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1. TE PERGJITHSHME  
 
1.01  Hyrje 
 
Rruga e projektuar i perket territorit te Bashkise Tropoje qe ka 
nje popullsi prej 28230 banorësh ne 8 njesi vendore te saj.  
 
Ne kete projekt zbatimi eshte nderhyre ne Fazen e 2-te te unazes 
se Bajram Currit. 
Gjendja ekzistuese e saj paraqitet pjeserisht e demtuar ne 
shtresat  e trotuarit,kunetave dhe bordurave.Gjithashtu nje 
gjendje tejet e mjerueshme paraqitet edhe ne brendesi te blloqeve 
te banimit perkrah kesaj rruge ku mungon teresisht 
infrastruktura rrugore si shtresa,trotuare,ndricim,kub etj. 
 

 
1.02  Vend Ndodhja e Objektit 
 

 
A.Horografia e Segmentit Lagje Partizani 
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B.Horografia e Segmentit Lagje Dardania 

 
 
 
1.03  Gjendja Aktuale e Objektit 
 

Gjendja ekzistuese e saj paraqitet pjeserisht e demtuar ne 
shtresat  e trotuarit,kunetave dhe bordurave.Gjithashtu nje 
gjendje tejet e mjerueshme paraqitet edhe ne brendesi te blloqeve 
te banimit perkrah kesaj rruge ku mungon teresisht 
infrastruktura rrugore si shtresa,trotuare,ndricim,kub etj. 
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1.04 Foto Gjendja Aktuale e Objektit 
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1.05 Studimi Topografik 
 

 
MBI PUNIMET GJEODEZIKE DHE TOPOGRAFIKE  

"UNAZA E QYTETIT BAJRAM CURRI”  
FAZA E DYTE 

 
Punimet gjeodezike dhe topografike per kete objekt, u kryen mbi bazen e kerkesave teknike te 
pergjitheshme dhe specifike te parashikuara nga Investitori. Firma “ARABEL-STUDIO” Sh.p.k  
organizoj punen dhe zvilloi punimet ne baze te pervojes se perftiuar  ne punimet e meparshme 
te kesaj natyre. Para fillimit te punimeve topografike u siguruan materialet e nevojshme 
hartografike, gjeodezike si dhe paisjet perkatese. 
  
Per te siguruar lidhjen gjeodezike unike te te gjithe projekteve nga firma u shfrytezuan te dhenat 
gjeodezike te rrjetit shteteror te triangulacionit dhe nivelimit.  
 
Sistemi qe perdor Republika e Shqiperise eshte projeksioni Gauuss Kryger-it me ellipsoid 
Krasovsky-in. 
 
Rilevimi  eshte bere  ne sistemin nderkombetar  me projeksionin UTM me ellipsoid 
WGS84.Duke patur parasysh zonen dhe ritmin e zhvillimit qe ajo ka ,do te ishte me frytedhense 
nese do te perdorej dhe ky system . Me kete sistem mund te percaktohet lehtesisht  kordinatat 
gjeodezike per cdo pike mbi siperfaqen  tokesore nepermjet perdorimit te GPS. 
 
Gjate rikonicionit ne terren u vendosen pikat e triangulacionit dhe markat e nivelimit ne pikat e 
fiksuara ne teren. Pikat e fiksuara ne teren u paisen me koordinata  ne projeksionin UTM 
ellipsoid WGS84 dhe kuota .Para fillimit te rilevimit u krye pernjohja e detajuar e terrenit, e cila 
sherbeu per percaktimin e sakte te metodikes se punes, menyren e ndertimit te rrjetit gjeodezik, 
poligonometrise se rilevimit, nivelimit teknik si dhe organizimit te punes. 
  
Fiksimi ne terren i pikave te rilevimit u krye me  kunja hekuri me gjatesi  20 - 30 cm te futur toke. 
Ato jane vendosur ne vende te dukeshme dhe te pa levizeshme. Identiteti i tyre eshte fiksuar 
me boje te kuqe te shkruajtur ne afersi te pikes fikse ne vende te dukeshme nga rruga 
ekzistuese ose tereni. Ato jane vendosur ne vende te qendrueshme, ne ane te rruges ose afer 
saj, kane pamje te ndersjellte, duke siguruar ne kete menyre lidhjen dhe vazhdimesine e punes 
nga faza e projektimit ne ate te zbatimit te tij. 
  
Çdo pike e fiksuar ne terren ka numerin, koordinatat te saj, si dhe lartesine te perftuar nepermjet 
nivelimit gjeometrik e gjeodezik (shih planimetrite e objekteve ku gjenden koordinatat  
tre dimensionale te pikave mbeshtetese). Keto te dhena sigurojne gjetjen e tyre me lehtesi ne 
terren.  
  
Pikat fikse te terenit jane te percaktuara ne planimetrine e veçante te projektit te rruges. 
  
Matjet u kryen me GPS TRIMBELL R6, Stacion Total te tipit Leica 307, Stacion Total te tipit 
Trimble M3 si dhe me nivele, te cilet teknikisht siguron matjet e kendeve e largesive me 
saktesine e nevojshme per projektimin e rrugeve. 
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                                                                   Trimble M3 
                                                                                   
                 Leica 307   
 TOPCON GPT 900  
  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GPS TRIMBELL R6 
 

 

 

Zhvillimi  i  Nivelimit  Gjeometrik   
 
Per te siguruar kerkesat e larta teknike ne punimet rilevuse, u percaktua qe saktesia altimetrike 
e punimeve topografike te jete e larte dhe per kete qellim u zhvillua nivelim gjeometrik per pikat 
e poligonometrise ne te gjithe sektoret e rruges.  
Nivelimi gjeometrik u krye me nivelen teknike te tipit  Kern Level, me metoden e nivelimit teknik 
te dyfishte, duke matur çdo disnivel dy here, me dy vendosje instrumenti. Diferenca midis dy 
disniveleve te perftuar ne çdo stacion nuk u lejua me teper se 3 mm. 
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Rilevimi  
Duke u mbeshtetur ne pikat e poligonometrise dhe te nivelimit gjeometrik u zhvillua rrjeti i 
matjeve topografike ne objekt. 
Eshte rilevuar terreni, objekte te ndryshem, rruge dytesore, etj. Objektet e para ne teren jane 
hedhur ne reliev te gjithe. Punimet topogjeodezike te kryera jane mbeshtetur ne shkallen e plote 
te pergatitjes profesionale, ne perdorimin e teknologjive bashkekohore per matjet fushore dhe 
perpunimin kompjuterik te te dhenave, per te plotesuar kerkesat teknike te parashtruara nga 
projektuesit. Çdo pike e mare ne teren ka koordinata tre dimensionale, te paraqitura ne projekt.  
Perpunimi i materialit topografik ne zyre eshte bere me programin STRATO dhe LEONARDO, 
TGO, Autocad Land Development nga ku eshte perftuar  rilevimi. Ky reliev sherbeu per hartimin 
e projektit te zbatimit me saktesine dhe cilesine e kerkuar ne termat e references nga investitori.  
Ne materialin grafik te projektit jepet planimetria e fiksimeve dhe tabela e koordinatave  te 
pikave te vendosura ne terren.   
 
Pershkrimi i punes ne terren. 
 
Per mbeshtetjen e punimeve fillimisht u krijuan 2 pika te forta te cilat jane te mjaftueshme per 
kryerjen e pikave detaje te rilevimit . Matja e ketyre pikave u kryen me metoden statike duke 
qendruar ne pike rreth 40 min ne intervalin 1 sek duke siguruar saktesi milimetrike te 
koordinatave te pikave.   
    
