RAPORTI PARAPRAK I
VLERESIMIT TE NDIKIMIT
NE MJEDIS

Objekti :Projekt Furnizimi me uje i plazheve Durres
Kavaje Pusshpimet e Çermes Loti I III-te. Linja e
ujsjellsit nga pika 235 degezimi Kavaje deri ne
depoon e re 4000 m3 Arapaj. Ndertim depo e re
4000 m3 Arapaj

INVESTITORI:
Drejtoria e Pergjithshme UjsjellsKanalizimeve Tirane

Arapaj- Mali Robit Kavaje
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RAPORTI
Parapraprak i Vleresimi te Ndikimit ne Mjedis
Projekti: Furnizimi me uje i Plazheve Durres Kavaje Pusshpimet e Çermes Loti III:
Linja e Ujesjellsit nga pika 235 Degezimi Kavaje deri me depon e re 4000 m3 Arapaj,
Ndertim depo e re 4000 m3 Arapaj Durres
1.1. Hyrje
Vendi yne eshte anetare e nje numri konventash nderkombetare, si rrjedhoje eshte i detyruar
te zbatoj nje sistem sa me efektiv ne fushat ekonomik-social-mjedisor, per rregullimin e territorit
sidomos ne funksion te zgjidhjes se problemeve te ndryshme mjedisore. "Mjedisi eshte burimi i
gjithckaje per te cilen njerezit kane nevoje per te jetuar dhe per tu zhvilluar". Tre jane elementet qe
nevojiten nje kombi: njerezit, burimet ekonomike dhe mjedisi ku jetojme.
Keto jane te lidhur shume me njerin-tjetrin dhe nuk bejne dot pa to. Sa me i degraduar te jete
mjedisi aq me keq ndikon ne shendetin e njeriut dhe zhvillimin ekonomiko-social. Prandaj duhet nje
menaxhim sa me mire i ketyre tre faktoreve.
Studimi mjedisor miratohet ne Agjensine Kombetare te Mjedisit Tirane, ku ky institucion i mjedisit
ka si objekt:
a) Te mbroje mjedisin.
b) Krijimin e nje stukture urbane me orientim ekologjik.
c) Te ruaj burimet natyrore dhe tiparet e peisazhit.
d) Te ndertoj nje infrastrukture inxhinierike per te gjithe zonen e studiuar si element baze per
mbrotjen e mjedisit.
e) Marrja parasysh te zonave me karakter historik dhe vecori te spikatura ambientale dhe te
peisazhit, duke specifikur vendin ku do te studiojme nga planet lokale, parqe natyrore, zona te
mbrojtura.
f) Elemente qe parashikon normativa ne drejtim te vleresimit te ndikimit ne mjedis (VNM).
Raporti i vlersimit te ndikimit ne mjedis (VNM) duke u bazuar ne zhvillim strategjik te Drejtorise
Pergjithshme Ujsjelles Kanalizimeve (DPUK) Tirane te perfshije planifikimin, reabilitimin dhe masat
zbutese te ndikimit te projektit ne kete zone.
Do te paraqesim gjendjen e ndikimit te ketij studimi mbi mjedisin e zones dhe shendetin e
njerezve, do te shqyrtojme faktoret pozitiv dhe negativ mjedisor, do te paraqesim skemat e
rehabilimit dhe masat zbutese dhe reduktimin e impakteve negative.
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1.2 PERMBLEDHJE E TE DHËNAVE
Investitori: Drejtorise Pergjithshme Ujsjelles Kanalizimeve (DPUK)
Projekti: Linja e Ujesjellsit nga pika 235 Degezimi Kavaje deri me depon e re 4000 m 3
Arapaj, Ndertim depo e re 4000 m3 Arapaj Durres.
Vendodhja: Arapaj -Mali i Robit -Kavaje Qarku Tirane
Laje e Tipit B
Pergatiti VNM-ne Studio: “SORI-AL” shpk me Specialistet e Saje
Prof. Dok. Rexhep Koçi, Gezim Haxhiu

1.3. Kuadri politiko-administrativ dhe ligjor.
Kuadri politiko-administrativ.
Gjate dhjetevjecarit te fundit Qeveria ka realizuar zhvillimin e akteve ligjore mjedisore, si rezultat i
ndryshimeve degraduese mjedisore te cilat kane ardhur si rezultat i industrise para viteve 90-te
dhe zhvillimeve te fundit.
Menaxhimi dhe mbrotja e mjedisit jane pjese e Legjislacionit Shqiptar"Shteti, brenda
kompetencave kushtetuese dhe mjeteve qe disponon, si dhe ne plotesimin e nismes dhe te
pergjegjesise private, synon: nje medis te shendetshem dhe ekologjikisht te pershtatshem per
brezat e sotem dhe te ardhshem."
Legjislacioni kerkon qe kondicionet urbane te shfrytezohen ne perputhje me principe te bazuara ne
Politikat mjedisore" percakton politiken e qeverise per:
I- Politika shteteror mjedisor percakton pozicionin e mjedisit ne legjislacion, vendin e strategjive te
sektoreve kombetar dhe planet lokale si pjese e politikes mjedisore dhe percakton organizmat te
cilet do te administrojne keto politika.
II- Programet dhe strategjite mjedisore: percakton planin e veprimit kombetar te mjedisit (PVKM) i
cili duhet te hartoj cdo dhjete. vjet nje raport mjedisor ne zbatimin e PVKM per keshillimin e
ministrave.
III- Plani lokale mjedisore: kerkojne nga qeveria lokale te zhvillojne Planet Lokale te Veprimit te
Mjedisit(PLVM) duke perdorur organizmat kombetar per te ofruar te dhena dhe mbeshtetje
teknike; per qeverit lokale qe te lidhen me publikun , OJQ dhe biznesin per zhvillimin e planeve,
kryetaret e Bashkive te raportojne ne keshillin e rretheve per zbatimin e planeve ne fund te vitit.
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1.4. Baza ligjore
Ligji ka qëllim kryesor nxitjen dhe mbështetjen e zhvillimit të qëndrueshëm territorial, nëpërmjet
përdorimit racional të tokës dhe të burimeve natyrore, në përputhje me dokumentet
ndërkombëtarë dhe evropiane;
Planifikimi tashmë duhet ti kushtojë vëmendje të veçantë mbrojtjes së burimeve natyrore, si toka,
në veçanti toka bujqësore, ajri, uji, pyjet, flora, fauna, peizazhet, etj, në mënyrë që të vlerësohet
potenciali aktual e perspektiv i tërësisë së territorit, përtej kufijve të projekteve e planeve urbane
pararendase.
Territoret e ndërtueshme duhet të organizohen në mënyrë jo vetëm funksionale, por edhe në
harmoni me ambjentin natyror që i rrethon.
Parimet bazë të ligjit të ri “Për planifikimin e territorit”:
-

-

Zhvillimi i qëndrueshëm ekonomik e social;
Bashkërendimi horizontal e vertikal ndërmjet autoriteteve kombëtare e vendore të
planifikimit, si dhe palëve të interesuara;
Planifikimi i detyrueshëm, që garanton zhvillimin e territorit vetëm mbi bazën e
instrumenteve të planifikimit, duke zvogëluar zhvillimin kaotik të deritanishëm;
Vazhdimësia e instrumentave të planifikimit, e cila garanton se, ndryshimi i instrumenteve
të planifikimit bëhet vetem duke ruajtur ato pjesë të instrumentit planifikues, të cilave nuk
u ka ndryshuar thelbi;
Transparenca;
Shërbimi me nje ndalese ose modeli “one-stop-shop”;
Miratimi në heshtje;
Specificiteti i territorit;
Harmonizimi me normat e standardet europiane, në fushën e planifikimit dhe zhvillimit të
territorit, si dhe ne ate te kritereve mjedisore;

Legjislacioni mjedisor eshte ndertuar per te mbrojtur dhe parandaluar komponente te veçante dhe
te rendesishem te mjedisit. Keshtu, nder me specifiket mund te përmendim.
Baza Ligjore
Nr.10431,datë 09.06.2011
Nr. 10 440, datë 07.07.2011
Nr. 10 463, date 22.09.2011
Nr. 10 448, datë 14.07.2011
Nr. 9010 datë 13.02.2003
Nr.9108 date 17.07.2003

Për mbrojtjen e Mjedisit
Për vlerësimin e ndikimit në mjedis
Per menaxhimin e integruar te mbetjeve
Për lejet e mjedis
Për administrimin mjedisor të mbetjeve të
ngurta
Substancat dhe preparatet kimike
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Nr.9362 date 24.03.2005
Nr.9055 date, 03.07.2003
Nr. 8094 datë. 24.04.2003

Nr.9115 datë 24.07.2003
Nr.8897 datë 16.05.2002
Nr.9587, datë 20.07.2006
Nr.8906, datë 6.6.2002

Nr.10 081, datë 23.02.2009
Nr.10006, date 23.10.2008
Nr.9587, datë 20.07.2006
Nr.7875, datë 23.11.1994

Nr.9385, datë 04.05.2005
Nr. 9774 datë 12.07.2007
Nr.8402 datë 10.9.1998

Nr. 9385, datë 4.5.2005
Nr. 8766, date 05.04.2001
Nr. 8756, datë 26.03.2001

Per sherbimin e mbrojtjes se bimeve
“Per aderimin e Republikes se Shqiperise ne
konventen mbi te drejten e detit te OKB-ve”
Për largimin publik të mbeturinave
I ndryshuar me:
- Ligjin Nr.10 137, datë
11.05.2009
Për trajtimin mjedisor të ujërave të ndotura
Për mbrojtjen e ajrit nga ndotja
Për mbrojtjen e biodiversitetit
Për zonat e mbrojtura
I ndryshuar me: - Ligjin Nr.9868, datë
04.02.2008
Licencat, autorizimet dhe lejet në Republikën
e Shqipërisë
Per mbrojtjen e Faunes se eger
Per mbrojtjen e biodiversitetit
Per mbrojtjen e faunes se eger dhe gjuetine”,
I ndryshuar me: - Ligjin Nr. 9219 date
08.04.2004
Per pyjet dhe sherbimin pyjor i ndryshuar
me: - Ligjin Nr. 9791 date 23.07.2007
Për administrimin e zhurmes
Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të
ndertimitI ndryshuar me: - Ligjin Nr.9826,
datë 1.11.2007
Për pyjet dhe shërbimin pyjor
Per Mbrojtjen nga zjarri dhe per shpetimin
Për emergjencat civile

Ne parlamentin Shqiptar jane miratuar edhe disa ligje ne kuader te perfshirjes se vendit
tone ne Protokolle dhe marreveshje te ndryshme. Nder to permendim:
Ligji Nr. 9672 datë 26.10.2000
Për ratifikimin e konventes se Aarhusit” Per te drejten
e publikut per te pasur informacion dhe perfshirjen ne
vendimarrje, si dhe per tiu drejtuar gjykates per
ceshtjet e mjedisit
Ligji Nr. 9334 datë 16.12.2004
Për aderimin e Republikes se Shqiperise ne Protokollin
e Kiotos” ne konventen per ndryshimet klimatike
(UNFCCC)
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Ligji Nr. 9424 datë 06.10.2005

Për ratifikimin e protokollit te vleresimit strategjik
mjedisor
Vendime te Keshillit te Ministrave

VKM Nr. 686 date 29.07.2015

Nr. 99, date 18.02.2005
Nr. 175 dt 19.1.2011
Nr. 676, datë 20.12.2002
Nr.804, datë 4.11.2003
Nr. 177, datë 31.3.2005
Nr.805, datë 4.12.2003
Nr.803, datë 4.12.2003
Nr.103 datë 31.03.2002
Nr.435 datë 12.09.2002
Nr.994, datë 02.07.2008

Për miratimin e rregullave, të përgjegjësive e të afateve
për zhvillimin e procedurës së vlerësimit të ndikimit në
mjedis (VNM)
Per miratimin e katalogut Shqiptar te klasifikimit te
mbetjeve
Strategjia kombetare per menaxh e mbetjeve
Për shpalljen e zonave te mbrojtura monument natyror
Per miratimin e listës se specieve te florës Shqipetare
qe vihen ne mbrojtje
Për normat e lejuara të shkarkimeve të lengëta dhe
kriteret e zonimit të mjediseve ujore pritëse
Për miratimin e listës së veprimtarive që ndikojnë në
mjedis, për të cilat kërkohet leje mjedisore
Per standartet e cilesise se ajrit
Për monitorimin e mjedisit në Republikën e Shqipërisë
Për miratimin e normave të shkarkimeve në ajër në
Republikën e Shqipërisë
Për tërheqjen e mendimit të publikut në vendimmarrje
për mjedisin
Udhezime dhe Rregullore

Nr. 3, datë 17. 05. 2006

Udhezim për planet e rehabilitimit të sipërfaqeve të
demtuara nga guroret

Nr.6527, datë 24.12.2004

Mbi vlerat e lejueshme të elementeve ndotës të ajrit
në mjedis nga shkarkimet e gazrave dhe zhurmave
shkaktuar nga mjetet rrugore, dhe mënyrat e kontrollit
të tyre
Për tarifat e shërbimit për lejet mjedisore
Miratimin e rregullave, përmbajtjes dhe afateve për
përgatitjen e planeve të administrimit të mbetjeve të
ngurta

Nr.5, datë 28.12.2007
Nr. 6, datë 27.11.2007
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Nr. 6527 dt 24.12.2004

Rregullore
Nr. 1, datë 30.3.2007

Mbi vlerat e lejueshme te elementeve ndotes te ajrit
ne mjedis gazet dhe zhurmat
I ndryshuar me: - Udhëzimin Nr.12, datë 15.6.2010
Trajtimin e mbetjeve të ndërtimit nga krijimi,
transportimi e deri tek asgjësimi i tyre

Ne baze te Ligjt nr.10431 dt 9.6.2011 “Per mbrojtjen e mjedisit“, neni 3 i tij, citojme Objektivat e
mbrojtjes se mjedisit.
a. parandalimi, kontrolli dhe ulja e ndotjes së ujit, ajrit, tokës dhe ndotjeve të tjera të çdo lloji;
b. ruajtja, mbrojtja dhe përmirësimi i natyrës dhe i biodiversitetit;
c. ruajtja, mbrojtja dhe përmirësimi i qëndrueshmërisë mjedisore me pjesëmarrje publike;
d. përdorimi i matur dhe racional i natyrës dhe i burimeve të saj;
e. ruajtja dhe rehabilitimi i vlerave kulturore dhe estetike të peizazhit natyror;
f. mbrojtja dhe përmirësimi i kushteve të mjedisit;
Studimi dhe vleresimi i efekteve mjedisore eshte nje moment i rendesishem e ciklit te zhvillimit te
nje projekti. Studimi mund te kryhet njekohesisht ose paralelisht me procesin e planifikimit te
projektit dhe prezantohet si me vete ose si pjese e studimit te besushmerise.
Hartimi dhe zhvillimi i nje projekti te qendrueshem lidhet me kompleksitetin e projektit,
menjanimin e streseve mjedisore te mundshme, ndjeshmerine e komponenteve mjedisor te zones
ku do te zbatohet dhe masat qe do te ndermerren per mbrojtjen e mjedisit.
Vemendje te vecante do ti kushtohet projekteve qe shkaktoine efekte mjedisore negative te
dukshme sic mund te jene ndertimi i impianteve industrial qe shoqerohen me emetime, veprat e
infrastruktures (rruge te reja) qe shoqerohen me efekte qe eshte shume e veshtire te identifikohen,
efekte qe vijne si rezultat i rritjes se aksesit ndaj burimeve si dhe projekte qe intereferojne me
ekuilibrin natyror te natyrës. Ne rastet e implementimeve te projekteve te ndryshme me impakte
ne mjedis, aspektet me te rëndësishme mjedisore qe duhen konsideruar ne zonen ku do te
zhvillohet projekti janë:
Situata aktuale mjedisore dhe evidentimi i ekosistemeve specifike
Problemet ekzistuese mjedisore dhe gjendja e ekosistemeve te ndryshme ne rast se
proejtki nuk zbatohet.
Përshkrimi i efekteve mjedisore te shkaktuara nga projekti dhe alternativat
Vlerësimi i stresit te përgjithshëm mjedisor ne te ardhmen
Nderveprimi i efekteve ekologjike, ekonomike, sociale dhe kulturore
Rekomandime per alternativa me e ekte negative me te ulëta (metoda alternative, kufizimi i
emetimeve, ndotjes ne pergjithesi).
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Vleresim te përgjithshëm te situatës mjedisore ne prespektiven e zhvillimit dhe funksionimit
te projektit.
Per te bere studimin per zonen mjedisore duhet te bazohemi tek dokumentacioni dhe studimet
ekzistuese. Duke stiomuluar vendosjen e projektit ne nje zone te caktuara përcaktohen edhe
efektet si bashkëveprim i veçorive te projektit dhe mjedisit qe prekin ciklet natyrore dhe shkaktojnë
efekte dytesore social-ekonomike mbi popullatën e rajonit.
Parimet e hartimit te VNMSParimet e mbështetura ne Kreun II te ligjit nr.10431, date 09.06.2011 “Për mbrojtjen e mjedisit”;
parimi i zhvillimit te qëndrueshëm
parimi i kujdesit
parimi i parandalimit
parimi "ndotësi paguan"
parimi i riparimit te dëmeve mjedisore, përtëritjes e riaftësimit te mjedisit te dëmtuar
parimi i përgjegjësisë ligjore
parimi i mbrojtjes ne shkalle te larte
parimi i integrimit te mbrojtjes se mjedisit ne politikat sektoriale
parimi i ndërgjegjësimit dhe i pjesëmarrjes se publikut ne vendimmarrjen mjedisore.
parimi i transparencës ne vendimmarrjen mjedisore

“Parimi i zhvillimit të qëndrueshëm”
- Autoritetet publike, përmes hartimit, miratimit dhe zbatimit të akteve normative, strategjive,
planeve, programeve e projekteve brenda kompetencave të tyre, nxitin zhvillimin e qëndrueshëm
ekonomik dhe shoqëror, duke përdorur burimet natyrore në atë mënyrë që të plotësohen nevojat
aktuale dhe të ruhet mjedisi, pa cenuar mundësinë e brezave të ardhshëm për të plotësuar nevojat
e tyre.
“Parimi i parandalimit dhe marrja e masave paraprake”
- Masat për mbrojtjen e mjedisit merren në një fazë të hershme të zhvillimit të çdo veprimtarie, në
mënyrë që të parandalojnë apo, në rast se nuk është e mundur, të minimizojnë efektet negative të
asaj veprimtarie në mjedis.
“Parimi i ruajtjes së burimeve natyrore”
- Mbrojtja e mjedisit realizohet duke ruajtur njëkohësisht burimet natyrore, përmes kursimit,
përdorimit të efektshëm apo zëvendësimit të lëndëve të para natyrore e të materialeve të
përftuara prej tyre dhe ripërdorimit, riciklimit e rikuperimit të mbetjeve.
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Autoritetet publike, përmes hartimit, miratimit dhe zbatimit të akteve normative, strategjive,
planeve, programeve e projekteve, brenda kompetencave të tyre, nxitin marrjen e masave dhe
kryerjen e veprimtarive për mbrojtjen e burimeve natyrore.
“Parimi i zëvendësimit dhe/ose kompensimit”
- Masat dhe veprimtaritë e mbrojtjes së mjedisit merren:
a) për të zëvendësuar ndërhyrjet që mund të sjellin efekte të dëmshme mbi mjedisin me ndërhyrje
të tjera që paraqesin një rrezik apo kërcënim më të vogël apo kompensojnë efektet e dëmshme të
pashmangshme;
b) për të siguruar përdorimin e praktikave më të mira mjedisore, përdorimin e produkteve, të
pajisjeve e të aparaturave, si dhe për zbatimin e proceseve të prodhimit, që janë më pak të
dëmshme apo të padëmshme për mjedisin.
“Parimi i qasjes së integruar”
- Qëllimi i parimit të qasjes së integruar është parandalimi dhe/ose reduktimi i rrezikut ndaj
mjedisit, në tërësinë e tij.
Autoritetet publike, gjatë hartimit dhe miratimit të dokumenteve të planifikimit të territorit,
brenda kompetencave të tyre, marrin parasysh, në mënyrë të veçantë, cenueshmërinë e mjedisit,
lidhjen ndërmjet ekuilibrit dhe vlerave të peizazhit natyror, lidhjen ndërmjet burimeve natyrore të
përtëritshme dhe jo të përtëritshme, trashëgiminë kulturore dhe të pasurive materiale, tërësinë e
ndërveprimeve të tyre të ndërsjella, si dhe ndërveprimin ndërmjet projekteve ekzistuese dhe atyre
të planifikuara.
“Parimi i përgjegjësisë së ndërsjellë dhe bashkëpunimit”
- Bashkëpunimi dhe veprimet e përbashkëta ndërmjet autoriteteve publike gjatë hartimit e
miratimit të Strategjisë për Mbrojtjen e Mjedisit, programeve, planeve dhe rregullave të
ndërhyrjes, dhënies së lejeve të mjedisit apo gjatë zbatimit të politikës, kontrollit dhe masave të
tjera mjedisore është i domosdoshëm.
Republika e Shqipërisë siguron bashkëpunimin dhe solidaritetin për zgjidhjen e problemeve
mjedisore globale dhe ndërqeveritare përmes marrëves hjeve ndërkombëtare e shkëmbimit të
informacionit mjedisor.
Autoritetet publike, brenda kompetencave të tyre, sigurojnë mënyrën dhe kushtet e bashkëpunimit
me personat fizikë dhe juridikë, privatë, me qëllim arritjen e objektivave për mbrojtjen e integruar
të mjedisit.
Parimi "Ndotësi paguan"
- Personi fizik apo juridik, veprimet ose mosveprimet e të cilit ndikojnë në ndotjen e mjedisit, mban
përgjegjësi financiare, duke përballuar kostot e shkaktuara nga ky dëmtim apo rrezik për dëmtimin
e mjedisit. Kosto të tilla përfshijnë kostot e vlerësimit të dëmtimit të mjedisit, vlerësimit të masave
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të nevojshme, si dhe kostot e shmangies së dëmtimit të mjedisit, përfshirë kostot e rehabilitimit e
të kompensimit të personave fizikë apo juridikë të dëmtuar.
“Parimi i së drejtës për informim dhe i pjesëmarrjes së publikut”
- Çdo person ka të drejtë t'i jepet në kohë informacion për gjendjen e mjedisit, ndotjen e tij dhe
masat e marra, në përputhje me këtë ligj, me legjislacionin të cilit ai i referohet, si dhe me ligjin nr.
8503, datë 30.6.1999 "Për të drejtën e informimit në lidhje me dokumentet zyrtare".
“Parimi i nxitjes së veprimtarive për mbrojtjen e mjedisit” - nxitin veprimtaritë për mbrojtjen e
mjedisit, që parandalojnë apo reduktojnë ndotjen e tij, si dhe projekte, që ulin përdorimin e
substancave të caktuara, të lëndëve të para e të energjisë, apo që e ndotin më pak mjedisin;
mund të lidhin marrëveshje me subjektet ndotëse dhe shoqatat e tyre për masat vullnetare që ato
mund të ndërmarrin, me qëllim reduktimin e mëtejshëm të ndikimit në mjedis.
Autoritetet publike, fusha e veprimit të të cilave përfshin funksione të lidhura me mbrojtjen e
mjedisit, brenda kompetencave të tyre, nxitin informimin, ndërgjegjësimin dhe edukimin e publikut
për mbrojtjen e mjedisit dhe zhvillimin e qëndrueshëm.
Ne vlerësimin mjedisor çështjet sociale qe studiohen lidhen me mënyrën se si ndikohen nga
projekti grupe grupe te ndryshme njerëzish, se si ndryshon raporti i tyre me burimet jetesës.
Studimi i çështjeve sociale merr rendesi te vecante ne rastet kur ndikohen grupe njerëzish, jeta e te
cilëve ndikohet ose kushtëzohet. Komuniteti perbehet nga grupe te ndryshme njerëzish dhe qe
ndikohen ne menyre jo te njejte nga përfitimet e zhvillimit te projektit.

1.5. Prenzantimi jo formal.
Ky vleresim i ndikimit ne mjedis te paraqes nje informacion te shkurter te projektit qe do te
realizohet, ndikimet pozitive dhe negative ne mjedis dhe masat qe investitori do te marre per
zbatimin e kritereve te nevojshme per mbrotjen dhe menaxhimin sa me racional te mjedisit.
Theksojme se shume nga vleresimet e detajuara te ndikimeve te mjedisit mbeshteten ne
informacionet inxhinierike qe duhet te merren parasysh. Vleresimi indentifikon ne menyre te qarte
si perfitimet pozitive edhe negative dhe percakton "rezultate te pergjithshme" per secilen prej tyre.
Vleresimi identifikon nese ndikimet jane mesatare te pranueshme, te rendesishme, te terthorte
apo te drejperdrejta.

