 

PUNA PËRGATITORE DHE  INSPEKTIMI 

MATERIALET 

KËRKESAT PËR PËRZJERJEN E BETONIT 

MATJA  E  MATERIALEVE 

METODAT E PËRZJERJES 

PROVAT E FORTËSISË GJATË PUNËS 

TRANSPORTIMI I BETONIT 

HEDHJA DHE NGJESHJA E BETONIT 

BETONIMI NË KOHË TË NXEHTË  

KUJDESI PËR BETONIN 

FORCIMI   BETONIT 

HEKURI I ARMIMIT 

KALLËPËT OSE ARMATURAT 

NDËRTIMI DHE CILËSIA E ARMATURËS 
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HEQJA E ARMATURËS 

BETON I PARAPËRGATITUR 

MBULIMI I ÇMIMIT NJËSI PËR BETONET 

 
 
 
 
 

Të përgjithshme 

 

Puna e mbuluar nga ky seksion i specifikimeve konsiston në furnizimin e gjithë kantierit, punën, 

pajisjet, veglat dhe materialet, dhe kryerjen e te gjitha punimeve, në lidhje me hedhjen, 

kujdesin, përfundimin e punës së betonit dhe hekurin e armimit në përputhje rigoroze me këtë 

kapitull të specifikimeve dhe projekt zbatimin. 

 
Në fillim të Kontratës Sipërmarrësi duhet të paraqesë për miratim tek Mbikëqyrësi i Punimeve një njoftim 
për metodat duke detajuar, në lidhje me kërkesat e këtyre Specifikimeve, propozimet e tij për 
organizimin e aktiviteteve të betonimit në shesh (terren).  Njoftimi i metodave do të përfshijë çështjet e 
mëposhtme: 

 

1.  Njësia e prodhimit e propozuar 

2.  Vendosja dhe shtrirja e paisjeve të prodhimit të betonit 

3.  Metodat e propozuara për organizimin e paisjeve të prodhimit të betonit 

4.  Proçedurat e kontrollit të cilësisë së betonit dhe materialeve të betonit 

5.  Transporti dhe hedhja e betonit 

6.  Detaje të punës së bërjes së kallëpeve duke përfshirë kohën e heqjes së kallëpeve dhe 
proçedurat për mbështetjen e përkohshme të trarëve dhe të soletave. 

 
 
Kontrolli i cilësisë 
 
Sipërmarrësi do të punësojë inxhinier të kualifikuar, të specializuar dhe me eksperiencë, i cili do të jetë pergjegjës për kontrollin e cilësisë të të 
gjithë betonit. Materialet dhe mjeshtëria e përdorur në punimet e betonit duhet të jetë e një cilësie sa më të lartë që të jetë e mundur, prandaj 
vetëm personel me eksperiencë dhe aftësi të plotë në këtë kategori punimesh do të punësohet për punën që përfshin ky seksion specifikimesh. 

 
 
Puna përgatitore dhe inspektimi 
 

Përpara se të jetë kryer ndonjë proçes i përgatitjes së llaçit ose betonit, zona brenda 

armaturave (ose sipërfaqe të tjera sipas zbatimit)  duhet të jetë pastruar shumë mirë me ujë ose 

me ajër të komprimuar. Çfarëdo që ka të bëjë me këtë proçes duhet të përgatitet siç është 

specifikuar. 
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Asnjë proçes betonimi nuk duhet të kryhet derisa Mbikëqyrësi i Punimeve të ketë inspektuar 
dhe aprovuar (nëse është e mundur) gërmimin, masat e marra për mbrojtjen nga kushtet 
atmosferike, masat për shpërndarjen e ujit për freskim dhe staxhionim, armaturat, ndalimin e 
ujit, fugat ndërtimore dhe fiksimin e fundeve dhe masa të tjera, armimin dhe çështje të tjera që 
duhet të fiksohen, si dhe të gjitha materialet e tjera për betonimin dhe masa të tjera në 
përgjithësi. Sipërmarrësi duhet t’i japë Mbikqyrësit të Punimeve njoftime të arsyeshme për të 
bërë të mundur që ky inspektim të kryhet. 

Materialet 
 

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

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

 
 

          Inertet 
 

        Të përgjithshme 
 

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

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

 
 
Inertet  e imta 
 

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

Shkalla e shpërndarjes për inertet e imëta të specifikuara si më lart, duhet të jenë brenda kufijve të 
mëposhtëm, të përcakuara nga Mbikëqyresi i Punimeve. 
 