Prania e marresit baze ne largesi te kufizuar siguron saktesi me te larte te matjeve ne interval 
kohe me te shkurter. Keshtu per pikat deri ne  1km nga marresi baze u perdor intervali 10 sek 
me matje per çdo sekonde ndersa per largesi me te madhe deri ne 2 km intervali 15 sek. 
Element kryesor ne matjen ‘stop&go’eshte mos humbja e lidhjes se fazes bartese gje e cila 
prish zgjidhjen perfundimtare. Kjo mund te realizohet duke shmagur futjen ne zona  hije te 
sinjalit ose zona me reflektim te madh sinjali. Ne kete rast marresit TRIMBLE R6 japin nje sinjal  
i cili lajmeron matesin se duhet te rifilloje matjen nga nje pike matur paraprakisht, duke siguruar 
saktesine e kerkuar.Ne zonat me dendesi ndertimesh u perdor Stacioni Total pasi kishte peme 
dhe ndertime te larta te cilat nuk lejojne matjen e pikave detaje me GPS. 
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1.06 Studimi Gjeologjik 
OBJEKTI: 

"UNAZA E QYTETIT BAJRAM CURRI” 
FAZA E DYTE 

Permbajtja: 
 
1. Hyrje 
 1.2  Qellimi i studimit 
 1.3  Objektivi i studimit 
 1.4  Formatimi i raportit 
 
2.  GJEOMORFOLOGJIA 

2.1 Proceset Gjeologjike dhe Gjeodinamike  
 
3. NDERTIMI GJEOLOGJIK DHE KUSHTET HIDROGJEOLOGJIKE 
 3.1  Studimi i materialeve ekzistuese per infrastrukturen e  
            3.2 Ndertimi gjeologjik i zones 
 3.3  Kushtet Hidrogjeologjike  
             
4. Punimet Fushore 
 4.1  Qellimi i punimeve Fushore 
   
  
5          Gjendja e rruges ekzistuese  
            5.1  Karakeristikat fiziko mekanke te shtresave  

                    
 

6. Raporti per materialet e ndertimit 
6.1  Karierat qe do te perdoren per mbushjen e trupit te rruges 

            6.2  Kariera qe do te perdoren per prodhimin e shtresave te mbistruktures se rruges dhe  
per prodhimin e asfaltit e betoneve te ndryshme 
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1.Hyrje 
 
Studimi per rrugen "UNAZA E QYTETIT BAJRAM CURRI”FAZA E DYTE  ka  filluar fazen e 
projekt zbatimit nen drejtimin e projektuesve me pelqimin e tyre u caktuan ne terren pikat e 
studimit dhe mbasi u arrit nje mirekuptim per punimet qe do te kryhen filloi  
    studimi i detajuar; 

1. Studimi i materialeve ekzistuese 
2. Studimi i aksit te rrugeve duke shfrytezuar germime ekzistuese,  
3. Studimin e venburimeve te materialeve te ndertimit  

 
1.2 Qellimi i studimit 
       Destinacioni i ketij studimi eshte percaktimi i karakteristikave fiziko mekanike te dherave 
dhe shkembinjve qe takohen ne zonen ku kalon rruga. Te dhenat e marra nga punimet fushore 
dhe ato laboratorike do ti sherbejne projektuesve per te realizuar projektin e rruges.projektimin e 
kanalizimeve dhe pjeseve te tjera te projektit te ketij sistemi rrugor. Ne kete studim do te 
percaktohen vendet dhe karakteristikat e materialeve te ndertimit qe jane te nevojshme per 
ndertimin e kesaj rruge. 
Per te realizuar kete kemi kryer disa lloje testimesh ne terren dhe ne laborator te cilat po i 
permendim si me poshte: 

1. Gropa me thellesi 1m 
2. Prova me pllake  
3. Prova me Penetrometer dinamik 
4. Analiza Laboratorike 

 
1.3 Objektivi i Punimeve  

Shkurtimisht raporti shqyrton ceshtjet e meposhtme te cilat jane te mbeshtetura me punimet 
gjeologjike sipas programit te hartuar nga porositesi. 

1. Jane rishikuar  te gjitha punimet e meparshme gjeolgjike te kryera nga autoret dhe 
nga autore te tjere vendas te cilat jane kryer per qellime te tjera por kane vlera 
njohese. Jane shikuar te gjitha studimet e botuara dhe te pa botuara per zonen ne 
fjale. 

2. Jane studiuar punimet gjeologjike te vjetra qe jane kryer per kete rruge hartat 
gjeologjike dhe gjeomorfologjike te zones ku kalon rruga e re. 

3. Jane kryer punime te ndryshme sipas programit te hartuar me siper, por te 
kombinuar dhe me punimet ekzistuese te cilat jane shume te rendesishme per te 
kuptuar fenomenet gjeologjike qe kane ndodhur ne zhvillimin e historikut gjeologjik te 
kesaj zone. 

4. Nje rendesi te vecante kane dhe testimet ne laborator te kampioneve te marre ne 
terrren nga gropat 

 Studimet jane kryer konform standarteve qe jane paraqitur ne dokumentat e tenderit sic 
jane: ASTM.AASHTO.BSI. UNI. 
 
1.4 STRUKTURA E RAPORTIT 
 Per strukturen e raportit kemi bashkpunuar ngushte me porositesin dhe jane percaktuar 
kapitujt kryesor qe jane: 
 
1. Hyrja, Qellimi dhe struktura e raportit 
2. Gjeomorfologjia  e ndare ne; Vendndodhjen dhe pershkrimi i relievit, proceset fiziko 

gjeologjike dhe gjeodinamike 
3. Gjeologjia dhe  hidrogjeologjia  e ndare ne; studimet ekzistuese gjeologjike te dokumentuara 

dhe profili gjeologjik gjate aksit te rruges se re. 
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4. Punimet fushore  te ndara ne nenkapitujt e meposhtem; qellimi i punimeve fushore, kontrolli 
i punimeve, thellesia e tyre, gropat per studimet ne akset e rrugeve, metoda e germimit, 
marrja e kampioneve, monitorimi i ujrave nentokesore. 

5. Provat laboratorike te ndare ne nenkapitujt; a)qellimi i provave, ekzaminimin dhe identifikimi 
i kampioneve, pershkrimi, densiteti, struktura, fortesia, ngjyra. b)provat ne dhera, c)provat ne 
shkemb dhe ne agragatet shkembore. 

6. Rezultatet e studimit te ndara ne disa nenkapituj te cilet do te trajtohen me hollesisht ne 
paragrafin perkates. 

7. Cilesite e materialeve qe do te perdoren per ndertimin e mbushjeve. Cilesite e materialeve 
qe do te perdoren per base, sub-base, shtresat e rruges, asfalte dhe betone. Vendet ku do 
te grumbullohen materialet qe do te krijohen nga germimet e ndryshme 

8. Konluzione dhe Rekomandime. 
 
2.0 Gjeomorfologjia 
Ne kete kapitull behet pershkrimi i zones ku shtrihet  sistemi rrugor ne rrugen format e relievit te 
sotem dhe te hershem,kushtet gjeologjike te formimit te ketij relievi. Behet pershkrimi i 
fenomeneve gjeologjike dhe gjeodinamike te zones. 
 
2.1 Procest fiziko gjeologjike dhe gjeodinamike 
Ne studimin e fenomeneve gjeologjike te kesaj zone jemi bazuar ne studimet ekzistuese dhe ne 
informacionet e reja qe kemi marre nga studimi aktual. Bazuar ne keto te dhena po bejme 
pershkrimin e fenomeneve gjeologjike qe jane prezente ne  formacionet gjeologjike qe takohen 
ne kete zone. 
Fenomenet me te dukshme gjeologjike dhe gjeodinamike qe verehen ne kete zone jane: 

1. Fenomeni i perajrimit  
2. Fenomeni i konsolidimit te depozitimeve aluviale 

Keto fenomene po i shpjegojme nje nga nje me poshte: 
1. Fenomeni i perajrimit eshte i dukshem tek formacionet rrenjesore qe perbehen nga argjilite 

alevrolite dhe ranore jane depozitime te reja dhe me cimentim te dobet argjilor, Keta 
shkembinj nen veprimin e agjenteve atmosferike transformohen nga shkembinj te bute ne 
dhera. 

