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Objekti: RIKONSTRUKSION I AMBIENTEVE TE SHKOLLES SE 

BASHKUAR  “THANAS BOZO” DHE NDERTIMIN E PALESTRES  
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PJESA  I-re: PUNIMET E SHTRESAVE  
 

PERMBAJTJA 

 

               

 

 I-a     NENSHTRESA ME MATERIALE  GRANULARE   

                          ( cakell mbeturina-stabilizant) 

 

 

                              

 I-b       SHTRESA ASFALTOBETONI 

  (-asfaltobeton) 

 

            II-c      SHTRESAT E TROTUAREVE 

   

 

 

I-a   NENSHTRESA ME MATERIALE GRANULARE 

 

 

 

 

 

 QELLIMI         

 

 MATERIALET        

 

 NDERTIMI         

 

 TOLERANCAT NE NDERTIM      

 

 KRYERJA E PROVAVE TE MATERIALEVE    
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Qellimi 

 

 Ky seksion mbulon ndertimin e shtresave me, cakell mbeturina gurore.,stabilizant etj. 

Shtresat me zhavor (cakell mbeturina) 0-50 mm (d= 100 mm) ose zhavor (cakell mbeturina) 

0-100 mm (d= 150mm ), do te quhen me tutje “nenshtrese”  

 

 Materialet 

 

 Materiali i kesaj shtrese meret nga lumenjte ose guroret ose nga burime te tjera. Per 

punimet ne zonat e guroreve shih Pjesen 3: Punimet e dherave. 

 

Kjo shtrese nuk do te permbaje material dimensionet maksimale te te cilit i kalojne 50 mm 

(trashesia e shtreses perfundimtare 100 mm) ose 100 mm (trashesia e shtreses perfundimtare 

150 mm). 

 

Materiali i shtreses duhet te perputhet me kerkesat e meposhtme kur te vendoset 

perfundimisht ne veper: 

 

(a) Granulometria 

Granulometria per zhavoret duhet te jete ne perputhje me nje nga granulometrite e 

meposhteme,  Klasa A ose Klasa B,  dhe te tregoje nje siperfaqe pa gropa kur te vendoset ne 

shtresa : 

 

 Tabela  II-1 

   

Permasa e 

shkellezimit 

( ne mm ) 

KLASIFIKIMI A 

Perzierie Rere-Zhavorr 

Perqindja sipas Mases 

KLASIFIKIMI B 

Perzierie Rere-Zhavorr 

Perqindja sipas Mases 

75 

28 

20 

5 

2 

0.4 

0.075 

100 

80 - 100 

45 - 100 

30 - 85 

15 - 65 

5 - 35 

0 - 15 

 

100 

100 

60 – 100 

40 – 90 

15 – 50 

2 – 15 

 

Cakelli  mbeturina  duhet te plotesoje keto kushte: 

-     Indeksi i plasticitetit nuk duhet te kaloje 10 

- Nuk duhet te permbaje grimca me permasa mbi 2/3 e trashesise se shtreses, ne sasi mbi 5%. 

- Nuk duhet te permbaje mbi 10% grimca te dobta dhe argjilore 

 

(b) INDEKSI I PLASTICITETIT 

Indeksi maksimal i Plasticitetit (PI) i materjalit duhet te jete jo me shume se 10  

 

(c) CBR (California Bearing Ratio) minimale duhet te jete 30% 

 

 

(d) KERKESAT PER NGJESHJEN 
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Ne vendet me densitet te matur ne gjendje te thate te shtreses se ngjeshur, vlera 

minimale duhet te jete 95% e vleres se Proktorit te Modifikuar. 

 

  

 

                      Ndertimi 

 

(a) GJENDJA 

 

Kjo shtrese duhet te ndertohet vetem me kusht qe shtresa qe shtrihet poshte saj 

(subgrade ose tabani) te aprovohet nga Inxhinjeri Mbikqyres. Menjehere para 

vendosjes se materjalit, shtresa subgrade (tabani) duhet te kontrollohet per demtime 

ose mangesi qe duhen riparuar mire. 

