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PËRMBLEDHJE 
Janë të njohura tashmë, efektet e deformkohës në strukturat prej betoni të armuar. Si rezultat i veprimit të 

ngarkesave në kohë, strukturat pësojnë deformime të cilat në mjaft raste shoqërohen me defekte estetike të 

papranueshme. Në këtë artikull, studiohet gjendja e deformuar e mbulesës, tip “konsol” të Laboratorit të 

Italcementi në Bergamo – Itali, si dhe janë propozuar masat për rikuperimin e këtyre defekteve. Arkitektura e 

Richard Meier dhe konstruksioni i G. Guala, propozojnë strukturën e mbulesës, me rrjet trarësh me gjatësi deri në 

19.5m dhe lartësi deri 2.1m në të cilët varen panele të parapërgatitura. Autorët e artikullit u ngarkuan për studimin 

e sipërpërmendur, duke u mbështetur në modelin numerik me elemente te fundme. Sipas ecurisë në kohë të uljeve, 

u dhanë zgjidhjet përkatëse. Zgjidhjet konsistojnë në vendosjen e kavove shtesë me armaturë të paranderur të cilat 

do të ngarkohen në kohe, sipas ecurisë së këtij efekti. 

Fjalët çelës: deformkoha, deformimet, uljet, paranderja, kavot e paranderjes 

 
SUMMARY 
It is known, the creep effect in reinforced concrete structures. As a result load operation in time, the structures 

undergo deformations which are in many cases associated with unacceptable aesthetic failures. On this article, are 

study the state of distorted coverage type "console" of Laboratory of Italcementi Group's in Bergamo, Italy and are 

proposed the measures to recover these defects. R. Meier architect and G. Guala structural engineer, propose the 

coverage structure with a ring beam that reaches up to 19.5m in length; 2.1m in height on which precast concrete 

panels hang. The authors of this article, was given the task for study of this phenomenon, relying on a numerical 

model by finite elements. According to the performance of the displacements the according solutions have been 

given. Solutions consist in placing additional steel-cables with pre-stressed reinforcement which will be loaded in 

time according to the progress of this effect.  
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HYRJE 
Efekti i deformkohës (creep effect/fluage/ 

viscosità) ekziston në të gjithë materialet, por në 

strukturat metalike është i papërfillshëm, ndërsa 

në ato prej betoni të armuar duhet të merret në 

konsideratë.  

Deformkoha si fenomen që karakterizon 

strukturat beton arme propozohet për herë të 

parë nga Woolson në 1905 [1], dhe është 

studiuar nga një sërë autorësh ndër vite. Ndër 

efektet negative të këtij fenomeni janë 

deformimet që pëson struktura në kohë. 

Teorikisht, deformimet e shkaktuara nga 

deformkoha janë të lidhura me zhvendosjen e 

molekulave të ujit të lidhura kimikisht në beton, 

si rezultat i veprimit të ngarkesave në kohë. 
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Deformimet janë më të mëdha në vitet e para të 

ndërtimit të strukturës dhe reduktohen në 

mënyrë progresive derisa mbeten asimtotike me 

një vlerë limite. Studimi i efekteve të 

deformimeve në strukturat beton arme është 

shumë i rëndësishëm, sidomos lidhur me 

defektet estetike në strukturë dhe kryesisht në 

elementet strukturorë të fasadave. 

Objekti i studimit i realizuar nga autorët pranë 

studio M.Verdina, Bergamo, është struktura e 

mbulesës së Laboratorit të Italcementi Group në 

Bergamo, Itali. Struktura do realizohet prej betoni 

të klasave të larta C.55 dhe C.75. 

Në vijim jepet proçedura e propozuar për 

rikuperimin e deformimeve që lindin në 

mbulesën konsol, efekti i të cilave ndikon në 

fasadën e objektit. Këto deformime, janë 

jouniforme si rezultat jo vetëm i parametrave 

gjeometrike dhe ngarkesave që veprojnë në 

strukturë por edhe i faktorëve që lidhen me 

recepturën e betonit, me lagështinë, etj. 

 

Figura 1. Modeli llogaritës tredimensional me 

elementë të fundëm. 

Programi i studimit konsiston në;  

·përcaktimin e deformimeve (uljeve) elastike, 

·përcaktimin e ligjit të deformkohës,  

·përcaktimin e uljeve nga deformkoha, 

·përcaktimin e uljeve totale, dhe krahasimin e 

tyre me vlerat e lejuara, 

·propozimin dhe aplikimin e zgjidhjes,  

·analizimin e rezultateve, konkluzionet. 

Objektivat e këtij kërkimi janë: 

·rikuperimin e defekteve nga deformimet, 

nëpërmjet vendosjes së kavove shtesë me 

armaturë të paranderur të cilat do të ngarkohen 

në kohë. 

·vlerësimin e momentit të përshtatshëm për 

ngarkimin e kavove shtesë. 

·vlerësimin e efektshmërisë së zgjidhjes. 

