
 

 

BASHKIA E PUKES 

Drejtoria e Urbanistikes dhe Planifikimit te Territorit 
 
 

RELACION TEKNIK ARKITEKTONIK 

 

EMËRTIMI I OBJEKTIT : 
 

“PARKU I AVENTURAVE PUKE“ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
Vendodhja : 

 

Prona e propozuar për ndërtimin e parkut te aventurave ne Puke, ndodhet pranë liqenit te 
qytetit, kodër Hanit dhe kodër Mehaj, ne qarkun e Pukës. 

Pozicioni gjeografik :  

Në pjesën qëndrore të Shqipërisë Veriore, në zemër të Malësisë së Veriu, në një lartësi prej 838 
metrash mbi nivelin e detit, përgjatë krahut të majtë të Drinit, që nga Ura e Vezirit e Fusha e 
Dukagjinit në lindje dhe deri në afërsi të grykëderdhjes së Gomsiqes në perëndim, shtrihet 
qyteti i Pukës . Në jug ndahet me Mirditën nga kreshtat malore: maja e Runës, Thirra, maja e 
Roshit, Bjeshkët e Tërbunit. Emri i Pukës do të thotë “udhë- kalimi”- “ Via publica”, 
historikisht ka qënë një pikë-kalimi dhe pushimi për udhëtarët, që shkonin nga pjesa 
perëndimore e vendit në drejtim të Kosovës dhe rajoneve të tjera. 

Spërfaqja :  

Rrethi i Pukës, shtrihet në një sipërfaqe prej 1.033,69 km2 ose 103.369 ha toke, me popullsi 
34.000 banorë. Ajo përbëhet nga 2 qendra urbane, qytetet Pukë dhe Fushë-Arrëz.  Ndërsa 5 
njësitë administrative  janë: Puka, Gjegjani, Rrapë, Qelëz dhe Qerret. Të gjitha njësitë 
administrative janë aktualisht pjesë e rrethit të Pukës dhe e qarkut Shkodër. Bashkia e re ka nën 
administrimin e saj një qytet dhe 41 fshatra. 

 

 
Figura 1- Gjeopozicionimi i objekteve ne fjale ne harte topografike 



 
Figura 2- Gjeopozicionimi i objekteve ne fjale ne harte gjeografike 

 

 

 
Figura 3- Distanca e përshkruar nga Zipline 

 



 
Figura 4- Distanca e përshkruar nga Zipline 

 
Figura 5- Parku i aventurave Puke, modelim 3D 

 

 

 

 
Përshkrimi dhe kapaciteti : 



 
Parku i Aventurës Pukë, që përfshin krijimin e një Zipline prej 1,2 km dhe një parku aventure 

me rreth 25 lojëra për të gjithë grup-moshat, si dhe lojëra të tjera atraktive, do ti bashkëngjiten 

projektit në zbatimin për riurbanizimin e qytetit të Pukës. Ky projekt plotësues ka për qëllim 

riaktivizimin dhe nxjerrjen në pah të potencialit turistik malor që ka kjo zone, për ta kthyer në 

një destinacion turistik familjar nga më të mëdhenjtë në vend dhe rajon. Projekti i riaktivizimit 

të turizmit malor në Pukë, është një projekt që i bashkëngjitet atij të urbanizimit të qytetit. Parku 

i Aventurës është një park i përshtatur dhe i projektuar për të qenë pjesë e natyrës, duke përdorur 

sa më shumë elemente natyrore, qe i japin vlera turizmit malor dhe transformimit urbanistik të 

qytetit në një qytet të mirëfilltë alpin me standarde Evropiane. Ideimi i këtij projekti nisi si një 

iniciativë për ti dhënë më shumë vlera dhe zhvillim turistike-ekonomik zonës së Pukës. 

Kompania Treehopper B.V. (tregeton si SKYËALKER Adventure Builders), e vetëquajtur 

"SKYËALKER", një kompani e organizuar dhe e krijuar sipas ligjeve të Holandës, e cila 

përzgjodhi midis 5 projekteve të tjera ndërkombëtare, të punonte në Pukë. SKYËALKER është 

një kompani lider në tregun evropian në projektimin, zhvillimin dhe ndërtimin e koncepteve 

inovatore dhe interesante në fushën e aktiviteteve rekreative në natyrë dhe të parqeve 

aventureske. 

Zipline që do të jetë një nder me te shpejtët dhe me te gjatët në Europë dhe me gjatësi 1200 m 

dhe shpejtësi mesatare mbi 80-110 km/h në një kënd pjerrësie përafërsisht 13% nga kuota 

maksimale 986 mbld deri në më të ultën, pra tek kulla ulëse e zipline-nit në 836 mbld, pra duke 

përftuar një disnivel prej gati 150m. 

 

Konstruksioni : 

 
Ndërtimet inxhinierike të platformave për lojërat e ndryshme në pemë, përputhen plotësisht me 

kritikat e inxhinierit të pyjeve, për të mos prishur drurin. Mbërthimi i këtyre platformave në 

trungje do të bëhet me një llastik gome elastik dhe një kurore druri mbrojtës i staxhionuar ku 

rreth të cilit do të lidhej përreth kavo çeliku i cili ishte gjithashtu i mbështjellë. Pra, çdo gjë është 

për të qenë në harmoni dhe në mbrojtje të natyrës. Ne kuadër te fillimit te punimeve qe do te 

vijojnë, është kryer një inspektimit për piketimin e rrugëtimit të zipline-it, vendosja e urës 

lidhëse, si dhe këndit të lojërave në tarracën para fillimit të pedonales se Pukës. 

 

Ndërtimet inxhinierike për kullat Zipline do te jene ne çelik konstruktiv te galvanizuar për te 

rezistuar efekteve korrozive, zjarreve, efekteve dinamike te erës dhe atyre sizmike etj. Kulla e 

nisjes e vendosur ne nje distance ajrore prej 1200 m nga kulla e mbërritjes (vendndodhja : kodër 

Han, Puke), do te jete e larte 30 m dhe kjo e fundit 5 m. Qëllimi i ndërtimit te këtyre kullave 

është tërësisht për ti shërbyer zipline (rrëshqitjes me litarë). Ne katin e parafundit te kullës se 

nisjes për lojërat zipline, është parashikuar një tarracë panoramike 360˚ e cila do ti shërbeje 

vizitoreve për pamje panoramike. Dyshemeja e saj do te jete ne xham triplex special për ti 

rezistuar goditjeve dhe efektit vibrues, tronditjeve etj.   

 

 



 
Figura 6- Kulla e mbërritjes Zipline, foto ditën (Kodër Han, Puke) 

 
Figura 7- Kulla e mbërritjes Zipline, foto natën (Kodër Han, Puke) 

 

 

 

 

 



 
Figura 8- Kulla e nisjes Zipline, foto ditën (Kodër Mehaj, Puke) 

 

 
Figura 9- Kulla e nisjes Zipline, foto natën (Kodër Mehaj, Puke) 

 



 
Figura 10- Modele për Parkun e aventurave Puke 

 
Figura 11- Modelim 3D i lojërave ne parkun e aventurave Puke 

 



 
Figura 12- Sistemi i ndërthurjes "merimange" për te gjithë grup moshat ne lojërat e parkut te aventurave Puke 

 

 
Figura 13- Modele te ndryshme për parkun e aventurave Puke 

 

 

 



 
Figura 14- Modele aplikimi i lojërave te aventurës Puke për te gjithë grup moshat 

 
Figura 15- Bicikleta fluturuese (EcoFlyer Airbike) 



 
Figura 16- Muri Alpin 

 

Sistemi i avancuar i sigurisë : 

 
ZipSTOP përdor një sistem frenimi magnetik vetërregullues për të frenuar pjesëmarrësit në 

mënyrë të sigurtë dhe të qetë. Me aftësinë për të frenuar pjesëmarrësit në mënyrë të sigurtë me 

shpejtësi të lartë, zipSTOP do të plotësojë një nevojë kritike për operatorët zipline. 

 

Përfitimet kryesore të sistemit të frenimit të zip STOP përfshijnë: 

 

     Teknologji aktuale e frenimit Eddy 

     Peshat e ndryshueshme midis vozitësit dhe shpejtësisë së tij relative 

     Distanca e kontrolluar e frenimit 

     Kosto e ulët operacionale 

     Kosto të ulëta të mirëmbajtjes 

     E qëndrueshme ndaj mjedisit 

     
Figura 17- Sistemi i sigurisë 

 
 
 



 
 
Shënim : Relacioni i plote për objektivat, shërbimet, plan biznesin, impaktin social, ekonomik dhe mjedisor 
qe do te ketë ndërtimi i parkut te aventurave dhe zipline, ju lutem këshillohuni me përshkrimet e bëra ne 
dokumentin “Relacion mbi impaktin e PAP, Pukë”.  

 
Meqenëse objekti është llogaritur sipas një studimi gjeologjik te përafërt me zonën ne te 

cilin mendohet te ndërtohen objektet, detyrimisht përpara fillimit te punimeve te behet 

studimi gjeologjik konkret dhe te kontaktohet konstruktori për rishikimin e projektit 

konstruktiv. 
 
 
KONTROLLOI 
BASHKIA PUKE, FONDI SHQIPETAR 
I ZHVILLIMIT 

 
 
 
 
HARTOI 
Kompania Treehopper 
B.V. (tregton si 
SKYËALKER Adventure 
Builders) 

 



 

 

 
 

 

BASHKIA E PUKES 

Drejtoria e Urbanistikes dhe Planifikimit te Territorit 
 

 

RELACION TEKNIK KONSTRUKTIV 

 

EMËRTIMI I OBJEKTIT : 
 

“PARKU I AVENTURAVE PUKE“ 
 

 

 

 
 

 

 



OBJEKTI: “Parku i aventurave” Puke 

 

 

OBJEKTI: 

 

 

Parku i aventurave perbehet nga 2 subobjekte : 

A) Parku i lojërave te kurseve te litarëve 

B) Lojerat Zipline 

 

Objekti i pare A) 

 

Kurset e aktiviteteve me litarë dhe kacavarjes në pyje përfshijnë nje sipërfaqe rreth 5500-6000 

m2, pranë liqenit te Pukes. Konstruksioni i këtyre lojerave behet me zbatim te normave te 

ndërtimeve ne Shqiperi dhe te Eurokodit sipas rregullave te ndërtimit dhe të sigurisë të 

normalizuara sipas standardeve bashkëkohore evropianë, rregullatorët e industrisë kombëtare 

dhe shoqatat tregtare. 

 

Kjo përfshin : 

 

• Projektimi, ndërtimi dhe instalimi përputhen me rregulloret e BE-së NEN EN 15567-

01 dhe NEN EN 12572; 

• Ndertimi perputhet plotësisht me udhëzimet e Shoqatës Evropiane të Kursit të Rrugëve 

(ERCA) dhe Shoqatës Ndërkombëtare të Parkut të Aventurave (IAPA); 

• Pajtueshmëri e plotë me të gjitha rregulloret e ndërtimit të nxjerra nga autoritetet 

rajonale ose komunale; 

• Dokumentim teknik i plotë, përfshirë manualet e përdoruesve,  për Shëndetin dhe 

Sigurinë dhe udhëzimet operacionale, si dhe vlerësimet e rreziqeve specifike për kursin e 

lojërave ne pyje; 

• Trajnim dhe edukim për stafin tuaj drejtues dhe operacional (sipas EN 15567-02); 

• Testet e pranimit të ndërtimit te lojërave bëhet nga një organ i pavarur i akredituar për 

Testimin dhe Certifikimin për hapjen e lojërave (sipas EN 15567-01 dhe NEN EN 12572); 

• Gjatë mirëmbajtjes vjetore, të gjitha ndërtimet do të përshtaten me mbarëvajtjen e 

pemëve për të siguruar pemë të shëndetshme; 

• Të gjitha lojërat, kurset dhe parku i aventurës në tërësi do të certifikohen sipas 

normave të aplikimit nga një organ i pavarur (p.sh. TUV ose ERCA); 

• Garant për inspektimin dhe mirëmbajtjen vjetore, duke plotësuar nevojat e stafit të 

Parkut të Aventures Puke, brenda dhe jashtë vendit, duke i plotësuar me kurse të rifreskuara 

për stafin operacional sipas metodave bashkekohore. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Specifikimet e përgjithshme për materialet kryesore 

 

Të gjitha materialet e përdorura në ndërtimin e kursit të litarëve janë të standardeve më të 

larta dhe dorëzohen me një çertifikatë. Certifikatat do të shtohen në skedarë dhe do të 

dorëzohen pas ndërtimit të kursit të litarëve. 

 

 

Type/Tipi Dimension/Permasat Strength/ 

Rezistenca 

Quality/ 

Cilesia(Lloji) 
Cable for lifeline/games 6x19 IWRC Ø10mm 59.8 kN Galvanized 

Cable for zipline/lifeline P355 Ø12mm 140.8 kN Galvanized 

Wire rope clips EN 13411-5(A)  Galvanized 

Shackles WLL: 1.5 T/3.25 T 6x WLL Galvanized 

Eye bolt M16 (DIN 582) 4 kN Red marked 

Treaded rod M16 (DIN975) 8.8 Galvanized 

Nut M16 (DIN 934) 8.8 Galvanized 

Quick links 6.0 WLL: 1750 Galvanized 

Quick links 8.0 WLL: 3250 Galvanized 

Douglas Divers C20 Durability class II 

 
 
 

Shënim : Relacioni i plote per ndërtimin i parkut te aventurave, ju lutem te këshillohuni me përshkrimet e bëra ne 
dokumentin “Specifikime teknike per lojerat e aventures PAP, Pukë”



 

 

Objektivi i dyte B) 

 

 

Objekti perbehet nga dy subobjekte : 

Kulla e mberritjes me dimension 20 m ne drejtim “X”dhe 8 m ne drejtimin “Y” si dhe kulla e 

mberritjes me dimension 8 m ne drejtim “X”dhe 8 m ne drejtimin “Y”.  Objekti ka  formë të 

rregullt ne plan dhe ne altimetri, fakt që ndihmon  mire gjate  gjatë reagimit sizmik të strukturës. 

Prandaj  për projektimin e saj jemi munduar te gjejme një zgjidhje konstruktive optimale duke 

vendosur kollona dhe traret per te patur nje përputhje sa me te plote te qendres se mases me ate te 

inercise se objektit. Llogaritjet janë kryer përmes programit SAP2000  per strukturen e 

përgjithshme te objektit. 

 

Struktura është konstruksion metalik, me perjashtim te mbulimit te pistës se mberritjes, e cila do 

te realizohet me konstruksion druri (parket piste). Materialet që do të përdoren kanë rezistenca 

përkatësisht C30/37dhe armatura S 500 per themelet, kurse per konstruksionin metalik do te 

perdoret celik konstruktiv i galvanizuar S235JR. 

 

Përshkrim i programit llogaritës 

 

Modelimi është kryer përmes programit SAP2000. Në këtë program modelimi kryhet me 

plane, ose ndryshe gjeometria dhe dimensionet e elementëve (trare, kolona,etj) 

përcaktohen në cdo kat dhe lartesi duke patur gjithmone nje pamje hapsinore te objektit. 

Gjithashtu dhe hedhja e ngarkesave bëhet kryesisht me anë të paneleve 

(drejtimi i të cilëve përcaktohet nga përdoruesi) por ekzistojne dhe opsionet e vendosjes së 

ngarkesave uniforme si dhe të përqëndruara. 

Tek rasti i paneleve vlerat e ngarkesave të peshës vetjake, të përhershme dhe të 

përkohshme duhen përcaktuar më parë. 

Pasi kryhet percaktimi i gjeometrisë së gjithë strukturës dhe i ngarkesave (procese që 

zakonisht kryhen njekohesisht), përcaktohet lloji i analizës (statike, pseudostatike, 

dinamike etj) dhe metoda e llogaritjes (met.klasike, gj.kufitare të fundme, eurokod). 

Më pas struktura është gati për t’u analizuar 

 

 

Metoda e llogaritjes: 

 

Për analizën statike të objektit llogaritja kryhet me anë të metodës së deformimit, kurse për 

sa i përket analizës dinamike është përdorur metoda e superpozimit modal. 

Planet horizontalë konsiderohen të padeformueshëm në planin e veprimit të forcave 

sizmike. 

Pasi vleresohen forcat sizmike sipas drejtimeve globalë  X, Y si dhe momenti sipas aksit Z 

këto forca shpërndahen në elementet vertikalë në përpjestim me ngurtësitë lineare të tyre 

(pasi elementët horizontalë konsiderohen të padeformueshëm në atë plan) 

Llojet e elementeve te përdorur në strukture janë elementët njëpërmasorë (beam) dhe ata 

dypërmasore (shell). 

Për të parët duhet theksuar se është përdorur opsioni i “skajeve rigjidë” ose “rigid end 

offset” për zonat e trarëve ku intersektohen me kolonat. 
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Për sa i përket elementëve  dypërmasorë “shell” në modelin llogaritës janë 

Përfshirë të dyja llojet e sjelljes së këtij elementi pra elementi “plate” dhe “membrane” 

Verifikimi i elementëve kryhet për të gjitha kombinimet e mundshme dhe përcaktimi behet 

sipas kombinimit më të disfavorshëm. 

TE DHENA TE PERGJITHSHME TE STRUKTURES (Aneks 1) 

 
 
 

Ngarkesat e  përdorura në strukturën në fjalë dhe vlerat e tyre normative: 

 

E përhershme E përkohshme 

 

kate sherbimi      g= 780  kg/m2  p= 400    kg/m2 

ballkone            g= 780kg/m2 p= 300    kg/m2 

shkalla       g= 950  kg/m2 p= 300    kg/m2 

 

 

 

PERSHKRIMI I ELEMENTEVE PERBERES TE KONSTRUKSIONIT 

 

1.THEMELET: 

 

Përbëhen nga pllake b/a . 

 

a).Pllaka b/a ose themele shirit 

 

Lartësia e pllakes  është h=60 cm  me dimensione ne plan sipas llogaritjeve te dhena saktesisht ne 

fletet e vizatimeve. Armimi i pllakes kryhet me dopjo  zgarë në të dy drejtimet. Marka e betonit 

C30/37 dhe çeliku me rezistencë fyd=4347 kg/cm2 

 

 

 

2).Konstruksioni metalik 

 

Përfaqëson elemenit kryesor struktural. Eshtë i ndërtuar me shufra ose elementë te tjere qe lidhin 

kolonat dhe traret. 

 

 

 

a) Ndertimi i kullës se nisjes dhe mberritjes 

 

Materialet sipas llojit dhe cilesise : 

Material types and grades: 

Plates and profiles - according to NEN-EN 10025-2 

Tubes and RHS profiles 

- hot rolled - according to NEN-EN 10210-1 

- cold rolled - according to NEN-EN 10219-1 

Welds - according to NEN-EN-ISO 2553:2014. Bolt grade 8.8 
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Fabrication and erection acc. to 

NEN-EN 1090-2:2008+A1:2011 

Execution class: 0 

Effective tollerance class: 0 

 

Konstruksioni metalik eshte realizuar me elemente çeliku me karbon te saldueshem te tipit  S275 

me karakteristikat e meposhteme.  

 

 

Pesha e vetjake 

 

g = 7850 kg/m3 

 

fu = 4300 daN/cm2 

 

Sforcimet pragut te rrjedhshmerise 

 

fy = 2750 daN/cm2 

 

Moduli i elasticitetit 

 

Es =  2100000 daN/cm2 

 

(fu/ fy) >= 1.1 

 

Koeficenti i sigurise se pjesshme 

 

γs  =  1.15 

 

Rezistenca e lejuar 

 

fyd  =  2391  daN/cm2 

 

Rezistencat e projektimit (rezistencat llogaritese) per betonin, hekurin dhe konstruksionin metalik 

jane marre nga reduktimi i rezistencave karakteristike sipas klases se betonit te perdorur me 

faktorin e sigurise perkates si me poshte: 

 

fcd = fck / γc 

fyd = fyk / γs 

ku; γs = faktori pjesor i sigurise per celikun= 1.15, 

 

dhe γc = faktori pjesor i sigurise per betonin = 1.5 

 

Karakteristikat e materialeve te tjera te perdorura (betoni dhe Hekuri) janë : 

 

BETONI: 

 

 

Eshte perdorur betoni i klases C 30/37 
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Pesha e vetjake 

 

γ = 24 kN/m3.                 (EC1-Annex -A Tab. A.1) 

 

Rezistencat kubike ne shtypje e betonit 

 

fcu = 37 MPa.(45 Mpa)             (EC2-3.1.3 Tab. 3.1) 

Rezistenca cilindrike e betonit 

 

fck = 30 MPa.   (35 Mpa)       (EC2-3.1.3 Tab. 3.1) 

Moduli i elasticitetit i netonit: 

 

Ec=33 GPa.        (EC2-3.1.3 Tab. 3.1) 

 

Rezistenca llogaritese per betonet jane: 

 

fcd = 20 MPa.             (EC2-3.1.6) 

 

ku:    fcd =cc x fck/yc                                                         (EC2-3.1.6) 

yc = 1.5             (EC2 Tabela 2.1N) 

cc =0.8-1   (Vlera e rekomanduar cc   =1 )     (EC2 

 

fctm =  0.3  x fck ^ (2/3) =2.9 MPa.      (EC2-3.1.3 Tabela 3.1) 

 

(fctk 0.05=0.7 x fctm) =2.0 MPa.        (EC2-3.1.3 Tabela 3.1) 

 

Koeficienti  i Puasonit( beton me carje) 

 

  =  0.2       (EC2-3.1.3(4)) 

 

 

Hekuri: 

 

Shufrat e hekurit te perdorur per strukturen jane te llojit BSt-500s me karakteristikat e meposhtme: 

Pesha e vetjake 

 

γ = 78.5 kN/m3.              (EC1-Annex -A Tab. A.4) 

Rezistenca ne terheqje 

 

fyk = 500 MPa. 
 

Sforcimet pragut te rjedhshmerise 

 

ftk = 600 MPa. 
 

Moduli i elasticitetit 
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Ec   =   210 GPa. 

 

Koeficienti i zgjatjes relative   >   12% 

 

As > 12% 

 

(ftk / fyk) = 1.2        (EC2  Annex -C Tab. C.1) 

 

Koeficenti i sigurise se pjesshme 



s  =  1.15       (EC2 Tabela 2.1N) 

 

Rezistenca e lejuar 

 

fyd  =  43.47  kN/cm2 

 

fyd = fyk / γs                                         (EC2-3.2.7) 

 

 

 

 

 

 

 

NGARKESAT 

 

(Shikoni : Aneks 2,3,4,5,6) 
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PERFUNDIME 

 

Objekti është llogaritur sipas kushteve teknike të projektimit në fuqi të Shqipërisë të përshtatura me 

rekomandimet e Eurokodit me programin e licensuar Sap2000 i specializuar për llogaritjen  e 

konstruksioneve mikse (beton + konstruksion metalik) 

Projekt zbatimi i paraqitet sipas metodologjisë shqiptare zbatimit mbështetur në kushtet teknike të 

projektimit sipas standartit shqiptar në fuqi duke u përshtatur dhe me kërkesat e Eurokodit. 

 

            Meqenese objekti eshte llogaritur sipas nje studimi gjeollogjik te nje objekti te afert me 

sheshin ne te cilin mendohet te ndertohet, detyrimisht perpara fillimit te punimeve te behet 

studimi gjeollogjik konkret dhe te kontaktohet konstruktori per rishikimin e projektit 

konstruktiv. 

 

 

 

KONTROLLOI 

BASHKIA PUKE, FONDI SHQIPETAR I 
ZHVILLIMIT 

 

 

 

HARTOI 

Kompania Treehopper B.V. (tregton si SKYËALKER Adventure Builders) 
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INTRODUCTION - Hyrja 
 

Në gusht 2017, Fondi Shqiptar i Zhvillimit i ka dhënë Skywalker Adventure Builders (SKAJUOKER) detyrën për 
të filluar hartimin paraprak të një Parku i dedikuar Aventurës ne qytetin e Pukes. Më 28 gusht 2017 
SKYWALKER (SKAJUOKER) ka vizituar vendndodhjen në Puka Shqipëri, për vlerësimin fillestar të vendndodhjes 
dhe pemëve. Një koncept ide u paraqet si model paraprak në vitin 2017. 
 
Në Gusht 2019, SKYWALKER (SKAJUOKER) i është dhënë detyra përfundimtare për hartimin e Parkut “High 
Wire Forest” , pra të një parku pyjor me lojëra të aventurës në pemë duke përdorur platforma lëvizëse në 
Puke, Shqipëri. Meqenëse të gjitha informacionet themelore ishin të njohura nga vlerësimi i vitit 2017, një 
vizitë e re nuk ishte e nevojshme në terren. Kompania është e pajisur me të dhënat topografike në format 
DWG, për pozicionimin ekzakt te pyjeve në park.   
 
Bazuar në të dhënat teknike që janë siguruar nga inxhinieri pyjor Z. Selim Dini, dhe vlerësimi e analizimi i 
pemëve qe ai ka bere në terren , proceset e propozuara operative dhe vlerësimi në vend i pemëve, 
SKYWALKER ka propozuar një dizajn te veçantë dhe intrigues për ketë atraksion që do ti ofrohet turistit lokal 
dhe te huaj. Në këtë model, bazuar në standardet më të fundit të sigurisë dhe teknikat ekologjike - ne 
propozojmë një përbërje që do të jetë unike në llojin e saj. 
 
Vendndodhja është edhe më e përshtatshme për faktin se infrastruktura dhe hapësira e parkimit është e 
përsosur për këtë tërheqje. Në kombinim me aktivitetet e tjera të propozuara në vend, projekti Parku i 
Aventurës Puke, do të jetë një vend edhe më tërheqës për të shkuar. 
 

Aktualisht fazat e mëposhtme janë përfunduar: 
 
1. Përcaktimi i modelit të biznesit 
2. Përcaktimi i specifikimeve teknike 
3. Takim zyrtar në vendndodhjen për vlerësimin e terrenit 
4. Dizajni global – model koncepti 
5. Oferta fillestare / modeli paraprak 
6. Dizajni përfundimtar
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TECHNICAL PRINCIPLES ADVENTURE PARK PUKA – Parimet teknike të përgjithshme të 

Parkut të Aventurës në Puke 
 

Kurset tona të aktiviteteve me litarë dhe kacavarjes në pyje janë përvoja magjepsëse dhe sfida interesante. 
Mbi të gjitha, kur bëhet fjalë për sigurinë e vizitorëve tuaj, prioriteti jonë maksimal është siguria e tyre : ne 
gjithmonë ndjekim rregullat e ndërtimit dhe të sigurisë të normalizuara sipas standardeve bashkëkohore 
evropianë, rregullatorët e industrisë kombëtare dhe shoqatat tregtare të letrës.  
 
Kjo përfshin :  

 

• Projektimi, ndërtimi dhe instalimi përputhen me rregulloret e BE-së NEN EN 15567-01 dhe 

NEN EN 12572; 

• Ne përputhemi plotësisht me udhëzimet e Shoqatës Evropiane të Kursit të Rrugëve (ERCA) 

dhe Shoqatës Ndërkombëtare të Parkut të Aventurave (IAPA); 

• Pajtueshmëri e plotë me të gjitha rregulloret e ndërtimit të nxjerra nga autoritetet rajonale ose 
komunale; 

• Dokumentim teknik i plotë, përfshirë manualet e përdoruesve,  për Shëndetin dhe Sigurinë 

dhe udhëzimet operacionale, si dhe vlerësimet e rreziqeve specifike për kursin e lojërave ne 

pyje; 

• Ne ofrojmë trajnim dhe edukim për stafin tuaj drejtues dhe operacional (sipas EN 15567-02); 

• Testet e pranimit të ndërtimit te lojërave bëhet nga një organ i pavarur i akredituar për 

Testimin dhe Certifikimin për hapjen e lojërave (sipas EN 15567-01 dhe NEN EN 12572); 

• Gjatë mirëmbajtjes vjetore, të gjitha ndërtimet do të përshtaten me mbarëvajtjen e pemëve 

për të siguruar pemë të shëndetshme; 

• Të gjitha lojërat, kurset dhe parku i aventurës në tërësi do të certifikohen sipas 

normave të aplikimit nga një organ i pavarur (p.sh. TUV ose ERCA); 

• Do të jemi garant për inspektimin dhe mirëmbajtjen vjetore, duke plotësuar nevojat e 

stafit të Parkut të Aventures Puke, brenda dhe jashtë vendit, duke i plotësuar me 

kurse të rifreskimit për stafin operacional.
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Kursi i aventurës me litar synon një perceptim të lartë të rrezikut në ketë mjedis të 

kontrolluar. Prandaj me anë të projektimit dhe konstruksionit, ne duhet të vendosim sigurinë 

ne prioritetin me te larte. Gjatë hartimit dhe ndërtimit të Parkut të Aventurave, janë marrë 

parasysh standardet e mëposhtme evropiane: 

 
European 
Standard 

Name of the standard Normative Informative 

NEN-EN 15567 -1 Sports and Recreational facilities – Rope course- 
Part 1: Construction and safety requirements 

√  

NEN-EN 1176-1 Playground equipment and surfacing 
Part 1: General safety requirements and test 
methods 

 √ 

AAIAC The UK Ropes Course Guide 
Third edition – March 2011 

√  

EN 1990 
Eurocode 

Structural Design √  

 

 
Dispozitat e përfshira në dokumentin e mëposhtëm, janë te gjitha brenda standardit evropian, 

sipas kodit:  

 
European 
Standard 

Name of the standard Normative Informative 

NEN-EN 
15567 -2 

Sports and Recreational facilities – Rope 
course- 
Part 2: operation Requirement 

√  
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Safety - Siguria 

 

Për të siguruar sigurinë maksimale të përdoruesit, klienti ka zgjedhur teknologjinë e provuar të 

sistemit standard të sigurisë për Kursin e Litarëve në Pyje. Kursin e Litarëve në Pyje i është i 

pajisur me një sistem sigurie e veçantë prej 10 mm. 
 

Used methodology for strength calculations lifeline system - Metodologjia e përdorur për llogaritjen 

e sistemit të sigurisë së individit. 

 

Së bashku me TUV dhe ekspertë të tjerë mekanikë të pemëve, AC ka zhvilluar një metodologji 

specifike të llogaritjes, e cila na lejon të llogarisim një model realist të ngarkesës në pikat e 

shpëtimit dhe pemët. Në këtë metodologji merren parasysh të gjitha çështjet përkatëse në 

lidhje me ngarkesën statike dhe dinamike. 

 

Rezultatet e ngarkesës së këtyre llogaritjeve shqyrtohen nga ekspertët tanë të pemëve mbi 

ngarkesën mekanike në pemë. Ky vlerësim gjithashtu çon në një plan të linjës mbështetëse. 

 

Metodologjia jonë e llogaritjes në lidhje me ndërtimet e shpëtimit të individit janë rishikuar dhe 

kontrolluar nga kompania Inxhinierike Boorsma dhe është vërtetuar nga TUV Nord Nederland. 
 

Construction and tree support by support line’s - Ndërtimi dhe mbështetja e pemëve nga suporte 
specifike mbështetëse 

 

Bazuar në llogaritjet e ngarkesës mekanike dhe ndërtimin, eksperti ynë i pemëve harton një plan të 

suporteve mbështetës. Këto linja mbështetëse janë vendosur për të mbështetur pemët në ngarkesat 

mekanike që vendosim mbi to. 
 

General specs main materials - Specifikimet e përgjithshme për materialet kryesore 

 

Të gjitha materialet e përdorura në ndërtimin e kursit të litarëve janë të standardeve më të larta dhe 

dorëzohen me një çertifikatë. Certifikatat do të shtohen në skedarë dhe do të dorëzohen pas 

ndërtimit të kursit të litarëve. 
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Type/Tipi Dimension/Permasat Strength/ 

Rezistenca 

Quality/ 

Cilesia(Lloji) 
Cable for lifeline/games 6x19 IWRC Ø10mm 59.8 kN Galvanized 

Cable for zipline/lifeline P355 Ø12mm 140.8 kN Galvanized 

Wire rope clips EN 13411-5(A)  Galvanized 

Shackles WLL: 1.5 T/3.25 T 6x WLL Galvanized 

Eye bolt M16 (DIN 582) 4 kN Red marked 

Treaded rod M16 (DIN975) 8.8 Galvanized 

Nut M16 (DIN 934) 8.8 Galvanized 

Quick links 6.0 WLL: 1750 Galvanized 

Quick links 8.0 WLL: 3250 Galvanized 

Douglas Divers C20 Durability class II 
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THE METHOD AND PROCESS OF CONSTRUCTION THE ADVENTURE PARK –  

METODA DHE PROCESI I NDERITIMIT TE PARKUT TE AVENTURES 

Më poshtë është një përshkrim i shkurtër i hapave të procesit që ndiqen në ofrimin e një parku 

aventuresk. Aktualisht projekti është në fazën 5: Hartimi përfundimtar. 

 

1. Vlerësimi i vendndodhjes, gjendja pyjeve dhe të pemëve 

2. Dizajni global 

3. Vlerësimi vizual nga ekspertët tanë të certifikuar 

4. Plani i rigjallërimit dhe krasitjes së zonës 

5. Dizajni përfundimtar 

6. Testet dhe llogaritjet e forcave statike dhe dinamike 

7. Plani përfundimtar i ndërtimit dhe plani i suporteve mbështetëse 

8. Ndërtimi 

9. Përqasja fillestare me rezultatin 

10. Inspektimet 

11. Vërtetim nga organi i jashtëm 

12. Përqasja me pronarët e objektit për rezultatin e ndërtimeve 

 

Maintenance plan – Plani i mirëmbajtjes  
 
Për të siguruar sigurinë e parkut të aventurave, cikli vjetor i mirëmbajtjes siç përshkruhet më poshtë do të 
zbatohet. Udhëzimet e mëtejshme të mirëmbajtjes përshkruhen në manualin e përdoruesit dhe 
mirëmbajtjes. Gjatë periudhës së mbylljes dhe para hapjes së sezonit të ri, do të zhvillohet procesi i 
mëposhtëm i mirëmbajtjes: 
 
Fundi i sezonit: 
 
1. Hiq të gjitha pjesët e lirshme dhe mekanike të parkut të aventurave (Stafi i PAP / SKYWALKER) 
2. Pastrimi i lojërave (Stafi i PAP) 
3. Mbulimi i lojërave (Stafi i PAP) 
4. Hiqni të gjitha akseset vertikale në parkun e aventurave (Stafi i PAP / SKYWALKER)  
Para fillimit të sezonit të ri: 
1. Zëvendësoni të gjitha pjesët e lirshme dhe mekanike të parkut të aventurave (Stafi i PAP / SKYWALKER) 
2. Vlerësimi i vendndodhjes (SKYWALKER) 
3. Mirëmbajtja dhe rregullimet e ndërtimeve (SKYWALKER) 
4. Pastrimi i lojërave (Stafi i PAP) 
5. Inspektimi nga një organ i pavarur (p.sh. TUV ose ERCA)
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OVERVIEW OF THE COURSES OF ADVENTURE PARK AT PUKA – Inventari i përgjithshëm 

i lojërave në Parkun e Aventures Puke 

 
 

Course/Lloji I 
lojerave 

Difficulty 
level/Niveli I 
veshtiresise 

Number of 
games/Numri I 

lojerave 

Vertical 
access/Akset 

Vertikale 
(referencat) 

Length 
(cm)/Gjatesi

a (cm) 

1. Instruction - 2 2 1755 

5. Green 1 Green 9 2 9092 

7. Blue 1 Blue 9 2 19296 

Totals  20 6 30143 
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FINANCIAL BUDGET – Buxheti i parashikuar 

Më poshtë do të gjeni buxhetin e ndërtimit për Kursin e propozuar të Litarëve në Pukë. Buxheti 

bazohet në specifikimet e përshkruara nga kompania Skywalker. 
 

Ropes Course / Lojerat me litare Price/ Kosto 

  

Games / Ziplines + platforms (incl. installation) 

Lojërat/ Mini-Zipline-et + platformat (perfshire 

instalimet) 

€ 145.268,00 

- 18 games / lojëra 
 

- 23 platforms / platforma 
 

- 4 vertical accesses / aksese vertikale 
 

- main starting platform / plateforme fillestare 
 

- practice course, 2 games / 2 lojera per praktike 
 

- Training of staff / trajnim stafi 
 

- 50 Smart Belays and Full Body Harness / Shalura 
dhe sistem sigurimi 

 

- 2 staff sets, incl. rescue set / Shalura dhe sistem 
sigurimi per stafin, pershire mjetet e shpetimit 

 

 
 
 
 

Kosto te pa përfshira :  
 
• TVSH dhe detyrimet 
• Transport 
• Shpenzimet e udhëtimit, vizës, strehimit dhe ushqimit 
• Makina me qira 
• (Tokë) Sondazh dhe krasitje 
• Shtesa / Përforcimi / Inxhinieri në / të strukturave ekzistuese 
• Certifikimi i palës së tretë 
• Themelet dhe / ose kundërpeshat tokësore 
• Përmbushja dhe marrja e miratimeve dhe / ose lejeve specifike të vendit 
• Kostot e mirëmbajtjes dhe inspektimet vjetore
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TECHNICAL DETAILS, INSTRUCTION 1 – Detajet teknike Nr. 1 

 
Specifikimet për Kursin e lojërave : 
 
• Numri i lojërave : 2 
• Niveli i vështirësisë: - 
• Gjatësia totale për ketë kurs: 17,55 m 
• Ky kurs është i pajisur me një sistem sigurie prej 10 mm. 
• Lartësia e sistemit te sigurisë: 150cm, lartesia: 90cm 
• Gjatësia minimale për pjesëmarrësit: 130 cm 
• Pesha maksimale për pjesëmarrësit: 120 kg 
• Numri maksimal për pjesëmarrësit për platformë: 3 
• Numri maksimal ose pjesëmarrësit për lojë (MNPPG): specifikuar për lojë 
 
Materialet e përdorura për këtë kurs lojërash : 
 
• 7 x 19 kabllo çeliku : Ngarkesa maksimale thyerëse: 13,3kN kg (tek lojërat) 
• 6 x 19 kabllo çeliku e galvanizuar W10 IWRC: Ngarkesa thyerëse: 59,8kN (tel shkallet, sistem sigurie dhe lojërat) 
• Kabllo e galvanizuar Ø12 P355. Ngarkesa thyerëse: 140,8kN kg (tek Zipline dhe lojërat lëvizëset) 
• Kapëse teli çeliku e galvanizuar EN 13411-5 (A) për kabllo çeliku Ø10 dhe Ø 12 
 
Pajisjet e mbrojtjes personale (PPE) të përdorura me këtë kurs: 
 
• Edelrid Mbërthimi i plotë i trupit 
• Edelrid Smart Belay
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Lifeline calculation sheet INSTRUCTION 1 - Detajet teknike Nr. 1 
 

Element Data Verification Results initial state Results due to point load from fall incident 

 l FP xoversp  zG,kabel s Δ ε L HG,kabel,k ztotaal s ε Δ L Htotaal,k Ntotaal,k 

I1/E1 7,13 5 3,57 54,26 0,47 6,63 0,08 0 7,21 0,05 0,6 8,43 17,79 0,1 7,23 17,84 18,09 

I1/E2 10,42 20 5,21 70,67 0,53 5,09 0,07 0,1 10,49 0,2 0,67 6,46 14,83 0,09 10,51 23,36 23,56 

 
 
 

I = Length segment / Gjatesia e segmenteve Ztotaal = Deflection after point load and stretch cable 
/ Deformim mbas vendosjes ne tension te 
kabullit 

FP = Applied pre-tension / Forcat e aplikuara te tensionit Htotaal;k = Horizontal force on anchors in kN / Force 
horizontale H ne kN 

Xoversp = Position point load (mid span) / Pozicionim Ntotaal;k = Traction in cable in kN / Force tensioni 
normali  N ne kN 

Zg;kabel = Initial deflection u.t.e of weight cable / Deformim 
inicial 

  

S = Sag percentage / Saktesia e vendosjes 
(jashteqendersia) 

  

Δ = Difference cable length – span / Diferenca delta e 
gjatesive 

  

ε = Stretch cable / terheqja e kabujve   

L = Cable length in meters / Gjatesi e kabujve   

Hg;kabel;k = Horizontal force on anchors in kN / Force 
horizontale H ne kN 
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Game overview INSTRUCTION 1 
 
 
 

   
Vertical access Monkey Bridge Zipline 

 

  

Vertical access   
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TECHNICAL DETAILS, GREEN 1 COURSE – Detajet teknike Nr. 2 

 
Specifikimet për Kursin e lojërave : 
 
• Numri i lojërave : 9 
• Niveli i vështirësisë: e gjelbert 
• Gjatësia totale për ketë kurs: 90,92  m 
• Ky kurs është i pajisur me një sistem sigurie prej 10 mm. 
• Lartësia e sistemit te sigurisë: 150cm, lartesia: 90cm 
• Gjatësia minimale për pjesëmarrësit: 130 cm 
• Pesha maksimale për pjesëmarrësit: 120 kg 
• Numri maksimal për pjesëmarrësit për platformë: 3 
• Numri maksimal ose pjesëmarrësit për lojë (MNPPG): specifikuar për lojë 
 
Materialet e përdorura për këtë kurs lojërash : 
 
• 7 x 19 kabllo çeliku : Ngarkesa maksimale thyerëse: 13,3kN kg (tek lojërat) 
• 6 x 19 kabllo çeliku e galvanizuar W10 IWRC: Ngarkesa thyerëse: 59,8kN (tel shkallet, sistem sigurie dhe lojërat) 
• Kabllo e galvanizuar Ø12 P355. Ngarkesa thyerëse: 140,8kN kg (tek Zipline dhe lojërat lëvizëset) 
• Kapëse teli çeliku e galvanizuar EN 13411-5 (A) për kabllo çeliku Ø10 dhe Ø 12 
 
Pajisjet e mbrojtjes personale (PPE) të përdorura me këtë kurs: 
 
• Edelrid Mbërthimi i plotë i trupit 
• Edelrid Smart Bela
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Lifeline calculation sheet GREEN 1 COURSE - Detajet teknike Nr. 2 
 

Element Data Verification Results initial state Results due to point load from fall incident 

 l FP xoversp  zG,kabel s Δ ε L HG,kabel,k ztotaal s ε Δ L Htotaal,k Ntotaal,k 

1 9,07 5 4,54 43,32 0,8 8,83 0,19 0,1 9,26 0,05 0,97 10,65 16,98 0,21 9,28 14,12 14,44 

2 10,5 6 5,25 44,84 0,89 8,48 0,2 0,10 10,7 0,06 1,08 10,28 20,49 0,22 10,72 14,64 14,95 

3 8,61 6 4,31 53,24 0,59 6,81 0,11 0,1 8,72 0,06 0,74 8,6 20,92 0,13 8,74 17,49 17,75 

4 7,16 5 3,58 53,31 0,49 6,79 0,09 0 7,25 0,05 0,61 8,58 17,43 0,11 7,27 17,51 17,77 

5 7,68 5 3,84 50,34 0,56 7,33 0,11 0 7,79 0,05 0,7 9,11 17,32 0,13 7,81 16,51 16,78 

6 7 5 3,5 54,26 0,46 6,63 0,08 0 7,08 0,05 0,59 8,43 17,46 0,1 7,1 17,83 18,09 

7 11,94 7 5,97 45,94 0,98 8,24 0,22 0,1 12,16 0,07 1,2 10,03 24 0,24 12,18 15,01 15,31 

8 13,85 8 6,93 45,34 1,16 8,38 0,26 0,1 14,11 0,08 1,41 10,17 27,39 0,29 14,14 14,81 15,11 

9 6,97 5 3,49 54,44 0,46 6,59 0,08 0 7,05 0,05 0,59 8,4 17,47 0,1 7,07 17,9 18,15 

 
 
 

I = Length segment / Gjatesia e segmenteve Ztotaal = Deflection after point load and stretch cable 
/ Deformim mbas vendosjes ne tension te 
kabullit 

FP = Applied pre-tension / Forcat e aplikuara te tensionit Htotaal;k = Horizontal force on anchors in kN / Force 
horizontale H ne kN 

Xoversp = Position point load (mid span) / Pozicionim Ntotaal;k = Traction in cable in kN / Force tensioni 
normali  N ne kN 

Zg;kabel = Initial deflection u.t.e of weight cable / Deformim 
inicial 

  

S = Sag percentage / Saktesia e vendosjes 
(jashteqendersia) 

  

Δ = Difference cable length – span / Diferenca delta e 
gjatesive 

  

ε = Stretch cable / terheqja e kabujve   
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L = Cable length in meters / Gjatesi e kabujve   

Hg;kabel;k = Horizontal force on anchors in kN / Force 
horizontale H ne kN 
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Overview data GREEN 1 COURSE - Detajet teknike Nr. 2 
 

 Parcour number: 1 Puke Albania   % Percentage descent 
 Level parcour:    PF Platform diameter 
 Difficulty Green   RD Real Distance between platforms 
 Total # games: 9   RL Railing 
     Tree information         

Nr. Proposed Game PF Deck 
Height 

Distance  Nr. % CM Ø Loss PF RD RL Game nr. 
 Entry via Main platform            

1 Horizontal Ladder 407 407  T1 0.0%  30 45 0 362 X P1/P1 

2 Toothpicks 407 907  T1 0.0% - 30 120 150 787  P1/P2 

3 ZigZag Bridge 407 1050  T4 0.0% - 30 120 150 930 X P1/P3 

4 Laying Trunk 407 861  T6 0.0% - 30 120 150 741 X P1/P4 

5 Climbing Net 407 716  T9 0.0% - 30 120 150 596  P1/P5 

6 Monkey Bridge 407 768  T10 0.0% - 30 120 150 648 X P1/P6 

7 Trapeziums 407 700  T14 0.0% - 30 120 150 580 X P1/P7 

8 Gothic Bridge 407 1194  T13 0.0% - 30 120 150 1074 X P1/P8 

9 Fleas Jump 407 1385  T7 2.5% - 30 120 150 1265  P1/P9 

10 Flat Nets 442 697  T3 2.5% 35 30 60 150 637 X P1/P10 
              

              

11 Horizontal Ladder 407 407  T1 0.0% 407 30 60 150 347 X P1/P11 
 Exit via Main Platform 407   T1  -       

              

  Total length/ 
Gjatesia 
totale 

9092           

  in meters/ ne 
meter 

90.92  
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Game overview GREEN 1 COURSE - Detajet teknike Nr. 2 
 

  
 

Horizontal Ladder Toothpicks ZigZag Bridge 

   
Laying Trunk Climbing Net Monkey Bridge 

   
Trapeziums Gothic Bridge Fleas Jump 
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Flat Nets Horizontal Ladder  
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TECHNICAL DETAILS, BLUE 1 COURSE - Detajet teknike Nr. 3 
 
Specifikimet për Kursin e lojërave : 
 
• Numri i lojërave : 9 
• Niveli i vështirësisë: blu 
• Gjatësia totale për ketë kurs: 192,96  m 
• Ky kurs është i pajisur me një sistem sigurie prej 10 mm. 
• Lartësia e sistemit te sigurisë: 150cm, lartesia: 90cm 
• Gjatësia minimale për pjesëmarrësit: 130 cm 
• Pesha maksimale për pjesëmarrësit: 120 kg 
• Numri maksimal për pjesëmarrësit për platformë: 3 
• Numri maksimal ose pjesëmarrësit për lojë (MNPPG): specifikuar për lojë 
 
Materialet e përdorura për këtë kurs lojërash : 
 
• 7 x 19 kabllo çeliku : Ngarkesa maksimale thyerëse: 13,3kN kg (tek lojërat) 
• 6 x 19 kabllo çeliku e galvanizuar W10 IWRC: Ngarkesa thyerëse: 59,8kN (tel shkallet, sistem sigurie dhe lojërat) 
• Kabllo e galvanizuar Ø12 P355. Ngarkesa thyerëse: 140,8kN kg (tek Zipline dhe lojërat lëvizëset) 
• Kapëse teli çeliku e galvanizuar EN 13411-5 (A) për kabllo çeliku Ø10 dhe Ø 12 
 
Pajisjet e mbrojtjes personale (PPE) të përdorura me këtë kurs: 
 
• Edelrid Mbërthimi i plotë i trupit 
• Edelrid Smart Bela
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Lifeline calculation sheet BLUE 1 COURSE - Detajet teknike Nr. 3 
 

Element Data Verification Results initial state Results due to point load from fall incident 

 l FP xoversp  zG,kabel s Δ ε L HG,kabel,k ztotaal s ε Δ L Htotaal,k Ntotaal,k 

1 18,39 11 9,2 46,87 1,48 8,05 0,32 0,3 18,71 0,1 1,81 9,84 37,88 0,36 18,75 15,33 15,62 

2 10,47 8 5,24 57,1 0,65 6,16 0,11 0,1 10,58 0,08 0,84 8,01 28,12 0,13 10,6 18,79 19,03 

3 9,04 5 4,52 43,46 0,8 8,8 0,19 0,1 9,23 0,05 0,96 10,62 16,99 0,2 9,24 14,17 14,49 

4 16,05 12 8,03 56,29 1,01 6,31 0,17 0,2 16,22 0,12 1,31 8,14 42,18 0,21 16,26 18,52 18,76 

5 10,04 8 5,02 58,79 0,59 5,89 0,09 0,1 10,13 0,08 0,78 7,77 28,19 0,12 10,16 19,36 19,6 

6 39,15 29 19,58 56,74 2,46 6,29 0,41 1,5 39,56 0,28 3,18 8,13 103,95 0,52 39,67 18,66 18,91 

7 35,97 27 17,99 56,69 2,26 6,29 0,38 1,2 36,35 0,26 2,93 8,13 95,42 0,48 36,45 18,65 18,9 

8 29,02 22 14,51 56,6 1,82 6,29 0,31 0,8 29,33 0,21 2,36 8,13 76,82 0,38 29,4 18,62 18,87 

9 20,76 16 10,38 56,48 1,31 6,29 0,22 0,4 20,98 0,15 1,69 8,12 54,82 0,27 21,03 18,58 18,83 

 
 
 

    
I = Length segment / Gjatesia e segmenteve Ztotaal = Deflection after point load and stretch cable 

/ Deformim mbas vendosjes ne tension te 
kabullit 

FP = Applied pre-tension / Forcat e aplikuara te tensionit Htotaal;k = Horizontal force on anchors in kN / Force 
horizontale H ne kN 

Xoversp = Position point load (mid span) / Pozicionim Ntotaal;k = Traction in cable in kN / Force tensioni 
normali  N ne kN 

Zg;kabel = Initial deflection u.t.e of weight cable / Deformim 
inicial 

  

S = Sag percentage / Saktesia e vendosjes 
(jashteqendersia) 

  

Δ = Difference cable length – span / Diferenca delta e 
gjatesive 
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ε = Stretch cable / terheqja e kabujve   

L = Cable length in meters / Gjatesi e kabujve   

Hg;kabel;k = Horizontal force on anchors in kN / Force 
horizontale H ne kN 
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Overview data BLUE 1 COURSE - Detajet teknike Nr. 3 
 

 Parcour number: 2 Puke Albania   % Percentage descent 
 Level parcour:    PF Platform diameter 
 Difficulty Blue   RD Real Distance between platforms 
 Total # games: 9   RL Railing 
     Tree information         

Nr. Proposed Game PF Deck 
Height 

Distance  Nr. % CM Ø Loss PF RD RL Game nr. 
 Entry via Main platform            

1 Horizontal Ladder 607 607  T1 0.0%  30 -30 0 637 X P1/P1 

1 Footbridge 607 1839  T1 5.0%  30 45 0 1794 X P2/P1 

2 Giant Steps 699 1047  T5 3.0% 92 30 120 150 927 X P2/P2 

3 Wazzah Jump 730 904  T11 0.0% 31 30 120 150 784 X P2/P3 

4 V Net 730 1605  T12 5.0% - 30 120 150 1485  P2/P4 

5 Japanese Footbridge 811 1004  T15 5.0% 80 30 120 150 884 X P2/P5 

6 Zipline 861 3915  T16 -4.0% 50 30 120 150 3795  P2/P6 

7 Zipline 704 3597  T17 -4.0% -157 30 120 150 3477  P2/P7 

8 Surf 560 2902  T18 -3.0% -144 30 120 150 2782 X P2/P8 

9 Tightrope walk 473 2076  T8 -3.0% -87 30 60 150 2016  P2/P9 
              

11 Horizontal Ladder 0 407  T2 0.0% - 30 60 150 347 X P1/P11 
 Exit via Main Platform 407   T2  407       

              

  Total length 
/Gjatesia 
totale 

19296           

  in meters / ne 
meter 

192.96  
         



© Skywalker Technical Dossier for the High-Ropes Course at Puka, Albania Page 14 of 25 

 

 

Game overview BLUE 1 COURSE - Detajet teknike Nr. 3 
 

   
Horizontal Ladder Footbridge Giant Steps 

   
Wazzah Jump V Net Japanese Footbridge 

   

Zipline Zipline Surf 
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Tightrope walk Horizontal Ladder  



LOCATION OVERVIEW ROPES COURSE AT PUKA, ALBANIA 
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Fizibiliteti - Vendodhja 
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COURSE OVERVIEW HIGH ROPES COURSE AT PUKA 

 

 

 

Fizibiliteti – Plan shfrytezimi i pyjeve 

 

 



© Skywalker Technical Dossier for the High-Ropes Course at Puka, Albania Page 25 of 32 

COURSE OVERVIEW HIGH ROPES COURSE AT PUKA 

 

 

Fizibiliteti – Projeksioni i lojerave 
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COURSE OVERVIEW HIGH ROPES COURSE AT PUKA 

 

 

 

Fizibiliteti – Projeksioni i lojerave te implemtuara ne reliev topografik 
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COURSE OVERVIEW HIGH ROPES COURSE AT PUKA 

 

 

Fizibiliteti – Parku I lojerave tea ventures Puke 
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COURSE OVERVIEW HIGH ROPES COURSE AT PUKA 

 

 

 
 
 

Fizibiliteti – Parku I lojerave te aventures dhe Zipline 
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COURSE OVERVIEW HIGH ROPES COURSE AT PUKA 
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COURSE OVERVIEW HIGH ROPES COURSE AT PUKA 
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COURSE OVERVIEW HIGH ROPES COURSE AT PUKA 

 

 

KONTROLLOI 
BASHKIA PUKE, FONDI SHQIPETAR 
I ZHVILLIMIT 

 
 
 
 
HARTOI 
Kompania Treehopper B.V. (tregton si SKYËALKER Adventure Builders) 

  
 

 
 
 
 
 



Skywalker Adventure Builders 
Elleboog 15, 6713KP Ede 
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CODES AND NORMS 

EN 1990: Basis of structural design 
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EN 1992: Design on concrete structures 
EN 1993: Design of steel structures 
EN 1997: Geotechnical design 
 
EN 15567-1:2015 Sports and Recreational Facilities. Part 1 
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GENERAL DATA 

Building designation: 
Class of the building: 
Lifespan class: 

LOADS FACTORS 

Limit Conditions 
Stability (EQU) Gamma G: 1 

Gamma Q: 1.35 
Basic (STR/GEO) Gamma G: 1.2 

Gamma Q: 1.35 
Extreme Gamma G: 1 

Gamma Q: 1 
Gamma A: 1 

 
Usability Limit Conditions 
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Gamma Q: 1 

Frequent Gamma G: 1 
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Quasi-permanent Gamma G: 1 
Gamma Q: 1 
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DATA INPUT

ZIPLINE GEOMETRY

Overspanning L = 1133.62 m

High point elevation ELH = 1014.8 m Start height

Low point elevation ELL = 860.2 m Stop height

Level's delta delta = 154.6 m

Deflection f = 155 m Must be bigger than 'delta'

ROPE DATA

Rope dia. Rdia = 18 mm P355 Pfeifer

Rope weight Rw = 159 kg/100m

Min. breaking force Fmin = 294.48 kN

E-modulus E = 97.5 kN/mm^2

Thermal expansion coef. αL = 11.00 x 10^(-6) K^(-1)