 

(b) SHPERNDARJA 

 

Materjali do te grumbullohet ne sasi te mjaftueshme perte siguruar qe pas ngjeshjes, 

shtresa e ngjeshur do te plotesoje te gjitha kerkesat per trashesine e shtreses, nivelet, 

seksionin terthor dhe densitetin. Asnje kurriz nuk duhet te formohet kur shresa te jete 

mbaruar perfundimisht. 

 

Shperndarja do te behet me dore. 

                           Trashesia maksimale e  nenshtreses (subbase) e ngjeshur me nje kalim (proces) do te 

                         jete 150 mm.  

 

(c) NGJESHJA 

 

Materiali i nenshtreses (subbase) do te hidhet me dore deri ne trashesine dhe nivelet e 

duhura dhe plotesisht i ngjeshur me pajisje te pershtatshme, per te fituar densitetin 

specifik ne tere shtresen me permbajtje optimale lageshtie te percaktuar ( + / - 2 %). 

Shtresa e ngjeshur perfundimisht nuk duhet te kete siperfaqe jo te njetrajtshme, ndarje 

midis agregateve fine dhe te ashper, rrudha ose defekte te tjera. 

 

 Tolerancat ne Ndertim 

 

Shtresa nenbaze e perfunduar do te perputhet me tolerancat e dimensioneve te dhena me 

poshte: 

 

(a) NIVELET 

 

Siperfaqja e perfunduar do te jete brenda kufijve +15mm dhe +25 mm nga  

 

niveli i caktuar. 

 

 

 

 

(b) GJERESIA 
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Gjeresia e nenbazes nuk duhet te jete me e vogel se gjeresia e specifikuar. 

 

(c) TRASHESIA 

  

Trashesia mesatare e materialit per cdo gjatesi te rruges matur  para dhe pas niveleve, 

ose nga cpimet e testimeve, nuk duhet te jete me e vogel se trashesia e specifikuar. 

 

(d) SEKSIONI TERTHOR 

 

Ne cdo seksion terthor ndryshimi i nivelit midis cdo dy pikave nuk duhet te ndryshoje 

me me shume se 20 mm nga ai i dhene ne vizatimet. 

 

 KRYERJA E PROVAVE 

 

(a) PROVA FUSHORE,  

 

Me qellim qe te percaktojme kerkesat per ngjeshjen (numrin e kalimeve te pajisjes 

ngjeshese) provat fushore ne gjithe gjeresine e rruges se specifikuar dhe me gjatesi 

prej 50 m do te behen nga Kontraktori para fillimit te punimeve.  

 

(b) KONTROLLI I PROCESIT 

 

Frekuenca minimale e kryerjes se proves qe do te duhet per kontrollin e procesit do te 

jete sic eshte paraqitur ne tabelen  1 

 

TABELA  II-2 

 

PROVA Shpeshtesia e Provave 

Nje prove cdo : 

Materiale 

Dendesia e Fushes dhe 

Perberja e Ujit 

Toleranca e Ndertimeve 

Niveli i siperfaqes 

                Trashesia 

                Gjeresia  

                Prerje terthore 

 

1.500 m
2
 

 

 

25 m (3 pike per prerje terthore ) 

25  m 

200m 

25  m 

 

(c)INSPEKTIMI RUTINE DHE KRYERJA E PROVAVE TE MATERJALEVE 

 

Kjo do te behet per te bere proven e cilesise se materjaleve per tu perputhur me 

kerkesat e ketij seksioni, ose te riparohet ne menyre qe pas riparimit te jete ne 

perputhje me kerkesat e specifikuara. 
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I-c   SHTRESAT E TROTUAREVE 

 

Pllakat e betonit per trotuare 

 Për të gjitha llojet e sipërfaqeve të veshura, të parashikuara për kalimtarët, janë të 

përdorshme pllakat e betonit. Përzierjet e kokrrizave të gurit për nën-bazat e pastabilizuara për 

pllakat (shtresat siperfaqesore) mund të përmbajnë kokrriza të thyera ose natyrore të rërës, zhavorrit 

dhe/ose çakëllit. Për mbushjen e fugave përdoren përzierjet e kokrrizave të rërës. Pllakat e betonit 

për shtresat siperfaqesore duhet të prodhohen nga një shtrese e trashë prej betoni dhe pa plasaritje. 

