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Pllaka të gjera nga betoni  i  përforcuar.  
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Pllaka të gjera ALSTONE 

Pllakat e gjera janë te pajisur me një  

Përforcim.  Ne fund me një sipërfaqe te 
sheshte dhe te lëmuar  ne pjesën e poshtme  

Pas vendosje se pllakave te gjera vendoset   

tubacioni dhe pastaj vendoset përforimi i
sipërm .   
Betoni pastaj derdhet ne pllaka për  te tuar 
trashësinë e kërkuar te dyshemesë. 

Pllaka e gjera janë ideale për  dysheme me beton  

Qe mund  te mbajnë ngarkese. 

Ato mund te prodhohen ne te gjitha format  me  

trashësi nga 7 cm, me përbërje   te dyjave   

sipërfaqeve te dyshemesë  nga betoni estetik 
dhe ndërtimor.                                                            
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Forma 
Pllakat e gjera përcjellin në mënyrë të përkryer 

kont urët e dizajnit. Çdo hapësirë mund të 

mbulohet në mënyrë të përkryer sipas porosis 

me pllakate gjerë. 

 

Pllaka e gjera nga ALSTONE janë te prodhuar ne 

mënyre me profesionale dhe janë ne përputhje 

standardet me te rëndësishme : - qëndrueshmëri 

op�male dhe ndikim ne mjedis- dhe 

qëndrueshmëri ndaj zjarrit  

Qëndrueshmëria
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Përparësitë e pllakave të gjera 
 
 

 

Pjesët e ndërtuara 
Të gjitha pjesët e ndërtuara janë te montuar  në vendin  

e duhur paraprakisht. Dispozitat për energji elektrike,  
sanitare, Kondicionerë, ngrohje, etj. Mund të ndërtohen  
thjesht mund te ndërtohen brenda.  

 

 

Sipërfaqja e madhe e pllakave do të thotë se ka 

pak nyje. Ana e lëmuar e formuar gjithashtu është 

një sipërfaqe bazë dhe e përshtatshme për 

fasade.  Rezulta� përfundimtar është një 

dysheme e ngurtë monolit që siguron një izolim 

të mirë të zhurmës dhe shpërndarje të përsosur 

të ngarkesës në dysheme. Pllaka të gjera janë 

zgjidhja për ndër�me të shpejta, të thjeshta dhe 

të qëndrueshme. 

Përfundimi
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Një proces modern i prodhimit 

ALSTONE prodhon pllaka te gjera

 

me metodën me 

modern duke i kontrolluar
 

makinat me kompjuter
 

Ripërtëritje te vazhdueshme garanton cilësi
 

dhe 
fleksibilitet

 
te larte 

 
Kontrollet e përhershme dhe duke luftuar për 

top cilësi është qëllimi ynë. 

Vizatimi i planit të hedhjes 
Plani i hedhjes është prodhuar në konsultim me kontraktuesin. 

Sapo kontraktori dhe inxhinierët e shërbimeve ndërtimore të 

kenë miratuar planin hedhës, mund të fillojë procesi i prodhimit.  

Kallëpet nga roboti 
Formimi i pllakave të gjera bëhet në tavolina metalike të 

lëvizshme. Të gjitha informatat e nevojshme i dërgohen robotit 

të formularit përmes një kompjuteri qendror. Ky robot siguron 

cilësimet tërthore dhe gjatësore dhe gjithashtu krijon rrënime. 

Përforcimi 
Përforcimi është ngjitur posaçërisht në madhësi për çdo pllakë 

të gjerë. Mund të zgjidhni nga diametra të ndryshëm të çelikut 

përforcues të cilësisë së lartë. 

Betonimi 
Kur bëhet betonimi, merret parasysh trashësia e pllakës së 

gjerë. Trashësia e duhur sigurohet me peshimin e përhershëm 

të sasisë së betonit gjatë derdhjes. Falë kontrollit kompjuterik të 

makinës së betonit, betoni është shumë i shpërndarë në të 

gjithë sipërfaqen. 

Magazinimi në dhomën e tharjeje 
Tavolinat prej çeliku që sapo janë betonuar ruhen në një dhomë 

tharjeje që ruhet vazhdimisht në temperaturën korrekte me 

lagështinë e saktë relative, duke marrë parasysh forcën e 

kërkuar të betonit. 

Heqja e formës
Pas 8 orësh në dhomën e tharjes, elementi ka ngurtësuar 

mjaftueshëm për transportimin mbas heqjes se  formës. 