2. Qellimi i pergatitjes te raportit te vleresimit te ndikimit ne mjedis.
Raporti i vleresimit te ndikimit ne mjedis te aktivitetit qe eshte zhvilluar, eshte hartuar duke patur
parasysh kerkesat qe shtron Ligji 10431 date 09.06.2011 ”Per mbrojtjen e mjedisit” e tj.
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2.1. Qellimi kryesor i ketij raporti eshte:
Te jape informacion per pershkrim te vendndodhjes se objektit ku kryhet Projekti: Furnizimi me uje
i Plazheve Durres Kavaje Pusshpimet e Çermes Loti III: Linja e Ujesjellsit nga pika 235 Degezimi
Kavaje deri me depon e re 4000 m3 Arapaj, Ndertim depo e re 4000 m3 Arapaj Durres
Te jpe planin e ndertimit dhe rikonstruksionit ne perputhje me kontraten e lidhur me Autoritetin
Kontraktore DPUK
Te jape identefikimin e vleresimit e ndikimeve te mundeshme te projektit ne mjedisinperreth per
aktivitetin qe kryhet, si dhe masat rehabilituese te propozuara, ne rast ndotje dhe demtimi te
mjedisit per parandalimin ose zbutjen e tyre.
Te siguroje qe zhvillimi i ketij aktiviteti te mos kete pasoja negative ne mjedis dhe efekte negative
mbi shendetin e popullesise dhe punonjesve te saj.
Te jape programin e menaxhimit dhe te monitorimit te ndikimit ne mjedis te projektit

Raporti i Vleresimi te Ndikimit ne Mjedis
Projekti: Furnizimi me uje i Plazheve Durres Kavaje Pusshpimet e Çermes Loti III:
Linja e Ujesjellsit nga pika 235 Degezimi Kavaje deri me depon e re 4000 m3 Arapaj,
Ndertim depo e re 4000 m3 Arapaj Durres. permban:
Qellimi i projektit
Pershkrimi i projektit
Te dhenat mbi plan vendosjen, skemen teknollogjike e kapacitetin E Ndertimit e
Rikonstruksiunin e Linjes se ujsjellsit:
 Te dhenat mbi plan vendosjen e Projektit te ujsjellsit
 Te dhenat mbi skemen Projektit te Ujsjellsit
 Te dhenat mbi kapacitetin e Projektit Ujsjellsit

Te dhena per mjedisin ekzistues te zones ku eshte zbatuar projekti dhe ne afersi te
saj
-

Pershkrimi i sheshit dhe i truallit
Pershkrimi i elementeve baze urbanistik
Perhkrimi i mjedisit
o Klima
10
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o
o
o
o

Reshjet
Kushtet gjeologjike dhe hidrogjeologjike
Flora dhe fauna
Etj

Ndikimet e mundeshme ne mjedis dhe masat e propozuara per zbutjen dhe parndalimin e tyre
-

Ndikimi pozitive ne mjedis i aktivitetit
Ndikimet negative ne mjedis i aktivitetit
Programi i menaxhimit per zbatimin e projektit dhe i monitorimit te mdikimit ne mjedis i
projektit

-

Programi i menaxhimit per zbatimin e projektit
Programi i monitorimit te ndikimit ne mjedis te projektit.

Masat reabilituese ne rast ndotje dhe demtimit te mjedisit
Perfundime

2.2. QELLIMI I PROJEKTIT
Projekti “Furnizimi me uje i plazheve Durres-Kavaje pusshpimet e Cermes, Loti III: Linja e ujesjellsit
nga pik.235, degezim Kavaje deri ne depon e re 4000 m3 Arapaj, ndertim depo e re 4000 m3
Arapaj, Durres”, ka per qellim furnizimin me uje te plazheve Durres-Kavaje dhe furnizimin me uje te
qytetit Kavaje. Burimi i furnizimit me uje, i ketij projekti do te jete Sacioni qendror i Pompimit
Cerme.
Linja e dergimit me presion eshte dimensionuar DN500 mm. Ajo fillon tek stacioni qendror i
pompimit Cerme dhe perfundon ne pusnderprerje Kavaje me gjatesi 18.5km. Nga pus ndeprerja ne
kuoten 99m Kavaje, behet dhe ndarja e ujit ne dy drejtime ku secili drejtim do te kete
kaperdredhsin e vet. Nje derjtim shkon per ne qytetin e Kavajes dhe nje shkon ne Koder Arapaj,
Durres.
Linja qe shkon ne koder Arapaj, Durres do te sherbej per te furnizuar me uje plazhet Durres-Kavaje.
Linja eshte pa presion dhe tubacioni i perdorur do te jete me tuba Gize Sferoidale 10at. Gjatesia e
linjes nga pusnderprerje Kavaje deri ne Koder Arapaj eshte 18.6 km e cila kalon pjeserisht ne toke
Are dhe pjeserisht ne trup te rruges sekondare te asfaltuar. Konkretisht si me poshte vijon, do te
gjeni te shprehur me progresive gjurmen e trasese se tubit nga qyteti Kavaje deri ne qytetin Durres.
Progresivi nga 0 – 4,825 ml, linja kalon ne trup te rruges sekondare te asfaltuar, ne krahun e
autostrades.
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Progresivi nga 4,825 – 4,915 ml, linja intersekton me uren automobilistike ne hyrje te qyteti
Kavaje. Linja e ujesjellsit kalon poshte kesaj ure dhe kalon ne krahun e djathe te autostrades
ne drejtim te Durresit.
Progresivi nga 4,915 – 7,771 ml, linja kalon ne toke Are
Progresivi nga 7,771 – 8,436 ml, linja intersekton me zonen pyjore, e njohur ndryshe si Mali
i Robit
Progresivi nga 8,436 – 9,800 ml, linja kalon ne toke Are
Progresivi nga 9,800 – 10,750 ml, linja kalon ne trup te rruges sekondare te asfaltuar
Progresivi nga 10,750 – 10,925 ml, Linja intersekton me stacionin Hekurudhor te Golemit
Progresivi nga 10,925 – 14,792 ml, linja kalon ne trup te rruges sekondare te asfaltuar
Progresivi nga 14,792 – 15,066 ml, linja intersekton me Repartin ushtarak,
Progresivi nga 15,066 – 15,175 ml, linja intersekton me kanalin e larte te ujerave te zeza
dhe me pas kalon ne prone private, toke truall.
Progresivi nga 15,175 – 15,328 ml, linja intersekton me rrugen nacionale Durres –Tirane
dhe kalon ne trup te rruges.
Progresivi nga 15,328 - 17,225 ml, linja kalon ne toke Are

2.3. VENDENDODHJA E PROJEKTIT
Planimetrine e vendodhjes se projektit, ku te pasqyrohen ne harte topografike kufijte e siperfaqes,
te shoqeruar me koordinatat, sipas sistemit koordinativ GAUS KRUGE, fotografi dhe te dhena per
perdorimin ekzistues te siperfaqes qe do te perdoret perkohesisht apo perhere nga projekti, gjate
fazes se ndertimit apo funksionimit te veprimtarise.
Projekti i ketij ujesjellsi ka nje shtrirje prej 17,200 ml. Nga pika e lidhjes me Lotin II pusnderprerje
Kavaje deri ne depon e re Koder Arapaj, Durres. Koordinatat e shtrirjes se linjes jane si me poshte
vijon :
Koordinatat e vendodhjes se projektit sipas sistemit koordinativ GAUS KRUGE

Emertimi
Pusnderprerje Kavje

Koordinata sipas
drejtimit X

Koordinata sipas drejtimit
Y

79476.211

60322.634
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Intersektim i Autostrades,
Mbikalimi ne hyrje Kavaje

77245.596

64433.929

76520.083

67218.369

76417.131

67886.908

Rep.Ushtarak, prane ures se Natos

75543.742

73974.118

Rruga Nacionale Tirane - Durres

75765.849

74268.304

Depo Arapaj

75622.020

75992.771

Intersektim MALI I ROBIT

Siperfaqja e prones ku do te kaloje projekti i ujesjellsit eshte, pjeserisht prone Shtet dhe pjeserisht
prone private (toke Are). Prone shtet pasi linja kalon ne trup te rruges sekondare te asfaltuar dhe
intersekton me zonen pyjore e njohur ndryshe si Mali i Robit. Gjatesia e linjes e cila kalon ne prone
shtet eshte rreth 10km. Siperfaqja e pronave private ku kalon linja eshte toke Are. Pasi te behet
nderhyrja ne kete pjese siperfaqja e tokes do te rikthehet perseri ne gjendjen e meparshme.
PROJEKTI: FURNIZIMI ME UJE I PLAZHEVE DURRES-KAVAJE PUSSHPIMET E CERMES, LOTI III: LINJA E UJESJELLSIT NGA
PIK.235, DEGEZIM KAVAJE DERI NE DEPON E RE 4000 m3 ARAPAJ, NDERTIM DEPO E RE 4000 m3 ARAPAJ , DURRES ”
PLANIMETRIA NGA DEPO ARAPAJ DERI TEK PERROI I AGAIT

PLANIMETRIA PERROI I AGAIT – GOLEM
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PLANIMETRIA GOLEM – KAVAJE
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2.4.PERSHKRIMI I PROJEKTIT
PUNIMET PERGATITORE TE PASTRIMIT
E gjithe siperfaqa qe ka te beje me zonen e punimeve duhet te pastrohet nga rrenjet e pemeve,
shkurret, trungjet dhe grumbujt e tyre duhet te largohen. Ky rregull duhet te veproje edhe 6 m me
larg rrotull siperfaqes ku do te kryhen punimet. Pirgjet do te digjen; produktet qe mbeten nga ky
proces do te largohen nga zona e punimeve. Per kete lloj operimi duhet te perdoren paisjet e
duhura. Kontraktori nuk duhet te lejoje heqjen e pikave fikse, te cilat jane ndertuar per te qene te
ekspozuara. Nqs ndonje pike fikse do te prishet, Kontraktori eshte i detyruar ta restauroje ate.
Pastrimi konsiston ne pastrimin e tokes nga te gjitha pemet, shkurret, trungjet dhe bimesi te tjera,
te gjitha mbeturinat dhe cfardo materiali tjeter te panevojshem si dhe nga gardhet apo rrethimet.
Gjithashtu perfshihet shkulja e te gjitha rrenjeve, nqs nuk kerkohet parandalimi i erozionit ose
gerryerjes, dhe ne rastet kur kerkohet, te gjitha gropat e hapura nga pastrimi dhe shkulja, do te
mbushen me material te pershtatshem. Materiali mbushes poshte struktures do te ngjishet deri sa
te arrihet densiteti sic specifikohet aty ku pershkruhen nenshtresat ne Piken 304. Gardhet dhe
guret e vecuar me te medhenj se 0.25 (nje e katerta) m3 do te depozitohen ne vendet e depozitimit
te materialeve te teperta dhe te papershtatshme.
PERGATITJA E BAZES PER KONSTRUKSIONIN
Si rregull bazamenti i rruges, kantierit dhe argjinaturave si dhe cdo lloj bazamenti tjeter duhet te
ngjishen ne breza te ngushta me thellesi 10 cm. Ky operim perfshin heqjen e shtreses se siperme te
tokes, barishtet, mbetjet e bimesise dhe dheut qe ngjishet. Brezat mund te mos jene te
domosdoshem vetem sipas instruksioneve te Inxhinierit, kur ato konsiderohen te panevojshme, ne
baze te karakteristikave te dheut. Ne kete rast, volumi i dheut i hequr poshte thellesise 10 cm do te
konsiderohet si germim i pergjithshem ne tokat e zakonshme (Pika 303.1.)Te gjitha materialet e
brezave do te largohen nga vendi i punes dhe nuk do te perdoren per punimet e konstruksionit.
GERMIMI
Per kryerjen e punimeve te germimit, ngarkimit dhe transportit do te sigurohen paisjet e
nevojshme. Germimi per punimet do te kryhet i tille qe gjeresia, gjatesia, thellesia drejtimi dhe
pjerresia te jene sic specifikohen ose tregohen ne Projektin e Zbatimit.
GERMIMI PER KANALE OSE THEMELE.
Termi “germim kanali” tregon germimet poshte nivelit te tokes ose nivelet e germimeve ne
pergjithesi per te siguruar seksione te vogla te nevojshme per lejimin e ndertimit te mureve ose
themeleve te kolonave ose vendosjen e tubave.
Ne pergjithesi, anet e germimeve duhet te perforcohen sipas natyres se dheut ose sic specifikohet
apo tregohet ne Projektin e Zbatimit. Kur eshte e nevojshme germimi duhet te perforcohet
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mjaftueshmerisht per te parandaluar rreshqitjet ose levizjen e materialeve ku po germohet, per te
ruajtur dhe siguruar punetoret dhe strukturat afer.
Duhet te merren masat e nevojshme per parandalimin e rreshqitjeve gjate germimeve dhe cdo
demtim ose defekt duhet te korigjohet. Materialet e teperta duhet te largohen per ne vendin e
grumbullimit. Per kete pune nuk do te kete pagese te vecante.
Duhet te merren te gjitha masat e nevojshme per te ruajtur te gjitha materialet pertej kufirit dhe
pjerresise te zones se ndertimit ne kushte te pa prekura sic specifikohen ose tregohen ne Projektin
e Zbatimit.
Materialet e shkaterruara pertej caqeve te germimit si rezultat e operimit te ndertimit duhet te
largohen nga shtresat e paprekura dhe kur eshte e nevojshme te zevendesohen me material te
pershtatshem te ngjeshur. Nuk do te kete pagese per germimet shtese te materialit per
zevendesim me perjashtim te rastit kur thyerja e gurit eshte plotesisht per shkak te formacionit te
karaktersitikave te shkembit.
Germimi perfundimtar, te pakten 15 cm, i bazamentit te themelit duhet te kryhet vetem perpara
mbeshtetjes se struktures qe do te ndertohet. Siperfaqa e nivelit te themelit nuk do te lejohet te
prishet nga asnje shkak, nqs ndodh, te gjitha metarialet te cilat behen te paqendrueshme duhet te
largohen dhe te zevendesohen me materialin e pershtatshem dhe te ngjeshur. Nuk do te behet
pagese per punimet e germimit dhe materialin zevendesues, te cilat jane bere per shkak te
shkaterrimit te bazamentit.
Kuotat e themeleve, nivelohen sic tregohet ne Projekt Zbatim, ato duhet te miratohen nga
Inxhinieri, i cili mund t’i ndryshoje ato sipas karakteristikave te dheut te bazamentit; vendimet e
Inxhinierit nuk do te diskutohen.
Perpara fillimit te punimeve te ndertimit, Kontraktori do t’i paraqese kuotat e themeleve Inxhinierit
per aprovim. Baza e themelit duhet te jete horizontal ose e shkallezuar kur profili I tokes nuk mund
te nivelohet.
GERMIMI I KANALIT PER SHTRIRJEN E TUBAVE
Germimi do te kryhet duke ndjekur ekzaktesisht radhen dhe seksionet e treguara ne Vizatime ose
sipas udhezimeve te Inxhinierit. Kontraktori do te jete pergjegjes per te gjitha demet e mundshme
qe mund t’i shkaktohen godinave ose infrastruktures per shkak te mos respektimit te te dhenave
per seksionet e kanalit.
Profilet e dhena sipas vizatimeve paraqesin vetem nje tregues te pergjithshem dhe Inxhinieri mund
t’i ndryshoje ato, duke u bazuar ne karakteristikat gjeo teknike te vendit. Kontraktori nuk mund te
kerkoje pagese ekstra per ndonje perjashtim ose kerkese, keshtu ai do te marre pagese per punen
sic eshte fiksuar ne kontrate.
Edhe nese germimi eshte bere duke ndjekur tipin e seksionit te dhene ne projekt, nqs eshte e
nevojshme Kontraktori, duhet t’i forcoje ato me pajanda, pa ndonje pagese shtese dhe do te jete
pergjegjes per cdo demtim te shkaktuar ne rast rreshqitje.
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Fundi i kanalit duhet te jete i drejte dhe i niveluar. Tubat do te vendosen me pjerresine e kerkuar
sipas Vizatimeve.
Cmimi i ofertes perfshin germimin, mbushjen e kanalit si dhe perfshin te gjitha kostot per ndricim
naten dhe sinjalistika te tjera te nevojshme per te garantuar sigurine e njerezve dhe trafikun lokal
gjate gjithe periudhes se punimeve, si naten ashtu edhe diten. Kurdo qe Kontraktori gjen ne kanal
linja ujesjellesi, linja telefonike, kabllo elektrike ose tuba per sherbime te tjera publike ai duhet te
informoje menjehere Inxhinierin dhe Agjensine qe ka lidhje me to si dhe duhet te siguroje zgjidhjen
me te mire per t’i mbeshtetur ato ne menyre te mjaftueshme dhe me materiale, duke aplikuar
kontrolle te vazhdueshme per te menjanuar cdo rrezik ose demtim, duke ndjekur instruksionet e
dhena nga Inxhinieri dhe agjensite publike qe kane lidhje.
Materiali i germuar
Pa ndonje cmim shtese, materiali i germuar qe gjykohet nga Inxhinieri i pershtatshem per mbushje
duhet te ndahet ne grumbuj te tipeve te ndryshem, bazuar ne karakteristikat e tyre. Germimi duhet
te kryhet mundesisht ne faza te ndryshme, keshtu qe materialet e pershtatshme mund te ruhen
para thellimit te kanalit.
Zakonisht grumbujt e dheut vendosen pergjate kanalit, duke patur kujdes shmangien e cdo
pengese te aktiviteteve te punes ose trafikut. Kontraktori do te marre te gjitha masat e nevojshme
per parandalimin e cdo kullimi te ujrave siperfaqsore brenda ne kanal dhe cdo rreshqitje.
Materiali qe nuk mund te perdoret ose qe eshte teper duhet te transportohet direkt ne vendin e
autorizuar, ose sipas udhezimeve te Inxhinierit. Kostot e ngarkimit dhe transportit jane menduar te
perfshihen ne cmimin e ofertes per germimin e kanalit.
Mbushja
Mbushja e kanalit do te kryhet ne kete menyre:
Tubat dhe bashkimet nuk duhet te pesojne ndonje goditje, levizje ose ngritje, ne rastin kur tubat
jane me elemente ekziston mundesia qe ato te cvendosen;
Dheu dhe materiali mbushes duhet te ngjishen qe ne saje te faktorit lageshti ngarkesa mbi tuba te
reduktohet.
Mbushja ndahet ne dy faza: rrethimi i tubit dhe mbushja e kanalit.
Rrethimi i tubit fillon nga fundi i kanalit deri ne lartesine 15cm mbi faqen e siperme te tubit. Ajo
duhet te behet me rere te paster ose material te paster pa gure dhe nuk mund te ngjishet ne
shtresa me te trasha se 50 cm. Ngjeshja duhet te behet me paisje te pershtatshme, ne te dy anet e
tubit ne te njejten kohe, duke shmangur goditjet dhe ndonje levizje te tubit.
Sapo te kete mbaruar mbulimi i tubit, duhet te filloje mbushja e kanalit, ngjeshja e materialit ne
shtresa te ndryshme duke perdorur paisjet e duhura per dheun present ne vend, pa shkaktuar
demtime te tubave.
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Ne rastin kur Inxhinieri nuk gjykon si te pershtatshem materialin e germuar per mbulimin e tubit
dhe mbushjen e kanalit, duhet te perdoret material tjeter, karakteristikat e te cilit klasifikohen sipas
normave A.A.S.H.O. ne grupin A l.a.
GERMIMI NE PREZENCE UJI
Ky term nenkupton germimet e kryera poshte nivelit te ujrave netokesore. Do te merren te gjitha
masat dhe paisjet e nevojshme per tharjen e ujit qe te mundesohet shtrirja e tubave dhe derdhja e
themeleve.
Karrierat
Te gjitha materialet e kerkuara per:
- Ndertimin e kanalit dhe bazamentit te rruges;
- Mbushjen;
- Coptimi I agregateve te trasha dhe rera per beton;
- Baza e rruges dhe nenbaza
mund te merren nga punimet e germimit dhe/ose prej zones se treguar nga Inxhinieri dhe
verifikuar nga Kontraktori ose prej burimeve te tjera te sigurta, keshtu qe zonat ne te cilat
Kontraktori ka ndermend te hape karriera duhet t’i paraqiten perpara per miratim Inxhinierit.
Venndodhja dhe shtrirja e te gjitha karrierave duhet te miratohen.
Inxhinieri rezervon te drejten te ndryshoje kufite dhe/ose vendndodhjen e karrierave brenda kufive
te zones se karrierave me qellim marrjen e materialit te duhur. Inxhinieri duhet te caktoje
thellesine e prerjes se te gjitha pjeseve ne vendin e karrieres, dhe prerja te behet sipas thellesise
se projektuar.
Tipi i pasijeve te perdorura dhe operimi nga ana e Kontraktorit per germimin e materialeve nga
karrierat duhet te jene te tilla qe te sigurojne prodhimin me nje uniformitet te kerkuar te
materialeve te perzierjes.
Kontraktorit do t’i jepet e drejta per t’iu lejuar cmim shtese nga oferta, per cdo ndryshim te
urdheruar nga Inxhinieri, per sasine e materialeve te sigururara nga karriera ose per sasine e
urdheruar nga Inxhinieri te pjeseve te ndryshme te karierave prej te cilave jane marre materialet
ose per ndryshimin e thellesise ku eshte marre materiali. Siperfaqet e karrierave te germuara do te
kene pjerresine e projektuar nga Inxhinieri, por jo me te madhe se 2:1.
Karriera do te shfrytezohet aq sa te mos demtohet, ose te behet e padobishme cdo pjese e vepres
ose pronesise te Autoritetit Kontraktues. Siperfaqet e mbetura bosh do te lihen ne nje forme te
sheshte te arsyeshme.
Per largimin e formacioneve te tokes ne karriera gjate ose mbas germimit, kanalet e drenazhimit te
cilat do te shkarkohen ne piken me te afert do te kryhen nga Kontraktori, kur Inxhinieri mendon se
drenazhimet jane te nevojshme.
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Nuk do te kete pagese direkte per germimin e kryer per kanalet e drenazhmit ose per cdo punim
tjeter te nevojshme per te lene materialet ne kushte sic duhet. E gjithe kostoja per punime te tilla
do te perfshihet ne cmimin njesi me m3 ne oferte per materialet mbushese.
Vendet e karrierave do te hapen sic pershkruhet ne Piken 301. (Punimet pergatitore per pastrimin).
Karrierat do te projektohen nga Inxhinieri aq sa progresi I punimeve dhe veprimet e largimit do te
kufizojne karrieren e projektuar.
Kontraktori do te prese ne rripa me kujdes vendin e projektuar per karriere te shtresave te
punueshme, vendeve me bar, dhe cdo material tjeter te huazuar I cili nuk eshte I pershtatshem per
qellimet per te cilat eshte germuar karrieri.
Kontraktori do te mirembaje brezat ne rripa te karrierave te lira nga bimesia derisa germimet ne
karriere te kene perfunduar. Kontraktorit nuk do t’i jepet e drejta per t’iu lejuar ndonje cmim
shtese nga oferta per shkak te kesaj kerkese.
Materialet qe dalin nga prerja ne breza do te depozitohen ne karrierat e perdorura sic parashikohet
ne Piken 303.4. (Depozitimi I Materialeve te Germuara). Nuk do te behet pagese direkte per
pastrimin, prerjen ne breza te karrieres. Kostoja per punime te tilla do te perfshihet ne cmimin e
ofertes tek punimet perkatese, aty ku do te prdoren materiale te tilla.
DEPOZITIMI I MATERIALEVE TE GERMUARA
Te gjitha materialet e germuara te cilat nuk mund te perdoren do te ngarkohen per ne vendin e
grumbullimit jashte zonen se punes ne cdo distance te miratuar nga Inxhinieri. Si rregull, pervecse
kur specifikohet ndryshe, depozitimi ne vendet e grumbullimit do te kryhet ne perputhje me
kushtet e meposhtme:
- Per germimin qe ka lidhje me drenazhet, kanalet kryesore dhe rruget; minimumi ne nje distance
prej 5 metra nga ana e jashtme e struktures;
- Per strukturat e themeleve, etj., jashte zones se punimeve.
Materiali ne cdo rast do te depozitohet ne menyre te tille qe te mos shkaktoje pengese ne
rrjedhjen e ujrave, preferohet ne gropa natyrale. Cmimi per depozitimin e materialit te germuar
eshte menduar I perfshire ne cmimin e ofertes per zerat e germimit.
MBUSHJA
Termi “mbushje” tregon formacionin e bazamenteve te ngjeshur ose te pangjeshur, ose te gjithe
punimeve te mbushjeve te ngjeshura ose te pangjeshura. Material mbushes do te merret, kur eshte
e mundur, nga germimet per kanale, rruge ose drenazhime ose kur mungesa e materialeve te tille
ose kur karakteristikat e ketyre materialeve nuk jane sic kerkohet, do te merren nga guroret ose
karrierat. Mbushjet per punimet e perhershme do te behen ne gjeresine, gjatesine, thellesine
drejtimin dhe pjerresine sic specifikohet ose tregohet ne Projekt Zbatim, me cfaredo materiali qe
mendohet i pershtatshem.
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Para fillimit te mbushjes, Kontraktori do t’i paraqese Inxhinierit propozimet e tij programin per
punimet e dheut per perdorim optimal te materialeve te germimit. Punimet e dheut nuk do te
fillojne pa marre miratimin e propozimit nga Inxhinieri.
Te gjitha materialet per mbushje duhet te jene te lira nga guret dhe materiale te tjera te demshme
organike.
Materiali mbushes per ngjeshje duhet te kete nje permbajtje lageshtie rreth + 1 te optimales te
percaktuar nga Prova No. 12 e B.S. 1377. Lageshtimi duhet te kryhet ne menyre te tille per te
siguruar shperndarjen e mundshme te ujit plotesisht ne shtresat qe do te ngjishen dhe operimi I
ngjeshjes do te zbatohet derisa permbajtja e lageshtise te mbetet brenda nromave te specifikuara.
Para mbushjes me materialin e duhur, siperfaqa e germimit dhe cdo shtrese pasuese e mbushjes
do te shkriftohet. Mbushja do te behet ne shtresa jo me shume se 250mm trashesi do te ngjeshet
plotesisht per te arritur nje densitet jo me pak se 95 e maksimumit te mbikqyrur te densitetit te
thate sic percaktohet ne Prova No. 12 e B.S. 1377. Densiteti i thate ne vend i mbushjes se ngjeshur
do te percaktohet nga zevendesimi i reres me metoden e pershkruar ne B.S. 1377 me te pakten nje
prove te tille te kryer per 1000 m2 per cdo shtrese.
Eshte e rendesishme qe materiali mbushes te jete i lire nga tretesirat e kripes (sulfatet dhe
kloridet), te cilat nuk duhet te kalojne vleren 2% te peshes se materialit. Kendi I ferkimit te
brendshem jo me pak se 28° kur provohet me densitetin qe o korspondon atij te arritur ne
konstruksionin aktual.
Kur kanalet sekondare dhe terciale do te vendosen mbi nivelin e tokes, materialet mbushese do te
vendosen dhe ngjeshen si nje i vetem. Volumet e materialeve te germuara me pas nuk do te maten
per pagese.
Strukturat mbajtese te ndara do te vendosen kur gjerresia ndermjet dy struksturave mbajtese arrin
me shume se 4 metra. Kur strukturat mbajtese kerkohen te ndara, ato do te vendosen 0.5m mbi
gjeresine e te dy faqeve dhe me pas do te pritet ne drejtimin e kerkuar. Volumi i tepert qe do te
vendoset nuk do te matet per efekt pagese.
Kontraktori do te marre te gjitha masat e nevojshme per parandalimin e cdo demtimi ose defekti te
Punimeve te cilat mund te shkaktohen nga, aktivitetet njerzore, rreshqitja ose renia e dherave dhe
do t’i rregulloje ato nese ndodhin deri ne permbushje te udhezimeve te Inxhinierit.
MBUSHJA ME MATERIAL GERMIMI
Materiali mbushes i ngjeshur perbehet nga material i pershtatshem i hedhur dhe ngjeshur sic
specifikohet ne kete ceshtje pas ose rrotull struktures, tombinove dhe tubave ose per cdo mbushje
tjeter sic specifikohet ose tregohet ne Projekt Zbatim si mbushja ose mbushja e ngjeshur.
Mbushja per punimet e muratures do te kryhet me materiale te palidhura ose zhavorre, duke
shamngur perdorimin e dherave argjilore ose ne cdo rast tjeter, ato te rrezikuara per rritjen e
volumit kur jane me lkageshti ose absorbimin e ujit. Eshte e ndaluar te kryhen mbushje mbas
mureve te sapo ndertuara. Mbushja per germimet do te behet me nje permbajtje lageshtie jo me
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pak se 14%, sipas shtresave horizontale 25 cm te trasha dhe ngjeshur me dore ose me perdorimin e
plateve vibruese.
Kontraktori do te mbushe dhe ngjeshe me kujdes rrotull strukturave, themeleve dhe tubave dhe do
te marre masa te tilla, duke perfshire kur eshte e nevojshme, hedhjen me dore te materialit
mbushes, derisa Inxhinieri te sigurohet qe nuk do te shkaktohen demtime.
Kur materiali mbushes duhet deri lart ose mbi strukture, mbushja duhet te behet e barabarte ne
cdo ane, ose perndryshe sic eshte rene dakort me Inxhinierin, ne menyre qe te mos kete presione
te ndryshme qe mund te shkaktojne demtime ne strukture.
Kur tregohet ne Vizatime ose kur udhezohet nga Inxhinieri, materiali mbushes poshte themeleve
do te perbehet nga rera te ngjeshura ose zhavorr pergjithesisht I vendosur mbi nje cipe pelhure,
me qellim permiresimin e tabanit te themelit.
Materiali mbushes poshte strukturave do te kete te njejta karakteristika sic specifikohet per
materialet e nenbazes se rrugeve.
Per mbushjen e strukturave kryesore, si stacione pompimi, materiali i vendit, per nje thellesi
minimale 2 m poshte kuotes se themelit, do te zevendesohet me material te perzgjedhur nga zona
e karrieres. Karaktersistika minimale e kerkuar eshte kendi I ferkimit 30°.
SKARPATET, ARGJINATURAT
Vendi do te pastrohet nga te gjitha materialet e demshme te ndertimeve te meparshme.
Skarpata dhe mbushjet do te behen si zakonisht me material me strukture te grimcuar te
qendrueshme per qellimin e menduar dhe te lire nga materialet e demshme.
Kontraktori do t’i paraqese Inxhinierit listen e burimeve prej te cilave ai propozon te marre
materialin mbushes dhe metoden e propopzuar prej tij per transportimin e ketij materiali ne
Kantier, nqs materiali i duhur nuk eshte ne vend.
Kontraktori do te zbatoje metoden e vezhgimit dhe te testimit te materialeve sic kerkohet, per te
siguruar mjaftueshmerine dhe kosistencen e duhur te materialit.
Skarpataet dhe bazamentet mbajtese do te ngjeshen ne shtresa te cilat nuk duhet te jene te trasha
me shume se 150 mm mbas ngjeshjes dhe materiali I ngjeshur te kete nje densitet jo me pak se
95% te te maskimuit te densitetit te thate te percaktuar sipas Proves No. 13 BS 1377. Gjate
ngjeshjes materiali duhet te jete I shperndare uniformisht dhe I mirembajtur jo me I thate se 3%
poshte perqindjes optimale te lageshtise sic percaktohet nga Prova No. 13 BS 1377, dhe jo me te
lagura se ajo e kerkuar per punimet e zbatueshme praktike sic percaktohet sipas provave te
ngjeshjes ne fushe.
Skarpatat, argjinaturat do te ndertohen barabar ne te gjithe gjeresine dhe duhet te ruhen me nje
densitet ne siperfaqed dhe pjerresi te mjaftueshme te seksionit per ne shkarkimin e ujrave.
Kontraktori do te programoje punen e tij qe shtresat pasuese te mbushen ne kohe per te eleminuar
tharjen dhe plasaritjet e shtresave te ngjeshura me pare, deri sa shtresa e poshtme eshte mbuluar
nga shtresa e siperme.
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KONTROLLI I PUNIMEVE TE DHEUT
Paisjet laboratorike te fushes per kryerjen e vezhgimit dhe testimit te dheut do te sigurohen ose
nga Kontraktori ose nga institucione te tjera te kontraktuara nga Kontraktori dhe do te perfshijne
aparatet e vezhgimit dhe testimit, te pranueshme per Inxhinierin, aq sa mund te jene te nevojshme
per gjetjen trajtimin e testimin e kampioneve te marra.
Aparatet e tilla duhet te perfshijne paisjet e nevojshme per te kryer testet e meposhtme:
- Analiza e madhesise se grimcave te dheut
- Atterberg tests
- Percaktimi i lageshtise se dheut
- Testi i desnitetit ne fushe
- Testi i treguesit te ngjeshjes
- Pershkueshmeria dhe karakteristikat e dheut
Mbas perfundimit te instalimeve laboratorike, ose pas paraqitjes se te dhenave per institucionin qe
do te ndermare porvat, operimi i aparateve te vezhgimit dhe testimit do te tregojne qe
permbusheen udhezimet e Inxhinierit qe qto jane te pershtatshme per qellimin e menduar.
Kostoja e sigurimit te paisjeve dhe vendi i punes per gjetjen, trajtimin e kampioneve te dheut do te
perfshihet ne cmimin e ofertes ne zerat respektive te dheut.
Mbas provave paraprake, numuri dhe tipi i te cilave do te jete sipas udhezimeve te Inxhinierit me
qellim qe te sigurohet qe jane arritur rezultatet e kerkuara, do te kryhen testet sipas tipit dhe
numurit te meposhtem.
Per mbushjen e ngjeshur ose per rimbushjen poshte strukturave:
Ngjeshje me dore: nje prove densiteti ne fushe dhe nje test treguesi per cdo 50m3.
Ngjeshje me rul: nje test per cdo 500 m3.
Ne test pershkueshmerie do behet ne laborator per cdo 10 prova densiteti ne fushe per skarpata
dhe mbushjet.
Numuri i testeve te mesiperme mund te rritet, ose mund te kryhen edhe teste te tjera nqs kerkohet
nga Inxhinieri.
Vendndodhja e testeve te fushes do te vendoset nga Inxhinieri dhe do te percaktohet nga
Kontraktorit ne kuptimin e stacionit, pozicionin nga kanali, ose aksi i struktures dhe kuota ne lidhje
me fundin.
Informacionin per infrastrukturen e nevojshme per lidhjen me rrjetin elektrik, furnizimin me uje,
shkarkimet e ujerave te ndotura dhe mbetjeve, si dhe informacionin per rruget egzistuese te
aksesit apo nevojen per hapje te rrugeve te reja.
Projekti: “Furnizimi me uje i plazheve Durres-Kavaje pusshpimet e Cermes, Loti III: Linja e ujesjellsit
nga pik.235, degezim Kavaje deri ne depon e re 4000 m3 Arapaj, ndertim depo e re 4000 m3
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Arapaj, Durres” ka per qellim dergimin e ujit nga pusshpimet e Cermes ne depon e re ne Koder
Arapaj, Durres.
Per realizimin e ketij projekti nuk eshte i nevojshem ndertimi i rrugeve te sherbimit apo rrugeve te
aksesit ne kantier. Nuk eshte e nevojshme qe te kete pike lidhje me energjine elektrike apo te
shkarkoje ujera te ndotura, pasi eshte linje ujesjellsi kryesore, e cila do te sherbeje vetem per
furnizimin me uje te depove.
Programin per ndertimin, kohezgjatjen e ndertimit, kohezgjatjen e planifikuar per funksionimin e
projektit, Kohen e mundshme te perfundimit te funksionimit te projektit dhe, sipas rastit, edhe
fazen e planifikuar te reabilitimit te siperfaqes, pas mbarimit te funksionimit te projektit.
Afati i perfundimit te punimeve per realizimin e projektit “Furnizimi me uje i plazheve DurresKavaje pusshpimet e Cermes, Loti III: Linja e ujesjellsit nga pik.235, degezim Kavaje deri ne depon e
re 4000 m3 Arapaj, ndertim depo e re 4000 m3 Arapaj, Durres” ka per qellim dergimin e ujit nga
pusshpimet e Cermes ne depon e re ne Koder Arapaj, Durres, eshte deri me 06/05/2017.
Kohezgjatja e parashikuar per funksionimin e projektit eshte 30 vjet per linjen kryesore dhe 50 vjet
per depot e ujit ne koder Arapaj. Pas perfundimit te ndertimit te linjes, siperfaqja e tokes e prekur
nga zhvillimi i projektit do te rikthehet ne gjendjen e meparshme.
Lendet e para qe do te perdoren per ndertimin dhe menyra e sigurimit te tyre material
ndertimi, uje dhe energji
CIMENTO