2. Konsolidimi i depozitimeve aluvialo Keto depozitime  perbehen nga shtresa 
suargjilash,surerash .zhavore.  

3.0 Ndertimi Gjeologjik dhe Hidrogjeologjik 
Ne terren jane kryer matje per ndertimin e hartes gjeologjike 1:10000 dhe per te detajuar profilin 
gjeologjik te akseve rrugore. bazuar ne punen e kryer po shtjellojme kushtet gjeologjike te ndare 
ne studimet ekzistuese dhe ne studimet e reja te kryera nga grupi i studimit. 

 
3.1 Deopzitimet e Kuaternarit (Q4 pl +al) 
    Depozitimet e Kuaternarit ndahen ne depozitime proluviale,depozitime aluviale. Keto 
depoizitme do te pershkruajme me hollesisht ne menyre te vecante me poshte: 
Depozitimet proluviale perfaqesohen nga suargjila, surera ,suargjila zhavorore, zhavore dhe 
rera. Jane depozitime pak deri ne mesatarisht te konsoliduara, takohen ne nje pjese te sheshit 
te studjuar. Keto depozitime nderthuren me tipet e tjera te depozitimeve sidomos me 
depozitimet aluvialo liqenore.  
   Depozitimet aluviale jane depozitime te lumejve te zones dhe perfaqesohen nga suargjila, 
argjila, surera, rera dhe zhavore. Jane depozitime pak deri ne mesatarisht te konsoliduara, 
takohen ne nje pjese te sheshit te studjuar. Keto depozitime nderthuren me tipet e tjera 
proluviale dhe liqenore. Kane trashesi 15-20.00m. 
 
3.2 Shkembinjte Neogjenike 
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     Keto shkembinj jane me origjine sedimentare perbehen nga argjilite alevrolite dhe ranore  
jane  me ngjyre bezhe ne gri jane me çarie dhe shume te perajruara. shkalla e perajrimit 
zvogelohet me rritjen e thellesise.  
 
3.3 Kushtet Hidrogjeologjike 

    Nga studimet e kryera ne zonen ne rrugen "UNAZA E QYTETIT BAJRAM CURRI”  
FAZA E DYTE  (nga matjet e kryera ne shpimet per disa vite ne punimet e ndryshme qe autoret 
kane kryer per kete zone) rezulton se niveli i ujit nentokesor ne dimer dhe ne vere eshte i 
ndryshem.Autoret e ketij studimi kane shfrytezuar te gjitha punimet ekzistuese dhe punimet e 
reja ne to jane kryer matje ne disa kohe gjate gjithe periudhes se studimit dhe rezulton se ne 
pjesen me te madhe te zones niveli i ujit nentokesor eshte shume afer siperfaqes se tokes (- 
4.00m) kurse ne vere niveli i ujit nentokesor mund te jete 5-7.00m). 
   Nga analizat e kryera rezulton se jane ujra neutrale, ato nuk jane agresive ndaj hekurit dhe 
betonit. 

 
4.0 Punimet Fushore 
         Per percaktimin u kushteve te detajuara gjeologjike dhe gjeoteknike te rruges ne 
bashkepunim me grupin e projektimit eshte hartuar nje program i detajuar i punimesh 
 
4.1 Qellimi i Punimeve Fushore 
        Punimet fushore kane per destinacion te percaktojne ne terren karakteristikat e 
formacioneve gjeologjike ne zonen ku do te behet ndertimi i rruges se re. Ne fazen e punimeve 
fushore jane marre dhe kampionet me strukture te prishur dhe te paprishur per tu analizuar ne 
laborator. Ne fazen e punimeve fushore jane prodhuar hartat gjeologjike te shkalleve te 
ndryshme. Ne kete faze jane identifikuar dhe fenomenet negative fiziko gjeologjike qe jane 
prezente ne kete zone. 
 

  
5.0 Gjendja e rruges ekzistuese  

 – Rruga  

Per te vleresuar gjendjen e rruges grupi i studimit ka bere disa rikonjucione dhe rezulton se ato 
pjeserisht jane te deformuara ne disa pjese jane bere riparime,  por pa efektivitet. Te gjitha 
demtimet kane ardhur nga mirembajtja jo e mire e tyre, nga cilesia e dobet e punes dhe nga 
hapja kohe pas kohe e kanalizimeve te ndryshme. Kjo gjendje e rrugeve kerkon nje projektim te 
detajuar te tyre dhe rikonstruksionin e tyre sipas  kushteve  teknike. Ne rekomandojme qe 
projektimi te behet  bazuar ne te dhenat e  ketij raporti gjeologjik dhe sipas kushteve teknike per 
projektimin e rrugeve. 

  Ne projektin e rrugeve po te jete e mundur  te projektohet e gjithe infrastruktura nentokesore 
per zhvillimin e qytetit per 50-100 vjet kjo do te beje qe rruget te mos hapen  dhe  mbyllen  nga 
10-20 here ne vit. Hapja dhe mbyllja e rrugeve  sjell shkaterrimin e tyre dhe  sikur  riparimet  te 
behen  me  nje kujdes te vecante. 

     Ne projekt  duhet  te parashikohen  masat inxhinierike  per  drenazhimin e trye dhe per 
largimin e ujrave siparfaqesore. 
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6.2. Karakteristikat fiziko mekanike te shtresave gjeologjike qe takohen ne zonen e  
rruges  
 
     Ne gjithe asket e rrugeve  jane kryer ne terren dhe ne laborator punime gjeologjike te cilat 
kane vleresuar cilesite fiziko mekanike te shtresave qe takohen ne gjithe aksin e rruges 
,meqenese ato jane te vazhdueshme per gjitha rruget jane vecuar disa shtresa. 
 
Thellesia       Lloji i shtreses 
0-1m              Suargjila 
1-3.5m           Argjila te copezuara 
3.5-6.5m       Alevroite 
6.5-11.5m     Ranore Kokerrmdhjenj Gri 
mbi 11.5        Argjila Alevroite 
 
SHTRESA Nr.1.  
  Perfaqesohet nga toka vegjetale dhe dhera te hedhura, te cilat perbehen nga 
suargjila te mesme, me bezhe ne kafe, permbajne rrenje bimesh.Vende - vende jane te 
ngjeshura dhe pjese te tjera jane pak te ngjeshura. Rekomandojme qe ne kete shtrese te mos 
mbeshteten themele e rrugeve.Takohet ne thellesite; 0.50-0.60m. 
 
SHTRESA Nr.2 
  Perfaqesohet nga suargjila te mesme pluhurore me ngjyre kafe ne te kuqerremta 
me lageshtire dhe ne gjendje plastike.Permbajne guriçka te vogla dhe rralle zaje zhavori.Jane 
mesatarisht te ngjeshura.Takohet ne thellesite; 0.60-1m 
Karakteristikat fiziko-mekanike per kete shtrese jane: 
 
Perberja granulometrike 
  Fraksioni argjilor    < 0.002 mm  28.30 % 
  Fraksioni pluhuror        0.002-0.06 mm  32.00 % 
  Fraksioni rere                      > 0.06 mm  21.80 % 
                        Fraksioni zhavoror                            > 2.00 mm                  16.70% 
  
 
Plasticiteti 
  Kufiri i siperm i plasticitetit                     Wrr  = 43.03 % 
  Kufiri i poshtem i plasticitetit                                 Wp  = 26.10 % 
  Numri i plasticitetit             F = 16.91 
  Lageshtia natyrore            Wn = 26.85 % 
  Pesha specifike                       �� =�2.61 T/m3 