Steel cross section area Asc = 193.40 mm^2

LOADS

Self weight of cable q = 0.0156 kN/m

Ice load IL = 0 kN/m

Wind load WL = 0 kN/m DOES NOT WORK YET

Weight of user Wu = 120 kg

Point load PL = 1.18 kN

Pre-tension Pre-T = 0.00 kN

Highest temperature TempMax = 30 deg C

Safety factor 3

GEOMETRY CALCULATION

Height decline Delta = 154.60 m

Traveled distance Ldist = 1144.11 m

Rope angle alfa = 7.77 deg

Sag = 7.87 m

Sag, % = 0.69%

����� � ��	 
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�����
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Calculated by Alex Limanov

Checked by Ewout van Voorst
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Figure 1 - Geometry

MECHANIC CALCULATION

Equation of length of the rope line under disturbed and point loads

Parameters

Parameter ksi = 0.067

End coordinate x0 = 1133.62 m

From the equation of the length 

Parameter a = 4709.59 m

Horizontal reaction H = 73.46 kN

Length of the rope L = 1146.90 m

Tension, start point Ta = 75.88 kN

Tension, end point Tb = 73.47 kN
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Calculated by Alex Limanov

Checked by Ewout van Voorst
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Maximum tension Tmax = 75.877 kN

Cable tension, safety factor applied

Tult = 227.632 kN

MBF cable ratio 0.773

PASS - Tension doesn't exceeds cable MBF

Calculated by Alex Limanov

Checked by Ewout van Voorst
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Zipline Calculation

<Albania, Bashkia Puke>

ROPE LINE COORDINATES

point no. x f(x) point no. x f(x) point no. x f(x)

0 0.00 0.00 35 396.77 -93.05 70 793.53 -144.16

1 11.34 -3.24 36 408.10 -95.09 71 804.87 -145.01

2 22.67 -6.45 37 419.44 -97.10 72 816.21 -145.82

3 34.01 -9.62 38 430.78 -99.07 73 827.54 -146.59

4 45.34 -12.76 39 442.11 -101.01 74 838.88 -147.33

5 56.68 -15.86 40 453.45 -102.92 75 850.21 -148.04

6 68.02 -18.93 41 464.78 -104.79 76 861.55 -148.71

7 79.35 -21.96 42 476.12 -106.62 77 872.89 -149.35

8 90.69 -24.96 43 487.46 -108.43 78 884.22 -149.96

9 102.03 -27.93 44 498.79 -110.19 79 895.56 -150.53

10 113.36 -30.86 45 510.13 -111.93 80 906.90 -151.06

11 124.70 -33.76 46 521.47 -113.63 81 918.23 -151.57

12 136.03 -36.63 47 532.80 -115.29 82 929.57 -152.03

13 147.37 -39.45 48 544.14 -116.93 83 940.90 -152.47

14 158.71 -42.25 49 555.47 -118.52 84 952.24 -152.87

15 170.04 -45.01 50 566.81 -120.09 85 963.58 -153.23

16 181.38 -47.74 51 578.15 -121.62 86 974.91 -153.56

17 192.72 -50.43 52 589.48 -123.11 87 986.25 -153.86

18 204.05 -53.09 53 600.82 -124.57 88 997.59 -154.12

19 215.39 -55.71 54 612.15 -126.00 89 1008.92 -154.35

20 226.72 -58.30 55 623.49 -127.39 90 1020.26 -154.54

21 238.06 -60.86 56 634.83 -128.75 91 1031.59 -154.70

22 249.40 -63.38 57 646.16 -130.07 92 1042.93 -154.83

23 260.73 -65.87 58 657.50 -131.36 93 1054.27 -154.92

24 272.07 -68.32 59 668.84 -132.61 94 1065.60 -154.98

25 283.41 -70.74 60 680.17 -133.84 95 1076.94 -155.00

26 294.74 -73.12 61 691.51 -135.02 96 1088.28 -154.99

27 306.08 -75.48 62 702.84 -136.17 97 1099.61 -154.94

28 317.41 -77.79 63 714.18 -137.29 98 1110.95 -154.86

29 328.75 -80.07 64 725.52 -138.38 99 1122.28 -154.75

30 340.09 -82.32 65 736.85 -139.43 101 1133.62 -154.60

31 351.42 -84.53 66 748.19 -140.44

32 362.76 -86.71 67 759.53 -141.42

33 374.09 -88.86 68 770.86 -142.37

34 385.43 -90.97 69 782.20 -143.28

35 396.77 -93.05

36 408.10 -95.09

37 419.44 -97.10

38 430.78 -99.07

39 442.11 -101.01

40 453.45 -102.92

41 464.78 -104.79

42 476.12 -106.62

43 487.46 -108.43

44 498.79 -110.19

45 510.13 -111.93

Calculated by Alex Limanov

Checked by Ewout van Voorst
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46 521.47 -113.63

47 532.80 -115.29

48 544.14 -116.93

49 555.47 -118.52

50 566.81 -120.09

51 578.15 -121.62

52 589.48 -123.11

53 600.82 -124.57

54 612.15 -126.00

55 623.49 -127.39

56 634.83 -128.75

57 646.16 -130.07

58 657.50 -131.36

59 668.84 -132.61

60 680.17 -133.84

61 691.51 -135.02

62 702.84 -136.17

63 714.18 -137.29

64 725.52 -138.38

65 736.85 -139.43

66 748.19 -140.44

67 759.53 -141.42

68 770.86 -142.37

69 782.20 -143.28

70 793.53 -144.16

71 804.87 -145.01

72 816.21 -145.82

73 827.54 -146.59

74 838.88 -147.33

75 850.21 -148.04

76 861.55 -148.71

77 872.89 -149.35

78 884.22 -149.96

79 895.56 -150.53

80 906.90 -151.06

81 918.23 -151.57

82 929.57 -152.03

83 940.90 -152.47

84 952.24 -152.87

85 963.58 -153.23

86 974.91 -153.56

87 986.25 -153.86

88 997.59 -154.12

89 1008.92 -154.35

90 1020.26 -154.54

91 1031.59 -154.70

92 1042.93 -154.83

93 1054.27 -154.92

94 1065.60 -154.98

95 1076.94 -155.00
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ROPE LINE COURSE

Calculated by Alex Limanov

Checked by Ewout van Voorst
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CALCULATION REPORT 
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Start Tower Calculation 
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General Data 
Input Data 
Analysis Results 
   



CODES AND NORMS 

EN 1990: Basis of structural design 
EN 1991: Actions on structures 
EN 1992: Design on concrete structures 
EN 1993: Design of steel structures 
EN 1997: Geotechnical design 
 
EN 15567-1:2015 Sports and Recreational Facilities. Part 1 
EN 15567-2:2015 Sports and Recreational Facilities. Part 2 

GENERAL DATA 

Building designation: 
Class of the building: 
Lifespan class: 

LOADS FACTORS 

Limit Conditions 
Stability (EQU) Gamma G: 1 

Gamma Q: 1.35 
Basic (STR/GEO) Gamma G: 1.2 

Gamma Q: 1.35 
Extreme Gamma G: 1 

Gamma Q: 1 
Gamma A: 1 

 
Usability Limit Conditions 

Characteristic Gamma G: 1 
Gamma Q: 1 

Frequent Gamma G: 1 
Gamma Q: 1 

Quasi-permanent Gamma G: 1 
Gamma Q: 1 

 
 
 



MATERIAL PROPERTIES

Material Fy Fu EffFy EffFu SHard SMax SRup

Text KN/m2 KN/m2 KN/m2 KN/m2 Unitless Unitless Unitless

S235 235000 360000 258500 396000 0.015 0.11 0.17

Material UnitWeight UnitMass E1 G12 U12 A1

Text KN/m3 KN-s2/m4 KN/m2 KN/m2 Unitless 1/C

S235 76.97286 7.849047 2.1E+08 80769231 0.3 1.17E-05

Europe EN 1993-1-1 per EN 10025-2 S235

TABLE:  Material Properties

TABLE:  Material Properties



FRAME SECTION PROPERTIES

SectionName Material Shape t3 t2 tf tw t2b tfb Area TorsConst

Text Text Text m m m m m m m2 m4

HE160B S235 I/Wide Flange 0.16 0.16 0.013 0.008 0.16 0.013 0.00543 0.000000313

HE200A S235 I/Wide Flange 0.19 0.2 0.01 0.0065 0.2 0.01 0.00538 0.00000021

HE200B S235 I/Wide Flange 0.2 0.2 0.015 0.009 0.2 0.015 0.00781 0.000000597

HE300A S235 I/Wide Flange 0.29 0.3 0.014 0.0085 0.3 0.014 0.0113 0.000000878

TUBO100X100X5 S235 Box/Tube 0.1 0.1 0.005 0.005 0.0019 0.000004287

TUBO160X160X10 S235 Box/Tube 0.16 0.16 0.01 0.01 0.006 0.000034

SectionName I33 I22 AS2 AS3 S33 S22 Z33 Z22 R33 R22

Text m4 m4 m2 m2 m3 m3 m3 m3 m m

HE160B 0.000025 0.00000889 0.00128 0.003467 0.000312 0.000111 0.000354 0.00017 0.067745 0.040462

HE200A 0.000037 0.000013 0.001235 0.003333 0.000389 0.000134 0.000429 0.000204 0.08284 0.049832

HE200B 0.000057 0.00002 0.0018 0.005 0.00057 0.0002 0.000643 0.000306 0.0854 0.050642

HE300A 0.000183 0.000063 0.002465 0.007 0.001259 0.000421 0.001383 0.000641 0.127119 0.074727

TUBO100X100X5 2.87E-06 0.000002866 0.001 0.001 0.000057 0.000057 0.000068 0.000068 0.038837 0.038837

TUBO160X160X10 0.000023 0.000023 0.0032 0.0032 0.000283 0.000283 0.000338 0.000338 0.061373 0.061373

TABLE:  Frame Section Properties - General

TABLE:  Frame Section Properties - General
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LIVE LOAD

Live load on platform 1.6 kN/sq.m (EN 15567-1:2015)

Rope reaction, Vert 24.8 kN

Rope reaction, Hor 75.9 kN

WIND LOAD

LoadPat ExposeFrom Angle WindwardCp LeewardCp WindSpeed TerrainCat OroFact TurbFact StructFact AirDensity

Text Text Degrees Unitless Unitless meter/sec Text Unitless Unitless Unitless Unitless

WIND X Frames 0 0.8 0.5 35 0 1 1 1 1.25

WIND Y Frames 90 0.8 0.5 35 0 1 1 1 1.25

LOAD CASES AND COMBINATIONS

Case Type InitialCond DesignType DesActOpt LoadSF

Text Text Text Text Text Unitless

DEAD LinStatic Zero Dead Prog Det 1

ROPE REACTIONS LinStatic Zero Live Prog Det 3

LIVE LinStatic Zero Live Prog Det 1

WIND X LinStatic Zero Wind Prog Det 1

WIND Y LinStatic Zero Wind Prog Det 1

Rope reactions applied Platform load applied

Long-Term Composite

Short-Term Composite

Short-Term Composite

Short-Term Composite

TABLE:  Load Case Definitions

TABLE:  Auto Wind - Eurocode1 2005

DesignAct

Text

Non-Composite
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M3=-4.502E-04
M2=-25.55
M1=0.44
F3=-33.28
F2=-1.38
F1=-26.99

M3=4.996E-04
M2=-25.48
M1=-0.44
F3=-31.5
F2=1.39
F1=-26.58

M3=-1.308E-05
M2=-27.25
M1=-1.522E-03
F3=-27.85
F2=1.144E-03
F1=-23.45
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Skywalker Adventure Builders

Elleboog 15, 6713KP Ede

Zipline Calculation

<Albania, Bashkia Puke>

Joint OutputCase CaseType F1 F2 F3 M1 M2 M3

Text Text Text KN KN KN KN-m KN-m KN-m

1 COMB1 Combination -26.987 -1.381 -33.283 0.4394 -25.5527 -0.0004502

5 COMB1 Combination -26.581 1.387 -31.501 -0.4436 -25.4776 0.0004996

9 COMB1 Combination -20.82 7.496 364.634 -3.761 -19.9028 0.0003446

13 COMB1 Combination -20.428 -7.504 366.417 3.7635 -20.1846 -0.0002751

18 COMB1 Combination -33.491 0.0007694 332.898 0.0008373 -19.8325 0.00002961

22 COMB1 Combination -23.453 0.001144 -27.853 -0.0015 -27.246 -0.00001308

TABLE:  Joint Reactions



2019-08-18 - DOUBLE START TOWER - Material list.xsr

 MATERIAL LIST             (Enter PRELIM in Title3 to include the Prelim Marks)

 PROJECT NAME:  Zipline's Puka Albania                         Date: 18.08.2019

 JOB NUMBER:                                                   Time: 18:28:13

 -------------------------------------------------------------------------------

                                                                       Page: 1

       Profile         Grade     Qty.     Length        Area(m2)      Weight(kg)

 -------------------------------------------------------------------------------

      CHANNEL UNP200    S235JR      6         10900          7          275     

      UNP200            S235JR      3          8500          6          215     

      UNP200            S235JR      2          4900          3          124     

      UNP200            S235JR      1          4500          3          114     

      UNP200            S235JR      4          4250          3          107     

      UNP200            S235JR      4          4000          3          101     

      UNP200            S235JR      2          3890          3           98     

      UNP200            S235JR     14          3618          2           91     

      UNP200            S235JR      2          3346          2           85     

      UNP200            S235JR      2          3336          2           84     

      UNP200            S235JR      2          3150          2           80     

      UNP200            S235JR      4          2911          2           74     

      UNP200            S235JR      1          2500          2           63     

      UNP200            S235JR      5          2450          2           62     

      UNP200            S235JR     22          1283          1           32     

      UNP200            S235JR     20          1200          1           30     

      UNP200            S235JR      4           650          0           16     

      UNP200            S235JR      2           450          0           11     

      UNP200            S235JR      2           283          0            7     

 -------------------------------------------------------------------------------

       Total for: UNP200                     298985        197         7553

      L40/3             S235JR    298           240          0            0     

 -------------------------------------------------------------------------------

       Total for: L40/3                       71520         11          130

      SQUARE TUBE 160/8 S235JR     10          6403          4          233     

      KK160/8           S235JR      4          6099          4          222     

      KK160/8           S235JR     20          5657          3          206     

      KK160/8           S235JR      4          4717          3          172     

      KK160/8           S235JR      4          4715          3          172     

 -------------------------------------------------------------------------------

       Total for: KK160/8                    239293        145         8716

      SQUARE TUBE 100/5 S235JR      3          3577          1           52     

      KK100/5           S235JR      8          3128          1           45     

      KK100/5           S235JR      6          2864          1           41     

      KK100/5           S235JR      8          1768          1           26     

 -------------------------------------------------------------------------------

       Total for: KK100/5                     67080         26          969

      HEB200            S235JR      2          5450          6          334     

      HEB200            S235JR      8          1450          2           89     

 -------------------------------------------------------------------------------

       Total for: HEB200                      22500         26         1379

      HEB160            S235JR      2         19710         18          839     

      HEB160            S235JR      2          8710          8          371     

�
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2019-08-18 - DOUBLE START TOWER - Material list.xsr

                                                                       Page: 2

       Profile         Grade     Qty.     Length        Area(m2)      Weight(kg)

 -------------------------------------------------------------------------------

      HEB160            S235JR      5          2640          2          112     

 -------------------------------------------------------------------------------

       Total for: HEB160                      70040         64         2983

      HEA300            S235JR      6         30000         52         2649     

      HEA300            S235JR     12          7710         13          681     

      HEA300            S235JR      2          5425          9          479     

      HEA300            S235JR     38          4000          7          353     

 -------------------------------------------------------------------------------

       Total for: HEA300                     435370        748        38449

      HEA200            S235JR      6         12806         15          541     

      HEA200            S235JR      3         12042         14          509     

      HEA200            S235JR      4          4000          5          169     

      HEA200            S235JR      6          2500          3          106     

      HEA200            S235JR      2          1425          2           60     

 -------------------------------------------------------------------------------

       Total for: HEA200                     146812        167         6204

      PIPE 48.3/3.2     S235JR      4         11018          2           39     

      B48.3/3.2         S235JR      1          8024          1           29     

      B48.3/3.2         S235JR      1          5532          1           20     

      B48.3/3.2         S235JR      1          4954          1           18     

      B48.3/3.2         S235JR      1          4698          1           17     

      B48.3/3.2         S235JR      1          4076          1           14     

      B48.3/3.2         S235JR      4          4032          1           14     

      B48.3/3.2         S235JR      2          4026          1           14     

      B48.3/3.2         S235JR      1          3574          1           13     

      B48.3/3.2         S235JR     16          3556          1           13     

      B48.3/3.2         S235JR      2          3273          0           12     

      B48.3/3.2         S235JR      6          3032          0           11     

      B48.3/3.2         S235JR      4          2848          0           10     

      B48.3/3.2         S235JR      2          2682          0           10     

      B48.3/3.2         S235JR     10          2498          0            9     

      B48.3/3.2         S235JR      1          2092          0            7     

      B48.3/3.2         S235JR      6          1532          0            5     

      B48.3/3.2         S235JR      2          1466          0            5     

      B48.3/3.2         S235JR      1          1374          0            5     

      B48.3/3.2         S235JR      8          1274          0            5     

      B48.3/3.2         S235JR    212          1226          0            4     

      B48.3/3.2         S235JR      1          1200          0            4     

      B48.3/3.2         S235JR      8          1194          0            4     

      B48.3/3.2         S235JR     72          1186          0            4     

      B48.3/3.2         S235JR      1           942          0            3     

      B48.3/3.2         S235JR      1           544          0            2     

      B48.3/3.2         S235JR      4           493          0            2     

      B48.3/3.2         S235JR      1           314          0            1     

      B48.3/3.2         S235JR      1           261          0            1     

      B48.3/3.2         S235JR      1           250          0            1     

      B48.3/3.2         S235JR      3           200          0            1     

      B48.3/3.2         S235JR      1           170          0            1     

      B48.3/3.2         S235JR      1           150          0            1     

      B48.3/3.2         S235JR      1            90          0            0     

�
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2019-08-18 - DOUBLE START TOWER - Material list.xsr

       Profile         Grade     Qty.     Length        Area(m2)      Weight(kg)

 -------------------------------------------------------------------------------

 -------------------------------------------------------------------------------

       Total for: B48.3/3.2                  609561         91         2168

      PIPE 33.7/3.6     S235JR      4         11018          1           29     

      B33.7/3.6         S235JR      1          7750          1           21     

      B33.7/3.6         S235JR      1          5532          1           15     

      B33.7/3.6         S235JR      1          4948          1           13     

      B33.7/3.6         S235JR      1          4698          1           13     

      B33.7/3.6         S235JR      1          4076          0           11     

      B33.7/3.6         S235JR      4          4032          0           11     

      B33.7/3.6         S235JR      2          4019          0           11     

      B33.7/3.6         S235JR      1          3550          0            9     

      B33.7/3.6         S235JR     16          3549          0            9     

      B33.7/3.6         S235JR      2          3267          0            9     

      B33.7/3.6         S235JR      6          3032          0            8     

      B33.7/3.6         S235JR      4          2842          0            8     

      B33.7/3.6         S235JR      2          2682          0            7     

      B33.7/3.6         S235JR     10          2498          0            7     

      B33.7/3.6         S235JR      1          2092          0            6     

      B33.7/3.6         S235JR      6          1532          0            4     

      B33.7/3.6         S235JR      1          1466          0            4     

      B33.7/3.6         S235JR      1          1460          0            4     

      B33.7/3.6         S235JR      1          1374          0            4     

      B33.7/3.6         S235JR      8          1268          0            3     

      B33.7/3.6         S235JR      9          1194          0            3     

      B33.7/3.6         S235JR      2          1020          0            3     

      B33.7/3.6         S235JR      1           942          0            3     

      B33.7/3.6         S235JR      1           544          0            1     

      B33.7/3.6         S235JR      1           333          0            1     

      B33.7/3.6         S235JR      1           261          0            1     

      B33.7/3.6         S235JR      1           200          0            1     

      B33.7/3.6         S235JR      1           170          0            0     

      B33.7/3.6         S235JR      1           150          0            0     

      B33.7/3.6         S235JR      1            90          0            0     

 -------------------------------------------------------------------------------

       Total for: B33.7/3.6                  263229         29          703

      GR SP330-34/38-3  S235JR                           174.6         4976     

 -------------------------------------------------------------------------------

       Total for: GR SP330-34/38-3                       174.6         4976

      TREAD SP330-34/38-3 L=1000  149                                  1009     

 -------------------------------------------------------------------------------

       Total for: TREAD SP330-34/38-3 L=1000, QTY=149                  1009

                                                           Total: 75109 kg

 -------------------------------------------------------------------------------

                                  END OF REPORT
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CODES AND NORMS 

EN 1990: Basis of structural design 
EN 1991: Actions on structures 
EN 1992: Design on concrete structures 
EN 1993: Design of steel structures 
EN 1997: Geotechnical design 
 
EN 15567-1:2015 Sports and Recreational Facilities. Part 1 
EN 15567-2:2015 Sports and Recreational Facilities. Part 2 

GENERAL DATA 

Building designation: 
Class of the building: 
Lifespan class: 

LOADS FACTORS 

Limit Conditions 
Stability (EQU) Gamma G: 1 

Gamma Q: 1.35 
Basic (STR/GEO) Gamma G: 1.2 

Gamma Q: 1.35 
Extreme Gamma G: 1 

Gamma Q: 1 
Gamma A: 1 

 
Usability Limit Conditions 

Characteristic Gamma G: 1 
Gamma Q: 1 

Frequent Gamma G: 1 
Gamma Q: 1 

Quasi-permanent Gamma G: 1 
Gamma Q: 1 

 
 
 



MATERIAL PROPERTIES

Material Fy Fu EffFy EffFu SHard SMax SRup

Text KN/m2 KN/m2 KN/m2 KN/m2 Unitless Unitless Unitless

S235 235000 360000 258500 396000 0.015 0.11 0.17

Material UnitWeight UnitMass E1 G12 U12 A1

Text KN/m3 KN-s2/m4 KN/m2 KN/m2 Unitless 1/C

S235 76.97286 7.849047 2.1E+08 80769231 0.3 1.17E-05

Europe EN 1993-1-1 per EN 10025-2 S235

TABLE:  Material Properties

TABLE:  Material Properties



FRAME SECTION PROPERTIES

SectionName Material Shape t3 t2 tf tw t2b tfb Area TorsConst

Text Text Text m m m m m m m2 m4

HE200A S235 I/Wide Flange 0.19 0.2 0.01 0.0065 0.2 0.01 0.00538 0.00000021

HE240A S235 I/Wide Flange 0.23 0.24 0.012 0.0075 0.24 0.012 0.00768 0.000000421

HE260A S235 I/Wide Flange 0.25 0.26 0.0125 0.0075 0.26 0.0125 0.00868 0.000000542

TUBO100x100x5 S235 Box/Tube 0.1 0.1 0.005 0.005 0.0019 0.000004287

TUBO120x120x6 S235 Box/Tube 0.12 0.12 0.006 0.006 0.002736 0.000008889

SectionName I33 I22 AS2 AS3 S33 S22 Z33 Z22 R33 R22

Text m4 m4 m2 m2 m3 m3 m3 m3 m m

HE200A 0.000037 0.000013 0.001235 0.003333 0.000389 0.000134 0.000429 0.000204 0.08284 0.049832

HE240A 0.000078 0.000028 0.001725 0.0048 0.000675 0.000231 0.000745 0.000352 0.100539 0.060046

HE260A 0.000105 0.000037 0.001875 0.005417 0.000836 0.000282 0.00092 0.00043 0.109723 0.065006

TUBO100x100x5 2.87E-06 0.000002866 0.001 0.001 0.000057 0.000057 0.000068 0.000068 0.038837 0.038837

TUBO120x120x6 5.94E-06 0.000005943 0.00144 0.00144 0.000099 0.000099 0.000117 0.000117 0.046605 0.046605

TABLE:  Frame Section Properties - General

TABLE:  Frame Section Properties - General
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LIVE LOAD

Live load on platform 1.6 kN/sq.m (EN 15567-1:2015)

Rope reaction, Vert 24.8 kN

Rope reaction, Hor 73.5 kN

WIND LOAD

LoadPat ExposeFrom Angle WindwardCp LeewardCp WindSpeed TerrainCat OroFact TurbFact StructFact AirDensity

Text Text Degrees Unitless Unitless meter/sec Text Unitless Unitless Unitless Unitless

WIND X Frames 0 0.8 0.5 35 0 1 1 1 1.25

WIND Y Frames 90 0.8 0.5 35 0 1 1 1 1.25

Case Type InitialCond DesignType DesActOpt DesignAct LoadSF

Text Text Text Text Text Text Unitless

DEAD LinStatic Zero Dead Prog Det Non-Composite 1

ROPE REACTIONS LinStatic Zero Live Prog Det Long-Term Composite 1

LIVE LinStatic Zero Live Prog Det Short-Term Composite 1

WIND X LinStatic Zero Wind Prog Det Short-Term Composite 1

WIND Y LinStatic Zero Wind Prog Det Short-Term Composite 1

Live load on platform

Rope line reactions

TABLE:  Auto Wind - Eurocode1 2005

TABLE:  Load Case Definitions
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 Eurocode 3-2005 STEEL SECTION CHECK  (Summary for Combo and Station)
 Units  : KN, m, C

 

 Frame : 61        X Mid: 6.000      Combo: DSTL5            Design Type: Brace            
 Length: 6.403     Y Mid: 4.000      Shape: HE200A           Frame Type: DCH-MRF           
 Loc   : 0.000     Z Mid: 2.500      Class: Class 1          Rolled : Yes                  

 

 Country=CEN Default                 Combination=Eq. 6.10                  
Reliability=Class 2                 
 Interaction=Method 2 (Annex B)      MultiResponse=Envelopes               P-Delta Done? 
No                    
 Consider Torsion? No                

 

 GammaM0=1.00      GammaM1=1.00      GammaM2=1.25      
 An/Ag=1.00        RLLF=1.000        PLLF=0.750        D/C Lim=0.950     

 

 Aeff=0.005        eNy=0.000         eNz=0.000         
 A=0.005           Iyy=3.692E-05     iyy=0.083         Wel,yy=3.886E-04    Weff,yy=3.886E-
04 
 It=0.000          Izz=1.336E-05     izz=0.050         Wel,zz=1.336E-04    Weff,zz=1.336E-
04 
 Iw=0.000          Iyz=0.000         h=0.190           Wpl,yy=4.290E-04    Av,y=0.004      
 E=210000000.0     fy=235000.000     fu=360000.000     Wpl,zz=2.040E-04    Av,z=0.002      

 

 

 STRESS CHECK FORCES & MOMENTS
     Location             Ned      Med,yy      Med,zz       Ved,z       Ved,y         Ted
     0.000           -173.589     -12.346      -0.261      -3.710      -0.842  -6.862E-06

 

 PMM DEMAND/CAPACITY RATIO   (Governing Equation EC3 6.3.3(4)-6.62)
     D/C Ratio:   0.510 = 0.380 + 0.102 + 0.028   <        0.950          OK
                        = NEd/(Chi_z NRk/GammaM1) + kzy (My,Ed+NEd eNy)/(Chi_LT 
My,Rk/GammaM1)
                            + kzz (Mz,Ed+NEd eNz)/(Mz,Rk/GammaM1)       (EC3 6.3.3(4)-
6.62)  

 

 AXIAL FORCE DESIGN
                          Ned       Nc,Rd       Nt,Rd
                        Force    Capacity    Capacity
     Axial           -173.589    1264.300    1264.300

 

                       Npl,Rd       Nu,Rd       Ncr,T      Ncr,TF       An/Ag
                     1264.300    1394.496    2400.245    2400.245       1.000

 

                Curve   Alpha         Ncr   LambdaBar         Phi         Chi       Nb,Rd
     Major (y-y)    b   0.340    1866.366       0.823       0.945       0.710     897.812
     MajorB(y-y)    b   0.340    1866.366       0.823       0.945       0.710     897.812
     Minor (z-z)    c   0.490     675.370       1.368       1.722       0.361     456.727
     MinorB(z-z)    c   0.490     675.370       1.368       1.722       0.361     456.727
     Torsional TF   c   0.490    2400.245       0.726       0.892       0.709     895.983

 

 MOMENT DESIGN
                          Med    Med,span       Mc,Rd       Mv,Rd       Mn,Rd       Mb,Rd
                       Moment      Moment    Capacity    Capacity    Capacity    Capacity
     Major (y-y)      -12.346     -12.346     100.815     100.815      99.769      90.236
     Minor (z-z)       -0.261      -2.152      47.940      47.940      47.940

 

                Curve AlphaLT LambdaBarLT       PhiLT       ChiLT          C1         Mcr
     LTB            a   0.210       0.586       0.713       0.895       2.382     293.163

 

                          kyy         kyz         kzy         kzz
     Factors            0.448       0.368       0.747       0.613

 

 SHEAR DESIGN
                          Ved         Ted       Vc,Rd      Stress      Status
                        Force     Torsion    Capacity       Ratio       Check
     Major (z)          3.710       0.000     244.897       0.015          OK
     Minor (y)          0.842       0.000     580.020       0.001          OK
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                       Vpl,Rd         Eta  LambdabarW
     Reduction        244.897       1.200       0.303

 

 BRACE MAXIMUM AXIAL LOADS

                            P           P
                         Comp        Tens
     Axial           -176.384       0.000
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 Eurocode 3-2005 STEEL SECTION CHECK  (Summary for Combo and Station)
 Units  : KN, m, C

 

 Frame : 112       X Mid: 3.000      Combo: DSTL6            Design Type: Beam             
 Length: 2.000     Y Mid: 4.000      Shape: HE240A           Frame Type: DCH-MRF           
 Loc   : 1.000     Z Mid: 5.000      Class: Class 1          Rolled : Yes                  

 

 Country=CEN Default                 Combination=Eq. 6.10                  
Reliability=Class 2                 
 Interaction=Method 2 (Annex B)      MultiResponse=Envelopes               P-Delta Done? 
No                    
 Consider Torsion? No                

 

 GammaM0=1.00      GammaM1=1.00      GammaM2=1.25      
 An/Ag=1.00        RLLF=1.000        PLLF=0.750        D/C Lim=0.950     

 

 Aeff=0.008        eNy=0.000         eNz=0.000         
 A=0.008           Iyy=7.763E-05     iyy=0.101         Wel,yy=6.750E-04    Weff,yy=6.750E-
04 
 It=0.000          Izz=2.769E-05     izz=0.060         Wel,zz=2.308E-04    Weff,zz=2.308E-
04 
 Iw=0.000          Iyz=0.000         h=0.230           Wpl,yy=7.450E-04    Av,y=0.006      
 E=210000000.0     fy=235000.000     fu=360000.000     Wpl,zz=3.520E-04    Av,z=0.003      

 

 

 STRESS CHECK FORCES & MOMENTS
     Location             Ned      Med,yy      Med,zz       Ved,z       Ved,y         Ted
     1.000           -161.903      21.154      -2.204      83.232       1.422   3.214E-04

 

 PMM DEMAND/CAPACITY RATIO   (Governing Equation EC3 6.3.3(4)-6.62)
     D/C Ratio:   0.716 = 0.125 + 0.559 + 0.033   <        0.950          OK
                        = NEd/(Chi_z NRk/GammaM1) + kzy (My,Ed+NEd eNy)/(Chi_LT 
My,Rk/GammaM1)
                            + kzz (Mz,Ed+NEd eNz)/(Mz,Rk/GammaM1)       (EC3 6.3.3(4)-
6.62)  

 

 AXIAL FORCE DESIGN
                          Ned       Nc,Rd       Nt,Rd
                        Force    Capacity    Capacity
     Axial           -161.903    1804.800    1804.800

 

                       Npl,Rd       Nu,Rd       Ncr,T      Ncr,TF       An/Ag
                     1804.800    1990.656    5587.184    5587.184       1.000

 

                Curve   Alpha         Ncr   LambdaBar         Phi         Chi       Nb,Rd
     Major (y-y)    b   0.340   40224.313       0.212       0.524       0.996    1797.238
     MajorB(y-y)    b   0.340   40224.313       0.212       0.524       0.996    1797.238
     Minor (z-z)    c   0.490    3586.923       0.709       0.876       0.719    1297.470
     MinorB(z-z)    c   0.490    3586.923       0.709       0.876       0.719    1297.470
     Torsional TF   c   0.490    5587.184       0.568       0.752       0.804    1451.023

 

 MOMENT DESIGN
                          Med    Med,span       Mc,Rd       Mv,Rd       Mn,Rd       Mb,Rd
                       Moment      Moment    Capacity    Capacity    Capacity    Capacity
     Major (y-y)       21.154      99.187     175.075     175.075     175.075     166.991
     Minor (z-z)       -2.204      -3.407      82.720      82.720      82.720

 

                Curve AlphaLT LambdaBarLT       PhiLT       ChiLT          C1         Mcr
     LTB            a   0.210       0.396       0.599       0.954       2.129    1116.260

 

                          kyy         kyz         kzy         kzz
     Factors            0.400       0.475       0.941       0.791

 

 SHEAR DESIGN
                          Ved         Ted       Vc,Rd      Stress      Status
                        Force     Torsion    Capacity       Ratio       Check
     Major (z)         83.232       0.000     341.093       0.244          OK
     Minor (y)          1.422       0.000     832.380       0.002          OK
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                       Vpl,Rd         Eta  LambdabarW
     Reduction        341.093       1.200       0.318

 

 CONNECTION SHEAR FORCES FOR BEAMS

                       VMajor      VMajor
                         Left       Right
     Major (V2)        74.176      94.972
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 Eurocode 3-2005 STEEL SECTION CHECK  (Summary for Combo and Station)
 Units  : KN, m, C

 

 Frame : 71        X Mid: 0.000      Combo: DSTL3            Design Type: Column           
 Length: 2.500     Y Mid: 4.000      Shape: HE260A           Frame Type: DCH-MRF           
 Loc   : 0.000     Z Mid: 3.750      Class: Class 1          Rolled : Yes                  

 

 Country=CEN Default                 Combination=Eq. 6.10                  
Reliability=Class 2                 
 Interaction=Method 2 (Annex B)      MultiResponse=Envelopes               P-Delta Done? 
No                    
 Consider Torsion? No                

 

 GammaM0=1.00      GammaM1=1.00      GammaM2=1.25      
 An/Ag=1.00        RLLF=1.000        PLLF=0.750        D/C Lim=0.950     

 

 Aeff=0.009        eNy=0.000         eNz=0.000         
 A=0.009           Iyy=1.045E-04     iyy=0.110         Wel,yy=8.360E-04    Weff,yy=8.360E-
04 
 It=0.000          Izz=3.668E-05     izz=0.065         Wel,zz=2.822E-04    Weff,zz=2.822E-
04 
 Iw=0.000          Iyz=0.000         h=0.250           Wpl,yy=9.200E-04    Av,y=0.007      
 E=210000000.0     fy=235000.000     fu=360000.000     Wpl,zz=4.300E-04    Av,z=0.003      

 

 

 STRESS CHECK FORCES & MOMENTS
     Location             Ned      Med,yy      Med,zz       Ved,z       Ved,y         Ted
     0.000            -21.652      14.542       0.000     -19.745       0.000       0.000

 

 PMM DEMAND/CAPACITY RATIO   (Governing Equation EC3 6.3.3(4)-6.62)
     D/C Ratio:   0.335 = 0.018 + 0.317 + 0.000   <        0.950          OK
                        = NEd/(Chi_z NRk/GammaM1) + kzy (My,Ed+NEd eNy)/(Chi_LT 
My,Rk/GammaM1)
                            + kzz (Mz,Ed+NEd eNz)/(Mz,Rk/GammaM1)       (EC3 6.3.3(4)-
6.62)  

 

 AXIAL FORCE DESIGN
                          Ned       Nc,Rd       Nt,Rd
                        Force    Capacity    Capacity
     Axial            -21.652    2039.800    2039.800

 

                       Npl,Rd       Nu,Rd       Ncr,T      Ncr,TF       An/Ag
                     2039.800    2249.856    4789.776    4789.776       1.000

 

                Curve   Alpha         Ncr   LambdaBar         Phi         Chi       Nb,Rd
     Major (y-y)    b   0.340    4472.262       0.675       0.809       0.797    1626.628
     MajorB(y-y)    b   0.340   13544.317       0.388       0.607       0.931    1898.600
     Minor (z-z)    c   0.490    2420.205       0.918       1.097       0.589    1200.990
     MinorB(z-z)    c   0.490   16805.728       0.348       0.597       0.924    1885.389
     Torsional TF   c   0.490    4789.776       0.653       0.824       0.754    1537.598

 

 MOMENT DESIGN
                          Med    Med,span       Mc,Rd       Mv,Rd       Mn,Rd       Mb,Rd
                       Moment      Moment    Capacity    Capacity    Capacity    Capacity
     Major (y-y)       14.542      65.425     216.200     216.200     216.200     195.651
     Minor (z-z)        0.000       0.000     101.050     101.050     101.050

 

                Curve AlphaLT LambdaBarLT       PhiLT       ChiLT          C1         Mcr
     LTB            a   0.210       0.559       0.694       0.905       1.595     692.368

 

                          kyy         kyz         kzy         kzz
     Factors            0.690       0.601       0.948       1.001

 

 SHEAR DESIGN
                          Ved         Ted       Vc,Rd      Stress      Status
                        Force     Torsion    Capacity       Ratio       Check
     Major (z)         19.745       0.000     389.902       0.051          OK
     Minor (y)          0.000       0.000     948.723       0.000          OK
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                       Vpl,Rd         Eta  LambdabarW
     Reduction        389.902       1.200       0.347
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 Eurocode 3-2005 STEEL SECTION CHECK  (Summary for Combo and Station)
 Units  : KN, m, C

 

 Frame : 100       X Mid: 0.000      Combo: DSTL3            Design Type: Beam             
 Length: 2.000     Y Mid: 3.000      Shape: HE240A           Frame Type: DCH-MRF           
 Loc   : 2.000     Z Mid: 7.000      Class: Class 1          Rolled : Yes                  

 

 Country=CEN Default                 Combination=Eq. 6.10                  
Reliability=Class 2                 
 Interaction=Method 2 (Annex B)      MultiResponse=Envelopes               P-Delta Done? 
No                    
 Consider Torsion? No                

 

 GammaM0=1.00      GammaM1=1.00      GammaM2=1.25      
 An/Ag=1.00        RLLF=1.000        PLLF=0.750        D/C Lim=0.950     

 

 Aeff=0.008        eNy=0.000         eNz=0.000         
 A=0.008           Iyy=7.763E-05     iyy=0.101         Wel,yy=6.750E-04    Weff,yy=6.750E-
04 
 It=0.000          Izz=2.769E-05     izz=0.060         Wel,zz=2.308E-04    Weff,zz=2.308E-
04 
 Iw=0.000          Iyz=0.000         h=0.230           Wpl,yy=7.450E-04    Av,y=0.006      
 E=210000000.0     fy=235000.000     fu=360000.000     Wpl,zz=3.520E-04    Av,z=0.003      

 

 

 STRESS CHECK FORCES & MOMENTS
     Location             Ned      Med,yy      Med,zz       Ved,z       Ved,y         Ted
     2.000             -0.598      -6.501      71.469       6.649     -71.852      -0.093

 

 PMM DEMAND/CAPACITY RATIO   (Governing Equation EC3 6.2.9.1(6))
     D/C Ratio:   0.865 = (0.037)^2.000 + (0.864)^1.000 <        0.950          OK
                        = (My,Ed/Mn,y,Rd)^Alpha + (Mz,Ed/Mn,z,Rd)^Beta       (EC3 6.2.9.1
(6))  

 

 AXIAL FORCE DESIGN
                          Ned       Nc,Rd       Nt,Rd
                        Force    Capacity    Capacity
     Axial             -0.598    1804.800    1804.800

 

                       Npl,Rd       Nu,Rd       Ncr,T      Ncr,TF       An/Ag
                     1804.800    1990.656    5587.184    5587.184       1.000

 

                Curve   Alpha         Ncr   LambdaBar         Phi         Chi       Nb,Rd
     Major (y-y)    b   0.340   40224.313       0.212       0.524       0.996    1797.238
     MajorB(y-y)    b   0.340   40224.313       0.212       0.524       0.996    1797.238
     Minor (z-z)    c   0.490    3586.923       0.709       0.876       0.719    1297.470
     MinorB(z-z)    c   0.490    3586.923       0.709       0.876       0.719    1297.470
     Torsional TF   c   0.490    5587.184       0.568       0.752       0.804    1451.023

 

 MOMENT DESIGN
                          Med    Med,span       Mc,Rd       Mv,Rd       Mn,Rd       Mb,Rd
                       Moment      Moment    Capacity    Capacity    Capacity    Capacity
     Major (y-y)       -6.501      -6.501     175.075     175.075     175.075     167.797
     Minor (z-z)       71.469      71.469      82.720      82.720      82.720

 

                Curve AlphaLT LambdaBarLT       PhiLT       ChiLT          C1         Mcr
     LTB            a   0.210       0.378       0.590       0.958       2.334    1223.844

 

                          kyy         kyz         kzy         kzz
     Factors            0.400       0.240       1.000       0.400

 

 SHEAR DESIGN
                          Ved         Ted       Vc,Rd      Stress      Status
                        Force     Torsion    Capacity       Ratio       Check
     Major (z)          6.649       0.093     341.093       0.019          OK
     Minor (y)         71.852       0.093     832.380       0.086          OK

 

                       Vpl,Rd         Eta  LambdabarW
     Reduction        341.093       1.200       0.318
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 CONNECTION SHEAR FORCES FOR BEAMS

                       VMajor      VMajor
                         Left       Right
     Major (V2)         5.106       6.702
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 Eurocode 3-2005 STEEL SECTION CHECK  (Summary for Combo and Station)
 Units  : KN, m, C

 

 Frame : 114       X Mid: 1.000      Combo: DSTL3            Design Type: Brace            
 Length: 2.828     Y Mid: 4.000      Shape: TUBO100x100x5    Frame Type: DCH-MRF           
 Loc   : 0.000     Z Mid: 6.000      Class: Class 1          Rolled : No                   

 

 Country=CEN Default                 Combination=Eq. 6.10                  
Reliability=Class 2                 
 Interaction=Method 2 (Annex B)      MultiResponse=Envelopes               P-Delta Done? 
No                    
 Consider Torsion? No                

 

 GammaM0=1.00      GammaM1=1.00      GammaM2=1.25      
 An/Ag=1.00        RLLF=1.000        PLLF=0.750        D/C Lim=0.950     

 

 Aeff=0.002        eNy=0.000         eNz=0.000         
 A=0.002           Iyy=2.866E-06     iyy=0.039         Wel,yy=5.732E-05    Weff,yy=5.732E-
05 
 It=4.287E-06      Izz=2.866E-06     izz=0.039         Wel,zz=5.732E-05    Weff,zz=5.732E-
05 
 Iw=0.000          Iyz=0.000         h=0.100           Wpl,yy=6.775E-05    Av,y=0.001      
 E=210000000.0     fy=235000.000     fu=360000.000     Wpl,zz=6.775E-05    Av,z=0.001      

 

 

 STRESS CHECK FORCES & MOMENTS
     Location             Ned      Med,yy      Med,zz       Ved,z       Ved,y         Ted
     0.000           -189.397       3.362       0.000       1.543       0.000       0.000

 

 PMM DEMAND/CAPACITY RATIO   (Governing Equation EC3 6.3.3(4)-6.61)
     D/C Ratio:   0.759 = 0.626 + 0.132 + 0.000   <        0.950          OK
                        = NEd/(Chi_y NRk/GammaM1) + kyy (My,Ed+NEd eNy)/(Chi_LT 
My,Rk/GammaM1)
                            + kyz (Mz,Ed+NEd eNz)/(Mz,Rk/GammaM1)     (EC3 6.3.3(4)-6.61)  

 

 AXIAL FORCE DESIGN
                          Ned       Nc,Rd       Nt,Rd
                        Force    Capacity    Capacity
     Axial           -189.397     446.500     446.500

 

                       Npl,Rd       Nu,Rd       Ncr,T      Ncr,TF       An/Ag
                      446.500     492.480  114778.209     742.472       1.000

 

                Curve   Alpha         Ncr   LambdaBar         Phi         Chi       Nb,Rd
     Major (y-y)    c   0.490     742.472       0.775       0.942       0.678     302.529
     MajorB(y-y)    c   0.490     742.472       0.775       0.942       0.678     302.529
     Minor (z-z)    c   0.490     742.472       0.775       0.942       0.678     302.529
     MinorB(z-z)    c   0.490     742.472       0.775       0.942       0.678     302.529
     Torsional TF   c   0.490     742.472       0.775       0.942       0.678     302.529

 

 MOMENT DESIGN
                          Med    Med,span       Mc,Rd       Mv,Rd       Mn,Rd       Mb,Rd
                       Moment      Moment    Capacity    Capacity    Capacity    Capacity
     Major (y-y)        3.362       3.362      15.921      15.921      12.013      15.921
     Minor (z-z)        0.000       0.000      15.921      15.921      12.013

 

                Curve AlphaLT LambdaBarLT       PhiLT       ChiLT          C1         Mcr
     LTB            d   0.760       0.114       0.474       1.000       2.428    1231.320

 

                          kyy         kyz         kzy         kzz
     Factors            0.627       0.816       0.376       1.360

 

 SHEAR DESIGN
                          Ved         Ted       Vc,Rd      Stress      Status
                        Force     Torsion    Capacity       Ratio       Check
     Major (z)          1.543       0.000     146.531       0.011          OK
     Minor (y)          0.000       0.000     135.677       0.000          OK

 

                       Vpl,Rd         Eta  LambdabarW
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     Reduction        146.531       1.200       0.208

 

 BRACE MAXIMUM AXIAL LOADS

                            P           P
                         Comp        Tens
     Axial           -189.397       0.000
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 Eurocode 3-2005 STEEL SECTION CHECK  (Summary for Combo and Station)
 Units  : KN, m, C

 

 Frame : 80        X Mid: 0.000      Combo: DSTL10           Design Type: Brace            
 Length: 4.717     Y Mid: 2.000      Shape: TUBO120x120x6    Frame Type: DCH-MRF           
 Loc   : 0.000     Z Mid: 1.250      Class: Class 1          Rolled : No                   

 

 Country=CEN Default                 Combination=Eq. 6.10                  
Reliability=Class 2                 
 Interaction=Method 2 (Annex B)      MultiResponse=Envelopes               P-Delta Done? 
No                    
 Consider Torsion? No                

 

 GammaM0=1.00      GammaM1=1.00      GammaM2=1.25      
 An/Ag=1.00        RLLF=1.000        PLLF=0.750        D/C Lim=0.950     

 

 Aeff=0.003        eNy=0.000         eNz=0.000         
 A=0.003           Iyy=5.943E-06     iyy=0.047         Wel,yy=9.904E-05    Weff,yy=9.904E-
05 
 It=8.889E-06      Izz=5.943E-06     izz=0.047         Wel,zz=9.904E-05    Weff,zz=9.904E-
05 
 Iw=0.000          Iyz=0.000         h=0.120           Wpl,yy=1.171E-04    Av,y=0.001      
 E=210000000.0     fy=235000.000     fu=360000.000     Wpl,zz=1.171E-04    Av,z=0.002      

 

 

 STRESS CHECK FORCES & MOMENTS
     Location             Ned      Med,yy      Med,zz       Ved,z       Ved,y         Ted
     0.000            -20.986      -0.278      -0.312      -0.344      -0.097      -0.040

 

 PMM DEMAND/CAPACITY RATIO   (Governing Equation EC3 6.3.3(4)-6.62)
     D/C Ratio:   0.198 = 0.189 + 0.003 + 0.005   <        0.950          OK
                        = NEd/(Chi_z NRk/GammaM1) + kzy (My,Ed+NEd eNy)/(Chi_LT 
My,Rk/GammaM1)
                            + kzz (Mz,Ed+NEd eNz)/(Mz,Rk/GammaM1)       (EC3 6.3.3(4)-
6.62)  

 

 AXIAL FORCE DESIGN
                          Ned       Nc,Rd       Nt,Rd
                        Force    Capacity    Capacity
     Axial            -20.986     642.960     642.960

 

                       Npl,Rd       Nu,Rd       Ncr,T      Ncr,TF       An/Ag
                      642.960     709.171  165280.620     138.390       1.000

 

                Curve   Alpha         Ncr   LambdaBar         Phi         Chi       Nb,Rd
     Major (y-y)    c   0.490     553.560       1.078       1.296       0.496     319.051
     MajorB(y-y)    c   0.490     553.560       1.078       1.296       0.496     319.051
     Minor (z-z)    c   0.490     138.390       2.155       3.302       0.172     110.786
     MinorB(z-z)    c   0.490     138.390       2.155       3.302       0.172     110.786
     Torsional TF   c   0.490     138.390       2.155       3.302       0.172     110.786

 

 MOMENT DESIGN
                          Med    Med,span       Mc,Rd       Mv,Rd       Mn,Rd       Mb,Rd
                       Moment      Moment    Capacity    Capacity    Capacity    Capacity
     Major (y-y)       -0.278      -0.278      27.512      27.512      27.512      27.512
     Minor (z-z)       -0.312      -0.312      27.512      27.512      27.512

 

                Curve AlphaLT LambdaBarLT       PhiLT       ChiLT          C1         Mcr
     LTB            d   0.760       0.196       0.518       1.000       2.266     714.323

 

                          kyy         kyz         kzy         kzz
     Factors            0.562       0.286       0.337       0.476

 

 SHEAR DESIGN
                          Ved         Ted       Vc,Rd      Stress      Status
                        Force     Torsion    Capacity       Ratio       Check
     Major (z)          0.344       0.040     211.005       0.002          OK
     Minor (y)          0.097       0.040     195.375       0.000          OK
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                       Vpl,Rd         Eta  LambdabarW
     Reduction        211.005       1.200       0.208

 

 BRACE MAXIMUM AXIAL LOADS

                            P           P
                         Comp        Tens
     Axial            -20.986       0.000



Joint OutputCase CaseType F1 F2 F3 M1 M2 M3

Text Text Text KN KN KN KN-m KN-m KN-m

1 COMB1 - WIND X Combination 3.863 1.693 25.912 -0.5412 1.1007 0.4457

3 COMB1 - WIND X Combination 22.451 -8.783E-16 38.786 9.503E-16 8.8657 -2.884E-16

5 COMB1 - WIND X Combination 3.863 -1.693 25.912 0.5412 1.1007 -0.4457

7 COMB1 - WIND X Combination -40.023 -3.746 59.076 1.3014 -4.0812 -0.1768

9 COMB1 - WIND X Combination -90.599 7.574E-16 133.618 -3.486E-16 -7.5724 3.058E-16

11 COMB1 - WIND X Combination -40.023 3.746 59.076 -1.3014 -4.0812 0.1768

13 COMB1 - WIND X Combination -10.711 3.392 44.098 -0.3246 -4.5844 0.585

15 COMB1 - WIND X Combination -9.917 -2.628E-16 77.151 2.994E-16 -6.5224 -1.335E-16

17 COMB1 - WIND X Combination -10.711 -3.392 44.098 0.3246 -4.5844 -0.585

19 COMB1 - WIND X Combination -25.546 -3.048 46.813 0.7358 -3.6818 -0.2303

21 COMB1 - WIND X Combination -46.224 4.311E-16 84.723 -1.973E-16 -6.4795 3.124E-16

23 COMB1 - WIND X Combination -25.546 3.048 46.813 -0.7358 -3.6818 0.2303

Joint OutputCase CaseType F1 F2 F3 M1 M2 M3

Text Text Text KN KN KN KN-m KN-m KN-m

1 COMB2 - WIND Y Combination 11.27 -11.975 19.015 3.0013 3.7378 -1.5264

3 COMB2 - WIND Y Combination 31.909 -2.47 47.31 2.6268 12.682 -1.4928

5 COMB2 - WIND Y Combination 11.628 -15.55 45.429 4.0943 3.675 -1.5661

7 COMB2 - WIND Y Combination -27.679 -19.236 70.552 5.6692 -0.5558 1.2095

9 COMB2 - WIND Y Combination -75.597 -3.259 131.182 3.3059 -2.6054 0.9491

11 COMB2 - WIND Y Combination -29.516 -11.218 46.171 3.0404 -0.5962 0.7064

13 COMB2 - WIND Y Combination 0.678 -12.064 31.577 4.0309 -1.1096 -0.7925

15 COMB2 - WIND Y Combination 3.308 -3.254 77.595 3.2911 -1.6555 -0.938

17 COMB2 - WIND Y Combination -0.956 -18.383 56.047 4.6527 -1.1388 -1.1043

19 COMB2 - WIND Y Combination -18.017 -13.571 49.774 4.2206 -0.7748 1.7366

21 COMB2 - WIND Y Combination -36.376 -2.396 77.957 2.461 -2.0045 1.4772

23 COMB2 - WIND Y Combination -17.65 -7.41 33.465 2.7613 -0.7268 1.3241

TABLE:  Joint Reactions - COMB1 - WIND X

TABLE:  Joint Reactions - COMB2 - WIND Y



FOOTING REACTIONS - COMB1 - WIND X

FOOTING REACTIONS - COMB1 - WIND Y
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 MATERIAL LIST             (Enter PRELIM in Title3 to include the Prelim Marks)

 PROJECT NAME:  Zipline's Puka Albania                         Date: 13.08.2019

 JOB NUMBER:                                                   Time: 18:00:27

 -------------------------------------------------------------------------------

                                                                       Page: 1

       Profile         Grade     Qty.     Length        Area(m2)      Weight(kg)

 -------------------------------------------------------------------------------

      CHANNEL UNP200    S235JR      2          3618          2           91     

      UNP200            S235JR      2          3536          2           89     

      UNP200            S235JR      2           930          1           23     

      UNP200            S235JR      2           653          0           16     

      UNP200            S235JR      2           630          0           16     

 -------------------------------------------------------------------------------

       Total for: UNP200                      18734         12          473

      ANGLE L40/3       S235JR     50           240          0            0     

 -------------------------------------------------------------------------------

       Total for: L40/3                       12000          2           22

      SQUARE TUBE 120/6 S235JR      8          5657          3          117     

      KK120/6           S235JR     16          4975          2          103     

      KK120/6           S235JR      2          1697          1           35     

 -------------------------------------------------------------------------------

       Total for: KK120/6                    116931         54         2654

      SQUARE TUBE 100/5 S235JR      3          2864          1           41     

      KK100/5           S235JR      4          2762          1           40     

 -------------------------------------------------------------------------------

       Total for: KK100/5                     19640          8          284

      HEA260            S235JR     12          5000          7          341     

 -------------------------------------------------------------------------------

       Total for: HEA260                      60000         89         4089

      HEA240            S235JR      3         19710         27         1189     

      HEA240            S235JR     12          4000          5          241     

      HEA240            S235JR      2          1425          2           86     

 -------------------------------------------------------------------------------

       Total for: HEA240                     109980        151         6633

      HEA200            S235JR      2         20000         23          845     

      HEA200            S235JR     18          6291          7          266     

      HEA200            S235JR      2          4000          5          169     

      HEA200            S235JR      3          2000          2           85     

 -------------------------------------------------------------------------------

       Total for: HEA200                     167230        190         7067

      PIPE 48.3/3.2     S235JR      1         19810          3           70     

      B48.3/3.2         S235JR      1         11079          2           39     

      B48.3/3.2         S235JR      1          7781          1           28     

      B48.3/3.2         S235JR      2          3556          1           13     

�
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                                                                       Page: 2

       Profile         Grade     Qty.     Length        Area(m2)      Weight(kg)

 -------------------------------------------------------------------------------

      PIPE 48.3/3.2     S235JR      2          3348          1           12     

      B48.3/3.2         S235JR      1          1374          0            5     

      B48.3/3.2         S235JR     45          1226          0            4     

      B48.3/3.2         S235JR      2          1220          0            4     

      B48.3/3.2         S235JR     11          1186          0            4     

      B48.3/3.2         S235JR      1          1024          0            4     

      B48.3/3.2         S235JR      1           176          0            1     

      B48.3/3.2         S235JR      1            74          0            0     

 -------------------------------------------------------------------------------

       Total for: B48.3/3.2                  125772         19          447

      PIPE 33.7/3.6     S235JR      1         19810          2           53     

      B33.7/3.6         S235JR      1         11079          1           30     

      B33.7/3.6         S235JR      1          7781          1           21     

      B33.7/3.6         S235JR      2          3549          0            9     

      B33.7/3.6         S235JR      2          3340          0            9     

      B33.7/3.6         S235JR      1          1374          0            4     

      B33.7/3.6         S235JR      2          1214          0            3     

      B33.7/3.6         S235JR      1          1024          0            3     

      B33.7/3.6         S235JR      1           176          0            0     

      B33.7/3.6         S235JR      1            74          0            0     

 -------------------------------------------------------------------------------

       Total for: B33.7/3.6                   57526          6          154

      GR SP330-34/38-3  S235JR                             163         4646     

 -------------------------------------------------------------------------------

       Total for: GR SP330-34/38-3                         163         4646

      TREAD SP330-34/38-3 L=1000  25                                    171     

 -------------------------------------------------------------------------------

       Total for: TREAD SP330-34/38-3 L=1000, QTY=25                    171

 -------------------------------------------------------------------------------

                                                               Total: 26640 kg

 -------------------------------------------------------------------------------

                                  END OF REPORT
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I- TË PËRGJITHSHME 
 
Parku i Aventurës Pukë, që përfshin krijimin e një Zipline prej 1,2 km dhe një parku aventure me rreth 25 lojra 
për të gjithë grup-moshat, si dhe lojra të tjera atraktive, do ti bashkëngjiten projektit në zbatimin për 
riurbanizimin e qytetit të Pukës. Ky projekt plotësues ka për qëllim riaktivizimin dhe nxjerrjen në pah të 
potencialit turistik malor që ka kjo zone, për ta kthyer në një destinacion turistik familjar nga më të mëdhenjtë 
në vend dhe rajon. Projekti i riaktivizimit të turizmit malor në Pukë, është një projekt që i bashkëngjitet atij të 
urbanizimit të qytetit. Parku i Aventurës është një park i përshtatur dhe i projektuar për të qënë pjesë e natyrës, 
duke përdorur sa më shumë elemente natyrore, qe i japin vlera turizmit malor dhe trasformimit urbanistik të 
qytetit në një qytet të mirëfilltë alpin me standarte Europiane. Ideimi i këtij projekti nisi si një inciativë për ti 
dhënë më shumë vlera dhe zhvillim turistiko-ekonomik zonës së Pukës.  
 