Cimento Portland (CEI), Cimento Portland e cila perbehet (CEII) nga cimento e thare ne furre (CEIII)
dhe cimento pucolanike (CEIV) sic specifikohet ne Eurokod EN 197 3 (“) do te jete ne pajtueshmeri
me rregulloren EN 197 pjeset 1 deri 3.
AGREGATET E BETONIT

Te gjitha agregatet e betonit do te merren nga burime te aprovuara nga Inxhnieri. Do te sigurohen
kampionet e agregateve te ashpra dhe te imta dhe provat ashtu sic specifikohen do te kryhen para
se porosia kryesore te jete hedhur perfundimisht ne veper.
Cilesia ose tipi, sic urdherohen nga Inxhinieri per konfirmimin e pershtatshmerise se tyre
per betonin. Agregatet nuk do te permbajne perberes te demshem ne sasi te tilla qe mund
te demtojne qendrueshmerine e betonit ose te shkaktojne korrozionin e hekurit.
Madhesia e grimcave te agregateve
Madhesia maksimale nominale e agregateve nuk duhet te jete me e madhe se 30 mm, nese
madhesia maksimale e agregateve eshte ne pajtueshmeri si me poshte:
- Nje e katerta e dimensioneve me te vogla te elementeve te struktures;
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Distanca ndermjet shufrave te hekurit me pak se 5 mm, pervec rasteve te vecanta si psh
grupimi I shufrave te hekurit.
- 1.3 here e trashesise se betonit
Agregatet qe do te perdoren per betonin duhet te jene ne perputhje me te gjitha kerkesat e B.S.
882, 1201 - “Agregatet nga burime natyrale per betonin (perfshire granolitiket)” dhe vec kesaj do te
aplikohen kritere te tjera specifike gjate provave ne perputhje me B.S. 812 “Metodat per
kampionet dhe provat e agregateve minerale, reres dhe mbushesve”, pjesa l deri 4.
Agregatet nuk do te permbajne asnje lloj materiali te demshem qe mund te veproje me alkalinet e
cimentos, ose ndonje alkalin qe mund te jete present ne agregat dhe duke u perzier me ujin ne nje
sasi te mjaftueshme mund te shkaktoje fryrje te betonit ose llacit. Analizat e agregateve sipas
ASTMC289 “Metoda e provave standarde per veprimin e agregateve (metoda kimike)” ose sipas
ASTMC 295 “Praktikat standarde te rekomanduara per ekzaminimin petrografik te agergateve te
betonit” tregojne qe ndonje shkemb perberes hyn ne veprim te demshem dhe aggregate qe
permbajne perberes te tille nuk lejohen te perdoren ne Punimet e Perhershme.
Agregate te ashpra per pergatitjen e betonit dhe per qellime te tjera, mund te jene zhavorri ose
guri I thyer ne madhesine e deshiruar.
Zhavorret natyrale duhet te jene te pastra nga dherat, argjilat, dherishtet, argjiloret, shistat
argjilore ose gure te dekompozuar, materialet organike dhe papastertira te tjera, duhet te jene te
forta dhe te ngjeshura. Guret me madhesi te madhe ose te vogel, klasifikuar sipas mases se kerkuar
do te hiqen dhe nuk do te perdoren ne Punimet e Perhershme.
Guret e thyer duhet te jene nga shkemb I forte dhe i qendrueshem. Pamvaresisht nga aprovimi I
Inxhnierit te burimeve te tij, guri qe do te dergohet ne Kantier, mund te refuzohet nqs per ndonje
arsye Inxhninieri e konsideron te pa pranueshem.
Ato duhet te aprovohen nese jane te pastra, jo argjilite te buta, shista argjilore ose gure te
dekompozuar. Guri do te thyhet ne nje gurethyese dhe do te miratohet tipi dhe madhesia e
kerkuar, pluhurat dhe materialet e imta nen 5 mm do te hiqen nga sitja e tij dhe nuk do te
perdoren ne Punimet e Perhershme.
Klasifikimi I agregateve te ashpra sipas analizave do te jete brenda limiteve te vendosura ne B.S.
882, 1201 Tabela 1, agergatet e ashpra. Nese analizimi I madhesise se kokrrizave tregon mungese
te ndonje madhesie te vecante e tille qe mund te ndikoje ne densitetin e betonit Inxhnieri do t’i
kerkoje Kontraktorit te shtoje sasi te tille agregati te ndonje madhesie te vecante qe ai mund te
mendoje te rekomandueshme. Ne cdo rast kur materiali perzihet me agregate te imta, prodhon nje
perzierje te mirepermiresuar nga madhesia me e madhe ne madhesine me te vogel te specifikuar
per te siguruar prodhimin e betonin me densitet te larte.
Agregatet e imta per pergatitjen e betonit duhet te jene te pastra, plotesisht te lara para
perdorimit.
Rera per pergatitjen e llacit te cimentos dhe llacit fino do te jete ne perputhje me B.S. 1198 - 1200
“Rerat e ndertimit nga burime natyrore”.
-
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UJI PER PERZIERJE

Uji per perzierje nuk duhet te permbaje perberes te demshem ne sasi te tilla qe mund te demtojne
ambientin, fortesine dhe qendrueshmerine e betonit ose te shkaktoje korrozionin e hekurit. Ne
pergjithesi, uji i pijshem, me te cilin furnizohen konsumatoret, eshte i pershtatshem per pergatitjen
e betonit.
Kontraktori do te beje organizimet e tij per te siguruar ujin e mjaftueshem, te miratuar, per
prodhimin dhe kujdesin per betonin.
Ne pergjithesi uji per qellimet e ndertimit do te jete ne perputhje me standarded e meposhtme:
a) Per perzierjen e betonit dhe te llacit, uji duhet te jete I fresket dhe I lire nga sendimentet
dhe tretesirat ose materialet pezull, te cilat mund te jene te demshme per prodhimin e
betonit sic specifikohet. Inxhninieri mund t’i kerkoje Kontraktorit te siguroje mostra uji nga
burimi i percaktuar per furnizim, ti kete analizuar dhe miratuar ato ne laborator, perpara
fillimit te punimeve te betonit dhe gjate intervaleve te periudhes se Kontrates. Nqs ndonje
here mostrat provojne papajtueshmeri, Kontraktorit do t’i kerkohet me koston e tij te
ndryshoje burimin e furnizimit ose te beje rregullime te pranueshme nga Inxhnieri, per
riparimin e ceshtjes. Kontraktori do te vendose burimin ose burimet prej te cilave ai
propozon te marre uje dhe te paraqese evidence per te treguar qe furnizimi I mjaftueshem
eshte siguruar.
b) Kujdesi per betonin do te kryhet vetem me uje te fresket.
KERKESAT PER PERBERESIT E BETONIT QE DO TE PERDOREN PER PUNIMET

Klasifikimi i betoneve qe do te perdoret gjate punimeve, sipas fortesise se ngjeshjes eshte dhene ne
Tabelen e meposhtme:
Fortesia
C 12/15 C 30/37 C35/45
Fck(cyl) N/mm2
12
30’
35
fck(cube) N/mm2 15
37
45
Rezistenca ne shtypje e betonit eshte shprehur ne termat e rezistences karakteristike percaktuar si
vlera e rezistences nen te cilen 5% e numurit te pergjithshem te provave te rezistences te betonit
te specifikuar supozohet te ndodhin. Rezistenca do te percaktohet ne perputhje me ISO 4012 ne
shkaterrimin e mostres - kubik 150/150/150 mm si fck(cube) ose cilinder 150/300 mm as fck(cyl)
ne kohe 28 dite, ne pajtueshmeri me ISO 1920, kryer dhe trajtuar sipas ISO 2736.
Kerkesat e rezistences per betonin qe do te perdoret dhe qe eshte I ekspozuar ne mjedis jane
dhene ne tabelen e meposhtme:
Kerkesa
Klasa e betonit

Klasa ekspozimit sipas ENV2O6 XS1
12/15
30/37
35/45
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Raporti Max u/c per
- beton te rrafshet
0.50
- beton te armuar
Permbajtja minimale e cimentos ne kg/m3 for
(TE PERDORET CIMENTO SULFATE RESISTANT)
- beton te rrafshet
200
- beton te armuar

0.50

0.50

320

400

Strukturat e betonit
Betoni do te kete te tille perberes qe mbas ngjeshjes te kete nje strukture te mbyllur, psh. kur eshte
ngjeshur ne nje menyre standarte, permbajtja e ajrit ne volum nuk mund te jete me shume se 3%
per agregatet me madhesi nominale > 16 mm dhe 4% per agregatet me madhesi nominale < 16
mm, perjashtuar ajrin e ngarkuar dhe poret e agregateve.
Permbajtja e klorideve ne beton
Permbajtja e joneve te kloridit ne beton nuk duhet te kaloje vlerat e shenuara ne tabelen e meposhtme:
Permbajtja maksimale e klorideve ne beton

Betoni
beton te rrafshet
beton te armuar
Beton i paranderur

Cl – sipas mases se cimentos
1%
0,4%
0,2%

Perzierjet me baze klorid kalciumi dhe kloride nuk duhet te shtohen ne betonin e armuar, dhe betonin qe
permban copa metali brenda, pervec se kur perdorimi I tyre eshte i lejuar nga standarded kombetare dhe
rregullat ne fuqi ne vendin e perdorimit.

Konsistenca gjate hedhjes ne veper
Niveli I konsistences duhet te jete I tille qe betoni I fresket te jete I punueshem, te mos jete I ndashem, I tille
qe mund te ngjishet plotesisht sipas kushteve te caktuara te kantierit.
Per te siguruar nje ngjeshje te mire te betonit ne kantier, rekomandohet qe konsistenca e betonit ne kohen
e hedhjes ne veper te kete renie sipas klases 53 ose te kete rrjedhshmeri sipas klases F3, pervec rasteve kur
jane ndermarre masa te tjera.

Resistenca kundrejt reaksioneve alkali-silica
Disa aggregate mund te permbajne varietete te vecanta te silicit-te prekshme, qe mund te veprojne
me alkaloidet (Na2O dhe K2O) me origjine nga cimento ose burime te tjera. Prandaj ne prani te
lageshtise mund te ndodhe nje reaksion bymimi I cili mund te coje ne plasaritjen ose carjen e
betonit. Ne kushte te tilla Inxhinieri mund te kerkoje nje ose me shume nga pikat e listuara me
poshte:
- Kufizimin e permbajtjes alkaline ne perziersit e betonit
- Perdorimin e cimentos me permbajtje te ulet te alkalineve efektive
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- Ndryshimin e agregateve
- Kufizimin e shkalles se ngopjes se betonit psh. nga membaranat e pa pershkueshme.
Temperatura e betonit
Pervec rasteve te vecanta, temperatureae betonit te fresket nuk duhet te jete me shume se 30°
dhe nuk duhet te jete me pak se 5° C ne kohen e perzierjes dhe hedhjes ne veper (per trajtimin
(kujdesin) e temperatures se betonit shiko rregullat e vecanta, pika 10.6).
Mjedis ne kete kontekst nenkupton ato veprime kimike dhe fizike ndaj te cilave eshte i ekspozuar
betoni, ndikimi i te cilave nuk konsiderohet si ngarkese ne strukturat e projektuara.
406. KARAKTERISTIKAT E BETONIT DHE METODAT E VERIFIKIMIT

Konsistenca e betonit percaktohet sipas renies ne perputhje me ISO = 109, ose nga prova Vebe ne
perputhje me ISO 4110, ose nga prova e ngjeshjes ne perputhje me ISO 111, ose nga prova e
rrjedhshmerise ne perputhje me 150/DP 9812, ose metoda e testeve alternative.
Perqindja e ajrit

Perqindja e ajrit te betonit te fresket duhet te percaktohet ne perputhje me ISO 4848.
Densiteti I betonit te njome
Densiteti I betonit te fresket te ngjeshur percaktohet sipas ISO 6276 ose metoda alternative
Rritja e rezistences
Rritja e rezistences specifikohet nga prova e ngjeshjes ne nje beton te vjeteruar. Nqs duhet te
merret ne konsiderate influenca e kushteve te vendit ne rritjen e rezistences, atehere duhet te
merren masa speciale per kushtet e kampioneve.
Resistenca ndaj penetrimit te ujit
Perzierja do te konsiderohet e pershtatshme per betonin e pa pershkueshem nga uji nqs resistenca
ndaj penetrimit te ujit eshte provuar sipas ISO 7031 duke rezultuar ne vleren maksimale te
penetrimit me pak se 0 mm dhe vlera mesatare e penetrimit me pak se 20 mm. Raporti
uje/cimento nuk duhet te jete me shume se 0.55.
Densiteti
Densiteti percaktohet ne perputhje me ISO 6275. Ne rastet kur raporti i densitetit te thate me
densitetin e betonit te ngurtesuar eshte i njohur densiteti i betonit te ngurtesuar mund te
percaktohet ne perputhje me ISO 4012.
PERZJERESIT

Perzjeresit mund te perdoren ne beton vetem me leje me shkrim te Inxhnierit dhe nuk lejohen
perzieres te cilet permbajne perberes te demshem ne sasi te tilla qe demtojne qendrueshmerine e
betonit ose shkaktojne korrozion te armatures. Ne rastet e lejimit te dhene ne prinicp, prova e
pershkruar ne specifikime duhet te behet per sasine e parashikuar te perziersit dhe duhet te behen
krahasime te betonit me perzieres dhe pa perzieres per te provuar qe densiteti nuk eshte
reduktuar me shume se 5%.
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Kur perdoren perzieres ne Punime, duhet te kryhen kontrolle strikte per te siguruar qe eshte
perdorur sasia e duhur e perzieresit gjate gjithe kohes. Sasia totale e perzieresit, nese eshte
perdorur, nuk duhet te jete me shume se 50 g/kg cimento dhe nuk duhet te jete me pak se 2 g/kg
cimento ne perzierje.
Perzieresit ne sasi me te vogla se ato qe jane dhene me siper lejohen vetem nese ato perhapen ne
ujin e perzierjes.
Perziersit e lengshem ne sasi 3 1/m3 te betonit duhet te merren parasysh kur llogaritet raporti uje
cimento.
Shtesat nuk duhet te permbajne perberes te demshem ne sasi te tilla qe mund te demtojne
qendrueshmerine e betonit ose te shkaktojne korrozion te hekurit.
Shtesat mund te hidhen ne perzieres ne sasi te tilla qe ato te mos kene influence negative ne
qendrueshmerine e betonit dhe te mos shkaktojne korrozion ne armature.
PRODHIMI I BETONIT

PERSONELI, PAISJET DHE INSTALIMET
Personeli
Personeli I perzgjedhur ne prodhimin dhe kontrollin e betonit duhet te kete njohurite e duhura, trainime
dhe eksperience per detyrat e veta specifike.