Ato duhet të jenë në përputhje me kërkesat e dhëna: 

 

Cilësitë e pllakave prej betoni  Njësia matëse Vlera e 

kërkuar 

 shmangiet e përmasave: 

- gjatësi dhe gjerësi, jo më shumë se 

- lartësia, jo më shumë se 

 

mm 

mm 

 

± 3 

 ± 5 

 forca në shtypje: 

- mesatarja, të paktën 

- e veçantë, të paktën 

- rezistenca ndaj ngrirjes dhe kripës, të paktën 

 

N/mm2 

N/mm2 

cikli 

 

30 

25 

25 

Mbikqyrësi i Punimeve mund të miratojë përdorimin e pllakave prej betoni me cilësi të tjera. 

Nëqoftëse pllakat janë të prodhuara nga dy lloje të çimentos (bazë dhe veshje sipërfaqësore), atëherë 

lidhja e plotë e tyre duhet të sigurohet. Pllakat mund të vendosen në vija të drejta ose diagonalisht, 

zakonisht me dorë. Fugat duhet të mbushen nga një përzierje e kokrrizave të shpërlara të gurit, ku 

distanca ndërmjet pllakave duhet të jetë të paktën 8 mm e gjërë. Nëse fugat ndërmjet blloqeve ose 

pllakave do të mbushen me llaç-çimento, atëherë pllakat duhet të lagen përpara vendosjes mbi 

shtresën e bazës. 
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Bordurat 

 

(a) TE PERGJITHSHME 

Bordurat janë elementë gjatësorë që vendosen për stabilizimin dhe kufizimin e anëve të jashtme të 

korsive të trafikut. Ato duhet të ndërtohen në përmasat e përcaktuara në projekt dhe në përputhje me 

këto kushte teknike. 

 

(b) PERSHKRIMI 

Ndërtimi i Bordurave përfshin: 

• furnizimin e elementëve të parafabrikuar të përshtatshëm dhe vendosjen e tyre (në vepër), ose 

• furnizimin e të gjithë materialeve bazë të nevojshëm, prodhimin e tyre dhe vendosjen, sipas 

llojit të përcaktuar dhe në vëndin e përcaktuar në projekt. 

Këtu përfshihen gjithashtu të gjitha punimet për përgatitjen e bazamentit dhe realizimin e fugave. 

Këto punime duhet të zbatohen në kohë pa rreshje dhe kur temperatura e bazës (pa erë) është 5—

25ºC. Gjatë vendosjes duhet të merren masa të veçanta kur vlerat e temperaturës janë përkohësisht 

më të ulta ose më të larta.  

 

 (c) BORDURAT PREJ BETONI TE PARAFABRIKUAR 

Materialet bazë që përdoren për prodhimin e përzierjeve të betonit dhe ndërtimin e bordurave janë 

përcaktuar në këto kushte teknike. Testimi dhe vlerësimi i cilësisë së bordurave prej betoni të 

parafabrikuar duhet të kryhet në përputhje me kërkesat e përcaktuara në standartet europiane EN 

13369 dhe EN 13225. 

 (d) TESTIMI PROVE, I MIRATUAR 

Testimi provë duhet të kryhet përpara fillimit të prodhimit të rregullt të bordurave prej betoni të 

parafabrikuar si dhe, gjithashtu, pas çdo ndryshimi të përzierjes së projektuar dhe/ose proçesit 

teknologjik gjatë prodhimit të rregullt. 

Kryerja e testimit realizohet tek bordurat që janë 28 ditë të vjetra, prej mostrave të prera nga pjesa 

ballore ose e sipërme e sipërfaqes së rrafshët të bordurës. Një bordurë konsiderohet e përshtatshme 

nëse pas 25 cikleve të ngrirjes dhe shkrirjes do të plotësojë kriteret që vijojnë: 

• humbja e masës < 0.200 mg/mm²; 

• thellësia e dëmtimit < 1 mm. 