Te përgjithshme 
Te gjitha materialet qe do te përdoren ne punime duhet te jene te reja, te modeleve me te fundit dhe te bëhen te 
gjitha përmirësimet e fundit te vizatimet dhe materialet, përveç se ne rastet kur kontrata parashikon dika tjetër. 
Mjeshtëria e punimeve duhet te jete me e mira ne llojin e saj dhe e miratuar nga Inxhinieri. 
 
Testimi i materialeve para përdorimit 
Ndonjë ose te gjitha materialet e sjella nga Kontraktoi për tu përdorur te punimet duhet ti nënshtrohet 
paraprakisht testeve qe specifikohen te standardi perkates, specifikimet ose sic shihet nganjehere e nevojshme 
nga Inxhinieri. Kostoja e berjes se testeve tek materialet ose te mjeshteria e punimeve do te mbulohet nga 
cmimet e furnizimit te materialeve dhe sherbimeve perkatese. 
 
Refuzimi 
Materialet qe nuk i plotesojne kerkesat e specifikimeve do te refuzohen dhe furnitori do te njoftohet nga 
Inxhinieri. 
 
Cilesia e Kontrollit 
Kontraktori duhet te jete I pergjegjshme per cilesine e tij te kontrollit dhe duhet te kete nje staf te afte per te 
marre dhe pergatitur kampionet si dhe per te bere testet e nevojshme. 
 
Lehtesirat e Testimit 
Kontraktori duhet te identifikoje dhe te informoje me shkrim Inxhinierin per laboratorin ku mund te behen 
testimet per te siguruar qe cilesia e materialit dhe e punes po i permbahen specifikikimeve te Materialeve. 
Kostoja e berjes se testeve tek materialet ose te mjeshteria e punimeve do te mbulohet nga cmimet e furnizimit 
te materialeve dhe sherbimeve perkatese. 
 
Paketimi 



RAPORTI MEKANIK PER PROJEKTIN  E “PARKUT TE AVENTURAVE” 
 

Rr. R. Collaku P17.Ap249.Tel/Fax:00355(0)42250021.Mob:00355(0)682055829.Email:l_begaj@yahoo.com  nela@nela.al  www.nela.al Faq 6 
 

Te gjitha materialet duhet te paketohen ne nje menyre te atille qe te parandalohet demtimi ose prishja gjate 
trasportit per ne destinacion. Paketimi duhet te jete i forte qe te duroje shkarkim te veshtire dhe ekspozim ndaj 
temperaturave ekstreme gjate tranzitit dhe magaziminit. Cdo kuti ose arke amballazhi duhet te kete siper te 
shkruar ate cka ajo permban dhe emrin e adresen e prodhuesit, marresit si dhe daten e dergimit. 
Transportimi i materialeve 
Materialet e ndertimit duhet te mbahen dhe te transportohen sipas instruksioneve te prodhuesit. 
 
Magazinimi i materialeve 

Materialet e ndertimit do te ruhen ne vendet e miratuara nga Inxhinieri dhe ne cdo çast kontraktori duhet tu 
siguroje manaxhim te mire, mirembajtje dhe supervzim. 
Furnizimi 
Kontraktori mban pergjegjesi per furnizimin me materiale si dhe kryerjen e punimeve deri kur te miratohen 
perfundimisht nga Klienti ose Inxhinieri. 
 
Programi i zbatimit 
Brenda 30 ditesh pas fillimit te Kontrates, kontraktori duhet te pregatise dhe te dorezoje per miratim nga ana a 
Supervizorit nje program zbatimi te kontrates. Programi duhet te perfshije nje programim te detajuar te kohes 
duke patur parasysh nenkontraktoret e perfshire, kohen e inspektimeve dhe testeve specifike, nje pershkrim te 
metodave qe Kontraktori do te perdore dhe nje histogram te fuqise punetore. 
 
Matjet 
Ne perfundim te punimeve, Kontraktori duhet qe 14 dite para dorezimit per shfrytezim ti dorezoje Inxhinierit 
raportin perfundimtar mbi cilesine e punimeve. Koston per pergatitjen e raportit do ta paguaje Kontraktori. 
Numri i punimeve individuale do te gjendet me ane te njesive matese te percaktuara te Programet/ Preventivat, 
Dokumentat e Kontrates dhe Kerkesat. Punimet do te llogariten ne baze te vizatimeve, ne rastet kur puna e 
perfunduar korespondon me vizatimet, nese nuk percaktohen ndryshe te Kushtet e Pegjithshme dhe te Vecanta 
ose te Standartet Shqiptare, metoden e DIN 18300. Vetem kur nuk parashikohet ndryshe te Kerkesat, sasite do 
te percaktohen nga punimet e bera ose sasine e materialit te perdorur, duke patur parasysh qe Inxhinieri nuk ka 
zgjedhur nje menyre tjeter matese. Nderkohe kontraktori duhet ti kerkoje Inxhinierit te pergatise per dorezim 
objektin sipas dispozitave te Kerkesave, ne rastet kur eshte e pamundur te percaktohet cilesia dhe sasia. Nese 
Kontraktori nuk i ploteson kerkesat e dorezimit, ai eshte i vetmi qe mban pergjegjesi per ndonje shpenzim 
shtese qe behet ne lidhje me punimet e nevojshme per perfundimin e kushteve aktuale. 
Sasite e matura dhe dimensionet do te shkruhen tek Ditari I Punimeve .Te gjitha matjet do te perfshihen dhe te 
gjitha vizatimet e bera per pjeset qe do te mbulohen pas perfundimit ose per ato te bera ndyshe nga vizatimi. 
Kontaktori 1 here ne muaj duhet ti dorezoje Inxhinierit per miratim Ditarin e Punimeve, si rregull para se te 
behet raporti mujor. 
 
Te dhenat e hedhura tek Ditari i Punimeve duhet konfirmohen nga te dyja palet kontraktuese ne menyre qe 
pranohet si baze per efekt page sipas raportit mujor. 
Te gjitha kerkesat per page te bazuara tek te dhenat qe nuk kane miratimin e te dyja paleve kontraktuese mund 
te refuzohen nga Inxhinieri qe do te thote te perjashtuara nga raporti mujor. 
Inxhinieri/ Perfaqesuesi I Klientit mund te refuzoje te miratoje/ konfirmoje te gjitha sasite e perdorura per 
punimet te cilat nuk jane bere ne perputhje me Kerkesat dhe Dokumentat e Vizatimit ne rastet kur Inxhinieri ka 
prova qe kerkesat nuk jane plotesuar. Inxhineri / Perfaqesuesi i Klientit mund gjithashtu te refuzoje te miratoje 
te gjithe sasine e perdorur per punimet e fshehura para se Inxhinieri te kontrolloje procedurat operative , 
dokumetat e materialit te future ne punime ose ne rastet kur Kontraktori ka vepruar ne menyre te atille qe mund 
te kercenoje zbatimin dhe sigurine e punimeve te perhershme. 
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Kampionet dhe Certifikatat e cilesise 
Kontraktori duhet ti dorezoje Inxhinierit nje liste furnitoresh nga te cilet ai propozon te bleje materialet e 
nevojshme per kryerjen e punimeve. Nese kerkohet nga Inxhinieri, Kontraktori duhet te dorezoje vizatimet dhe 
specifikimet teknike dhe te dorezoje kampionet e materialeve te zyres se Inxhinierit. Te gjitha  materialet  duhet  
te perputhen me  Standartet e ISO dhe Furnitori duhet ti dorezoje Inxhinierit Certifikaten e Cilesise te 
permbushjeve te dhena nga prodhuesit te materialeve te cilat jane konform kerkesave te standarteve dhe se te 
gjithe teste e specifikuara deri ketu jane kryer dhe se jane plotesuar te gjitha kerkesat e testeve. Vetem ne rastet 
kur thuhet ndryshe, botimi I fundit I Standarteve te permendura do te perdoret. Ne rastet kur nuk jepet ndonje 
specike e vecante per ndonje artikull ose material qe duhet te perdoret sipas kontrates, duhet te perdoren 
Standartet e duhura te ISO ose ekuivalenti i miratuar. Kurdo qe kerkohen kampionet e Specifikimeve, 
Kontraktori duhet ti dorezoje per miratim Inxhinierit jo me pak se tre (3) kampione per cecilin material dhe pa 
kosto shtese ndaj Punedhenesit. Te gjithe kampionet duhet te etiketohen individualisht, ku te tregohen 
karakteristikat specifike fizike dhe emrat e prodhuesve per identifikimin dhe dorezimin te Inxhinieri per 
miratim. Sapo te merret miratimi I Inxhinierit, nje set kampionesh do te vuloset dhe te vihet data nga Inxhinieri 
dhe ti kthehet Kontraktorit me ane te Perfaqesuesit Teknik per nje ruajtje te mire ne zyren e terrenit deri kur te 
mbarojne punimet. 
Vetem ne rastet kur percaktohet ndyshe, te gjitha ngjyrat dhe fibrat te materialeve te percaktuar do ti zgjedhe 
Inxhinieri nga ngjyrat dhe linjat e prodhimit standarte te prodhuesit. 
 
Testet e Perfundimit te Punimeve 
Raporti perfundimtar mbi cilesine e punimeve te perfunduara duhet te behet nga Kontraktori ne fund te 
ndertimit duke u bazuar te raportet e ndermjetme, testeve ose inspektimeve te bera gjate perfundimit te 
punimeve te instalimit . 
Kontraktori duhet te paguaje te gjitha kostot dhe shpenzimet e bera ne lidhje me pergatitjne e ketij raporti 
perfundimtar, pervec se ne rastet e percaktuar ndryshe nga Kontrata. Kontraktori bie dakord qe as berja e testeve 
ose inspektimeve te Impianteve dhe Paisjeve ose ndonje pjese tjeter e punimeve, as pjesmarrja e Punedhenenesit 
ose Inxhinierit, as ceshtja e ndonje certificate testi do ti heqin Kontraktorit ndonje nga pergjejgesite qe ka sipas 
Kontrates. 
 
Dorezimi per shfrytezim 
 

Miratimi i perkohshem 
Miratimi I Perkohshem behet ne perfundim te ndertimit, qe do te thote ne perputhje me dispozitat e 
Dokumentave te Kontrates. Raporti perfundimtar qe Kontraktori I dorezon Inxhinierit/ Perfaqesuesit te Klientit 
bashke me dokumeta plotesuese sic pershkruhet te dokumentat e Kontrates, do te jene dokumentat ku do te 
bazohet Inxhinieri/ Perfaqesuesi i Klientit per te certifikuar pagesen dhe Punedhenesi ti paguaje shumen 
Kontraktorit, duke patur parasysh qe nuk ka ndonje diskutim ne lidhje me sasine ose cilesine e punimeve te 
bera. 
Miratimi Perfundimtar 
Miratimi Perfindimtar (qe ndryshe quhet Miratimi I Funksionit) do te behet pas mbarimit te Periudhes se 
Pergjegjesise per Defektet. Do te krijohet nje komision per proceduren e Miratimit. 
 
 

1. LLOGARITJET E KONSTRUKSIONEVE TE KULLAVE  

1.1 KODET E APLIKUARA NE LLOGARITJEN E STRUKTURES PER KULLEN E NISJES 
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Llogaritja e struktures eshte bere bazuar ne kodet e meposhtem: 

1) Analize globale e struktures me keto kritere ngarkesash: 

• Ngarkesa te Perhershme – (EN 1991-1-1:2002); 

• Ngarkesa te Perkohshme– (EN 1991-1-1:2002); 
• Ngarkesa nga Debora – (EN 1991-1-3:2003 dhe KTP); 

• Ngarkesa nga Era– (prEN 1991-1-4:2004 dhe KTP); 

• Ngarkesa e sherbimit (sipas te dhenave te klientit); 

• Sizmika – (sipas EN 1998-1:2003 dhe KTP); 

2) Llogaritje e elementeve te struktures metalike – (sipas EN 1993-1-1:2003 ose BS 5950:2000); 

3) Llogaritje e elementeve te struktures b/arme – (sipas EN 1992-1-1:2003); 

4) Llogaritje e nyjeve te struktures metalike – (sipas EN 1993-1-8:2003 ose BS 5950:2000); 
 
1.2 NGARKESAT 

  

Struktura do ti nenshtrohet veprimit te ketyre ngarkesave:  

1.3     NGARKESAT E PERHERSHME 

Pesha volumore e materialit struktural (celikut dhe betonit) konsiderohet automatikisht nga programi). 

Ngarkesat e perhershme ne dysheme K-I & Ngarkesat e perhershme ne mbulese:  

Zona solide K-I (dysheme e armuar) 

1 Konstruskione metalike (t=0.8mm) 207.3 kg/m2 
2 Llamarine 32 kg/m2 
3 Totali 265 kg/m2 

Tabela Nr. 1  Ngarkesat e perhershme 
 
1.4   NGARKESAT E PERKOHSHME 

Ngarkesa e shfrytezimit ne dyshemene solide eshte aplikuar si ngarkese e shperndare uniformisht.  
Ngarkesa e shperndare uniformisht     122 kg/m2 

Duke qene se dyshemeja solide ka natyre te nje ambienti teknik, ne kete zone ngarkesa e perkohshme eshte 
konsideruar me koficent sigurie K=2: 

LiveLoad = 122 kg/m2 (ne te gjithe siperfaqen).  

Ngarkesa nga Debora 

Ngarkesa e debores eshte llogaritur sipas Kushteve Teknike te Projektimit KTP8-78 
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q0= 220 x 0.2 = 44 kg/m2 - ngarkesa karakteristike e debores; 

Ngarkesa e debores ne mbulesa me pjerresi me te madhe se 3 % eshte: 

Q= q0 x k 0 = 44 x 0.8 = 35.2 kg/m2 - ku k 0 eshte koeficient reduktimi per efekt te pjerresise. 

Meqe ngarkesa e perkohshme eshte me e madhe sesa ajo e debores, kjo e fundit nuk eshte konsideruar ne 
analize. 

 
1.5 SIZMIKA 

Llogaritja sizmike e structures eshte bere bazuar ne KTP Spektri Sizmik  

Sa = kE 'kr 'ψ 'β 'g 

ku: 

kE =0.26: koeficient i sizmicitetit (shih Tabelen 2,dhe Fig.1) kr =1: koeficienti i rendesise 

se objektit (shih Tabelen 3) ψ=0.2 : koeficient struktural ( shih Tabelen 4) 

β : koefiient dinamik vlera e te cilit varet nga perioda fondamentale e vibrimit te struktures ( shih Fig.2); 

g : nxitimi gravitacional 

 

(per Kategory te Terrenit I) 

(per Kategory te Terrenit II) 

(per Kategory te Terrenit III) 

ku: 
Tabela Nr. 2  Kategoria e terrenti 

  

T1: Perioda fondamentale e vibrimit te struktures  

1.6  KLASIFIKIMI I TRUALLIT 

Trualli klasifikohet ne tre kategori I, II, III, dhe bazohet ne: 

1. Studimet sizmike te mikrozonimit, ose 

2. Studimet gjeologjike respektive ( shih Tabelen 1) 

Bazuar ne raportin gjeologjik, Trualli klasifikohet ne Kategorine III.  
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Kat e Truallit Pershkrimi 

I 
- All kinds of rock (excluding weathered rocks) 
 - Compact gravel 
- Marl (not weathered) 

II 

- Weathered rocks and marls 
- Gravel sands, coarse and medium grained sands compact and semi compact 
- Fine grained sand-compact 
- Clayey sand and sandy clay-stiff, semi-stiff and stiff –plastic 
- Stiff plastic clay 

III 

- Fine grained sand- semi compact 
- Dusty sand compact and semi compact 
- Clayey sand and sandy clay fro medium stiff to soft plastic 
- Clay from medium stiff to soft plastic 

Tabela Nr. 3  Klasifikimi e truallit 
 

Kat e 
Truallit 

Intensiteti Sizmik (MSK-64) 
VII VIII IX 

I 0.08 0.16 0.27 
II 0.11 0.22 0.36 
III 0.14 0.26 0.42 

Tabela Nr. 4  Koeficienti i sizmicitetit 
 

Category Description of building and structures 
Importance 

coefficient kr 

I 

Buildings and Structures of Extraordinary Importance 
a) Buildings and structures where small damage may cause 

catastrophic damage like: poisoning of the population, fire 
explosions, etc. 
b) Buildings and Structures of a very big economic or strategic 

importance. 
c) Buildings and Structures where the interruption of the 

technological process is allowed. 
d)  

4 

1.75 

1.5 

II 

Buildings and Structures of Special Importance 
a) Buildings and Structures, which have a special importance for post 

earthquake recovery, like: telecommunication network, fire station, big 
hospitals, big flour factories etc. 
b) Buildings and Structures whose damage may cause big causalities, 

like: schools, nursery schools, kindergarten, cinema, stadiums, hotels, and 
other objects like these where there are big concentration of peoples. 
c) Buildings and Structures whose damage may cause losses for the 

economy. 
d) Buildings and Structures of special cultural and monumental value. 

1.5 

1.3 

1.2 

1.2 
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III 

Buildings and Structures of Ordinary Importance 
Buildings and Structures that are not included in other categories, like: 
residential buildings, different institutions, like: museums, libraries, 
hotels, schools, cinemas, etc., different factories and plants, big 
warehouses, engineering structures like: retaining walls, water towers 
and others. 

1.0 

IV 
Buildings and Structures of Secondary Importance 
Buildings and Structures whose damage does not cause big losses of 
human life or interruption of technological process. 

0.5 

V 
Temporary Buildings and Structures 
Buildings and Structures whose collapse does not risk the people’s 
life. 

No 
calculation 
is needed 

Tabela Nr. 5  Koeficienti kr 
 

Category Type of structural system 
Structural 
coefficient 

ψ 
1. Steel framed 0.20 

 RC structures with brick masonry infilling walls not participating in 
seismic force resistance 

 

 
a)  0.25 

 b)  0.38 

2.   
                     c) by 
  interpolation 
 Where:  

 h = column height; 
b = the dimension of the cross section of column, parallel to the direction 
of seismic force. 

 

3. 
RC framed structures with brick masonry infilling walls 
participating force resistance. 0.30 

4. Frame-shear wall structures 0.28 
5. Cast-in-place or prefabricated large panel RC structures. 0.30 
6. Brick masonry structures without reinforced columns. 0.45 
7. Brick masonry structures with reinforced columns. 0.38 

 Tall structures such as chimneys, mats, towers and others  
 a) steel 0.30 

8. b) reinforced concrete 0.40 
 c) brick masonry 0.45 
 Silos, bunkers, tanks and other similar structures  

9. a) steel 0.20 
 b) reinforced concrete 0.25 
 Bridges and other types of transportation structures  

10. a) with reinforced concrete understructure 0.20 
 b) with partially or completely concrete understructure 0.28 
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 Retaining walls:  
11. a) reinforced concrete 0.25 

 b) concrete and stone 0.28 
12. Underground structures 0.25 

 Hydrotechnical structures:  
13. a) earth fill dams and rock fill dams 0.25 

 b) concrete and reinforce concrete 0.35 
14. Other types of hydrotechnical structures 0.35 

Tabela 6 Koeficienti Struktural ψ 

 
Figura 1 Harta sizmike e Shqiperise 

 

 



RAPORTI MEKANIK PER PROJEKTIN  E “PARKUT TE AVENTURAVE” 
 

Rr. R. Collaku P17.Ap249.Tel/Fax:00355(0)42250021.Mob:00355(0)682055829.Email:l_begaj@yahoo.com  nela@nela.al  www.nela.al Faq 13 
 

 
Figura 10 Koeficienti Dinamik 

 
Masat Inerciale 

Masat Inerciale qe do te merren parasysh ne analizen sizmike jane llogaritur bazuar ne Eurocode 1 Table A.1.1: 

Storage area: ψ2=0.8. 
Wind loads: ψ2=0.3 

 
Tabela 7 Vlera e rekomanduar e faktorit ψ per ndertesat 
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1.7 KOEFICIENTET E KOMBINIMIT TE NGARKESAVE 
 

Kombinimi i ngarkesave eshte bazuar ne Eurocod  

Kombinimi 
Ngarkesat 

Perhershme Perkohshme Era c 

Perhershme 
1 - - - 

1.35 - - - 

Perhershme + Perkohshme 
1 1.5 - - 

1.35 1.5 - - 

Perhershme + Era 
1 - 1.5 - 

1.35 - 1.5 - 

Perher. + Perkoh. + Sizmika 1 0.5x0.8=0.4 - 1 
Tabela 8 Kombinimet e forcave 

 
 

 
Figura 3 Kombinimi i forcave 
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Figura 4 Rezultatet e llogaritjese me SAP2000 
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Figura 5 Rezultatet e llogaritjese me SAP2000 

 
Table:  Base Reactions, Part 1 of 3 

Table:  Base Reactions, Part 1 of 3 

OutputCase CaseType StepType GlobalFX GlobalFY GlobalFZ GlobalMX GlobalMY GlobalMZ 

   Kgf Kgf Kgf Kgf-m Kgf-m Kgf-m 

COMB1 Combination  -2.735E-10 3.338E-12 92533.47 370133.89 -374466.07 1.481E-09 

COMB2 Combination  -1.896E-10 2.653E-12 65199.07 260796.27 -264029.25 1.023E-09 

COMB3 Combination Max 13350.84 3502.34 65775.31 353346.54 82249.38 54846.43 

COMB3 Combination Min -13350.84 -3502.34 64622.82 168246.01 -610307.87 -54846.43 

COMB4 Combination Max 13350.84 3502.34 66639.31 356802.54 78793.38 54846.43 

COMB4 Combination Min -13350.84 -3502.34 65486.82 171702.01 -613763.87 -54846.43 

COMB5 Combination Max 13350.84 3502.34 66639.31 356802.54 78793.38 54846.43 

COMB5 Combination Min -13350.84 -3502.34 65486.82 171702.01 -613763.87 -54846.43 

 
 

Table:  Base Reactions, Part 2 of 3 

Table:  Base Reactions, Part 2 of 3 

OutputCase StepType GlobalX GlobalY GlobalZ XCentroidFX YCentroidFX ZCentroidFX XCentroidFY 

  m m m m m m m 

COMB1  0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 

COMB2  0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 

COMB3 Max 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 

COMB3 Min 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 

COMB4 Max 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 

COMB4 Min 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 

COMB5 Max 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 

COMB5 Min 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 
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Table:  Base Reactions, Part 3 of 3 

Table:  Base Reactions, Part 3 of 3 

OutputCase StepType YCentroidFY ZCentroidFY XCentroidFZ YCentroidFZ ZCentroidFZ 

  m m m m m 

COMB1  0. 0. 4.03914 4. 0. 

COMB2  0. 0. 4.04169 4. 0. 

COMB3 Max 0. 0. 0. 0. 0. 

COMB3 Min 0. 0. 0. 0. 0. 

COMB4 Max 0. 0. 0. 0. 0. 

COMB4 Min 0. 0. 0. 0. 0. 

COMB5 Max 0. 0. 0. 0. 0. 

COMB5 Min 0. 0. 0. 0. 0. 

 
 

Table:  Modal Load Participation Ratios 

Table:  Modal Load Participation Ratios 

OutputCase ItemType Item Static Dynamic 

   Percent Percent 

MODAL Acceleration UX 98.0669 72.871 

MODAL Acceleration UY 97.8698 68.238 

MODAL Acceleration UZ 61.207 13.5151 

 
 

Table:  Modal Participating Mass Ratios, Part 1 of 3 

Table:  Modal Participating Mass Ratios, Part 1 of 3 

OutputCase StepType StepNum Period UX UY UZ SumUX SumUY 

   Sec      

MODAL Mode 1. 0.339573 2.874E-17 0.668 3.646E-16 2.874E-17 0.668 

MODAL Mode 2. 0.310482 0.728 2.196E-18 1.283E-03 0.728 0.668 

MODAL Mode 3. 0.182427 9.726E-18 0.014 4.654E-17 0.728 0.682 

MODAL Mode 4. 0.152787 5.763E-04 3.906E-18 0.134 0.729 0.682 

 
 

Table:  Modal Participating Mass Ratios, Part 2 of 3 

Table:  Modal Participating Mass Ratios, Part 2 of 3 

OutputCase StepType StepNum SumUZ RX RY RZ SumRX SumRY 

         

MODAL Mode 1. 3.646E-16 0.304 1.037E-16 0.011 0.304 1.037E-16 

MODAL Mode 2. 1.283E-03 4.058E-18 0.269 1.136E-18 0.304 0.269 

MODAL Mode 3. 1.283E-03 1.126E-03 1.145E-17 0.781 0.305 0.269 

MODAL Mode 4. 0.135 3.416E-17 2.466E-04 5.341E-17 0.305 0.269 

 
 

Table:  Modal Participating Mass Ratios, Part 3 of 3 

Table:  Modal Participating Mass Ratios, Part 3 of 3 

OutputCase StepType StepNum SumRZ 

    

MODAL Mode 1. 0.011 

MODAL Mode 2. 0.011 

MODAL Mode 3. 0.791 

MODAL Mode 4. 0.791 
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Table:  Modal Participation Factors, Part 1 of 2 

Table:  Modal Participation Factors, Part 1 of 2 

OutputCase StepType StepNum Period UX UY UZ RX RY 

   Sec Kgf-m Kgf-m Kgf-m Kgf-m Kgf-m 

MODAL Mode 1. 0.339573 -4.389E-07 -66.917125 1.563E-06 495.404447 9.257E-06 

MODAL Mode 2. 0.310482 69.859466 -1.213E-07 -2.933028 -1.811E-06 471.556636 

MODAL Mode 3. 0.182427 2.553E-07 9.786385 5.585E-07 -30.170947 -3.075E-06 

MODAL Mode 4. 0.152787 -1.965391 1.618E-07 -29.954207 5.254E-06 -14.273073 

 
 

Table:  Modal Participation Factors, Part 2 of 2 

Table:  Modal Participation Factors, Part 2 of 2 

OutputCase StepType StepNum RZ ModalMass ModalStiff 

   Kgf-m Kgf-m-s2 Kgf-m 

MODAL Mode 1. 39.101769 1. 342.368 

MODAL Mode 2. -4.052E-07 1. 409.53 

MODAL Mode 3. 335.960951 1. 1186.265 

MODAL Mode 4. -2.779E-06 1. 1691.163 

 
 

Table:  Modal Periods And Frequencies 

Table:  Modal Periods And Frequencies 

OutputCase StepType StepNum Period Frequency CircFreq Eigenvalue 

   Sec Cyc/sec rad/sec rad2/sec2 

MODAL Mode 1. 0.339573 2.9449E+00 1.8503E+01 3.4237E+02 

MODAL Mode 2. 0.310482 3.2208E+00 2.0237E+01 4.0953E+02 

MODAL Mode 3. 0.182427 5.4816E+00 3.4442E+01 1.1863E+03 

MODAL Mode 4. 0.152787 6.5450E+00 4.1124E+01 1.6912E+03 

Tabela 9 Rezultatet e llogaritjese me SAP2000 
 
 
 

Shenim : Kollonat e kulles se nisjes, me seksion HE300A, te perzgjedhura nga 
konstruktori, nuk perballojne ngarkesat sizmike Eurcode 8 (Siesmic design). Per 
te perballuar ngarkesat sizmike eshte e domosdosshme qe te armohen me brinje . 
Armimi te realizohet nen kontrollin e mbikeqyresit 
 
 

2. LLOGARITJA E KAVOS SE RRESHQITJES 

 
  KODET DHE NORMAT 

EN 1990: Basis of structural design EN 1991: Actions on 
structures 
EN 1992: Design on concrete structures EN 1993: Design of steel structures 
EN 1997: Geotechnical design 
EN 15567-1:2015 Sports and Recreational Facilities. Part 1 EN 15567-2:2015 
Sports and Recreational Facilities. Part 2 
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TE DHENAT KRYESORE 

Projektimi i godinave: Klasa e 
nderteses:  
NGARKESAT 

Kushtet  dhe kombinimet 
Qendrueshmeria (EQU) Gamma G: 1 
 Gamma Q: 1.35 
Forcat (STR/GEO) Gamma G: 1.2 
 Gamma Q: 1.35 
Ekstremet Gamma G: 1 
 Gamma Q: 1 
 Gamma A: 1 

Tab 10 Kombinimet e forcave 
 

Usability Limit Conditions 
Characteristic Gamma G: 1 
 Gamma Q: 1 
Frequent Gamma G: 1 
 Gamma Q: 1 
Quasi-permanent Gamma G: 1 
 Gamma Q: 1 
   

 
 

TE DHENAT QE KERKOHEN PER LLOGARITJEN E ZIPLINE  
 

TE DHENAT GJEOMETRIKE 
Gjatesia 

 
L = 

 
1133.62 m 

 

Kuota maksimale    ELH = 1014.8 m Start height 
Kuota minimale               
Koeficienti delta 

ELL = 
   delta = 

       f = 

860.2 m 
154.6 

m 
155 

 

Stop height 
 
Must be bigger than 'delta' 

Te dhenat e litarit 
Diametri. 

 

     Rdia = 

 

18 mm 

 

P355 Pfeifer 
Pesha 
Forcat minimale prerese moduli E 

Rw = 
Fmin = 
E = 

159 
kg/100m 

294.48 kN 
 

 

 

Koef. I zgjerimit termik.    αL = 11.00  x 10^(-6) K^(-1) 
Prerja terthore e litarit      Asc = 193.40 mm^2 

NGARKESAT 
Pesha vetiake e litarit 

 

q = 

 

0.0156 kN/m 
Pesha e akullit  IL = 0 kN/m 

Pesha e personave     Wu = 120 kg 
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Ngarkesat     PL = 1.18 kN 
Pre-tension      Pre-T = 0.00 kN 
Temperatura maksimale TempMax = 30  deg C 

Faktori i sigurise  3 
Tab 11 Te dhenat per llogaritjen e litarit 

 
LLOGARITJET GJEOMETRIKE  

 
Diferenca  
Delta = ELH - ELL 

Delta = 154.60 m 

Distanca e litarit 
Ldist = L2  + Delta2 

Ldist = 1144.11 m 

 

Tab 12 Llogaritjet gjeometrike 
 

Kendi i litarit alfa = 7.77 deg 
Delta 

alfa = atan   
L 

 
Sag = 7.87 m 

     Sag, % =    0.69% 
 
 
 
 
 

 
Fig. 6 Skema e litarit  

 

 

 
Parametrat 
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Parametër     Ψ = 0.067  

                      

 

Kordinatat e mbarimit   x˳ = 1133.62 

Nga ekuacioni i gjatësisë 

Parametër 

 

a = 4709.59 

Reagimi horizontal    H = 73.46 kN 

H = a · q 

Gjatësia e litarit   

 

L = 1146.9 m 

 
Tensioni në pikën e nisjes Ta = 75.88 kN 

Ta = q · (a + f ) 

Tensioni në pikën e mbarimit

 

Tb = 73.47 kN 

Tb = q · ( a + f – δ ) 

Tensioni maksimal Tmax = 75.877 kN 

Tension i kabullit pas aplikimit të faktorit të sigurisë  Tult = 227.632 kN 

MBF  = 0.773  

point no. x f(x) point no. x f(x) point no. x f(x) 
0 0.00 0.00 35 396.77 -93.05 70 793.53 -144.16 
1 11.34 -3.24 36 408.10 -95.09 71 804.87 -145.01 
2 22.67 -6.45 37 419.44 -97.10 72 816.21 -145.82 
3 34.01 -9.62 38 430.78 -99.07 73 827.54 -146.59 
4 45.34 -12.76 39 442.11 -101.01 74 838.88 -147.33 
5 56.68 -15.86 40 453.45 -102.92 75 850.21 -148.04 
6 68.02 -18.93 41 464.78 -104.79 76 861.55 -148.71 
7 79.35 -21.96 42 476.12 -106.62 77 872.89 -149.35 
8 90.69 -24.96 43 487.46 -108.43 78 884.22 -149.96 
9 102.03 -27.93 44 498.79 -110.19 79 895.56 -150.53 

10 113.36 -30.86 45 510.13 -111.93 80 906.90 -151.06 
11 124.70 -33.76 46 521.47 -113.63 81 918.23 -151.57 
12 136.03 -36.63 47 532.80 -115.29 82 929.57 -152.03 
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0.00 
 

-20.00 
 

-40.00 
 

-60.00 
 

-80.00 
 
-100.00 
 
-120.00 
 
-140.00 
 
-160.00 
 
-180.00 

ZIP LINE  

13 147.37 -39.45 48 544.14 -116.93 83 940.90 -152.47 
14 158.71 -42.25 49 555.47 -118.52 84 952.24 -152.87 
15 170.04 -45.01 50 566.81 -120.09 85 963.58 -153.23 
16 181.38 -47.74 51 578.15 -121.62 86 974.91 -153.56 
17 192.72 -50.43 52 589.48 -123.11 87 986.25 -153.86 
18 204.05 -53.09 53 600.82 -124.57 88 997.59 -154.12 
19 215.39 -55.71 54 612.15 -126.00 89 1008.92 -154.35 
20 226.72 -58.30 55 623.49 -127.39 90 1020.26 -154.54 
21 238.06 -60.86 56 634.83 -128.75 91 1031.59 -154.70 
22 249.40 -63.38 57 646.16 -130.07 92 1042.93 -154.83 
23 260.73 -65.87 58 657.50 -131.36 93 1054.27 -154.92 
24 272.07 -68.32 59 668.84 -132.61 94 1065.60 -154.98 
25 283.41 -70.74 60 680.17 -133.84 95 1076.94 -155.00 
26 294.74 -73.12 61 691.51 -135.02 96 1088.28 -154.99 
27 306.08 -75.48 62 702.84 -136.17 97 1099.61 -154.94 
28 317.41 -77.79 63 714.18 -137.29 98 1110.95 -154.86 
29 328.75 -80.07 64 725.52 -138.38 99 1122.28 -154.75 
30 340.09 -82.32 65 736.85 -139.43 101 1133.62 -154.60 
31 351.42 -84.53 66 748.19 -140.44  
32 362.76 -86.71 67 759.53 -141.42 
33 374.09 -88.86 68 770.86 -142.37 
34 385.43 -90.97 69 782.20 -143.28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graf.1 Koordinatat e litarit 
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2.1 SISTEMI I FRENIMIT 
 

ZipSTOP përdor një sistem frenimi magnetik vetërregullues për të frenuar pjesëmarrësit në mënyrë të sigurtë 
dhe të qetë. Me aftësinë për të frenuar pjesëmarrësit në mënyrë të sigurtë me shpejtësi të lartë, zipSTOP do të 
plotësojë një nevojë kritike për operatorët zipline. 
 
Përfitimet kryesore të sistemit të frenimit të zipSTOP përfshijnë: 
 
 Teknologji aktuale e frenimit Eddy 
 Peshat e ndryshueshme midis vozitësit dhe shpejtësisë së tij relative 
 Distanca e kontrolluar e frenimit 
 Kosto e ulët operacionale 
 Kosto të ulëta të mirëmbajtjes 
 E qëndrueshme ndaj mjedisit 

     
Fig. 7 Frenuesit e litarit 

 
 
Ndertimet inxhinierike të platformave për lojrat e ndryshme në pemë, përputheshin plotësisht me kritikat 
e inxhinierit të pyjeve, për të mos prishur drurin. Mbërthimi i këtyre platformave në trungje do të bëhej 
me një llastik gome dhe një kurore druri mbrojtës i stazhonuar ku rreth të cilit do të lidhej përrreth kavo i 
celikut i cili ishte gjithashtu i mbështjellë. Pra, çdo gjë është për të qënë në harmoni dhe në mbrojtje të 
natyrës. Pas inspektimit të punimeve në qytet, piketimin e rrugëtimit të zipline-it, vendosja e urës 
lidhëse, këndit të lojrave në tarrasën para fillimit të pedonales buzë liqenit, z.Hajej inxhinier i kompanisë 
hollandeze dha mendimin dhe dëshirën për të ndihmuar në punime gjatë periudhës që do të qëndroj  në 
Pukë për të ndjekur projektin, të cilin ai e priste me padurim për të marrë pjesë në zhvillimin e një rajoni 
aq të bukur por të lënë në harresë, sipas tij. Punimet në dru si p.sh stola, karrige, llampadare për 
ndriçimin gjatë shëtitores, pastrimi dhe rregullimi i zonës pas diges së liqenit për ta bërë të vizitueshem 
nga vizitorët ku janë disa tunele të ish-reparteve komuniste, park lojrash po në dru për fëmijë nën 1,30 m 
etj rregullime të tilla, që të jenë gjithmonë në kuadrin e “ drurit, dheut, gurit, gjelbërimit ”, do të 
drejtoheshin nga vete ai, për të pasur nje projekt tërësisht natyre-dashëse. 
 
2.2 Pyll me litar te larte 
 
 Ndërtimi në pemë 
 Përdorimi: rekreative dhe / ose zhvillimore 
 Kërkohet system pajisje me litare(Belay) 
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 Kërkohet udhëzimi dhe mbikëqyrja 
 Forcimi në varësi të dizajnit dhe sistemit të sigurisë 
 Ngarkesa e mirëmbajtjes = e rëndë  
 Investimi fillestar <300 njerëz në ditë ≈ 250k Kurset e Litarëve të Lartë 
 

         
Fig. 8 Foto e litareve 

 
 Kurset e Litarëve të Lartë 
 Ndërtimi në shtylla 
 Përdorimi: rekreative dhe / ose zhvillimore 
 Kërkohet sistem pajisje me litare(Belay) 
 Kërkohet udhëzimi dhe mbikëqyrja 
 Forcimi në varësi të dizajnit dhe sistemit të sigurisë 
 Ngarkesa e mirëmbajtjes = normale 
 Investimi fillestar <300 njerëz në ditë ≈ 350k 

 

                              
Fig. 9 Foto e parkut 

 
2.3 Kullat e aventurave 
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• Aktivitete të shumëfishta (ngjitje, zip,etj) 
• Përdorimi: rekreative dhe / ose zhvillimore 
• Kërkohet sistem pajisje me litare(Belay) 
• Kërkohet udhëzimi dhe mbikëqyrja 
• Forcimi në varësi të dizajnit dhe sistemit të sigurisë 
• Ngarkesa e mirëmbajtjes = normale 
• Investimi fillestar <100 njerëz në ditë ≈ 150k  
 

                       
Fig. 10 Kullat e aventurave 

 
Litarë të ulët 
 
• Ndërtimi në pemë ose shtylla 
• Përdorimi: rekreative dhe / ose zhvillimore 
• Nuk kërkohet asnjë sistem pajisje me litare(Belay) 
• Kërkohet mbikëqyrje e kufizuar 
• Forca në varësi të dizajnit dhe përdorimit 
• Ngarkesa e mirëmbajtjes = normale 
• Investimi fillestar <300 njerëz në ditë ≈ 150k  
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Fig. 11 Litaret e ulet 

 
Ziplinet  
• Ndërtimi në pemë, shtylla ose kulla 
• Përdorimi: rekreative 
• Kërkohet sistem pajisje me litare(Belay) 
• Kërkohet udhëzimi dhe mbikëqyrja 
• Forca në varësi të dizajnit dhe përdorimit 
• Ngarkesa e mirëmbajtjes = normale 
• Investimi fillestar <100 njerëz në ditë ≈ 150k  
 
       
 

  
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

Fig. 12  Ziplinet 
 
 

Rollercoaster Zipline 
• Ndërtimi në pemë, shtylla ose kulla 
• Përdorimi: rekreativ 
• Kërkohet sistem pajisje me litare Belay 
• Kërkohet udhëzime dhe mbikëqyrje 
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• Forcimi në varësi të dizajnit dhe përdorimit 
• Ngarkesa e mirëmbajtjes = normale 
• Investimi fillestar <250 njerëz në ditë ≈ 500k  

    
 

Canopy Walkway 
• Ndërtimi në pemë, shtylla ose kulla 
• Përdorimi: Vëllimi i lartë rekreativ 
• Nuk kërkohet sistem pajisje me litarw Belay 
• Kërkohet mbikëqyrje e kufizuar 
• Forca në varësi të dizajnit dhe përdorimit 
• Ngarkesa e mirëmbajtjes = normale Investimi fillestar <1000 njerëz në ditë ≈ 500k  
 

  
 
 
Funpark 
• Ndërtimi në pemë, shtylla ose kulla 
• Përdorimi: Vëllimi i lartë rekreativ 
• Nuk kërkohet sistemi pajisur me litarw  Belay 
• Kërkohet mbikëqyrje e kufizuar 
• Forca në varësi të dizajnit dhe përdorimit 
• Ngarkesa e mirëmbajtjes = normale 
• Investimi fillestar <1000 njerëz në ditë ≈ 350k 
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3. SISTEMI I MBROJTJES NGA ZJARRI 
 
3.1 Hyrje 
 
Sistemi i mbrojtjes kunder zjarrit eshte projektuar per te perballuar ne dy forma situtaten emergjente per 
shuarjen e zjarrit. 
 
Mbrojtja aktive : 
Ka te beje me instalimin e dispozitivave shuares sikurse hidrantet e brendshem dhe te jashtem, fikset me 
shkume pluhur e gas, sprinklerat, detektorete tymit, flakes etj. 
 
Mbrojtja pasive : 
Ka te beje me materialet e strukturave te nderteses, te cilat vleresohen ne baze te rezistences qe paraqisin 
karshi zjarrit, seksionet e ndarjeve, sistemin e daljev te emergjences, ventilimit te tymrave etj. 
 
Ne kete seksion do te trajtohet vetem pjesa aktive e sistemit te mbrojtjes kunder zjarrit pa pjesen e 
dedektimit dhe nderhyrjes automatike. 
 
Sistemi i mbrojtjes kunder zjarrit do te realizohet ne baze te: 
 
Dimensioneve, specifikimeve dhe kualitetit te materialeve te percaktuar ne vizatim, instruksioneve te 
Inxhinierit perfaqsues,standarteve dhe normave lokale si dhe ato te vendeve te Komunitetit Europian. 
Sistemi i mbrojtjes kunder zjarrit respekton te gjitha kerkesat e detyrueshme shteterore qe kane te bejne 
me normat / standartet qe jane ne fuqi aktualisht ne Shqiperi si dhe normat italiane CNVVF/CPAI UNI 
9485. 
Gjate procesit te disenjmit dhe aplikimit te sistemit eshte mire qe te kontaktohet me autoritetet vendore te 
MKZSH per te siguruar nje testim dhe aprovim te ketij instalimi. 
 
3.2 Klasifikimi i zjarreve 
 
Per te perdorur agjente shuares te pershtatshem gjate procesit te mbrojtjes nga zjarri, ne funksion te 
materiave qe mund te marrin flake, duhet te merren patjeter ne konsiderate klasa e zjarrit. 
Ne baze te normave / standarteve bashkekohore, pajisjet shuarese te zjarrit jane klasifikuar ne pese klasa. 
 
Standardi europian DIN EN per keta shuarsa dallon klasat e meposhtme: 
 

Klasa        Perdoret per zjarre qe e kane origjinen prej materialeve te ngurte 
sikurse derrase, leter, plastik, tekstile,etj. 

Klasa       Perdoret per zjarre qe e kane origjinen prej materialeve telengshem 
sikurse benzene, benzole, nafte, alkol, vajra etj. 

Klasa       Perdoret per zjarre qe e kane origjinen prej materialeve te gazte sikurse 
metan, propan, butan GPL etj. 

Klasa      Perdoret per zjarre qe e kane origjinen prej materialeve metalike sikurse 
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alumin,magnesium, sodium, etc. 
 

Klasa                 Perdoret per pajisje elektrike qe jane nen tension. 
Ne vizatime jane percaktuar me saktesi edhe zonat qe kane lidhje me klasat e zjarrit si dhe vendet ku 
jane vendosur hidrantet si dhe fikset e zjarrit. 
 
3.3 Substancat shuarese te zjarrit 
 
Duke marre ne konsiderate karakteristikat e nderteses si dhe aktivitetet qe zhvillohen, do te perdorene substanca 
shuarese si me poshte: 
 

Uje: (zyra, salla, ambiente te perbashketa etj.); 
Shkume: (salla e makinerive, depozitat e naftes); 
Hidrokarbure pluhuri ose halogjene: (trasformator, UPS, panele elektrike). 

 

3.4 Pajisjet e shuarjes se zjarrit 
 
Tipet e fiksuar 
 

Hidrante  ne brenedesi te godines  (aplikohen) 
Hidrante jashte godines  (aplikohen) 
Sisteme me shprinkler (nuk jane aplikuar) 

 

Tipe te levizshem (cilindra karelato shkume, pluhur), (aplikohen). 
 
3.5 Kritere te pergjithshme projektuese 
 
Eshte konceptuar qe te projeketohet ne perputhje me kerkesat dhe normat e pajisjeve shuarse qe do te 
aplikohen. Duke konsideruar qe hidrantet zene pjesen me te madhe ne sistemin kunder zjarrit, ai 
analizohet ne menyre te veçante duke selektuar njekohesisht edhe tipologjine tij. 
 
Efikasiteti i sistemit te mbrojtjes kunder zjarrit pa anashkaluar aftesine e operatoreve, do te varet ne nje 
shkalle te larte nga mjaftueshmeria e kapacitetit te ujit dhe presionit te tij, te cilet duhet te jene te 
mjaftueshem per te shperndare ne lançe sasine e nevojshme te  ujit si dhe te kene mundesine e kontrollit 
dhe te shuarjes ne kohen e duhur nje zjarr te mundshem . 
 
Faktoret percaktues 
 
Faktoret percaktues qe duhen marre ne konsiderate gjate projektimit duhet te jene : 
 

 Natyra dhe permasa e zjarrit; Madhesia e zones qe do 
te mbrohet; 

 Mundesia e perhapjes me shpejtesi e zjarrit; 
 Kerkesat dhe normat sipas UNI 10779 si dhe ato qe jane ne fuqi ne Shqiperi. 
 

Furnizimi me uje i sistemit te mbrojtjes nga zjarri 
 
Pajisjet e shuarjes se zjarrit duhet te disponojne sasine komplete te ujit te nevojshem per luftuar zjarrin ne 
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momentin kur ai shfaqet. Kjo do te realizohet nepermjet instalimit te hidranteve te ujit brenda dhe jashte 
nderteses. Këto nga na e tyre duhet te furnizohen me sasinë e duhur te ujit si dhe presionin e mjaftueshëm  

 

Burimi i furnizimit me uje 
 
Furnizimi me uje konsiston ne nje nga kombinimet e meposhtem: 
 

 Lidhja me rrjetin e ujit te qytetit; 
 Rezervuari vertiikal i lidhur me nje pompe me seksion te pershtatshem per furnizim. 
 

Sasia e ujit te kerkuar: 
 
Kerkesat per depozitim te ujit per mbrojtje kunder zjarrit jane bazuar ne konsiderimin qe ne nje kohe te 
mundshme mund te perballemi me rrezikun e çfaqjes se zjarrit. Sasia e ujit qe kerkohet eshte barabarte 
me kerkesat per uje te vazhdueshem per shuarjen e zjarrit si dhe kohen ne dispozicion qe duhet per 
eliminimin e tij. Kjo sasi perzanton realisht depoziten e nevojshem ne dispozicion per mbrojtjen nga 
zjarri. 
Ne rastin tone konkret ku jane marre ene konsiderate aktivitetet qe kryen ne godine, lendet dhe materialet 
e depozituar, refernca i perket zonave me ngarkese zjarri te moderuar. Ne kete rast sistemi duhet te 
posedoje karakteristika te tilla: 
 
Pra duhet garantuar nje sasi uji qe te furnizoje tre hidrante (tipi Kasete) qe ndodhen ne nje pozicion 
hidraulik me te sfavorizuar me sasi uji minimale prej 120 l/min per rastin e nje kolone vertikale dhe me 
dy ose me shume kolona duhen te furnizoj minimalisht 2 hidrant per kolone ,me presion ne dalje prej 2 
bar dhe nje kohe zgjatje prej 60 min. 
 

• Presioni : min / max: 2 / 4.5 (bazuar ne formulen Hazen Williams, presion 20m, humbje 10 m, presion pune 
20 m ) 

• Zona e mbrojtur ≤ 1000 m² 
• Autonomia ≥ 60 min 

 

3.6 Rezervuaret e ujit 
 
Depozitat e ujit do te jete ne formen e rezervuareve vertikal mbi toke dhe qe duhet te jene ne perputhje 
me dimensionet dhe percaktimet te bera ne vizatim, duke perfshire lidhjet, menyren e furnizimit me uje, 
tubacionet lidhese, kaperderdhjen, galexhantet mekanik etj, si dhe te gjitha kerkesat per te siguruar nje 
funksionim normal. Rezervuaret e mesiperm duhet te sigurojne sasine e nevojshem te ujit sipas 
percaktimeve te mesiperm. Volumi i tyre si dhe specifikimet teknike te tjera jane prezantuar ne vizatimet 
perkatese. Volumi dhe sasia e rezervuarve duhet kalkuar edhe ne vartesi te kerkesave speciale per 
mbrojtjen kunder zjarrit, sikurse numri i hyrjeve ne ambiente te veçanta, siperfaqeve qe mbrohen, 
normave specifike etj. Materiali i rezervuarve duhet te jete prej çeliku te zinguar ose prej çeliku inoks. 
Forma e tyre do te jete cilindrike vertikale. Kjo forme varet nga vendi i instalimit dhe kerkesave ne 
projekt. Kalkulimi i trashesise se materialit te rezervuarit do te dipendohet nga volume i rezervuarit si dhe 
forma por kjo trashesi nuk duhet te jete me pak se 1.5 mm 

Rezervuari i uijit do te kompozohen si me poshte: 
 
 Tubacionet e furnizimit me uje, ne keto tubo do te vendosen valvola moskthimi; 
 Tubacione e shperndarjes, ne keto tubo do te instalohen valvola moskthimi; 
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 Tubo shkarkimi (troppo pieno) qe do te instalohen jo me poshte se 150 mm se kapaku i rezervuarit ; 
 Tubo boshatisje qe do te instalohen ne pjesen e poshtme te rezervuarit. Ai duhe te jete i pajisur me ne 

valvul kontrolli; 
 Tubo sinjalizimi sipas kerkeses se supervizorit qe do te instalohet 20 – 30 mm ne tubon e troppo 

pianos; 
 Galexhant mekanik. 
 
Diametrat dhe gjatesite e tubove te mesiperm do te jene ne vartesi te volumit te ujit. Te gjitha lidhjet dhe 
rrjeti i brendshem eshte dimensionuar ashtu sikurse tregohet ne vizatim. Te gjitha tubot ne kete rast do te 
pergatiten prej çeliku te galvnizuar. 
 
Rezervuari i ujit do te instalohen ne pjese te percaktuara rigorozisht ne ndertese. Bazamentet e rezervuarit 
duhet te jete prej betoni ose me pjese te jera qe ti rezistojne lageshtires dhe rrjedhjeve dhe kondensimeve 
te ujit . Te gjitha punimet e instalimit duhet te kryhen ne menyre perfekte dhe ne perputhje me kerkesat 
teknike qe kerkohen ne projekt. Perpara instalimit te rezervuareve, kontraktori duhet prezantoje per 
miratim katalogun me te dhenat teknike te nevojshme, çertifikaten e kualitetit, origjinen e mallit, si dhe 
nje garanci prej 10 vjetesh. 
3.7 Tubacionet e shperndarjes dhe lidhjet 
 
Diametrat dhe gjatesite e tubove sikurse e theksuam me siper do te jene ne vartesi te volumit te ujit 
dhe te gjitha lidhjet e rrjetit te brendshem te furnizimit me uje do te kalkulohen me te njejten 
metodologji sikurse ato te furnizimit me uje sanitar. 
I gjithe rrjeti i brendshem do te pergatitet prej tubo çeliku pa tegel dhe me mure te  trashe. Tubot me 
filetim duhet te shmangen. Lidhjet prej çeliku pa saldim si dhe ato prej materialesh te tjere jo te djegshem 
mund te perdoren. 
 
Kontraktori duhet ti vere ne dispozicion Inxhinierit te zbatimit te gjitha vizatimet e punes ne te cilat 
tregohet lay –out i tubove ne te gjithe ndertesen si dhe aksonometrine e tyre. 
Keto lay –out e duhet te tregojne te gjitha kuotat, gradientet, kthesat etj. Projektuesi ne kete rast duhet te 
marre parasysh qe te projektoje rrjetin e tubacioneve me nje minimum te numrit te perkuljeve dhe te 
kthesave te detyrueshme, por njekohesisht duhet te parashikoje te pakten nje perkulje per zgjerimet dhe 
kontraktimet termike. Rrezja minimale e kthesave te tubove duhet te jete sa trefishi i diametrit te tubit. 
Tubot duhet te jene ankoruar dhe te siguruar per te minimizuar demtimet dhe vibrimet . Suportet duhet te 
sigurojne gjithashtu nje ekspansion termik normal te tubove. 
 
Te gjitha tubacionet do te mbulohen mbas perfundimit te te gjithe punimeve te muraturave. Tubot duhet 
te jene lidhur dhe te vendosur ne mbeshtjellje kur duhet te jete e nevojshme. Tubot asnjehere nuk do te 
mbulohen pa miratimin e inxhinierit supervisor. Ne te gjitha rastet duhet te parshikohet mbrojtja nga 
korozioni. 
Mbas perfundimit te punimeve te instalimit te tubacioneve ata duhet ti nenshtrohen proves ne nje presion 
8 here me te madh se ai i punes per nje kohe prej 4 oresh. Çdo rrjedhje e konstatuar do te riparohet duke 
perseritur testimin e mesiperm perseri. 