  Pesha volumore ne gjendje natyrale                      �� =�1.97 T/m3 

  Koeficienti i porozitetit             ε  = 0.72 
  Grada e lageshtise               G  = 0.90 
  Moduli i deformacionit             E  = 110 kg/cm2 
  Koefiçienti i ngjeshjes              �  = 0.034 cm2/kg 
  Moduli i uljes                S  = 25.20 mm/ml 
  Kendi i ferkimit te brendshem              ϕ  = 19o 
                        Kohezioni                 C  = 0.22 kg/ cm2 
  Ngarkesa e lejuar ne shtypje                          �  = 2.40 kg/cm2 

                        Treguesi i CBR                                               CBR = 3-4% 
 
Karakteristikat fiziko-mekanike per kete shtrese te merren: 
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Perberja granulometrike 
  Fraksioni argjilor              < 0.002 mm     3.20 % 
  Fraksioni pluhuror             0.002-0.075 mm     4.80 % 
  Fraksioni rere                     > 0.075 mm      16.30 % 
                        Frakioni zhavoror                          >2mm                          75.70% 
  Plasticiteti 
  Kufiri i siperm i plasticitetit                     Wrr  = 31.07 % 
  Kufiri i poshtem i plasticitetit                           Wp  = 19.51 % 
  Numri i plasticitetit                 F = 11.56 
                     Lageshtira natyrore                                                Wn = 15.39 % 
                     Pesha volumore ne gjendje natyrale      �� =�2.059 T/m3 

           Pesha specifike                          �� =�2.75 T/m3 

                     Koeficienti i porozitetit                                            e = 0.60 
                     Kendi i ferkimit te brendshem              ϕ = 36o 
                     Kohezioni                               C = 0.10 kg/cm2  
         Ngarkesa e lejuar ne shtypje                  �  =  2.80 kg/cm2 
                   Treguesi i CBR                                                        CBR = 35-42% 
 
6.0 Raporti mbi Materialet e Ndertimit 
 
      Per ndertimin e rruges jane te domosdoshme materialet qe do te sherbejne per mbushjet e 
rruges. Materialet per prodhime e shtresave granulare,per prodhimin e betoneve dhe te 
asfalteve.Jane studiuar te dy tipet e materialeve dhe jane vleresuar dhe sasite e tyre. 
Ne studimin e karierave jane patur parasysh disa pika te rendesishme si: 

1. Qe vendet e tyre te jene sa me prane objektit qe do te ndertohet  
2. Te shfrytezohen ne maksimum karierat ekzistuese qe jane prane kasaj rruge. 
3. Gjate shfytezimit te karierave te ruhet ambienti nga ndotja dhe te mos prishet peisazhi 

natyror.   
4. Materialet te plotesojne cilesite teknike sipas standartit qe eshte projektuar kjo rruge. 
5. Jane bere studime per materialet qe do te krijohen nga germimet per ndertimin e rruges 

dhe dy kariera shkembore. 
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1.07 Studimi Hidrologjik 
 

KUSHTET KLIMATIKE DHE HIDROLOGJIKE TË ZONËS NË STUDIM  
OBJEKTI: 

"UNAZA E QYTETIT BAJRAM CURRI”  
FAZA E DYTE 

 
Të përgjithshme 

Objekti i këtij studimi është të japë të dhënat e nevojshme meteorologjike dhe hidrologjike për 
projektin e rruges . Në pjesën e parë të këtij studimi jepen të dhëna klimatike të zonës në 
studim,kurse në pjesën e dytë jepen të dhënat e nevojshme hidrologjike për projektin e 
planifikimt urban të zonës në studim. 

                                       I-PJESA E PARË 

Rruga i në studim ndodhet në Ultësirën Perëndimore(pjesa qëndrore) të vendit tonë.Zona në 
studim ndodhet në rrafshinat qendrore të rajonit të ultësirave perëndimore të Shqipërisë.   

             PARAMETRAT KLIMATIK TË VENDMATJES METEOROLOGJIKE 
 

 
 

 
Emërtimi 

 
Tropoje 

1 Temperatura mesatare vjetore, ºC 15.1 

2  Temperatura mesatare më e lartë në verë, ºC 29.9 

3 Temperatura mesatare më e ulët në dimër, ºC 6.7 

4 Temperatura më e lartë absolute, ºC 41.5 

5 Temperatura më e ulët absolute, ºC -10.4 

6 Reshjet mesatare vjetore, mm 1270 

7 Reshjet maksimale vjetore, mm 1770 

8 Reshjet minimale vjetore, mm 860 

9 Reshjet më të mëdha 24 orëshe 37 

10 Drejtimi mbizotërues i erës  vjetore N.Ë(14.6%) 

11 Mbizotërimi i drejtimit të erës në verë N.Ë (2-5%) 

12 Mbizotërimi i drejtimit të erës në dimër S.E (17.5%) 

13 Shpejtësia mesatare e erës, m/sek 1.8 

14 Presioni bazë i erës, kg/m2 0.281 

15 Thellësia maksimale e borës, cm 15 

16 Thellësia e ngrirjes së tokës, cm 10 

17 Lagështia relative mesatare ne verë, % 70 

18 Lagështia relative mesatare ne dimër, % 63 

19 Numri mesatar i ditëve në vite me reshje  ≥ 10 45 
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mm 

20 Zgjatja faktike e diellëzimit në orë vjetor 2530 

21 Avullimi mesatar (E.T.P), (EV) në mm 880,800 

22 Intensiteti i tërmeteve në studim, ballë 
(Magnituda max. e pritshme Botim 1998 
Harta me zona sizmike me rrezik potencial të 
mundshëm. Sh. Aliaj) 

7  

 

KUSHTET KLIMATIKE 

Në bazë të ndarjes klimatike zona në studim,hyn në zonën klimatike malore.E gjithë zona 
ndodhet nën ndikimin e fuqishëm të maleve.Ndikimi ndihet në vlera klimatike mesatare 
minimale dhe maksimale absolute,të cilat vijnë duke u ulur në zonën breg-detare.Për studimin e 
elemeteve meteorologjikë u bazuam në të dhënat e vendmatjes meteorologjike të qytetit të 
Tropojes,të cilat zënë fillë që në vitin 1925.                                
Nga analiza e hollësishme e kushteve klimatike zona në studim tregohet në tabelat Nr.1,2 dhe 
3,shpërndarja vjetore e temperaturës dhe rreshjeve në tabelat 4,5 dhe 6. 
 
Tabela Nr. 1 Temperatura mujore dhe vjetore 

Vendmatja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Mes 

Tropoje 6.7 7.9 9.9 13.3 17.7 21.6 23.8 23.8 20.6 16.1 11.3 8.2 15.1 

Temperatura e ajrit
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Fig. 1 Shpërndarja brendavjetore e temperaturës mesatare të ajrit, stacioni Tropoje 
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Tabela Nr. 2 Temperatura mujore dhe vjetore më të larta 

Vendmatja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Më e 
larta 

Tropoje 20.
6 

27.
7 

29.
6 

28.1 35.8 37.9 41.5 40.3 37.0 31.4 26.9 22.
5 

41.5 

 

Tabela Nr. 3 Temperatura mujore dhe vjetore më të ulta 

Vendma
tja 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Më e 
ulët 

Tropoje - 
10.4 

-7.6 -5.3 -0.7 1.8 5.6 9.4 10 
.0 

3.8 -1.3 -6.1 -
6.9 

-10.4 

 

Muaji më I ftohtë I vitit është Janari ku temperaturat është 6.7 ºC.Muaji më I nxehtë është 
Korriku dhë Gushti me temperaturë 23.8 ºC.Regjimi I rreshjeve në zonën në studim është  tipik I 
një regjimi Mesdhetar të rreshjeve.Sasia më e madhe e rreshjeve priten gjatë periudhës së 
ftohtë të vitit dhe muaj më të lagësht janë muajt Nëntor dhe Dhjetor,respektivisht 169 dhe 160 
mm/muaj.Maji më I thatë është korriku 37 mm.                                                       
Duke patur parasysh sasinë maksimale për 24 orë të rreshjeve dhe intensitetin për interval të 
ndryshmë kohe në periudha të ndryshme kthimi(return periods),kjo zonë karakterizohet nga një 
intensitet I lartë I reshjeve.Në vendmatjen meteorologjike Tropoje më 10 Tetor 1946 kanë rënë 
237 mm reshje për 24 orë. 
 