 
Masa e Sitës    Përqindja që kalon (peshë e thatë) 
10.00mm                                                                    100 
5.00mm                                                                      89  në  100 
2.36mm                                                                      60  në  100 
1.18mm                                                                      30  në  100 
0.60mm (600 um)                                                       15  në  100 
0.30mm (300 um)                                                         5  në   70 
0.15mm (150 um)                                                         0  në   15 
 

Inertet e imëta për kategorinë D të betonit duhet të jenë të një cilësie të mirë nga rëra e brigjeve. Ajo 
duhet të jetë pastruar nga materialet natyrale e klasifikuar nga më e holla deri tek më e trasha, pa 
copëza, nga argjila, zgjyra, rëra, plehra dhe cifla të tjera. Nuk duhet të përmbajë me shumë se 10% të 
materialit më të hollë se 0.10mm (100um) të hapësirës në rrjetë, jo më shumë se 5%  të pjesës së 
mbetur në 2.36mm sitë; i gjithë materiali duhet të kalojë nëpër një rrjetë 10mm.  
 
 
          Inertet e trasha 

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

 
Masa e sitës    Përqindja e kalimit (në peshë të thatë) 

50.0 mm     100 

37.5 mm     90 në 100 

20.0 mm     35 në  70 

10.0 mm     10 në  40 

5.0 mm     0   në    5 
 

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

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

Shpërndarja   
 

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

 
 

Ruajtja e materialit të betonit 
 

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

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

 
 

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

 

Kërkesat për përzjerjen e betonit  
 
Fortësia  

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

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

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

 

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

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

 
Qëndrueshmëria 

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

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

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

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

 
Inertet e imëta dhe të trasha do të peshohen ose të maten me kujdes në përshtatje me kërkesat e Manaxheri të Projektit. Ato nuk do të maten 
në asnjë rast me lopata apo karroca dorë. Çimento do të matet me thasë 50 kg dhe masa e përzjerjes do të jetë e tillë që grumbulli i materialeve 
të përshtatet për një ose më shumë thasë.  

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

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

 
Transportimi i betonit 

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

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

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

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

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

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

 
Betonim ne kohë të nxehtë 

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

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

1.  Sipërfaqe betoni horizontale: do të mbahet e lagët vashdimisht për të paktën 7 ditë pas hedhjes. 
Ato do të mbulohen me materiale ujë mbajtës si thasë kërpi, pëlhurë, rërë e pastër ose rrogos 
ose metoda të tjera të miratuara nga Mbikëqyrësi i Punimeve. 
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2.  Sipërfaqe vertikale: do të kujdesen fillimisht duke lënë armaturat në vend pa lëvizur, duke varur 
pëlhurë ose thasë kërpi mbi sipërfaqen e përfunduar dhe duke e mbajtur vazhdimisht të lagët ose 
duke e mbuluar me plasmas.   

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

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

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

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

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

 

Betoni i parapërgatitur 

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

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

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

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

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

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

 
Betone Kat. D&D(s) (M300, konform STASH 5112-78)  
 

 
SPECIFIKIMET  TEKNIKE 

 
Punime per catin 

 
Catite tradicionale realizoen me konstruksion druri ( rrobulli ) bredh i kuq i cilesise se pare ose pishe e 
cilesise se pare. Permasat ne seksion zakonisht jane 110mm x 130mm - 120mm x 140mm  per mahite dhe 
tabanet ( traret e dyshemese ) ndersa per baballeket ( elementet vertikal ) seksioni eshte 130mm x 140mm 
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zakonisht.  

 

Pjeresia e catise eshte midis 26 grade dhe 30 grade por me e zakonshmja eshte 27 grade.  

 

petavrat jane me trashesi 2cm dhe gjeresi te ndryshme p[r qe nuk shkon me pak se 12cm dhe jo me shume 

se 20cm. cakonisht ne ditet e sotme zgjidhen petavra me gjeresi 14-15cm.  

 

Ne pjeset prane streheve gjejme rasa guri me siperfaqe dhe dimensione me te medha, me trashesi qe si 

kalon 3 cm dhe me tej – drejt kulmit – hasim pllaka me permasa me te vogla. Kjo vendosje behet per arsyen 

e qendrueshmerise se pllakave ( pllakat e vogla nuk i shtyjne dot pllakat e medha prane streheve ) dhe per 

arsyen se prane streheve, sasia e ujit te rreshjeve është perher me e madhe dhe mundesia e nderfutjes ne 

strukture po ashtu është e madhe. Ne kete menyre, mjeshtri ka zgjidhur dy problem. Per sa i perket 

trashesise është e rrendesishme ta theksojme se ajo nuk duhet ti kaloje te 3 cm ne rastin e plotesimit apo 

zevendesimit, per arsye sepse ne te kundert struktura do mbingarkohej.  

 

Ulluku është llamarine xingato . Ai ka nje gjeresi prej 12.5 cm dhe nje lartesi prej 8.5 cm por kjo varet nga 

siperfaqe e cvatise por kryesisht nuk behen shume te medhenj. Ai lidhet me konstruksionin perms 

elementeve metalike qe kapen me strukturen e drurit ( elementet e strehes). Per te ruajtur uniformitetin e 

ullukut e per te mos e lene te deformohet etj., ne hapesira te caktuara ( cdo 50 cm ) vendoset nje element 

metalik 2 cm i gjere. Ulluket vertikal kane Ø = 80 mm dhe jane llamarine xingato. 
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