Te gjitha tubacionet brendshme duhet te kene seksion te brendshem rrethor dhe nje spesor uniform si dhe 
te gjitha siperfaqet e brendshme dhe te jashtme duhet te jene pa defekte dhe gërvishtje. 
 
3.8 Grupi i pompimit 
 
Pompa e zjarrit duhet te jene te asembluara ne nje stacion te vetem pompimi dhe duhet te jene kompozuar 
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ne perputhje me kerkesat e projektit. 
Kjo njesi konsiston ne pjesen elektike te perbere nga dy pompa zjarri shërbimi me motora elektrike, 
panelit te komandimit si dhe aksesoreve te tyre. Konstruksioni i pompave do te jete vertikal ne te cilat 
presioni realizohet konstruktivisht me aksion centrifugal.  
 
Stacioni i pompimit eshte i pajisur me panel kontrolli i cili komandon secilen pompe dhe ku pajisjet e 
tyre komandojne ne menyra te percaktura, sikurse nisjen, ndalimin e pompes duke realizuar njekohesisht 
monitorimin dhe sinjalizimet e nevojshem duke percaktuar keshtu statusin dhe kondicionet e stacionit te 
pompimit . Perpara daljes nga fabrika çdo pompe duhet te testohet hidraulikisht nga kjo fabrike per nje 
periudhe te pakten prej 5 minutash. Testi i presimit nuk do te kryhet me me pak se 16 bar. Gjate presimit 
nuk duhet te kete shfaqje te rrjedhejve si dhe nje kopje e testit duhet  te shoqeroje grupin gjate levrimit . 
 
Burimi i ujit qe duhet te kene pompa dhe rrjeti ne dispozicion duhet te jete i pershtatshem ne ne kualitet 
dhe ne sasi . Keto karakteristika duhet te percaktohen para perzgjedhjes se pompave mbasi ato 
parashikojne te dhenat teknike te lejushme per kualitetin ujin qe pompojne. Gjate kalkulimit t 
eprevalencesse pompes (resioni i kerkuar) duhet marre ne konsiderate lartesia e nderteses, presioni ne 
dalje te hidrantit me te safavorizuar si dhe huimbjet lokale gjatesore dhe ato lokale. 
 
Secila pompe duhet te jete e pajisur me valvol sigurie si dhe nje valvol mbyllese nese kemi mungese te 
presionit ne thithje te saj. Kjo valvol vendoset ne seksionin e dergimit perpara valvoles se kontrollit ne 
dergim. Ajo eshte valvol parandaluese ne rastet e mungeses se ujit ne rrjet per te parandaluar keshtu 
mbinxehjen e pomapve gjate punes ne boshllek. Parashikime duhet te behen edhe per shkarkimin e ujit ne 
pusete. Minimumi e dimensionimt te valvolave te shkarkimit do te jete 3/4”. 
 
Pompa e zjarrit, motorat elektrike si dhe paneli i kontrollit duhet te jene te mbrojtur kunder nderprerjes se 
sherbimit ne raste kur ka eksplozione, zjarre, termete, stuhi,  ngrirje, vandalizma si dhe raste te tjera te 
ngjashme. Kujdes duhet bere edhe per ventilimin e dhomave te pompave. 
 
Pompa e zjarrit duhet te instalohen ne pjese te veçanta te nderteses te cilat duhet te jene te pershtatshme 
per mirembajtje dhe sherbime te rastit. Ne varesi te skemes se perzgjedhur ato mund te instalohen ne 
bazamentin e nderteses. 
 
Perceç kesaj ato duhet te vendosen dhe te mberthehen ne suporte metalike te cilet jane te mberthyer ne 
bazamentin e nderteses. Keto suporte metalike nuk duhet te jene te lidhur me muret apo themelet e 
nderteses. Pompa lidhen me rondele gome, si dhe jasteke rere ose druri apo binare druri per te elminuar 
zhurmat gjate punes. 
 
Pompa mbrojtjes kundra zjarrit 
 

Dy pompa te lidhura me kolektor dergimi dhe thithje, tipi centrifugal, horizontale, lidhja me 
fllanxhe dhe xhuto antivibruese. 
 

Trupi i pompes dhe motorit jane te lyer me resine ipoxide. 
 
Trupi : Gize 
Rrotori : Plastik 
Pjeset komunikuese             : Gize 
Boshti : X 20 Cr 13 (1.4021) 
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Kapak I boshtit                    : 316 stainless steel Hermetizues mekanik AQ1EGG (Standard) 
Fluidi : Uje i paster 
Prurja : 15 m³/h 
Presioni                                : 50 m ose 500 kPa 
Temperatura e punes: (-10 to + 120°C)  
Presioni i punes:  (max. 10 bar) NPSH 
(pompa) : 1.22 m 
Motor  
Peshtjella                            :  3~400V/50Hz  
Fuqia e motorrit                   : 2 x 2.2 kW  
Shpejtesia                            : 2 950 1/min 
Rryma : 2 x 4.4 A 
Mbroitja : IP 55 
Lidhjet e fllanxhave            :  DN 65 / PN16 
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Fig.13 Te dhenat e pompes 

Dyshemeja prej betoni e ambientit teknik duhet te paiset me sistem drenazhimi per te perballuar 
largimin e ujit qe del nga pajisjet kritike sikurse pompat, hidrantet etj. 
Te gjitha punimet e instalimit duhet te kryhen ne menyre perfekte dhe ne perputhje me kerkesat teknike 
qe kerkohen ne projekt. Perpara instalimit te pompave, kontraktori duhet prezantoje per miratim 
katalogun me te dhenat teknike te nevojshme, çertifikaten e kualitetit, origjinen e mallit, si dhe nje 
garanci prej 3 vjetesh. Skema e instalimit te pompave jepet ne vizatimet teknike. 
 

3.9 Hidrantet dhe fikset e zjarrit 
 
Shuaresit e zjarrit mund te klasikohen si me poshte: 
 

 Hidrante ne brendesi te godines;  
 Hidrante jashte godines;  
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 Sisteme me shprinkler; 
 Fikse te levizshme; 
 Cilindra fiks te ndryshem. 
 

Shuarsit e zjarrit me uje jane perzgjedhur si komponentet me aktive ne sistemin e perzgjedhur te shuarjes 
se zjarrit. Ata jane llogaritur te kene ne dispozicion te tere sasine e ujit te nevojshem ne rastin e çfaqjes se 
zjarrit. Kjo eshte bere mundur me parashikimin ne projekt te instalimit te hidranteve ne brendësi dhe 
jashte godines. Ne menyre qe hidrantet te kene sasine e nevojshme te ujit si dhe nje presion te 
mjaftueshem projekti eshte pergatitur ne perputhje me normat qe dimensionojne llojin e hidrantit qe 
duhet te instalohen ne objekt. Ata jane instaluar ne çdo kat ne afersi lances rreziku potencial te zjarrit si 
dhe jane vendosur ne kuti çeliku te emaluar dhe te lyer me boje te kuqe si dhe me xham ne faqen e 
perparme. Hidrantet jane te perbere prej saraqineskes nderprerese, tubit te gomuar per kalimim e ujit me 
nje gjatesi prej 30 m, lançes si dhe sprucatorit. Te gjitha keto pajisje jane te vendosura ne boksin prej 
llamarine çeliku, i cili vendoset ne brendesi te murit dhe ka nje nivel me siperfaqen e tij. 
Hidrant i brendeshem 
 

Fig. 14 Hidrant 
 

Fludi i punes Uje 
Temperatura e fluidit 0 deri ne + 50 ºC 
Hidrant i shuarjes se zjarrit   

Sasia 5 cope 
Dimensionet   

- Kasa 560 x 360 x 160 mm 
- Valvula e hidrantit 1 ½” DN 40 
- Dalja e tubit 1 ½” DN 40 
- Hundeza e daljes 12 mm 
Materiali  Gize 
- Kasa Llamarine çeliku Ngjyre e kuqe polyester, RAL 3000 
- Frami Alumin gri I anodizuar 
- Pamja ballore Xhame Pa ngjyre 
- Dalja e tubit dhe e hundezes  Tunxh 
- Markuçi E kuqe Zgjatimi me tub poliuretani 
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Tabela 13. Te dhenat e hidrantit 
 

Tipet e cilindrave qe perdoren per shuarjen e zjarreve dhe perdorimi tyre ne perputhje me materialin e 
burimit te zjarrit, jane prezantuar ne tabelen ketu me poshte: 

 
 Klasa: 

 

 

 

 

 

 

 

 Emertimi i cilindrit (fikses) antizjarr  

Fikse me pluhur PG 
 

 
 

 
 

  

Fikse me pluhur (per zjarre te 
shkaktuar nga metale) 

PM 
    

 

Fikse me pluhur (me pluhur special) P  
 

 
 

  

Fikse me Dioxide carbon (CO2) K  
 

   

Fikse me shkume S 
 

 
 

   
Tabela 14. Llojest e fikeseve 

 
Numri dhe dimensioni i cilindrave per shuarjen e zjarreve eshte percaktuar ne perputhje me normat / 
standartet ekzistues. Ata duhet te mirembahen dhet kontrollohen te pakten çdo dy vjet prej autoritetve te 
liçensuara. 
 

4. SISTEMI I FURNIZIMIT TE UJIT SANITAR (I FTOHTE / NGROHTE) 
 
4.1 Dimensionimi 
 
Dimensionimi dhe projektimi i te gjithe komponenteve dhe aksesoreve te sistemit te furnizimit dhe te 
shperndarjes te ujit te ftohte & ngrohte sanitar eshte realizuar duke marre ne konsiderate elementet e 
meposhtem: 
 
 Skema e shperndarjes; 
 Dimensionimi i rezervuarve te ujit per 48 ore autonomi; 
 Percaktimi i prurjes nominale per çdo aparat h/sanitar dhe dimensionimi i tubove; 
 Dimensionimi i tubacioneve magjistrale dhe ato te riqarkullimit; 
 Prurja totale nominale; 
 Prurja projektuese; 
 Presioni i punes; 
 Humbjet gjatesore njesi te presionit; 
 Shpejtesia max. e qarkullimit te ujit; 
 Dimensionimi i stacionit te pompimit (shpejtesi konstante); 
 Dimensionimi i autoklaves; 
 Dimensionimi i boilerave elektrike. 
 
4.2 Grupi i pompimit 
 
Grupi i pompimi te ujit eshte pjesa me rendesishme e sistemit. Ai eshte parashikuar te funksionoje me 
pompa dhe rezervuar beton arme parametrat e te cileve jane llogaritur ne perputhje me diagramat ditore te 
nevojave per uje dhe konfiguracionit te rrjetit. 
Ne funksion te tyre jane llogaritur presioni, prurja, fuqite e pompave si dhe specifikime teknike te tjera te 
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paraqitura ne vizatim. Sistemi eshte projektuar duke parashikuar nje stacione pompimi, i cilat duhet te 
instalohen ne perputhje me kerkesat e projektit. 
 
Stacioni automatik i furnizimit me uje sanitar 
 
Stacioni eshte parashikuar qe te siguroje nje sasi uji qe perafersisht te mbuloje 48 ore autonomi dhe qe do 
te depozitohet ne rezervuain beton arme te llogaritur per kete qellim. Stacioni eshte parashikuar qe te 
furnizoje vetem me uje te ftohte sanitar te gjitha pajisjet h/sanitare qe jane instaluar ne kete objekt. 
Pajisjet e ketij stacioni jane instaluar ne ambientet e percaktuar ne projekt dhe jane te pershtatshem per 
shfrytezim, sherbime, kane ventilim te mjaftueshem dhe mungese lageshtire. Sipa skemes se zgjedhur ata 
duhet te vendosen ne bazamemtin e soletes se nderteses. 
 
Ky stacion eshte kompozuar nga dy pompa uji ne versionin e pompave centrifugale me shume shkalle 
vertikale. Keto pompa jane vendosur ne nje bazament me konstruksion llamarine çeliku te galavanizuar e 
mbeshtetutr ne suporte çeliku me gome antivibrante per te eleminuar vibrimet dhe zhurmat gjate pune se 
pompave. Suportet metalike nuk jane te lidhura me bazamentin ose muret e nderteses. 
 
Pompat jane pajisur me kolektoret e thithjes dhe dergimit qe jane te galvanizuar me veshje shtrese 
epoxidi. Ato kane ne perberje gjithashtu flusometer, manometer, valvola nderprerse, moskthimi si dhe 
panel elektrik komandimi dhe kontrollolli, si dhe presostate te taruar paraprakisht. 
 

Grupi i pompimit te ujit sanitar INVERTER 
 
Keto pompa jane parashikuat pompa me pjese vitale prej çeliku inoks dhe kane keto karakteristika : 
Dy pompa te lidhura me kolektor dergimi dhe thithje tipi centrifugal, horizontale, lidhja me fllanxhe 
dhe xhuto antivibruese. 
 
Trupi i pompes dhe motorit jane te lyer me resine ipoxide.  
Trupi                          : Gize 
Rrotori                       : Plastik 
Pjeset komunikuese   : Gize 
Boshti                         : X 20 Cr 13 (1.4021) 
Kapak i boshtit           : 316 stainless steel  
Hermetizues mekanik : AQ1EGG (Standard) 
Fluidi                          : Uje i paster 
Prurja                          : 14 m³/h  
Presioni                       : 50 mkH2O ose 500 kPa  
Temperatura e punes  : (-10 to + 120°C)  
Presioni i punes          : (max. 10 bar) 
Motor 
Peshtjella                    :  3~400V/50Hz  
Fuqia e motorrit          : 2 x 2.2 kW  
Shpejtesia                :3 770 1/min 
Rryma                        : 2 x 6.6 A 
Mbroitja                     : IP 55 
Lidhjet e fllanxhave   : DN 50/ PN10 
 
Grupi ka ne perberje panelin elektrik si dhe eshte i pajisur me kolektor zingato thithje  dhe shkarkimi, 
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presostat te presionit te ulet dhe te larte, galexhant elektrik, kuader elektrik per leshimin edhe mbrojtjen. 
Ai ka ne perberje rregullatorin elektronik per funksionimin ne menyre te shkallezuar te pompave ( 
temporizator ), si dhe per mbrojtjen dhe sinjalizimin e mbi/nen tensioneve, si dhe ne rastet e ndrim / 
mungese faze ne qarkun elektrik. 
 
Grupi eshte i pajisur me valvol sigurie 10 bar. Ai duhet te vendoset ne menyre te tille qe te siguroje para 
dhe anash hapsiren e nevojshme per per operacione prove dhe mirembajtje. 
Per te evituar rezonancat ose tensionet mekanike per jashteqendersine, duhet te instalohen suporte 
mbeshtetes. Rekomandohet te vendosen suporte mbeshtetesedhe tek tubot e kolektoreve te dergimit dhe 
te kthimit.  

 
Fig. 15 Specifikimet e pompes 

Bazamenti duhet te jete prej betoni dhe mberthimi duhet te kryhet me amortizatore 
Çdo pompe eshte e kontrolluar nga nje kuader elektrik indipendent, me lexim te lehte instrumentave te matjes 
dhe sinjalizimit. 
 
4.3 Autoklava 
 
Autoclave është një paisje e cila montohet pran pompes se ujit sanitary, e cila sherben për të rritur 
presionin e ujit në ndërtesa. 

Presioni i ujit mund të ndryshojnë gjatë gjithë ditës në bazë të konsumit, praninë e ndonjë rrjedhje në 
tubacioneve dhe presion në pikën e erogacionit. Në përgjithësi, presioni i ujit është një bar pak. Një bar (1 
km/cm2) mund të ushtrojë presion të mjaftueshme për të ngritur ujin në një lartësi kolonë prej rreth 10 
metra. Rrjedha e ujit mund të jetë e pamjaftueshme dhe e paqëndrueshme në vendet e larta, në raste të 
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tilla është e nevojshme për të përdorur një autoclave. 
 
Autoclave eshte një enë nën presion, ku pompa e karikon ate ne baze te takim stakimeve për të marrë një 
presion më të madh se ai i rrjetit të ujit. Pasi arrihet presioni i deshiruar, pompa fiket dhe sistemin e mban 
te karikuar vete autoklava 
 
Materiali i autoklaves eshte pre çeliku me karbon , i mbrojtur me nje shtrese epoxidi ne ngjyre blu blu 
RAL 5015, e polimerizuar . 
 
Te dhenat teknike jane prezantuar si me poshte : 
 

Presioni max. i punes : 16 bar 
Presioni I ngarkimit : 1.5 bar 
Kapaciteti : 300 lit 
Diametri : 650 mm 
Lartesia: 1270 mm 
Lidhjet : 1¼”( DN 32 ) 

 
4.4 Rezervuaret e ujit 
 
Rezervuaret e ujit jane te kalkuluar dhe dimesinuar qe te sigurojne nje presion dhe sasi uji ne qender per 
nje autonomi te kerkuar prej 48 oresh. Specifikimet (presioni, sasia, kapaciteti etj.) jane percaktuar nga 
projektuesi ne baze te diagrames se shfrytezimit ditor nga konsumatoret. 
Volumi i rezervuarit te ujit do te kalkulohet ne varesi te skemes se projektit dhe autonomise. Depozita e 
ujit duhet te jene me llamarine te zinkuar, dhe forma e tyre do te jete rrethore, vendosje vertikale ne 
varesi te vendit ku do te montohen dhe kerkesave te projektit. Trashesia e materialit te llamarines 
llogaritet ne varesi te volumit te rezervuarit dhe formes se tij por gjithmone duhet te jete jo me pak se 1 
mm. 
 
Pjeset perberese te nje depozite ujit duhet te jene si me poshte: 
 
 Tubi i ushqimit 2” i pajisur me galexhantin notues dhe kundervalvol; 
 Tubi i shperndarjes 2” i cili mund te lidhet me tubin e ushqimit duke vendosur para lidhjes nje 

kundervalvol; 
 Tubi kaperderdhes (tejmbushjes) qe lidhet me depoziten ne nivel jo me poshte se 150 mm nga mbulesa e saj 

zgjatet deri ne piken e shkarkimit; 
 Tubi shkarkimit 2” duhet te jete i pajisur me ventil saraçineske dhe vendoset ne piken e poshtme te 

rezervuarit; 
 Tubi i sinjalizimit (kur kerkohet nga supervisori) qe lidhet 20 - 30 mm me poshte nga tubi     kaperderdhes; 
 Galexhanti notues 1½ “; 
 Rezervuari i ujit 5 000 lit. 
 
Diametrat dhe gjatesite e tubave te mesiperm te cilat jane ne varesi te volumit te ujit te depozites dhe 
menyresb se lidhjes me rrjetin e brendshem te ujesjellesit, jepen ne vizatimet teknike perkatese. Te gjithe 
tubat jane prej çeliku te zinkuar. 
 
Depozitat e ujit duhet te vendosen ne bazamente ne toke dhe pjese te veçanta te nderteses. Ne funksion te 
skemes se zgjedhur nga projektuesi ato mund te vendosen ne  bodrumin e nderteses ose mbi tavanin e 
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katit te siperm. Ato vendosen mbi binare druri te lidhur me flete llamarine 2 mm, binaret sigurojne 
mbrojtjen e soletes nga lageshtia, qe krijohet prej kondensimit te ujit ne siperfaqet e depozites ose prej 
rrjedhjeve te mundshme te depozites. 
 
Te gjitha punet e lidhura me instalimin dhe vendosjen e depozites se ujit ne objekt, duhet te behen dhe 
sipas kerkesave teknike te supervizorit dhe te projektit. Nje katalog me te dhenat teknike te saj, çertifikata 
e cilesise, origjines se materialit, garancia minimale prej 1 vit dhe çertifikata e testimit te bere nga 
prodhuesi, do t’i jepet per shqyrtim supervizorit per nje aprovim para se te vendoset ne objekt. 
 
4.5 Uji i ngrohte sanitar 
 
Uji i ngrohte sanitar eshte i kompozuar te realizohet prej prodhuesit te energjise termike qe ne rastin tone 
do te jene boilera elektrike si dhe tubacioneve e pajisjeve te tjera per furnizimin dhe rregullimin tij. 
 
Boiler elektrik ( shkembyesi i nxehtesise ) 
 
Prodhuesi i ujit te ngrohte sanitar eshte perzgjedhur per te siguruar furnizim gjate gjithe dites. Madhesia e 
tij eshte kalkuluar ne fuksion te nevojave per uje sanitar dhe karakteristikat e tij duhet te jene percaktuar 
qarte ne çertifikaten e kualitetit leshuar nga prodhuesi. Karakteristikat teknike kryesore jane praqitur ketu 
me poshte: 
 
 Tipi :            

Boiler horizontal i termoizoluar me shkembyes inoksi te zmontueshem; 
 Izolimi :            

Shtrese fleksibile shkume polyuretan 50 mm trashesi; 
 Veshja e jashtme : Çeliku me karbon, i mbrojtur me nje shtrese epoxidi ne ngjyre te bardhe e polimerizuar; 
 Mbrojtja :            

Sistemi i mbrojtjes katodike, anode magneze e thjeshte;  
 Kapaciteti :            

50 – 100 lit, Pmax 8 bar, Tmax 95 0C; 
 Kondita e punes :   Pmax 8 bar, Tmax 95 0C. 
 
4.6 Sistemi i shpërndarjes 
 
Sistemi i ujit te ngrohte sanitar do te sherbeje per te siguruar ujin e ftohte dhe te ngrohte nga stacioni i 
pompimit tek kolektoret dhe mbas kesaj te siguroje shperndarjen e ujit ne pajisjet e ambienteve sanitare. 
Sitemi i tubove te ujit sanitar do te plotesoje kerkesat e normave dhe standarteve te percaktuar dhe 
seleksionuar qysh ne fazen e projektimit prej stafit inxhinierik si dhe te kerkesave paraprake te 
investitorit. Tubo e ketij sistemi jane ndare ne funsion te materialit te tyre si me poshte: 
 
 Tubo çeliku te zinkuar pa tegel 
 Tubo PE–Xa – (Polyetilen i retuikuluar) 
 Tubo PEHD – (Polyetilen i densitetit te larte) 
 
- Tubot e çeliku te zinkuar pa tegel do te perdoren ne furnizimin e ujit nga pompat, rezervuaret si dhe 

ambientet e salles se makinerise. 
 
- Tubat plastike (PE-Xa) jane rezistent kunder korozionit. Ata duhet te vendosen ne vende, ku 
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materialet e lartpermendura nuk mund te vendosen per shkak te korozionit dhe agresivitetit te ujit. Ne 
rastin konkret at jane perdorur ne dyshemene e te gjithe ambienteve. Duhet kujdesur qe tubat plastike, 
te plotesojne kerkesat e shtypjes dhe temperatures se nevojshme. 

 
- Tubo Polyetileni ( PE-X ) te perkulshem jane perzgjedhur ne perputjje me standarte internacionale te 

kualitetit ISO 9001 or DIN 53457. Keto tubo jane vendosur ne dyshemete e ambienteve dhe kane veti 
te shkelqyera si dhe karshi agjenteve kimike, stabilitet te larte termik, peshe te ulet, humbje te ulta 
presioni, te thjeshte ne mirembajtje per riparime dhe transport, te thjeshte ne instalim dhe nje 
jetegjatesi prej  mbi 50 vjet . 

 
Vetite termofizike te tubove PE-Xa jane me poshte si vijon : 
 
 Densiteti                               0,93 g /cm3 

 Temperatura                               deri ne 110 °C 
 Percjellshmeria termike                     23 W/mK 
 Koeficienti i zgjerimit termik linear  1,4 x 0,0001 K -1 

 Moduli i elastiçitetit ne 20 grade      670 N/mm2 

 Ashpersia e tubit                                0.007 mm 
 
- Tubo PEHD (Polyetilen i densitetit te larte) HD5620EA eshte nje tub me densitet te larte molekulart te 

shpendarjes se perhapjes ne cdo centimeter te gjatesise se tubit. Keto shkalle te densitetit te tubovae 
kane karkateristikat e meposhteme: 

 
 Fleksibilitet per sasi te madhe fluidi; 
 Faqe me rezistenc te madhe; 
 Fleksibel per perdorim te shpejte. 
 
Specifikimet: 
 

Karakteristikat Njesi Vlera Metodat e testimit 

MFI (190oC/2.16 kg ) gr/10 min 20 ASTM D 1238 –7 konditat E 

Densiteti gr/cm³ 0.956 ASTM D 2839 - 69 

Tensionet e fortesise ne rrjellje Mpa 22 ASTM D 638 - 72 

Tensionet ne zgjatim dhe thyerje % 900 ISO R527-Tipi 2 shpejtesia D 

Tensionet ne perkulje Mpa 1000 ASTM D 790 - 71 

Impakti I fortesise ne fortesi KJ/m2 10 ASTM D 256 - 73B 

Fortesia Shore D 66 ASTM D 2240 - 75 
Tabela 15. Metodat e testimit per tubat e shperndarjes 

 
 
Menyra e shtrirjes se tubave, kuotat, shtresat e ndryshme per mbeshtetjen dhe mbulimin e tubacioneve 
jane dhene ne detajet teknike e projektit. 
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Fig. 16 Prerja terthore e vendosjes se tubove 

Te gjitha punet e lidhura me instalimin dhe vendosjen e tubacioneve te ujit ne objekt, duhet te behen dhe 
sipas kerkesave teknike te supervizorit dhe te projektit. Nje katalog me te dhenat teknike , çertifikatat e 
cilesise, origjines se materialit, garancia minimale prej 3 vjetesh dhe çertifikata e testimit te bere nga 
prodhuesi, do t’i jepet per shqyrtim supervizorit per nje aprovim para se te vendoset ne objekt. 
 
4.7 Valvolat 
 
Valvolat jane pajisje te veçanta qe do te perdoren per kontrollin e rrjedhjes ne tubacionet e ujit. Me ane te 
saraçineskave mund te ndryshohet madhesia e prurjes qe i jepet pjeses tjeter te tubit ose nderprerjen e 
plote te rrjedhjes. Valvolat mund te jene me material bronxi, gize ose çelik inoksi. Ato jane te tipit me 
sfere ose me porte, me bashkim, me filetim ose me fllanxha.Valvolat sipas menyres se bashkimit me 
tubat I ndajme ne lloje: me fllanxhe dhe me fileto. 
Valvolat qe perdoren ne nje linje ujesjellesi duhet te perballojne nje presion 1,5 here me teper se presioni 
i punes. Ato duhet te perballojne nje presion minimal prej 10 bar. 
 
Valvolat duhet te sigurojne rezistence perfekte ndaj korrozionit, rezistence ndaj agjenteve kimike, peshe 
te lehte, mundesi te thjeshte riparimi dhe transporti, jetegjatesi mbi 25 vjeçare dhe qendrueshmeri ndaj 
goditjeve mekanike. 
Ne raste te veçanta me kerkese te projektit ose te supervizorit perdoren edhe kundravalvolat qe jane 
valvola te cilat lejojne levizjen e ujit vetem ne nje drejtim. Keto duhet te vendosen ne tubin e thithjes se 
pompave apo ne tubin e dergimit te tyre. Gjithashtu ato vendosen ne hyrje te ndertese per te bere 
bllokimin e ujit qe futet. 
Ato jane te tipit me porte, e cila me ane te nje çerniere hapet vetem ne nje drejtim. Ne rast se uji rrjedh ne 
drejtim te kundert me ate qe kerkohet, behet mbyllja e saj me ane te çernieres. 
Te gjitha punet e lidhura me instalimin dhe vendosjen e tyre ne objekt duhet te behen sipas kerkesave 
teknike te supervizorit dhe te projektit. 
Nje model i valvoles qe do te perdoret se bashku me çertifikaten e cilesise, çertifikaten e origjines, 
çertifikaten e testimit dhe te garancise do t’i jepet per shqyrtim Supervizorit per nje aprovim para se te 
vendoset ne objekt. 
 
4.8 Pajisjet Hidrosanitare 
 
4.9 WC dhe kaseta e shkarkimit 
 
Ne ambientet e larjes apo dhomat e tualetit parashikohet edhe vendosja e WC-ve. Ato jane me material 
porcelani me te dhenat e standarteve teknike nderkombetare dhe duhet te percaktohen ne projekt nga 
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projektuesi. Ato mund te jene te tipit oriental ose alla Frenga. Ne  rekomandojme WC te tipit oriental, 
ku vendoset direkt ne dysheme dhe montohet llaç çimento sipas udhezimeve te dhena nga supervizori. 
 
WC tip alla frenga perdoren ne kopshte dhe per personelin pedagogjik dhe antikapatet, fiksohen ne 
dysheme ose ne mur me fasheta tunxhi, vida dhe tapa me fileto pa ndeprere veshjen me pllaka te murit. 
Para fiksimit te tyre duhet te behet bashkimi me tubat e shkarkimit te ujrave. WC mund te jete me dalje 
nga poshte trupit te saj ose me dalje anesore ne pjesen e pasme te WC. Ne WC me dalje anesore tubi i 
daljes duhet te jete ne lartesine 19 cm nga dyshemeja. 
 
Ne pjesen me te ulet te siperfaqes se gropes mbledhese eshte nje vrime me diameter minimal 90 mm. 
Pjesa e siperme e WC-se eshte ne forme vezake ose rrethore ne varesi te kerkeses se projektit, llojit dhe 
modelit te tyre. WC tip alla frenga jane me lartesi 38-40 cm dhe vendosen sipas kerkeses se projektit dhe 
Supervizorit. Distanca horizontale e vendosjes se tyre nga pajisjet e tjera hidrosanitare (Lavaman,bide, 
etj) duhet te jete te pakten 30 cm. 
 
WC-ja duhet te siguroje percjellshmeri te larte te ujrave, rezistence ndaj goditjeve mekanike, mbrojtje 
izoluese ndaj ujrave, rezistence ndaj korrozionit dhe agjenteve kimike, lehtesi gjate punes ne to dhe 
mundesi te thjeshta riparimi. 
 
WC-ja lidhet me tubat e shkarkimit te ujrave me ane te tubit ne forme sifoni. Tubi i lidhjes se WC me 
tubat e shkarkimit duhet te jete PVC me te njejtat karakteristika teknike te tubave te shkarkimit te ujrave. 
Diametri i tyre do te jete ne funksion te daljeve te WC (zakonisht ato jane 100-110 mm). 
 
WC-ja lidhet me sistemin e furnizimit me uje me ane te kasetes se shkarkimit e cila  mund te instalohet 
direkt mbi WC ose ne mur e ndare nga WC-ja. Kjo varet nga lloji i ketyre pajisjeve. Kaseta e shkarkimit 
vendoset ne lartesine rreth 1,5 m lart nga  dyshemeja (rasti kur eshte e ndare). Ajo mund te jete porcelani, 
metalike ose plastike. Lloji i materialit te saj duhet te percaktohet ne projekt. Tubi i shkarkimit fiksohet 
ne mur me fasheta te forta xingato, me vida dhe tapa me fileto ne çdo 50 cm. 
 
Te gjitha punet e lidhura me instalimin dhe vendosjen e WC duhet te behen sipas kerkesave teknike te 
supervizorit dhe te projektit. Bashkimi i WC-ve me tubat e shkarkimit duhet te behet me mastik te 
pershtatshem per tuba PVC, i rekomanduar nga prodhuesi i tubave. 
 
Nje model i WC qe do te perdoret sebashku me çertifikaten e cilesise, çertifikaten e origjines, çertifikaten 
e testimit dhe te garancise do t’i jepet per shqyrtim Supervizorit per nje aprovim para se te vendoset ne 
objekt. Te dhenat teknike te WC duke perfshire edhe modelin e tij, emrin e prodhuesit, standartit qe i 
referohen, viti i prodhimit, etj duhet te jepen ne katalogun perkates qe shoqeron mallin. Supervisori mund 
te beje testime plotesuese per te dhenat fizike-mekanike te tyre. 
Ne figuren e meposhtme paraqiten nje Tip WC alla Frenga. 
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          Fig. 17 WC alla Frenga 
 

2.8.1 Lavamanet 
 
Ne ambientet e larjes apo dhomat e tualetit, gjithmone duhet te parashikohen pajisjet hidrosanitare 
perkatese (lavamanet) te cilat sherbejne si vende per larjen e duarve dhe fytyres se femijeve. Lavamanet 
mund te jene metalike, porcelani, muri tulle i suvatuar e veshur me pllaka ose te montuar ne veper. Lloji i 
materialit perberes te tyre duhet te percaktohet ne projekt nga projektuesi. 
 
Lavamanet duhet te sigurojne percjellshmeri te larte te ujrave, rezistence ndaj goditjeve mekanike, 
mbrojtje izoluese ndaj ujrave, eliminim te zhurmave gjate punes, rezistence ndaj korrozionit dhe 
agjenteve kimike, lehtesi gjate punes ne to dhe mundesi te thjeshta riparimi. 
 
Lavamanet e porcelanit dhe mbeshtetesja e tyre fiksohen ne mur me fasheta tunxhi, vida dhe tapa me 
fileto pa nderprere veshjen me pllaka te murit. Pas fiksimit te saj ne mur duhet te behet vendosja e 
rubinetave me tunxh te kromuar mbi lavaman dhe bashkimi i lavamanit me tubat e kanalizimit te sifonit 
dhe tubat e shkarkimit te ujrave. Njekohesisht lavamani duhet te pajiset edhe me pileten e tij metalike. 
Pileta duhet te vendoset ne pjesen me te ulet te siperfaqes se gropes mbledhese ku eshte hapur nje vrime 
me permasat e piletes. Lavamani ka nje grope mbledhese me permasa 40/60 x 36-45 cm ne varesi te llojit 
dhe modelit te zgjedhur. Permasat e lavamanit jane ne varesi te llojit dhe modelit te tyre Lavamanet 
vendosen ne lartesi 75- 85 cm sipas kerkeses se projektit dhe Supervizorit. Distanca horizontale e 
vendosjes se tyre nga pajisjet e tjera hidrosanitare (bide,WC, etj) duhet te jete te pakten 30 cm 
 
Lavamanet lidhen me tubat e shkarkimit te ujrave me ane te piletes, tubit ne forme sifoni prej materiali 
PVC-je. Lidhja e mesiperme mund te behet me tridegeshe te pjerreta nen nje kend 45 ose 60 grade. Tubi i 
lidhjes duhet te jete PVC me te njejtat karakteristika teknike te tubave te shkarkimit te ujrave. Gjatesia e 
ketyre tubave eshte 20 - 40 cm. Diametri i tyre do te jete ne funksion te daljeve te piletes ku jane 
vendosur. 
 
Lavamanet lidhen me sistemin e furnizimit me uje me ane te dy tubave fleksibel me gjatesi 30 - 50 cm 
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dhe diameter 1/2 ", te cilet bejne lidhjen e rubinetit me tubat e furnizimit me uje te ngrohte dhe ujit te 
zakonshem. Ne vendin e lidhjes se rubinetit me lavamanin duhet te vendosen gomina te pershtatshme, per 
te mos bere lejimin e rrjedhjes se ujrave. 
 
Te gjitha punet e lidhura me instalimin dhe vendosjen e tyre ne objekt behen sipas kerkesave teknike te 
supervizorit dhe te projektit. Bashkimet e lavamanit me tubat e shkarkimit duhet te behen me tubat 
perkates dhe me mastik te pershtatshem per tuba PVC i rekomanduar nga prodhuesi i tubave. 
 
Nje model i lavamanit qe do te perdoret sebashku me çertifikaten e cilesise, çertifikaten e origjines, 
çertifikaten e testimit dhe te garancise do ti jepet per shqyrtim Supervizorit per nje aprovim para se te 
vendoset ne objekt. Supervisori mund te beje testime plotesuese per te dhenat fizike-mekanike te tyre. 
 

Ne figuren e meposhtme paraqitet nje lavaman porcelani, i cili eshte inkastruar ne mur. 

 
Fig 18 Lavaman porcelani 

 
2.8.2 Rubinetat 
 
Rubinetat jane pajisje te veçanta qe perdoren per kontrollin e rrjedhjes ne tubacionet e ujit. Ato vendosen 
ne pajisjet hidrosanitare perkatese (lavamane, lavapjata ose bide) dhe mund te jene te thjeshta (perdoren 
vetem per ujin e pijshem) ose te perbera (perdoren per sistemet e ujit te ftohte dhe te ngrohte). Me ane te 
rubinetave mund te ndryshohet madhesia e prurjes qe del ne pajisjen hidrosanitare si dhe mund te behet 
edhe rregullimi i temperatures se ujit qe perdoret. Rubinetat mund te jene me material bronxi, gize ose te 
nikeluara. Ato jane te tipit me sfere ose porte. 
 
Grupi i Rubinetes eshte tip me lidhje tubi, ose dy lidhje rrethore, i cili perbehet prej pjeseve te 
meposhtme: 
 Trupi prej gize ose bronxi. Forma dhe lloji i trupit te rubinetes jane te ndryshme. Ngjyra, forma dhe 

tipi jane te percaktuara ne projekt ose duhet te percaktohen nga Investitori. 
 Disku ose sfera, qe duhet te siguroje mbylljen dhe hapjen e rubinetes per ujin e ftohte ose te ngrohte 

duke bere edhe rregullimin e sasise qe del nga rubineta. Ato jane me material çeliku ose bronxi dhe 
duhet te jene rezistence ndaj korrozionit, goditjeve mekanike, etj 

 Leva e cila lidhet me boshtin e rrotullimit dhe realizon hapjen ose mbylljen e diskut. 
 Filtri i ujit i cili vendoset me filetim ne dalje te rubinetes dhe siguron pastrimin e ujit nga lende te 

ndryshme minerale apo kriprat qe shoqerojne ujin e pijshem 
 Tubat fleksibel me gjatesi 30-50 cm te cilet bejne lidhjen e rubinetes me tubat e furnizimit me uje. 

Tubat fleksibel kane diametrin 1/2" ose 3/8" ne varesi te llojit te rubinetes dhe te tubave 
 

Ne vendin e bashkimit te rubinetave me pajisjen hidrosanitare dhe me tubat lidhes duhet te vendosen 
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gominat perkatese te cilat nuk lejojne rrjedhjen e ujit. 
Rubinetat duhet te sigurojne rezistence perfekte ndaj korrozionit, rezistence ndaj agjenteve kimike, pamje 
sa me te mire, mundesi te thjeshte riparimi, jetegjatesi dhe qendrueshmeri ndaj godtijeve mekanike. 
Rubinetat duhet te perballojne nje presion 1,5 here me teper se vete tubat e linjes. Ato duhet te 
perballojne nje presion minimal prej 10 atm. 
Te gjitha punet e lidhura me instalimin dhe vendosjen e rubinetave ne pajisjet hidrosanitare te behen sipas 
kerkesave teknike te supervizorit dhe te projektit. 
 
Nje model i rubinetes se duhur qe do te perdoret sebashku me çertifikaten e cilesise, çertifikaten e 
origjines, çertifikaten e testimit dhe te garancise do ti jepet per shqyrtim Supervizorit per nje aprovim 
para se te vendoset ne objekt. Te dhenat mbi diametrin e jashtem te rubinetit, modelin e tij, presionin, 
emrin e prodhuesit, standartit qe i referohen, viti i prodhimit, etj duhet te jepen ne katalogun perkates qe 
shoqeron mallin. Supervizori mund te beje testime plotesuese per cilesine e tyre si dhe presionin qe 
durojne pas instalimit (Testi i presionit behet me 1.5 here te presionit te punes). 
 

5. SISTEMI I SHKARKIMIT TE UJRAVE TE ZEZA 
 
5.1 Dimensionimi 
 
Dimensionimi dhe projektimi i te gjithe komponenteve dhe aksesoreve te sitemit te shkarkimit te ujrave 
te zeza do te kryhet duke marre ne konsiderate te gjithe elementet te percaktues si me poshte: 
 
 Skema e shpërndarjes (shkarkimet e brendshme te pajisjeve H/S, kolonat, kolektoret, pusetat); 
 Percaktimi i fluksit nominal te shkarkimeve per çdo pajisje H/S; 
 Percaktimi i fluksit projektues te shkarkimeve; 
 Vizatimet dhe dimensionimet e shkarkimeve te brendshme te ujrave te zeza; 
 Vizatimet dhe dimensionimet e shkarkimeve te kolonave te ujrave te zeza; 
 Vizatimet dhe dimensionimet e kolonave te balancimit te presionit te ujrave te zeza; 
 Vizatimet dhe dimensionimet e kolektoreve te shkarkimeve te brendshme; 
 Vizatimet dhe dimensionimet e tubacioneve te shkarkimit te ujrave te shiut; 
 Vizatimet dhe dimensionimet e kolektoreve te jashtem; 
 Vizatimet dhe dimensionimet e pusetave te ujrave te zeza. 
 
Dimensionimi i tubove do te jete ne vartesi te fluksit te llogaritur te ujrave te zeza, shpejtesise se 
qarkullimit dhe pjeresise se tyre etj. Shpejtesia duhet te jete 1.0-1.2 m/sec dhe pjeresia e tubove ne kufijte 
(0.5 – 0.8) %. Gjatesia e tubove do te jete 6-10 m. Diametrat dhe trashesite do te jene ne perputhje me te 
dhenat e projeketit. Ne diametrat e jashtem te çdo tubi duhet te jene te stampuar karakteristikat sikurse 
presioni, fabrika prodhuese, viti i prodhimit etj. 
 
5.2 Materialet e tubave 
 
Per shkarkimet e ujrave brenda ambienteve do te perdoren tuba plastike RAU – PP (polipropilen i 
termostabilizuar ne temperature te larta) qe plotesojne te gjitha kerkesat e cilesise sipas standartit EN 
1451 (Kerkesa per testimin dhe kualitetin tubove). Ata jane disenjuar ne perputhje me standartin EN 
12056. 
Keto tuba duhet te sigurojne rezistence perfekte ndaj korrozionit, rezistence te larte ndaj agjenteve 
kimike, peshe te lehte, mundesi te thjeshta riparimi, transporti, instalim te thjeshte dhe te shpejte si dhe 
jetegjatesi mbi 30 vjet. 
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Fig 19 Tubot e shperndarjes 

Tubat e shkarkimit duhet te vendosen ne te gjithe lartesine e nderteses, ne formen e kollonave, ne ato nyje 
sanitare ku aparatet jane me te grupuara dhe mundesisht sa me  afer atyre nyjeve qe mbledhin me shume 
ujera te ndotura dhe ndotje me te medha. 
Tubat e shkarkimit lidhen me pajisjet sanitare ose grup pajisjesh ne çdo kat me ane te tubave te dergimit. 
Lidhja e tubave te dergimit me kollonat e shkarkimit duhet te behet  me tridegeshe te pjerreta nen nje 
kend 45 ose 60 grade. Tubat e dergimit mund te shtrohen anes mureve, mbi ose nen solete duke mbajtur 
parasysh kushtet e caktuara per montimin e rrjetit te brendshem te kanalizimeve. Gjatesia e ketyre tubave 
nuk duhet te jete me teper se 10 m. Diametri i tyre do te jete ne funksion te daljeve te pajisjeve sanitare 
qe jane vendosur. Çdo kollone vertikale e shkarkimit pajiset me pika kontrolli te cilat duhet te vendosen 
ne çdo dy kate duke filluar nga pjesa e poshtme e kollones. 
 
Tubat e shkarkimeve qe do te perdoren ne ambientet e jashtme, jante tuba te PP te trullosur, me 
specifikime teknike si me poshte: 
 

Fig 20 Tubot e shkarkimit 
 
Specifikimet teknike: 
 
Materiali: PP (Polipropilen) në të zezë dhe të verdhë  
Përmasat: - D [mm]: 125-600 
                 - L [m]: 3, 6 
Temperatura maksimale operative [° C]: 95 
 Klasa tub ngurtësi [kN / m2]: SN 4, SN 8 
 
5.3 Rakorderit e tubave 
 
Per lidhjen e tubave te shkarkimit me njeri tjetrin si dhe me pajsijet sanitare apo grupet e tyre do te 
perdoren rakorderite perkatese me material plastik RAU – PP, qe plotesojne te gjitha kerkesat e cilesise 
sipas standartit EN 1451 (Kerkesa per testimin dhe kualitetin tubove). 

http://catalogs.indiamart.com/products/polypropylene-pipe.html
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Keto rakorderi (pjese bashkuese) duhet te sigurojne rezistence ndaj korrozionit, rezistence te larte ndaj 
agjenteve kimike, peshe te lehte, mundesi te thjeshta riparimi, transporti dhe instalim, te thjeshte dhe te 
shpejte. 
 

Fig .21 Rakorderite (pjeset bashkuese) 

Permasat (diametri) e tyre do te jene ne funksion te sasise llogaritese te ujit te ndotur, llojit te pajisjeve 
sanitare, shpejtesise se levizjes se ujit dhe diametrave te tubave perkates. Gjate llogaritjeve, shpejtesia e 
levizjes se ujit duhet te merret 1-2 m/sek kurse shkalla e mbushjes do te jete 0.5-0.8 e seksionit te tubit. 
 
Diametri dhe spesori i tyre duhet te jene sipas te dhenave ne vizatimet teknike. Te dhenat mbi diametrin e 
jashtem, gjatesite, presionin, emrin e prodhuesit, standardit qe i referohen, viti i prodhimit, etj. duhet te 
jepen te stampuara ne çdo rakorderi. 
 
Diametri i rakorderive duhet te jete i njejte me diametrin e tubit te shkarkimit ku do te lidhet dhe ne asnje 
menyre me i vogel se tubi me i madh i dergimit te ujrave te ndotura qe lidhet me te. Ne rastet e 
ndryshimit te diametrit te tubave te shkarkimit dhe te dergimit, rakorderite duhet t’i pershtaten secilit prej 
tyre. 
 
5.4 Tubot e ventilimit dhe balancimit te presioneve 
 
Tubat e ajrimit jane zgjatim ne pjesen e siperme te kollonave te shkarkimit dhe duhet te nxirren 70 - 100 
cm me lart se pjesa e siperme e çatise ose tarraces se nderteses. 
 
Ato duhet te sherbejne per ajrimin e rrjetit te brendshem dhe te jashtem te kanalizimeve. Ky ajrim eshte i 
domosdoshem sepse me ane te tij behet e mundur largimi i gazrave te krijuara ne kollonat e shkarkimit si 
dhe i avujve te ndryshem qe jane te demshem per jeten e banoreve. 
Gjithashtu, tubat e ajrimit do te sherbejne per te bashkuar kollonat e kanalizimeve me atmosferen per te 
menjanuar nderprerjen e punes se sifoneve ne pajisjet hidrosanitare. 
 
Tubat e ajrimit duhet te kene diametrin e brendshem DN 75 dhe ne maje te tubave te ajrimit duhet te 
vendoset nje kapuç i cili pengon hyrjen ne tub te ujrave te shiut dhe debores si dhe permireson ajrimin e 
kollones se shkarkimit. 
 
Per te permiresuar dhe shpejtuar ajrimin e kollonave te shkarkimit (ne varesi te rendesise se objektit dhe 
kerkesave te projektit, ne tubat e ajrimit, mund te montohen edhe pajisje elikoidale te cilat bejne largimin 
e shpejte te gazrave dhe avujve qe vine nga kollonat e shkarkimit. 
 
5.5 Piletat 
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Per shkarkimet e ujrave te dyshemeve do te perdoren piletat RAU – PP, qe plotesojne te gjitha kerkesat e 
cilesise sipas standartit EN 1451 ( Kerkesa per testimin dhe kualitetin tubove. 
 
Piletat mund te jene me material plastik, inoksi dhe bronxi. 
Piletat duhet te sigurojne percjellshmeri te larte te ujrave, rezistence ndaj korrozionit dhe agjenteve 
kimike, mundesi te thjeshta riparimi, transporti dhe bashkimi. Piletat e shkarkimit duhet te vendosen ne 
pjesen me te ulet te siperfaqes ku do te mblidhen ujrat. Zakonisht ato nuk vendosen ne afersi te bashkimit 
te dyshemese me muret, por sa me afer mesit te dyshemese. 
Piletat e shkarkimit lidhen me kollonat e shkarkimit me ane te nje tubi PP. Lidhja e piletave me kollonat e 
shkarkimit mund te behen me tridegeshe te pjerreta nen nje kend 45 ose 60°. Tubi i lidhjes duhet te jete 
PVC me te njejtat karakteristika teknike te tubave te shkarkimit te ujrave. Gjatesia e ketyre tubave eshte 
20 - 30 cm. Diametri i tyre do te jete ne funksion te daljeve te piletes ku jane vendosur. Ne rastet e 
ndryshimit te dimaterit te piletes me ate te tubit te dergimit do te perdoren reduksionet perkatese. 
 Pusetat e ujrave te zeza. Te gjitha tipet e pusetave te lartepermendura mund te jene me mure te tilla me 
elemente te parafabrikuara betoni, ose me beton te derdhur ne vend. Materiali nga i cili eshte prodhuar si 
korniza ashtu edhe kapaku duhet te jene prej gize. Pusetat duhet te plotesojne kerkesat e meposhtme teknike: 
 
 Ngarkesen e mbajtjes, te jashtme; 
 Presionin e dheut; 
 Presionin e ujit. 
Dimensionet e pusetave kalkulohen ne funksion te prurjeve jane percaktuar nga projektuesi ne vizatimet 
perkatese. 

 
Fig. 22 Piletat e shkarkimeve 

Gjithashtu edhe dimensionet e kolektoreve qe shkarkojne ujrat e zeza dhe ato te shiut jane kalkuluar dhe 
dimensionuar ne funksion te prurjeve dhe materiali i tyre eshte perzgjedhur PE i rudhosur ne siperfaqen e 
jashteme dhe i lemuar ne ate te brendshme me dimensione qe variojne nga 200 - 250 mm. 
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ABSTRAKT 
Parkut te Aventurave Pukë do te shtrihet ne nje terren te thyer shume prane qytetit te Pukes dhe 
liqenit ne Zonen Kadastrale (Z.K.) Nr. 3070; ne pronesi te qytetareve te zones me një shtrirje  prej 
1.2 km. Kuota maksimale e shtrirjes së projektit  është  986 m,m,n,d,  dhe ajo minimale eshte 836 
m,m,n,d,  duke përftuar një disnivel prej gati 150 mNe kete park do te ndertohen dhe instalohen 
rreth 25 lodra te ndryshme argetimi per te gjitha nivelet e moshes. Tereni eshte malor, i pyllezuar 
dhe natyrshem kjo siperfaqe si gjithe zoana per rreth  janë burim jete për florën dhe faunën e 
zonës.Për shfrytëzimin e nje siperfaqr prej  është konceptuar ndërtimi Parkut te Aventurave Pukë  
Konsulente te huaj dhe specialiste te bashkise, Puke kane rene dakord per ndertimin e kerij parku 
me qellimin e vetem per nxitjen e turizmit malor te zones per zhvillimin e ekonomise dhe 
punesimin e njerzeve por dhe per mbushjen e kohes se lire ne menyre argetuese. 
Konsulenti, (Vlerësuesi i Ndikimit në Mjedis), "Unitec Studio"shpk është kontraktuar nga 
"Porositësi" Bashkia Puke për të realizuar Relacionin e Furnizimit dhe Instalimeve Elektrike për 
Parkut te Aventurave Pukë konforëm kërkesave të kontratës. 
Një eksplorim i mundesise se pikes se lidhjes dhe instalimeve elektrike është kryer për “Parku i 
Aventurave të Propozuar që ndodhet në Bashkine Puke. Shtrirja e instalimeve përfshiu edhe 
percaktimin e parametrave dhe cilesise se aksesoreve elektrike. Bazuar në kushtet hidrooteknike të 
hasura në matjet e kryera, janë identifikuar te dhenat e mëposhtme hidrooteknike: 
 
HYRJE 
Bashkia Puke, per ti dhene nje impuls turizmit malor, eshte e interesuar te ndertoje nje park 
argetimi per qytetaret e vete 
Parku ka potencial t’u ofrojë individëve të ndryshëm aktivitete mjaft të ndryshme: një vend takimi, 
një vend për aktivitete sportive dhe rekreative, një vend për t’u tërhequr nga zhurma e qytetit ku 
individi përballet me natyrën. Objektivi kryesor është të maksimizohet përdorimi nga komuniteti, 
të rinjtë dhe familjarët. Aftësitë sociale që të rinjtë zhvillojnë në këndin e lojrave shpesh janë aftësi 
që ata i mbartin gjatë gjithë jetës së tyre. Shumë studime tregojnë që këndët e lojrave janë një nga 
ambientet më të rëndësishme në aktivitetin e fëmijëve jashtë shtëpisë. Pjesa më e madhe e lojrave 
janë thelbesore për një zhvillim më të shëndetshëm , të lirë dhe spontan të fëmijëve. Aktiviteti 
fizik, ul riskun për probleme psikologjike te fëmijët, dhe ushqen vetë-besimin. Pra këndet e lojrave 
sigurojnë një mundësi ideale për të rinjtë, për të përmirësuar aftësitë e tyre fizike. Zhvillime 
personale mund të zhvillohen nëpërmjet përmirësimit të aftesive si lojën, komunikimin dhe 
bashkëpunimin me fëmijë të tjerë dhe të rritur në parkun e lojrave. 
 
ProjektI  elektrik i Parkut ta Aventurave Puke  duhet te respektojne te gjitha kerkesat dhe 

standartet ne fuqi ne Shqiperi (KTP – STASH) dhe per elemente speciale qe nuk parashikohen ne 

keto standarte duhet ti referohemi Euro norms (EN), dhe Eurostandarteve (EN, ED) dhe 

Rekomandimeve te CEI, CENELC, DIN, VDI/VDE. Ne kete projekt jane parashikuar materiale 

dhe pajisje te prodhuara ne vendet e BE mbas vitit 2000 dhe me minimumi 3 vjet garanci . Ketu 

jane dhene kerkesat e pergjithshme si dhe specifikimet teknike te instalimit te nevojshme per te 

gjithe aksesoret dhe instalimet elektrike ne pergjithesi.  
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Keto kerkesa te pergjithshme do te plotesohen sikurse jane treguar ne skicat dhe projektet si dhe 

pershkrimeve apo instruksioneve te projektit. 

OBJEKTIVI I STUDIMIT 

Studimi per Instalimet Elektrike për Parkun e Aventurave Pukë Qarku Shkoder,  është realizuar në 
bazë  të Kontratës së Shërbimit të Konsulencës me Nr.extra Prot. datë 03.03.2020e lidhur midis 
Bashkise Puke, me poshte “Porositësi” dhe “Unitec-Studio” shpk më poshtë, Konsulenti 
(Vlerësuesi i Ndikimi në Mjedis). 
 Në grupin e studimit te instalimeve elektrike te zones janë angazhuar dy Inxhinierë Elektrik, 
ekspert në fushat e tyre, madhore e të përgjegjshëm para ligjit. Në këtë proces,vlen të përmendet 
dhe bashkëpunimi me administratën e Bashkise Puke. 
Studimi dhe hartimi i relacionit Elektrik, është kryer në perputhje me kushtet dhe kërkesat e 
kontratës, Porositës – Konsulent,  
Objektivi gjatë gjithë procesit të vlerësimit ka qenë:  
a-Studimi per Instalimet Elektrike te Parkut te Aventurave Pukë të jetë në perputhje me mundesite 
per piken e lidhjes dhe ngarkesat e kerkuar per fuqine e instaluar  
b- VStudimi të jetë në përputhje me kërksat e “Porositësit”Bashkia Puke 
 
Objekti i përgjithshëm i projektit ështe:Instalimet te jene te sigurta dhe efiçente.me qellim qe  
të përmirësojë në mënyrë të qëndrueshme performancën e turizmit malor të fokusuara në 
përmirësimin e efiçencës të zhvillimit të Turizmit në këtë Qark. 
 