 
Tabela Nr. 4 Reshjet mujore dhe vjetore 

Vendmatja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Shuma 

Tropoje 143 131 115 94 99 62 37 47 73 114 169 160 1270 

 

 

 

Tabela Nr. 5 Reshjet më të mëdhaja 24 orëshe 

Vendmatja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Shuma 

Tropoje 85 86 65 76 123 103 58 70 98 237 153 130 237 
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Tabela Nr. 6 Vitet me reshje vjetore maksimale dhe minimale dhe raporti ndërmjet tyre 

Vendmatjet 

Reshjet maksimale Reshjet minimale Raporti 
ndërmjet 
rreshjeve 
max&min 

Sasia në 
mm viti Sasia Viti 

Tropoje 1770 1937 860 1943 2.00 

Reshjet mesatare mujore
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Fig. 2 Shpërndarja brendavjetore e reshjeve atmosferike 

 

 

Tabela Nr. 7 Lartësia maksimale e rreshjeve për kohëzgjatje të ndryshme me siguri të 
ndryshme  

Periudha në 
intervale kohe 

SIGURIT E NDRYSHME 

1 2 5 10 20 

Rreshjet 10 minut 32 29 25 22 15 
Rreshjet 20 minut 38 35 30 27 24 
Rreshjet 30 minut 50 46 39 34 30 
Rreshjet 1 orë 74 67 57 49 42 
Rreshjet 2 orë 87 79 68 60 51 
Rreshjet 6 orë 130 117 100 87 73 
Rreshjet 12 orë 169 152 129 111 65 
Rreshjet 24 orë 181 164 142 125 107 
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 Tabela Nr. 8 Sasia më e madhe e rebeshëve për intervale të ndryshme kohe të 
rënies,vërtetuar gjatë ditëve me të dhëna (ne mm) 

 

 Bora 

 

Në zonën në studim bora është një fenomen i rrallë dhe kur qëllon të bjerë, ajo nuk krijon 
shtresë, ose edhe nëse krijon shtresë, koha e qëndrimit të kësaj shtrese është shumë e 
shkurtër.   
Në të gjithë zonën çdo vit vrojtohen mesatarisht 1 deri në 5 ditë me borë. Këto ditë vrojtohen më 
tepër në muajt Janar, Shkurt dhe Dhjetor, Shtresa e borës qëndron gjatë vetëm gjatë dimrave të 
jashtëzakonshëm që shoqërohen me temperatura negative. Të tilla janë dimrat e viteve 1944-

Vendmatja Data 
MINUTA                                                    ORË Sasia 

totale 
mm 

Koha 
totale 
orë 2 15 30 1 2 4 6 12 

Tropoje 14.11.61 10.0 15.5 - - - - 101.2 - 151.5 11.50 
Tropoje  02.11.57 - 24.0 45.0 - - - - - 45 0.30 
Tropoje 14.11.61 - - - - - 77.0 92.7 133.5 133.5 13.00 
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1945, 1949-, 1954-55, 1962-63 dhe vitet 1985, 2004. Në zonën në studim mesatarja e lartësisë 
maksimale është deri në 10cm.  
 
 
 

Tabela Nr. 15 Numri mesatar i ditëve me borë 

Vendmatja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Shuma 
Vjetore 

Tropoje 1.3 0.9 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 3.0 
Tropoje 8.0 6.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 5.0 27 
 
Sipas shpërndarjes së lartësisë maksimale të borës me siguri 2% (periudhë përsëritje një herë 
në 50 vjet) për zonën në studim lartësia është 42 cm. (Në marsin e vitit 1949 në Tropoje kanë 
rënë 50 cm borë dhe temperatura negative ka arritur -13.0°C, të tilla parametra meteorologjikë 
për Tropojen që ka filluar matjen e elementëve meteorologjik në vitin 1925 nuk janë arritur 
ndonjëherë deri më sot.  
Në 30 vjet arrin 38cm, në 20 vjet 34 cm, dhe një herë në 10 vjet arrin në lartësinë 20cm borë.  
 

 Lagështia e ajrit 

Si tregues i rëndësishëm i lagështirës së ajrit shërben lagështia relative e ajrit, e cila ka një 
ndikim të drejtpërdrejtë në aktivitetin ekonomik dhe njerëzor.  
Siç shihet nga tabela Nr. 16, , ku hyn dhe zona në studim, karakterizohet nga vlera mesatare 
vjetore të lagështirës relative të ajrit që luhatet nga 60% deri 70%. 
Vlerat më të larta të lagështirës mesatare relative përgjithësisht vrojtohen në periudhën e ftohtë 
të vitit që është e lidhur me veprimtarinë ciklonare që zhvillohet gjatë kësaj periudhe.  
Siç shihet dhe nga tabela Nr. 16  vlerat më të larta i kanë muajt Nëntor dhe Dhjetor dhe më pas 
vjen Janari. Gjatë muajve të verës, vlerat mesatare të lagështirës së ajrit janë më të ulta 
sidomos në muajt korrik dhe gusht që janë muajt më të ngrohtë të vitit.  
Në zonën në studim, maksimumi i lagështirës relative bie në orën 4 dhe 5, ndërsa minimumi në 
orën 14 dhe 15. Në pjesën më të madhe të natës, lagështia relative qëndron pothuajse e 
pandryshuar.  
Në zonën në studim numri mesatar i ditëve me lagështi relative ≥80% luhatet për Tropojen rreth 
40.5 ditë.  
 
            Tabela Nr. 16 Mesataret mujore të lagështirës relative të ajrit në % 

Vendmatja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Mes. 

Vjetore Amplituda 

Tropoje 73 71 71 72 71 66 61 63 70 72 76 76 70 14 
 
 
Një tregues karakteristik është dhe amplituda e lagështirës relative që vë në dukje ndryshimet 
që vërehen në vlerat e lagështirës relative gjatë ditës, muajt dhe vitit. Gjithashtu është 
karakteristike rritja e saj me shpejtësi nga vera në vjeshtë se sa ulja e saj nga dimri në 
pranverë. Kjo ndodh edhe për arsye të rritjes së shpejtë gjatë muajve të vjeshtës.  

 

 

 Stuhitë (Breshër) 
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Stuhitë për vendin tonë janë të shumta dhe ndodhin në të gjitha stinët e vitit. Shumë ditë me 
breshër ka në muajt e dimrit, gjysmën e dytë të vjeshtës dhe  gjysmën e parë të pranverës dhe 
pak në korrik dhe gusht.  
Në Tropoje vrojtohen gjatë vitit 8 ditë me breshër. Në Tropoje, më 24 Maj 1963, gjatë 40 
minutave breshëri formoi një shtresë prej 1 deri cm. 
 

Tabela Nr. 17 Numri mesatar i ditëve me breshër 
 
Vendmatja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Shuma 
Tropoje 1.1 1.3 0.9 1.3 0.6 0.3 0.1 0.1 0.2 0.3 0.9 1.0 8.1 
 
 
Si rregull, zgjatja e breshrit është 3 deri 5 minuta. Në zonën në studim breshëri vrojtohet në çdo 
kohë të vitit, por më shumë në periudhën e ftohtë të vitit. Gjatë janarit pothuajse vrojtohen ditë 
me breshër.  
Në periudhën e  ngrohtë të vitit numri i ditëve me breshër është i paket, gjithashtu stuhitë në 
vendin tonë mund të ndodhin në çdo muaj të vitit; kjo tregon karakterin mesdhetar që ka klima e 
vendit tonë.  