Ne vendin e prodhimit do te jete nje person me njohurite e duhura dhe eksperience, I cili do te jete
pergjegjes per prodhimin dhe shperndarjen. Ai ose nje perfaqesues I trainuar I tij do te jete present
ne momentin e prodhimit.
Duhet te kete nje person pergjegjes per kontrollin e prodhimit, I cili duhet te kete njohurite e
duhura dhe eksperience per teknologjine e betonit, prodhimin, provat dhe sistemet e kontrollit.
Shenim: ne disa vende ka kerkesa te vecanta lidhur me standarded e njohurive, trainimin dhe
eksperiencen per detyra te ndryshme.
Paisjet dhe Instalimet, Magazinimi i materialeve
Furnizimi I mjaftueshem I materialeve - cimentos, agregateve, aditiveve dhe /ose perziersave – do
te jene ne dispozicion per te siguruar qe norma e planifikuar e prodhimit dhe shperndarjes do te
realizohet. Llojet e ndryshme te materialeve do te transportohen dhe magazinohen ne menyre te
tille per te shmangur nderprerjen, kontaminimin ose demtimin. Ne vecanti:
Cimento dhe aditivet duhet te jene te mbrojtur nga lageshtia dhe ndotjet gjate transportit dhe
magazinimit. Llojet e ndryshme te cimentos dhe aditivet duhet te jene te shenuara qarte ne
menyre qe te perjashtohet mundesia e ngaterresave. Cimento ne thes duhet te magazinohet dhe
ruhet ne radhe ne menyre qe te shperndahet sipas rregullit.
Nqs agregatet e shkalleve te ndryshme ose te tipeve te ndryshme jane te ndara, ato nuk keshillohet te
perzihen. Ndarja e fraksioneve te ndryshme do te parandalohet.
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Perziersit do te transportohen dhe magazinohen, keshtu qe cilesia e tyre nuk do te preket nga
ndikimit fizike dhe kimike (ngrirja, temperaturat e larta, etj.) ato duhet te shenohen qarte ne
menyre qe te perjashtohet mundesia e ngaterresave.
Kampionet do te merren nga rezervat, silloset dhe magazinat.

Paisja grumbulluese
Efektshmeria e paisjes grumbulluese duhet te jete e tille qe sipas kushteve praktike te operimit
saktesia te jete sipas pikes 409.2.
Saktesia e paisjes se matjes duhet te jete ne pajtueshmeri me kerkesat dhe rregullat perkatese. Ne
mungese te kerkesave te tilla, duhet te aplikohen vlerat minimale sipas tabeles se meposhtme:

Saktesia e paisjes se matjes

Pozicioni ne shkalle, ose vija e treguesit dixhital
0-¼ shkalles se plote ose 0-¼ e vijes se plote
¼ shkalles se plote ose 1/4 e vijes se plote

SAKTESIA
e instalimit gjate operimit
0,5%
1,0%
e 1/4 shkalles ose ¼ vleres se normes
0,5%
1,0%
e leximit aktual

Cdo ndarje e shkalles ose treguesit dixhital duhet te tregoje peshen jo me shume se 1/500 e
kapacitetit te shkallles ose ndarjes se paisjes dixhitale.
Perziersit
Perziersit duhet te jene te afte te arrijne nje shperndarje uniforme te materialeve perberes, shfrytezim
uniform dhe nje shkurtim te kohes dhe kapacitetit te perzierjes.

Kamionet betoniere duhet te jene te pajisur ne menyre te tille per te derguar betonin ne forme
homogjene rndare dhe perziere ne menyre uniforme. Pervec kesaj, ato duhet te sigurojne
nepermjet masave te pershtatshme dhe paisjeve automatike, nese duhet te shtohet uje per
perzierje ne vend.
Porcionet e materialeve perberes
Per betonin qe do te prodhohet duhet te te kete nje instruksion te shkruar ku te jepen ne detaje
tipi dhe sasia e materialeve baze.
Porcionet e materialeve perberes, saktesia (paisjet dhe operimi) jepen ne tabelen e meposhtme.
Tabela. Saktesia per porcionet e materialeve perberes
Materiali perberes Saktesia
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Cimento
Uji

±3% e sasise se kerkuar

Total i agregateve
Shtesat
Perziersit

± 5% e sasise se kerkuar

Cimento, agregatet dhe aditivet ne formen e pudres duhet te paketohen sipas peshes; sistemet e
tjera jane te pranueshme nqs saktesia e kerkuar e porcionit mund te arrihet. Uji qe shtohet mund
hidhet sipas peshes ose sipas volumit.
Perziersit dhe aditivet e lengshem duhet te maten sipas peshes ose sipas volumit.
Perzierja e betonit
Perzierja e materialeve perberes duhet te behet ne nje perzieres mekanik dhe duhet te vazhdoje
deri sa te jete arritur nje perzierje uniforme. Fillimi i perzierjes do te quhet qe nga momenti kur te
gjitha materialet e kerkuara jane brenda perzieresit rrotullues.
Perziersi nuk duhet te ngarkohet me shume se kapaciteti i tij.

Kur perziersit jane shtuar ne sasi me te vogla se ato te lejuara ne piken 5.8, perziersit do te
shperndahen ne ujin e perzierjes.
Kur hidhen perziers qe reduktojne sasine e ujit, ato duhet te shtohen ne kantier, per shkak te kohes
se shkurter te efekteve te tyre, betoni duhet te jete i perzier uniformisht para se perziersi ne fjale
te shtohet. Mbas hedhjes se aditiveve betoni duhet te riperzihet deri sa perziersit te jene
shperndare uniformisht gjate gjithe sasise dhe kene bere efektin e plote.
Perberja e betonit te fresket nuk duhet te ndryshoje mbas zbrazjes nga perziersi.

TRANSPORTI, HEDHJA NE VEPER DHE KUJDESI PER BETONIN E FRESKET
Personeli
Personeli I perzgjedhur per transportin, hedhjen ne veper dhe qe do te kujdeset per betonin duhet
te kete njohurite e duhura dhe eksperience ne detyrat e veta specifike.
Ne vendin e ndertimit duhet te jete nje person me njohurite e duhura dhe eksperience te cilit t’i
ngarkohet pergjegjsia e pranimit te betonit dhe te jete pergjegjes per transportin ne kantier,
hedhjen ne veper dhe kujdesin per betonin. Ai ose perfaqsuesi I tij trajnuar sic duhet, duhet te jete
I pranishem ne kohen kur hidhet betoni ne veper.
Shenim: Ne disa vende ka kerkesa te vecanta lidhur me standartet e njohurive, trainimin dhe
eksperiencen per detyra te ndryshme.
Transporti
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Duhet te merren masat e duhura per te parandaluar ndarjen, humbjen e pjeseve perberese gjate
ngarkimit dhe transportit.
Kohezgjatja maksimum e lejueshme e transportit varet kryesisht nga perberesit e betonit dhe nga
kushtet atmosferike.
Shperndarja
Informacion nga prodhuesi ne rastin e betonit te perzier te gatshem

Perdoruesi mund te kerkoje informacion lidhur me perzierjen e perbersve per te lejuar hedhjen e
betonit ne veper ne kohen e duhur dhe kujdesin per betonin e fresket si dhe per te bere vleresimin
e rritjes se fortesise ne strukture. Informacioni i tille duhet te jepet nga prodhuesi me kerkese para
ose gjate shperndarjes. Informacioni I meposhtem duhet te jepet me kerkese:
a) Tipi dhe klasa e fortesise e cimentos si dhe tipi I agregateve
b) Tipi I perziersave, tipi dhe sasia e perafert e aditiveve, nese ka
c) Raporti uje/cimento I planifikuar
d) Rezultatet e provave perkatese te kryera per perzierjen, psh kontrolli I prodhimit ose nga
testet fillestare.
e) Ky informacion mund te sigurohet gjithashtu nga referencat e katalogjeve te prodhuesit te
perziersit te betonit ne te cilin duhet te jepen detajet e klases se fortesise, konsistenca,
pesha etj.
Faturat e shperndarjes ne rastin e betonit me perzierje te gatshme
Para shkarkimit te betonit prodhuesi do t’i siguroje perdoruesit me ane te nje fature shperndarje per cdo
ngarkese te betonit ne te cilen eshte printuar, stampuar ose shkruajtur te pakten informacioni I meposhtem:

- Emri i fabrikes se prodhimit te betonit gjysem te gatshem
- Numuri serial i fatures
- Data dhe koha e ngarkimit, koha e kontaktit te pare ndermjet cimentos dhe ujit.
- Targa e Kamionit
- Emri I perdoruesit
- Emri dhe vendndodhja e kantierit
- Specifikimi, detaje ose referenca per specifikimet, psh numuri I kodit, numuri I urdherit
- Sasia e betonit ne m3
- Emri ose vula e organizmit certifikues.
Pervec fatures se shperndarjes duhet te jepen edhe detajet e meposhtme:
Per nje perzierje te projektuar:
- Klasa e fortesise
- Klasa e ekspozimit ose kufiri korrespondues i perberesave te perzierjes
- Konsistenca
- Lloji i cimentos dhe klasa e fortesise
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- Lloji I perziersit dhe aditiveve, nese ka
- Karakteristika te vecanta.
Pershkrimi I perzierjes:
- Detaje te perbersave psh. Permbajtja e cimentos, tipi I perbersave, nese ka
- Konsistenca.

Shperndarja ne rastin e betonit qe perzihehet nga kontraktori ne kantier
Kerkesa per beton mund te behet gjithashtu per perzierjen e betonit ne kantier nga kontraktori, kur
kantieri eshte I madh, ose jane disa tipe betoni.
Konsistenca ne dorezim
Nqs ne dorezim, konsistenca e betonit nuk eshte sipas specifikimit, betoni duhet te anullohet.
Megjithate, nqs konsistenca eshte me pak se e specifikuara dhe betoni eshte akoma ne kamionin
betoniere, konsistenca mund te rritet deri ne vleren kerkuar duke shtuar uje dhe/ose perzieres
(perziersit reduktojne ujin ne mase te madhe), nese kjo lejohet sipas specifikimeve dhe nese raporti
maksimal i specifikuar, i pranuar uje/cimento nuk rritet.
Hedhja dhe ngjeshja
Betoni do te hidhet ne veper sa me shpejt te jete e mundur mbas perzierjes per te minimizuar ndonje
ndryshim te mundshem.

Kur hedhja ne veper lejohet te hidhet e lire duhet te merren masa per te parandaluar ndarjen e tij
Betoni do te ngjeshet plotesisht gjate hedhjes ne veper, dhe te punohet rreth armatures, tubave,
instalimeve te futura ne te, qosheve te kallepeve per te formuar nja mase solide ne vecanti ne
zonen e mbulimit.
Kerkesa te vecanta per siperfaqen e perfunduar do te jene plotesuese.
Kur hidhet dhe ngjishet betoni ne veper duhet patur kujdes per te shmangur zhvendosjet dhe
demtimet e armatures, pjeseve, tubave, ankorimeve dhe kallepeve.
Kur perdoren vibratore, vibrimi duhet te aplikohet ne vazhdueshmeri gjate hedhjes se betonit ne veper te
cdo pjese betoni deri sa te jete larguar nderprerja praktike e ajrit si menyre per nxitjen e ndarjes se betonit.

Kujdesi dhe Mbrojtja
Te pergjithshme
Me qellim arritjen e karakteristikave potenciale te cilat priten nga betoni, vecanerisht ne zonen e
siperfaqes, eshte e nevojshme per nje periudhe te mjaftueshme trajtimi (kujdesi) dhe mbrojtja e
betonit.
Kujdesi dhe mbrojtja duhet te fillojne sa me shpejt te jete e mundur mbas ngjeshjes se betonit.
Kujdesi eshte parandalues kundrejt:
- Tharjes para kohe, vecanerisht nga rrezet e diellit dhe era.
Mbrojtja eshte parandaluese kundrejt:
- Kullimi nga shiu dhe rrjedhja e ujit,
- Fresikm I shpejte gjate diteve te para mbas hedhjes ne veper;
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diferenca te larta termike te brendshme;
temperature te ulta ose ngrirje;
vibrimi dhe perplasjet qe mund te krijojne carje te betonit dhe interferojne me materialet
lidhes ne armature.

Metodat e kujdesit
Metodat e kujdesit do te percaktohen para fillimit te punimeve ne vend dhe te aprovohen nga
Menaxheri i Projektit.
Metodat kryesore per kujdesin ndaj betonit jane:
- Mbajtja e kallepit ne vend
- Mbulimi me flete plastike
- Vendosja e mbuleses se thate
- Sperkatja me uje
Metodat mund te perdoren te ndara ose te kombinuara.
Kohezgjatja e kujdesit
Kohezgjatja e kerkuar e kujdesit varet nga shkalla ne te cilin eshte arritur nje fare
papershkueshmerie (resistenca ndaj penetrimit te gazrave ose liquideve) te zones se siperfaqes
(shtresa mbrojtese e armatures) se betonit. Prandaj, periudha e kujdesit do te percaktohet nga
njera nga pikat e meposhtme:
- Nga konceptet e maturimit mbi shkallen e hidratimit te perzierjes se betonit ne lidhje me
kushtet e mjedisit,
- ne pershtatje me kerkesat lokale
Mbrojtja nga plasaritjet e temperatures ne siperfaqe
Betoni i ngurtesuar duhet te mbrohet nga efektet demtuese per shkak te nxehtesise qe gjeneron
ne te.
Aty ku nuk lejohen plasaritjet, duhet te merren masa te pershtatshme per te siguruar qe nderjet
elastike te shkaktuara nga diferencat e temperatures jane me te vogla se forcat elastike te castit.
Per te shmangur plasaritjet ne siperfaqe, shkaktuar nga gjenerimi i nxehtesise ne beton ne kushte
normale diferenca e temperatures ndermjet qendres dhe siperfaqes duhet te jete me pak se 20°C.
Trajtimi i nxehtesise
Kujdesi per elementet e betonit per klasen e ekspozimit te quajtur me siper, kufizimet ne lidhje me
perpunimin e nxehtesise (kujdesi I avullimit) mund te zbatohen si me poshte:
- temperature e betonit gjate 3 oreve te para mbas perzierjes nuk duhet te jete me shume se
30°C dhe nuk duhet te jete me e larte se 40°C gjate 4 oreve te para.
- Norma e rritjes se temperatures nuk duhet te rritet me shume se 20 K/ore
- Temperatura maksimale mesatare e betonit nuk duhet te kaloje 60°C (vlera individuale <65° C)
- Betoni duhet e freskohet me nje norme jo me shume se 10 K/ore
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Gjate procedures se kujdesit per freskimin e betonit ai duhet mbrojtur nga humbja e lageshtise.

Kerkesat e permendura me lart nuk aplikohen kur me nje teknologji te vecante injektohet direkt
avulli ne perziers
Heqja e kallepeve
Kallepet mund te goditen kur betoni ka arritur nje fortesi te mjaftueshme ne lidhje me kapacitettin
e mbajtjes se ngarkese dhe thyerjen e struktures dhe kur kallepi nuk kerkohet gjate kohes se
kujdesjes.
KONTROLLI I CILESISE DHE PROCEDURAT

Te pergjithshme
Prodhimi i betonit, hedhja ne veper dhe kujdesi jane subjekt i procedurave te kontrollit te cilesise
sic jepen me poshte.
Kontrolli i cilesise percaktohet si kombinim i veprimeve dhe vendimeve te ndermarra ne
pajtueshmeri me specifikimet dhe verifikimet, per te siguruar plotesimin e kerkesave te
specifikuara
Kontrolli I cilesise konsiston ne dy dukuri, pervec nderlidhjes se paleve, qe do te thote kontrollin e
prodhimit sipas pikes 409.2 dhe kontrollit ne perputhje me ECN 206.

Kontrolli i prodhimit
Te pergjithshme

Kontrolli i prodhimit perfshin te gjitha masat per mirembajtjen dhe rregullon cilesine e betonit ne
pershtatje me kerkesat e specifikuara. Ai perfshin inspektimet dhe provat dhe shfrytezon rezultatet
e provave lidhur me paisjet, materialet baze, betonin e fresket dhe betonin e ngurtesuar. Ai
gjithashtu perfshin inspektimin paraprak te betonimit dhe inspektimet e transportit te betonit,
hedhjes ne veper, ngjeshjes dhe kujdesit per betonin e fresket.
Kontrolli i prodhimit kryhet nga kontraktori, nenkontraktori dhe furnizuesit, brenda cdo kufiri te
detyrave specifike te tij ne procesin e prodhimit, hedhjes ne veper dhe kujdesit per betonin.
Te gjitha paisjet e nevojshme do te jene ne dispozicion per te kryer inspektimet e nevojshme per
provat e paisjeve, materialeve dhe betonit.
Te gjitha te dhenat lidhur me kontrollin e prodhimit ne vend, impiantin e prodhimit te betonit ose
linjes se prodhimit do te regjistrohen ne nje liber ose dokument tjeter psh:
- emri i furnizuesit te cimentos, agregateve, perziersaaave dhe
- numuri i fatures se dhene per cimenton, agregatet, perzierjet
- burimi i ujit qe perdoret per perzierje
- konsistenca e betonit
- densiteti i betonit te fresket
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raporti uje/cimento i betonit te fresket
perqindja e ujit te shtuar tek betoni i fresket
permbajtja e cimentos
data dhe koha kur jane marre kampionet per prove
numuri i kampioneve te testuara
grafiku i kohes per punimet e vecanta, veprimet gjate hedhjes se betonit ne veper, kujdesi per
betonin
temperatura dhe kushtet e motit gjate hedhjes se betonit ne veper dhe kujdesi per betonin
elementet e struktures per te cilet eshte perdorur nje raport i caktuar.

Informacion shtese ne rastin e betonit te gatshem

-

emri i furnizuesit
numuri i fatures se shperndarjes.

Te gjitha shmangiet nga procedurat e specifikuara ne lidhje me transportin, shperndarjen, hedhjen
ne veper, ngjeshjen dhe kujdesin do te regjistrohen dhe raportohen tek personi pergjegjes.
Procedurat e kontrollit te prodhimit ne perputhje me rregullat e ketij standardi mund te verifikohen sipas
nje certificate te miratuar nga nje organizem si pjese e kontrollit (shiko ECN 206).

Testet e kryera ne lidhje me kontrollin e prodhimit mund te jene sipas nje marreveshje paraprake
ose sipas rregullave kombetare ne fuqi ne vendin ku betoni do te perdoret duke marre parasysh
kontrollin e pershtatshmerise, nqs kerkohet nje kontroll i tille.
Kontrolli i betonit

Kontrolli i materialeve perberese, paisjeve, procedurave te prodhimit dhe karakteristikave
te betonit
Materialet perberese, paisjet, procedurat e prodhimit dhe betoni do te kontrollohen lidhur me
pajtueshmerine e tyre me specifikimet dhe kerkesat.
Tipi dhe frekuenca e inspektimeve/testeve per materialet perberese jepen ne ECN 206.
Tabela bazohet ne supozimin qe ekziston nje kontroll i mjaftueshem i cilesise nga prodhuesit ne
vendin e prodhimit te materialeve perberese. Nqs jo, kontraktori do te kontrolloje pajtueshmerine
e materialeve me standarded perkatese.
Kontrolli i paisjeve do te siguroje qe mjetet e pershtatshme per magazinim, peshim dhe paisje
ngritese, aparate perzierse dhe kontrolli (psh matja e perqindjes se ujit te agregateve) jane ne
kushte te mira pune dhe qe ato jane conform me kerkesat e ketij standardi. Frekuencat e
inspektimeve/testeve jane dhene ne ECN 206.
Verifikimet nese procesi i prodhimit eshte i pershtatshem dhe eshte kryer korrekt si dhe nese
betoni eshte konform kerkesave te ketij standardi dhe te cdo kerkese te specifikuar ne piken 6
duhet te paraqiten ne Tabelen 16.
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Kontrolli i betonit nga kontraktori kur perdoret beton i gatshem
Kur kontraktori perdor beton te gatshem ai duhet te kryej kontrollet sic thuhet ne ECN 206. Vec
kesaj ai duhet te marre nga prodhuesi i betonit informacionin lidhur me perziersit e projektuar,
pershkrimin e perziersave.

Kontrolli I betonit ne nje process te vazhdueshem prodhimi (beton gjysem I gatshem nga
prodhuesi ose beton parafabrikat nga prodhuesi)
Prodhuesi I betonit gjysem te gatshem ose prodhuesi I elementeve te betonit te parafabrikuara do
te kryej inspektimet dhe provat e pershkruara ne ECS 206.
Nqs kemi proces te prodhimit te vazhdueshem te me shume se nje tipi betoni, frekuenca minimale
e proves se ngjeshjes percaktohet ne baze te familjes se perziersave. Betoni mund te jete I lidhur
me ekzistencen e familjeve te ngjashme nqs ato jane bere me cimento te te njetit tip dhe klase
fortesie dhe agregatet nga i njejti burim dhe nga e njejta origjine gjeologjike (psh te grimcuara ose
jo). Nqs jane perdorur perzieres ose aditive, keto mund te formojne nje familje te vecante.
Lidhjet do te krijohen dhe dokumentohen ndermjet karakteristikave te betonit te perzier brenda
familjes.
Inspektimi para betonimit

Para fillimit te hedhjes se betonit ne veper, duhet te jene kryer te pakten inspektimet e
meposhtme:
- forma e kallepit dhe pozicioni i armatures
- pastrimi I pluhurit, tallashit, bores dhe akullit si dhe mbetjeve te telave nga kallepi
- perpunimi I faqeve te ashpra te lidhjeve te konstruksionit
- njomja e kallepit
- qendrushmeria e kallepit
- inspektimi i carjeve
- lidhjet e pjeseve te ndryshme te kallepit per te shmangur rrjedhjen e cimentos
- pergatitja e siperfaqes se kallepit
- pastrimi I armatures nga depozitimet ne siperfaqe (psh. nga vajrat, akulli, bojrat, ndryshku)
- instalimet (vendndodhja, qendrueshmeria, pastertia)
- disponueshmeria e transportit eficent, ngjeshja dhe kujdesi lidhur me konsistencen e betonit
- disponueshmeria e personelit te kualifikuar.
Inspektimi gjate transportit, hedhjes ne veper, ngjeshjes dhe kujdesit per betonin e fresket

Gjate hedhjes se betonit ne veper, duhet te jene kryer te pakten inspektimet e meposhtme:
- sigurimi i uniformitetit te betonit gjate transportit dhe hedhjes ne veper
- shperndarja uniforme e betonit ne kallep dhe ngjeshja uniforme
- shmangja e ndarjes se betonit gjate ngjeshjes
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lartesia maksimale e lejuar per hedhjen e betonit
thellesia e shtresave
norma e shpejtesise se hedhjes ne veper dhe shtimi I betonit ne forme ne lidhje me presionin e
specifikuar mbi kallep
koha ndermjet perzierjes dhe shperndarjes se betonit dhe hedhja ne veper ne lidhje me kohen
e percaktuar
masa speciale ne kushte ekstreme te motit, te tilla si shi I rrembyer
vendet ku jane bere bashkimet
perpunimi i tille i bashkimeve perpara ngurtesimit
operimet perfundimtare ne lidhje me perfundimet e specifikuara
metoda e hedhjes ne veper dhe koha e kujdesit ne lidhje me kushtet e ambientit dhe rritja e
fortesise
shmangia e demtimeve nga vibrimet dhe goditjet kur betoni eshte i fresket.