KAPITULLI  I  INSTRUKSIONE 
 
1.1  DATA E STUDIMIT HIDROLOGJIK 
Studimi hidroteknik i Parkut te Aventurave Pukë, ka filluar në datën 05.09.2020 dhe ka përfunduar 

në datën 08.03.2020 

Dorëzimi i materialit të vlerësimit pranë Porositësit është bërë në datën 20.03.2018. 

1.2 POROSITËSI 

Porositesi i projektit me objekt: "Projekti i Parkut të Aventurave Pukë" eshte Bashkia Pukë", 

Qarku. Shkodër 

 

Adresa e Porositësit: 

  Sheshi Tërbuni SH 5  4401  Pukë, Shqiperi 

Tel: +355 (0)21222427 

E-mail: bashkiapuke@yahoo.com 

webb:  bashkiapuke.gov.al 
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1.3  KONSULENTI 
Konsulenti për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis per Projektin e Parkut të Aventurave Pukë është 

shoqëria “Unitec-Studio” sh.p.k.  me NIPT K72316010C dhe Licencë Nr. 5106 Prot. date 

08.07.2013 me Nr. identifikues (ID) 153. 

 Adresea e Konsulenti: 
 Rr. R. Collaku  P17.Ap249. Njësia 10: Tel/Fax:00355(0)42250021.  Mob:00355(0)682055829. 

Email: l_begaj@yahoo.com; nela@nela.al:    Web: www.nela.al  Tiranë     

 

1.4 QËLLIMI I RAPORTIT HIDROLOGJIK 

Qëllimi i raportit është:  

Të realizoje instalimet elektrike, të Projekti i Parkut të Aventurave Pukë  ideuar dhe propozuar nga 

shoqëria “Treehopper B.V.” shpk konform standarteve te sigurise dhe eficences se energjise dhe 

kërkesave të porositësit “Bashkia Puke”. 

 
1.5 EMËRTIMI I PROJEKTIT TE IDEUAR 
Emertimi i Projektit te ideuar eshte "Parkut të Aventurave Pukë"  

Shoqëria “Treehopper B.V.” i ka ofruar Bashkise Puke projektin e ndertimit te Parkut të Aventurave 

Pukë me kerkesen e kesaj te fundit.Q ellimi i ketij projekti eshte te japi nje indicie zhvillimit te 

turizmit malor per bashkine e Pukes dhe me gjere. 

Objekti i  projektit te propozuar është si më poshtë:  

Hartimi i Projektit per “Ndërtimin, shfrytezimin, monitorimin dhe mirembajtjen Parkut të 

Aventurave Pukë 

 

1.6 DOKUMENTAT E MARRA NË KONSIDERATË NË VLERËSIM TË NDIKIMIT NË MJEDIS. 
Ne daten 03.03.2020, pkonsulenti  i ka drejtuar nje Leter-Kerkese me Nr 268  Prot. Bashkise Puke,  

me anen e se ciles i kerkon te te depozitoje prane kompanis konsulente "Unitec Studio" shpk 

dokumentacionin e nevojshem ligjor dhe teknik qe disponon 

Ne pergjigje te kerkese tone me date 04.03.2020, kemi marre nga Zyra e Urbanistikes se Bashkise 

Puke dokumentacionin qe porositesi ka pare te arresyeshme per ti vere ne dispozicion te 

Konsulentit. 

Nga  Zyra e Urbanistikes se Bashkise Puke, jane marre dhe administruar nga Projektuesi keto 
dokumenta te cilat do te jene pjese e kesaj dosjes nen emërtimin ANEKSE: 
 

mailto:l_begaj@yahoo.com
mailto:nela@nela.al


RAPORTI TEKNIK ELEKTRIK PËR PARKUN E AVENTURAVE PUKË 
 

7 
 

1-Projekt -Idene e Parkut te Aventurave Puke te hartuar nga nje konsulent hollandez te shoqeruar 

me disa kalkulime teknike. 

2-Certifikaten e Pronesise se parcelave ku do te instalohen rreth 25 lojra argetuese me status "Toke 

Are"  e shtrire ne 11 parcela , te cilat ndodhet ne Zonen Kadastrale (Z.K.) Nr. 3070; ne pronesi te 

qytetareve te zones 

3-Ekstrakti tregetar dhe historik i Institucionit 

SHENIM:Konsulenti  i ka marre te mireqena gjithe te dhenat e dokumentacionit te mesiperm dhe 

ka seleksionuar informacionet ne rruge verbale duke i vleresuar ne objekt se ato jane te 

argumentuara. 

 

1.7 METODAT  DHE TEKNIKAT E STUDIMIT HIDROLOGJIK. 

Për realizimin e studimit hidrologjik, kosulenti ka ndjekur metodat dhe teknikat si më poshtë: 

 Ka studiuar me detaje gjithë dokumentacionin ligjor e teknik të projektit. 

 Ka vizituar me specialist të fushes të gjitha vend - ndertimet dhe mundesite per instalimet 

elektrike duke bërë vlerësimin e situates në vend. 

 Është  bërë rikonicioni i gjithe zones se shtrirjes se parkut , vend-ndërtimet dhe me gjere 

 Përgatitja e studimit per Instalimet elektrike referuar shtrirjes ne zones dhe pikes se lidhjes 

me energji nga rrjeti i furnizimit. 

 

1.7.1 Përqasja e konsulentit  ndaj studimit hidrologjik 

Konsulenti, eshtë angazhuar, per te qene sa me korrekt ne konstatimet dhe opinionin e tij te 

pasqyruar në studimin elektrik  

 

1.8 KONFIRMIMI I EKZAMINIMIT FIZIK TË OBJEKTIT 
 
Për të marrë njohuri me të sakta rreth  detyrës që ka marrë nga porositësi, vlerësuesi me grup pune 

i perbërë nga  specialistë të fushës , në datën 10.03.2020, ka vizituar objektin.  Në vazhdim 

specialistët dhe vlerësuesi kanë verifikuar, kontrolluar e vlerësuar projektin e propozuar dhe gjithë 

nën/objektet e tij ne drejtim te mundesive me te mira per piken e lidhjes dhe instalimet elektrike ne 

park. 



RAPORTI TEKNIK ELEKTRIK PËR PARKUN E AVENTURAVE PUKË 
 

8 
 

Per gjithë nën objektet e veprës argetuese janë bërë gjithë vrojtimet e matjet,vleresimet e 

nevojshme për të parë në se i përmbushin parametrat  e instalimeve elektrike te sigurta dhe 

efiçente. 

1.9 BAZAT LIGJORE TË VLERËSIMIT (LIGJET DHE UDHËZIMET). 

Shërbimi konsulencës (vlerësimit) do të kryhet konform ligjeve dhe akteve nën/ligjore si më 
poshtë: 
 Ligj nr.8402,  datë 10.9.1998  Për kontrollin dhe disiplinimin e pun. të ndërtimit  ndryshuar  

•  ligjin nr.9200,  datë 26.2.2004 

•  ligjin nr.9794,  datë 23.7.2007 

•  ligjin nr.9826,   datë 1.11.2007 

•  ligjin nr.10324,datë 23.9.2010 

 Ligjit Nr.9779,   datë 16.07.2007 “Per sigurinë e pergjitheshme” 

 Ligjit Nr.10237, datë 18.02.2010  “Mbi Sigurinë dhe Shëndetin në Punë” 

 Ligji Nr. 7/2017 pёr nxitjen e pёrdorimit tё energjisё nga burimet e rinovueshme 
 Ligji Nr. 7/2018 për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 43/2015, “për sektorin e 

energjisë elektrike” 
 Ligj Nr. 43/2015 date 23.11.2015 për sektorin e energjisë elektrike i (ndryshuar me  
 Ligjin Nr. 7/2018, datë 15.2.2018) 

 Ligjit Nr.. 10485 date 26.11.2011 ) 

 Ligjit Nr... 10362 date 16.12.2010   

 Ligjit Nr..10196 date 10.12.2009 “per disa shtesa dhe ndryshime ne ligjin nr.9072  date 

22.05.2003 “ per sektorin e energjise elektrike”  

 Ligjit Nr...9997 date 22.09.2008 “ Per disa ndryshime ne ligjin  nr.9072, date 22.5.2003 

“Per sektorin e energjise elektrike“ te ndryshuar , dhe   

 Ligjit Nr...9946, date 30.06.2008 “ Per sektorin e  gazit natyror”,  

 Ligjit Nr. 9913, datë 5.5.2008 „Per disa ndryshime dhe shtesa ne ligjin nr.9072, date 

22.5.2003 “Per sektorin e energjise elektrike“ te ndryshuar ,  

 Ligjit Nr...9750 date 04.06.2007 “Per disa shtesa ne ligjin nr.9072 date 22.05.2003 “Per 

sektorin e energjise elektrike“,te ndryshuar,  

 Ligjit Nr... 9776 date 12.07.2007 “Per disa shtesa ne ligjin nr.9072 date 22.05.2003 “Per 

sektorin e energjise elektrike“, te ndryshuar ; 
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 Ligjit Nr...9226,date 16.10.2006 “Per disa shtesa ne ligjin nr.9072 date 22.05.2003 “Per 

sektorin e energjise elektrike” ,te ndryshuar,  

 Per disa ndryshime dhe shtesa ne ligjin nr.9072 date 22.05 .2003 “Per sektorin e energjise 

elektrike”,  

 VKM per:  

• Metodologjia e llogaritjes se demit ekonomik 
• Modeli Shqiptar i Tregut të Energjisë Elektrike 
• Ligji shqiptar per sektorin e energjise elektrike 
• Per percaktimin e tarifes se sherbimit per perdorimin e aparateve televizive 

 

KAPITULLI  2   TË DHËNAT E OBJEKTIT 
2.1 ADRESA DHE VEND-NDODHJA E OBJEKTIT 
"Parkut të Aventurave Pukë"  do të ndërtohet në rrethinate  qytetit të Pukës qarku Shkodër.Vend-
shtrirja e Parkut është në terren malor të pyllëzuar Kuota maksimale e shtrirjes së projektit  është  
986 m,m,n,d,  dhe ajo minimale është 836 m,m,n,d, duke përftuar një disnivel prej gati 150 m 
 

EMËRTIMI PËRSHKRIMI 
Vendodhja e objektit Bashkia Puke 
Objekti Perafersisht rreth 160 m2 qe do jete pa mure. 

 
Ndertimi i objektit 

Struktura e objektit do te realizohet me konstruksion celiku dhe me 
themele betoni ne çdo kolone 

Katet e objektit Objekti do te jete dy kate 
 
Ngarkesat maksimale 

Ndertesa: 
Ngarkesa e platformes – 1.6 kN/m2 
Reaksioni i kavos vertikale – 24.8 kN                                     
Reaksioni i kavos horizontale – 73.5 kN 

Levizja maksimale e lejueshme Kolonat: 2.5-cm 
Grading Ne kemi supozuar prerje / mbushje prej 2 metrash ose më pak 

Tabela Nr.1 Përshkrimi i projektit 
 

VENDODHJA E OBJEKTIT DHE PËRSHKRIMI 
 

EMËRTIMI PËRSHKRIMI 
Vendodhja Bashkia Pukë, Prane Xhamise “Koder Hanit” 
Ndertesa eksistuese Jane disa objekte ekzistuese ne anen jugore te objektit. 
Bimesia e terrenit Shkurre/Pisha/Trungishte 
Topografia eksiztuese Kuotat relative; 5 meter maksimumi ndermjet shpimeve. 

Tabela Nr.2 Vendodhja e objektit 

http://oshee.al/blog/metodologjia-e-llogaritjes-se-demit-ekonomik/
http://oshee.al/blog/modeli-shqiptar-i-tregut-te-energjise-elektrike/
http://oshee.al/blog/ligji-shqiptar-per-sektorin-e-energjise-elektrike/
http://oshee.al/blog/per-percaktimin-e-tarifes-se-sherbimit-per-perdorimin-e-aparateve-televizive/
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2.2 TË DHËNAT E OBJEKTIT DHE ZONA KADASTRALE 
Për shfytëzimin e resursit natyror do të ndertohet Parkut të Aventurave Pukë  Në një shtrirje prej 
1.2 km do të ndërtohen dhe instalohen rreth 25 lodra argëtuese 
Ndërtimi i këtyre nënë/objekteve do të vemendjen maksimale per eficence dhe siguri maksimale te 
instalimeve elektrike si gjatë ndërtimit ashtu dhe gjatë shfrytëzimit. 
 
Projekti shtrihet në Zonën Kadastrale (Z.K.) Nr. 3070, dhe prek parcelat si me poshte: 

Parcelat Nr. 1. 332-  Destinacioni Tokë Are 

Parcelat Nr. 2. 316-  Destinacioni Tokë Are 

Parcelat Nr. 3. 306-  Destinacioni Tokë Are 

Parcelat Nr. 4. 294-  Destinacioni Tokë Are 

Parcelat Nr. 5. 293-  Destinacioni Tokë Are 

Parcelat Nr. 6. 929-  Destinacioni Tokë Are 

Parcelat Nr. 7. 938-  Destinacioni Tokë Are 

Parcelat Nr. 8. 951-  Destinacioni Tokë Are 

Parcelat Nr. 9. 901-  Destinacioni Tokë Are 

Parcelat Nr. 10. 976-Destinacioni Tokë Are 

Parcelat Nr. 11. 988-Destinacioni Tokë Are 

KAPITULLI  3  RAPORTI ELEKTRIK "PARKU I AVENTURAVE PUKË" 
3.1  PËRSHKRIMI I PROJEKTIT TE NDËRTIMIT TË P.A.PUKE 
 
Parku i Aventurës Pukë, do të shtrihet ne nje linje prej 1,2 km dhe në te do te instalohen 

(Ndertohen) rreth 25 lojra për të gjithë grup-moshat, si dhe lojra të tjera atraktive, do ti 

bashkëngjiten projektit në zbatimin për riurbanizimin e qytetit të Pukës. Ky projekt plotësues ka 

për qëllim riaktivizimin dhe nxjerrjen në pah të potencialit turistik malor që ka kjo zone, për ta 

kthyer në një destinacion turistik familjar nga më të mëdhenjtë në vend dhe rajon. Projekti i 

riaktivizimit të turizmit malor në Pukë, është një projekt që i bashkëngjitet atij të urbanizimit të 

qytetit. Parku i Aventurës është një park i përshtatur dhe i projektuar për të qënë pjesë e natyrës, 

duke përdorur sa më shumë elemente natyrore, qe i japin vlera turizmit malor dhe trasformimit 

urbanistik të qytetit në një qytet të mirëfilltë alpin me standarte Europiane. Ideimi i këtij projekti 

nisi si një inciativë për ti dhënë më shumë vlera dhe zhvillim turistiko-ekonomik zonës së Pukës. 

Per realizimin e ketij projekti jane bere bisedime dhe konsultime me institucionet dhe kominitetin 
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e zones. Palet e interesit kane rene dakord  per projektimin dhe ndertimi një Zipline që do të jetë 

më i gjati në Europë dhe më i Shpejti me gjatësi 1200 m dhe shpejtësi mesatare mbi 110 km/h  në 

një kënd pjerrësie përafërsisht 13% nga kuota maksimale  986 m,m,n,d,  deri në më të ultën, pra 

tek kulla ulëse e zipline-nit në 836 m,m,n,d,  , pra duke përftuar një disnivel prej gati 150 m 

Ndertimet inxhinierike të platformave për lojrat e ndryshme në pemë, do te jene konforem 

udhezimeve te  inxhinierit të pyjeve, për të mos prishur drurin. Mbërthimi i këtyre platformave në 

trungje do të bëhej me një llastik gome dhe një kurore druri mbrojtës i stazhonuar ku rreth të cilit 

do të lidhej përrreth kavo i celikut i cili ishte gjithashtu i mbështjellë. Pra, çdo gjë është për të qënë 

në harmoni dhe në mbrojtje të natyrës Punimet në dru si p.sh stola, karrige, llampadare për 

ndriçimin gjatë shëtitores, pastrimi dhe rregullimi i zonës pas diges së liqenit për ta bërë të 

vizitueshem nga vizitorët ku janë disa tunele të ish-reparteve ushtarake  park lojrash po në dru për 

fëmijë nën 1,30 m etj rregullime të tilla, që të jenë gjithmonë në kuadrin e “ drurit, dheut, gurit, 

gjelbërimit ”, do të drejtoheshin nga vete ai, për të pasur nje projekt tërësisht natyre-dashëse. 

Parku kdo te kete potencial t’u ofrojë individëve të ndryshëm aktivitete mjaft të ndryshme: një 

vend takimi, një vend për aktivitete sportive dhe rekreative, një vend për t’u tërhequr nga zhurma e 

qytetit ku individi përballet me natyrën. Objektivi kryesor është të maksimizohet përdorimi nga 

komuniteti, të rinjtë dhe familjarët. Aftësitë sociale që të rinjtë zhvillojnë në këndin e lojrave 

shpesh janë aftësi që ata i mbartin gjatë gjithë jetës së tyre. Shumë studime tregojnë që këndët e 

lojrave janë një nga ambientet më të rëndësishme në aktivitetin e fëmijëve jashtë shtëpisë. Pjesa 

më e madhe e lojrave janë thelbesore për një zhvillim më të shëndetshëm , të lirë dhe spontan të 

fëmijëve. Aktiviteti fizik, ul riskun për probleme psikologjike te fëmijët, dhe ushqen vetë-besimin. 

Pra këndet e lojrave sigurojnë një mundësi ideale për të rinjtë, për të përmirësuar aftësitë e tyre 

fizike. Zhvillime personale mund të zhvillohen nëpërmjet përmirësimit të aftesive si lojën, 

komunikimin dhe bashkëpunimin me fëmijë të tjerë dhe të rritur në parkun e lojrave 

Objekti i përgjithshëm i projektit është ngritja e Parkut në qytetin e Pukës, të përmirësojë në 

mënyrë të qëndrueshme performancën e agjensive turistike dhe të trajnojë të rinj, duke kryer 

aktivitete trajnuese të fokusuara në përmirësimin e efiçencës të zhvillimit të Turizmit në këtë Qark. 

3.2 PËRSHKRIMI I ZONES KU DO TE IMPLEMENTOHET PROJEKTI 
 

Prona e propozuar për ndërtimin e parkut te aventurave ne Puke, ndodhet pranë liqenit te qytetit, 

kodër Hanit dhe kodër Mehaj, ne qarkun e Pukës. 
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Fig Nr. 1  Vendëndodhja e Zonës ku do te ndërtohet Parku i Aventurave 

 

3.2.1. Pozicioni gjeografik :  

Në pjesën qëndrore të Shqipërisë Veriore, në zemër të Malësisë së Veriu, në një lartësi prej 838 

metrash mbi nivelin e detit, përgjatë krahut të majtë të Drinit, që nga Ura e Vezirit e Fusha e 

Dukagjinit në lindje dhe deri në afërsi të grykëderdhjes së Gomsiqes në perëndim, shtrihet qyteti i 

Pukës . Në jug ndahet me Mirditën nga kreshtat malore: maja e Runës, Thirra, maja e Roshit, 

Bjeshkët e Tërbunit. Emri i Pukës do të thotë “udhë- kalimi”- “ Via publica”, historikisht ka qënë 

një pikë-kalimi dhe pushimi për udhëtarët, që shkonin nga pjesa perëndimore e vendit në drejtim 

të Kosovës dhe rajoneve të tjera. 

3.2.2 Sipërfaqja :  

Rrethi i Pukës, shtrihet në një sipërfaqe prej 1.033,69 km2 ose 103.369 ha toke, me popullsi 

34.000 banorë. Ajo përbëhet nga 2 qendra urbane, qytetet Pukë dhe Fushë-Arrëz.  Ndërsa 5 

njësitë administrative  janë: Puka, Gjegjani, Rrapë, Qelëz dhe Qerret. Të gjitha njësitë 

administrative janë aktualisht pjesë e rrethit të Pukës dhe e qarkut Shkodër. Bashkia e re ka nën 

administrimin e saj një qytet dhe 41 fshatra. 

K, Nisjes  

K. Mbritjes 
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Parku i Aventurës Pukë, që përfshin krijimin e një Zipline prej 1,2 km dhe një parku aventure me 

rreth 25 lojëra për të gjithë grup-moshat, si dhe lojëra të tjera atraktive, do ti bashkëngjiten 

projektit në zbatimin për riurbanizimin e qytetit të Pukës. Ky projekt plotësues ka për qëllim 

riaktivizimin dhe nxjerrjen në pah të potencialit turistik malor që ka kjo zone, për ta kthyer në një 

destinacion turistik familjar nga më të mëdhenjtë në vend dhe rajon. Projekti i riaktivizimit të 

turizmit malor në Pukë, është një projekt që i bashkëngjitet atij të urbanizimit të qytetit. Parku i 

Aventurës është një park i përshtatur dhe i projektuar për të qenë pjesë e natyrës, duke përdorur sa 

më shumë elemente natyrore, qe i japin vlera turizmit malor dhe transformimit urbanistik të qytetit 

në një qytet të mirëfilltë alpin me standarde Evropiane. Ideimi i këtij projekti nisi si një iniciativë 

për ti dhënë më shumë vlera dhe zhvillim turistike-ekonomik zonës së Pukës. 

 
Fig.2. Vendëndodhja dhe shtrirja e parkut të Aventurave 

 
3.2.3 Topografia 
Tereni i zonës është malor dhe në disa vende, kryesisht në anet e liqenit është me i zbutur 

Kordinatat gjeografike janë si më poshtë : 
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Parkut të Aventurave Pukë  do te ndertohet prane qyteti te Pukes buze liqenit, e cila bën pjesë në 

zonën qëndrore të Shqipërisë Veriore, në zemër të Malësisë së Veriut 

  jug-qëndrore të Shqipërise me kordinata: 42°02'31.0"N   dhe 19°54'00.5"E 

3.2.4. Relievi 
Zona ku është ndërtuar Parkut të Aventurave Pukë  shtrihet në një terren të thyer malor me pjerrësi 

që arrin deri ne (15-20)%. Pikat dominuese janë: maja e Runës, Thirra, maja e Roshit, Bjeshkët e 

Tërbunit 

 

3.3.  INSTALIMET ELEKTRIKE NE ZONËN KU DO TE IMPLEMENTOHET PROJEKTI 

3.3.1 FURNIZIMI ME ENERGJI 

Furnizimi me energji elektrike - 380V/220V; 50 Hz; 630kVA realizohet nga Bokset Qendrore te 

Objektit qe do ndertohet dhe nga ku do te merret nje dalje per furnizimin e kuadrit kryesor nga 

rrjeti. 

Per sigurine e furnzimit me energji elektrike do te perdoret nje gjenerator diesel me fuqi 10 kw i 

cili do te parashikohet per ngarkesat kryesore si postet e punes, sistemet e sigurise dhe linjave te 

tjera te cilat pershkruhen ne vizatimet e kuadrove elektrik. Per sigurine dhe vazhdueshmerin e 

furnizimit me energji elektrike do te montohet nje U.P.S. i cili do te jete ne vazhdim te linjave qe 

furnizohen nga gjeneratori. Ai do te mbuloje te gjitha sherbimet qe mbulon gjeneratori per nje 

kohe prej maksimumi 30 min duke qene se pjesen tjeter do te hyje ne pune gjeneratori. 

Per te gjitha linjat kryesore te furnizimit percjellsi i neutrit kombinohet me percjellsin e mbrojtjes 

se tokezimit (sistemi TNC). 

Furnizimi me energji do ti sherbeje te gjithe Parkut te Aventurave Puke dhe percaktimi i fuqise 

llogaritese te kerkuar do te behet ne baze te kerkeses se konsumatoreve . 

 

 Ngarkesa e llogaritur per ndriçim ne dhoma                         Pdh = 2.5 KW 

 Ngarkesa e llogaritur ndricimi i jashtem               Pnj = 3.0 KW 

 Ngarkesa e llogaritur sherbime te ndryshme               Pk = 2.0 KW 

 Ngarkesa e llogaritur pompa                 Pp  = 3.0 KW 

 Ngarkesa e llogaritur per ngnritjen e mekanizmit                  Png  =0.75 KW 

 

Koeficienti i njekohshmerise se ngarkeses = 0.7 
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Fuqia e kerkuar per gjithe objektin do te jete : 

 

P kerkuar . = 0.7 (2.5+23.0 +2.0+3) 

P kerkuar . = 0.7 x 11.25= 7.90 kW 

 

Perzgjedha e fuqise se kompleksit do te behet mbi bazen e fuqise se llogaritur S = 8.0 kW. 

 

3.3.2. Shperndarja kryesore ne tension te ulet 

Kuadri shperndares kryesor e tensionit te ulet do te instalohet nga kontraktori ne objektin e 

sherbimit elektrik te ndertuar ne Park. 

Kuadri shperndarese duhet te realizohet metalike me mbeshtjellje perreth poliesteri me mbulim te 

brendshem te vendeve rezerve dhe dyer te perforcura me mentesha. Dyert duhet te pajisen me dryn 

me mundesine per te instaluar semicilindra. 

 
Kutia shperndarese kryesore e tensionit te ulet pajiset me shkarkues te mbitensionit te tipit B per 

cdo faze (siguresat ne balle te tij) dhe nje pajisje multimatese (V, A, Hz, kW, cos phi per cdo faze) 

mbi cdo shperndarje. 

 
Linjat dalese nga kuadri kryesor i shperndarjes ne tensioni te ulet do te mbrohen kunder 

mbingarkeses dhe qarkut te shkurter prej siguresash nese selektiviteti e lejon kete. 

 
Siguria ndaj renies nen tension ne kuadrin kryesor te shperndarjes se tensionit te ulet do te 

realizohet me ane te paneleve izolues ne pjesen ballore te kuadrit. 

Siguria ndaj renies nen tension ne kuadrot e ndryshme te nenshperndarjes do te realizohet me ane 

te releve diferenciale sipas skemave te kuadrove te paraqitura ne vizatim. 

 
Per te gjitha linjat dalese percjellsi i neutralit ndahet nga percjellsi i tokezimit (sistemi TNS). 

Kabllot dalese nga kuadri kryesor ne tension te ulet duhet te lidhen drejtperdrejt me omponenetet e 

kuadrit.  

 
Kabllot duhet te instalohen (perfshire gjithe suportet e kabllove) nga kuadri kryesor ne tension te 

ulet per ne te gjitha panelet e nenshperndarjes ose per tek sistemet e lidhjes direkte.  

Trasete e kabllove kalojne neper kanalina, tuba rigid per instalime te jashtme, tuba fleksibel te 
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forte per instalime, ne suporte traverse dhe neper tavan deri ne destinacionin lidhes. 

 

3.3.3. Rrjeti i ndricimit te brendshem 

Ndricimi i brendshem i dhomave duhet te jete ne perputhje me EN 12464-1/2002 

Ndricuesit ne te gjithe e korridoret jane te mbrojtura nga verbimi qe do te thote se ndricimi e 

ndriçuesve ne lartesine me te larte se 65° perreth ndricuesit eshte me e ulet se 1000 cd/m2. 

Faktori reduktues 0,80. 

Reflektimi i siperfaqes se 
. Specifikimet e dhomave : 

Minimumi mesatar i ndricimit Em / indikatori ngjyres Ra / lartesi te planit referues: 

Korridor : 200 Lux / 40 / 0,00m 

Zyrat : 300-400 Lux / 40 / 0,85m 

Dhomat teknike : 200 Lux / 60 / 0,85m 

Tualetet, depot : 200 Lux / 80 / 0,85m 

 

Gjithe ndricuesit duhet te pajisen me drosela me humbje sa me te vogla. 

Te gjithe ndricuesit duhet te paisen me klema (min. pjesa 2,5mm²) dhe klema shtese per tu lidhur 

me nje ndriçues vijues. 

 Te gjithe ndricuesit e brendshem jane te paisur me llampa tub floureshente, spote me llampa 

fluoreshente kompakte.  

Llojet e ndricuesve: 

Kontraktori, nen kujdesin e mbikeqyresit dhe me atorizim te tij, duhet te beje llogaritjet e duhura 

per ndricuesit ne lidhje me prodhimet e ofruara. 

 

3.3.4 Ndricimi i brendshem i emergjences 
Ndricimi i daljes dhe ai i emergjences duhet te behet ne perputhje me EN1838. 

Ndricuesit e daljes dhe ato te emergjences jane te instaluar ne siperfaqe, min. 1x 8w, me bateri te 

brendshme (autonomia minimale 2 ore, maksimumi i kohes se karikimit 12 ore) dhe paisje 

elektronike. 

 Ndricuesit e daljes jane gjithmone te ndezur dhe jane te paisur me nje shenje te gjelber (shenja 

paraqet nje njeri me nje shigjete dhe nje dere ne drejtimin qe duhet te largohen njerezit)  
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Fig. Nr.3 Ndricuesit e emergjences jane gjithmone te ndezur. 

 

Kontraktori, nen kujdesin e mbikeqyresit dhe me atorizim te tij duhet te beje llogaritjet e duhura 

per ndricuesit ne lidhje me prodhimet e ofruara. 

 

3.3.5 Shtylla Beton Arme Te Centrifuguara 

Ilustrimi 
(Ilustrimi dhe dimensionet jane orientuese) 

 
 

 
Kërkesa të përgjithshme 

Shtyllat e betonit të standardizuara ne kete specifikim, do të përdoren në ndërtimin e 
linjave ajrore te TM dhe TU. 

 
Kontraktori do të optimizojë projektin e linjës duke përzgjedhur kampaten nominale, 
gjithmone duke marrë në konsideratë kushtet e projektimit të specifikuara më poshtë. 
Për trasene e linjes në një vend të hapur për të kapërcyer pengesa të ndryshme, do të 
përdoren shtylla me lartësi të përshtatshme. 

 
Shtyllat duhet te jene me seksion rrethor me nje vrime te qenderzuar mire pergjate gjithe 
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gjatesise se shtylles dhe me diameter qe ritet ne menyre uniforme nga maja deri ne fund te 
shtylles. 
Cilësia e betonit dhe armimi i tij prej çeliku të përforcuar do të jetë sipas standardeve. 

Sipërfaqja e jashtme e betonit do të jetë e sheshtë, pa brima ose të çara, siç është 
përcaktuar në standarte. 

 
Vrima ne maje te shtylles duhet te jete e mbyllur me kapuc betoni per te mos lejuar futjen 
e ujit. 
 
 Kapaciteti(momenti) i shtyllës shprehet me ngarkesën ne perkulje të aplikuar poshtë 
kokës së shtyllës, siç e përcakton standardi. 

 
Gjatësia e shtyllës duhet të jetë 9 m, 10 m dhe 12 m(Ne raste te vecanta, kryesisht per 
mirembajtje, per shtylla mbeshtetese mund te perdoren edhe shtylla 8 m; kjo do te 
percaktohet nga projektuesi). 

 
Te kene marketim CE 

 
Detajet teknike 
Ky specifikim mbulon projektimin, materialet, prodhimin, inspektimin, testimin, skicimet, 

transportin dhe dorëzimin e shtyllave të betonit te drejta, te paratensionuara 9, 10 dhe 12 m. 
 
 
 

TE DHENA TE PERGJITHESHME 

Tensioni nominal kV 10 ose 0.4 
Frekuenca Hz 50 

Tensioni me i larte I sistemit kV 12 ose 
0.66 

Tempertaura maksimale per llogaritjen e 
shigjetes se varjes 

°C 60 

Temperature  minimale °C -20 
Trashesia e akullit ne percjelles mm 10 
Shpejtesia maksimale e eres m/s 35 
Mesataraja e rreshjeve vjetore mm 1000-1500 

Tab. Nr.3 Tabela me te dhenat e pergjithshme 
 

 
Perfundime 
Per qellimin e ketij standarti duhet te aplikohen perfundimet e meposhtme: 

Ngarkesa mesatare e perhershme 
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Ngarkesa e punes qe mund te konsiderohet. me afat te gjate gjate nje periudhe prej nje viti. 
 

Plasartijet periferike 
Plasaritjet(carjet ) qe shkojne pralelisht me seksionin terthor te shtylles se betonit 
 
Moment I plasaritjes 
Momenti qe zhvillohet ne shtylle ne kohen e ushtrimit ne te te forces se plasaritjes . 

 
Fortesia e plasaritjes 
Pika ne te cilen betoni sapo fillon te ndahet per shkak te tejkalimite te forces se terheqjes ne 
faqen betonit  te shtylles. 

 
Vendosja ne toke 
Pjesa e shtylles e cila eshte e projektuar per tu vendosur ne toke ose ne mbeshtetese. 

 
Devijimet e gropes 
Madhesia dhe drejtimi I zhvendosjes se pjeses se shtylles te vendosur ne toke ose ne 
mbeshtetese ne kushtet e ngarkeses se aplikuar. Zakonisht shprehet ne inc ose mm nga 
pozicioni vertical me token ose pika ne te cilen pjesa mbeshtetese fillon. 

 
Siperfaqja e terenit(Groundline) 

 
Pika ku fillon ngulja e shtylles. Siperfaqja e terenit perdoret ne projektimin e linjave te 
transmetimit per percaktimin e distances se percjellesit nga toke. Rezistenca nga pjesa 
mbeshtetese ne toke fillon ne ose poshte siperfaqes se terenit. 

 
Grupi i vrimave te bulonit 
Te gjitha vrimat ne te cilat bashkangjitet gjate montimit nje pjese e vetme e se teres. 

 
Ngarkesa ciklike 
Pika ne te cilen nje strukture ka pesuar dipazonin e ngarkesave qe priten te ndodhin mbi 
jetegjatesine e kesaj strukture. 

 
 
 
Ngarkesa e rastit 
Grupi I ngarkesave, i kufizuar, ( devijimet e gropes ) te cilat jane njeheresh te aplikuara ne 
structure ne nje moment  te cakuar.. 

 
Koeficenti i ngarkeses 
Raporti i ngarkeses perfundimtare terthore me ngarkesen terthore ne plasaritjen e pare 
Plasaritjet gjatesore 
Plasaritjet ne beton qe shkojne paralelisht ne aksin gjatesor te shtylles. 
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Perforcimi gjatesor 
Celiku perforcues i cili eshte vendosur pergjate aksit gjatesor te shtylles. 

 
 

Demtimet e shtylles 
Pika ne te cilen eshte aplikuar forca maksimale. Demtimi zakonisht ndodh me thermim te 
betonit ose deformime permanente. 
 
Beton i paratensionuar 
Betoni i armuar ne te cilin tensioni i brendeshem eshte aplikuar per te reduktuar tensionin ne 
terheqje potencial qe rezulton nga ngarkesat. 

 
Shtylle betoni centrifugale 
Nje shtylle e cila eshte prodhuar duke vendosur fije celiku te paratensionuar dhe perforcuar 
me spirale ne nje kallep, duke shtuar beton te sapo pergatitur dhe duke rrotulluar kallepin 
per te formuar shtyllen. 

 
Transverse 
Drejtimi i linjes ndan kendin qe perfshihet nga percjellesit ne shtylle. Ne rastin e nje linje te 
drejte, kjo do te jete pingul me drejtmin e linjes. 

 
Ngarkesa terthore ne plasaritjen e pare 
Per ndertim, ngarkesa terthore ne plasaritjen e pare nuk duhet te merret me pak se ngarkesa e 
punes. 

 
Ngarkesa e punes 
Ngarkesa maksimale ne drejtimin terthor, qe ndodh vazhdimisht duke perfshire forcen e eres 
ne shtylle. Ngarkesa supozohet te veproje ne nje pike 600 mm poshte majes se shtylles se 
future ne toke. 

 
 

Demtimet perfundimtare 
Kushtet ekzistuese kur shtylla nuk eshte me e ngritur si rezultat I shtimit te ngarkeses , ose 
demtimi i betonit ose thyerje gjate paratensionimit ose terheqje permanente te celikut ne 
ndonje pjese te shtylles. 

 
Ngarkesa terthore perfundimtare 
Ngarkesa ne te cilen demtimi ndodh kur ajo aplikohet 600 mm poshte dhe pingul me aksin e 
shtylles pergjate drejtimit terthor me pjesen e poshtme te shylles sic tregohet ne ndertim. 

 
Ngarkesa perfundimtare 
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Ngarkesa maksimale e projektimit qe perfshin koeficentin e ngarkeses te specifikuar. 
 

Kapaciteti I momenti perfundimtar 
Momenti qe zhvillohet ne shtylle ne kohen kur fortesia perfundimtare ne structure eshte 
realizuar. 

 
 

Forca perfundimtare 
Forca maksimale ne diagramin e force-tendosje. Per shtyllen, kjo konsiderohet te jete pika ku 
shtylla demtohet zakonisht me thermim te betonit. 

 
Forca e epjes 
Forca minimum ne te cilen cdo material do te filloje te deformohet fizikisht pa rritje te 
metejshme ne ngarkese ose forcave te perhershme. Ky njihet si kufiri limit I elasticitetit te 
materialit. 

 
3.3.6   Standartet 

Projektimi, prodhimi dhe testimi i shtyllave duhet te jete ne perputhje me standartet e me 
poshtme: 

 
EN 12853 Concrete prefabricates- masts and poles 

 
EN 10080 Concrete reinforcement steel- Reinforcement steel suitable for welding- 
General terms 

 
EN 12620 Concrete aggregate 

 
EN 1097- 1 Examination on the aggregate's physical and chemical characteristics- Part 1: 
Abrasion Resistance Determination 

 
EN 1097-2 Examination on the aggregate's physical and chemical characteristics - Part 2 
: Crush Resistance Determination Method 

 
EN 1367- 1 Thermal and atmospheric aggregate properties- Part 1: Determination of 
Freeze and Defrost Resistance 

 
EN 196- 1 Cement examination methods- Part 1: Strength Determination 

 
EN 196- 7 Cement examination methods- Part 7: Taking and Preparation of Cement 
Samples Methods 

 
EN 197-1/ AI/ A3 Cement- Part 1: Composition, Specifications and Criteria for 
Regular Cement  Correlation 
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EN 197-2 Cement- Part 2: Correlation Assessment 

 
ISO 1920- 1 Concrete examination- Testing Tubes- Part: Fresh 

Concrete Sampling ISO 1920-3 Concrete Examination- Testing Tubes- 

Part 3: Taking and Preparation of Samples for Hardiness  

ISO 1920-4 Concrete- Hardiness Determination on a Testing Tube (With Pressure) 
 

Per aspektet e pergjitheshme, materialet perberese te betonit, celikut te paratesionuar, 
perfshire dhe lidhesit, do te zbatohet standarti EN 13369:2004, klauzola 4.1. Prodhimi i 
betonit duhet të jenë në përputhje me EN 13369: 2004, pika  4.2. 

 
3.3.7     Procedura e testimit 

Testet per betonin duhet te behen ne perputhje me EN 13369:2004 klauzola 5.1. 
 

Matja e dimensioneve 
Dimensionet do te maten me paisje qe kane nje saktesi ± 1mm me perjashtim te 
gjatesise se shtylles qe do te matet me saktesi ± 0,5 %. Pajisjet matëse dhe metodat e 
testimit do të përshkruhen në dokumentet e kualitetit të prodhuesit. 

 
Veshja me beton 
Testimi i betonit veshes perforcues, mund të jenë shkatërruese ose jo-shkatërruese, do të 
kryhet me një saktësi prej ± 2,0 mm. Metoda e përdorur për këtë testim do të përshkruhen 
në kontrollin e prodhimit fabrikë. 

 
Rezistenca  mekanike 

Testi eshte i perbere nga: 
- Matja e deformimit gjate aplikimit te momentit te perkuljes 
- Ngarkesa deri ne shfaqjen e plasaritjen e betonit (load when the first transversal crack 

appears in case of pre-stressed concrete ) 
- ngaekesa perfundimtare (ultimate load) 
- Ngarkesa perfundimtare ne perdredhje ( ultimate torsional load) 

 
Testi ne perkulje 

 
Testi do te kryhet ne nje shtylle horizontalete, mbeshtetur fort, te shtrire ne nje nje support 
te levizshem per te shmangur efektet per shkak te peshes dhe te lejoje levizjen e lire te saj. 
Nëse nuk definohet as në deklaratën e prodhuesit apo në kërkesat e blerësit, ngarkesa do 
të zbatohet në 90 ° (± 5 °) te aksit qendror te shtylles, jo te deformuar. Shpejtesia e 
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ngarkimit, aplikuar nen kontrollin e forcave duhet te jete i kufizuar ne 100N/s pa ndonje 
shok apo impakt. Një saktësi prej ± 3% është e nevojshme për ngarkesat e aplikuara të 
testit dhe në deformimet e matura. 
 

Testi perdredhjes 
Testi do të kryhet në një shtyllë në pozicion horizontal. Maja e shtylles do te jete e lire 
dhe deformimi duhet te shmanget. Testi gjatesise embedment eshte percaktuar ne 
kerkesat e bleresit ose ne deklaraten e prodhuesit. Ajo përcakton seksion kryq 
embedment. Rritja e momentit rrotullues do te kufizohet ne 100Nm/s pa ndonje shok apo 
impakt. Një saktësi prej ± 3% do të kërkohet mbi ngarkesat e aplikuara të testit. 

Vleresimi I konformitetit dhe pajtushmerise se kritereve 
 

Pajtueshmëria e produktit me kërkesat e standardit duhet të demonstrohet nga: 
- Tipi fillestar i testimit 
- Kontrolli i prodhimit në fabrikë 
Klauzola 6.1 e EN 13369: 2004 duhet të zbatohet 

 
Tipi i testit 
Duhet te zbatohet klauzola 6.2 e EN 13369:2004. Dispozitat specifike plotësuese mund 
të përcaktojnë kriteret e pajtueshmërisë. Tipet e testeve te me parshme te realizuara 
perpara aplikimit te standartit te tanishem mund te perdoren si teste tip me kusht qe ata 
jane per te njejten familje produkti me te njejten metode dhe kerkesa te testit. 

 
 

Kontrolli I produktit ne fabrike 
Duhet te zbatohet EN 13369:2004, 6.3 
Ispektimi i skemes per shtyllat do te kryhen ne pajtim me EN 13369: 2004, Anekset 0.1-0.3 
dhe 
0.5. testi ne shtypje do te kryhet sipas EN 13369: 2004, Anekset 0.1-0.3 dhe 0.5. 
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Ilustrimi 
 

 
 
Fig.Nr.4 Ilustrimi i shtylles
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3.4 KERKESA TEKNIKE TE DETAJUARA 
 
Kerkesa teknike te detajuara (per pjeresi shtylle 1.5%) 

Shtylla 8.0 m ( vetem mbeshtetese ne rastin e riparimeve) Dimensionet e diametrave jane 
te rekomanduar 

. 
Kriteret e ndertimit Njesia Gjatesia/For

ca (m/kN) 
Shtylla 8/6 

   
Gjatesia m 8 
Diametri d1 mm 130 
Diametri d2 mm 250 
Vlera e forces nominale 

 
kN 6 

Tab.Nr.4 Kerkesa teknike te detajuara 
 

Shtyllat 9.0 m 
Dimensionet e diametrave jane te rekomanduar 

 
 

Kriteret e ndertimit 
 

Njesia Gjatesia/Forca (m/kN) 

Shtylla 9/6 Shtylla 9/10 Shtylla 9/15 
Gjatesia m 9 9 9 
Diametri d1 mm 150 180 220 
Diametri d2 mm 285 315 355 
Vlera e forces nominale 

 
kN 6 10 15 

 
Shtyllat 10.0 m 
Dimensionet e diametrave jane te rekomanduar 

 
 

Kriteret e ndertimit 
 

Njesia Gjatesia/Forca (m/kN) 

Shtylla 10/6 Shtylla10/10 Shtylla 10/15 
Gjatesia m 10 10 10 
Diametri d1 mm 150 180 220 
Diametri d2 mm 300 330 370 
Vlera e forces nominale 

 
kN 6 10 15 

 
 

 
Shtyllat 12.0 m 
Dimensionet e diametrave jane te rekomanduar
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Kriteret e ndertimit 

 
Njesia Gjatesia/Forca (m/kN) 

Shtylla 12/6 Shtylla 12/10 Shtylla 12/15 
Gjatesia m 12 12 12 
Diametri d1 mm 180 220 250 
Diametri d2 mm 360 400 430 
Vlera e forces nominale 

 
kN 6 10 15 

 
Parametrat teknik 

 

Lloji i 
shtylles 
[m/kN] 

Ngarkesa e 
lejuar 
[kN] 

Gjatesia 
e 

shtylles 
[m] 

Thellesia e 
futjes ne toke 

[m] 

Diametri 
ne maje 
“d1” 
[mm] 

Diametri ne 
baze “d2” 
[mm] 

8/6 6 8 1.25 130 250 
9/6 6 9 1.6 150 285 

9/10 10 9 1.8 180 315 
9/15 15 9 1.8 220 355 
10/6 6 10 1.8 150 300 
10/10 10 10 2.0 180 330 
10/15 15 10 2.0 220 370 
12/6 6 12 2.2 180 360 
12/10 10 12 2.5 220 400 
12/15 15 12 2.5 250 430 

Tab. Nr.5 Parametrat teknike 
Zgjedhja e shtyllave 

Ky kapitull përcakton llojet e rekomanduara të shtyllave si dhe funksionin e duhur të 
shtyllës përgjatë shtrirjes se linjes, ne varesi te seksionin te percjellesit dhe kushteve 
specifike te ngarkeses se punes. 

 
Shtylla ndermjetese (mbajtese) 
Një shtylle ndermjetese përdoret kur përcjellësit/telat janë varur ne shtylle dhe tensioni 
mekanik është i njëjtë nga të dy anët. 

 
Në këtë rast, supozohet që shtylla të perballoje nje forcë në rënie (perpendikular poshte) 
dhe një forcë anësore, por jo një forcë gjatësore. 

 
Këto shtylla përdoren aty ku linja ajrore vazhdon në mënyrë lineare ose kthehet në një 
kënd të ngushtë. Në raste të tjera, do të përdoret shtylla ankerore. 
 
Aplikimi : 

 
• Linja lineare ose këndore me kend ≤ 
200 Lloji i shtyllës 9/6, 10/6 or 12/6 



RAPORTI TEKNIK ELEKTRIK PËR PARKUN E AVENTURAVE PUKË 
 

27 
 

 
Shtyllat Tensionuse/Ankerore/ Fundore/Shtyllat pa vazhdim (Ankerore Fundore) 
(Dead-end poles ) Shtyllat në fund të një seksioni linear të linjës, aty ku linja mbaron ose 
merr kënd në një drejtim tjetër quhen shtylla tensionuse/Ankerore/Fundore/Ankerore 
Fundore. Këto shtylla duhet të perballojne forcat gjatesore të seksioneve dhe gjatesive me 
te medha te percjellesave. Zakonisht, ato kane nje konstruksion ndertimi me te rende. 

 
Aplikimi: 
• këndi ( >200)  - (≤600) 
Lloji i shtyllës 9/10, 10/10 or 12/10 
• këndi (>600) - (≤ 900) ose shtylla ankerore , fundore, ankerore 
fundore Lloji i shtyllës 9/15, 10/15 or 12/15 

 
 

Ndertimi 
Shtyllat duhet të jenë në gjendje t’i rezistojnë të gjitha rasteve të specifikuara të 
ngarkesës, duke përfshirë erën mbi shtylla dhe tërheqjen dytësore nga devijimi, 
shmangia dhe lëvizja e bazamentit. Shtylla do t’i rezistojnë ngarkesave pa pasur 
demtime si dhe duke mos tejkaluar limitet e devijimeve te specifikuara. 

 
Shtyllat do t’i rezistojnë kushteve të ngarkesës, duke përfshirë edhe faktorë specifik 
të ngarkesës. Projektimi i shtyllës do të përfshijë toleranca për faktoret e ngarkeses 
nga trajtimi, transporti dhe ngritja pa demtime e saj, si dhe deformimin e përhershëm 
apo dëmtimin e shtyllës. 

 
Shtyllat do të projektohen në mënyrë të tillë që qendrueshmeria ne thyerje e shtyllës e 
tejkalon forcën e kerkuar, e cila llogaritet nga ngarkesat e sherbimit të aplikuara në 
shtyllë. 

 
 
 

Materialet 
 

Te gjitha ankorusit e siguruara nga fabrika duhet te jene te galvanizuara ne te nxehte ose 
material jo korroziv. Pllakat kadmium dhe material alumini nuk duhen perdorur.Te gjitha 
materielet duhet te jene jo korrozive prodhuar enkas per kete qellim bazuar ne 
rekomandimet e fabrikes. Nese prodhuesi I konsideron heqjen e paisjeve levizese te 
nevojshme apo te pershtatshme, ato mund te jene te derdhura ne shtylle me paisje 
levizese. 

 
Betoni duhet te kete minimum pas 28 ditesh nje fortesi ne shtypje prej 5,000 psi me nje 
vlere maksimum te permbajtjes se uje-cimento 0.40. Fortesia me e madhe dhe vlera me e 
vogel ujecimento kompensojne kerkesat per celikun. 

 
Agregati I holle duhet te jete rere natyrale, me grimca te pastra te forta, te ashpra dhe me te 
gjitha specifikimet e perfshira me poshte.Agregati duhet te jete i nje klase te mire. 
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Agregati I ashper duhet te jete I paster,me gure te thyer dhe I nje cilesie te mire. Agregati 
duhet te jete I lagur me uje para se te perdoret ne beton. 

 
Agregati duhet te testohet per tu percaktuar ndonje reaksion alkalin-agregat. Guret e 
copetuar ose guret e copetuar pjeserisht jane burimi I agregatit. 
Uji duhet te jete I paster pa permbajtje vajrash, acidesh, alkalinesh, kriprash ose material 
organike apo material te tjera te demshme. 

 
Perzierja nuk duhet te permbaje jone kloruri ne sasi qe mund te shkaktojne ne permbajtjen 
totale te klorurit ne beton qe te tejkaloje 0.4 pound per meter kub 

 
Vetite mekanike te celikut te paratensionuar, , celik I perforcuar dhe perforcimet spirale 
duhet te jene ne perputhje me standartet e perdorura. 

 
Kerkesat per perzierjen dhe ndertimin e betonit sipas listes se mesiperme mund te 
ndryshohet me aprovimin e bleresit. 

 
Forma gjeometrike(Workmanship) 

Shtylla duhet te jete me seksion rrethor dhe diametri i matur ne cfardo vendi ne shtylle, 
nuk duhet te varioje me shume se 0.6 cm nga ndonje matje tjeter bere ne ate seksoin terthor. 

 
Shtylla duhet te kete forme uniforme konike nga fillimi deri ne fund. 
Pjeresia duhet te jete jo me pak se 1.5%, bazuar ne standartin  EN 12853  - Concrete 
prefabricates - masts and poles. Diametri ne maje te shtylles eshte fiks si ne tabelat e 
paraqitura ne kete material. 

 
Devijimi I shtylles eshte I lejuar ne nje plan dhe ne nje drejtim. Nje vije e drejte qe lidh 

skajin e shtylles ne fund dhe skajin e shtylles ne fillim nuk duhet te jete larg nga siperfaqjq e 
shtylles me teper se 0.6 cm per cdo 3 m gjatesi midis ekstremeve. Ctensionimi do te te kryhet 
ne menyre qe te mbaje forcat e tensionimit simetrike. 

 
Kufinjte e paratensionimit te celikut nuk duhet te tejkalojne: 

 
a) 80 perqind e forces perfundimtare ose 94 perqind te forces se epjesm ose vleren 

maksimale te celikut te paratensionua te rekomanduar nga prodhuesit ose teforces se 
terheqjes (jacking force) 

b) 74 perqind te forces perfundimtare, ose 82 perqind te forces se epjes 
menjehere pas paratensionimit dhe 

c) 70 perqind te forces perfundimtare per celikun pas tensionimit ne ankorim dhe 
mberthim menjehere pas ankorimit. 

 
Distanca e lire midis fijeve te celikut te paratensionuar duhet te jete 4/3 here e madhesise 

maksimale te gregatit ose sa tre here diametri i fijes, i cili eshte me i madhi. Ne rastin kur ky 
kusht nuk permbushet ne nje pike te shtylles, hapesira me te vogla do lejohen me kusht qe 
vendosja e betonit do te realizohet e kenaqeshme, trasferimi adekuat i stresit mund te ndodhe 
dhe kushte te caktuara jane perdorur per ruajtjen e apesirave midis fijeve te celikut te 
paranderur. 
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Prodhuesi duhet te siguroje (sipas kerkeses se bleresit) vrima tejpertej cdo shtylle. Vrimat 
do te performohen duke futur shufra PVC( ose material te tjera te pershtateshme) te cilat 
qendrojne ne shtylle. Perdorimi behet me urdher te bleresit. Shufrat performuese do te jene me 
madhesi te tille qe te realizojne nje vrime me diametrin e kerkuar dhe do te jene me gjatesi sa 
diametri I jashtem I shtylles ne ate pike ku vendosen duke qene rafsh me siperfaqen e 
jashtme te shtylles. Pervec rasteve kur shenohet ndryshe ne vizatime, vrima do te jete pingul 
me aksin e shtylles. 

 
Prodhuesi duhet te siguroje ne shtylle futjet performuese ne dy lokacione per te lejuar 
qarkullimin e ajrit brenda shtylles. Diametri minimal I tyre duhet te jete 3 cm. Lokacionet 
duhet te jene jo me larg se 3 metra nga maja dhe jo me shume se 3 metra nga siperfaqja e 
terenit(vija e tokes). 

 
Vrimat nuk duhet te shpohen ne paretin(trashesine) e shtylles pervec si menyre specuifike e 
nevojshme per te korigjuar gabimet ose leshimet dhe vetem me miratim te bleresit. 

 
 

Vrimat nuk hapen gjate murit te shtylles, vetem ne rastet kur kerkohet per te 
rregulluar pjeset qe jane lene jashte dhe vetem nese eshte aprovuar nga bleresi 

 
Fijet gjatesore te celikut nuk duhet te jene te prera , pervec ndonje rasti te vecante te 
aprovuar nga bleresi. Bleresi mund te refuzoje cdo shtylle ne te cilen celiku eshte i 
prere.Te gjitha pjeset e celikut qe jane te ekspozuara nga vrimat e bera duhet te mbulohet 
me psate epoxy. Siperfaqet e krisura duhet te pastrohen dhe te mbushen me paste epoxy 
ose beton te derdhur. 

 
Bleresi ka te drejte te refuzoje cdo shtylle ne te cilen kryerja e nje lidhje me bullona mund 
te reduktohet per shkak te mungeses ose performimi te qarte te nje vrime te shpuar. 

 
 

Tokezimi 
Do të përdoret nje percjelles tokezimi i brendshem . Per lidhjen e percjellesit te tokezimit 
te shtylles me tokezimin e jashtem do te perdoren elemente te filetuar nga brenda(dado), 
pozicioni i te cileve ne shtylle tregohet ne vizatimet perkatese dhe sqarohet me poshte. 

 
Fija e celikut e perfshire ne lidhje do te jete tokezimi i brendshem i shtylles. Minimumi 
nje percjelles celiku gjatesor (me diameter jo me te vogel se 12 mm) do te lidhet 
elektrikisht me elementet prej bronzi(dado bronzi M12) te filetuar nga brenda, te cilet jane 
vendosur ne maje dhe ne fund te shtylles. 

 
Dadoja e siperme do te vendoset ne nje distance 60 cm poshte majes se shtylles, kurse e 
poshtmja do te vendoset ne nje distance 30 cm mbi siperfaqjen e tokes(Groundline) 

 
Perfundime 
Sipërfaqja e shtyllës duhet te jete pa të çara apo krisje. Të çarat do të ngjiten ose me ane të 
përdorimit të sistemit të injeksionit të materialit epoxy duke iu referuar specifikimeve të 
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prodhuesit te materialit epoxy, ose me anë të hapjes se kanaleve ne forme V pergjate 
carjes në një pjerrësi 1:1 me një thellësi minimale prej 0.6 cm, dhe më pas duke e 
mbushur kanalin V me material epoxy. Mbulimi i të çarave me një mbulesë epoxy nuk do 
të lejohet. 