 
Tabela Nr. 18  Sasitë më të mëdha të rrebesheve për intervale të ndryshme kohe të rënies të 

vërejtur gjatë viteve me të dhëna (në mm) 
 

Vendmatja Data 
Minuta Orë Sasia 

totale 
Koha 
totale 2 15 30 1 2 4 6 12 

Tropoje “A” 16.11.1961 
10.
0 

15.5 0 0 0 0 
101.

0 
151.1

5 
151.5 11.50 

Tropoje “Q” 02.11.1957 0 24.0 45.0 0 0 0 0 0 45.0 0.30 
Tropoje “Q” 14.11.1961 0 0 0 0 0 77.0 97.2 133 133.5 13.00 
 
Nga analiza e materialit mbi stuhitë me shumë ditë me stuhi ndodhin në pjesën perëndimore të 
vendit tonë. Konkretisht në Tropoje ka mesatarisht 30.3 ditë në vit me stuhi. 
Në pjesën perëndimore të vendit tonë numri më i madh i ditëve me stuhi vrojtohet në muajin 
maj, dhe në Tropoje, gjatë këtij muaji ka 4 ditë me stuhi. 
Shkaku kryesor që maksimumi i ditëve me stuhi vrojtohet në muajin maj dhe qershor duhet 
kërkuar në qarkullimin e masave ajrore dhe rastisjen e cikloneve.  
Muaji maj përfshihet në periudhën e qarkullimit dimëror të atmosferës që zëvendësohet me 
qarkullimin veror, domethënë me ardhjen e masave ajrore nga deti në thellësi të territorit.  
 
 
                       
 
 
 
    Tabela Nr. 19 Numri mesatar i ditëve me stuhi 
 

Vendmatja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Shuma 

Tropoje 1.8 1.9 1.5 2.4 4.1 2.7 2.8 2.1 2.2 2.8 3.4 2.4 30.3 

 
 Mjegulla 
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Mjegulla është një ngjarje atmosferike që vështirëson transportin rrugor, detar dhe ajror, 
sidomos kur ka intensitet të madh.  
Në përgjithësi, si rregull, në brendësi të territorit hasen më shpesh në periudhën e ftohtë të vitit, 
ndërsa në bregdet gjatë periudhës së ngrohtë.  
Për të analizuar këtë dukuri në zonën në studim do të ndalemi në dy aspekte: në numrin e 
ditëve me mjegull dhe zgjatja e saj në orë.  
  
                       Tabela Nr. 20 Numri mesatar i ditëve me mjegull 

Vendmatja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Shuma 
Vjetore 

Tropoje 3.1 1.9 1.6 0.4 1.1 0.2 0.3 0.7 0.7 0.9 1.8 2.9 14.9 
 
  
Në Tropoje numri më i madh i ditëve me mjegull vrojtohet në periudhën e ftohtë të vitit (Tetor-
Mars) 12.0 ditë, ku janari ka numrin më të madh të ditëve me mjegull.  
Në dhjetor të vitit 1974 janë vrojtuar 20 ditë me mjegull në zonën në studim, gjë që përfaqëson 
një ngjarje atmosferike që realizohen një herë në 50 vjet. Gjithashtu në Tropoje, më 29 dhe 30 
Janar 1968 mjegull ka pasur një zgjatje maksimale pa ndërprerje 11 orë e 43 minuta.  
 
 

 2.7  Era 

 
Regjimi i erës ka një rëndësi të veçantë si për formimin e klimës ashtu dhe për qëllime praktike 
(në projektimin e urave). Për të përshkruar regjimin e erës në zonën në studim do të bazohemi 
në vrojtimet në vendmatjen meteorologjike të qytetit të Tropojes.  
Në parametrat kryesorë të erës përfshihen të dhënat për drejtimin e saj (shpeshtësia sipas 
drejtimeve të ndryshme) si dhe shpejtësia e saj sipas drejtimeve të ndryshme.  

 
 

Tabela Nr. 21 Rastisja mesatare shumëvjeçare e drejtimit të erës dhe shpejtësia mesatare 

sipas drejtimeve në %. 

 Qetësi N N.E. E S.E. S S.W. W N.W 
Vendmatja % r sh r sh r sh r sh r sh r sh r Sh r sh 
Tropoje 44.0 3.5 2.7 2.8 2.0 3.4 1.5 15.8 2.5 4.4 2.4 7.1 2.7 3.9 2.5 5.2 2.9 

 
r- rastisja 
sh- shpejtësia m/sek 
 
Në vendmatjen meteorologjike Tropoje, qetësia është 44% gjatë vitit. Shpejtësia mesatare sipas 
drejtimeve varion nga 1.5 deri në 2.9 m/s. Më e madhja është në drejtimin NW dhe më e vogla 
në drejtimin. Shpejtësia maksimale ka arritur në raste të veçanta atmosferike (tufane) deri në 
40m/sek.  
Siç shihet nga tabela Nr. 21 si drejtim i parë mbizotërues shfaqet në S.E. me frekuencë 15.78%. 
Ky drejtim karakterizohet nga një shpejtësi mesatare 2.5 m/s.  
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Wind rose, Tirana station
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Fig. 3 Trëndafili i erës, Stacioni Tropoje 

 
Në vartësi të lëvizjeve të sistemeve barike dhe të orografisë së zonës që po studiojmë, era 
pëson ndryshime të rëndësishme,  
Në tabelën nr. 22 jepen të dhënat e rastisjeve të shpejtësisë së erës në përqindje.  

 

Tabela Nr 22 Rastisja e shpejtësisë së erës në % 

Vendmatja Shpejtësi 
 0-1 m/s 

Shpejtësi  
2-5 m/s 

Shpejtësi  
6-10 m/s 

Shpejtësi  
11-15 m/s 

Shpejtësi  
>15 m/s 

Tropoje 58.7 37.0 4.0 0.2 0.1 
 
Në tabelën Nr. 22 shihet se shpejtësia nga (0-1)m/s mbizotëron në përqindje të madhe, pak më 
pak shpejtësia (2-5)m/s, kurse shpejtësitë e tjera ulen shumë. 
Gjatë ditës, era arrin shpejtësinë maksimale në orët e mesditës, dhe kjo lidhet me lëvizjet 
vertikale të masave ajrore, sidomos gjatë stinës së verës.  
 
 
 
 
 
 
 



 

  Faqe - 25 - 

  Diellëzimi 

 
Njohja e karakteristikave të diellzimit është e domosdoshme në projektimin e qendrave urbane. 
Madje, studimi i këtij elementi klimatik duke dhënë ligjshmërinë e tij në kohë dhe hapësirë për 
zonën në studim është me vlerë praktike.  
Në përgjithësi, studimi mbi këtë element u mbështet në analizën e karakteristikave kryesor të tij: 
zgjatja faktike e diellzimit, dhe numri i ditëve me diell.  
Zgjatja faktike e diellzimit varet kryesisht prej gjerësisë gjeografike, pozicionit topografik. Më i 
rëndësishëm është pozicioni gjeografik i vendmatjen se sa elementi i diellzimit.  
Zgjatja faktike e diellzimit për vendmatjen e Tropojes (që përfaqëson zonën në studim) u bë 
duke shfrytëzuar të dhënat shumëvjeçare të buletineve meteorologjike). 
Vlerat më të larta të zgjatjes mujore të diellzimit vrojtohen në Korrik dhe Qershor kur është 
zgjatja më e madhe astronomike e ditës. Vlerat më të ulëta të sasisë të orëve me diell vrojtohen 
në muajin dhjetor, gjë që përkon edhe me zgjatjen më të vogël astronomike të ditës. 
 