CELIKU PER BETONIN E ARMUAR

Shufrat e celikut per betonin e armuar do te jene te vijaskuar (me garanci te larte) shufrat S440 me
karakteristikat e meposhtme:
SHUFRAT E CELIKUT
420 N/mm2 <fyk < 460 N/mm2
f tk/ fyk> 1.255
A5> 12%
STRUKTURA E CELIKUT

Fyk> 390 N/mm2
Ftk/fyk> 1,100
A10 > 8%
Shufrat e celikut do te jene ne pajtueshmeri me EUROCODE No 2. – Rregullat unike te uniformitetit
per strukturat e betonit, - “Second Consolidated Draft” - Prill 1988, Kapitulli 5.2: CELIK PER BETON
TE ARMUAR dhe Aneksi A: UDHEZUES PER ARMATURAT ose ekuivalentet e Standarteve Angleze.
Kontraktori do te pajise Inxhnierin me kopjet e certifikatave te provave te prodhuesit per celikun e
armatures qe do te furnizohet. Inxhnieri mund, perseri, te urdheroje prova pa paragjykime per
ndonje parti celiku dhe cdo parti e cila nuk eshte ne pajtueshmeri me provat e certifikuara me pare
do te anullohet.
Kthesat, ose punime te tjera ne shufrat e armatures duhet te behen me kujdes ne perputhje me Vizatimet
dhe ENV OR BS Kodi I Praktikes C.P. 8110 Pjesa 1 “Perdorimi strukturor I betonit”. Shufrat do te kthehen ne
te ftohte, menyre kjo qe nuk demton materialin.

Kthimi I armatures do te behet rreth nje forme e cila duhet te kete nje diameter te pakten 4 here
me shume se diametri I shufres. Kur kerkohen ngjitje ose vendosje te armatures njera mbi tjetren
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ato duhet te tregohen ne Vizatim, perndryshe vendosja e armatures njera mbi tjetren nuk duhet te
jete me pak se diametri I shufres pershkruar ne ENV ose B. S. 8110.
Numri, madhesia, forma dhe pozicioni I te gjitha shufrave te celikut, lidhjet, hallkat, dhe pjeset e
tjera te armatures duhet te vendosen ekzakt sipas Vizatimit, ato duhet te kene pozicion korrekt ne
lidhje me shtresen mbrojtese te kerkuar, pa zhvendosje, gjate procesit te ngjeshjes se betonit ne
veper, ne menyren e aprovuar nga Inxhnieri. Kontraktori do te kujdeset per te gjitha distancat e
nevojshme te elementeve dhe hapsirave te shufrave per te mbajtur pozicionin korrekt te
armatures. Tipi I distances te elementeve do te jete subject aprovimi I Inxhnierit. Tako druri per
saldimin e celikut nuk do te lejohen. Cdo lidhje, bashkim, ose detaj metalik, qe bashkohet me
shufrat duhet te lidhet mire qe shifrat te jene lidhura mire dhe pjesa e brenshme e kthesave te jete
ne kontakt me shufrat per rreth me te cilat jane parashikuar qe do te bashkohen.
Shufrat do te lidhen se bashku me tel bari te zi, me diameter 1,6 mm dhe lidhja duhet te
shterngohet duke u rrotulluar me pince. Pjesa e lire e telit duhet te kthehet nga brenda.
Perpara se te behet betonimi, hekurat duhet te pastrohen per te mos patur, ndryshk, smerc, vaj
graso dhe grimca te demshme.
Kontraktori do te pergatise detajimin e tabeles se hekurave per armaturen e kerkuar per punimet e
perhershme dhe to t’ia paraqese ato Inxhnierit per miratim. Aprovimi i tabeles se hekurit nuk do ta
lehtesoje Kontraktorin nga pergjegjesia e tij per sigurimin e materialeve te duhura.
KALLEPET E BETONIT
Kontraktori do te paraqese per aprovim tek Inxhnieri detajet e metodave dhe materialeve te
propozuara per kallepet per cdo seksion te punes.
Kallepet do te ndertohen me materiale te forta me fortesi te mjaftueshme, te mberthyera
plotesisht, te pajantuara dhe te mbeshtetura per te siguruar rigjiditetin gjate gjithe hedhjes dhe
ngjeshjes se betonit pa shmangie te dukshme.
Kallepet do te ndertohen ne menyre te tille qe ato mund te levizen pa goditje ose vibrime te
betonit. Lidhjet e brendeshme do te jene prej metali dhe te levizeshme pa demtuar betonin. Asnje
pjese lidhje prej metali qe do te mbetet e futur pergjithmone ne beton nuk duhet te jete me afer
se 50 mm nga siperfaqa . Zgavrat qe do te formohen duhet te lejojne nje mbushje te kenaqshme
me llac sic do te udhezohet nga Menaxheri I Projektit.
Te gjitha bashkimet do te puthiten mire per te parandaluar rrjedhjen e finos dhe te bashkimet e
konstruksionit kallepet duhet te jene te lidhura ne menyre te sigurte ndaj derdhjes dhe ngurtesimit
te betonit, per te parandaluar shkallezime dhe pjee te dala ne siperfaqen e betonit te ekspozuar.
Kallepet do te ndertohen per te siguruar formen e sakte, linjat dhe dimensionet e betonit te treguara ne
vizatime dhe brenda tolerancave te specifikuar ne piken 438. Toleranca e mjaftueshme duhet te lihet per
ndonje shmangie e cila mund te ndodhe gjate hedhjes se betonit brenda ne forme. Panelet do te kene buze
te sakta per te lejuar bashkimin e sakte dhe te siguroje nje linje te rregullt me panelin e afert dhe te gjitha
bashkimet e konstruksionit. Te gjitha panelet do te fiksohen me bashkuesit e tyre vertikale ose horizontale,
vetem po te jete e specifikuar dhe aprovuar ndryshe.
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Kur ka ulluqe ose vute duhet qe forma te behet e sakte per te siguruar nje ulluk ose vut te lemuar dhe te
vazhdueshem.
KALLEPET
Kallepet e fasades do te ndertohen prej kompesate, celiku ose material tjeter I miratuar, ne menyre qe te
arrihet nje siperfaqe e lemuar dhe e rregullt. Shtresa mbrojtese e armatures duhet te mirembahet.
Kontraktori do te marre masa per pastrimin, riparimin dhe rinovimin e kallepeve te cilat do te perdoren me
shume se nje here.
Asnje nga kallepet, format, elementet kryesore ose mbeshtetes nuk do te hiqet nga betoni deri sa te jete
dhene leja nga Inxhinieri, por kjo leje nuk e perjashton Kontraktorin nga pergjegjesia e tij.
SHTRESA MBROJTESE E ARMATURES

Shtresa mbrojtese prej betoni e armatures per themelet dhe muret mbajtese do te jete 40 mm, ne
perputhje me kerkesat e Eurokodit.
SIPERFAQET E EKSPOZUARA

Faqet e perfunduara te te gjitha punimeve te betonit duhet te jene ne gjendje te mire, te forta dhe
te pa gerryera, pa defekte siperfaqsore, pa vrima ajri apo dicka te ngjashme. Nuk do te lejohet te
kryhet suvatim ne faqe betoni jo perfekte, ne ndonje pjese te tij, betoni do te pritet dhe do te
ribehet sipas udhezimeve te Inxhnierit.
LLACI I CIMENTOS
Llaci i cimentos, pervec se kur specifikohet, te behet ne proporcion te 1m3 rere e imet dhe 350 kg cimento,
perzier dhe bashkuar plotesisht me ujin e mjaftueshem per realizimin e suvase. Ne perqindje te tkurrjes,
plasaritjes se llacit gjate tharjes mund te bashkohet ne perzierje nje aditiv i parovuar.
TOLERANCAT E BETONIT

Per strukturat e betonit, shmangia nga drejtimi, pjerresia dhe niveli nuk duhet te kalojne vlerat e
meposhtme:
Dimensioni I seksionit terthor
± 5mm
Dimensioni kur eshte i parapergatitur
± 5mm
Shmangia maksimale e buzev
Per 3 metra gjatesi
10mm
BASHKIMET E NDERTIMIT
Betonimi duhet te behet ne menyre te vazhdueshme deri tek bashkimet, pozicioni dhe vendosja e te cileve
duhet te tregohen ne vizatimet e aprovuara me pare nga Inxhinieri. Kontraktori do te lejoje te punohet
jashte orarit te zakonshem te punes kur eshte e nevojshme me qellim qe cdo seksion i betonit te
kompletohet pa ndonje gabim gjate kohes qe punohet. Te gjitha bashkimet e ndertimit duhet te jene prerje
te drejta. Ne te gjithe bashkimet horizontale te ndertimit duhet te krijohen kllap bashkimi

Nyjet e bashkimit do te vendosen ne pozicione qe nuk demtojne fortesine ose formen e struktures.
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Kur bashkimet kerkohen vertikale, faqa e bashkimit e elementit te pare do te perfundoje me nje
dhembez ose zgare metalike e pershtatshme pur tu lidhur armaturen e hekurit. Kur nevojiten
bashkime ndertimi horizontale ose pak te pjerrta, hiqet pjesa e siperme e betonit.
Cipa ne siperfaqe te betonit do te hiqet kur betoni eshte akoma i pangurtesuar, per te nxjerre
agregatet dhe per te lene nje siperfaqe plotesiht te pa rregullt ne vendin e bashkimit te ndertimit.
Menjehere mbasi betonimi ka perfunduar, siperfaqet e ashpra te bashkimit do te pastrohen
plotesisht nga llaci dhe te njomet pak. Kontraktori do te marre masat paraprake per te shmangur
ndarjen e betonit gjate planeve te bashkimit dhe te krijoje nje ngjeshe te plote gjate gjithe
bashkimit.
Fitilat ne bashkimet e murit me dyshmene duhet te jene monolite me dyshemene dhe ne asnje
menyre nuk duhet te betonohen te vecanta pasi eshte betonuara dyshemeja.
Kur kerkohet nga Inxhinieri mund te perdoret prajmer izolues. Prajmeri do te perdoret sipas
udhezimeve dhe direktivave te prodhuesit.
BASHKIMET E PROJEKTUARA

Bashkimet e projektimit do te formohen sipas pozicionit dhe menyres se treguar ne Vizatime dhe
duhet te jene te drejta dhe te sigurojne nje siperfaqe te lemuar te betonit.
Bashkimet e ndertimit, kur specifikohen, do te formohen sipas pozicionit dhe menyres se treguar
ne Vizatime. Faqja e betonit qe eshte formuar e para duhet te lyhet me dy duar bitum, aprovura
nga Inxhinieri perpara se te derdhet blloku ose pllaka tjeter fqinje dhe duhet te realizohet ne
perputhje me instruksionet e prodhuesit dhe te aprovuara nga inxhnieri.
Fugat e zgjerimit do te formohen ne te njejten menyre si fugat e tkurrjes, por ne vend te lyerjes se
nyjes, do te vendoset nje flete shtrenguese ne nyje per te siguruar lirshmerine per dy elementet
fqinje ose bllokimin e zgjerimit. Fleta shtrenguese ose mbushese duhet te jete jo thithese dhe jo e
kalbshme; duhet te jete elastike nga ngjeshja dhe sjellaj ne gjendjen e meparshme duhet te jete te
pakten 75% mbas ngjeshjes.
Kur bashkimi ndodhet ne nje strukture ne kontakt me ujin ose kur tregohet ne Vizatime ose kur
perndryshe urdherohet, bashkimet do te behen te pa depertueshme nga uji, duke perdorur shirit te
pa nderprere (Water Stop) prej poli-vinil-chloruri (P.V.C.) ose material i ngjashem te aprovuar qe
fiksohet pergjate bashkimit.
Water stops shall be of standard type or as instructed by the Engineer. Water stops shall be firmly
supported by split stop end shuttering where appropriate, and in no case shall the water stop be
pierced to assist in fixing. Special care shall be taken to ensure that the concrete is well worked
against the embedded part of the strips and is free from honeycombing. Precautions shall be taken
to protect any projecting portions of the strips from damage during the progress of the work and
from sunlight and heat. The water stops shall be installed in accordance with the manufacturer’s
instructions and to the approval of the Engineer.
“Water Stop” duhet te jete tip standard ose sipas instruksioneve nga Inxhinieri. “Water Stop” do te
mbeshtetet ne menyre te qendrueshme me ane te pjeses me seksion te rritur, kur ka nje te tille
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dhe ne asnje menyre nuk duhet te cahet per te ndihmuar fiksimin e tij. Kujdes i vecante duhet te
tregohet per te siguruar qe betoni eshte derdhur mire ne pjesen e zhytur te shiritit dhe qe nuk ka
zgavra. Duhet te merren masa paraprake per mbrojtjen e cdo pjese dale te shiritit nga demtimet
gjate progresit te punes, nga rrezet e diellit dhe nga nxehtesia. “Water Stop” do te instalohen ne
perputhje me instruksionet e prodhuesit dhe aprovim te Inxhinierit.
Konstruksionet e specifikuara me siper do te mbulohen me bitum/gome e aplikuar ne te ftohte me
rezistence kundrejt motit dhe rrezeve te diellit.
Veshja me bitum e bashkimeve do te aplikohet ne perputhje me instruksionet e prodhuesit dhe
aprovimit te Inxhinierit.
BETONI I PARAPERGATITUR
Materialet e betonit te parafabrikuar dhe fuqia punetore do te jene sic specifikohen ne kete ceshtje dhe
elementet do te derdhen ne kallepe te forte sipas formes se kerkuar. Format do te jene te drejta me flete
celiku, plastik te qelqezuar ose materiale te tjera te miratuara. Duhet treguar kujdes per te mos pature
demtime te shkaktuara ne qoshe apo siperfaqe kur elementet do te levizen nga format. Te gjitha defektet
do te riparohen sipas udhezimeve te Inxhinierit.
Betoni do te jete i Klases A dhe do te jete I vibruar plotesisht ne kallep. Pamvaresisht nga kerkesat per
kujdesin per betonin te pershkruara ne piken 409, elementet do te hiqen nga kallepi dhe do te magazinohen
ne palete ne lageshti atmosferike per 24 ore, mbrojtur nga efektet e diellit dhe eres.

Pastaj elementet mund te levizen dhe magazinohen ne nje vend te mbyllur dhe te sperkaten me
uje ose te mbulohen me pelhure kerpi per 7 ditet e tjera. Kujdesi per membranat mund te behet
nqs eshte rene dakort nga Inxhinieri dhe nga specifikimet e prodhuesit.
Kontraktori do t’i jape Inxhinierit per aprovim, detaje te plota te kantierit te propozuar nga ai, duke
perfshire ndermjet tyre, tipin e impiantit dhe prodhimin e tij; organizimin e kantierit; metoden e
hedhjes ne veper, vibrimin, trajtimin dhe kujdesin per elementet.
Kontraktori do te paraqese me propozimin e tij nje program duke treguar organizimin e kantierit
dhe metoden e operimit, numurin e elementeve te parafabrikuar te kerkuar per t’u prodhuar dhe
vendosur ne veper brenda kohes se kerkuar.
Elementet e parafabrikuara nuk do te vendosen ne veper deri sa ato te arrine fortesine jo me pak
se ajo e specifikuar si minimum i kubit mbas 28 diteve per klasen e betonit te kerkuar.
Te gjitha elementet e parafabrikuar do te jene shenuar qarte me numer serial dhe daten e
vendosjes ne veper.
DYSHEMETE E PARAFABRIKUARA
Furnizimi dhe montimi i soletave beton arme te parafabrikuara me celik te salduar me elektrik dhe rrjete
dhe celik te paratensionuar, me blloqe polisteroli me densitet te larte, dhe shufra shtese ne nevratura.
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Struktura do te kompletohet nga derdhja e betonit ne veper dhe mbushja e nevraturave duke formuar
pjesen shtese te soletes.
TUBAT, AKSESORET DHE SHTRIRJA E TUBAVE
TE PERGJITHSHME
Kontraktori do te shtrije te gjithe tubacionet sipas projektit, shtresat dhe ankorimet sic tregohen ne Vizatim
si dhe do te siguroje te gjithe tubat, saracineskat dhe aksesoret ne perputhje me Specifikimet dhe
Standarded perkatese te dhena me poshte.
MATERIALI I TUBAVE

Te gjitha paisjet qe do te furnizohen duhet te jene te reja dhe te perputhen ne menyre sakte me
sdtandarded perkatese te pershkruara me poshte. Kur nuk jane permendur standarde specifike
paisjet duhet te jene ne perputhje me standarded UNI ose ekuivalente.
Pervec cdo kerkese tjeter te gjitha paisjet e kerkuara sipas Kontrates duhet te projektohen dhe
prodhohen per t’i rezistuar te gjitha provave te presionit ne fushe sic tregohet ne Vizatime ose ne
Specifikime.
PAISJA ME KATALOGJE

Perpara porosise se tubave, paisjeve ose aksesoreve prej cdo prodhuesi Kontraktori duhet t’i
tregoje Inxhinierit katallogjet e ilustruara nga cdo prodhues ose furnizues. Katalogjet duhet te
sigurohen ne dy kopje dhe duhet te japin detaje te plota te specifikimeve, madhesise,
dimensioneve, materialeve dhe peshen per cdo paisje qe do te furnizohet.
Paisja me te tille katalogje nuk do te perjashtoje pergjegjesine e Kontraktorit per cdo detyrim te tij
sipas termave te Kontrates.
VIZATIMET E PRODHUESIT
Kontraktori do t’i paraqese per aprovim Inxhinierit, vizatimet e prodhuesit teresisht te detajuara per artikujt
e ndryshem qe do te furnizohen. Keto vizatime do t’i paraqiten Inxhinierit sa me shpejt te jene e mundur, ne
nje kohe te pershtatshme per Inxhinierin per te korrigjuar vizatimet e kerkuara dhe te organizoje punen per
cdo inspektim.
PAKETIMI DHE TRANSPORTI

Te gjitha artikujt do te paketohen dhe transportohen ne perputhje me seksionet perkatese te
Specifikimeve ose kerkesat e prodhuesve. Ne rastin kur nuk jepen specifikime te vecanta do te
behen organizime te tilla per te siguruar qe artikujt e ndryshem te jene te mbrojtura sipas
rregullave kunder demtimeve gjate tranzitit dhe te arrijne ne vend te pademtuara dhe ne kushte
perfekte.
INSTRUKSIONE PER OPERIMIN DHE MIREMBAJTJEN
Kontraktori do te siguroje udhezimet ne Anglisht dhe ne Shqip per instalimet, mirembajtjen dhe operimin e
paisjeve.

42

Raport Paraprak i Vleresimit te Ndikimit ne Mjedis
Projekti: Furnizimi me uje i Plazheve Durres Kavaje Pusshpimet e Çermes Loti III: Linja e Ujesjellsit nga pika 235
Degezimi Kavaje deri me depon e re 4000 m3 Arapaj, Ndertim depo e re 4000 m3 Arapaj Durres

SHENJAT E IDENTIFIKIMIT

Pervec cdo shenje tjeter qe mund te kerkohet, cdo artikull qe do te furnizohet sipas Kontrates do te
kete Kontraten perkatese dhe numrin artikullit te lyer mbi te.
Per cdo artikull, i cili eshte shume i vogel per te shkruar numurin mbi te, duhet te vendoset nje
etikete e papershkueshme nga uji duke shenuar informacion me boje te papershkueshme nga uji
dhe te vendoset me tel ne artikull.
MATERIALET E NDALUARA

Asnje material nuk do te perdoret i cili mund te paraqese rrezik per shendetin nqs futet ne
sistemim e kanalizimeve publike. Ne vecanti, perdorimi i plumbit per bashkimin e tubave ose si
agjent stabilizues ne perzierje nuk do te lejohet.
TUBACIONET GIZE SFEROIDALE
Te pergjithshme

Ne Ujesjellsin e Plazheve Durres-Kavaje nga Pusshpimet Cerme linjat qe lidhin Stacionin Qendror
me Pus Nderprerje Kavaje jane Gize feroidale. Presioni me gjithe grusht ne linje nuk kalon 25at.
Linja qe lidh Depon e re Arapaj 4000m3 me Pusin e Nderprerjes Kavaje do te jete Gize sferoidale
dhe presioni i punes eshte 10 at.
Tubat gize sferoidale duhet te jene K9 konforme standartit UNI 545 (2003) me bashkim elastik me
gote sipas standartit UNI EN 9163 .Edhe fllanxhat duhet te jene ne perputhje me standartet UNI
EN 545/.
Nuk lejohet perdorimi i pjeseve jo speciale. Ne qofte se do te dale nevoja per dicka te tille duhet te
merret miratimi nga Supervizori.

Tubat
Karakteristikat kryesore te tubave do te jene :
Tuba per perdorim per ujesjellesa per uje te pishem sipas standartit UNI EN 545(2003)
Tubat do te jene DCI kategoria K9 me gota me bashkim elastik me gote qe nuk lejon
pershkushmeri te ujit per presion 25 at sipas standarteve UNI EN 9163
Tubat do te jene teizoluar nga brenda me llac cimento dhe nga jashte me zink-alumin
(400gr/m2) dhe veshje te jashme ngjyre blu
Presionet e proves nuk duhet ta kalojne 35 bar
Te gjitha tubacionet dhe pjeset speciale duhet te jene gize sferoidale te derdhura sipas standarteve
perkatese . Perjashtim behet vetem per rastet kur specifikohet ndryshe ne projekt.
Tubat e klasit K 9 duhet ti nenshtrohen ne fabrike proves me presion hidrostatik sipas
standarteve te permendura me lart.
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Pjeset speciale dhe bashkimi I tubave
Pjeset speciale te tubave te gizes sferoidale duhet te derdhen ne kallep rere ne perputhje me
standartin UNI EN 545/ ISO 2531 klasa K12 per te gjitha pjeset speciale perfshire edhe Tee klas K14
dhe duhen prodhuar me funde spigot ose gote ne te cilen taposja arrihet me ane te nje rondele
ose litar gome menjehere mbas nje shtyrje ose bashkimi mekanik te pershkruar. Gota duhet te kete
permasat dhe formen, qe kur bashkohen ne perputhje me kushtet e prodhimit, taposja duhet te
realizohet e tille qe te siguroje nje rreshqitje dhe inklinim te kombinuara brenda kufinjeve e
tolerancave ne perputhje me presionin e proves.
Pjeset speciale duhet te jene minimumi me te njejtin presion si edhe tubat. Detajet e perdorimit
dhe presioni maximal i projektuar duhet te jene ne pershtatje me standartet UNI EN, ISO DIN.
Ne fabrike pjeset speciale duhet ti nenshtrohen proves per rrjedhje nen presion me ajer ne
perputhje me te gjitha standartet nderkombetare te permenduar me siper.

Elementet bashkues
Gotat e bashkimit duhet te jene te kemishuara me elastomer ( lloji materiali) si
Gome natyrale
EPDM ethylene propylene diene monomer,
Ose ekuivalent te elastomer.
Menyra e magazinimit te gotave duhet te jete ne pershtatje me kerkesat e prodhuesit.
Bullonat, dadot dhe rondelet duhet te behen prej celiku te veshura ne zhytje ne cadmiu te nxehte
ose lloji tjeter mbrojtje ekuivalent me te.

Veshja e brendshme e tubavce
Tubat duhet te jene te veshir nga brenda me nje shtrese resistente prej llac cimento sulfate te
sprucuar dhe pjekur. Trashesia dhe menyra e veshjes do te jene ne pershtatje me kerkesat
nderkombetare te permednuar me siper. Kemishiett nga brenda te tubave duhet tju paraprije nje
pastrim nga brenda me nje sfere gryerse, sipas standartit te pranuar. Veshja duhet te realizohet
me centrifugim. Perberesit e llacit duhet te jene konform standarteve nderkombetare te
permenduara me siper. Koeficenti i ashpersise se shtreses sipas Colebrook duhet te jete me pak se
0.03 mm.

Toleranca e lejuar per tubat duhet si me posht. :
Nominal dia. (mm)
150 - 250
300 – 500

Tolerance
1 mm
2 mm

Nuk lejohet tolerance negative.
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Kemishimi I pjeseve speciale nga brenda
Pjeset speciale per tubat Gize sferoidale duhet te jene te veshura nga brenda me llac cimento
sipas standarteve internacionale ose locale.Nje tolerance prej +6mm eshte e lejushme ne shtresen
e llacit te cimentos per pjeset speciale
Toleranca negative nuk eshte e lejushme.
Procesi paraprak I aplikimit te kemishimit te brendshem per pjeset speciale eshte pastrim me
goditje me sprucim. Sipas standarteve te pranuara. Koeficenti I ashpersise se kemishimit te
brendshem sipas Colebrook duhet te jete 0.01 mm.