 
Zgavrat e vogla të shkaktuara nga flluskat e ajrit, vendet e gërryera nga krimbat apo 
boshllëqe të tjera të vogla do të meremetohen në mënyrë të hollësishme, do të pastrohen 
me ujë dhe më pas do të mbushen me kujdes me llaç cimentoje. Një zgavër e vogël 
përcaktohet si e tillë nqse diametri i saj eshte jo më i madh se 1.5 cm dhe thellesia jo më 
e thellë se 0.6 cm. 

 
Nëse ndonjë zgavër apo boshllëk thith uje, gjë që tregon se boshllëku shtrihet në trupin e 
shtyllës, atëherë kjo shtyllë nuk do të pranohet apo përdoret. 

 
Prodhuesi duhet të vulosë të dy anët e shtyllës si dhe duhet të mbrojë pjeset e çelikta nga 
korrozioni. Sistemi i përdorur do të miratohet nga blerësi. 

 
Emertimi 

Çdo shtyllë do të identifikohet nga etiketa e identifikimit të prodhuesit, etiketa e 
identifikimit të shtyllës dhe etiketa e sigurimit teknik. Informacioni i mëposhtëm do të 
stampohet në etiketë me germa jo më të vogla sesa 1 cm në lartësi dhe me ngjyrë të 
zezë. 

• Etiketa e identifikimit të prodhuesit:  

Emri i prodhuesit 
Data, muaji dhe viti i prodhimit 
Numri i strukturës  
Gjatësia e shtyllës 
Kapaciteti(momenti) ne siperfaqen e tokes, ose pika e fiksimit  
Logo e blerësit  / OSHEE 
Ngjyra e sfondit – gri 
Ngjyra e kornizës – e gjelbër me trashësi 10 mm  
Dimensionet, ngjyra e sfondit dhe kornizës – e negociueshme 

• Etiketa e identifikimit të shtyllës (linja TU):  

Emri i pikës së transformimit 
Emri i linjës dalëse TU 
Lloji i shtyllës, ndërmjetëse, ankerore ose ankerore fundore  
Numri i shtyllës 
Ngjyra e sfondit – gri 
Ngjyra e kornizës – e gjelbër me trashësi 10 mm  
Dimensionet 210 x140 mm 

• Etiketa e identifikimit të shtyllës (linja TM):  
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Emri i fiderit 
Emri i nënstacionit 
Lloji i shtyllës, ndërmjetëse, ankerore ose ankerore fundore  
Numri i shtyllës 
Ngjyra e sfondit – gri 
Ngjyra e kornizës – e gjelbër me trashësi 10 mm  
Dimensionet 210 x140 mm 

 
• Etiketa paralajmëruese e sigurimit teknik: 

 
Shenja e kafkës me dy kocka (në ngjyrë të zezë)  
Teksti “MOS PREK! RREZIK VDEKJE!” 
Ngjyra e sfondit – e verdhë 
Ngjyra e kornizës – e kuqe me trashësi 10 mm  
Dimensionet 280 x210 mm 

 
Tekstet e shkruara duhet të jenë në gjuhën shqipe. 

 
Etiketa e prodhuesit, shtyllës dhe e sigurisë do të prodhohen nga një metal i 
pandryshkshëm antikorroziv, si p.sh. tunxhi, çeliku i pandryshkshëm i serisë 300 
ose aliazh alumini. Etiketat e shtyllës dhe sigurimit teknik do të kenë një kapse të 
përshtatshme ose kapese të salduara në pjesën e pasme të etiketës me qëllim që 
ato të vendosen në shtyllë. 

 
Informacioni identifikues i listuar më sipër mund të shenohet me derdhje (cast in place) 
mbi sipërfaqen e çdo shtylle. 

 
Lartësia e vendosjes së etiketës identifikuese të prodhuesit: 
4.00+- 0.05m. Lartësia e vendosjes së etiketës identifikuese të 
shtyllës: 3.80+- 0.05m. 
Lartësia e vendosjes së etiketës identifikuese të sigurisë: 3.60+- 0.05m. 

 
Etiketat e identifikimit ose shenjat me derdhje jane pjese perberese e shtylles dhe do të 
vendosen ne njërën anë të shtyllës në drejtimin e transmetimit te energjise. Pjesa e 
poshtme e etiketës identifikuese ose rreshti i fundit i shënimeve me derdhje fillon nga 
etiketa e sigurimit teknik që vendoset 1.80, 2.10 dhe 2.40 m sipër sipërfaqes së tokës. 

 
Secila shtyllë do të shënohet me informacionin e listuar më poshtë. Një shënues i 
përhershëm do të përdoret dhe shkrimi në të do të jetë i vogël, por i lexueshëm qartësisht. 

d) Pikat e mbeshtetjes; 
e) Dy pika të kapjes për të vendosur shtyllën një një pozicion vertikal; 
f) Një pikë të kapjes për ngritjen e shtyllës në një pozicion vertikal dhe për të 

mundësuar lëvizshmërinë e saj gjatë operacionit të vendosjes; 
g) Gjatësia e shtyllës, numri i strukturës dhe numër udhëzues për kornizen në fund të 

shtyllës. 
h) Vend ndodhja e vrimave neqofte se kerkofet nga bleresi 
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i)  
 
 

Fig.Nr.5 Ilustrimi i shtylles 
 
 

 
3.5 Kontroll dhe testim 

 
Te pergjitheshme 

Procedurat e prodhimit dhe testimit do te jene ne perputhje me standartet e permendura me 
lart. 

 
Inspektimi 

Prodhuesi duhet te beje testet dhe inspektimet e duhura per te percaktuar qe secila nga 
shtyllat eshte ne perputhje te plote me kete specifikim. Me kerkesen e bleresit, prodhuesi 
duhet te paraqese nje raport paraprak te sigurimit te cilesise per cdo shtylle, I cili do te 
perfshije informacionin minimal si me poshte: 

• Numrin e fabrikimit dhe numrin e structures se bleresit 
• Trashesine minimale dhe maksimale te pareteve dhe te celikut(Brenda dhe jashte) 

matjet do te behen 8 cm nga maja. 
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• Trashesine minimale dhe maksimale te pareteve dhe te celikut(Brenda dhe jashte) 
matjet do te behen 8 cm nga fundi 

• Kushtet e brendeshme te shtylles dhe provat e unazave te ekspozuara perforcuse 
apo celikut te paranderur 

• Vrimat e duhura, vendvendosjen dhe madhesine 
• Evidencen e plasaritjeve gjate dhe pas dy pikave te trajtimit 
• Pesha aktuale e shtylles se prodhuar 
• Raporti I cdo riparimi te bere ne shtylle 
• Daten e prodhimit dhe inspektimit dhe 
• Vulen e inspektorit 

 
Te gjitha materialet dhe forma do te jene object i inspektimit, egzaminimit dhe testeve 
nga bleresi per perputhjen me kerkesat e ketij specifikimi. Inspektimi, egzaminimi, ose 
testimi mund te behen ne cdo kohe gjate prokurimit te materialeve, prodhimit, periudhes 
se magazinimit, trasportit, ose ne destinacionin e shtyllave. Inspektimi, egzaminimi, ose 
testimi mund te hiqen nga bleresi, por ne asnje rast kjo nuk do te interpretohet se 
prodhuesi eshte i liruar nga pergjegjesite e prodhimit te shtyllave sipas kerkesave te ketij 
specifikimi. 

 
Bleresi do te kete hyrje te lire ne cdo moment, ndersa puna eshte duke u kryer per te 
gjitha pjeset perberese te prodhimit te shtylles. Prodhuesi duhet ti ofroje blerersit kushte te 
arsyeshme , pa pagese per te verifikuar prodhimin e shtyllave sipas kerkesave te ketij 
specifikimi. 

 
Prodhuesi do te furnizoje me raportin e testeve bleresin, sipas kerkeses, duke treguar 
rezultatet e te gjitha provave te kerkuara nga ky specifikim dhe specifikimet e aplikueshme 
referuese. 

 
Testet do te jene ne perputhje me specifikimet e standartit te aplikuar. 

 
Mungesa e prodhuesit per te respektuar keto specifikime do te jene arsye e mjaftueshme 
per te refuzuar nje ose te gjitha shtyllat qe nuk kenaqin kerkesat e ketij specifikimi. 

 
Tolerancat e lejuara te dimensioneve te shtyllave 

 
Gjatësia + - 100mm 
Diametri i jashtëm + - 5mm 
Trashësia +15mm, -5mm 
Devijimi nga vertikalja 3mm/1m 
Pesha -5% 

 
3.6 TRASPORTI 

 
Cdo dergese e shtyllave te betonit nga prodhuesi, duhet te shoqerohet me nje liste te te 
gjitha pjeseve te identifikueshme , sipas lloit te structures dhe numrin. 
Armimi, bullonat, dhe pjeset e ndryshme duhet te identifikohen me nje liste per 
perputhjen e tyre me boshtin e shtylles. Te gjitha pjeset e kerkuara per cdo structure, duhet 
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te jete nje per cdo dergese, nese eshte e mundur. 
 

Shtyllat do te ngrihen apo mbeshteten gjate procesit te prodhimit, magazinimit dhe 
trasportit, vetem ne pikat e ngritjes apo mbeshtetjes, ose te dyja, te projektuara nga 
prodhuesi. 

 
Trasporti dhe levizja do te behet me paisje dhe metoda te percaktuara dhe nga personel I 
kualifikuar. Prodhuesi mer masa paraprake per te ruajtur shtyllat nga demtimi gjatre 
trasportit. 

 
Shtyllat duhet te jene te stazhonuara para trasportit per ti rezistuar forcave gjate 
magazinimit, trasportit dhe ngritjes. 

 
Udhezime trajtimi duhet te perfshihet ne cdo dergese te shtyllave 

 
Shtyllat b.a.c. transportohen me anë të vagonave hekurudhorë ose me automjete me 
karoceri të posaçme (shih fig.). Vendosja kryhet me anë të vinçave që kap shtyllën në dy 
pozicione me anë litarësh dhe vendosen me shumë kujdes në platformën e përcaktuar 
(vagon ose automjet). E njejta procedure ndiqet edhe gjate magazinimit njëlloj si gjatë 
magazinimit. 

 
 

Kur vendosen shtyllat në disa shtresa nevoiten struktura mbajtëse të përcaktuara që shtyllat 
të “flejnë” pa u dëmtuar. Ky kusht vlen për të gjithë vagonat që shërbejnë për këtë 
destinacion. 

 
Një masë tjetër sigurie është lidhja e shtyllave me litarë të tipeve të ndryshëm ose 
shirita.Vendosja mbi vagona bëhet duke vendosur shtyllat një here nga maja dhe herën 
tjetër nga bazamenti (shih fig.) 

 
Ndërsa në automjete shtyllat vendosen të gjitha me anën e bazamentit në fillim të 
rimorkios. Strukturat mbajtëse realizohen me dru të butë dhe me dimensioned 100 / 60 
mm. Kur vendosen në vagona nuk duhen prekur anët e tijë. 
Fiksimi kryhet me anë të pykave prej druri me dimensione 50 / 70 mm, këto pyka fiksohen 
në bazamentin e vagonit. 
Në magazinat që përpunohet vendosja e tyre, vihen në ambjente të posaçme të përgatitura 
më pare, ne bazamente betoni. Distancat e bazamenteve përcaktohen nga lloji I shtyllës. 

 
Numri maksimal i shtresave duhet të jetë i tillë, që lartësia e vendosjes të mos kalojë 1,5 m, 
kjo për arësye të sigurisë në punë 
Kur vendosen shtyllat në trasenë e linjës që po ndërtohet, ato duhet të vendosen mbi 
bazamente dhe të peshojnë në dy pika horizontale. 

 
Litarët shtrëngues për transport mund të jenë prej çeliku ose shirit plastik. 
. 
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Distanca ndermjetese 
 

Gjatesia e shtylles 
[m] 

a 
[m

 

b 
[m

 9 2.50 5.00 
10 2.50 5.00 
12 2.50 7.00 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Gjatesia e shtylles 
[m] 

a 
[m

 

b 
[m

 9 min 1 7.00 
10 min 1 7.00 
12 min 1 9.00 

 
 
 
 

3.7 MAGAZINIMI 
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S1  - Gjërësia e bazamentit të parë min. 200 mm 
S2 - Gjërësia e mbështetëseve prej druri janë min.120 m 

. Distancat ndërmjetëse 

 
Gjatesia e shtylles 

[m] 
a 

[m
 

b 
[m

 9 2.25 4.50 
10 2.50 5.00 
12 3.00 6.00 

3.8 VENDOSJA(INSTALIMI) 
 

Levizja, trasporti dhe magazinimi I shtyllave te betonit do te behet ne perputhje me 
udhezimet e prodhusit, per te shmangur demtimet e tyre. 

 
Kujdes i veçantë duhet treguar për vendosjen e duhur në mënyrë vertikale të 
shtyllave Kundrashtyllat dhe mbështetëset e shtyllave këndore duhet të vendosen në 
mënyrën e duhur në përputhje me ndarjen më dysh të këndit të linjës me qëllim që të 
minimizohen forcat mbi shtyllë. 

 
Kundrashtyllat do të përdoren kurdo që të krijohet nevoja. Vetëm në raste të veçanta, kur 
kushtet nuk e lejojnë këtë, do të lejohet përdorimi i mjeteve të tjera mbështetëse. 

 
Shtyllat mund të vendosen në përputhje me projektin e përgatitur nga projektuesi i cili 
përcakton thellësinë e vendosjes në tokë. 

 
Thellësia e gropes ku shtylla do të vendoset, varet nga dimensionet e shtyllës. Duhen marrë 
gjithashtu në konsideratë tërheqja e brendshme, e cila ndodh si rezultat i perkuljes (shih 
skicën dhe tabelën 2). 
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Fig. Nr.6 Gropa skeptike 

 
 
 
 
 

 Bazamenti I shtylles 9/6 

 
Lloji I tokes 

Dimensionet [m] Germim Beton Heqje 

h a b [m3] [m3] [m3] 

Lym 1.6 0.7 0.7 0.784 0.647 0.784 

Dhe i shkrifet 1.6 0.8 0.8 1.024 0.887 1.024 

Argjile e bute 1.6 1.3 1.3 2.704 2.567 2.704 

Argjile solide 
1.6 1.1 1.1 1.936 1.799 1.936 

Argjile e forte 1.6 0.9 0.9 1.296 1.159 1.296 

Argjile shume 
e forte 

1.6 0.7 0.7 0.784 0.647 0.784 

Rere e mesme 1.6 1.0 1.0 1.600 1.463 1.600 

Rere e trashe 1.6 1.0 1.0 1.600 1.463 1.600 

Zhavor 1.6 0.9 0.9 1.296 1.159 1.296 

 Bazamenti I shtylles 9/10 
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Lloji I tokes 

Dimensionet [m] Germim Beton Heqje 

h a b [m3] [m3] [m3] 
Lym 1.8 0.8 0.8 1.152 0.998 1.152 

Dhe i shkrifet 1.8 0.9 0.9 1.458 1.304 1.458 

Argjile e bute 1.8 1.5 1.5 4.050 3.896 4.050 

Argjile solide 1.8 1.3 1.3 3.042 2.888 3.042 

Argjile e forte 1.8 1.1 1.1 2.178 2.024 2.178 

Argjile shume 
e forte 

1.8 0.7 0.7 0.882 0.728 0.882 

Rere e mesme 1.8 1.2 1.2 2.592 2.438 2.592 

Rere e trashe 1.8 1.1 1.1 2.178 2.024 2.178 

Zhavor 1.8 1.0 1.0 1.800 1.646 1.800 

 Bazamenti I shtylles 9/15 

 
Lloji I tokes 

Dimensionet [m] Germim Beton Heqje 

h a b [m3] [m3] [m3] 
 

Lym 1.8 1.0 1.0 1.800 1.607 1.800 

Dhe i shkrifet 1.8 1.1 1.1 2.178 1.985 2.178 

Argjile e bute 1.8 1.7 1.7 5.202 5.009 5.202 

Argjile solide 1.8 1.5 1.5 4.050 3.587 4.050 

Argjile e forte 1.8 1.3 1.3 3.042 2.849 3.042 

Argjileshume 
e forte 

1.8 0.9 0.9 1.458 1.265 1.458 

Rere e mesme 1.8 1.4 1.4 3.528 3.335 3.528 

 
Rere e trashe 1.8 1.3 1.3 3.042 2.849 3.042 

Zhavor 1.8 1.3 1.3 3.042 2.849 3.042 

 Bazamenti I shtylles 9/15 

 
Lloji I tokes 

Dimensionet [m] Germim Beton Heqje 

h a b [m3] [m3] [m3] 
Lym 2.0 0.9 0.9 1.620 1.428 1.620 

Dhe i shkrifet 2.0 1.0 1.0 2.000 1.808 2.000 

Argjile e bute 2.0 1.6 1.6 5.120 4.928 5.120 
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Argjile solide 2.0 1.4 1.4 3.920 3.728 3.920 

Argjile e forte 2.0 1.1 1.1 2.420 2.228 2.420 

Argjileshume 
e forte 

2.0 0.7 0.7 0.980 0.788 0.980 

Rere e mesme 2.0 1.3 1.3 3.380 3.188 3.380 

Rere e trashe 2.0 1.2 1.2 2.880 2.688 2.880 

Zhavor 2.0 1.1 1.1 2.420 2.228 2.420 

 Bazamenti I shtylles 10/6 

 
Lloji I tokes 

Dimensionet [m] Germim Beton Heqje 

h a b [m3] [m3] [m3] 
Lym 1.8 0.6 0.6 0.648 0.475 0.648 

Dhe i shkrifet 1.8 0.7 0.7 0.882 0.709 0.882 

Argjile e bute 1.8 1.3 1.3 3.042 2.869 3.042 

Argjile solide 1.8 1.1 1.1 2.178 2.005 2.178 

Argjile e forte 1.8 0.9 0.9 1.458 1.285 1.458 

Argjile 
shume e 

 

1.8 0.6 0.6 0.648 0.475 0.648 

Rere e mesme 1.8 1.0 1.0 1.800 1.627 1.800 

Rere e trashe 1.8 0.9 0.9 1.458 1.285 1.458 

Zhavor 1.8 0.9 0.9 1.458 1.285 1.458 

 Bazamenti I shtylles 10/6 

 
Lloji I tokes 

Dimensionet [m] Germim Beton Heqje 

h a b [m3] [m3] [m3] 
Lym 2.0 0.6 0.6 0.720 0.528 0.720 

Dhe i shkrifet 2.0 0.6 0.6 0.720 0.528 0.720 

Argjile e bute 2.0 1.2 1.2 2.880 2.688 2.880 

Argjile solide 2.0 0.9 0.9 1.620 1.428 1.620 

Argjile e forte 2.0 0.7 0.7 0.980 0.788 0.980 

Argjile 
shume e 

 

2.0 0.6 0.6 0.720 0.528 0.720 

Rere e mesme 2.0 0.9 0.9 1.620 1.428 1.620 

Rere e trashe 2.0 0.8 0.8 1.280 1.088 1.280 
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Zhavor 2.0 0.7 0.7 0.980 0.788 0.980 

 Bazamenti I shtylles 10/10 

Lloji I tokes Dimensionet [m] Germim Beton Heqje 

 h a b [m3] [m3] [m3] 
Lym 2.0 0.7 0.7 0.980 0.788 0.980 

Dhe i shkrifet 2.0 0.8 0.8 1.280 1.088 1.280 

Argjile e bute 2.0 1.5 1.5 4.500 4.308 4.500 

Argjile solide 2.0 1.3 1.3 3.380 3.188 3.380 

Argjile e forte 2.0 1.0 1.0 2.000 1.808 2.000 

Argjile 
shume e forte 

2.0 0.6 0.6 0.720 0.528 0.720 

Rere e mesme 2.0 1.1 1.1 2.420 2.228 2.420 

Rere e trashe 2.0 1.0 1.0 2.000 1.808 2.000 

Zhavor 2.0 1.0 1.0 2.000 1.808 2.000 

 Bazamenti I shtylles 10/15 

 
Lloji I tokes 

imensionet [m] Germim Beton Heqje 

h a b [m3] [m3] [m3] 
Lym 2.0 1.0 1.0 2.000 1.808 2.000 

Dhe i shkrifet 2.0 1.1 1.1 2.420 2.228 2.420 

Argjile e bute 2.0 1.8 1.8 6.480 6.288 6.480 

Argjile solide 2.0 1.5 1.5 4.500 4.308 4.500 

Argjile e forte 2.0 1.5 1.5 4.500 4.308 4.500 

Argjileshume 
e forte 

2.0 0.8 0.8 1.280 1.088 1.280 

Rere e mesme 2.0 1.4 1.4 3.920 3.728 3.920 

Rere e trashe 2.0 1.3 1.3 3.380 3.188 3.380 

Zhavor 2.0 1.3 1.3 3.380 3.188 3.380 

 Bazamenti I shtylles 12/6 

 
Lloji I tokes 

imensionet [m] Germim Beton Heqje 

h a b [m3] [m3] [m3] 
Lym 2.0 0.6 0.6 0.720 0.493 0.720 
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Dhe i shkrifet 2.0 0.7 0.7 0.980 0.753 0.980 

Argjile e bute 2.0 1.3 1.3 3.380 3.153 3.380 

Argjile solide 2.0 1.0 1.0 2.000 1.773 2.000 

Argjile e forte 2.0 0.8 0.8 1.280 1.053 1.280 

Argjileshume 
e forte 

2.0 0.6 0.6 0.720 0.493 0.720 

Rere e mesme 2.0 0.9 0.9 1.620 1.393 1.620 

Rere e trashe 2.0 0.9 0.9 1.620 1.393 1.620 

Zhavor 2.0 0.8 0.8 1.280 1.053 1.280 

 Bazamenti I shtylles 12/10 

 
Lloji I tokes 

imensionet [m] Germim Beton Heqje 

h a b [m3] [m3] [m3] 
Lym 2.0 0.9 0.9 1.620 1.393 1.620 

Dhe i shkrifet 2.0 0.9 0.9 1.620 1.393 1.620 

Argjile e bute 2.0 1.6 1.6 5.120 4.893 5.120 

Argjile solide 2.0 1.4 1.4 3.920 3.693 3.920 

Argjile e forte 2.0 1.1 1.1 2.420 2.193 2.420 

Argjile 
shume e 

 

2.0 0.7 0.7 0.980 0.753 0.980 

Rere e mesme 2.0 1.3 1.3 3.380 3.153 3.380 

Rere e trashe 2.0 1.2 1.2 2.880 2.653 2.880 

Zhavor 2.0 1.1 1.1 2.420 2.193 2.420 

 Bazamenti I shtylles 12/15 

 
Lloji I tokes 

imensionet [m] Germim Beton Heqje 

h a b [m3] [m3] [m3] 
Lym 2.0 1.1 1.1 2.420 2.193 2.420 

Dhe i shkrifet 2.0 1.2 1.2 2.880 2.653 2.880 

Argjile e bute 2.0 1.9 1.9 7.220 6.993 7.220 

Argjile solide 2.0 1.7 1.7 5.780 5.583 5.780 

Argjile e forte 2.0 1.4 1.4 3.920 3.693 3.920 

Argjile 
shume e 

 

2.0 0.9 0.9 1.620 1.393 1.620 

Rere e mesme 2.0 1.5 1.5 4.500 4.273 4.500 
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Rere e trashe 2.0 1.4 1.4 3.920 3.693 3.920 

Zhavor 2.0 1.4 1.4 3.920 3.693 3.920 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.9 KABLLOT E FUQIS 

 
 

KABLLOT AJROR TU ME VETE-MBAJTJE NE TE GJITHE KABLLIN 
(KABLLO ABC) 

 

Kabllot Ajror TU me Vetembajtje ne te gjithe kabllin (Kabllo ABC) 
 

Kabllot e TU me percjellesa alumini me vetembajtje perdoen ne rrjetin e energjise elektrike 
TU per linjat ajrore, per lidhjen e shtepive etj dhe per instalime ne nivelin e tensionit 0.6/1 kV. 
Vecanerisht ato jane te pershtatshme per tu vendosur ne hapesira te limituara ose ne 
kryqezime. Tensioni i punes mund ta tejkaloje tensionin nominal deri ne 20 %. Keta kabllo 
jane me izolacion XLPE. 

 
Te pergjithshme 

 
Kablli XLPE me vetembajtje do te perdoret per linjat e tensionit te 
ulet. Do te funizohen kabllo me vetembajtje ne te gjithe kabllin. 
Kater percjellesit e aluminit perbehen nga tre fazat dhe percjellesi i neutrit. Seksionet e kabllit 
jane si me poshte: 
• XLPE 4 x 120 mm² 0.6/1 kV Al, 
• XLPE 4 x 95 mm² 0.6/1 kV Al, 
• XLPE 4 x 70 mm² 0.6/1 kV Al, 
• XLPE 4 x 50 mm2 0.6/1 kV Al, 
• XLPE 4 x 35 mm2 0.6/1 kV Al, 
• XLPE 4 x 25 mm2 0.6/1 kV Al, 
• XLPE 4 x 16 mm2 0.6/1 kV Al, 

 
Kerkesa te detyrueshme 
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Eshte e detyrueshme qe furnizuesi te siguroje: 
• Te dhena teknike sic kerkohen ne specifikime teknike 
• Te gjithe test raportet e fabrikes 
• Skicat dhe dimensioned 
• Certifikatat e prodhuesit ISO 9001 ose ISO 9002 
• Te kene marketim CE 

 
Kushtet e sistemit 

Te dhenat e sistemit Njesia  
Tensioni me I larte ne sistem kV 0.66  
Tensioni nominal V 230/400  
Frekuenca Hz 50 
Numri I fazeve No 3 faze/4 percjellesa  
Sistemi I tokezimit Direct ne toke 
Specifikime teknike – kabllot ajror ABC me Vetembajtje ne te gjithe kabllin 

 
Kushtet atmosferike 
Temperatura maksimale e ambientit 
40oC Temperatura minimale e ambientit 
-10 oC Lageshtia maksimale relative 80% 
Lartesia maksimale nga niveli I detit 1000m 

 
Pershkrim, Kerkesa dhe te Dhena 

Kabllot ajror duhet te projektohen konform standarteve me te fundit IEC ose ekuivalenteve te 
tyre si psh VDE 0276-626/4F 
Kablli me katër percjelles përbëhet nga përcjellësa alumini të izoluar të cilët janë gërshetuar 
në formën e litarit dhe nuk kanë mbulesë të përbashkët. Çdo përcjellës përbëhet nga tela 
alumini të cilët janë gërshetuar në formën e litarit dhe janë të gjithë të izoluar me një mbulesë 
polietileni; kjo mbulesë përforcohet dhe testohet me një izolim të dyfishtë. 
Të gjithë këta përcjellës funksionojnë si një i vetëm, duke e shperndare sforcimin në të gjithë 
gjatësinë e tyre. Përcjellësit jane rezistent ndaj ujit dhe rrezatimit ultraviolet. 
Kablli duhet ti rezistoje rezatimit UV 

 
Te dhena teknike  
Numri I dejeve x  
Seksioni ne mm2 
Diametri I jashtem (i perafert)  
Rezistenca aktive ne 20oC 
Ryma e lejuar(sipas kushtevete punes meposhte)  
Qendrushmeria ne keputje 
Pesha (e perafert) mm2 mm Ω/km A kN kg/km  
4x16 19 1.91 81 2.80 303 
4x25 20 1.2 107 4.10 421 
4x35 25 0.868 132 5.70 543 
4x50 28 0.641 162 8.40 753 
4x70 32 0.443 205 11.30 986 
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4x95 44 0.320 243 15.60 1358 
4x120 48 0.253 295 16.50 1660 

 
KONSTRUKSIONI I PERCJELLESAVE ABC ME VETEMBAJTJE  
TE DHENA TEKNIKE 
Percjellesat - Te Fazave 
Alumini; seksioni i formuar me disa percjellesa elementare  
Temperatura e punes 80ºC 
Percjellesi - Neutri 
Alumini; seksioni i formuar me disa percjellesa elementare 
Temperatura gjate kalimit te rrymave te lidhjes se shkurter 130ºC 
Specifikime teknike – kabllot ajror ABC me Vetembajtje ne te gjithe kabllin 
Izolimi: 
Fazat: XLPE me permbajtje 2% karbon, tip TIX-2 me ngjyre te zeze  
Tensioni nominal ne rrymen alternative me frekuence 50Hz Uo/U=0,6/1kV 

Neutri - me ngjyre te kuqe Tensioni maksimal gjate regjimit te punes ne rrymen alternative 
- jo me shume se 1,2 kV 
Formimi: te kater percjellesat (te fazave dheneutrit) jane te thurur ne forme “gersheti” 
gjate gjithe gjatesise 
Testet e provave ne tension te rritur 
- ne rryme alternative me f=50Hz 4kV 
- ne rryme te vazhduar 10kV Ngjyra: Fazet - e zeze Neutri - e kuqe 
Rrezja e perkuljes minimale e “gershetit” te percjellesave - 18xD 
Ne perputhje me standartin VDE 0276-626 Temperatura e vendosjes - jo me e vogel 
se -10ºC. Rekomandohet 15ºC. 

 
Kerkesa per ndertimin 
Percjellesit e perdredhur duhet te jene me izolim XLPE dhe te projektuara per tension 
nominal 0.6/1 kV. 

 
Percjellesit(dejet) 
Percjellesit duhet te jene te perdredhur ne kah orar. Perdredhja duhet te lejoje ndarjen e lehte 
te percjellsave gjate shtrirjes dhe ruajtjen e kendit. 
Percjellesit duhet te jene me seksion rrethor perbere nga 99.5% alumin I paster dhe duhet te 
jete klasa II sipas standartit IEC 60228. 
Vlera e rrymes se vazhduar te kabllove duhet ti referohet temperatures se ambientit prej 35oC 
te 100% koeficentit te fuqise. 

 
Izolimi 
Të gjithë përcjellësit do të jenë të izoluar me XLPE rezistent ndaj rezatimit UV, lehtësisht i 
ndashëm nga përcjellësi. Mënyra se si hiqet shtresa izoluese e dellit tregohet nga vete 
prodhuesi. Në rast se përdoret ndares, atëherë prania e tij do të jetë lehtësisht I dukshem kur 
përcjellësi të zhvishet. Për këtë arsye, ndarësi do të ngjyroset. 
Izolacioni I fazave do te kete ngjyre te zeze. Izolacioni neutrit do te jete PE rezistent ndaj 
rezatimit UV dhe me ngjyre te kuqe. 
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Perdredhja 
Katër përcjellësit e izoluar të kabllit, të përdredhur së bashku, do të formojnë kabllin e 
gershetuar. Në këtë rast, tërheqja totale e linjës shpërndahet në mënyrë të njëtrajtshme tek të 
gjithë përcjellësit. 

 
 
 
Shenime 
Përcjellësit e izoluar do të shenohen në mënyrë permanente me shkronja te stampuara. 
Metoda e identifikimit është vendosja e numrave/shkronjave në çdo përcjellës me numra të 
njëpasnjëshëm 1, 2, 3 për përcjellësit e fazës, me shkronjën N përgjatë gjithë gjatësisë se 
neutrit. 

 
Përveç shenjave për identifikimin e përcjellësit, përcjellësi i neutrit do të shenohet me 
emërtimet e mëposhtme: 
• Marka e prodhimit 
• Standardet e referencës 
• Shenimi qe identifikon numrin serial dhe vitin e prodhimit. 
• Tensioni i izolimit (1000 V) 
• Lloji i materialit izolues 
• Logon “OSHEE” 
• Markim CE 
• Shenimi I gjatesise progresive , qe duhet te filloje me vleren me te madhe meqellim qe 
gjatesia e kabllit te mbetur ne baraban te kete mundesi per tu lexuar. 
Shenimi do të ketë permasa të mjaftueshme për t’u lexuar në raport me diametrin e kabllit. 
Hapësira ndërmjet dy shenimeve te njepasnjeshme nuk do t’i kalojë 50 cm. 

 
Testet 

 
a) Testet Rutine: 
Testet e meposhtme rutine duhet te kryhen sipas kerkesave te standartit nderkombetar 
IEC 60502-2. 
1. Matja e rezistences elektrike te percjellesave. 
2. Testi i qendrueshmerise per frekuence industriale 
b) Testet Speciale: 
Testet e meposhtme speciale duhet te kryhen per gjatesi prej 2 km per cdo seksion 
1. Ekzaminim i percjellesit 
2. Kontroll i dimensioneve 
c) Testet Tip 
Te gjithe testet tip, elektrike dhe jo-elektrike, te aplikueshme ne kabllo te specifikuar sipas 
standarteve perkates, duhet te kryhen ne rast se prodhuesi nuk paraqet nje certificate per testet 
tip per kabllo. 

 
Standartet 

Kabllot do te jene conform standarteve IEC 60794, EN 60794, HD 626/E, NF C 33-209, VDE 
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0276- 626/4F. 
 

Paketimi dhe trasporti 
Barabanet e kabllove jane te pakthyeshem. 
Barabanet duhet te permbajne nje sasi jo me pak se 500 m secili. 
Diametri I barabanit duhet te jete ne madhesi te tille qe kablli te mos humbasi vetite e tij 
fizike. Per tu mbrojtur nga lageshtia fundet e kabllit duhet te pajisen me koka kablli me 
termotkurrje. Kabllot ajror duhet te mbulohen dhe izolohen ne menyre te tille qe te mos 
pesojne ndonje demtim te mundeshem gjate transportit. 
Shenimet ne baraban duhet te jene: 

 
• Lloji I kabllit, 
• Gjatesia e kabllit, 
• Pesha bruto, 
• Numri I barabanit. 
• Markim CE 

 
Kerkesa per instalim 

Gjatë montimit, percjellesit nuk duhet të prekin tokën, pasi mund të dëmtohet izolimi dhe, 
për pasojë është e ndaluar vendosja e tyre në tokë. 
Barabani i kabllit duhet te montohet mbi nyjet perkatese(kambaleca), e cila pajiset me 
frena.Gjatë shtrirjes, rrezja minimale e përkuljes së përcjellësit është 18xD, ku D është 
diametri I pjeses se jashtme te kabllit në mm. Instalimi i përcjellësve nuk duhet kryer në 
temperature më të ulëta se + 5 
°C. 

 
 

Kabllot duhet të plotësojnë këto karakteristika të përgjithshme teknike: 
1. Kablli i transmetimit të energjisë, i izoluar me gome etilpropileni me cilësi të lartë G7 
dhe shtresë izolimi PVC, i cili nuk lejon ndezjen dhe zvogëlon e emetimit të gazrave të 
demshem. 
2. Do te perdoren kabllo shumëpolësh me përçues fleksibël. 
3. Përçuesi të jetë I veshur, fleksibël. 
4. Izolimi do të jetë përbërës gome etilpropileni në temperaturë të lartë 90ºC të G16 me 
cilësi të lartë. 
5. Materiali mbushës duhet të jetë jo i lagësht, duke parandaluar ndezjen e shkëndijës 
dhe zvogëlimin e emetimit të gazrave të korroduar. 
6. Shtresa e jashtme e izolimit do të jetë përzierje termoplastike e Rz me cilësi Rz, e cila 
nuk lejon ndezjen e shkëndijave dhe zvogëlon e emetimit të gazrave gërryes. 
7. Karakteristikat teknike: 
-Tensioni nominal 0.6 / 1KV 
- Temperatura e punës 90 ºC 
- Qark i shkurtër 250º C 
-Shkalla e depozitimit maksimum 40 ºC 
- Fuqitë maksimale për seksionin 1mm2 50N / mm2 
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-Radius maksimal i përkuljes së kabllove 4 herë diametri i jashtëm 
8. Fusha e Përdorimit: Kablloja e transmetimit të energjisë, për instalimin e jashtëm, 
për montimin e murit dhe strukturat metalike, si dhe për shtrimin në tokë 
9. Jeni të markuar me markë të cilësisë IMQ ose CE ose G7. 
10. Të shoqërohet me katalogë të fabrikës prodhuese përkatëse, dhe ndoshta edhe 
nga ekzemplarë. 

 
PANELET E FUQIS 

 
• Kasetat metalike duhet të jenë hermetike, të mbyllura me çelës 
• 4 slot makina polare 60A duhet t'i kenë këto karakteristika:  
Lloji magnetotermik 
Norma e referencës CEI EN 60898 
Versioni 4P 
Karakteristikat magnetotermale C  
Rrymat nominale në 30 ° C 100A  
Tensioni i vlerësuar 400V  
Tensioni maksimal i punës 440V Tensioni i izolimit 500V  
Frekuenca nominale 50-60 Hz 
Fuqia 10kA e vlerësuar me qark të shkurtër  
Temperatura e funksionimit -25-60 ° C 
Numri maksimal i manovrave elektrike është 10,000 cikle 
Numri maksimal i manovrave mekanikë 20,000 cikle Shkalla 
e mbrojtjes IP65 

 
Puseta elektrike 

Pusetat do të jenë beton me kapak gize , me dimensione sipas gjallërimit. 
Mbulesat gize të pusetave duhet të plotësojnë kushtet e mëposhtme: 
• Material gize 
• Madhësia 30x30cm 
• Madhësia 100x100cm 
• Format drejtkëndëshe 
• Plotësoni me të gjithë kornizën përkatëse 

 
Tub fleksibel 

• Tubi fleksibël D = 75/90 mm duhet të plotësojë kërkesat e mëposhtme: 
- Sigla FU 15 
- Standardi CEI EN 50086-1 
- Standarti i cilësisë IMQ në çdo 3 ml 
- Materiali: polietileni. Tuba me dy shtresa me dendësi të ndryshme. 
- Përdorimi: për termocentralet nëntokësore të rrjeteve telekomunikuese. 
- Zgjidhja: nëntokësore. 
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Trupat e ndricuesve 
 

Ndricuse tipi I 
 

Shtyll çeliku ø 102, ngjyra argjendi. Me dritare inspektimi alumini 191x55mm), i 
kompletuar me 2 mbajtës të siguresave mbrojtëse, 2 siguresa16A, bllok 4 terminal të 
lëvizshëm. Përgatitur me vrimë për futjen e kabllove te furnizimit me energji, Reduktor 
Ø60 mm. Për versionin me bazë është e nevojshme vendosja e 4 bulonave dhe kapakut. 
Trupi: Në alumin të hedhur me vrimë me gjemba të ftohjes 
Difuzori: xhami i qerruar spresor 5 mm rezistent ndaj goditjeve, temperatures dhe 
shtrengimeve. 
Standarti: Produktet në përputhje me standardet EN60598 - CEI 34 - 21 
shkalla e mbrojtjes sipas standardeve EN60529. 
Jetë gjatesia 50.000h në 70% L70B50. Klasifikimi i rrezikut fotobiologjik: Grupi 
përjashtohet nga rreziku sipas EN62471 

 
Menyra e instalimit: Shtyllore 
IP: 66 
IK: 08 
Fuqia ne W: 2x43W 
Tensioni ne hyrje AC: 220-240V/50-60Hz 
Koeficenti I fuqis: 0.98 
Dalja e transformatorit: 700mA 
Shkalla e izolimit: I 
Fuqia ne hyrje/W: 2x43W 
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Ndricuse tipi I 
 

Menyra e instalimit: Shtyllore 
IP: 66 
IK: 08 
Materiali: Aliazh alumini EN AW 6060 
Korniza: Celik AISI430F 
Koka: Celik AISI430F 
Ekrani: Qelq I paster, 4 mm 
Ngjyra: Anti korrodim UV pluhur pulestre 
Permasa: H 3000 x L 1100 x W 160 
Ushqyesi: Drajve I trupezuar 220-240V/50-60Hz 
Dimeri: Sipas kerkeses ose DALI,1-10V,me pulsant 
Kabllimi: Kabell per jasht me izolim te dyfisht H05RN-F 
me IP68 Cable Galnd 
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Fuqia ne W: 2x35W / 2x16LED  
Tensioni ne hyrje AC: 220-240V/50-60Hz  
Koeficenti I fuqis: 0.98 
Dalja e transformatorit: 700mA 
Shkalla e izolimit: I 
Fuqia ne hyrje/W: 2x35W 
Temperatura e punes: 50°C 
Klasa e energjis: A+ 
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I. Ndricues tipi III 
• Fuqia e llambës: 10 W 

 
Lloji i llambës: LED 
• Shkalla e izolimit: - për brezin optik IP 67 
• Karakteristikat konstruktive: 
- mbulesa e sipërme pa vida te padukeshme, resine e pagervishteshme, e stabilizuar me 
rreze UV, e papershkueshme nga korrodimi dhe ndryshkja. 
- difuzori ne resine I pagervishteshem, I perbere nga materile me rezistence te larte ne 
shtypje, I perbere nga guanicion silikoni per te garantuar nje nivel te larte mbrojtjeje 
kundra agjenteve te jashtem 
- Të gjithë përbërësit elektrikë të përdorur duhet të jenë të markës IMQ për furnizimin 
me energji elektrike 230 V- 50Hz. 
- Pajisjet e ndriçimit duhet të jenë në përputhje me EN 60598/1 dhe EN 60598-2-3 
- Trajtim kundër korrozionit, me kromatizim ALODIN 1200 
- Pajisjet e ndriçimit duhet të jenë në përputhje me EN 60598/1 
- Garanci materiale ekologjike 

 

  
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
Ndricuecues tipi IV 

• Fuqia e llambës: 3.5 W 
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Lloji i llambës: LED 
• Shkalla e izolimit: - për brezin optik IP 67 
• Karakteristikat konstruktive: 
- mbulesa e sipërme pa vida te padukeshme, resine e pagervishteshme, e stabilizuar me 
rreze UV, e papershkueshme nga korrodimi dhe ndryshkja. 
- difuzori ne resine I pagervishteshem, I perbere nga materile me rezistence te larte ne 
shtypje, I perbere nga guanicion silikoni per te garantuar nje nivel te larte mbrojtjeje 
kundra agjenteve te jashtem 

 
- Të gjithë përbërësit elektrikë të përdorur duhet të jenë të markës IMQ për furnizimin 
me energji elektrike 230 V- 50Hz. 
- Pajisjet e ndriçimit duhet të jenë në përputhje me EN 60598/1 dhe EN 60598-2-3 
- Trajtim kundër korrozionit, me kromatizim ALODIN 1200 
- Pajisjet e ndriçimit duhet të jenë në përputhje me EN 60598/1 
- Garanci materiale ekologjike 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ndricues Tipi V 
 

Një sistem LED me struktura per lidhje të vazhdueshme që plotëson çdo nevojë ndriçimi. 
Ky është sistemi RAIL - një sistem parafabrikate që është ideal për aplikimet industriale. 
Përbëhet nga modulet që janë të shpejtë dhe të thjeshtë për t’u instaluar, përfshirë modulin 
e kanalit te para-kablluar me lidhje të shpejtë, në të cilën është fiksuar njëri prej shtatë 
moduleve të ndriçimit (me optikë të ndryshme), duke futur modulin binar trefazor në të 
njëjtin kanal për të vendosur dritat e ndricuesve për efektet dekorative. Dizajni parashikon 
module me gjatesi 1500 ose 600 mm. 

 
Menyra e instalimit: Tavanor I varur 
IP: 40 
Trupi: Alumin RAL 9010 
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Fuqia ne W: 2x18W 
Tensioni ne hyrje AC: 220-240V/50-60Hz 
Burimi I drites: Led Temperatures 
se ambientit: -20 ° ne + 40 ° C 
Fluksi I ndricimit ne (lm): 9000 
Klasi I energjise: A++ 

 

 
 

 
 
 
 
 

Varur me kavo celiku Varur me zinxhire 
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Kabinetet e jashte 
 
 

Lloji:       Kabineti i mbyllur, për përdorim të jashtëm 
Ndërtimi:        metalik 
Dimensionet:                           800x600x300mm  
Keyelësi hapës / mbyllës       Po 
Mundësia për ajrim:       Po  
Montimi:       Në bazën e betonit 
Standardi mjedisor       IP66, për mbrojtje nga kushtet atmosferike Forca IK10, 
Aksesorë të përfshirë:       pajisje për montimi në profile etj 

 
 
 

 
 

Te pergjitheshme 
Materialet e meposhtme duhet te jene conform standarteve dhe specifikimeve te meposhtme. 
Te gjitha materialet jane ndertuar per te siguruar pune normale edhe ne kushte klimatike 
te ndryshme. Ato duhet te punojne normalisht edhe ne kushtet e ndryshimit te ngarkeses 
dhe tensionit nen veprimin e lidhjes se shkurter ose avarive te tjera qe mund te ndodhin 
ne sistem. 
Te gjitha materialet qe perdoren per prodhimin e ketij produkti duhet te jene te cilesise me te 
mire dhe te pershtatshem per pune edhe ne kushte specifike. Ato duhet te kene markim CE. 
Panelet e tensionit te ulet me automat duhet te furnizohen te kompletuara dhe gati per tu 
montuar. 

 
Kerkesa te detyrueshme 

Eshte e detyrueshme qe furnizuesi te siguroje dokumentat e meposhtme: 
• Certifikata e fabrikes ISO 9001 ose ISO 9002 
• Te dhenat e tendertit si me poshte 
• Te gjitha test raportet e fabrikes 
• Diagramen elektrike 
• Vizatimet (skicat) 
• Manuali I perdorimi(skicat e instalimit) 
• Te kene markim CE 
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Kushtet e sistemit 

 

Te dhena per sistemin Njesia 
Tensioni me I larte is istemit kV 0.66 
Tensioni nominal V 400/230 
Frekuenca Hz 50 
Numri I fazeve No 3 faze/4 
percjelles Sistemi I tokezimit  Direkt me token 

 
Kushtet atmosferike 

Temperatura maksimale e ambientit 40oC 

Temperatura minimale e ambientit -20 oC 
Lageshtia relative maksimale 90% 
Lartesia maksimale mbi nivelin e detit 1000m 
Ndotja mesatare 

 
Pershkrim, kerkesa dhe te dhena 
Ky specifikim mbulon kerkesat per panelet e tensionit te ulet me automat per te lidhur 
pjesen e tensionit te ulet te TR te fuqise dhe te furnizoje me energji elektrike rrjetin e 
shperndarjes TU. Paneli I tensionit te ulet perdoret per ambient te jashtem. 
Paneli TU duhet ndertuar dhe prodhuar sipas standartit IEC 
60439-1 . Ato duhet te perbehen nga komponentet e 
meposhtem. 

 
• 1 (nje) boks plastic ose metalik me metal anti koroziv, me qendrueshmeri te larte 

termike , dhe kundra zjarrit , me dere 
• Automatet e TU sipas tabeles me poshte 
• (tre) zbara bakri per fazat dhe nje zbare bakri per neutrin, 
• Vrime per linjen hyrese per automatin tre polar (shih spec teknike te automatit) 
• 4 (kater) vrima per linjat dalese te automateve tre polar 
• 3 (tre) transformatore rryme monofaze, rryma ne primar ne perputhje me rrymen 

e transformaterve te fuqise (pjesa e tensionit te ulet), rryma ne sekondar 5A, fuqia 
ne dalje 5VA, klasa e saktesise 0.5 FS 10, 

• 1 (nje) mates elektronik (shiko ST per matesat elektronik). 
• 1(nje) automat 10A per qarqet e matesit 
• 1(nje) prize shuko 16 A 

 
Shenim: per dimensionet e birave per hyrjen dhe daljen e kabllove referohu 
seksioneve te linjave ne tabelen e te dhenave teknike te meposhtme. 
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Pjeset e panelit te tensionit te ulet duhet te montohen qe ne fabrike ne boksin plastik ose 
metalik me metal anti koroziv, me qendrueshmeri te larte termike , dhe kundra zjarrit , me 
dere. Paneli duhet qe te kete mundesi per tu vendosur ne mur ose ne shtylla. 
Paneli duhet te ndertohet qe te kete dyer te levizshme dhe pas tyre pllake mbrojtese 
izoluese, zjardureuse, me qellim mbrojtjen nga kontaktet aksidentale. Dritaret e saj duhet 
te projektohen per perdorimin e automateve dhe per leximin e matesit. 
Anet e boksit duhet te jene te mbyllura dhe duhet te perdoren cable glands. 
Dera duhet te jete me bllokim mekanik dhe te kete mundesi per tu mbyllur edhe me dryn i 
cili eshte pjese e panelit. 
Pjese e panelit jane edhe te gjithe aksesoret e montimit. 
Paneli eshte kundra zjarrit (klasa B), mbyllja e dyereve eshte sipas principit te tri pikave te 
energjise. 
Lidhja e kabllit hyres behet nga pjesa me e ulet e  panelit TU. Lidhja e kabllit dales behet 
nga pjesa me e ulet. Montimi perfshin te gjithe lidhjen midis percjellesave dhe paisjeve te 
montuara ne panel.Zbarat duhet te jene te sheshta, keshtu ajo mund te lejoje lidhjen e 
kabllove me bashkueset. 
Paneli duhet te kete zbaren e tokes me zbare bakri dhe terminalin e tokes me nje bulon 
M12+ dado M12. 
Izolatoret ne zbarat e tensionit te ulet duhet te jene porcelan ose “epoxy resin” material I 
derdhur epox ne gjendje qe te duroje forcat qe mund te vijne si rezultat I rrymave 
maksimale.Zbarat e tensionit te ulet duhet te jene solide dhe dhe pa defekte.Lustra duhet 
te jete e bute dhe solide, dhe duhet te mbuloje te gjitha pjeset e ekspozuara te izolatorit 
dhe mos te lejoje plasaritjet dhe carje. 
Ne siperfaqja e panelit te tensionit te ulet duhet te shenohet e stampuar logja e 
OSHEE si dhe nje pllakate paralajmeruese me rrezikun per jeten, me simbolin 
dhe shenimin "RREZIK VDEKJE 400V". 

 
 

Qarqet duhet te kontrollohen ne cdo panel.: 
• Lidhjet korrekte te percjellesave 
• Testi i qendrueshmerise per frekuence te fuqise 50 Hz, 

1 sec., 3 kV Duhet te sigurohen dritare per ajrim 

Te dhena teknike 
 
Nr 

 
Pershkrim 

 
Njesia 

 
Te dhena teknike 

1 Standarti I perdorur  Standarti me I ri 
 2 Tensioni nominal V 230/400 

3 Frekuenca Hz 50 
4 Numri I fazeve  3faze/4percjelles 
5 Tensioni qe duron per 1 min ne frekuencen e 

 
kV 3 
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6 Tensioni impulsiv i shkarkimeve qe duron 
 

kV 8 
7 Rryma e lidhjes se shkurter kA 20 
8 Rezistenca ne rastin e nje goditje Joule 20 
9 Testi ne te nxehte i percjellesve °C 750 

10 Diapazoni i temperaturave °C -20 up to +50 
11 Lageshtia % 90 
12 Izolimi  Dyfish 
13  Materiali i aksesoreve dhe boksit    Termoplastik 

14 Shkalla e mbrojtjes  IP66 
15 Ngjyra e panelit  RAL7035 
16 Lloji I instalimit  I fiksuar, vertikal 
17 Ambienti i montimit  I jashtem 

 
Perdorimi 
Paneli i tensionit te ulet eshte ndertuar per tu montuar ne mur ose shtylla, per te lidhur nje 
linje hyrese dhe 4 dalese  me seksion deri 240 mm2 si me siper. 
Paneli TU perdoret per ambient te jashtem. 

 
Rajonet e perdorimit 
Te gjitha rajonet 

 
Paketimi 
Materialet paketuese duhet te jene sipas EN 13430 dhe EN 13431. Ato duhet te jene te 
riciklueshme dhe nuk duhet te permbajne substance radioactive , kancerogjene ose 
substance te tjera te rrezikshme per shendetin dhe mjedisin.Pjese e paketimit eshte nje 
tabele pershkruese e cila duhet te perfshije minimalisht informacionin e meposhtem: 
Fabrika, lloji I panelit, numri I copeve, dimensionet, pesha. 

 
Testet 

Llojet e testeve 
• Prova e deformimit, 
• Prova dielektrike 
• Prova per kufinjte e temperaturave, 
• Fortesia e vidave dhe dadove, 
• Shkalla e mbrojtjes, 
• Resiztenca ne nxehtesi . 

 
Testet rutine 

• Inspektime te pergjitheshme, 
• Shkalla e mbrojtjes, 
• Fortesia e vidave dhe dadove, • Resiztenca ne nxehtesi.



RAPORTI TEKNIK ELEKTRIK PËR PARKUN E AVENTURAVE PUKË 
 

58 
 

AUTOMATET TERMOMAGNETIK 
 

 Te dhena te pergjitheshme 
Ky specifikim paraqet kushtet teknike te pergjitheshme per blerjen dhe pranimin e 
automateve tre polare tre faze TU te cilet perdoren ne rrjetin e tensionit te ulet si celsa 
dhe si paisje mbrojtese. 

 
Paisja do te kontrollohet ne perputhje me standartet IEC. 
Pajisjet duhet të ndërtohen për të siguruar funksionimin e sigurt dhe mirëmbajtjen e 
personelit, në mënyrë që ato të certifikohen në drejtim të mbrojtjes së punës dhe të 
shënohen me një tregues të dukshem të sigurisë. 

 
 

Ilustrim 
(Ilustrimet dhe dimensionet jane te dukshme) 

 

 
 

Kerkesa te detyrueshme 
Eshet e detyrueshme qe furnizuesi te siguroje dokumentat e meposhtme: 

 
• Certifikatat e fabrikes ISO 9001 or ISO 9002, 
• Te dhenat e tenderit si me poshte 
• Karaketristikat e komutimit 

 
Kushtet e sistemit 

Te dhena per sistemin 
Tensioni me I larte I sistemit 

Njes
ia 

 

 
0.66 

Tensioni nominal V 400/230 
Frekuenca Hz 50 
Numri I fazeve 
Sistemi I tokezimit 

No 3 faze/4 
percjelles 
N i h   

 Kushtet atmosferike   

Temperatura maksimale e ambientit  50oC 
Temperatura minimale e ambientit  -20 oC 
Lageshtia relative maksimale  90% 

Lartesia maksimale mbi nivelin e detit  1000m 
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Pershkrim kerkesa dhe te dhena 
Ky specifikim mbulon kerkesat per Automate TU tre fazore , tri polar qe perdoret ne 
rrjetat e tensionit te ulet si celes dhe si element mbrojtes. 
Automati TU tre fazore , tri polar perdoret per ambient te brendeshem. 
Automati TU tre fazore , tri polar termo-magnetik duhet te kete karakteristikat e meposhtme: 

 
• Te fiksuar, me tre pole me terminale ballore • Rele te rregullueshme termo – 

 magnetike 
• Mbulese e derdhur e fiksuar. 

 
 

Çelesat 3 fazore termo-magnetike te TU duhet te jene te afte te percjellin dhe shkyçin 
rryma ne kushte normale dhe gjithashtu te percjellin per njefare kohe dhe shkyçin rrymat 
ne kushte specifike jonormale te qarkut, siç eshte ajo e lidhjes se shkurter. 