Për çdo tre mostra kryhet një testim, ku sipërfaqja individuale e mostrave nuk duhet të jetë më e 

vogël se 100 cm². 

 (e) KONTROLLI I PRODHIMIT RUTINE 

Respektohen të gjitha dispozitat në fuqi me përjashtim të: 

• mos-testimit të rezistencës në shtypje të betonit për bordurat prej betoni; 

• mos-kontrollit të rezistencës sipërfaqësore; 
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• rezistenca ndaj ngrirjes kontrollohet me anë të marrjes së mostrave të betonit, në kuadrin e 

kontrollit të rregullt të cilësisë së betonit në fabrikë; 

• rezistenca ndaj ngrirjes në prani të kripës (për shkrirje) kontrollohet në mostrat e nxjerra prej 

bordurave. 

Kontrolli kryhet në pjesën ballore të pjerrët ose sipërfaqen e sipërme të rrafshët të bordurës për 

betonin 28 ditë të vjetër. 

Një bordurë konsiderohet e përshtatshme nëse pas 25 cikleve të ngrirjes dhe shkrirjes do të plotësojë 

kriteret që vijojnë: 

• humbja e masës nuk është më e madhe se 0.250 mg/mm²; 

• thellësia e dëmtimit nuk është më e madhe se 2.0 mm. 

Proçedura mund të vazhdojë deri në 50 cikle në rastin kur humbja e masës pas 25 cikleve është më e 

madhe se 0.250 mg/mm² por më e vogël se 0.350 mg/mm². Bordura konsiderohet rezistente ndaj 

ngrirjes kur totali i humbjeve pas 50 cikleve ngrirje-shkrirje, të kryera në prani të kripës, nuk 

tejkalon 0.500 mg/mm² dhe thellësia e dëmtimit nuk tejkalon 2.5 mm. 

Gjatë testimit mostra duhet të mbulohet me mbulesë plastike për të parandaluar avullimin e ujit dhe 

për të ruajtur (mbajtur) një përqëndrim të njëjtë të solucionit të kripës. 

 (f) METODA E ZBATIMIT 

Gjatë sigurimit (blerjes) së materialeve për bordurat duhet të plotësohen kërkesat e këtyre kushteve 

teknike. 

Për prodhimin e të gjitha llojeve të masave të betonit për bordura dhe e llaçit të çimentos për 

mbushjen e fugave të bordurave duhet të plotësohen kërkesat e këtyre kushteve teknike. 

Vendosja e masave të betonit në vëndet e përcaktuara për ndërtimin e bordurave, si dhe të 

elementëve të parafabrikuar për bordura, është e përcaktuar në këto kushte teknike. 

Bordurat e parafabrikuara duhet zakonisht të vendosen mbi një bazament të përgatitur në mënyrën e 

duhur, të realizuar me beton të freskët (Class 15/20) në përputhje me projektin. Trashësia e shtresës 

mbështetëse mund të jetë të paktën 15 cm poshtë bordurave. Distanca ndërmjet bordurave duhet të 

jetë 10-15 mm. Vënd-bashkimet (fugat) midis tyre duhet të mbushen në anën ballore dhe të sipërme 

me llaç-çimento deri në një thellësi prej të paktën 30 mm, ndërsa pjesët e mbetura të fugave mund të 

mbushen me një rërë të përshtatshme. Sipërfaqja e fugave me llaç-çimento duhet të realizohet në 

formën e duhur.  

Hartoi: Ark.ENIS mANOKU 

                   

                                                              Pergjegjes i Sektorit te Projektimit dhe infrastruktures 

                                                                                                        

                                                                                        Ark.Maksim CUKO 

                                                                        

                                                    Drejtoria e planifikimit dhe e  kontrollit te zhvillimit te territorit 

 

                                                                                        Ing. Mimoza Haxhiu 