Veshja e jashtme e tubave dhe pjeseve speciale
Tubat dhe pjeset speciale duhet qe ne fabrike te vishn nga jasht me nje kemishe prej nje llaku
prej bitumi ose zift qymyri qe ka si mbushes metalik zinc dhe e gjithe procedura kryhet sipas
standarteve nderkombetare ose locale.
Siperfaqja qe do te vishet duhet patjeter te jete e pastruar jo me pare se te kryhet lyerja me
prajmer.
Mbas lyerjes me praimer behet kontrolli per te pare cilesine e lyerjes dhe me pas eshte lyerja e
dyte . Zinku per veshjen duhet te jete zink elektolitik nme zink te paster me shume se 99,9%. Veshja
e zinkut duhet te behet me pistolete me sprucim pa ajer me dy shtresa.

Inspektimi dhe prova e shitjes
Inspektimi per pamjen e jashme, dhe peshen duhet te kryhet per cdo tub dhe pjese speciale. Te
gjithe tubat dhe pjeset speciale duhet te jene pa difekte te jashme.

Prova Hidrostatike : Hydrostatic Test
Per cdo gjatesi tubi duhet te paracaktohet peballimi I nje minimumi presion hidrostatik ne
perputhje me standartet nderkombetare ose locale. Prova e presionit hidrostatik kryhem para se
te behet veshja e brendshme dhe e jashme e tubave

Prova e pranimit:
Prova e fortesise dhe ajo ne terheqje duhet te kryhet ne tubat e zgjedhur rastesisht ne nje stive
tubash te derdhur. Stiva e tubave permban nje numer tubash ne vartesi te diametrit si me poshte
deri 300 mm diameter
:
100 tuba
mbi 300 mm :
50 tuba

Stampimi
Ne trupin e tubave dhe pjeseve speciale duhet te jepen pervec markes te permendur me lart edhe
trashesia e mureve ne mm si dhe fjala “DUCTILE”.
Cdo bryl duhet te kete te shenuar edhe numrin e gradeve te kendit ne te dy anet.
45

Raport Paraprak i Vleresimit te Ndikimit ne Mjedis
Projekti: Furnizimi me uje i Plazheve Durres Kavaje Pusshpimet e Çermes Loti III: Linja e Ujesjellsit nga pika 235
Degezimi Kavaje deri me depon e re 4000 m3 Arapaj, Ndertim depo e re 4000 m3 Arapaj Durres

TUBAT E CELIKUT DHE AKSESORET

Tubat e celikut, saracineskat dhe aksesoret do te perdoren ne stacionet e pompave , sic tregohet
ne vizatime ose ne Specifikime.
Ne linjen me presion tubat e celikut do te perdoren ne mbikalimin e urave pasi kane lehtesi
perdorimi , ne dhomat e manovrimit dhe ne kemishimete tubave per transversimin e rrugeve , per
mbrojtje nga jashte te tubave HDPE ku kryqezohen kanale, drenazhe ose rruge. Tubat e celikut dhe
aksesoret sic specifikohet ne kete ceshtje perfshijne te gjithe tubat dhe aksesoret e celikut.
Bashkimet do te saldohen me kujdes dhe me mjeshteri. Siperfaqet qe do te saldohen do te
pastrohen me kujdes nga ndryshku apo oksidimet, smerci, bojrat apo papasteri te tjera, ne menyre
qe metali te jete i zhveshur dhe i paster plotesisht.
Saldimi do te behet ne formen e tegelave qe vazhdojne njeri pas tjetrit dhe qe penetrojne tek njeri tjetri.
Numuri i tegelave do te percaktohet per te lidhur mire te dy pjeset qe bashkohen, por muk duhet te jete me
i vogel se dy. Trashesia e tegelit ne nje kalim nuk duhet te jete me e madhe se 4 mm. Cdo tegel duhet te kete
penetrim te mire me metalin baze dhe me tegelin e meparshem. Nuk duhet te kete nderprerje plasaritje ose
vrima ajri. Perpara cdo tegeli pasues duhet qe me goditje te lehta me cekic te hiqen kokrizat dhe me furce
teli te zbulohet metali i paster.
Do te perdoren vetem elektrodat e veshura. Metali i elektrodes do te kete karakteristika te njejta me ato te
metalit baze. Tipet e elektrodave qe do te perdoren do t’i paraqiten Inxhinierit per miratim.
Mbas bashkimit me saldim, Kontraktori do te beje mire dhe me kujdes veshjen nga jashte me bitum (baze
dhe mbrojtese) te bashkimeve, duke patur kujdes te mos demtohet veshja e tubave dhe bashkimeve.

Bashkimet me fllanxha dhe bullona do te perdoren per lidhjen e aksesoreve dhe pjeseve speciale.
Materiali i rondeleve duhet te jete i pershtatshem per perdorim per furnizimin e ujit te pijshem.
AKSESORET

Pervec se kur tregohet ose specifikohet ndryshe, te gjithe aksesoret do te jene te tipit “short-body”
dhe duhet te plotesojne kerkesat e B. S. 4772 ose B. S. 4622.
Aksesoret do te jene te pershtatshem per presion minimal 150 m.
FLANXHAT

Per tubat me fllanxhe, fllanxhat do te jene te salduara ose te derdhura.
Fllanxhat duhet te jene ne pajtueshmeri me B.S. 4504 “Fllanxhat dhe Bullonat per Tubat,
Saracineskat dhe Aksesoret. Metric Series” dhe duhet te perballojne birimin sipas standardeve
pervec birimit special te kerkuar.
Ato duhet te jene perpendikular me aksin e tubacionit te punuara sakte dhe te lemuara dhe duhet
te jene te veshura me pluhur zinku dhe te lyera me graso, ose mbrojtje te ngjashme menjehere
mbas punimit.
KALIMET E MURIT

Tubacionet qe kalojne muret duhet te realizohen me fllanxha ndermjetese( pudle flange), atu ku
tregohen
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BASHKIMET E FLLANAXHAVE

Fllanxhat do te bashkohen me bullona ose ribatina, dado dhe rondele. Bullonat duhet te kene nga
nje dado ne fund. Bullonat, ribatimat, dadot dhe rondelet duhet te plotesojne kerkesat e B.S. 4190,
B.S. 4882 dhe B.S. 4320.
Rondelet per bashkimin e fllanxhave duhet te kene nga nje unaze gome, ato duhet te plotesojne
kerkesat e B. S. 2494 dhe B. S. 4865.
VESHJET

Tubat prej celiku me karbon do te jene te veshur nga brenda me bitum te nxehte, (trashesisa e
veshjes minimumi 0.35 kg/m2) veshja aplikohet mbi siperfaqe me curril ajri me rere te shkalles SA2
dhe lyhet me nje trashesi prej 30 mikronesh me praimer fenolik
Veshja e jashtme behet me bitum mbi siperfaqen e tubit, aplikohet me curril ajri me rere te shkalles nga 0
deri SA2, thurja e dyte e ngjitur me perzierje bitumi, dora e fundit e veshur me nje cipe hidrat kalciumi.
Pesha e veshjes se jashtme do te jete 10 kg/m2, por mund te propozohet edhe veshje alternative, subjekt ky
per miratim nga Inxhinieri.
SARACINESKAT, HIDRANTET

Pervec rasteve kur specifikohet ndryshe te gjitha saracineskat, hidrantet dhe artikujt speciale do te
jene ne perputhje me kerkesat e standardeve perkatese UNI.
Te gjitha saracineskat do te kene te dhene proven e presionit standart te prodhimit sipas presionit
te dhene ne standarte te ndryshme.
Kontraktori do t’i paraqese Inxhinierit per miratim nje set vizatimesh qe tregon dimensionet
kryesore, detaje te konstruksionit dhe materialet e perdorura per cdo saracineske.
Kontraktori do ti siguroje Inxhinierit radhen e cmontimit dhe te montimit ne detaje te mjaftueshme
per cdo saracineske si dhe porosine e pjeseve te nderrimit.
Pervec se kur specifikohet ndryshe te gjitha siperfaqet e brendeshme te celikut do te vishen ne
perputhje me B.S. 4164 “Coal tar base hot applied coating mater where required”
Te gjitha saracineskat e te njejtit tip duhet te jene nga i njejti prodhues. Pjeset e saracineskave te
te njejtit tip dhe madhesi duhet te jene te kembyeshme.
SARACINESKAT ME PALLOTE
Te gjitha saracineskat me pallote do te merren nga i njejti prodhues sipas BS 51 63 “Double Flanged Cast
Iron Wedge Valves for Waterworks Purposes” NP 10 “Saracineska me fllanxha dopio gize per perdorim per
uje te pishem me presion nominal PN10. Te gjithe saracineskat do te jene pa ngritje te boshtit dhe duhet te
happen ne drejtim te kundert te akrepave te ores.
Cdo saracineske do te kete te derdhur nje shigjete per te treguar drejtimin e mbylljes.

Saracineskat do te kene bashkues me fllanxha sipas B.S. 4504.0-mund te perdoren dhe mbushje ne
forme unaze. Saracineskat do te jene me trup metalik dhe pallote me pyke ose veshje
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elastike.Pervec se ne rastet e thena ndryshe cdo saracineske do te furnizohet me nje kapak
saracineske e siguruar me koke filetimi hekzagonale.
TUBACIONET ME POLIETILEN ME DENSITET TE LARTE HDPE 100
Standarded e pranuara per tubat HDPE dhe aksesoret qe kane lidhje me ato prej materiali termoplastik te
pershtatshme per te mbartur ujin e pijshem me presion dhe ujin e perdorur jane si me poshte:

CEN, Pr-CENITC 155 WI 020 Sistemi standard per tubat e polietilenit per furnizimin me uje.
UNI 7611 + FA1: h.d. Tubat PE per shperndarjen e lengjeve nen presion. Tipi, dimensioni dhe
kerkesat.
- UNI 7615: h.d. Tubat PE. Metodat e pergjithshme te provave
- UNI 7612: Aksesoret h.d.PE per tubat ne presione. Tipi, dimensioni dhe kerkesat.
- UNI 7616 + FA 90: Aksesoret h.d. PE fittings per tubat e lengjeve nen presion. Metodat e
pergjithshme te provave
Tubat e perdorura per furnizimin me uje do te jene me presion sipas tregimit ne vizatime. Ne
vizatimet e furnizimit me uje tregohen diametrat e jashtem dhe diametrat nominal.
Te gjitha lidhjet e tubave duhet te jene me presion te njejete me tubin
- Pllake per fllanxhat e polietilenit;
- reduksionet qendrore te salduara ndermjet kokes se tubit dhe pllakezes te pjeseve speciale
(TTT), prej ploietileni dhe kjo mund te saldohet ne koke;
- fllanxha celiku inoks, veshur me PE, me bullona te galvanizuara.
-

TRANSPORTI DHE VENDOSJA E TUBAVE DHE LIDHJET HDPE

1) Tubat
Ne pergjithesi tubat sigurohen me gjatesi nga 6 deri 12 m, ose sic bihet dakort nga Kontraktori dhe
Furnizuesi.
2) Transporti
Gjate transportit dubat do te shtrihen mbi nje siperfaqe te sheshte, dhe nuk mund te dalin shume
jashte nga baza e ngarkeses.
Tubat ne rulon do te transportohe duke u mbeshtetur horizontalisht.
Ngarkesa do te fiksohet duke perdorur gome, najlon ose litar kerpi per te shmangur kontaktin
ndermjet tyre dhe tubave, me qellim shmangien e cdo gerryerje ose demtimi.
3) Ngarkimi, shkarkimi dhe dorezimi
Nqs ngarkimi dhe shkarkimi nga mjetet e transportit si dhe dorezimi behet me vinc ose eskavator tubat
duhet te fiksohen dhe ngrihen ne pjesen qendrore te tyre, keshtuqe ato duhet te jene gjithmone te mire
balancuara gjate operimit te dorezimit.

Nqs operimet e mesiperme behen me dore eshte e rendesishme qe te shmanget terheqja zvarre e
tubave, vecanerisht mbi siperfaqe te ashpra.
4) Piling
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Planet mbeshtetese duhet te jene te rrafshta dhe pa gure te mprehte. Tubat nuk duhet te
vendosen njeri mbi tjetrin ne nje lartesi me te medhe se 2 m, pavaresisht nga diametri qe ato kane.
5) Bashkuesit dhe aksesoret e tjere
Keto pjese do te furnizohen me paketime te vecanta.
Bashkuesit dhe pjese speciale
Ato do te kene karakteristika te njejta fizike dhe kimike me tubat. Bashkuesit mund te prodhohen sipas
formave me derdhje ose ne se nuk gjenden ne treg, ato mund te realizohen nga tuba te drejte me prerje te
nevojshme, dhenien e formes, operacione ngrohje (brryl, saldim me pjese sepcilae ose saldim, duke shtuar
materiale etj.).

Ne cdo rast veprimet e mesiperme do te kryhen nga staf i specializuar me paisjet e duhura te
oficines se furnitorit.
Bashkuesit duhet te respektojne parametrat e fiksuar sipas normave te meposhtme:
- bashkuesit e derdhur: UNI 7612
- Bashkuesit e nxjerre nga tubat: Design UNIPLAST 404.
MBULIMI PUSETAVE

Kapaket e pusetave duhet te jene prej gize sferoidale ne pershtatje me UNI EN 124 klasa D. Tipi dhe
dimensionet tregohen ne vizatime. Cdo ndryshim duhet et miratohet nga Inxhinieri.
Ato duhet te jene te paisura me grep per t’u ngritur.
Kapaku i pusetes do t’i nenshtrohet nje force ngjeshese me nje ngarkese te aplikuar me ngadale me
nje shpejtesi rreth 6,000 kg/minute, duke punuar normalisht ne pjesen qendrore te kapakut ne nje
siperfaqe 22 x 15 cm.
Ne proven e mesiperme ndemjet elastike perfundimtare nuk duhet te bien poshte 40.000 kg.
Inxhinieri per qellim kontrolli do te marre te gjithe kampionet e nevojshme per testet mekanike
dhe mikrografike.
Kapaket e pusetave nuk duhet te kene vrima ajri, gropeza, plasaritje, vrimeza poroziteti dhe cdo
defekt tjeter. Kontraktori duhet t’i zevendesoje ato elemente te cilet nuk jane perfekt ose qe mund
te rezultojne te thyera ose te demtuara, si para dhe pas procesit te vendosjes, ato duhet te jene
efektive deri ne daten e aprovimit te inspektimit perfundimtar ne rast e probelemesh te lidhura me
cilesine e kapakeve te pusetave. Prandaj Kontraktori eshte pergjegjes per cdo demtim te shkaktuar
perpara Punedhenesit dhe/ose pale te trete ne rastin e thyerjeve, vonesave ose mos zevendesimit
te kapakeve te mbulesave te permendura me siper.
NDERTIMI I LINJAVE

Tubat do te vendosen nga punetore te kualifikuar. Mbas pergatitjes se bazamentit sic tregohet ne
Vizatim do te kontrollohet bashkimi i tyre.
Mbas veprimit te bashkimit do te kontrollohet pozicioni altimetrik dhe planimetrik i tubave dhe do
te kontrollohen te gjitha rregullimet e mundshme.
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Tubat brenda dhe ne bashkime do te jene absolutisht te pastra; ato nuk mund te instalohen ne
balte ose prezence uji; asnje lende ose material nuk duhet lene brenda ne tubacion (gure, rere,
dhe, etj.).
NIVELIMI

Para instalimit Kontraktori do te paraqese gjithe punen me qellim qe te percaktohet renditja.
Gjate paraqitjes Kontraktori dhe Inxhinieri do te nxjerrin profilat e mesiperm duke fiksuar cdo
verteks si ne planimetri ashtu edhe ne altimetri, duke u bazuar ne Pikat Fikse.
Pas paraqitjes Kontraktori do te kryej te gjitha germimet e duhura dhe do te verifikoje qe vendosja
e tubave dhe ndertimi i strukturave te lidhura mund te behen pa ndryshuar radhen. Inxhinieri
vetem do te vendose per ndonje ndryshim te mundshem.
Cdo veprim qe behet per zgjidhjen e pengesave ose problemeve te tjera per te cilat Supervizori nuk
eshte informuar ne kohe do te behet me shpenzimet e Kontraktorit, te cilin Supervizori e
konsideron pergjegjes per shkak te ndonje neglizhence gjate pershkrimit te fazes paraprake. Eshte
e detyrueshme per Kontraktorin te beje perseri dhe te korigjoje te gjitha ato punime te gjykuara
nga Supervizori si pasoje e gabimeve ose ndryshimeve arbitrare te linjes si ne planimetri ashtu eshe
ne altimetri.
VENDOSJA E TUBAVE PE

Tubat do te vendosen duke ndjekur drejtimin dhe pjerresine e vendosur ne vizatime.
Gjeresia e fundit te kanalit nuk mund te jete me pak se 60 cm + diametrin e tubit. Ne cdo rats
gjeresia duhet te jete e mjaftueshme per te lejuar pergatitjen korrekte te shtratit te tubit dhe
vendosjen e aksesoreve brenda ne kanal.
Fundi i kanalit duhet te jete i qendrueshem.
Para vendosjes se tubit eshte e nevojshme pergatitja e shtratit me rere ne fund te kanalit, trashesia e te cilit
nuk duhet te jete me pak se 10 cm. Mbas vendosjes tubat duhet te mbulohen me dhe te shkriftuar ose me
rere te paster. Trashesia e materialit te shkriftuar ose rere te paster tuhet te matet nga pjesa e siperme e
tubit dhe nuk duhet te jete me pak se 15 cm.
Pjesa tjeter qe mbetet e kanalit duhet te mbushet me zhavorr kur kanali eshte ne rruge ose me materila
germimi kur eshte jashte rruge dhe duhet te ngjishet mire me shtresa.

Tubat duhet te grumbullohen jashte kanalit dhe shtrimi I tyre mund te behet me mjete mekanike
dhe ne faza te ndryshme.
Perpara lidhjes se bashku te dy seksioneve te ndryshme, tubi dhe bashkuesit duhet t’I nenshtrohen
kontrollit per t’u siguruar qe ato jane perfekt, pa ndonje defekt dhe absolutisht te paster ne skajet
e tyre, vec kesaj tubat duhet te priten perpendikular me aksin e tyre.
Me qellim shmangjen e futjes se ndonje materiali, fundet e tubave tashme te bashkuara duhet te
mbyllen.
Cdo aksesor qe do t’i bashkangjitet tubit si psh saracineskat, duhet te mbeshteten mire per te
shmangur ndonje goditje kundrejt tubit.
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Vendosja e shiritave me shenje te trafikut mbi tubacion rekomandohet qe te lehtesoje identifikimin
e tij ne rastin e punimeve te mirembajtjes.
Duke patur ne konsiderate qe tubacioni bymehet nga temperatura e tokes dhe neqoftes eshte
bllokuar nga njera ane perpara mbushjes, ai duhet te mbaje pa dyshim disa forca
- Mbushja (te pakten per 50 cm e para siper tubit) do te behet me te njejtat kushte temperature
per te gjithe seksionin.
- Eshte e nevojshme te operohet mbi nje zone prej 30 m cdo here, duke vazhduar gjithmone ne
te njejtin drejtim dhe mundesisht lart: kerkohet te punohet ne tre seksione te nje pas njeshme,
duke mbuluar ne te njejten kohe nje seksion (deri ne nje lartesi 50 cm siper tubit), tjetrin deri
15/20 cm siper tubit dhe hedhjen e reres rrotul tubit ne seksionin me te avancuar.
- Sapo te kete mbaruar kjo pune eshte e mundur qe te fillohet me seksione me te gjate, vetem
ne rastin kur kushtet e temperatures jane krejtesisht konstante.
Me qellim qe te lejohet qe tubat e vendosur te arrijne temperaturen e tokes, nje nga fundet e tubit duhet te
jete i lire per te levizur dhe pjeset speciale te fundit tjeter te tubacionit mund te behen vetem pas mbulimit
te tij ne 5-6m nga pjesa qe do te bashkohet.

AKSESORET
Tubat dhe bashkuesit PEHD duhet te ngjiten me saldim:
Saldimi duhet te behet nga punetore te kualifikuar.
Paisjet duhet te sigurojne mundesite me te vogla per gabime per temperaturen, presionin kohen
etj.
Kushtet e motit duhet te jene te mira (pa shi, ere ose shume pluhur).
Saldimi koke me koke
Ky sistem perdoret me pjese bashkuese ndermjet dy tubave ose nje tubi dhe nje pjese speciale, ne
rastin kur eshte parashikuar per kete qellim.
Sistemi I saldimit duhet te behet duke perdorur termoelemente, te cilet jane normalisht inoksi ose
alumini te veshura me tekstil PTFE (polyetrafluoroetylene) dhe fibra qelqi, ose me nje shtrese anti
aderuese boje. Kto element duhet te ngrohen nga rezistencat ose nga sisteme gazi me kontroll
automatik temperature. Perpara fillimit te saldimit eshte e nevojshme te kontrollohet qe a gjithe
linja e tubacioneve ka te njejten temperature.
Pergatitja e fundeve te tubit per saldim.
Fundet e tubacionit duhet te jene gati per saldim me pjese bashkuese duke krijuar plan te
perbashket te seksioneve, me ane te perdorimit te nje prerseje me dore per tubacione e vegjel dhe
elektrike per tubacionet me dimater te madh. Prersja elektrike duhet te duhet te punoje me
shpejtesi te vogel per te parandaluar mbingrohjen e materialit.
Fundet e gatshme nuk duhet te preken me dore ose ndonje trup tjeter me yndyre, ne rast se ndodh
ato duhet te pastrohen me trichioroetylene ose tretes tjeter te pershtatshem.
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2.5. Arsyet e ndertimit te Projektit jane:
Interesat ekonomike te shoqerive Ndertuse qe marrin sipermarrjen e ndertimit
Vendi eshte i pershtateshem per kryerjen e aktivitetit ne fjale,
Shoqerite ndertuese i kane te ngritura zyrat, magazinat perkatese per qellimin final qe ishte
dhene nga ana e ketij projekti.
Zona ka infrastrukture te gateshme.
Aktiviteti nuk krijon probleme sociale e mjedisore
Aktiviteti i vjene ne ndihme mjedisit Kamunitetit perfitues dhe DPUK.
2.6. MJETET QE PERDOREN
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3.1 Pershkrim i përgjithshëm i mjedisit
3.1.1 Shtrirja Gjeografike
Rrethi I Durresit ndodhet ndermjet 41 e 36’ deri 41 e 15’ gjeresi gjeografike veriore dhe 19
e 15’ deri 19 e 38’ gjeresi gjeografike lindore. Ai shtrihet nga kepi I Rodonit ne
veriperendim deri tek Prroi I Agait pas shkembit te Kavajes ne jugperendim me nje
siperfaqe 430km2 dhe me nje lartesi mesatare mbi nivelin e detit 2-6 metra.Vete qyteti I
Durresit ze pjesen perendimore te rrethit te Durresit midis koordinatave 41 e 18’ e 40 ’’
gjeresi gjeografike veriore deri ne 19 e 26’ e 21’’ gjatesi gjeografike lindore me siperfaqe
1,626 ha.Gjatesia e pergjithshme e vijes kufitare eshte 121.3km.Nga keta 52.4 jane kufij
tokesore , 61.8 kufij detare , 7.1 jane kufij lumore.Ne pjesen perendimore Durresi laget
nge deti Adriatik, duke pasur nj vije bregdetare te thyer.Kufijte tokesore jane me rrethin e
Tiranes dhe Krujes ne lindje dhe verilindje dhe me rrethin e Kavajes ne jug dhe juglindje.
Durresi ka pozi te faorshme gjeografike.Durresi ndodhet ne kryqezimin e rrugeve te medha
tregtare. Nder rruget kryesore jane: Durres-Oher-Manastir-Sofje-Stamboll;Durres-ElbasanKorce-Follorine-Selanik.Durresi ka rendesi e madhe strategjike.
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Vija bregdetare e Kavajes ka nje gjatesi prej 34-35 km dhe permban nje larmi te madhe plazhesh,
ranor, shkembor, me zall, te zhveshur, te gjelber, etj. Ajo ka gjithshtu, nje flore dhe faune te pasur
ne toke dhe ne det.Plazhi i Golemit, i dyti per nga madhesia, pas atij te Durresit, nis nga Shkembi i
Kavajes dhe perfundon tek derdhja e perroit te Leshniqes, ne nje gjatesi prej 5 kilometra. Ka rere te
pastert, te bardhe, e cila, se bashku me gjelberimin e perhershem te pishave dhe kaltersine e detit,
krijon nje harmoni trengjyresh mjaft terheqes e shlodhes. Brezi mbrojtes i pyllit me pisha (Pinus
halapensis dhe Pinus pinea) te mbjellura nga njeriu, ka krijuar nje mjedis pylli mjaft funksional prej
205 ha, i cili i rrit shume vlerat ketij plazhi. Fauna e gjalleron kete zone, me elementet e dunave dhe
te pyllit. Nder me te permendurit jane lepuri i eger, nuse lala, bretkosa e zakonshme, breshka e
zakonshme, ndersa ne pyll rriten qukapiku, laraska, bilbili, gjelza pikaloshe, etj.Plazhi i Karpenit, ne
jug te Golemit, nis nga derdhja e perroit te Dracit dhe arrin derti ne kodrat e Karpenit, ne nje gjatesi
1,5 km. Nuk eshte i gjelber. Fusha perreth eshte e kripezuar dhe ka nje faune tipike baltovine, me
pak shpende si; bishtetundesi i bardhe, drenja e fushes, vraponjesi gushbardhe, sqepholli i
xunktheve, dallandyshja e detit etj..Duke qene 6 km. larg nga rruga automobilistike eshte pak i
frekuentueshem, nderkohe qe vitet e fundit ne kodrat prane detit jane ndertuar disa vila tip
alpine.Plazhi i Carines (i Bagose) shtrihet ne qender te gjirit me te njejtin emer, qe fillon nga kodrat
e Karpenit deri tek kepi i Lagjit. Eshte nje plazh me rere te bardhe dhe te paster, me kodra te
zhveshura, qe e bejne ate nje plazh te vetmuar me flore e faune te varfer.Bardhori, ka nje vije
plazhi prej 5-6 km gjatesi, me gjelberim te perhershem, me dafina e mare, duke krijuar disa
variacione me rere, gure apo dhe shkembor. Uji ne bregdet eshte i paster dhe mjaft i thelle.
Parashikohet ndertimi i vilave turistike 2-3 kateshe te frekuentuara si nga deti ashtu dhe nga toka.
Ujrat jane mjaft te pasur me peshq si levreke, koca, karkalec, etj. Rruga automobilistike prej 10 km.
nga qyteti i Kavajes e bejne konkuruese me Rivieren e Jonit, duke e konsideruar "perla e
Adriatikut".Plazhi i Spilles dhe Grethit, ne nje gjatesi te perbashket prej 8 km. nis nga Guri i Lemuar
e perfundon ne grykderdhjen e lumit Shkumbin. Rera eshte e paster dhe e erret, pershkuar nga disa
duna e nje brez mbrojtes pyjor. Eshte mjaft i pershtatshem per gjuetine e peshkut e te shpendeve
te egra ku vecohen rosa, pulbardha, cafka, etj. Parashikohet te zhvillohet si zone turistike familjare,
duke mundesuar ngritjen e fshatrave, apo hoteleve komode, qe mund te frekuentohen si
nepermjet rruges tokesore, ashtu dhe detare nga Italia.Plazhi i Gjeneralit, ka nje gjatesi 5-6 km,
eshte pak i njohur nga turistet dhe ka gjelberim te perhershem, uje te paster e te thelle. Emrin e ka
trasheguar nga nje gjeneral italian qe vinte per pushime gjate viteve 1930-1935. Zona renore ka
gjatesi 400 metra e gjeresi 50 m, duke perfunduar me shkembinj natyrale qe zhyten ne det
NDERTIMI GJEOLOGJIK
Durresi ben pjes ne ultesiren praneadriatike, qe shtrihet nga Lezha deri ne Vlore.Zhvillimi gjeologjik
i territorit te Durresit i perket Plioceni dhe Kuaternarit kur ultesira praneadriatike nisi te dale mbi
uje si pjese e kontinentit. Deti u terhoq perfundimisht.Gjate kesaj periudhe ne Kuaternar kane
ndodhur shume procese qe kane cuar ne formimin e strukturave antiklinale dh sinklinale.Territori i
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Durresit perbehet gjithashtu nga depozitime terrigjene(ranore,konglomerate,argjile,gelqeroresh etj.Ne
territorin e Durresit ka dhe prurje aluvionale.Ne ndertimin e relievit te Durresit kane ndikuar edhe
termetet.Pasoje e ketij ndertimi gjeologjik jane edhe pasurite ne- tokesore si qymyrguri etj.