Rezultat e përftuara ndihmojnë që të vlerësohet 

zgjidhja e propozuar dhe orientimi i mëtejshëm 

drejt zhvillimit të metodave për eliminimin apo 

rikuperimin e problemeve estetike në strukturat 

beton arme. 

 

 

 

 
Figura 2. Plani i përgjithshëm i mbulesës si dhe 

disa nga vlerat uljeve elastike në trarët e 

mbulesës. 

 

Ligji i deformkohës i paraqitur në figurën 3, është 

nxjerre nga marrëdhëniet e varësisë së 

koeficientit  nga parametrat e klasës së 

betonit, lagështisë relative të ambientit, 

parametrave gjeometrike të seksionit të 

elementit, temperaturës mesatare dhe kohës.  

Me kërkesën e investitorit, llogaritjet janë 

realizuar për dy klasa betoni, përkatësisht beton 

të klasës C.55 dhe C.75. 
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Figura 3. Koeficienti i deformkohës =f(t)  

MODELI LLOGARITËS, LIGJI I DEFORMKOHËS DHE 
PROCEDURA E ZGJIDHJES 

Modeli llogaritës 
Llogaritjet bazohen në modelin numerik 

tredimensional me elementë të fundëm, linear 

“beam” dhe sipërfaqësore “shell”, figura 1.  

Ngarkesat vepruese janë marrë duke u 

mbështetur në kushtet teknike te projektimit të 

vendit ku ndërtohet (D.M-96 [2]); (Ordinanza 

3274- 2003 [3]). Nga modeli numerik i objektit, 

janë përfituar rezultatet e forcave të brendshme 

dhe uljeve elastike në elementet strukturorë. Në 

figurën 2, jepet plani i përgjithshëm i trarëve te 

mbulesës sipas akseve te objektit si dhe disa nga 

vlerat e uljeve elastike të këtyre trarëve.  

Ligji i deformkohës 
Ligji i deformkohës i pranuar për llogaritjen e 

deformimeve ështe marrë nga buletini CEB/FIP 

Model MC90 [4] dhe normativa europiane 

EN1992-1-1 2004 [5]. Referuar standardeve të 

mësipërme uljet totale jepen: 

, ku,  - uljet totale 

në strukturë,  - uljet elastike për kombinimin e 

ngarkesave të përhershme dhe të përkohshme 

me  veprim të gjatë,  - uljet nga deformkoha të 

cilat jepen: ,  

ku  - uljet elastike për kombinim të 

ngarkesave të përhershme,  - koeficienti i 

deformkohës i cili merret nga ligji i deformkohës 

për betonin [4], [5].  

Nga grafiket shikohet që vlerat finale (t=10 000 

ditë) e këtij koeficienti është përkatësisht 1,520 

për C.55 dhe 1.310 për C.75. Nga grafikët vërehet 

gjithashtu që efekti i deformkohës arrin rreth 70 

% mbas një viti (365 ditëve). 

Në tabelën 1, jepen vlerat e deformimeve për një 

pjesë të trarëve sipas akseve përkatëse. 

 

Tabela 1. Uljet në disa nga trarët e mbulesës 

 
 

Nga rezultatet shikohet që trau në aksin “7” 

paraqet rastin me vlera ekstreme ku uljet totale 

arrijnë 8.42 cm për C.55 dhe 7.26 cm për C.75 

ndërsa uljet e traut në aksin “10” përfaqësojnë 

vlerat mesatare, përkatësisht 4.64 cm dhe 3.93 

cm.  

Meqënëse uljet për trarët në akset “7” dhe “10” 

paraqesin vlerat karakteristike, u vlerësua që 

studimi të kryhet për këto dy raste 

përgjithësuese. 

 

Procedura e zgjidhjes 
Zgjidhja e propozuar, konsiston në vendosjen e 

kavove të nderura “Tip 1” të cilat do shërbejnë 

për mbajtjen e ngarkesave, dhe në vendosjen e 

kavove “Tip 2” të cilat do shërbejnë për 

rikuperimin e uljeve nga deformkoha dhe 

ngarkohen pas një kohe të përcaktuar. Kavot “Tip 

1” do ngarkohen në momentin e realizimit të 

strukturës së mbulesës, ndërsa kavot “Tip 2” do 

ngarkohen pas 365 ditëve nisur nga fakti që është 

zhvilluar rreth 70% e efektit të deformkohës. 

Kavot e nderura do ankorohen në pjesën e pasme 
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me pajisje të posaçme dhe tërheqja do të bëhet 

nga maja e konsolit.  

Nga llogaritjet paraprake, rezulton se në traun e 

aksit “10” nevojiten 3 kavo me 9 gërsheta 

(S=3x9x139mm
2
)  për mbajtjen e ngarkesës dhe 1 

kavo me 9 gërsheta (S=9x139mm
2
) për 

rikuperimin e uljeve. Ne traun e aksit “7” 

nevojiten 2 kavo me 22 gërsheta 

(S=2x22x139mm
2
) për mbajtjen e ngarkesës dhe 

1 kavo me 22 gërsheta (S=1x22x139mm
2
)  për 

rikuperimin e uljeve. Rezultatet jepen në tabelën 

2. 