Tabela Nr. 23 Zgjatja faktike e diellzimit(orë) 

Vendmatja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Shuma 
Vjetore 

Tropoje 125 124 163 191 256 297 351 328 257 107 125 108 2532 
 
Treguesi tjetër klimatik me interes është dhe numri i ditëve me diell. Nga një vështrim që mund 
t’i bëhet tabelës Nr. 24 vërehet në periudhën maj-shtator pothuajse nuk vrojtohet as një ditë pa 
diellzim. Shpërndarja territoriale e ditëve me diell përputhet me shpërndarjen territoriale të 
sasive të orëve me diellzim. Numri më i madh i ditëve me diell vrojtohet në stinën e verës, kurse 
në stinën e dimrit vrojtohet numri më i vogël i tyre. 
  

Tabela Nr. 24 Numri mesatar i ditëve me diell 

Vendmatja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Vjetore 
Tropoje 24 24 27 28 30 30 31 31 29 30 25 23 332 
 
Siç shihet numri mesatar vjetor i ditëve me diell në zonën në studim është i konsiderueshëm, 
fakt që duhet t’i tërheqë akoma më tepër specialistët e urbanistikës, dhe të fushave të tjera të 
ekonomisë. 
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1.07  Llogaritja  e  shtresave Rrugore 
 
 

1. Baza teorike 
 
Llogaritjen e shtresave rrugore do ta bëjmë sipas metodologjisë AASHTO të projektimit të 
rrugëve. 
Përvoja ka treguar nga krahasimi i disa metodave për projektimin e shtresave rrugore(metodat 
empirike tabelore apo metodat e deformacionit) se llogaritja sipas AASHTO-sështë më e mira 
për Shqipërinë dhe duhet të përdoret për përcaktimin e trashësisë seshtresave. 
Metoda e projektimit të AASHTO-se është fleksibile dhe projektimi sipas kësaj metodesjell 
ekonomizim duke minimizuar transportin e materialeve dhe kostot që e shoqërojnë. 
Vlefshmëria e materialeve lokale të ndërtimit, si dhe kërkesat për mirëmbajtje 
tëardhshmemerren parasysh në zgjedhjen e tipit dhe trashësisë se shtresave. 
 
Për projektimin e shtresave rrugore marrim parasysh tre faktorë kryesore : 
- Trafiku 
- Fortësia e tabanit të rrugës 
- Materialet e shtresave 
 
a) Trafiku shprehet në terma të numrit kumulativ ekuivalent të akseve standarde dhe 
kërkon njohjen e parametrave të mëposhtëm: 
- Fluksi aktual i automjeteve tregtare 
- Rritja e ardhshme e trafikut të mjeteve tregtare 
- Shpërndarja e ngarkesës aksore të mjeteve tregtare gjatë gjithë jetës ekonomike të 
rrugës 
- Efektet dëmtuese relative të ngarkesave aksore të ndryshme 
 
b) Fortësia e tabanit të rrugës 
Vlerësimet e fortësisë se tabanit të rrugës bazohen në njohjen e tipit të dheut dhe se sidheu i 
reagon ndryshimeve të përmbajtjes se lagështisë në kushte ambientale të veçantadhe kundrejt 
ngjeshjes. Nga kjo njohuri është bere një vlerësim i fortësisë se tabanit tërrugës në lidhje me 
përmbajtjen e lagështisë dhe gjendjen e ngjeshjes që ka mundësi tëndodhe në terren. 
 
c) Materialet e shtresave 
Cilësia e materialeve të shtresave merret në përputhje me specifikimet teknike. 
Për llogaritjen sipas metodologjisë AASHTO, duhet të kemi parasysh disa koncepte sikapaciteti 
struktural (numri struktural), treguesi CBR në përqindje (kapaciteti mbajtëskalifornian) që shpreh 
fortësinë e tabanit. 
Kapaciteti struktural shprehet në numër. Numri struktural është një numër abstrakt qëshpreh 
fortësinë strukturale të shtresës dhe konvertohet me anën e koeficienteve nëtrashësi, si në 
trashësi të shtresës qarkulluese, shtresës baze granulare dhe nënshtresës. 
Numri struktural SN = a1D1 + a2D2 + a3D3 
Ku D1 – trashësia e shtresës qarkulluese 
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D2 – trashësia e shtresës baze granulare 
D3 – trashësia e shtresës nënbazë 
a1,a2, a3 janë koeficienta ku vlerat varen nga cilësitë e materialeve dhe jepen në tabelë. 
 

 
 
Në mënyrën e llogaritjes se shtresave rrugore me metodën e AASHTO-s përdorim vlerat e 
CBR, ku midis vlerave të CBR dhe modulit resilent për tabaninekzistojne lidhje korelative. 
CBR në % përcaktohet ekzaktësisht me prova laboratorike sipas një procedure. Me ane tësaj 
gjykojmë nëse një bazament është i përshtatshëm ose jo. 
 

2. Llogaritja e intensitetit te trafikut 
 

1. Nk =2, nr  i korsive te levizjes  (pranojme rruge me dy sense levizjeje) 
2. Na=300 automjete njesi/dite per te dy drejtimet gjate vitit te pare te ndertimit 
3. R=7.5% rritja vjetore e nr. te automjeteve 
4. V=15 vjet, periudha e shfrytezimit 
5. F=2.5 , faktori  i shkaterrimit per aksin standart  , marre ne konsiderate per mjetet 

komerciale 
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Llogaritjet : 
 
1. Do pranojme qe faktori i shperndarjes se automjeteve m = 0.75  I  cili merret 

sipas tabeles se meposhtme:  

Koeficienti i 
shperndarjes se 

automjeteve 

Rruge me nje 
korsi 

Rruge me dy 
korsi 

Rruge me 
tre korsi 

Rruge me 
kater korsi 

Nk =1 Nk =2 Nk =3 Nk =4 

m 1.00 0.75 0.55 0.40 
 

2. Trafiku llogarites:  

4.400.000 = 4.4x106 

 
3. Dimensionimi i shtresave rrugore 

1. Intensiteti I trafikut per peridhen 15 vjecare: W80=4.4x106 ESAL (ngarkesa standarte 8.16 
kN per aks) 

2. Besueshmeria: 95% 

3. Devijimi i pergjithshem standart S0=0.44 

4. Moduli resilent i tabaneve Mr=35 Mpa(CBR 2 deri 4%) 

5. Humbja e sherbimit te projektimit ΔPSI=2 

Nga keto te dhena, duke aplikuar ne grafikun “Guide for Design of Pavement Structures” – 
1993 ne ankset e ketij raporti teknik jane paraqitur llogaritjet e shtresave me diagramat 
perkatese. Metoda e llogaritjes eshte sipas AASHTO. 

Duke ju referuar grafikut te dimensionimit, percaktojme numrin strukturor Sn. 

Sn=9.2(Numri strukturor i kerkuar) 

 
Paketa e parashikuar e shtresave: 
 
Asfaltobeton 4 cm x 0.4  = 1.3 

Binder  6 cm x 0.4  = 2.4 

Stabilizant 15 cm x 0.14 = 2.1 

Cakell  20 cm x 0.11 = 2.2 

Cakell  20 cm x 0.11 = 2.2 
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   Sn= 9.8(Numri strukturor i projektuar) 
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2. ZGJIDHJA E PROJEKTIT 
 
Projekti i Rruges  
"UNAZA E QYTETIT BAJRAM CURRI” FAZA E DYTE, eshte projektuar ne 
perputhje me kerkesat e percaktuara nga Bashkia Tropoje. 
A.SEKSIONET TIP LAGJIA PARTIZANI:  

 

 
 
 

 



 

  Faqe - 31 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  Faqe - 32 - 

 

 
 

 



 

  Faqe - 33 - 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 

  Faqe - 34 - 

B.SEKSIONET TIP LAGJIA DARDANIA:  
 

Seksioni Tip 1 
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Seksioni Tip 2 

 
Seksioni Tip 3 
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Seksioni Tip 4 

 
 

Seksioni Tip 5 
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Rruga e projektuar ruan pergjithesisht aksin e gjurmes se rruges egzistuese 
duke bere permiresimet e mundshme gjeometrike te rruges brenda normatives 
se standartit. 