Mbështetje 
Mbështetësit duhet të aplikohen përpara vendosjes së pllakave të gjera. 

Distanca në mes të mbështetëseve në rritje tregohet në planin e hedhjes. 

Rrezet duhet të vendosen gjithmonë në mënyrë të tërthortë në trarët e 

hapur të internetit. Një zonë prej 50 mm përdoret si mbështetje. 

Rekomandohet një shtrat beton! 

 

Vendosje 
Pllaka të gjera mund të vendosen në pozitë menjëherë pas shkarkimit nga 

kamioni. Të gjitha pllakat numërohen në planin e montimit. Ato duhet të 

vendosen plotësisht në sipërfaqen e tokës. Pllaka të gjera duhet të 

vendosen me kundërpeshë. 

Hapjet 
Hapjet e kërkuara në dysheme janë siguruar tashmë gjatë prodhimit në 

fabrikë. Në vendin e ndërtimit hapjet dhe kufijtë formohen në lartësinë e 

dyshemesë së përfunduar. Nëse hapjet për furnizimin me energji elektrike 

nuk janë siguruar gjatë prodhimit të pllakave, ato ende mund të shpohen 

në mënyrë gjatësore pas hedhjes. Kujdes: nëse shpimi kryhet nga lart, 

pjesët e aneve te poshtme  mund  të thyejnë! 
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Nga dërgimi në vendosje

Shkarkim 
 Pllaka të gjera merren nga vinça në vend nga kamioni dhe zakonisht 

vendosen në pozitë sipas planit të shtrirjes menjëherë. Karabina grepa 

janë te kapur në diagonalet (asnjëherë për maje të betonit!). Pesha 

standarde e pllakave është përafërsisht 125 kg / m2 me një trashësi prej 5 

cm. 

Nëse pllakat duhet të ruhen përkohësisht në vendin e ndërtimit, kjo duhet 

të bëhet në një sipërfaqe të rrafshët dhe mjaft të fortë. 

Për të shmangur dëmtimin e anës së rrafshët, pllakat vendosen në dy 

hapësira katrorë, të cilat janë po aq gjera sa pllakat. Hapësirat katrorë janë 

vendosur më mirë në 1/5 të gjatësisë pllakës nga majat. 

Për pllakat më të gjata se 4.5 m, duhet të përdoren tre nga katër hapësirat 

katrorë. Një maksimum prej 10 pllakash mund të vendosen në krye të 

njëri-tjetrit 
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Nga dërgimi në vendosje

Derdhja e betonit 
Betoni duhet të derdhet i ngjeshur në 

përputhje me cilësinë dhe përputhshmërinë e 

specifikuar dhe në një intervalit kohor te 

punës. Nuk duhet të ketë zorrë ose prerje të 

përforcimit derisa kjo të bëhet. 

Heqja e mbështetësve 
Mbështetësit mund të hiqen vetëm kur betoni 

është ngurtësuar mjaftueshëm. Dispozitat e 

standardit NBN B15-001 duhet të 

respektohen këtu. 

Përforcimi i nyjave 
Rripat e rrjeteve të përforcuar ose shufrat 

individuale vendosen mbi nyjat midis pllakave të 

gjera si përforcim të përbashkët. Specifikimet e 

kësaj përforcime tregohen në planin e hedhjes. 

Pastrimi i sipërfaqes së pllakës 
Nëse sipërfaqja e sipërme e pllakës së gjerë 

është e ndotur, duhet pastruar për të 

siguruar lidhjen e mirë mes pllakës së gjerë 

dhe betonit të sapo derdhur. Sipërfaqja 

duhet të bëhet e pastruar nga pluhuri dhe të 

laget para betonimit. 
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Këto udhëzime të montimit

 

janë menduar si këshilla. 

Informacioni bazohet në standardet aktuale dhe aprovimin 

teknik dhe përvojën tonë shumëvjeçare. Megjithatë, ato nuk 

janë të detyrueshme. Mbikëqyrësit tanë të autorizuar 
 

në asnjë 

rrethanë nuk e pranojnë rolin dhe përgjegjësinë e mbikëqyrësit 

të autorizuar.  

Kjo vlen edhe për çdo punonjës të kompanisë sonë dhe 

furnizuesit tanë në vendin e ndërtimit. Ndryshimet në ngjyrë 

dhe sipërfaqe në lidhje me materialin e prospektit si dhe 

ndryshimet teknike dhe statike të rezervuara.
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