 
Paisja duhet te ndertohet sipas kerkesave te meposhtme: 

 
• Qendrueshmeri ne kushtet e nje rryme dhe tensioni te ndryshem 
• Qendrueshmeri ndaj kushteve lokale atmosferike 

Pjeset rrymepercjellese duhet te jene prej bakri elektrolitik 

Çelesat termo – magnetike duhet te parashikohen per punim te pavarur me dore. 
. 
Çelesat termo- magnetike duhet te projektohen te tille qe te jene te mbyllur dhe te siguruar 
nepermjet nje dryni ne pozicionin “ Hapur” 
Siperfaqet e ekspozuara duhet te jene te mbrojtura kunder korrozionit duke u galvanizuar 
ne te nxehte ose duhen ndertuar me metal te pandryshkshem, bronx ose metali I lustruar 
per te parandaluar ndryshkun ose korrozionin. 
Hyrja dhe dalja e TU duhet te parashikohet me nje terminal te rrafshet te TU per pranimin e 
kapikordave te kablit TU. 
Dizenjimi i automateve te TU duhet te jete i tille qe te beje te thjeshte mirembajtjen e 
kontakteve te levizshem dhe te palevizshem. 
Automati TU tre fazore , tri polar termo-magnetik duhet te punoje sipas kurbes se komutimt 
B. 
Te gjithe automatet TU tre fazore , tri polar termo-magnetik duhet te pajisen me pllakate ne 
perputhje me IEC 60 947 Standard. 
Automati TU tre fazore , tri polar termo-magnetik duhet te jene rezistent dhe nuk duhet te 
demtohen nga ndryshimet e temperatures apo kushtet atmosferike ku ato jane vendosur, 
tetilla si: 
- Temperatura Max + 50 o C 
- Temperatura Min - 20 o C 
- Lageshtia relative maksimale 90 % 
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Te dhena teknike 
Nr

 
Pershkrim Njesi

 
3 polar (termo-magnetic) 

1 Standarti I perdorur  IEC 60 947-2 
2 Tensioni nominal (Un) V 230/400 
3 Tensioni me i larte ne sistem V 660 
4 Rryma nominale (In) A 50, 80,100, 160, 250, 320 
5 Rele e rregullueshme termike per elementin 

termik 
 (0.6-1) In 

6 Frekuenca Hz 50 
7 Numri I poleve  3 
8 Rryma e lidhjes se shkurter 1(sec) kA 20 
9 Tensioni qe duron ne frekuence te fuqise 

 
kV 3 

10 Tensioni impulsiv qe duron 1.2/50µs kV 8 
11 Vlera e lejuar e temp per mbinxehjen e 

 
°C 50 

12 Rryma e mosveprimit te elementit termik A 1.05xIn 
13 Rryma e veprimit te elementit termik A 1.25xIn 
14 Karakteristikat e celsit termomagnetik  B 
15 Numri I cikleve mekanike  25000 
16 Numri I cikleve elektrike  10000 
17 Tipi I instalimit  I fiksuar 

Tab. Nr.6 Te dhenat teknike 
 

Perdorimi 
Automatet jane te pershtatshem per montimin ne te gjitha tipet e instalimeve( civile, 
industrial dhe ne sektorin e sherbimeve) 

Jetegjatesia 
Minimumi 30 vjet 

 
Montimi 

Keta automat duhet te montohen dhe fiksohen ne pozicion vertical. 
 

Standartet referuese 
Automatet trefazore, terpolare duhet te perputhen me kerkesat e standarteve IEC 898 
and IEC 947-1-Z. ose ekuivalent 

 
Testet 

Llojet e testeve duhet te kryhen paraprakisht ne perputhje me standartet e aplikueshme 
IEC 898 and IEC 947-1-2 

 
Sherbime 

Furnizuesi duhet te siguroje dokumentat e meposhtme: 
 

• Karakteristikat e komutimit 
• Skicat ndertimore 
• Manual perdorimi 
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TRANSFORMATORET E RRYMES TU 
 

Pershkrim ,kerkesa dhe te dhena 
Ky specifikim mbulon kerkesat per transformatoret e TU nje faze me qellim furnizimin e 
qarkut te rrymes te matesit elektronik trefaze. 
Transformatoret e rrymes TU duhet te jene te tipit toroidal per ambient te brendeshem. 

 
Te dhena teknike 

Rryma ne primar (Ip) (100 – 1000) A 

Rryma ne sekondar (Is) 5 A 

Klasa e saktesise 0.5 FS 10 

Ngarkesa nominale ne sekondar 0.2 Ω 

Fuqia ne dalje 5 VA 

Tensioni me I larte i sistemit 0.66 kV 

Tensioni qe duron ne frekuence te fuqise (1 min) 3 kV 
 
Frekuenca 

 
Sistemi I tokezimit 

Rryma termike e lidhjes se shkurter Ith per 1sek 

50 Hz 

Ngurtesisht me 
token 
40Ip 

Fig.Nr.7 Te dhenat teknike te transformatoret e rrymes TU 
Standartet referuese 

Transformatoret TU nje faze duhet te jene conform standartit IEC 44-1 ose ekuivalentit 
te tij. 

 
Materiali dhe ndertimi 

Transformatori I rrymes duhet te jete I pershtatshem per ambient te brendeshem. 
Ato duhet te jene te tipit toroidal dhe te vulosshem. Peshtjella primare inkorporohet ne 
zbarat e panelit te matjes TU dhe mban rrymat qe rrjedhin ne te. Peshtjella sekondare do te 
parashikohet per lidhjen me rrjetin elektrik te matesit tre-fazor elektronik. 
Transformatori i rrymes njefazore TU duhet te parshikohet qe t’i qendroje per 1 sec. 
rrymes termike te lidhjes se shkurter pa pesuar efekte termike dhe rrymes dinamike pa 
u demtuar elektrikisht ose mekanikisht si pasoje e forcave elektromagnetike. 
Terminalet ne sekondar duhet te pajisen me nje mbulese dhe te kene mundesi per ti 
vulosur. Tranformatoret e rrymes duhet te furnizohen te plotesuar me aksesoret 
respektive ( bulona , dado etj ) Te gjithe transformatoret e rrymes duhet te pajisen me nje 
pllakate ne perputhje me standartin IEC 44-1 ose ekuivalentet e tij. 

 
Llojet e testeve 

Llojet e testeve duhet te kryhen paraprakisht sic specifikohet ne standartin IEC 44-1ose 
ekuivalentin e tij. 



RAPORTI TEKNIK ELEKTRIK PËR PARKUN E AVENTURAVE PUKË 
 

62 
 

3.10  TOKEZIMI, MBROJTJA NDAJ RRUFEVE, BARAZIMI I POTENCIALIT 

Mbrojtja ndaj rrufeve: 

Ndertesa do te mbrohet me nje sistem rrufepritesish. 

Ne te gjitha anesoret e cative te godines do te instalohen shirita per pritjen e rrufeve prej 

celiku te galvanizuar 30x3mm. Keto shirita celiku do te lidhen sebashku per te ndertuar nje 

rrjete shiritash mbi catine e nderteses (madhesia maksimale e rrjetes 20x10m). 

 

Te gjitha paisjet metalike, komponentet me te gjate se nje 1m do te lidhen me sistemin e 

mbrojtjes ndaj rrufeve. Te gjitha komponentet me te larta se siperfaqja e catise duhet te ruhen 

ne menyre indirekte nga rrufeprites vertikale. Nje komponent eshte i ruajtur ne menyre 

indirekte nese eshte brenda konit 45° te rrufepritesit. 

 

Te gjitha paisjet elektrike ne cati, ose komponentet metalike te lidhura me nje paisje elektrike 

Brenda godines duhet te lidhen me sistemin e mbrojtjes ndaj rrufeve me nje shkarkues dhe 

duhet te ruhen ne menyre indirekte. Lidhja mes rrjetit se rrufepritesve ne cati dhe sistemit te 

tokezimit do te behet nga shkarkues vertikale (shirita celiku te galvanizuar 30x3mm) te 

vendosura ne qoshet e nderteses dhe shtesa perreth godine ne cdo 15 m. 

 

Sistemi i tokezimit do te behet me shirita celiku te galvanizuar 25x4mm te futur ne toke ne 

nje 

thellesi jo me pak se 50 cm. Sistemi eshte ndertuar si topologji radiale duke filluar ne cdo 

pike te 

shkarkuesit. Rrufepritesit dhe sistemi i tokezimit do te lidhen 1m nbi nivelin e tokes (lidhje 

qe behet me bullona per sistemin e kontrollit) 

 

Rezistenca e tokezimit duhet te jete me e vogel se 4 om. Matjet duhet te verifikojne 

rezistencen e nevojshme. Cdo gje montuar prej metali qe ndodhet me afer se 2.5 m me nje 

shkarkues ne nivelin e tokes duhet te lidhet me sistemin e tokezimit. 

 

Nje sistem tokezimi eshte shtese per te bere te mundur barazimin e potencialit. Ky sistem 

tokezimi duhet te lidhet me shufren kryesore prej bakri barazpotenciale te vendosur ne 

dhomen e tensionit te ulet. 
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Rrjeti i barazpotencialit eshte totalisht topologji radiale dhe pas ndarjes nuk lidhen asnjehere 

me njeri tjetrin. 

 

Komponentet e meposhtem duhet te lidhen me kete shufer kryesore barazpotenciali: 

 Shperndaresit kryesore te tensionit te ulet - kuadrot shperndarese 

 Paisje te jashtme metalike me perberes elektrike ne te (per shembull 

kolektoret e ujit) 

 Te gjitha pjeset me te medha metalike dhe ndertimet ne zonat e 

pershkruara me lart. 

 

Nga shufra kryesore barazpotenciale afer pusetes se majte do te shtrohen kabllo 

barazpotenciale per te lidhur komponentet me te medhenj metalike ne ndertese, sic jane: 

 kabinetet e tensionit te ulet (10mm²) 

 makinerite, turbinat (10mm²) 

suportet traverse metalike (te shtruar brenda pergjate gjithe gjatesise, 10mm² tel bakri 

 portat (10mm²) 

 Te gjitha pjeset metalike, tuba, pompa, etj. (10mm²) 

 

Nese eshte e nevojshme qe te instalohen kabllo barazpotenciale shtese, kontraktori duhet te 

instaloje shufra lokale shtese nen barazpotenciale. 

 

3.11  KOMENTE E REKOMANDIME 

Zona ku do te ndertohet Parku i Aventurave, edhe pse eshte prane liqenit eshte zone e thate 
dhe nuk mban ujera siperfaqesore per shkak te terenit te thyer. Por gjate implementimit te 
projektit nevoitet te zbatohen keto rekomanime: 

Kanalet e kabujve elektrike duhet të jetë e mbulluar me rere te thate dhe kabujt te kalone ne 
tuba PVC.. Rekomandohet që punimet elektrike te behen nen mbikeqyrjen e nje inxhinieri 
elektrik me eksperince pune mbi 10 vjet 

 

KAPITULLI  4  DOKUMENTAT E BASHKËLIDHUR 

 
4.1 FAKTORËT E NEGLIZHUAR NË VLERËSIMIN E HIDROLOGJISË 
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Shtrirja e relacionit elektrik per kete projekt nuk ka parashikuar nuk ka parashikua rritjen e 

ngarkesave me teper se0.3%  Rritja e ngarkese se energjise per konsum ,do te kerkoje nje 

studim ne fazen e shfrytezimit te parkut. 

 
4.2  REFERENCAT  DHE BURIMET E INFORMACIONIT 
 

KAPITULLI   5   SHËNIME E REZERVA 
5.1 DOKUMENTAT E DEPOZITUARA NGA POROSITESI 
5.2       FOTO NGA OBJEKTI  
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1. HYRJE 
 
 
Topografi- Modeli Dixhital i Lartësisë (D.E.M.) – Hidrologji  
 
Njësitë gjeomorfologjike  
 
Në strukturën gjeomorfologjike të Bashkisë mbizotërojnë vëllimet malore dhe më pak ato 

kodrinore dhe ultësirat.  

Vëllimet malore karakterizohen nga kreshta të larta, shpate të pjerrëta dhe lugina të thella. 

Vëllimet kryesore malore janë në veri të malit të Krrabit (1680m), në jug lindje të malit Munellës 

(Maja e Kryqit 1991m) dhe në jug të malit Tërbun (Maja e Suçelit 1476m). Mali i Munellës 

përbëhet kryesisht nga shkëmbinjë vullkanikë të zhdukur (deri në 1300-1400m) të cilat mbartin 

pllakë gëlqerore. Munella formon pikën më të lartë të një zinxhiri me drejtim nga Verilindja për 

në Jug perëndim. Pjesa më e lartë gëlqerore e malit ka një karakter alpin dhe me shpate shumë të 

pjerrëta; megjithatë, maja e malit është një rrafshnaltë me shumë gropa dhe lugina.1  

Në Tërbun ka forma e peisazhe nga më të ndryshmet duke filluar që në rrëzë të tij me luginat e 

përrenjve, shpatet e mbushura me lloje të ndryshme bimësie. Atje gjenden gryka e qafa, kodra e 

maja të larta.  

Në zonën malore të qarkut Shkodër mund të përmendim edhe kreshtat, kurrizoret, kryesisht me 

shtrirje afro meridionale dhe më rrallë paralele.  

Në varësi të strukturave gjeologjike, njësitë morfologjike kodrinore, ku gjenden, kanë forma 

tipike të relievit, si relievet kodrinore të strukturave monoklinike dhe relievet kodrinore të 

strukturave të rrudhura.  

Zona kodrinore e Gomsiqe - Korthpule ka një pjerrësi mesatare deri në 25°. Nga pikëpamja 

gjeologjike, ato janë ndërtuar nga shkëmbinjtë ofiolitikë të zonës së Mirditës, nga masivët 

ultrabazikë të Gomsiqes dhe nga vazhdimësia gabroperidotite e masivit verilindor të Kashnjetit.  

Terreni kodrinor dhe vëllimet malore me kreshtat e tyre përcaktojnë pellgjet ujore të lumenjve 

Drin dhe Fani i Madh. Në zonën e Bashkisë, lumi Drin është i vendosur në rrugën e vet. Pellgu i 

kullimit është në formë V dhe rajonet aluviale janë shumë të vogla. Në mënyrë të ngjashme, 

Lumi Fani i Madh është shtrirja e sipërme e lumit të Fanit dhe baseni i tij paraqet të njëjtën 

gjeomorfologjinë me lumin Drin. 
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Fig.Nr.1: Njësitë gjeomorfologjike në zonën më të gjerë të Bashkisë Pukë 

 
 
Për kuptimin më të mirë të morfologjisë së zonës së studimit dhe nxjerrjen e përfundimeve për sa 

i përket proçeseve gjeomorfologjike, u krye analiza e relievit me ndihmën e modelit dixhital të 

relievit (Digital Elevation Model/D.E.M.). Nga analiza rezultuan të dhëna gjeomorfometrike të 

derivateve, dmth harta e lartësive dhe harta e pjerrësive të zonës së studimit që ndihmon në 

njohjen e formave të ndryshme gjeologjike dhe në kuptimin e zhvillimit të zonës.  

 
Tab.1: Klasifikimi i relievit (sipas Dikau, 1989) i zonës së studimit 

 
Siç duket në histogram (Grafiku 1.3.7.2.1) dhe në hartën e lartësive (fig 1.3.7.2.1.b) në përputhje 

me klasifikimin sipas Dikau rreth 40,04% të relievit të zonës karakterizohet si kodrinor, rreth 

23,10% karakterizohet si malor, rreth 36,22% si gjysmë malor dhe rreth 0,64% karakterizohet si 

fushor. Një parametër i rëndësishëm për analizën e mëtejshme të relievit të një zone, është 
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pjerrësia e tij. Në bazë të saj mund të nxirren përfundime në lidhje me shkallën e erozionit që 

kryhet në një zonë. 

 

 
Fig.Nr.2: Modeli dixhital i tokës së Bashkisë Pukë 

 
Fig.Nr.3: Klasifikimi i lartësisë Pukë, sipas DIKAU, 1989 
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Një parametër i cili mund të llogaritet dhe të kuantifikohet nga analiza e mëtejshme e modelit 

dixhital të relievit (DEM) është pjerrësia e relievit. Pjerrësia e relievit është madhësia më e 

përhapur topografike dhe me rëndësi të madhe për çdo kërkim gjeomorfologjik. Si pjerrësi 

përcaktohet ndryshimi maksimal i lartësisë në çdo pikë të një sipërfaqeje. Sa më e vogël vlera e 

pjerrësisë, aq më i sheshtë është relievi, ndërsa sa më e madhe vlera e pjerrësisë, aq më i pjerrët 

është relievi. Pjerrësitë llogariten ose në gradë ose në përqindje (%). Duke marrë parasysh 

klasifikimin e pjerrësive të relievit që propozoi Demek (1972), i cili më pas u adaptua nga 

Komisioni i Kërkimeve Gjeomorfologjike dhe i Hartografisë (Commision on Geomorphological 

Survey and Mapping) të Bashkimit Gjeografik Ndërkombëtar (IGU – International Geographical 

Union), u bë klasifikimi i pjerrësive në 6 kategori kryesore (Demek, 1972).  

Pjerrësia 0 – 2°: Reliev i sheshtë deri në pak i pjerrët (Sipërfaqe nivelimi, Tarraca). Fillimi i 

erozionit tip mbulese. Mungesë problemesh në veprimtaritë njerëzore (transporte, ndërtim, 

bujqësi, prerje e drurëve).  

Pjerrësia 2° – 5°: Reliev pak i pjerrët (nivelet e ulëta të luginave, zonat e shpateve të 

dunave). Erozioni i mbulesës dhe fillimi i erozionit me brazda. Në zona me mbulesë bimore, 

vërehet fillimi i shkarjes së dherave. Masat e mbrojtjes së tokës në zonat e kultivuara. Vështirësi 

e lehtë në lëvizjen e mjeteve, mundësi vendbanimi dhe funksionimit të industrive. Kultivimi 

është i mundur me përdorimin e makinerive. Rekomandohet kultivimi sipas izohipseve.  

Pjerrëisa 5° – 15°: Reliev shumë i pjerrët (shpatet e luginave, shkallëzime tektonike). 

Lëvizjet e masive, erozion i fortë i tipit të mbulesës dhe me brazda, procese të theksuara erozive, 

në zona me mbulim të ulët bimor por fillimi i tyre dhe në zona me mbulim bimor të dendur. 

Rrëshqitje të mundshme të dherave dhe shkarje. Vështirësi të mëdha në ndërtimin e rrugëve dhe 

në lëvizjen e mjeteve. Kultivimi është i pamundur pa përdorimin e tarracave. Vështirësi në 

përdorimin e mekanizmave bujqësore.  

Pjerrësia 15° – 35°: Reliev i thyer (15° - 25°) deri shumë i thyer (25° – 35°) (shpatet e 

luginave të maleve të mesme). Proçese të forta zhveshjeje të çfarëdo lloji, shkarje dherash, 

rrjedhje balte, erozion shumë i theksuar linear dhe me brazda, si në zona të zhveshura ashtu dhe 

të mbuluara (pyje). Lëvizja është e mundur vetëm mekanizma me zinxhir. Kultivimi i pamundur, 

prerja e drurëve jo e favorshme. Zonë pyjesh dhe kullotash.  

Pjerrësia 35° - 55°: Reliev rëpire (shpate shumë të pjerrëta të luginave të maleve të larta, 

shpatet e kanioneve prej gurësh gëlqerorë). Shtresë toke shumë e hollë, e pavazhduar, 

zhveshje e theksuar e materialit mëmë, ekspozim i fortë ndaj faktorëve të erozionit dhe të 

gravitetit. Kalimi i pamundur. Zonë pyjesh, kufiri i shfrytëzimit të prerjes së druve.  
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Pjerrësi > 55°: Reliev vertikal. Mungesë dheu. Zhveshje e shkëmbinjve dhe rënie e 

shkëmbinjve. Pamundësi e shfrytëzimit ekonomik. Prirjet territorial në zonën e studimit variojnë 

nga 0-68°. Sipas histogramës (skema 1.3.7.2.2) dhe hartës së prirjeve (fig.1.3.7.2.2) dalim në 

përfundimin se zona në studim karakterizohet kryesisht nga një reliev i pjerrët me vlerë 57,28% 

të shtrirjes së përgjithshme të zonës në studim ndërkohë pasohet nga sipërfaqe me pjerrësi të 

fortë me vlerë 28,79%. Sipërfaqet e sheshta dhe lehtësisht të pjerrëta (0-5°) okupojnë 4,96%, 

ndërsa sipërfaqet e pjerrëta deri vertikale okupojnë 8,98%. 

 

2.  NDËRTIMI I RRJETIT TOPOGRAFIK 
 

Punimet gjeodezike dhe topografike  për  Ndërtimi e “Parku i Aventurave”, Bashkia Pukë 

u kryen mbi bazën e kërkesave teknike të përgjithëshme dhe specifike të parashikuara 

nga Investitori. Firma topografike  organizoi punën dhe zhvilloi punimet në bazë të 

përvojës së përftuar në punimet e mëparshme të kësaj natyre. Para fillimit te punimeve 

topografike u siguruan materialet e nevojshme hartografike, gjeodezike si dhe paisjet 

përkatëse. 

Për të siguruar lidhjen gjeodezike unike të të gjithë projekteve nga firma u shfrytëzuan të 

dhënat gjeodezike të rrjetit shtetëror të triangulacionit dhe nivelimit. 

Sistemi që përdor Republika e Shqipërisë është projeksioni Gauuss Kryger-it me ellipsoid 

Krasovsky-n. 

Rilevimi  është bërë  në sistemin ndërkombetar  me projeksionin UTM me ellipsoid 

WGS84.Duke patur parasysh zonën dhe ritmin e zhvillimit që ajo ka ,do të ishte më 

frytëdhënse nëse do të përdorej dhe ky sistem .Me kete sistem mund të përcaktohet 

lehtësisht  kordinatat gjeodezike për çdo pike mbi sipërfaqen  tokësore nëpërmjet 

përdorimit të GPS. 

Gjatë rikonicionit në terren u vendosën pikat e triangulacionit dhe markat e nivelimit në 

pikat e fiksuara në terren. Pikat e fiksuara në terren u paisën me koordinata  në 

projeksionin UTM ellipsoid WGS84 dhe kuota. Para fillimit të rilevimit u krye përnjohja 

e detajuar e terrenit, e cila shërbeu për përcaktimin e saktë të metodikës së punës, 

mënyrën e ndërtimit të rrjetit gjeodezik, poligonometrise së rilevimit, nivelimit teknik si 

dhe organizimit te punës. 
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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 “Parku i 

Aventurave” Bashkia Puke. 

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 rrugëve. 

 

Leica 307                   Trimble M3     TOPCON GPT 900 A 

DINI  LEVEL                         GPS TRIMBELL R6  TRIMBELL R6
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3. ZHVILLIMI I NIVELIMIT GJEOMETRIK 
 

Për të siguruar kërkesat e larta teknike në punimet rilevuse, u përcaktua që saktësia 

altimetrike e punimeve topografike të jetë e lartë dhe për këtë qëllim u zhvillua nivelim 

gjeometrik për pikat e poligonometrise në të gjithë sektorët e rrugës.  

Nivelimi gjeometrik u krye me nivelen teknike të tipit Kern Level, me metoden e 

nivelimit teknik të dyfishte, duke matur çdo disnivel dy herë, me dy vendosje 

instrumenti. Diferenca midis dy disniveleve te përftuar ne çdo stacion nuk u lejua me 

tepër se 3 mm. 

 

4. RILEVIMI 
 

Duke u mbështetur në pikat e poligonometrise dhe të nivelimit gjeometrik u zhvillua 

rrjeti i matjeve topografike ne “Parku i Aventurave” Bashkia Puke. 

Është rilevuar rruga egzistuse, kanale, pusete, platforme betoni ,shtylla ndriçimi ose 

tensioni,bunkere, tombino ,trotuare, urë, ndërtesa, objekte të ndryshem, rrugë dytësore 

etj.  Objektet e parë në teren janë hedhur në reliev të gjithë. Punimet topogjeodezike të 

kryera janë mbështetur në shkallën e plotë të përgatitjes profesionale, në përdorimin e 

teknologjive bashkëkohore për matjet fushore dhe përpunimin kompjuterik të të dhënave, 

për të plotësuar kërkesat teknike të 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.   
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Fig.Nr.4 Plani i Rilevimit te Parkut te Aventurave 

 

Fig.Nr. 5  Profili gjatësor 
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5. PËRSHKRIMI I PUNËS NË 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. 

 
Fig.Nr.6   Plan vendosje Parku i aventurave Puke 
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6. PËRSHKRIMI FIZIK I ZONËS 
 

Pozicioni gjeografik: në pjesën qëndrore të Shqipërisë Veriore, në zemër të Malësisë së 

Veriu, në një lartësi prej 838 metrash mbi nivelin e detit, përgjatë krahut të majtë të 

Drinit, që nga Ura e Vezirit e Fusha e Dukagjinit në lindje dhe deri në afërsi të 

grykëderdhjes së Gomsiqes në perëndim, shtrihet qyteti i Pukës1. Në jug ndahet me 

Mirditën nga kreshtat malore: maja e Runës, Thirra, maja e Roshit, Bjeshkët e Tërbunit. 

Emri i Pukës do të thotë “udhë- kalimi”- “ Via publica”, historikisht ka qënë një pikë-

kalimi dhe pushimi për udhëtarët, që shkonin nga pjesa perëndimore e vendit në drejtim 

të Kosovës dhe rajoneve të tjera. 

Spërfaqja: Rrethi i Pukës, shtrihet në një sipërfaqe prej 1.033,69 km2 ose 103.369 ha 

toke, me popullsi 34.000 banorë. Ajo përbëhet nga 2 qendra urbane, qytetet Pukë dhe 

Fushë-Arrëz.  Ndërsa 5 njësitë administrative  janë: Puka, Gjegjani, Rrapë, Qelëz dhe 

Qerret. Të gjitha njësitë administrative janë aktualisht pjesë e rrethit të Pukës dhe e 

qarkut Shkodër. Bashkia e re ka nën administrimin e saj një qytet dhe 41 fshatra. 

Ekonomia: është e mbështetur në agrobiznes, në bujqësi, blektori, bletari si dhe në 

shërbime dhe tregti  të vogël. Rajoni i Malesisë Pukë është një rajon me pasuri 

nëntokësore minerare si:  azbesti, bakri, kaulina dhe kuarci, manganez, olivinite e deltine. 

Nxjerja dhe përpunimi i këtyre mineraleve ka qënë fare i pakët, pasi minierat pas viteve 

1990-të  e kanë ndërprerë aktivitetin e tyre në Pukë. 

Klima: është me dimra të ftohtë dhe reshje të shumta (me 2020 mm). Temperatura 

mesatare e të ftohtit është - 3 gradë C. Më e ulta arrin deri në - 24 gradë C. Mesatarja e të 

nxehtit në verë arrin në + 20 gradë C.  

Atraksionet Turistike: Natyra e rrallë magjepse e Pukës, ka krijuar mundësi të mëdha për 

zhvillimin e turizmit malor, duke e kthyer këtë zonë në mesin e Veriut të Shqipërisë në 

një ofertë turistike të kënaqshme, larg zhurmave të qyteteve të mëdha, larg smogut e 

ndotjes akustike. Natyra është treguar shumë bujare me këtë zonë duke i falur mjedise 

                                                           
1 Puka është dëshmuar herët në hartat romake të shekujve të parë të Erës së Re, përmes njoftimeve të 
ipeshkvnore të Frang Bardhit. Gjithashtu At’ Gjon Karma  shkruante mbi qytetin e Pukës, për mënyrën e jetësës 
ndër male në fillimet e Shekullit XX. Në lashtësi Puka, përfshihej brenda trevës veriore të fisit ilir pirust, të njohur si 
shkrirës dhe përpunues, metalesh.  
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natyrale për t’u admiruar me male, lëndina e livadhe të panumërta. Gjithashtu bimët e 

shumëllojshme medicionale dhe frutat e egra, janë resurse që natyra i ka dhuruar kësaj 

krahine duke i kthyer hapësirat e gjelbërta të Pukës në një Amfiteater gjigant, joshës e 

natyral me plot surpriza, për turistet që vlersojnë resurset e kësaj zone. 

Shpella e Kaurit -E formuar si shpellë karstike në gëlqerorët e trias – jurasit, është e gjatë 

250 m, e gjerë dhe e lartë 3 m, me kaonkrecione të shumta.  

Peneplena e Gomsiqes - Përbën mbetje të peneplenës tortoniane: sheshimi i relievit nga 

veprimi i faktorëve të jashtëm (erozionet, etj.), para 17 milion viteve, në kushtet e 

qetësisë relative të lëvizjeve tektonike diferencuese. Ka formën e një pllaje të sheshtë: 1,5 

km e gjatë, 700 – 750 m 3 gjerë. 

Guri i Shenjtë - Ndodhet afër fshatit Zezaj, 538 m mbi  nivelin e detit. Është një gur 

graniti me formë shumëkëndëshi. 

Gështenja e Kokdodit - Gjendet 981 m mbi nivelin e detit, pranë fshatit Kokdode, 

komuna Iballë.  Përbën pyll gështenjë kali (Aesculus hippocastanum L.), rreth 10 ha, me 

lartësi 15 – 17 m, diametër të trungjeve 100  – 130 cm, moshë mbi 100 vjet.  

Bungat e varrezave në Korthpulë - Gjenden në varrezat e fshatit Korthpulë, komuna Luf, 

500 m mbi nivelin e detit. Janë dy drurë bunge, me lartësi 15 – 16 m dhe perimetër 

kurorë të përbashkët 70 – 75 m, diameter trungu 1 – 2 m e moshë mbi 300 vjet.  

Qarret e varrezave të Shënkollit në Kryezi - Gjenden afër fshatit Kryezi, komuna Qafe – 

Mal, prane kishes se Shenkollit, 600 m mbinivelin e detit. Jane 5 qarre me lartesi 20 – 25 

m, diameter 90 – 100 cm e perimeter 180 200 cm, moshe mbi 250 vjet. 

Qarri i Xhamisë së Kryeziut - Gjendet në varrezat e fshatit Kryezi (Brahaj), komuna Qafë  

– Mal. Ka kurorë ovale, lartësi 10 – 12 m, diametër trungu mbi 30 cm e perimetër 350 cm 

dhe moshë mbi 250 vjet.  

Ujëvara e Kryeziut - Ndodhet në fshatin Kryezi, komuna Qafë Mali. Është në perroin e 

Oroshit, në shkëmbinjtë magmatike. Ka dy pragje 3 – 4 m lartësi secili dhe dy pellgje me 

thellesi mbi 1m.  

Mrizi i Ndërlugjeve - Ndodhet 800 m mbi nivelin e detit, afer fshatit Meçe, në komunën 

Rrapë. Jane 4 drurë bunge 200 vjeçare me lartësi 15 – 16 m, diametër të trungut 90 – 100 

cm e perimetër 1,7 – 2 m.  
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Mani i Zi - Gjendet 800 m mbi nivelin e detit, pranë qytetit të Pukës. Eshte man i zi i 

veçuar, me lartësi mbi 9 m, diametër të trungut mbi 1 m, moshë rreth 100 vjet.  

Hurdha e Tisit - Ndodhet 650 m mbi nivelin e detit, në luginën e Gomsiqes, pranë fshatit 

Pevzhë, komuna Tërbun. Përben dru tisi, me lartësi mbi 9 m, diametër të trungut mbi 80 

cm, moshë rreth 100 vjet. Vizitohet sipas rrugës Pukë – monumenti (4 – 5 km). 13. Sofra 

e Lekës Gjendet 350 m mbi nivelin e detit, pranë fshatit Kabash, komuna Rrapë është një 

sofër guri mbi 7 m2, rreth së cilës mendohet se Lek Dukagjini zhvillonte kuvendet.  

Karsti i Munellës - Gjendet afër fshatit Tuc, komuna Qafë  – Mal, në kurrizin e malit të 

Munellës, 1800  – 1990 m mbi nivelin e detit. Perfaqëson peisazh karstik me gropa, 

hinka, puse karstik, etj.  

Pisha e Dardhës - Gjendet rreth 450 m mbi nivlin e detit, në varrezat e fshatit Dardhë, 

komuna  Blerim. Është pishë e zezë (Pinus nigra), me lartësi 25  – 30 m, diametër trungu 

mbi 250 cm e perimetër mbi 750 cm, moshë mbi 100 vjet. Vizitohet sipas rrugës rurale 

Fushe Arrez – Dardhë (30 km). 

Akacjet e Migjenit - Ndodhen tek muzeu i Migjenit ne qytetin e Pukes. Jane disa akiacie, 

nen hijen e te cilave pushonte poeti i madh Migjeni.  

Pisha e Shejzës - Ndodhet afër fshatit Iballë të Pukës. E vetme midis shkurresh, është e 

lartë mbi 20 m, me diametër të trungut rreth 50 cm e perimetër mbi 1,5 m dhe moshë mbi 

200 vjet.  

Kulla me Karakoll Kokdodë- Kur Edit Durham kaloi, më 1908-n në këtë fshat të Pukës 

do t’i bënte përshtypje një banesë tepër e veçantë. “Është banesa më interesante që pashë 

në Shqipërinë e Veriut”. 
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ABSTRAKT 

Parkut te Aventurave Pukë do te shtrihet ne nje terren te thyer shume prane qytetit te Pukes dhe 
liqenit ne Zonen Kadastrale (Z.K.) Nr. 3070; ne pronesi te qytetareve te zones me një shtrirje  prej 
1.2 km. Kuota maksimale e shtrirjes së projektit  është  986 m,m,n,d,  dhe ajo minimale eshte 836 
m,m,n,d,  duke përftuar një disnivel prej gati 150 mNe kete park do te ndertohen dhe instalohen 
rreth 25 lodra te ndryshme argetimi per te gjitha nivelet e moshes. Tereni eshte malor, i pyllezuar 
dhe natyrshem kjo siperfaqe si gjithe zoana per rreth  janë burim jete për florën dhe faunën e 
zonës.Për shfrytëzimin e nje siperfaqr prej  është konceptuar ndërtimi Parkut te Aventurave Pukë  

Konsulente te huaj dhe specialiste te bashkise, Puke kane rene dakord per ndertimin e kerij parku 
me qellimin e vetem per nxitjen e turizmit malor te zones per zhvillimin e ekonomise dhe 
punesimin e njerzeve por dhe per mbushjen e kohes se lire ne menyre argetuese. 
Konsulenti, (Vlerësuesi i Ndikimit në Mjedis), "Unitec Studio"shpk është kontraktuar nga 
"Porositësi" Bashkia Puke për të realizuar Vlerësimin Hidrologjik për Parkut te Aventurave Pukë 
konforëm kërkesave të kontratës. 
Një eksplorim hodroteknik është kryer për “Parku i Aventurave të Propozuar që ndodhet në 
Bashkine Puke. Shtrirja hidrooteknike e punës përfshiu vleresimin e reshjeve te shuit dhe bores, 
baseni qe krijohet, she dhe ujerat nenetokesore. jane vleresuar gjithashtu klima. ererat temperaturat 
te tokes dhe ajerit etj. 
Bazuar në kushtet hidrooteknike të hasura në matjet e kryera, janë identifikuar te dhenat e 
mëposhtme hidrooteknike: 
 
HYRJE 

Bashkia Puke, per ti dhene nje impuls turizmit malor, eshte e interesuar te ndertoje nje park 
argetimi per qytetaret e vete 

Parku ka potencial t’u ofrojë individëve të ndryshëm aktivitete mjaft të ndryshme: një vend 
takimi, një vend për aktivitete sportive dhe rekreative, një vend për t’u tërhequr nga zhurma e 
qytetit ku individi përballet me natyrën. Objektivi kryesor është të maksimizohet përdorimi nga 
komuniteti, të rinjtë dhe familjarët. Aftësitë sociale që të rinjtë zhvillojnë në këndin e lojrave 
shpesh janë aftësi që ata i mbartin gjatë gjithë jetës së tyre. Shumë studime tregojnë që këndët e 
lojrave janë një nga ambientet më të rëndësishme në aktivitetin e fëmijëve jashtë shtëpisë. Pjesa 
më e madhe e lojrave janë thelbesore për një zhvillim më të shëndetshëm , të lirë dhe spontan të 
fëmijëve. Aktiviteti fizik, ul riskun për probleme psikologjike te fëmijët, dhe ushqen vetë-besimin. 
Pra këndet e lojrave sigurojnë një mundësi ideale për të rinjtë, për të përmirësuar aftësitë e tyre 
fizike. Zhvillime personale mund të zhvillohen nëpërmjet përmirësimit të aftesive si lojën, 
komunikimin dhe bashkëpunimin me fëmijë të tjerë dhe të rritur në parkun e lojrave. 
Vlerësimi hidrologjikështë procesi i identifikimit të potencialit hidrik te zones ne periudha te 
ndrushme te vitit. 
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OBJEKTIVI I STUDIMIT 

Studimi hidrologjik për Parkun e Aventurave Pukë Qarku Shkoder,  është realizuar në bazë  të 
Kontratës së Shërbimit të Konsulencës me Nr.extra Prot. datë 03.03.2020e lidhur midis Bashkise 
Puke, me poshte “Porositësi” dhe “Unitec-Studio” shpk më poshtë, Konsulenti (Vlerësuesi i 
Ndikimi në Mjedis). 
 Në grupin e Vlerësimit të hidrologjise se zones eshtë angazhuar Inxhinierë Hidroteknik, ekspert 
në fushat e tyre, madhore e të përgjegjshëm para ligjit. Në këtë proces,vlen të përmendet dhe 
bashkëpunimi me administratën e Bashkise Puke. 
Vlerësimi është kryer në perputhje me kushtet dhe kërkesat e kontratës, Porositës – Konsulent,  
Objektivi gjatë gjithë procesit të vlerësimit ka qenë:  
a-Studimi hidroteknik i Parkut te Aventurave Pukë të jetë në perputhje me te dhenat hidrike te 
mbajtura ndervite 
b- VStudimi të jetë në përputhje me kërksat e “Porositësit”Bashkia Puke 
Objekti i përgjithshëm i projektit është ngritja e Parkut në qytetin e Pukës, të përmirësojë në 
mënyrë të qëndrueshme performancën e agjensive turistike dhe të trajnojë të rinj, duke kryer 
aktivitete trajnuese të fokusuara në përmirësimin e efiçencës të zhvillimit të Turizmit në këtë 
Qark. 
 
KAPITULLI  I  INSTRUKSIONE 
 
1.1  DATA E STUDIMIT HIDROLOGJIK 
Studimi hidroteknik i Parkut te Aventurave Pukë, ka filluar në datën 05.09.2020 dhe ka 

përfunduar në datën 08.03.2020 

Dorëzimi i materialit të vlerësimit pranë Porositësit është bërë në datën 20.03.2018. 

1.2 POROSITËSI 

Porositesi i projektit me objekt: "Projekti i Parkut të Aventurave Pukë" eshte Bashkia Pukë", 

Qarku. Shkodër 

Adresa e Porositësit: 

  Sheshi Tërbuni SH 5  4401  Pukë, Shqiperi 

Tel: +355 (0)21222427 

E-mail: bashkiapuke@yahoo.com 

webb:  bashkiapuke.gov.al 

1.3  KONSULENTI 
Konsulenti për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis per Projektin e Parkut të Aventurave Pukë është 

shoqëria “Unitec-Studio” sh.p.k.  me NIPT K72316010C dhe Licencë Nr. 5106 Prot. date 

08.07.2013 me Nr. identifikues (ID) 153. 

 Adresea e Konsulenti: 
 Rr. R. Collaku  P17.Ap249. Njësia 10: Tel/Fax:00355(0)42250021.  Mob:00355(0)682055829. 

Email: l_begaj@yahoo.com; nela@nela.al:    Web: www.nela.al  Tiranë     

 

mailto:l_begaj@yahoo.com
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1.4 QËLLIMI I RAPORTIT HIDROLOGJIK 

Qëllimi i raportit është: Vlerësimi hidrologjikështë procesi i identifikimit të potencialit hidrik te 

zones ne periudha te ndrushme te vitit..  

Të vlerësojë potencialin hidrik, të Projekti i Parkut të Aventurave Pukë  ideuar dhe propozuar nga 

shoqëria “Treehopper B.V.” shpk konform kërkesave të porositësit “Bashkia Puke”. 

 
1.5 EMËRTIMI I PROJEKTIT TE IDEUAR 
Emertimi i Projektit te ideuar eshte "Parkut të Aventurave Pukë"  

Shoqëria “Treehopper B.V.” i ka ofruar Bashkise Puke projektin e ndertimit te Parkut të 

Aventurave Pukë me kerkesen e kesaj te fundit.Qellimi i ketij projekti eshte te japi nje indicie 

zhvillimit te turizmit malor per bashkine e Pukes dhe me gjere 

Objekti i  projektit te propozuar është si më poshtë:  

Hartimi i Projektit per “Ndërtimin, shfrytezimin, monitorimin dhe mirembajtjen Parkut të 

Aventurave Pukë 

 

1.6 DOKUMENTAT E MARRA NË KONSIDERATË NË VLERËSIM TË NDIKIMIT NË MJEDIS. 
Ne daten 03.03.2020, pkonsulenti  i ka drejtuar nje Leter-Kerkese me Nr 268  Prot. Bashkise 

Puke,  me anen e se ciles i kerkon te te depozitoje prane kompanis konsulente "Unitec Studio" 

shpk dokumentacionin e nevojshem ligjor dhe teknik qe disponon 

Ne pergjigje te kerkese tone me date 04.03.2020, kemi marre nga Zyra e Urbanistikes se Bashkise 

Puke dokumentacionin qe porositesi ka pare te arresyeshme per ti vere ne dispozicion te 

Konsulentit. 

Nga  Zyra e Urbanistikes se Bashkise Puke, jane marre dhe administruar nga Projektuesi keto 
dokumenta te cilat do te jene pjese e kesaj dosjes nen emërtimin ANEKSE: 
 
1-Projekt -Idene e Parkut te Aventurave Puke te hartuar nga nje konsulent hollandez te shoqeruar 

me disa kalkulime teknike. 

2-Certifikaten e Pronesise se parcelave ku do te instalohen rreth 25 lojra argetuese me status 

"Toke Are"  e shtrire ne 11 parcela , te cilat ndodhet ne Zonen Kadastrale (Z.K.) Nr. 3070; ne 

pronesi te qytetareve te zones 

3-Ekstrakti tregetar dhe historik i Institucionit 

SHENIM:Konsulenti  i ka marre te mireqena gjithe te dhenat e dokumentacionit te mesiperm dhe 

ka seleksionuar informacionet ne rruge verbale duke i vleresuar ne objekt se ato jane te 

argumentuara. 
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1.7 METODAT  DHE TEKNIKAT E STUDIMIT HIDROLOGJIK. 

Për realizimin e studimit hidrologjik, kosulenti ka ndjekur metodat dhe teknikat si më poshtë: 

 Ka studiuar me detaje gjithë dokumentacionin ligjor e teknik të projektit. 

 Ka vizituar me specialist të fushes të gjitha vend - ndertimet dhe instalimet duke bërë 

vlerësimin e situates hidrike në vend. 

 Është  bërë rikonicioni i gjithe zones se shtrirjes se parkut , vend-ndërtimet dhe me gjere 

 Përgatitja e studimit hidrologjik referuar te dhenave hidrike ne zone, kryessisht vjetarit te 

rreshjeve. 

 

1.7.1 Përqasja e konsulentit  ndaj studimit hidrologjik 

Konsulenti, eshtë angazhuar, per te qene sa me korrekt ne konstatimet dhe opinionin e tij te 

pasqyruar në studimin  hidrologjik  

 

1.8 KONFIRMIMI I EKZAMINIMIT FIZIK TË OBJEKTIT 
 
Për të marrë njohuri me të sakta rreth  detyrës që ka marrë nga porositësi, vlerësuesi me grup pune 

i perbërë nga  specialistë të fushës , në datën 10.03.2020, ka vizituar objektin.  Në vazhdim 

specialistët dhe vlerësuesi kanë verifikuar, kontrolluar e vlerësuar projektin e propozuar dhe gjithë 

nën/objektet e tij ne drejtim te potencialit hidrik te zones. 

Per gjithë nën objektet e veprës argetuese janë bërë gjithë vrojtimet e matjet,vleresimet e 

nevojshme për të parë në se i përmbushin parametrat  mjedisore. 

 

1.9 BAZAT LIGJORE TË VLERËSIMIT (LIGJET DHE UDHËZIMET). 

Shërbimi konsulencës (vlerësimit) do të kryhet konform ligjeve dhe akteve nën/ligjore si më 
poshtë: 

 Ligji Nr.8093,  datë 21.03.1996 ”Për rezervat ujore”. 

 Ligjit Nr.10119, datë 23.04.2009 ”Për planifikimin e territorit” 

 Ligji Nr.9385,  datë 04.05.2005 “Për pyjet dhe shërbimin pyjor”. 

 Ligji Nr. 8934,    datë 5.9.2002  “Për mbrojtjen e mjedisit”. 

 Ligji Nr.183,      datë 28.04.2005  “Për Vlerësimin e Tokes” 

 Ligji Nr.9901,    datë 14.04.2008 “Për Shoqëritë Tregëtare” 

 Ligj nr.8402,   datë 10.9.1998  Për kontrollin dhe disiplinimin e pun. të ndërtimit  ndryshuar me: 

 - ligjin nr.9200,  datë 26.2.2004 

 - ligjin nr.9794,  datë 23.7.2007 

 - ligjin nr.9826,   datë 1.11.2007 
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 - ligjin nr.10324,datë 23.9.2010 

 Ligjit Nr.9779,   datë 16.07.2007 “Per sigurinë e pergjitheshme” 

 Ligjit Nr.10237, datë 18.02.2010  “Mbi Sigurinë dhe Shëndetin në Punë” 

 Ligji Nr. 11/12,   date 15.12.2012Per Menaxhimin e Integruar Te Burimeve Ujore. 

KAPITULLI  2   TË DHËNAT E OBJEKTIT 

2.1 ADRESA DHE VEND-NDODHJA E OBJEKTIT 
"Parkut të Aventurave Pukë"  do të ndërtohet në rrethinate  qytetit të Pukës qarku Shkodër.Vend-
shtrirja e Parkut është në terren malor të pyllëzuar Kuota maksimale e shtrirjes së projektit  është  
986 m,m,n,d,  dhe ajo minimale është 836 m,m,n,d, duke përftuar një disnivel prej gati 150 m 
 

EMËRTIMI PËRSHKRIMI 
Vendodhja e objektit Bashkia Puke 
Objekti Perafersisht rreth 160 m2 qe do jete pa mure. 

 
Ndertimi i objektit 

Struktura e objektit do te realizohet me konstruksion celiku dhe me 
themele betoni ne çdo kolone 

Katet e objektit Objekti do te jete dy kate 
 
Ngarkesat maksimale 

Ndertesa: 
Ngarkesa e platformes – 1.6 kN/m2 
Reaksioni i kavos vertikale – 24.8 kN                                     
Reaksioni i kavos horizontale – 73.5 kN 

Levizja maksimale e lejueshme Kolonat: 2.5-cm 
Grading Ne kemi supozuar prerje / mbushje prej 2 metrash ose më pak 

Tabela Nr.1 Përshkrimi i projektit 
 
 

 

VENDODHJA E OBJEKTIT DHE PËRSHKRIMI 
 

EMËRTIMI PËRSHKRIMI 
Vendodhja Bashkia Pukë, Prane Xhamise “Koder Hanit” 
Ndertesa eksistuese Jane disa objekte ekzistuese ne anen jugore te objektit. 
Bimesia e terrenit Shkurre/Pisha/Trungishte 
Topografia eksiztuese Kuotat relative; 5 meter maksimumi ndermjet shpimeve. 

Tabela Nr.2 Vendodhja e objektit 
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2.2 TË DHËNAT E OBJEKTIT DHE ZONA KADASTRALE 
Për shfytëzimin e resursit natyror do të ndertohet Parkut të Aventurave Pukë  Në një shtrirje prej 
1.2 km do të ndërtohen dhe instalohen rreth 25 lodra argëtuese 
Ndërtimi i këtyre nënë/objekteve do të ketë influencat e veta në prishjen e ekulibrit mjedisor si 
gjatë ndërtimit ashtu dhe gjatë shfrytëzimit. 
 
Projekti shtrihet në Zonën Kadastrale (Z.K.) Nr. 3070, dhe prek parcelat si me poshte: 

Parcelat Nr. 1. 332-  Destinacioni Tokë Are 

Parcelat Nr. 2. 316-  Destinacioni Tokë Are 

Parcelat Nr. 3. 306-  Destinacioni Tokë Are 

Parcelat Nr. 4. 294-  Destinacioni Tokë Are 

Parcelat Nr. 5. 293-  Destinacioni Tokë Are 

Parcelat Nr. 6. 929-  Destinacioni Tokë Are 

Parcelat Nr. 7. 938-  Destinacioni Tokë Are 

Parcelat Nr. 8. 951-  Destinacioni Tokë Are 

Parcelat Nr. 9. 901-  Destinacioni Tokë Are 

Parcelat Nr. 10. 976-Destinacioni Tokë Are 

Parcelat Nr. 11. 988-Destinacioni Tokë Are 

 
2.3  TË DHËNAT MBI HIDROLOGJINE E ZONES 

Kushtet hidrogjeologjike  
Puka ka si krahinë gjeoetnologjike shtrihet në pjesën qendrore të Shqipërisë Veriore: për gjatë 

krahut të majtë të Drinit, që nga Ura e Vezirit e Fusha e Dukagjinit në lindje dhe deri në afërsi të 

grykëderdhjes së Gomsiqes në perëndim. Nga jugu e ndajnë me Mirditën kreshtat malore: maja e 

Runës, Thirra, Maja e Roshit, Bjeshkët e Tërbunit etj. 

 
 Fig Nr.1. Liqenet e Pukës 

https://sq.wikipedia.org/w/index.php?title=Skeda:Shetitje_me_varke.jpg&filetimestamp=20140707195412&
https://sq.wikipedia.org/w/index.php?title=Skeda:Shetitje_me_varke.jpg&filetimestamp=20140707195412&�


STUDIMI HIDROLOGJIK PËR PARKUN E AVENTURAVE PUKË 

Rr. R. Collaku P17.Ap249.Tel/Fax:00355(0)42250021.Mob:00355(0)682055829.Email:l_begaj@yahoo.com  nela@nela.al  www.nela.al Faq 10 

 

Pasuri ujore (Hidrografia) nuk përbëhet vetëm nga rreshjet e shiut dhe borës sasia e të cilave 

eshte e larte por vlen te  permendim e dhe burimet nenetokesore. Në teritorin e Pukës ekzistojnë 

dy basene. Rreth 17 km te lumit Drin i perkasin zonës qe administron Puka.  

Në Bashkinë Pukë resurset ujore nëntokësore janë të lidhur me akuiferë të disa llojeve, por që në 

një shkallë shumë të madhe janë përhapur akuiferët me porozitet çarjesh. Të gjithë llojet e tjera të 

akuiferëve kanë përhapje shumë më të vogël. Në mënyrë të veçantë ujëmbajtësit veçanërisht 

porozë me përshkueshmëri dhe kapacitet të lartë kanë pamje minimale dhe nuk kanë vlerë të 

përmenden në detaje. Ato janë të lidhura me shtretërit e lumenjve dhe ujëvarat. Sipas studimit 

Gjeologjia - Gjeoresurset - Gjeorreziqetpër Bashkia Pukë nga Sherbimi Gjeologjik Shqiptar, 

formacionet hidrogjeologjike janë përshkruar në vijim. 

 Akuiferët me porozitet ndërkokrrizore me përhapje të kufzuar dhe ujëpërcjellëshmëri të 
ulët deri shumë të ulët.  

Akuiferët e shkrifët me përhapje të kufzuar dhe ujëpërcjellshmëri të ulët deri shumë të ulët lidhen 

me depozitimet aluviale të Hollocenit (zhavore, rëra, alevrite e argjila), me depozitimet e përziera 

deluvialealuviale e depozitime të shpatit të Pleistocen – Hollocenit (argjila, alevrite rëra, zhavore e 

copëra shkëmbinjsh). Në teritorin e Bashkisë Pukë ato zënë një sipërfaqe relativisht të vogël prej 

37 km2. Përhapjen më të madhe ky akuifer e ka në luginën e Fanit duke flluar nga fshati Shkozë, 

në Gojan e deri në Gjegjan më në jug. Ai përhapet gjithashtu në trajtën e shumë daljeve me forma 

në trajtë njollash, të vendosur kryesiht mbi akuiferët më porozitet çarjesh. Për shkak të paraqitjes 

së shpërndarë të këtij formacioni nuk është përcaktuar në shkallën 1:50,000 të hartës 

hidrogjeologjike. 

Akuiferë me porozitet poro - çarje me përhapje të kufzuar dhe ujëmbajtje të ulët deri në 
shumë të ulët.  

Akuiferët me porozitet poro/çarje dhe ujëmbajtje të ulët deri në shumë të ulët kanë përhapje të 

kufzuar dhe ndërtohen kryesisht nga konglomeate, ranor dhe argjila të pliocen-Pleistocenit dhe 

seria vullkanogjenosedimentare e Triasikut Mesëm-Jurasik i Poshtëm. Ato përhapen kryesisht në 

jugperëndim e juglindje të Qerretit të Madh, në Karmë, Korthpulë (Verrishta), etj. Në këtë tip 

akuiferi burimet janë shumë të rralla e me prurje shumë të ulta, nën 0.1 l/s. Burimi i ushqimit të 

tyre janë rreshjet dhe akuiferët fqinjë. Ujërat janë pa shije, pa erë, pa ngjyrë dhe cilësisht të mirë 

për tu pirë; përbërja kimike kushtëzohet nga litologjia akuifere. Ato shrytëzohen nga përdorues të 

veçantë familjar. 
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Akuifer me porozitet çarjesh me uje përshkueshmëri mesatare - të ulët.  

Akuifer me porozitet çarjesh me ujpërshkueshmëri mesatare- të ulët kanë përhapje shumë të gjërë 

në Bashkinë e Pukës dhe zënë rreth 384 km2 ose 76 % të sipërfaqes së saj. Këto akuiferë 

ndërtohen nga shkëmbinj magmatikë intruzivë (kryesisht shkëmbinj ultrabazikë e bazikë). Akuifër 

shtrihen në Krrab, në Tërbun, në Gomsiqe, Korthpulë, Fushë Arrëz, Gjegjan, Lumzi, etj. 

Akuifer me porozitet çarjes - karst me përhapje të kufzuar me ujëpërshkueshmëri tepër të 
ndryshueshme, vende-vende shumë të lartë.  

Akuiferët me porozitet çarjes-karst ndërtohen nga gëlqerorë shtresor të Kretakut të Sipërm; 

gëlqerorë e gëlqerorë konglomeratike të Kretakut të Poshtëm, gëlqerorë shtresorë -pllakore me 

silicorë të Triasikut të Mesëm – Jurasik i Mesëm. Këto akuiferë kanë përhapje relativisht të 

kufzuar, rreth 22.8 km2. Ato përhapen në pjesën qëndrore veriore të bashkisë nga ana perëndimore 

Dush – Qerret i Madh, në Qerretin e Vogël e deri në perëndim të Lëvrushkut. Ato përhapen 

gjithashtu në anën më veriprëndimore të bashkisë në Karmë (Vni) e në anën juglindore. Në trajtë 

njollash ky akuifer takohet midis fshatrave Kçira e Epërme deri në Perëndim të Qerretit të Vogël. 

Ujërat nëntokësorë që drenojnë nga ky akuifer janë rreth 163 l/s. 

Praktikisht jo akuiferë. 

 Në Bashkinë e Pukës mjedisi praktikisht jo akuiferët zen një sipërfaqen të vogël prej 29 km2. Ky 

mjedis ndërtohet kryesisht nga flishi i Maastriktian-Eoceni (alevrito-ranor-mergelor). Nga këto 

formacione drenojnë edhe burime me prurje të ulta nën 1.5 l/s. 

Analiza e elementeve kimike te ujrave 

Kontrollet mbi parametrat fiziko-kimikë të ujërave sipërfaqësore dhe nëntokësore tregojnë se ato 

janë të mira për të përmbushur nevojat e ujit të pijshëm dhe ujitjes. Megjithatë, ndikimi i 

mëvonshëm mbi to për shkak, së pari, të aktiviteteve minerare dhe së dyti, metodave të kultivimit, 

shpërndarjes së pakontrolluar të mbetjeve urbane dhe industriale, kanë bërë të pamjaftueshëm këtë 

burim të rëndësishëm, ndërsa banorët që e konsumojnë atë - të cënueshëm ndaj sëmundjeve.  

Nga Studimi i Shërbimit Gjeologjik Shqiptar për Bashkinë,2 i cili i referohet cilësisë së ujërave 

nëntokësore të kontrolluara në burime të ndryshme natyrore të përhapura gjithandej në bashki, 

kanë dalë konkluzionet e mëposhtme lidhur me parametrat fiziko-kimikë.  