 

- Shtresat ne trup te rruges 
 

 
Shtresa e Nen-bazes  
 
Shtresa e nen-bazes eshte parashikuar te ndertohet me cakell rifjuto me nje 
trashesi totale prej 2x20 cm. Cakell rifjuto duhet te kete nje shperndarje te 
caktuar te grimcave ne diapazonin qe leviz nga 0.3 mm deri ne 50 mm. 
Gjithashtu, 5 – 25% e materialit duhet te perfaqesohet nga fraksioni i imet, pra 
nga fraksioni me i vogel se 0.075 mm. Rekomandimet per shperndarjen 
granulometrike te grimcave te materialit te zgjedhur jepen ne tabelen e 
meposhtme: 
 

Permasat e sites 
(mm) 

Kalojne siten 
(% ne peshe) 

50 100 
37.5 80 – 100 
20 60 – 100 
5 30 – 100 
1.18 17 – 75 
0.3 9 – 50 

0.075 5 – 25 

 
Materiali i imet zhavorrit natyral ose cakellit te minave duhet te kete vlera te 
percaktuara te treguesit te plasticitetit ( PI ≤12) dhe te kufirit te rrjedhshmerise 
(LL ≤45), ne varesi te regjimit te lageshtise ne zones ku do te perdoret materiali. 
Nese materiali eshte shume plastik, ai mund te trajtohet duke e perzier me 
cimento ose gelqere te hidratuar.  
Per materialin e kompaktuar te shtreses se nen-bazes kerkohet nje vlere 
minimale e CBR = 30. Kjo vlere e CBR-se kerkohet per material te ngjeshur te 
nen-bazes me densitet ne fushe sa 95% e densitetit maksimal ne gjendje te 
thate (peshes volumore te skeletit) te percaktuar nga ngjeshja ne aparatin e 
modifikuar te Proctor-it.  
 
 
 
 

Shtresa e Bazes 
 
Shtresa e bazes eshte parashikuar te ndertohet me stabilizant me nje trashesi 
totale 15 cm. Kjo perfaqeson nje shtrese materiali te selektuar ose stabilizanti 
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me granulometri ne kufijte nga 0.425 mm deri ne 20 mm. Rekomandimet per 
shperndarjen granulometrike te grimcave te ketij materiali te selektuar jepen 
ne tabelen e meposhtme: 
 

Permasat e sites 
(mm) 

Kalojne siten 
(% ne peshe) 

50  –  
37.5 –  
28 100 

20 90 – 100 
10 60 – 75 

5 40 – 60 
2.36 30 – 45 

0.425 13 – 27 
0.075 5 – 12 

 
Pra sic shihet, materiali i thyer duhet te permbaje fraksione te imeta ne kufijte 
nga 5 – 12% me tregues te plasticitetit jo me te madh se 6%. Kjo shtrese e 
kompaktuar duhet te kete nje vlere minimale te CBR > 80 per nje densitet te 
kerkuar ne fushe sa 98% e densitetit maksimal ne gjendje te thate te arritur 
nga prova e Proctor-it te modifikuar.  
 
 

 
Shtresat Asfaltike 
 
Paketa e shtresave asfaltike eshte llogaritur te jete 10 (6 +4) cm. Ajo perbehet 
nga shtresa e lidhese (binder course) 6 cm dhe shtresa konsumuese (wearing 
course) 4 cm.  Trashesia prej 6 cm e shtreses lidhese eshte percaktuar ne baze 

te vleres se ESALs = 6
1.6 10x , pasi per vlera ESAls < 6

2.0 10x , trashesia minimale 

e shtreses se pare asfaltike (binderit) rekomandohet te jete jo me e vogel se 6 
cm.  
 
 
 

Permasat e sites 
(mm) 

Kalojne siten 
(% ne peshe) 

Kalojne siten 
(% ne peshe) 

 Shtresa Konsumuese Shtresa Lidhese 

50   –  
37.5  100 
25 100 90 – 100 
19 90 – 100  –  
12.5 –  56 – 80 
4.75 35 – 65 29 – 59 
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2.36 23 – 49 19 – 45 
0.3 5 – 19 5 – 17 
0.075 2 – 8 1 – 7 

  
Per realizimin e asfaltobetoneve agregatet e kombinuara duhet te jene te 
graduara mire (pra, me gradim te vazhdueshem). Tabela e mesiperme tregon 
gradimin e rekomanduar per shtresen konsumuese dhe shtresen lidhese: 
Projektimi i perzierjeve per asfaltobetonet e shtreses lidhese dhe shtreses 
konsumuese rekomandohet te behet mbi bazen e metodes "Marshall". 

Meqenese vlera e percaktuar me siper e ESALs < 6
5 10x , rekomandojme qe 

projektimi i perberesve te asfaltobetonit te filloje me nje permbajtje bitumi qe 
jep rreth 4% porozitet ne perzierje. Vetite e perzierjes se projektuar te shtresave 
asfaltike duhet te permbushin kriteret e projektimit sipas metodes "Marshall" 
te dhena ne Tabelen e meposhtme: 
  

Ngarkesa e trafikut te projektimit 

( 6
10 ESALs) 

1 - 5 

Niveli i ngjeshjes  2 x 75 

Poroziteti ne agregate VMA (%) Min. 11 - 16 

Poroziteti ne perzierje VIM (%) 3.5 – 4.5 

Poroziteti ne agregat te mbushur me bitum 
VFB (%) 

65 – 75 

Qendrueshmeria minimale (kN) 8.0 

Rrjedhja (mm) 2.0 – 3.5 
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Trotuari dhe Kunetat  
 
Trotuari eshte projektuar me gjeresi variabel ne te dy anet e rruges. 
Kunetat jane parashikuar me material beton C20/25 me nje trashesi mesatare 
13.5cm dhe gjeresi 50cm nga dy anet e rruges. 

 
 

Projekti i Kanalizimeve te Ujrave te Shirave 
Rrjeti i kanalizimeve te ujrave te shiut do te behet nga dy anet me tuba 250 
dhe 315mm dhe 400mm dhe me puseta me zgare gize cdo 25m. 
Tubacionet do te plotesojne te gjitha standartet ne fuqi dhe ne projektin e 
zbatimit jepen te gjitha normat dhe specifikimet e nevojshme. Kjo vlen edhe per 
te gjitha materialet e tjera qe do te perdoren. 

 



 

  Faqe - 41 - 

 

Projekti i Ndriçimit Rrugor 
 

Rrjeti i ndriçimit rrugor do te perbehet nga shtyllat elektrike ne te dy krahet te 
rruges me lartesi 9m + ndricuesat LED, dhe rrjeti kabllor. Ndersa per sheshet 
ndricuesit do te jene me lartesi 5m + ndricuesat led. 

 
 
 
 
Projekti i Sinjalistikes Rrugore 

 

 
Ne projektin e sinjalistikes rrugore eshte parashikuar Sinjalistika Horizontale 
dhe ajo Vertikale. 
 
 
- Sinjalistika Horizontale perbehet nga : 
1. Vijezimet 
a) Vijezimi do te behet ne aksin e pjeses se asfaltuar, me gjeresi 10 deri 
15cm sejcila. 
b) Ne zonat prane degezimeve dhe kryqezimeve rrugore, do te vijezohet me 
vije te nderprere. 
c) Ne zonat e banuara dhe tek shkolla, do te vijezohet per kalim 
kembesoresh.  
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- Sinjalistika Vertikale perbehet nga : 
1. Tabelat treguese   

 
 

Shenim : Projekti i Sinjalistikes, gjate zbatimit te objektit, mund te ndryshohet 
ne varesi te skemes se qarkullimit, qe do te jepet nga Bashkia Tropoje. 
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