 

Tabela 2. Numri i kavove në trarë 

 
 

Meqënëse jemi në rastin e strukturave të pas-

nderura, lind nevoja e përcaktimit të humbjeve 

në kavo. Rezultatet e humbjeve të llogaritura  

jepen në tabelën 3 [6], [7], [8], [9].  

Nga rezultatet, shikohet qartë që gjatë intervalit 

te parë, është bërë tërheqja e kavove “Tip 1” dhe 

janë arritur 100% e humbjeve fillestare. Humbjet 

fillestare, në kavon “Tip 2” janë 0% pasi nuk janë 

tërhequr ende. Në fund të intervalit të parë (pas 

365 ditëve) për kavot “Tip 1” humbjet  kanë 

arritur përkatësisht 95% për efektin e tkurrjes së 

betonit; nga deformkoha 70% si dhe ato të 

relaksasionit rreth 95% . 

Në intervalin e dytë, bëhet tërheqja dhe fiksimi i 

kavove “Tip 2”. Në fillim të intervalit të dytë në 

kavot e nderura “Tip 2”, humbjet fillestare arrijnë 

100%. Në fund të intervalit të dytë në kavot “Tip 

1” humbjet  totale janë 100%, ndërsa në kavot 

“Tip 2” janë sa vlerat fillestare të humbjeve në 

kavot “Tip 1”, përkatësisht 5% nga tkurrja e 

betonit, 30% nga deformkoha dhe 95% nga 

relaksasioni i armaturës . 
 

 
 
 

REZULTATET 
Duke u mbështetur në proçedurën e ndjekur 

mësipërm, arrihen rezultate të kënaqshme lidhur 

me eliminimin e problemit të deformimeve në 

strukturën e mbulesës. Në tabelën 4, jepen 

verifikimet e kryera për secilin nga trarët. 

 

 

Tabela 3. Humbjet në kavot e pasnderura  

 
 

Tabela 4. Verifikimet e seksioneve të trarëve 

 
 

Verifikimet rezultojnë pozitive për gjendjen 

kufitare të shërbimit, në verifikimin e sforcimeve, 

në hapjen e të plasurave si dhe në kontrollin e 

uljeve. Rezultojnë pozitive edhe verifikimet për 

gjendjen e fundit kufitare si në përkulje dhe për 

force prerëse. Verifikimet e mëposhtme janë 

kryer në seksionet karakteristike të trarëve. 

Në tabelën 5, jepen vlerat e uljeve në secilin nga 

trarët, mbështetur ne ecurinë e zhvillimit të tyre 

si dhe të procedurës së rikuperimit. 
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Në tabelë, vërehet që uljet elastike janë me vlera 

të ndryshme, mbas tërheqjes së kavove “Tip 1” 

dhe me dhënien e një mbingritje në çastin t0, 

arrihen ulje uniforme me vlerë 4.83cm me 

drejtim të kundërt me uljet elastike. 
 
Tabela 5. Ecuria e uljeve sipas intervaleve 

 
 

Me zhvillimin e uljeve të shkaktuara nga 

deformkoha, pasi arrihet rreth 70% e efektit të 

saj, bëhet tërheqja e kavove “Tip 2” të cilat do 

bëjnë edhe rregullimin përfundimtar të linjës 

ballore të mbulesës konsol. Nga sa më sipër, 

vërehet që nga zgjidhja e propozuar të përftohen 

rezultate të kënaqshme dhe të pranueshme pasi 

uljet janë të njëtrajtshme. Uljet e mbulesës sipas 

etapave të ndjekura jepet në trajtë grafike në 

figurën 4. 

 

  
Figura 4. Uljet e trarëve të mbulesës (cm)  

 
KONKLUZIONE 

·Kavot e paranderura mbas betonimit që do 

përdoren për eliminimin e efekteve të 

deformkohës, do tërhiqen mbas një viti, pasi 

arrihet rreth 70 % të uljeve të deformkohës. 

·Studimi është realizuar duke u mbështetur 

në modelin CEB/FIP Model MC90 dhe EN1992-1-1 

(2004), sepse nga krahasimi i rezultateve 

laboratorike të ofruara nga Italcementi Group - 

Bergamo për betonin e klasës C.75, ligjet e 

deformkohës përputhen (studimi për efektet deri 

në tre vite). 

·Normativat CEB/FIP Model MC90 dhe 

EN1992-1-1 (2004), japin ligjin e koeficientit të 

deformkohës në kohë ndryshe nga normativa 

italiane (D.M. ‘96), e cila jep vetëm vlerat 

ekstreme dhe jo ligjshmërinë, pra nuk mund të 

përdoret për studimin e këtij problemi. 

·Përdorimi i betoneve të klasave të larta 

(Rck=75 N/mm
2
), shoqërohet me ulje të efektit të 

deformkohës. 

·Për eliminimin e uljeve të deformkohës, 

teknika e paranderjes mbas betonimit është 

mjaft efektive dhe e përshtatshme për tu 

përdorur. 
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