KLIMA
Qyteti i Kavajes ben pjese ne Zonen me klime mesdhetare fushore qendrore te vendit tone. Klima
e ketij qyteti dallohet per Dimer tr bute me karakteristika te theksuara mesdhetare. Regjimi i
reshjeve, si ne te gjithe vendin, eshte mesdhetar, me sasine me te madhe te reshjeve gjate vjeshtes
e dimrit
Afersia me detin dhe lartesia mbi det jane dy arsyet qe reshjet bien ne formen e shiut. Bore bie pak
dhe rrallehere. Sasia vjetore e reshjeve qendron ndermejt 950-1200mm.
Numri i diteve me reshje leviz nga 85-100 dite. Dimri paraqitet i bute me ndikim te forte Detare.
Temperatura mesatare e Janarit lekundet nga 6.5° - 7.5° C.
Minimumi apsolut i temeratures lekundet nga –5° deri –3° C, dhe ne dimra te ftohte ndodh te
zbrese ne –9° deri –7° C.
Periudha me ngrica eshte e shkurter, vrojtohen rreth 15-30 dite ne vit, gjate te cilave temperatura
minimale eshte 0° C ose zbret pak nen te.
Periudha e Vegjitacionit (temperatura mesatare >10° c) fillon mesatarisht ne dekaden e pare te
Marsit dhe vazhdon deri nga fillimi i dekades se pare te Dhjetorit.
Afersia me detin e ben qe ne pranvere ngrohja te jete e ngadalte, keshtu periudha e nevojshme per
te kaluar nga temperatura mesatare 7° ne 10° C, zgjat 30-40 dite

4. VLERESIMI I NDIKIMIT NE MJEDIS
Raporti i VNM dhe i Masave Zbutëse për Fazat e ndryshme të projektit si më sipër, synon fillimisht
të identifikojë burimet, receptorët dhe pasojat negative dhe rreziqet e mundshme gjatë fazes se
ndertimit te linjes se ujsjellsit. Pasojat dhe/ose ndikimet mund të jenë gjeofizike, biologjike, socioekonomike dhe cënim i shëndetit të njeriut.
Ndikimet grupohen si me poshtë:
Kimike-Fizike te cilat lidhen me ndikimet mbi burimeve natyrore si edhe proceset e
degradimit fizik te mjedisit.
Biologjike-Ekologjike përfshirë burimet e energjive te rinovueshme, ruajtjen e
biodiversitetit, ndikimin mbi jetën e gjalle te ndotjes se biosferës.
Sociologjike te lidhura me komunitetin apo edhe individët e veçante, ndikimin mbi
trashëgiminë kulturore dhe progresin e supozuar.
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Ekonomike-Makroekonomike te cilat marrin parasysh ndikimet e përkohshme apo te
përhershme shkaktuar për shkak te realizimit te projektit.
Zona dhe indikatoret me ndjeshmeri ne zonen e ndertimit te ujsjellsit
Nr Zona dhe receptoret e ndjeshem
Pershkrimi
Zona dhe indikatoret e ndjeshem fizik
1 Gjeomorfologjia Territori perreth objektit eshte kodrinore-fushore, pjeserisht i
atakueshem nga erozioni
Zona dhe indikatoret e ndjeshem biologjik
2
3

Habitatet ujore
dhe te brigjeve
lloje te
shpendeve

Prane zones ndertimit te ujsjellsit nuk ndadhen objekte ujore.
Pothuajse te gjitha llojet e habitateve mbeshtesin nje
shumellojshmeri shpendesh. Shpendet dhe llojet e tjere faunistike
jane te ndjeshem ndaj zhurmes, ndricimit dhe pranise se
punetoreve. Shqetesimet e shkurreve dhe pemeve gjate
operacioneve te sgermimit, ndertimit ,hepjes se kanalit dhe shtrirjes
se tubave dhe zones se kantjerit, mund te kene pak ndikim ne disa
zona strehimi te shpendeve ne zonen e proiektit.

Zonat dhe receptoret e ndjeshem shoqerore
4
Siperfaqet
kullosore

Zona e cila do te shfrytezohet per kete aktivitet eshte kodrinore pa
ndertime apo objekte te tjera, e pershtateshme me ushtrimin e
kesaj veprimtarie pa ndikuar ne siperfaqet kullosore.

5

Siperfaqja pyjore

Zona ku do te zbatohet projekti prek siperfaqe pyjore te mbjella
me pisha

Nr
1

Komponentet e Mjedisit
Klima

Indikatoret
Lageshtira e ajrit, rreshjet, temperaturat, erat.

2

Cilesia e ajrit

Grimcat, NOX, SOX, CO2, THC, H2S

3

Cilesia e ujit

Mbetjet e ngurta (TDS(total disolved solid), TSS( total
suspend solid), tejdukshmeria, mbetjet toksike.
Hidrokarbure, permbajtja e metaleve te renda.
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4

Hidrologjia

5

Hidrogjeologjia

Sistemi i kullim/shkarkimit, gjendja hidrologjike,
dekantimi, erozioni.
Ujrat nentokesore dhe cilesia e tyre.

6

Toka dhe tokat pjellore

Erozioni, bujqesia, dhe turizmi.

8

Ekologjia

10

Zhurmat dhe vibracioni

11

Ekonomiko/social

12

Jeta e eger dhe pyjet

Biodiversiteti dhe sasia ne boten ujore dhe ne toke, flora
dhe fauna.
Zhurmat ne oret e nates, humbja e degjimit, probleme ne
komunikim.
Popullesia, te ardhurat, politikat e zhvillimit, shendeti dhe
sigurimi teknik.
Zonat e mbrojtura, habitatet dhe zonat e ndjeshme.

4.1NDIKIMI NE CILËSINË E TOKES
Persa i perkete ndotjes se tokes ajo ne kete objekt mund te jete aksidentale nga derdhja e
karburanteve qe perdorin makinat dhe mjetet e germimit.
Germimi i tokes nuk do te ndote ambjentin sepse nuk clirohet asnje lloj gazi thjeshte do te kete
ndryshim ne prishjen e strukturës naturale te tokes ne kete sipërfaqe.

Ndikimet më të mundshme mbi tokën kanë lidhje:
- Karakteristikat e tokës;
- Morfologjia e tokës;
- Ndotje
Nga punimet e ndertimit te ujsjellsit rritet shkalla e prezences së erozionit kjo vërehet me e larte
gjate përdorimit te mjeteve germuese. Gjate periudhës se shfrytëzimit ne objekt eshte ndjekur nje
radhe dhe drejtimi i tille i shfrytezimi, qe ne kombinim me masat e tjera suplementare
parandalojne erozionin, shembjen dhe vithisjen e siperfaqes se tokes rreth saj.
Per shmangien dhe parandalimin e erozionit, shembjes se siperfaqes dhe vidhisjeve te ndryshme,
ne projekt eshte percaktuar shfrytezimi harmonik dhe i kombinuar ne kohe dhe hapesire i zones ne
teresi dhe daljeve te ndryshme ne vecanti per ç’do objekt.
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Humbje e pjerësise së tokës.
Humbja e pjeresise se tokes nga shfrytezimi do të jete e konsiderueshme sepse ne zbatim te
projektit do te perdoren skarpata per hapjen e kanalit
Ndotja e tokes nga rrjedhjet.
Objekti eshte ne faze funksionimi dhe gjate veprimtarisë se saj niveli i elementeve qe
transmetohen nga reshjet e shiut eshte ne nivel te moderuar. Ky fenomen behet aktivi ne rastet
kur ne qiell te hapur ndodhen pjese mekanike te automjetve apo ambalazhe te vajrave lubrifikant
apo grasove këto shpëlahen nga reshjet e shiut dihe u shkarkuar ne toke.
Ndotja e tokes nga mbetjet e ngurta.
Sasia e germuar do te depozitohen ne siperfaqen e caktuar per kete qellim. Ato perfaqesohen nga
masa te shkrifta, qe nuk permbajne elemente ndotes per mjedisin. Keto depozitime jane pjellore
dhe do te sherbejne me se miri per tu perdorur si material per mbushjen e hapsirave te
shfrytezuara ose për rehabilitim të territoreve të gërmuara.
Ndotja e tokes nga depozitimi i llumrave.
Gjate shfrytezimit te objektit parashikohet depozitime llumrash që mund të kenë mdikimë mbi
ujrat e rrjedhshëm. Ky fenomen haset gjate prezencës se shirave te cilët shpëlajnë materialin e
nxerre nga karriera por ky nuk konsiderohet ndotës per token pasi eshte element i nxjerr nga
toka ne kete vendodhje.
Vleresimi i erozionit te tokes duke mare ne konsderte gjendjen ekzistuese te ekuilibrt te tokes ku
nder elementet me te rendesishem mund te permendim teksturen e tokes, aftesine e infiltrimit
(karakteristikat e shkembit), pjerresia, permbajtja e gureve dhe faktoreve klimatik.
Mendohet se ekuilibri aktual i tokes do te prishet ne menyre rrenjesore gjate zbatimit te projektit,
duke rritur sidomos aktivitetin aerodinamik te shkaktuar nga era mbi meterialin e imet te
grumbulluar ne sheshin e poshtem dhe mbi ate te mbetur ne vend gjate germimeve. Sidoqofte ne
kete projekt parashikohen masat zbutese dhe planet e rehabilitimit qe synojne direkt eleminimin e
plote te erozionit dhe rifitimit te nje gjendje me te mire se ajo fillestare.
Lloji i ndikimit
Lloji i ndikimit
I ulet
Mesatar
I larte
Humbja e pjerrësisë se tokes
Humbja e vegjetacionit te tokes
Propabiliteti per praninë e fenomenit
te erozionit
Ndotja e tokes nga shpëlarja e
mbetjeve nga reshjet e shiut
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4.2 NDIKIMI NE CILËSINË E UJRAVE
4.2.1 UJRAT SIPERFAQESOR
Objekti ndodhet ne vijen nga Arapaj deri ne Kavaje, ne afërsi te vendertimit te ujsjellsit nuk eshte
vene re prezenca e pellgut uji mbledhës (rezervuar) largesia me detin eshte e afert .
Procesi i zbatimit te projektit nuk le shkas per ndotje te ujrave rrjedhese siperfaqesore qofte edhe
indirekt (ne toke e me pas te shpelahen nga reshjet) nga karburantet, lendet helmuese etj pasi ato
nuk do te perdoren gjate zbatimit te projektit apo rehabilitimit te territorit, ndersa nga karburantet
mund te kete vetem ndotje aksidentale nga rrjedhja e mjeteve te punes.

4.2.2 UJRAT NENTOKESOR
Zbatimi i projektit mund te efektoje disi ne zgavrimin e metejshem te te carave shkembit nga rritja
e sasise dhe intensitetit te pershkrimit te shkembit nga ujrat siperfaqesore ose reshjet per shkak te
reduktimit te materialit te gjelber qe mbulon vende-vende territorin duke rritur keshtu kapacitetin.
Nuk do te kete ndotje nga lendet helmuese apo karburante (si ne rastin e ujrave siperfaqesore).
Ndonesi ndikimi do te jete i vogel ai do te merret ne konsiderate gjate procesit te rehabilitimit.
.
Lloji i ndikimit

Lloji i ndikimit
Mesatar
I larte

I ulet
Shpelarja e terrenit nga ujrat e shiut
rrit turbullirën e rezervuarit ne afërsi
te objektit.
Nxitja e erozionit nga reshjet e shiut
ne objekt
Ndotja e ujrave siperfaqesore nga
derdhjet aksidentale

4.3 NDIKIMET NE FLORE DHE FAUNE
4.3.1 IMPAKTI NE FLORE
Ne zonen e ndertimit nuk ka ndonje lloj ose specie flore apo faune qe mbrohet me sataus
te veçante. Flora dhe fauna lokale nuk do te preket nga shfrytezimi, mbasi siperfaqja e objekti
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eshte pothuajse e zhveshur nga bimesia. Megjithate shoferet do te udhezohen te bejne
kujdes gjate transportit ne zona pyjore per te mos shtypur kafshe qe mund te jene ne mes te
rruges. Shoferet duhet te spostojne kafshet pastaj te vijojne udhetimin.
Sidoqofte masat mjedisore qe do te zbatohen ne vijimte shfrytëzimit do te evitojne ndikimet ne
mjediset perreth duke influencuar ne reduktimin e ndikimeve hapsinore ne flore ekzistuese ne
shpatet perreth karrires. Barishtet do te jene ato element qe preken nga zhvillimi i projektit.
Ndikimi real do te bjere mbi dheun dhe shkembin sipefaqesore dmth demtimi radikal i habitat te
flores dhe direkt mbi vegjetacionin duke e larguar plotesisht ate nga territori qe do te shfrytezohet.
Masat zbutese gjate projektit dhe planit te rehbilitimit mbulon plotesisht humbjet ne flore e
vegjetacion madje ne nje kohe relativisht te shkurter, pas perfundimit te shfrytezimit vegjetacioni i
zones do te jete ne gjendje me te mire nga ai fillestare.

4.3.2 IMPAKTI NE FAUNE
Per sa i perket demtimit te faunes nuk do te kete dëmtime te konsiderueshme sepse punimet do te
fillojne ne kohen e folenizimit, per pasoj fauna mund te largohet nga zhurmat e mjeteve qe ne
kohen e fillimit te punes dhe nuk do te lene ne fole te vegjlit e tyre.
Fauna do te ndikohet nga:
Punimet te cila gjeneroine zhurme si, përdorimi i mjeteve pneumatike dhe përdorimi i
eskavatorve per germimin e kanalit
Mbas mbarimit te shfrytezimit do te pershtatet flora me fauna ku do te gjeje kushte te
pershtateshme folenizimin dhe mshtimin e tyre fizik.
Ndikimet negative mbi faune do te jene te ndryshme, mbi klasa te ndryshme te saj. Po ti
referohemi pasurise se zones ne faune del se klasa qe ka ndikim te rendesishem eshte ajo e
zvarranieve, por specie qe do te preken jane te pa rendesihme dhe nuk figurojne nder ato te
rrezikuara, mbrojtura endemike apo kercenuara. Nje ndikim te pa rendesishem do te kete gjate
shfrytezimit te zones, me shpend qe pushojne ose gjuajne ne territori.
Planet e rehabilitimit do te influencojne ne permiresimin e kushteve te jeteses se faunes ne
krahasim me gjendjen para projektit, duke permiresuar gjendjen e habtateve ashtu edhe koridoret
perafrimin e faune. Vete natyra e klasave qe prek ben qe rehabilitimi i tyre te realizohet ne nje
kohe mjaft te shpejte dhe te rritet ne nje menyre te ndjeshme larmia biologjike e gjithe zones.
Ndryshimet ne ekosistem. Nuk pritet ndryshim i ekosistemit pasi kompania eshte dhe do te
tregohet mjaft e kujdeseshme ne zbatimin e teknologjive dhe metodave per ndertimin e ujsjellsit si
dhe do te jete e gateshme te zbatoje te gjitha masat qe do ti rekomandohen per uljen e ndikimit.
Lloji i ndikimit

Lloji i ndikimit
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I
I ulet
paperfillshem

Mesatar

I larte

Largimi i florës autoktone
Derdhja e karburanteve nga
automjete e punës ne menyre
aksidentale ne toke
Ndryshim i habitatit nga
implentimi i kësaj veprimtarie
Ndryshim i bimësisë ne zonen e
ndertimit te ujsjellsit

4.4 NDIKIMET NE CILËSINË E AJRIT
Durrsi dhe Kavaja ashtu si e gjithë Shqipëria bën pjesë ne brezin e klimes mesdhetare, dhe dallohet
për tipare me te shprehura mesdhetare, e cila karakterizohet nga vera e nxehte dhe e thate me
shkelqim të madh te diellit dhe dimeri i bute dhe me rreshje te mëdha. Ngricat dhe debora janë
dukuri tepër te rralla. I nxehti fillon qysh nga mesi i pranveres dhe vazhdon deri në fund te tetorit.
Klima është e ngrohte sepse laget nga deti dhe është i mbrojtur nga lindja prej ererave te ftohta.
Dallohet për numrin e lartë te ditëve me diell mesatarisht 2800 ore ne vit. Rreshjet kanë rregjim
kohor shumë te crregullt ato janë perqendruar kryesisht ne gjysmen e ftohte te vitit, sasia mesatare
e tyre arrin 980-1000 mm/vit. Vera është e thate dhe shpesh nuk bie shi për jave te tera. Muajt me
te lagesht janë nentori dhe janari, kurse muajt me te thate korriku dhe gushti. Ererat fryjne ne
drejtime të ndryshme por gjatë dimrit mbizotëron era e jugut, e cila sjell edhe rreshje te mëdha,
ndërsa gjatë veres era fryn nga veriu dhe veriperendimi. Afersia me detin bën qe klima te jetë e
bute dhe vetëm ne raste tepër te rralla temperaturat te bien nën zero.
Indikatorët më kryesorë të cilësisë së ajrit, LNP, PM10, NO2, SO2, Pb, O3, CO dhe BTEX të
përzgjedhura qellimisht në zonat urbane më të rënduara, përfaqësojnë treguesit më të
rëndësishëm për vlerësimin e cilësisë së tij, mbështetur në udhëzimet e BE-së dhe të reflektuara
edhe në VKM nr 803, datë 4.12.2003 “Për miratimin e normave te cilësise së ajrit”.
NO2 - norma e lejuar Shqiptare 57 μg/m³
SO2- norma e lejuar Shqiptare 57 μg/m³
LNP- norma e lejuar Shqiptare 125 μg/m³
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PM10 - norma e lejuar Shqiptare 58 μg/m³
O3 - norma e lejuar Shqiptare 62 μg/m³
Pb-- norma e lejuar Shqiptare 0.98 μg/m³
CO - norma e lejuar Shqiptare 2.0 μg/m³
Benzenit - norma e lejuar Shqiptare 2.70 μg/m³
Ne zonen e projektit emetohen gazra nga motorret me djegje te brendeshme qe vene ne
funksjonim mjete qe punojne ne karrjere. Sasia e shkarkimit te gazrave eshte si me poshte:
Pajisja

Vlerat

Kamion

81 – 87 Leq dB (A) ne distancën 15 m

Eskavator

76 – 78 Leq dB (A) ne distancën 15 m

Kompresor ajri

76 – 79 Leq dB (A) ne distancën 15 m

Burimi: EPA(USA) Atmospheric Emission Invertory Guidebook, CORINAIR, 1996

Burimet e ndotjes se ajrit:
Germimet
Perdorimi i mjeteve pneumatike
Transporti i sterilit ne vend depozitim ase ne objektin e përdorimit
Vened depozitimi te beteneve dhe materjalit mbushes
Djegia e lendes djegëse nga puna e automjetve te punës
Ne zonen e projektit do te kemi nivele te larte metimesh gazoze dhe/ grimca që vijne nga djegja e
karburanteve të mjeteve të rënda si dhe materiale grimcore (pluhura) që vijnë kryesisht nga
punimet shpërthime/gërmime/ mbushje dhe transporti (materiale, punonjës).
Ndikimi më i madh, mund të jetë në sheshin e germimit, dhe nga aktivitetet ngrarkim/ transport të
materjalit mbushes se kanalit dhe betonit ne rrugëve kombëtare për tu dërguar ne destinacion
sipas porosive. Niveli më i lartë i emetimeve do të shkaktohet nga gazrat si rezultat i djegjes në
mjetet e transportit..
Agjentët atmosferikë si era mund të ngrenë sasi të konsiderueshme pluhuri nga zona e projektit
prandaj në mot të thatë dhe me re nevojitet të lagen sipërfaqet e vendit qe germohet dhe
mbushety. Mënjanimi i pluhurave do të realizohet nëpërmjet spërkatjes së vendit të punës me ujë.
Lloji i ndikimit
I
paperfillsh
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em
Cilesia e ajrit nga emetimi i tymrave
nga djegia e lendes djegëse nga
puna e automjetve te punes
Transprti i betonit dhe materjalit
mbushes ne vendperdorim pa
prezencën e eres
Transprti i betonit dhe materjalit
mbushes ne vendperdorim me
prezencën e eres
Perdorimi i mjeteve germuese per
hapjen e kanalit te ujsjellsit

4.5 ZHURMAT DHE VIBRIMET
Burimet kryesore te gjenerimit te zhurmave dhe vibrimeve jane:
Perdorimi i mjeteve pneumatike
Ngarkimi dhe shkarkimi i kamjoneve mematerjalin germues dhe mbulues
Duke u njohur me llojin e veprimtarise kuptojme se emetimi i zhurmave dhe vibrimeve ne terren
eshte i parnishem.
Per te ulur shkallen e ndikimit tek komuniteti kompania eshte e detyruar te ndjek disa masa me te
cilat do te njihemi ne vijim te Raportit te VNM-se.
Perdorimi i mjeteve pneumatike jane burimi kryesore per gjenerimin e vibrimeve ne zone.
Zhurmat dhe vibrimet hasen gjate perdorimit te mjeteve pneumatike te cilat nga fuqia dhe forca e
madhe godise gjeneroine kete ndikim.

Lloji i ndikimit
I
paperfillshe
m
Zhurmat qe prekin banoret e zones
nga puna e automjetve te
transportit
Perdorimi i mjetve pneumatike
transmeton emeton zhurma dhe
vibrime tek banoret e zones se
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projektit
Perdorimi i mjeteve pneumatike
gjeneron zhurma dhe viprime qe
prekin punonjësit.
Ngarkimi dhe shkarkimi i materjalit
ne kamjone

4.6 MBETJET E NGURTA
Me një menaxhim të kujdesshëm të mbetjeve të ditës mund të bëhet i mundur eleminimi total i të
gjitha mbetjeve. Në asnjë rast ato nuk do të lejohen të digjen por duhet të parashikohet që të
ngjeshen e të ambalazhohen (përdoren thasët e boshatisur të çimentos) dhe të bëhet largimi i tyre
sa më i shpejtë për në vendet e paracaktuara.
Në rastin e mbetjeve organike të terrenit dhe të vegjetacionit (priten shkurre, heqje vegjetacioni)
mund të bëhet eleminimi i tyre on-site (direkt ne vend). Për këtë qëllim rekomandohet që copëtimi
dhe varrosja e tyre te behet direkt ne territoret përeth (brënda pronës). Hedhjet dhe grumbullimet
në pronat ngjitur apo në vënde përreth vendit te ndertimit te ujsjellsit nuk duhet të ndodhin.
Ndalohet rreptësisht edhe djegia e tyre.
lnkurajimit te perdorimit te produkteve me miqesore ndaj mjedisit dhe teknikave me te mira te
disponueshme

4.7 NDIKIMET SOCIAL-EKONOMIKE
Punimet e ndertimit te ujsjellsit ndikojne edhe ne drejtim te mjedisit human. Ku ndikimi eshte
shume palesh.
Aij mund te jete i drejtperdrejte ose indirekt, sikurse mund te jete si negative ashtu edhe pozitiv.
. Me poshte po renditim aspektet pozitive dhe negative te ndikimit ne mjedisin human te punimeve
per ndertimin e linjes se ujsjellsit.
1. Aspektet positive
Punesimi: Zona ku ndodhet projekti ka shkalle te larte papunesie, shkaqet e se ciles jane pothuajse
te njejta me ato te gjithe vendit tone keto vitet e fundit. Keshtu qe projekti do te ndikoje sado pak
ne zbutjen e ketij fenomeni. Do te punesohen inxhinier, teknik, shofera, manovratoer, punonjes te
thjeshte qe do te merren me pune te ndryshme ne kete aktivitet.
2. Aspekti negative
Pas perfundimit te ndertimit te ujsjellsit do te duhen shpenzime suplementare per terehabilituar jo
vetem zonen e germimit te kanalit dhe rrethinat e saj por edhe siperfaqen e rruges ne fjale.
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Sidoqofte duhet te theksojme se shpenzimet e rehabilitimit te kesaj rruge do te jene me te pakta se
ato te sistemimit te kanalit.

4.8 VLERESIMI I BURIMEVE TE NDIKIMIT
Nr. Lloji i burimit
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13

√
x

Shrytezim

Emetime te gazeve
Prezence pluhuri
Gjenerim i zhurmave
Punime gjate nates
Trafik i shtuar
Shkarkime te lengeta / ujra shiu
te ndotura
Mbetje humane / nga punimet
Ruajtje, magazinim, transport
material / mbetje te rrezikshme

√
√
√
x
x
x

Rrezik aksidentesh me pasoje
ndotje / rreziqe
Nderprerje e rrjedhjes ujore
ujra nentokesore
Prishja e pamjes vizive
Ndikime me ekologjine e tokes

√

Materiale te ndohtura te
kontaminuara / prishura

√

√
x

x
√
√

LEGJENDA
Mundësi për probleme
Nuk ka gjasa të shkaktojë problem

4.9 PERMBLEDHJA MATRICORE E NDIKIMEVE ME TE RËNDËSISHME
Këto matrica janë ngritur mbi bazën e seleksionimit të ndikimeve me të rëndësishme duke pasur
parasysh të gjithë fazat duke i grupuar në dy matrica baze të përmbledhura që japin respektivisht
ndikimet negative dhe pozitive.
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4.9.1 MATRICA E NDIKIMEVE NEGATIVE
Ndikimi

ndertim

shfrytezim

Cilesia e Ajri

-

+

Toka
Ujrat siperfaqesore

+-

++

Ujrat nëntokësor
Zhurmat
Fauna

++-

+
+
+

Flora
Infrastruktura/
Trafiku

+-

+
+

Peisazhi

-

+

Social-ekonomik
Shendeti publik

+
+-

+

Shpjegues:
“ + ” ..........Nuk ka ndikim negativ
“ - ”............Ka ndikim negativ

4.9.2 MATRICA E NDIKIMEVE POZITIVE
Ndikimi

Shfrytezim

Mbyllje

Cilesia e Ajri

-

+

Toka

-

+

Ujrat
siperfaqesore
Ujrat nëntokësor

+-

+

-

+

Zhurmat

-

+

Fauna

-

+

Flora

-+

+

Infrastruktura/
Trafiku

+-

+

Peisazhi

-+

+
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Social-ekonomik

+

-

Shendeti publik

-

+

Shpjegues:
“ + ” ..........Ka ndikim pozitiv
“ - ”............Nuk ka ndikim pozitiv
“ +- ”........Ndikim shume i vogel pozitiv

5.MASAT PER ZBUTJEN E NDIKIMEVE NE MJEDIS
Ne projekt eshte percaktuar shfrytezimi harmonik dhe i kombinuar ne kohe dhe ne hapesire i zones
ne teresi dhe i sheshit te shfrytezimit. Masat për mbrojtjen dhe zhvillimin e qëndrueshëm të
mjedisit është në planin e organizimit të punës, shoqëria do të marrë të gjitha masat e nevojshme
për të minimizuar ndikimet negative në mjedisin.

5.1 TOKA
Masat per mbrojtjene tokes konsitojne me shume ne fenomenin e erozionit pasi eshte vete natyra
e veprimtarise qe ka ndikim te drejteperdrejte ne strukturen fizike te tokes.
Ne pjesen fundore te cdo sheshi jane hapur kanale 60 cm x 50 cm, me pjerresi 5 %, nga dy krahet e
sheshit per kullimin e ujrave te reshjeve atmosferike te cilat do te drenohen poshte kontureve te
karrieres, fenomen qe shmang erozionin ne sheshin e sigurimit dhe ne te gjithe depon 4000 m3.
Sheshi per depozitimin e perkoshem te dherave nuk perben rrezik per mjedisin e komunitetit ne te
ardhmen deri sa te mbarojne ndeertimi. Ne kete menyre vendosje ne do te eliminojmë rreshqitjen
e shpatit te krijuar nga germimet. Mbjellja e ketyre skarpatave do te behet pasi te jete stabilizuar
dhe te jene marre te gjitha masat e mbrojtjes nga erozioni dhe te jete zhvilluar tapeti i barit mbi
siperfaqe .
Sheshi duhet te jete i mire niveluar, i paisur me rruget per levizjen e lireshme te automjetve te
tonazhit te rende. Ne ato vende ku verehet prezenca e rreshqitjeve te ndertohen mure mbajtese.
Perreth konturit te sheshit te mbillen sa me shume fidane.
Transporti i materialit te nxjerre nga objekti te transportohet ne frekuenca te aferta per te
shmangur pirgjet e medha te cilat rrisin materiali e shpelare nga reshjet atmosferike.
Pjesa me e madhe e siperfaqes se aktivitetit do te shtrohet me cakull ne menyre qe automjete qe
levizin ne objekt te mos ndoten nga balta e krijuar ne ambjent, keshtu te lejohet dalja e tyre
lirshem ne rruge te asfaltuar. Ne rastet e pranise se baltes subjekti duhet te instaloje nje depozite
uji per mbajtjen paster te ambjenteve te perbashketa perfshi ketu edhe larjen e gomave te
automjeteve para daljes se tyre ne rruget kryesore.
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Per parandalimin e erozionit, shembjeve, rekomandohet qe:
- Radha e hapjes së kanalit per ndertimin e ujsjellsit dhe punimet e tjera mbrojtese te jene
ne menyre te tille qe te evitojne ndikime të përhershme;
- Rrethimi i sheshit te ndertimit te depozites gjate fazes se shfrytëzimit;
- Sinjalistike e dukshme ditën dhe natën, masa ta repta vëzhgimi vecanërisht në fazën e
ndertimit.
- Garantimit te nje vendi dhe menyre depozitimi te mbetjeve ne menyre te sigurte qe ate te
mos perbejne rrezik per mjedisin e komunitetin ne te ardhmen, duke respektuar kerkesat
mjedisore dhe kerkesat e shkarkimeve, te percaktuara ne legjislacionin ne fuqi per mjedisin.
- Toka e germuar do te grumbullohet ne sheshin e depozitimit te dherave te caktuar ne
harten e objektit me siperfaqe. Ne kete shesh duhet mbrojtur me kanale periferik te cilet
bejne mbrojtjen nga erozionit te materjalit te germuar.
- Do te piketohen dhe hapen kanalet e drenazhimit ne siperfaqe. Pergjate segmenteve
rrugore ne varesi te terrenit dhe kushteve te tokes do te hapen kanale anesore qe do te
ndalim forcen gerryese te ujrave te reshjeve, ndersa pergjate perimetrit te sheshit te
depozitimit te mineralit do te hapen kanale perimetrike kufizuese qe do te frenojne
gerryerjen dhe transportin e tokes sipas gradientit te pjerresise nga ujrat siperfaqesore. Ne
pjese te veçanta do te shihet mundesia e mbjelljeve te fidaneve pyjore te pershtatshem per
zonen fitoklimatike.

5.2 CILESIA E UJRAVE
Aktiviteti ka ndikim minimal ne prishjen e cilesise se ujit pasi ne objekt nuk gjenerohen lende apo
materiale teknologjik. Burimi me i afert i ujrave siperfaqesore eshte Det Adriatik i qe gjendet ne
anen e poshteme te objektit
Fidanet te jene autokton per te ruajtur rendesine ekologjike te zones.
Te ndertohen kanalet e grumbullimit dhe shkarkimit te ujrave te shiu si dhe te mirembahen ato.
Ne cdo rast te evitohen materialet ose pjeset e kembimit te automjetve per te evituar shpelrjen e
tyre nga reshjet e shiut.

5.3 FLORA DHE FAUNA
Per te ruajtur gjendjen e flores dhe faunes ne kete zone kompania duhet te kryej shfrytezimin e
karrieres brenda kontureve te percaktuar, te zbatoje kuotat e germimit.
Automjete te cilat do te perdore kompania te jene ne gjendje te mire mekanike per te evituar
zhurmat te cilat mund te ndikojne ne largimin e faunes.
Mbjellja me peme autoktone per te izoluar pjesen e fragmentizuar nga shfrytezimi prej atyre te
paprekura nga projekti duke lene mundesine per perhapje te metejshme te ketyre specieve vendas
ne territoret fqinje.
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Gjate ushtrimit te aktivitetit te tij, subjekti i shfrytëzimit mund të kryejë, brënda mundësive,
proceset e meposhtme:
- Krijimin e kushteve te pershtatshme per mbjelljen dhe kultivimin e bimeve dhe pemeve te
ndryshme lokale;
- Mbjelljen e siperfaqeve te reja, mirembajtja e siperfaqeve te mbjella dhe sistemimin
pjesëve anesore te rrugëve të shërbimit;
- Mbrojtje nga erozioni dhe rregullim pejsazhi me vepra inxhinjerike ashtu dhe mbrojtje
biologjike.

5.4 CILESIA E AJRIT
Garantimit te nje nje emetimi minimal te shkarkimeve te elementeve te demshem ne mjedis.
Cilesia e ajrit eshte nje nder elementet kryesore qe ndikohet nga ushtrimi i kësaj veprimtarie dhe
per te ruajtur cilësinë e ajrit kompania duhet te zbatoje te gjitha masat e rekomanduara ne
Raportin e VNM-se dhe ne Lejen Mjedisore.
Gjate ndertimit te ujsjellsit , do te krijohen pluhura, te cilat kane permbajtjen e shkembinjeve
rrenjesore. Sasia e tyre eshte minimale dhe numri i njerezve te ekspozuar ne to (pluhura), i
kufizuar. Mbrotja e shendetit te tyre do te kerkoje perdorimin e maskave mbrojtese.
Te mbillen filiza druresh dekorativ apo ullinj gjate gjithe periferise me te larte te shpatit te territorit
qe perpara fillimit te shfrytezimit. Kjo mase ndikon ne uljen e pluhrit si de te rrise mundesine per
vetegjenerim te drureve ne pjesen e lartme te shpatit.
Te ulet intensiteti i shfrytezimit per stinen e veres duke evituar keshtu me sa te jete e mundur
erozionin dhe pluhrat. Nga ana tjeter per te ulur efektet erodike gjat periudhave te thata, do te
perdoret lagia e terreneve nen pune dhe sidomos, lagia e vendgrumbullimit te materialit te
germuar. Te sperkaten me uje te gjitha siperfaqet e zhveshura te cilat jane indicator I rendesishem i
emetimit te pluhrave ne atmosfere.
Automjete transportuese jane te paisura me mbulese qe te parandaloje rrjedhjen e materialit ne
rruge dhe emetimin e pluhrave.
Ne shkarkimet e elementeve te demshem ne mjedis jane gazrat dhe pluhrat qe do te shkarkojne ne
mjedis mjetet qe do te punojne ne objekt. Te gjitha keto mjete ne kushte normale qe punojne pa
difekte ne sistemin e shkarkimit te gazrave jane te standartizuara. Duhet te kemi kujdes ne difektet
qe mund te lindin ne skrapamento. Per kete duhet te kontrollohet vazhdimisht nga drejtuesit e
mjeteve. Per sa i perket emetimit te pluhrave nga levizja e mjeteve te transportit rruget duhen te
jene te shtruara dhe here-pas here te kryehet spërkatja e tyre me uji.
Rreziqet e aksidenteve: Ky aktivitet nuk perfshin materiale te demshme per mjedisin dhe per
njerezit, panvaresisht kesaj ne projekt jane parashikuar masa dhe detyrime si nga punedhenesi dhe
nga punemarresi per te parandaluar aksidentet e mundeshme.
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5.5 ZHURMA DHE VIBRIMET
Sic e kemi studiuar ne kapitull e Vlersimit te Ndikimit ne Mjedis prezenca e zhurmave dhe
vibrimeve eshte me e konsiderueshme gjate kohes se germimit te kanalit dhe gjate perdorimit te
mjeteve pneumatike per nxjerjen e gurit gëlqeror.
Si dhe zhurma e gjeneruar nga automjetet e germimit, ngarkimit, transportimit (zhurma motorike).
Kompania duhet te zbatoje te gjitha masat per te ulur kete fenomen.
Mjetet e ndryshme motorike te mbahen ne gjendje te mire per te evituar ndikimet e paparitura si
ne nivelin e zhurmave ashtu edhe ne ate te vibrimeve.

5.6 MJEDISI HUMAN
Punonjesit te meren nga zona perreth dhe te njihen mire me llojin e aktivitetit dhe detyren qe do te
kene aktivitet.
Te permiresohet dhe mirembahen akset ne te cilat kalojne makinerite e tonazhit te rende.
Te rehabilitohen te gjitha vija ku kalon ujsjellsi duke mbjelle peme dhe duke hapur kanalet e
kullimit te ujit te shiut per te evituar fenomenin e rreshqitjeve.
Te sperkaten siperfaqet qe gjenroine pluhur per te ulur sasine pluhrave ne mjedis.
Punonjesit qe do te jene prezent ne objekt gjate shfrytezimit te tij do te jene te mbrojtur nga
mjetet personale mbrojtese kundra pluhurit dhe zhurmave te cilat do te jene te kufizuar vetem
brenda zones se ndertimit.
Si rrjedhoje e projektit te ndertimit te ujsjellsit ne kete objekt dhe ndikimeve pasuese mjedisore ne
te, nuk do te kete dhe nuk priten ndikime ne shendetin e popullsise se zones dhe punonjesve te
saj.Per pasoje nuk priten zhvendosje te tyre per shkak te ketij aktiviteti.

5.7 PAMJA ESTETIKE DHE VIZIVE
Per te ruajtur pamjen estetike dhe ate vizive kompania paralelisht me zhvillimin e punimeve duhet
te ndjeke edhe planet per rehabilitimin e mjedisi per te rikthyer dhe permiresuar pamjen estetike
te zones.
Kompania duhet te zbatoje objektin e ndertimit te ujsjellsit sipas projektit te hartuar.
Te mbjelli sa me shume fidane autoktone
Te hapi kanalet e kullimit te ujrave te shiut per te evituar fenomenin e rreshqitjeve te dheut.
Automjete te lihen gjithmone te parkuar ne vendin e planifikuar per parking
Te mos lejohet krijimi i pirgjeve te medha te materialit te nxjerre nga germimi por aij te
dergohet ne menyre periodike ne destinacion (siaps kerkeses).
Mbetjet dhe ambalazhet e gjeneruar te menaxhohen.
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5.8 MENAXHIMI I MBETJEVE
Per sa i perket menaxhimit te mbetjeve do te kete nje bashkepunim midis institucioneve lokale dhe
trajtimin e mbetjeve ashtu dhe per mbjelljen qe do te behen pas mbarimit te ujsjellsit
Mirëmbajtje e rregullt e motorëve, mjeteve. Evitohen maksimalisht mjetet e vjetra dhe
jashte kontrollit teknik.
Edukimi dhe informimi.
Izolim ose ruajtje për mbetjet që nuk mund të trajtohen apo të zhduken shpejt.
Monitorimi i efekteve te mbetjeve
Mbetjet duhet te monitorohen ne kohen e ndertimit te ujsjellsit; monitorim do te konsistoj:
Stabilizimin fizik te materjalit qe germohet nga kanali i ujsjellsit
Trajtimin e materjalit te germuar dhe mbushes me kanal drenazhimi
Testimi i materjalit qe eshte i afte qe te pres mbjelljen e tapetit te gjelbër
Mbjellja e pemëve qe ne rastin tone sic e kemi parashikuar
Sherbimi ndaj pemëve per tu zhvilluara si prashitje, plehrim dhe vaditje
Do te kontrollohet ndonjue vater erozioni
Ne depozitimin dhe shpërndarjen e mbetjeve pas mbarimit te shfrytëzimit (pjese-pjese) subjekti
duhet te kete parasyshe:
Sistemi i mbetjeve te mos krijoje asnjë lloji problemi si ne rrëshqitje, pejsazh, ndotje
mekanike, ndotje kimike.
Ne mbarim te kryhet nje rehabilitim i përsosur i mbetjeve qe sipërfaqja te kthehet ne nje
sipërfaqe ku te lulzojne pa problem te gjitha pemet qe do te mbillen.

5.9 MASAT PER TE EVITUAR NGJARJET AKSIDENTALE
Parandalimit dhe marrjes se masave paraprake ne menyre qe te eliminojnë ngjarjet aksidentale
dhe parandalojne apo ne rast se nuk eshte e mundur, te minimizojne dukurine e efekteve negative
ne mjedis dhe te garantojnë marrjen e masave efektivene kohe dhe me kosto me te ulet.
Per te mos ndodhur ngjarje aksidentale ne mbetjet gjate aktivitetit minerare ne do te kemi
parasysh qe mbulesa e mineralit qe rastin tone jane gelqeroret duhet :
Te vendosen tabela sinjalizuese ne terren
Gjate sistemit te skrapatave natyrale te reljevit egzistues sepse per ndryshe do te ndodh
fenomeni I rreshqitjes se shpatit te relievit.
Ne rast te ndodhjes se ndonje reshqitje do te merren keto masa :
- Sistemi i mases se rreshqitur ,
- ndertimi i dhembit te mbeshtetjes se mases qe ndodhet ne pasqyren e rrëshqitjes
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-

po qe nevoja do te nderhyjne me heqje te materjalit deri sa te arrihet ekujlibri i
pasqyres se rreshqitjes .

5.10 SIGURIMI TEKNIK NE FRONTIN E PUNES
Drejtuesi teknike i objektit, sistematikisht u ka bere te diture punonjesve:
Procesin teknologjik te operacioneve ne teresi ne linjen e ujsjellsit dhe te punes ne frontin
ku punon.
Pajisjet dhe makinerit qe perdoren ne objekt
Shkaqet e aksidenteve dhe masat per menjanimin e tyre.
Rregulloret e sigurimit teknik dhe mbrojtjes ne pune, aktet nenligjore dhe udhezimet ne
zbatim te tyra te leshuar nga dikasteret qe lidhen me to.
Vecorite e punes ne karriere ku do te punohet, rregullat e sigurimit teknik dhe te mbrojtjes
per menjanimin e aksidenteve.
Rregullat e sigurimit teknik qe lidhen me frontin e punes, makinerite dhe profesionin qe
kryen cdo punonjes, per mbrojtjen e vehtes dhe puonjesve te tjere qe punojne ne karriere
ose te vizitoreve.
Rregullat e pergjithsme te sigurimit teknik ne objekt per tu mbrojtur nga renia e copave te
shkembinjve, makinerite, rrymat elektrike, shkarkesat atmosferike etj.
Ndihmen e pare shendetsore.
Vendosja ne territorin e objekt dhe ne territorin e hyrjes se saj, ne vendet te dukshme dhe
naten te ndricuara me pjeset kryesore te Rregullores se Sigurimit Teknik.
Te krijoje punonjesve kushte te mira pune dhe mjete mbrojtese.
Te beje instruktimin paraprak dhe periodik te punonjesve, dokumentat sipas formularit te
percaktuar ne Rregulloren e Sigurimit Teknik.
Punonjesit qe jane te punesuar ne objekte u eshte bere e njohur se duhet:
Te njohin mire teknologjine e perdorimit per ndertimin e ujsjellsit.
Te njohin Rregulloret e Sigurimit Teknik dhe mbrojtjes ne pune te leshuar nga Inspektoriati i
Sigurimit Teknik dhe t’i zbatoje ato ne pune.
Te dine mire shkaqet e mundshme te aksidenteve ne zbatimin e projektit per cdo proces
pune.
Te siguroje veten dhe punonjesit e tjere gjate procesit te punes.
Kur konstatojne shenja te nje avarie te mundshme qe eshte burim aksidenti, ne radhe te
pare merren mase per eleminimin e saj, nderkohe lajmerohen gjithe punonjesit per rrezikun
dhe ve ne dijeni drejtuesin teknik.
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Te perdorin mjetet mbrojtese individuale ne pune, si kapelen , rrobat dhe cizme pune,
dorezat, maskat mbrojtese nga pluhuri dhe zhurma.
Te kene njohuri te mjaftueshme per ndihmen e shpejte.
Rregullat e sigurimit teknik ne frontin e punes
Gjate punes ne objekt eshte kerkuar zbatimi me rigorozitet i rregullave te sigurimit teknik dhe
mbrojtjes ne pune. Me poshte jepen drejtimet kryesore te mbrojtjes ne pune, qe iu jane bere te
ditura punonjesve nga drejtuesi teknik punimeve.
Frontet e punes neobjekt po te punohet naten ato duhet te ndricohen me projektore qe
furnizohen nga rrjeti elektrik ne menyre te pa varur nga ndricimi i mjeteve motorike. Kur
mungon ndricimi ndalohet puna.
Ndalohet qendrimi i punonjesve ne buzet e siperme dhe te poshtme te skarpatave te dhe
levizja ne to. Kalimi nga nje shkalle ne tjetren behet vetem me rruge kalimet e hapura per
kete qellim.
Ndalohet qendrimi dhe kalimi i punonjesve brenda rrezes se veprimit te mjeteve ngarkuese
dhe trasportuese kure ato jane duke punuar.
Ndalohet likuidimi i avarive dhe grasatimi i makinerive dhe punimet e tjera kur ato jane ne
levizje.
Kur konstatohet se nga skrapatet e shkallve ka rreshqitje masive dhe ne raste kur ka shira
dhe furtune, ndalohen punimet dhe njerezit dhe mjetet largohen ne vende te sigurta.
Cdo turn perpara se te filloj nga puna ben kontrollin per minat te paplasura dhe gjendjen teknike te
makinerive.

6. Masat per mbrojtjen e mjedisit qe do te meren nga ana e Shoqerise jane:
Territori i objektit te, si parku i makinerive,ofiçina te sistemohet .
Te behet pastrimi i perditeshem i mjeteve te transportit,
Te mbahen kurdohere ne kondicion te pertshtashem per pune, makinerite e te gjitha
proceseve te punes.
Mbetjet e ndryshme qe krijjohen nga germimet dhe mbeturinat ndertimore qe perdoren
gjat punes ne Linjat e ujsjellsit te DPUK-se te grumbullohen ne konteniere te veçante dhe
te evadohen, ne vendin dhe kohen e caktuar, sipas kontrates te lidhur me Bashkine Kavaje
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