Ujërat nëntokësore të akuiferëve me porozitet ndërkokrrizore me përhapje të kufizuar dhe 

ujëpërcjellëshmëri të ulët deri shumë të ulët kanë veti fzike e kimike të mira. Janë pa shije, pa 

ngjyrë, pa erë, trasparente, me temperaturë më të lartë se ujrat e ultrabazikëve 12-140 C. Edhe 

mineralizimi i tyre është më i lartë se sa tek burimet e akuiferëve me porozitet çarjesh. Ai shkon 



STUDIMI HIDROLOGJIK PËR PARKUN E AVENTURAVE PUKË 

Rr. R. Collaku P17.Ap249.Tel/Fax:00355(0)42250021.Mob:00355(0)682055829.Email:l_begaj@yahoo.com  nela@nela.al  www.nela.al Faq 12 

 

nga 0.25 - 0.3 gr/l. Kjo ndodh për shkak të shtimit të kohës së kontaktit ujë - shkëmb i ujërave dhe 

që lëvizin më ngadalë nëpër këto akuiferë porozë, duke rritur mineralizimin e tyre.  

Përbërja cilësore e ujërave të burimeve të akuiferëve me porozitet çarjes - karst me përhapje të 

kufizuar dhe me ujëpërshkueshmëri tepër të ndryshueshme, vende-vende shumë të lartë është e 

mirë. Temperatura e tyre luhatet nga 6.2 deri në 13.50C dhe mineralizimi i përgjithshëm rreth 240 

mg/l, fortësia e përgjithshme reth 6.7 dH, dhe vlerat e Ph rreth 8. Ato i përkasin kryesisht tipit 

hidrokimik HCO3-Ca.  

Ujërat nëntokësore të akuiferëve me porozitet/çarje me përhapje të kufzuar dhe ujëmbajtje të ulët 

deri në shumë të ulët janë pa shije, pa erë, pa ngjyrë dhe cilësisht të mirë për tu pirë; përbërja 

kimike kushtëzohet nga litologjia akuifere. Ato shrytëzohen nga përdorues të veçantë familjar.  

Në akuiferët me porozitet çarjesh me ujpërshkueshmëri mesatare - të ulët dallohen cilësi të 

ndryshme të ujërave sipas origjinës së tyre. Për shembull, ujërat nëntokësore të Akuiferit të 

masivit të Krrabit kanë veti fziko-kimike shumë të mira. Mineralizimi i përgjithshëm i tyre është 

në 600 mg/l, ujërat e këtij tipi janë shumë të buta, dhe në varësi të shkëmbinjve ku qarkullojnë 

janë të tipit me bikarbonat magneziale (HCO3 – Mg) ose hidrokarbonat – kalçiumi (HCO3 – Ca) 

por edhe tipe të përziera HCO3–Ca–Mg e Mg–Na–Ca. Mbetja e thatë në këto burime luhatet nga 

18-300 mg/l. Temperatura e ujit të burimeve në këtë akuifer varion nga 3-18.20 C,zakonisht ato 

janë 9 – 12.50 C.  

Përkatësisht, ujërat nëntokësore të Akuiferit të masivit të Pukës, kanë veti fziko-kimike të mira. 

Mineralizmi i përgjithshëm i ujërave në burime luhatet nga 84 mg/l deri në 264 mg/l, fortësia e 

përgjithshme nga 1.7 deri në 9.650 gj dhe temperatura nga 9 deri në 130 C. Tipet hidrokimike të 

ujërave nëntokësore të akuiferit janë kryesisht HCO3–Mg; HCO3–Mg–Na; HCO3–Mg–Ca–Na.  

Në akuiferët jo akuiferë, burimet kanë cilësi të mirë për përdorim për tu pirë dhe shfrytëzohen nga 

familja të veçanta. Ato kanë mineralizim të përgjithshëm rreth 220 mg/l, Fp reth 7.70 dH dhe Ph 

në vlerat rreth 7.8. Janë kryesisht të tipit HCO3-Ca-SO4. 

Burimi i informacionit: ngaburimiSHGJSH 2017, “Gjeologjia - Gjeoresurset - Gjeorreziqet dhe 

Mjedisi në Bashkitë e Shqipërisë”   

 

KAPITULLI  3  VLERËSIMI HIDROLOGJIK"PARKU I AVENTURAVE PUKË" 

3.1  PËRSHKRIMI I PROJEKTIT TE NDËRTIMIT TË P.A.PUKE 
 
Parku i Aventurës Pukë, do të shtrihet ne nje linje prej 1,2 km dhe në te do te instalohen 

(Ndertohen) rreth 25 lojra për të gjithë grup-moshat, si dhe lojra të tjera atraktive, do ti 

bashkëngjiten projektit në zbatimin për riurbanizimin e qytetit të Pukës. Ky projekt plotësues ka 
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për qëllim riaktivizimin dhe nxjerrjen në pah të potencialit turistik malor që ka kjo zone, për ta 

kthyer në një destinacion turistik familjar nga më të mëdhenjtë në vend dhe rajon. Projekti i 

riaktivizimit të turizmit malor në Pukë, është një projekt që i bashkëngjitet atij të urbanizimit të 

qytetit. Parku i Aventurës është një park i përshtatur dhe i projektuar për të qënë pjesë e natyrës, 

duke përdorur sa më shumë elemente natyrore, qe i japin vlera turizmit malor dhe trasformimit 

urbanistik të qytetit në një qytet të mirëfilltë alpin me standarte Europiane. Ideimi i këtij projekti 

nisi si një inciativë për ti dhënë më shumë vlera dhe zhvillim turistiko-ekonomik zonës së Pukës. 

Per realizimin e ketij projekti jane bere bisedime dhe konsultime me institucionet dhe kominitetin 

e zones. Palet e interesit kane rene dakord  per projektimin dhe ndertimi një Zipline që do të jetë 

më i gjati në Europë dhe më i Shpejti me gjatësi 1200 m dhe shpejtësi mesatare mbi 110 km/h  në 

një kënd pjerrësie përafërsisht 13% nga kuota maksimale  986 m,m,n,d,  deri në më të ultën, pra 

tek kulla ulëse e zipline-nit në 836 m,m,n,d,  , pra duke përftuar një disnivel prej gati 150 m 

Ndertimet inxhinierike të platformave për lojrat e ndryshme në pemë, do te jene konforem 

udhezimeve te  inxhinierit të pyjeve, për të mos prishur drurin. Mbërthimi i këtyre platformave në 

trungje do të bëhej me një llastik gome dhe një kurore druri mbrojtës i stazhonuar ku rreth të cilit 

do të lidhej përrreth kavo i celikut i cili ishte gjithashtu i mbështjellë. Pra, çdo gjë është për të 

qënë në harmoni dhe në mbrojtje të natyrës Punimet në dru si p.sh stola, karrige, llampadare për 

ndriçimin gjatë shëtitores, pastrimi dhe rregullimi i zonës pas diges së liqenit për ta bërë të 

vizitueshem nga vizitorët ku janë disa tunele të ish-reparteve ushtarake  park lojrash po në dru për 

fëmijë nën 1,30 m etj rregullime të tilla, që të jenë gjithmonë në kuadrin e “ drurit, dheut, gurit, 

gjelbërimit ”, do të drejtoheshin nga vete ai, për të pasur nje projekt tërësisht natyre-dashëse. 

Parku kdo te kete potencial t’u ofrojë individëve të ndryshëm aktivitete mjaft të ndryshme: një 

vend takimi, një vend për aktivitete sportive dhe rekreative, një vend për t’u tërhequr nga zhurma 

e qytetit ku individi përballet me natyrën. Objektivi kryesor është të maksimizohet përdorimi nga 

komuniteti, të rinjtë dhe familjarët. Aftësitë sociale që të rinjtë zhvillojnë në këndin e lojrave 

shpesh janë aftësi që ata i mbartin gjatë gjithë jetës së tyre. Shumë studime tregojnë që këndët e 

lojrave janë një nga ambientet më të rëndësishme në aktivitetin e fëmijëve jashtë shtëpisë. Pjesa 

më e madhe e lojrave janë thelbesore për një zhvillim më të shëndetshëm , të lirë dhe spontan të 

fëmijëve. Aktiviteti fizik, ul riskun për probleme psikologjike te fëmijët, dhe ushqen vetë-besimin. 

Pra këndet e lojrave sigurojnë një mundësi ideale për të rinjtë, për të përmirësuar aftësitë e tyre 

fizike. Zhvillime personale mund të zhvillohen nëpërmjet përmirësimit të aftesive si lojën, 

komunikimin dhe bashkëpunimin me fëmijë të tjerë dhe të rritur në parkun e lojrave 
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Objekti i përgjithshëm i projektit është ngritja e Parkut në qytetin e Pukës, të përmirësojë në 

mënyrë të qëndrueshme performancën e agjensive turistike dhe të trajnojë të rinj, duke kryer 

aktivitete trajnuese të fokusuara në përmirësimin e efiçencës të zhvillimit të Turizmit në këtë Qark 

3.2 PËRSHKRIMI I ZONES KU DO TE IMPLEMENTOHET PROJEKTI 
 

Prona e propozuar për ndërtimin e parkut te aventurave ne Puke, ndodhet pranë liqenit te qytetit, 

kodër Hanit dhe kodër Mehaj, ne qarkun e Pukës. 

 
Fig Nr. 2  Vendëndodhja e Zonës ku do te ndërtohet Parku i Aventurave 

 

 

3.2.1. Pozicioni gjeografik :  

Në pjesën qëndrore të Shqipërisë Veriore, në zemër të Malësisë së Veriu, në një lartësi prej 838 

metrash mbi nivelin e detit, përgjatë krahut të majtë të Drinit, që nga Ura e Vezirit e Fusha e 

Dukagjinit në lindje dhe deri në afërsi të grykëderdhjes së Gomsiqes në perëndim, shtrihet qyteti 

i Pukës . Në jug ndahet me Mirditën nga kreshtat malore: maja e Runës, Thirra, maja e Roshit, 

Bjeshkët e Tërbunit. Emri i Pukës do të thotë “udhë- kalimi”- “ Via publica”, historikisht ka qënë 

një pikë-kalimi dhe pushimi për udhëtarët, që shkonin nga pjesa perëndimore e vendit në drejtim 

të Kosovës dhe rajoneve të tjera. 

K, Nisjes  

K. Mbritjes 
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3.2.2 Sipërfaqja :  

Rrethi i Pukës, shtrihet në një sipërfaqe prej 1.033,69 km2 ose 103.369 ha toke, me popullsi 

34.000 banorë. Ajo përbëhet nga 2 qendra urbane, qytetet Pukë dhe Fushë-Arrëz.  Ndërsa 5 

njësitë administrative  janë: Puka, Gjegjani, Rrapë, Qelëz dhe Qerret. Të gjitha njësitë 

administrative janë aktualisht pjesë e rrethit të Pukës dhe e qarkut Shkodër. Bashkia e re ka nën 

administrimin e saj një qytet dhe 41 fshatra. 

Parku i Aventurës Pukë, që përfshin krijimin e një Zipline prej 1,2 km dhe një parku aventure me 

rreth 25 lojëra për të gjithë grup-moshat, si dhe lojëra të tjera atraktive, do ti bashkëngjiten 

projektit në zbatimin për riurbanizimin e qytetit të Pukës. Ky projekt plotësues ka për qëllim 

riaktivizimin dhe nxjerrjen në pah të potencialit turistik malor që ka kjo zone, për ta kthyer në një 

destinacion turistik familjar nga më të mëdhenjtë në vend dhe rajon. Projekti i riaktivizimit të 

turizmit malor në Pukë, është një projekt që i bashkëngjitet atij të urbanizimit të qytetit. Parku i 

Aventurës është një park i përshtatur dhe i projektuar për të qenë pjesë e natyrës, duke përdorur sa 

më shumë elemente natyrore, qe i japin vlera turizmit malor dhe transformimit urbanistik të qytetit 

në një qytet të mirëfilltë alpin me standarde Evropiane. Ideimi i këtij projekti nisi si një iniciativë 

për ti dhënë më shumë vlera dhe zhvillim turistike-ekonomik zonës së Pukës. 

 
Fig.3. Vendëndodhja dhe shtrirja e parkut të Aventurave 
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3.2.3 Topografia 
Tereni i zonës është malor dhe në disa vende, kryesisht në anet e liqenit është me i zbutur 

Kordinatat gjeografike janë si më poshtë : 

Parkut të Aventurave Pukë  do te ndertohet prane qyteti te Pukes buze liqenit, e cila bën pjesë në 

zonën qëndrore të Shqipërisë Veriore, në zemër të Malësisë së Veriut 

  jug-qëndrore të Shqipërise me kordinata: 42°02'31.0"N   dhe 19°54'00.5"E 

 
3.2.4. Relievi 
Zona ku është ndërtuar Parkut të Aventurave Pukë  shtrihet në një terren të thyer malor me pjerrësi 

që arrin deri ne (15-20)%. Pikat dominuese janë: maja e Runës, Thirra, maja e Roshit, Bjeshkët e 

Tërbunit 

3.2.5. Gjeomorfologjia 
Forma e tokës në këtë zonë me përjashtim të shtratit te liqenit ka një cikël të gjatë ndryshimi e për 

Edhe pse terreni është i pjerrët, në ditë me rreshje shirash me intesitet të lart apo në periudhën e 

shkrirjes së borës ka perrenj të rrëmbyeshëm duke te cilet perbejne rrezik per erozionin dhe 

rreshqitjen e dherave e për rrjedhoje duke ndryshuar formën e tokës në këtë seksion.   

 

3.2.6. Cilësia e ajërit  
Zona nën studim, është e mbuluar nga pyje të virgjër e plot gjelbërim. Për rrjedhojë cilësia e ajërit 

është e lartë. 

 

3.3.  STUDIMI HIDROLOGJIK I ZONËS KU DO TE IMPLEMENTOHET PROJEKTI 

3.3.1. Hidrografia: Hidrologjia, Lageshtia e ajërit, Era  
Në rrjetin hidrografik të qarkut bëjnë pjesë lumi Drin. Lumi Drin Si formues i këtij baseni është 

më i madhi, në tërë bregdetin Adriatik të Gadishullit Ballkanik, për sa i përket sipërfaqes së 

pellgut ujëmbledhës ashtu edhe shkallës së ujëshmërisë. Pellgu ujëmbledhës i Drinit ndodhet në 

pjesën Veriore e Lindore të vendit. Sipërfaqja e përgjithëshme e tij është 14173 km2 , prej të 

cilave 5973 km2 shtrihet Brenda territorit të Shqipërise, ndërsa pjesa tjetër ndodhet në Kosovë, 

Maqedonia e Veriute Greqi. Por në basenin e Drinit bëjnë pjesë tërësia e Liqenit të Shkodrës, lumi 

Drin dhe lumi Buna që formojnë një sistem të vetëm hidrografik, që grumbullon ujrat e një pellgu 

me një siperfaqe të përgjithëshme prej 19.582 km2 . 14,173 km² i përkasin lumit Drin dhe 5,187 

km² lumit Buna. Drini formohet nga dy degë kryesore: Drini i Zi, me një sipërfaqe prej 5,885 km², 

i cili rrjedh nga Maqedonia e Veriut dhe Drini i Bardhë, që rrjedh nga Κosova. Drini i Zi rrjedh 

nga Liqeni i Ohrit në Strugë dhe kalon nëpër Maqedonine e Veriut dhe Shqipërisë. Drini i Bardhë 

vjen nga Mali i Tljeb, në veri të qytetit të Pejës në rajonin e Dukagjinit të Kosovës dhe shkon 

përmes Shqipërisë. Pjesa kosovare e lumit të Drinit të Bardhë përbëhet nga 4,360 km2 . Në këtë 
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rajon ujërat e lumit përdoren për ujësjellësin e qyteteve të mëdha aty pranë, për ujitje dhe prodhim 

të energjisë elektrike (sidomos në degët e tij të drejta).. Pjesa shqiptare e lumit është 19 km i gjatë 

me zonë kullimi prej 604 km2 . Në kët rajon të lumit nuk ka vendbanime dhe nga ana e majtë 

bashkohet dhe merr lumin Lumë. Së fundmi, Drini i Bardhë arrin në qytetin e Kukësit, ku edhe 

bashkohet me lumin e Drinit të Zi dhe së bashku formojnë lumin e Drinit. I matur qysh atje deri në 

fund të tij në detin Adriatik, Drini është i gajtë 160 km. Por, i matur nga burimi i Drinit të Bardhë, 

gjatësia e tij është 335 km, duke e bërë lumin më të gjatë që kalon nëpër Shqipëri. Lumi Drin për 

periudhën 1951-1985 kishte një mesatare vjetore rrjedhjeje prej 680m³/s, prej të cilave 360m³/s 

vinin nga vetë lumi i Drinit dhe 320m³/s nga lumi Buna. Shkarkimi specifik rezultues ishte rreth 

35l/s.km² dhe koeficienti i rrjedhjes 0.74. Këto vlera të larta janë kryesisht për shkak të sasisë 

shumë të lartë të ujërave të lumit të Bunës, të cilat nuk mund të shfrytëzohet shumë - përveç 

lundrimit. Duke pasur parasysh përdorimin e ujit në Shqipëri, lumi më i rëndësishëm është ai i 

Drinit, me karakteristikat e mëposhtme:  

 vëllimi vjetor i shkarkimit: 11,1 km³  

 shkarkimi specifik: 24.8l/s.km² 

  raporti muaj më i keq (dhjetor) deri në muajin më të thatë (gusht): 5.7  

 rrjedhja më e madhe në 10 vjet : rreth 13 herë nga moduli i lumit 

  kapaciteti i mbledhjes në rezervuarin e Fierzës: 2.700 milion m³ (rreth 25% e rrjedhës 

vjetore).  

 

Analizat kimike të mostrave të marra nga ujërat e lumit të Drinit treguan një ujë me cilësi të mirë, 

me përbërje të qëndrueshme minerale përgjatë rrjedhës së tij. Jonet metalike janë të pranishme në 

sasi të vogla, përveç në disa raste të prezencës së hekurit. Duket se, në lidhje me cilësinë e ujit të 

Drinit, asnjë kufizim nuk mund të ketë për përdorimet e tanishme (hidrocentralet, ujitje). Bashkia 

e Pukës nuk përdor ujërat sipërfaqësore të lumit Drin dhe rrjedhat më të vogla të tij për ujitje ose 

furnizim me ujë. Përdorim i pakët i ujit sipërfaqësor bëhet vetëm në sektorin e energjisë. 

Resurset dinamike të ujërave nëntokësore dhe shfrytëzimi i tyre Ujrat nëntokësore kanë një 

rëndësi të madhe për të qenë burimi i vetëm i furnizimit me ujë të pijshëm. 

 

3.3.2 Kushtet klimaterike të zonës 
Karakteristikat klimatike të zones  janë nxjerrë në bazë të të dhënave që janë vrojtuar për një 

periudhe shumëvjecare në vendmatjen meteorologjike të pukes që ndodhet relativisht pranë vendit 

të ndertimit te Parkut. Në bazë të klasifikimit klimatik të vendit tone rajoni  që  po studiohet bën 

pjese në nënzonën klimatike mesdhetare veri-qendrore. 
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3.3.3. Klima 

Shqipëria është një vend mesdhetar. Klima e saj karakterizohet nga dimër i lagësht, i butë dhe verë 

të nxehtë dhe të thatë. Regjimi i klimës ndikohet herë pas here nga sistemet atmosferike, si 

përplasjet nga Oqeani Atlantik i Veriut dhe Deti Mesdhe, dhe anticiklone që vijnë nga Siberia dhe 

Azoret. Një faktor tjetër kyç që ndikon në klimën është afërsia me detin. Territori i Shqipërisë 

është i ndarë në katër zona të ndryshme klimatike: − Mesdhetare Fushore − Mesdhetare kodrinore 

− Mesdhetare kontinentale − Mesdhetare Malore  

Klima është me dimra të ftohtë dhe reshje të shumta max  (me 2020 mm). Në Pukë, klima është e 

relativisht e ftohtë dhene vere  e butë. Ka reshje të mjaftueshme gjatë gjithë vitit. Edhe në muajin 

më të thatë të vitit ka akoma shumë reshje shiu. Reshjet mesatare vjetore janë 1270 mm. Muaji më 

i thatë është korriku, ku reshjet janë 54 mm. Pjesa më e madhe e reshjeve bie në nëntor, me një 

mesatare prej 161 mm. Reshjet ndryshojnë 107 mm midis muajit më të thatë dhe muajit më të 

lagesht.  

Temperatura  maximale dhe minimale variojne nga -120C deri ne + 350C  

Temperatura mesatare vjetore është 10.2°C në Pukë. Muaji më i ngrohtë është korriku me një 

mesatare prej 19.5°C. Në janar, temperatura mesatare është 0.5°C. Kjo është temperatura mesatare 

më e ulët e tërë vitit. 

Temperatura mesatare e të ftohtit është - 3 gradë C. Më e ulta arrin deri në - 15 gradë C. Mesatarja 

e të nxehtit në verë arrin në + 20 gradë C. 

 Eshte zone qe karakterizohet nga rreshje te dendura shirash  ne çdo stine te vite e kryesishr 

pranvere vjeshte dhe dimer dhe nga rreshjet e bores ne dimer  

Në Pukë, edhe në muajin më të thatë të vitit ka akoma shumë reshje shiu. Reshjet mesatare vjetore 

janë 1270 mm. Muaji më i thatë është korriku, ku reshjet janë 54 mm. Pjesa më e madhe e 

reshjeve bie në nëntor, me një mesatare prej 161 mm. Reshjet ndryshojnë 107 mm midis muajit 

më të thatë dhe muajit më të lagesht 

 

3.3.4. Temperatura e  ajrit. 

Ajëri ne këtë rajon është i lagësht, për vetë shtrirjen, pozicioni topografik,  pyllëzimin natyror dhe 

resurset ujore që mbart zona. Temperaturat  e ajrit variojnë nga -20 C deri në 26.40 C 

Vlera mesatare vjetore është 11 °C me një luhatje të vlerave mesatare mujore nga 1.6 °C në 

muajin Janar deri në rreth 20 °C në muajt Korrik e Gusht. 

Kështu  temperaturat  mesatare  minimale  mujore  gjatë  vitit  luhaten  nga  - 2°C  në muajin Janar  

deri  në  13.5 °C  në  muajin  Gusht.  

Zona karakterizohet nga parametrat klimaterik si me poshte 
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Tab. 3 Temperatura mesatare maksimale mujore e ajrit ne °C, Puke 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Mes vjetore 
5.3 6.6 10.2 14.9 20.3 23.8 26.0 26.4 22.8 17.1 11.5 6.9 16.0 

 

 

Grafiku Nr.1 Temperatura mesatare maksimale mujore e ajrit ne °C, Pukë 
 

Tab. 4 Temperatura mesatare minimale mujore e ajrit në °C, Pukë 
 

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

-2.0 -1.3 1.2 4.9 8.8 11.6 13.4 13.5 10.9 7.2 3.4 -0.2 6.0 
 

 
Grafiku Nr.2 Temperatura mesatare minimale mujore e ajrit në °C, Pukë 
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Tab. 5 Temperatura mesatare mujore e ajrit nit °C, Pukë 
 

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

1.6 2.7 5.7 9.9 14.5 17.7 20.0 19.9 16.8 12.2 7.4 3.3 11.0 
 

 

 
Grafiku Nr.3 Temperatura mesatare mujore e ajrit në °C, Pukë 

 
Tab. 6 Temperatura maksimale absolute e ajrit në °C, Pukë 

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

17.0 21.0 24.5 26.8 31.5 34.5 36.6 34.5 32.5 27.6 21.7 17.0 36.6 
 

 
 

Grafiku Nr.4 Temperatura maksimale absolute e ajrit në °C,Pukë 
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Tab. 7 Temperature minimale absolute e ajrit në °C, Pukë 
 

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

-18.4 -15.0 -13.3 -5.8 0.5 3.2 5.2 5.0 0.5 -3.0 -11.5 -15.5 -18.4 
 

 

Grafiku Nr.5 Temperature minimale absolute e ajrit në °C, Pukë 
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Fig Nr. 4  Harta e resurseve ujore e Shqipëri 
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3.3.5. Rreshjet atmosferike  

Reshjet atmosferike në pellgun ujëmbledhës të përroit të Radicinës janë në forme shiu dhe 

bore.  

Tab.8. Reshjet atmosferike, Pukë 
Muaji 1 2 3  s s 7 s 9 10 11 12 Vjetore 
R mm 167 161 132 113 106 86 42 53 80 127 180 185 1413 
 

 
Grafiku Nr.6 Reshjet atmosferike, Pukë 

 
3.3.6. Rreshjet e Borës 

Një nga burimet hidrike në pellgun ujëmbledhës të zones janë reshjet e borës të silat arrijnë 

trashësinë mbi një metër.  

3.3.7. Rrjedha ujore 

Për analizimin e rrjedhjes ujore të zones, jemi bazuar fillimisht në të dhënat hidrometrike të 

vrojtuara në vendmatjen e Pukes  

Grafiku Nr.7 Prurjet vjetore me siguri të ndryshme, m3/s  
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3.4  UJRAT NËNTOKËSORE 
 

Në Bashkinë Pukë resurset ujore nëntokësore janë të lidhur me akuiferë të disa llojeve, por që në 

një shkallë shumë të madhe janë përhapur akuiferët me porozitet çarjesh. Të gjithë llojet e tjera të 

akuiferëve kanë përhapje shumë më të vogël. Në mënyrë të veçantë ujëmbajtësit veçanërisht 

porozë me përshkueshmëri dhe kapacitet të lartë kanë pamje minimale dhe nuk kanë vlerë të 

përmenden në detaje. Ato janë të lidhura me shtretërit e lumenjve dhe ujëvarat. Sipas studimit 

Gjeologjia - Gjeoresurset - Gjeorreziqetpër Bashkia Pukë nga Sherbimi Gjeologjik Shqiptar, 

formacionet hidrogjeologjike janë përshkruar në vijim.Vëzhgime afatgjata në pizzometra ose puse 

vëzhgimi të mbyllura nga ndikimi i ujit sipërfaqësor shpesh kërkohen për të përcaktuar nivelin e 

ujërave nëntokësor në materialet e këtij lloji. Bazuar në kushtet e lagështisë së mostrës, vlerësojmë 

se niveli i ujërave nëntokësor të jetë 10 deri në 12 metra nën sipërfaqen ekzistuese të tokës gjatë 

aktiviteteve në terren. Luhatjet e nivelit të ujërave nëntokësorë ndodhin për shkak të ndryshimeve 

sezonale në sasinë e reshjeve, rrjedhjes dhe faktorëve të tjerë që nuk janë të dukshme në kohën kur 

janë kryer shpimet. Për më tepër, pjerresia e ujit mund të zhvillohet mbi tokë të përshkueshmërisë 

së ulët ose shtresave shkëmbore. Prandaj, nivelet e ujërave nëntokësorë gjatë ndërtimit ose në 

momente të tjera në jetën e strukturës mund të jenë më të larta ose më të ulëta se nivelet e treguara 

në shkrimet e shpimeve. Mundësia e luhatjeve të nivelit të ujërave nëntokësorë duhet të merret 

parasysh kur hartohen planet e projektimit dhe të ndërtimit për projektin. 

3.5 KOMENTE E REKOMANDIME 
Zona ku do te ndertohet Parku i Aventurave, edhe pse eshte prane liqenit eshte zone e thate dhe 
nuk mban ujera siperfaqesore per shkak te terenit te thyer. Por gjate implementimit te projektit 
nevoitet te zbatohen keto rekomanime: 
Baza e të gjitha gërmimeve të themeleve duhet të jetë pa ujë dhe tokë të lirshme dhe shkëmbore 

përpara vendosjes së betonit.. Vendosni një shtrese betonit te varfer mbi tokat mbajtëse nëse 

gërmimet duhet të qëndrojnë të hapura gjatë natës ose për një periudhë të zgjatur kohe. 

Rekomandohet që inxhinieri hidroteknik të kontrolloje themelet për të vëzhguar betonimin e 

tyre pa pranine e ujit 

Disiplinimi i ujrave gjate ndertimit per zbatimin e projektit 
Disiplinimi  i ujrave te bardha duhet të sigurohet gjatë ndërtimit dhe të mirëmbahet gjatë gjithë 

jetës së zhvillimit për të parandaluar një rritje të përmbajtjes së lagështisë së themeleve, trotuarit 

dhe materialeve të kthimit. Drenazhi i ujrave te bardha duhet të kontrollohet për të parandaluar 
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dëmtimin e skarpatave të mbushjes dhe strukturave gjatë dhe pas ndërtimit. 

Rekomandohen ulluqet dhe rrjedhjet që kullojnë ujin minimumi 2 meter larg gjurmës së 

strukturave të propozuara.  

Rekomandohet që të gjitha shpatet e ekspozuara të tokës të mbillen për të siguruar mbrojtje 

kundër erozionit sa më shpejt të jetë e mundur pas përfundimit.  

Vlerësimet e mësipërme të zgjidhjes u  bazuan në informacionin në seksionin e Informacionit të Projektit 

të këtij raporti. 

KAPITULLI  4  DOKUMENTAT E BASHKËLIDHUR 

4.1 FAKTORËT E NEGLIZHUAR NË VLERËSIMIN E HIDROLOGJISË 

Shtrirja e studimit per kete projekt nuk ka parashikuar fenomene madhore si permbytje te 

medha apo plota qe ndodhin ne periudha shume te rralla mbi 100 vjet me rreshjete shume 

te medha, Ky studim nuk arrin te vleresoje shkallen e ndotjes se ujerave siperfaqesore aop 

nene tokesore. kjo do te kerkoje nje studim ne fazen e shfrytezimit te parkut. 

 
4.2  REFERENCAT  DHE BURIMET E INFORMACIONIT 
 

KAPITULLI   5   SHËNIME E REZERVA 

5.1 DOKUMENTAT E DEPOZITUARA NGA POROSITESI 
5.2       FOTO NGA OBJEKTI  
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PËRMBLEDHJA EKZEKUTIVE 

Një eksplorim gjeoteknik është kryer për “Parku i Aventurave të Propozuar që ndodhet në Bashkine 

Puke. Shtrirja gjeoteknike e punës përfshiu avancimin e nëntë (9) shpimeve të provës së tokës në 

thellësi prej afërsisht (3 deri në 5) m nën klasat ekzistuese. 

Bazuar në kushtet gjeoteknike të hasura në shpimet e kryera, janë identifikuar te dhenat e mëposhtme 

gjeoteknike: 

Testet e shpimeve hasën mbushje ekzistuese të pakontrolluara dhe shtresë organike deri në thellësi që 

shkojnë nga 30 deri në 90 cm. Rekomandojmë të gërmoni mbushjen dhe sipërfaqen e pakontrolluar të 

sipërfaqes dhe zëvendësimin me një mbushje të kontrolluar të inxhinierizuar. 

Ndërtesa e propozuar mund të mbështetet në themelet e përhapjes së cekët që kanë ne tokë natyrale, 

të çrregulluar ose ne mbushje të inxhinierizuar pas heqjes së mbushjes ekzistuese  

Për shkak se Akuiferët me porozitet çarjes-karst ndërtohen nga gëlqerorë shtresor të Kretakut të 

Sipërm; gëlqerorë e gëlqerorë konglomeratike të Kretakut të Poshtëm, gëlqerorë shtresorë -pllakore 

me silicorë të Triasikut të Mesëm – Jurasik i Mesëm. Këto akuiferë kanë përhapje relativisht të  

kufzuar, rreth 22.8 km2. Ato përhapen në pjesën qëndrore veriore të bashkisë nga ana perëndimore 

Dush – Qerret i Madh, në Qerretin e Vogël e deri në perëndim të Lëvrushkut. Ato përhapen 

gjithashtu në anën më veriprëndimore të bashkisë në Karmë (Vni) e në anën juglindore. Në trajtë 

njollash ky akuifer takohet midis fshatrave Kçira e Epërme deri në Perëndim të Qerretit të Vogël. 

Ujërat nëntokësorë që drenojnë nga ky akuifer janë rreth 163 l/s. Bazuar në kushtet e lagështisë së 

mostrës, vlerësojmë se niveli i ujërave nëntokësor të jetë midis 10 dhe 12 metra nën sipërfaqen 

ekzistuese të tokës. Ne parashikojmë se rrjedhja e ujërave nëntokësorë në gërmime të hapura do të 

kontrollohej nga pompimi i thithjeve, nëse haset. 

Cl Balta yndyrore u vunë re në pjesën e sipërme të shpimeve tona. Këto toka kanë potencial për 

ndryshime vëllimore për shkak të ndryshimeve në kushtet e lagështirës, dhe kanë tendencë të 

bymehen kur lagështohen dhe tkurren kur thahen. Duhet pasur kujdes për të shmangur ndryshimet e 

gjendjes së lagështisë gjatë gërmimit. Gërmimet e hapura ku ekspozohen balta yndyrore duhet të 

mbrohen nga ajri i hapur dhe nga reshjet për të minimizuar ndryshimet në lagështi. 

Kjo përmbledhje duhet të përdoret në lidhje me të gjithë raportin për qëllime projektimi. Duhet të 

pranohet që detajet nuk janë përfshirë ose janë zhvilluar plotësisht në këtë pjesë, dhe raporti duhet të 

lexohet në tërësi për një kuptim gjithëpërfshirës të artikujve të përfshirë më poshte.  
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1.0 HYRJE 

Ky raport paraqet rezultatet e shërbimeve tona inxhinierike gjeoteknike të kryera për “Parku i 

Aventurave” të Propozuar që do të vendoset në ne Bashkine Puke. Shtrirja jonë e inxhinierisë 

gjeoteknike e punës për këtë projekt përfshiu avancimin e nëntë (9) kufijve të provës së tokës deri në 

thellësi që varion nga afërsisht 3 deri në 5 metra nën notat ekzistuese të tokes. Regjistrimet e 

shpimeve së bashku me një plan vendndodhjeje të faqes dhe planin e shpimeve të vendndodhjes 

përfshihen në Shtojcën A të këtij raporti. 

Qëllimi i këtyre shërbimeve është të ofrojnë informata dhe rekomandime të inxhinierisë gjeoteknike 

në lidhje me ndërtesën e propozuar: 

 Kushtet e tokës nën sipërfaqe 

 Kushtet e ujërave nëntokësore 

 Përforcim tokësor 

 Hartimin dhe ndërtimin e themeleve 

 Modelimi dhe ndërtimi i pllakave të themeleve 

 Projektimi dhe konstruksioni i objektit 

2.1 INFORMACIONET E PROJEKTIT 
 

2.2 PERSHKRIMI I PROJEKTIT 
 

EMERTIMI PERSHKRIMI 
Vendodhja e objektit Bashkia Puke 

Objekti Perafersisht rreth 160 m2 qe do jete pa mure. 

 
Ndertimi i objektit 

Struktura e objektit do te realizohet me konstruksion celiku dhe me 
themele betoni ne cdo kolone 

Katet e objektit Objekti do te jete dy kate 
 

Ngarkesat maksimale 
Ndertesa: 

Ngarkesa e platformes – 1.6 kN/m2 
Reaksioni i kavos vertikale – 24.8 kN                                     

Reaksioni i kavos horizontale – 73.5 kN 
Levizja maksimale e lejueshme Kolonat: 2.5-cm 

Grading Ne kemi supozuar prerje / mbushje prej 2 metrash ose më pak 
Tabela Nr.1 Pershkrimi i projektit 
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2.3 VENDODHJA E OBJEKTIT DHE PERSHKRIMI 
 

EMERTIMI PERSHKRIMI 
Vendodhja Bashkia Puke, Prane Xhamise “Koder Hanit” 
Ndertesa eksistuese Jane disa objekte ekzistuese ne anen jugore te objektit. 
Bimesia e terrenit Shkurre/Pisha/Trungishte 
Topografia eksiztuese Kuotat relative; 5 meter maksimumi ndermjet shpimeve. 

Tabela Nr.2 Vendodhja e objektit 
 

3.0 KUSHTET E SHTRESAVE NENTOKESORE 

3.1   PROFILI TIP I NËNTOKËS 

Bazuar në rezultatet e shpimeve, kushtet nën sipërfaqe në vendin e projektit mund të 

përgjithësohen si më poshtë:Fillimisht, shtresa e pakontrolluar dhe sipërfaqja organike u 

ndesh në shpimet tona të provës. Shtresa e pakontrolluar përbëhej nga toke argjile dhe toke e 

graduar e dobët me silt. Shtresa e sipërme ishte me ngjyrë të zezë dhe përmbante material 

organik. Këto toka u zbuluan se shtriheshin në thellësi që varionin nga 1 deri në 3 metra nën 

nivelin e shkallës ekzistuese.  Depozitime të përziera aluviale – deluviale – proluviale, 

brekçie shpatesh, zhavore, rëra. Në rajonin e studimit këto depozitime zënë një sipërfaqe të 

konsiderueshme të rajonit. Takohen nga veriu në drejtim të jugut duke flluar nga fshati Mille 

(Tmug), Bushat, Dushnez, Levrushk, Buzhale, Qelez, Dush, Pukë, Kabash, Blinisht, Bicaj, 

Rrape, Kaulina, Shkozë, Gojan, Gjegjan, Rras, Kalivare, Mushtë. Përfaqësohen nga material 

të padiferencuar me zaje jo fort të rrumbullakosura, të cilët kanë përbërje të shkëmbinjëve 

gëlqerorë,ultrabazik, bazik, vullkanite, alevrolito – argjilore me ngjyrë të kuqe, që janë çarë 

shkatërruar grryer dhe transportuar. Gjithashtu dallohen depozitimet e fundit të shpatit me 

argjila ngjyrë kafe. Sot ato përbëjnë dhe tokat bujqësore të fshatrave të mësipërm. Balta dhe 

argjila yndyrore ishin tokat të identifikuara brenda kufijve tanë. Këto toka kohezive ishin me 

hije të ndryshme të ullirit-kafe deri në gri-kafe në ngjyrë. Konsistencat në terren për tokat 

kohezive shkonin nga shumë të buta në të ngurta dhe shumë të lirshme për tokat jo kohezive. 

3.2  UJRAT NËNTOKËSOR 

Mostrat e shpimeve janë vërejtur gjatë hapjes se tyre dhe pas përfundimit për praninë dhe 

nivelin e ujërave nëntokësorë. Ujërat nëntokësore nuk u vëzhguan gjate shpimeve, ose ne  

kohëzgjatjen e shkurtër që shpimet u lejuan të mbeten të hapura. Sidoqoftë, kjo nuk do të 
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thotë se ato përfunduan mbi ujërat nëntokësorë. Për shkak të përshkueshmërisë së ulët të 

dherave që hasen në shpime, një periudhë relativisht e gjatë kohore mund të jetë e nevojshme 

që një nivel i ujërave nëntokësor të zhvillohet dhe të stabilizohet në një bosht në këto 

materiale.Vëzhgime afatgjata në pizzometra ose puse vëzhgimi të mbyllura nga ndikimi i ujit 

sipërfaqësor shpesh kërkohen për të përcaktuar nivelin e ujërave nëntokësor në materialet e 

këtij lloji. Bazuar në kushtet e lagështisë së mostrës, vlerësojmë se niveli i ujërave nëntokësor 

të jetë 10 deri në 12 metra nën sipërfaqen ekzistuese të tokës gjatë aktiviteteve në terren. 

Luhatjet e nivelit të ujërave nëntokësorë ndodhin për shkak të ndryshimeve sezonale në 

sasinë e reshjeve, rrjedhjes dhe faktorëve të tjerë që nuk janë të dukshme në kohën kur janë 

kryer shpimet. Për më tepër, pjerresia e ujit mund të zhvillohet mbi tokë të përshkueshmërisë 

së ulët ose shtresave shkëmbore. Prandaj, nivelet e ujërave nëntokësorë gjatë ndërtimit ose në 

momente të tjera në jetën e strukturës mund të jenë më të larta ose më të ulëta se nivelet e 

treguara në shkrimet e shpimeve. Mundësia e luhatjeve të nivelit të ujërave nëntokësorë duhet 

të merret parasysh kur hartohen planet e projektimit dhe të ndërtimit për projektin 

4.0  REKOMANDIME PER PROJEKTIMIN DHE NDERTIMIN 

4.1  KONSIDERATAT GJEOTEKNIKE 

Shpimet tona kane hasur sipërfaqe të pakontrolluar që shtrihet në thellësi prej afërsisht 1 deri 

në 2 metra nën sipërfaqen ekzistuese të tokës. Këto toka nuk janë të përshtatshme për 

mbështetjen e themeleve të propozuara dhe pllakave të dyshemesë. Ne rekomandojmë që 

sipërfaqja e pakontrolluar të gërmohen nga brenda zonës së ndërtesës dhe të zëvendësohen 

me një mbushje të kontrolluar të inxhinierizuar. Ndërtesa atëherë mund të mbështetet në 

themelet standarde të përhapjes që mbajnë në mbushjen e inxhinierizuar. Rekomandimet e 

inxhinierisë gjeoteknike për sistemet e themelimit dhe fazat e tjera të lidhura me tokën e 

projektit përshkruhen më poshtë. Rekomandimet e përfshira në këtë raport bazohen në 

rezultatet e të dhënave të paraqitura këtu, analizave inxhinierike dhe te të kuptuarit tonë për 

projektin e propozuar. 

4.2  PUNIMET 

Më poshtë paraqiten rekomandime për përgatitjen, gërmimet, përgatitjen e nënndarjeve dhe 

vendosjen e mbushjeve të inxhinierizuara të projektit. Rekomandimet e paraqitura për 



 

RAPORTI GJEOTEKNIK PER “PARKU I AVENTURAVE” BASHKIA PUKE  

                                                                                                                                                                        Page 9                                                           

 

hartimin dhe ndërtimin e elementeve të mbështetur në tokë, përfshirë themelet, pllakat dhe 

trotuaret, lidhen me rekomandimet e përshkruara në këtë pjesë. Vlerësimi i punimeve 

tokësore duhet të përfshijë vëzhgimin dhe testimin e mbushjes së inxhinierizuar, përgatitjen e 

nën-tokës, tokat me bazë themelore dhe kushte të tjera gjeoteknike të ekspozuara gjatë 

ndërtimit të projektit. 

4.3.1  PËRGATITJA E KANTIERIT 

Në përgatitje për ndërtimin e ndërtesave, ne rekomandojmë që të gjitha shtresat  dhe 

sipërfaqet e pakontrolluara të germohen  nga gjurmët e ndërtesës. Shpimet tona tregojnë se 

gërmimet për ndërtesën do të shtrihen 1 deri në 3 metra nën sipërfaqen ekzistuese të tokës. 

Tokat e hasura në shpime nuk do të jenë të ndjeshme ndaj shqetësimit nga aktiviteti 

ndërtimor pasi nenshtresat e tokes jane solide dhe shkemb.  

4.3.2  LLOJET E MATERIALEVE 

Mbushja me material mbajtes duhet të përbëhet nga materiale të aprovuara, pa materiale 

organike, mbeturina dhe grimca më të mëdha se rreth 7-8 cm. Kriteret maksimale të 

madhësisë së grimcave jepen në varësi të teknikave të ndërtimit, gradimit të materialit, 

trashësisë së lejueshme të ngritësit dhe vëzhgimeve gjatë vendosjes së mbushjes. Tokat për 

t’u përdorur si material mbushës i inxhinierizuar duhet të jenë në përputhje me specifikimet e 

mëposhtme: 

 
Lloji i mbushjes 1 USCS Klasifikimi Vendodhja e pranueshme per perdorim 

Toke inorganike CL, CH Mbushja e themelit 
 

Granulometria 
SP-SM, SP-SC, SW- SM, 
SW-SC (P200<12%) 

 
Ne gjithe ndertesen 

Tabela Nr.3 Klasifikimi i tokes 
 

1. Mbushja e kontrolluar, e ngjeshur duhet të përbëhet nga materiale të aprovuara që janë pa lëndë organike dhe 
mbeturina. Materiali i ngrirë nuk duhet të përdoret, dhe mbushja nuk duhet të vendoset në një nënndarje të ngrirë. 
Një mostër e secilit lloj materiali duhet t'i paraqitet inxhinierit gjeoteknik për vlerësim. 

4.3.2  PARAMETRAT E NGJESHJES 
Kriteret e rekomanduara të ngjeshjes dhe përmbajtjes së lagështisë për materialet e mbushura 
inxhinierike janë si më poshtë: 
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Tipi i materialit dhe vendodhja 

        Standard Proctor Test (ASTM D 698) 

Kompakti 

minimal i 

kerkuar(%) 

Gama e permbajtjes se 

lageshtires 

Minimum Maximum 

Toke e pranueshme ose material i importuar:    

Nen themele dhe ne pllake themeli: 95 -2% +3% 
Nen trotuare: 95 -2% +3% 

30 cm direct nen trotuar: 98 -2% +3% 
 Modified Proctor Test (ASTM D 1557) 
Baza totale (nen pllaken e betonit) 95 -3% +3% 
Baza totale (nen trotuare) 98 -3% +3% 

Tabela Nr.4 Parametrat e ngjeshjes 
1. Materialet për mbushje të inxhinierike duhet të vendosen në ngritësa horizontale, të lirshëm dhe jo më të mëdha se 

25cm në trashësi dhe duhet të kompaktohen. Aty ku përdoret pajisje për kompresimin e dritës, siç është zakon me 
rreth 20 cm muret mbajtëse dhe në llogore të shërbimeve, trashësia e ngritësit mund të duhet të zvogëlohet për të 
arritur shkallën e dëshiruar të ngjeshjes. Tokat e hequra të cilat do të përdoren si mbushje inxhinierike duhet të 
mbrohen për të ndihmuar në parandalimin e rritjes së përmbajtjes së lagështirës për shkak të shiut. 

2. Ne rekomandojmë që mbushja e inxhinierizuar të testohet për përmbajtjen dhe lagështinë gjatë 
vendosjes. Nëse rezultatet e testeve të densitetit në vend tregojnë se lagështia e specifikuar ose kufijtë e 
ngjeshjes nuk janë përmbushur, zona e përfaqësuar nga prova duhet të ripërpunohet dhe rivendoset siç 
kërkohet derisa të arrihen kërkesat e specifikuara të lagështisë dhe ngjeshjes. 

4.3.3  DRENAZHIMI 
Drenazhi i ujrave te bardha duhet të sigurohet gjatë ndërtimit dhe të mirëmbahet gjatë gjithë jetës 

së zhvillimit për të parandaluar një rritje të përmbajtjes së lagështisë së themeleve, trotuarit dhe 

materialeve të kthimit. Drenazhi i ujrave te bardha duhet të kontrollohet për të parandaluar 

dëmtimin e skarpatave të mbushjes dhe strukturave gjatë dhe pas ndërtimit. 

Rekomandohen ulluqet dhe rrjedhjet që kullojnë ujin minimumi 2 meter larg gjurmës së 

strukturave të propozuara. Kjo mund të arrihet përmes përdorimit të blloqeve të spërkatjes, 

shtesave pa rrugëdalje dhe tubave fleksibël që janë krijuar për tu bashkangjitur në fund të rrjedhës. 

Tub fleksibël duhet të përdoret vetëm nëse ndriçohet në mënyrë të tillë që të kullojë ujin e 

grumbulluar. Rekomandohet që të gjitha shpatet e ekspozuara të tokës të mbillen për të siguruar 

mbrojtje kundër erozionit sa më shpejt të jetë e mundur pas përfundimit. Shpatet e farave duhet të 

mbrohen derisa të vendoset bimësia. Sistemet e spërkatësve nuk duhet të instalohen prapa ose para 

mureve pa miratimin e inxhinierit civil dhe projektuesit të mureve. 

4.3.4  KONSULTIMET GJATE NDERTIMIT 
 

Tokat natyrore të hasura në këtë objekt janë të ndjeshme ndaj ndertimeve, veçanërisht kur janë  të 
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ngopura me lageshtire. Ne rekomandojmë që gjate ndërtimeve të mos lejohet të punohet  në tokë 

uje mbajtëse.. Argjila yndyrore e hasur në vend ka një potencial për tkurrje kur thahen dhe te 

bymehet kur janë të lagështa. Balta e ekspozuar duhet të mbrohet nga ndryshimet e lagështirës për 

të shmangur mundësinë e ndryshimeve vëllimore. 

Ne vlerësojmë një nivel të ujërave nëntokësor në rendin prej 3 deri në 5 metër nën klasën 

ekzistuese në kohën e aktiviteteve tona në terren. Ne parashikojmë se depërtimi i ujërave 

nëntokësorë në gërmime të hapura do të jetë i kontrollueshëm nga sistemi i pompave, nëse haset. 

Pas përfundimit të mbushjes dhe gradimit, duhet pasur kujdes për të ruajtur përmbajtjen e 

lagështirës së nenshtreses para ndërtimit të places se themeleve. Vendi gjithashtu duhet të 

vlerësohet për të parandaluar pompimin e ujit sipërfaqësor në nëndegët e përgatitura ose në 

gërmime. Nëse nënshtresa duhet të jetë e ngrirë, e zbardhur, e ngopur, materiali i prekur duhet të 

hiqet ose këto materiale duhet të skartohen, të kushtëzohen me lagështi dhe të rikompaktohen para 

pllakës së dyshemesë. Uji sipërfaqësor nuk duhet të lejohet të derdhet në vend dhe të zhyten në 

tokë gjatë ndërtimit. Skena e ndërtimit duhet të sigurojë kullimin e ujit sipërfaqësor dhe reshjet larg 

ndërtesave dhe zonave të trotuarit. Uji që grumbullohet mbi ose ngjitur me zonat e ndërtimit duhet 

të hiqet menjëherë, së bashku me çdo tokë të zbutur. Kontrolli i ujërave sipërfaqësorë në formën e 

sipërfaqeve të pjerrëta, kanalet e kullimit dhe llogoreve, dhe gropat e pompave do të jetë i 

rëndësishëm për të shmangur pellgjet dhe vonesat shoqëruese për shkak të reshjeve dhe rrjedhjeve. 

Të gjitha gërmimet duhet të jenë ne pjerresine e duhur siç kërkohet nga rregulloret e KTZ për të 

siguruar stabilitet dhe kushte të sigurta pune. Gërmime të përkohshme me siguri do të kërkohen 

gjatë operacioneve të gradimit. Kontraktori i gradimit, me kontratën e tij, zakonisht është 

përgjegjës për hartimin dhe ndërtimin e gërmimeve të qëndrueshme, të përkohshme siç kërkohet 

për të ruajtur qëndrueshmërinë e skarpatave të gërmimeve dhe në fund. të gjithë gërmimet duhet të 

jenë në përputhje me rregulloret e zbatueshme të sigurisë lokale, shtetërore. Siguria e sheshit në 

ndërtim është përgjegjësia e vetme e kontraktuesit që kontrollon mjetet, metodat dhe renditjen e 

operacioneve të ndërtimit.. 

 

4.4.0  THEMELET 
Sipas mendimit tonë, ndërtesa e propozuar mund të mbështetet nga një sistem themelor i bazës së 

përhapjes së cekët që ka tokë inorganike natyrore, të çrregulluar ose mbushje të inxhinierizuar pas 

heqjes së mbushjes dhe sipërfaqes ekzistuese. Rekomandimet e projektimit për themelet e cekëta 

për strukturën e propozuar janë paraqitur në paragrafët e mëposhtëm. 
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4.4.1  REKOMANDIME PER NDERTIMIN E THEMELEVE 
 

PERSHKRIMI Kolonat 
Presioni neto i lejueshem 

1 1,500 psf 
Dimensionimi minimal 60 cm 
Përfshirja minimale nën klasën e 

përfunduar për mbrojtjen e ngricave 
2 

 

2.5 m 

Zgjidhje totale e përafërt 
3 <20 cm 

Tabela Nr.5 Rekomandimi per themelin 
 

1.Presioni i rekomanduar i mbajtjes së lejuar neto është presioni që tejkalon presionin minimale të 

mbingarkesës përreth. Supozohet qe çdo tokë të papërshtatshme mbushëse ose të butë, nëse haset, do të  

zëvendësohet me mbushje të inxhinierizuar. 

2. Dhe për të zvogëluar efektet e variacioneve të lagështirës sezonale në tokat nënujore. Për këmbëza 

rrethore dhe mbulesa nën zona të pa ngrohura. Vlerësimet e mësipërme të zgjidhjes u  bazuan në 

informacionin në seksionin e Informacionit të Projektit të këtij raporti. 

3. Zgjidhja e themelit do të varet nga ndryshimet brenda profilit te nëntokës, kushtet e ngarkesës strukturore, 

thellësia e bazamentebe, trashësia e mbushjes së ngjeshur dhe cilësia e operacioneve të punimeve 

tokësore. 
 

Presionet e lejueshme të mbajtjes së themelit vlejnë për ngarkesat e perhershme, plus kushtet e 

ngarkesës së perkohshme. Presioni mbajtës mund të rritet me një të tretën kur merren parasysh 

ngarkesat totale që përfshijnë kushte të erës ose sizmike. Pesha e betonit të themelit mund të 

neglizhohet në llogaritjet e ngarkesës së perhershme. Shkalla e fundit është shkalla më e ulët 

ngjitur për bazat rrethuese dhe niveli i dyshemesë për bazat e brendshme. Mbështetjet, themelet 

duhet të përforcohen sipas nevojës për të zvogëluar potencialin e shqetësimit të shkaktuar nga 

lëvizja diferenciale e themelit. Rekomandohet përdorimi i nyjeve në hapje ose ndërprerje të tjera në 

mure. Gërmimet e themelit duhet të vëzhgohen nga inxhinieri gjeoteknik. Nëse kushtet e tokës të 

hasura ndryshojnë nga ato të paraqitura në këtë raport, do të kërkohen rekomandime shtesë. 

 

4.4.2  KONSULTIMET GJATE NDERTIMIT 
 

Baza e të gjitha gërmimeve të themeleve duhet të jetë pa ujë dhe tokë të lirshme dhe shkëmbore 

përpara vendosjes së betonit. Betoni duhet të vendoset menjëherë pas gërmimit për të zvogëluar 

levizjet e tokës. Nëse tokat në nivelin mbajtës bëhen tepër të thata, të trazuara ose të ngopura ose të 

ngrira, toka e prekur duhet të hiqet para vendosjes së betonit. Vendosni një shtrese betonit te varfer 
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mbi tokat mbajtëse nëse gërmimet duhet të qëndrojnë të hapura gjatë natës ose për një periudhë të 

zgjatur kohe. Rekomandohet që inxhinieri gjeoteknik të mbahet për të vëzhguar dhe provuar 

materialet që mbajnë themelet e tokës. Nëse tokat mbajtëse të papërshtatshme hasen në gërmime në 

baza, gërmimet duhet të shtrihen më thellë në toka të përshtatshme. Mbështetjet gjithashtu mund të 

mbarten në pjesën e poshtme të kompakturave të shtrirë siç duhet deri në tokat e përshtatshme. 

Mbivendosja e tepërt duhet të plotësohet përsëri deri në lartësinë e bazës me një material 

kokrrizash të graduar mirë të vendosur në ngritësa prej 15 cm ose më pak në trashësi të lirshme dhe 

kompaktësuar së paku 95 përqind e dendësisë standarde maksimale  të materialit Proctor (ASTM 

D-698). Procedura e  mbivendosjes është përshkruar në figurën më poshtë. 

 

 
Figura Nr.1 Lloji i mbushjeve te themeleve 

 

4.4.4  LEVIZJET SIZMIKE 
 

Shqipëria është një vend i aktivitetit të moderuar sizmik, megjithatë shumë qytete dhe zona rurale 

janë shkatërruar nga tërmete të ndryshme me intensitet të madh dhe të moderuar. 

Vlerësimi i rrezikut sizmik në një rajon mund të bazohet në shpërndarjen e tërmeteve intensive 

historike (të regjistruara dhe jo) dhe në strukturën e tërmeteve dhe në aktivitetin neotektonik të 

zonës. Në Shqipëri janë identifikuar zona të aktivitetit sizmik (zona ku janë regjistruar vatra 

sizmike), përgjatë të çarave aktive dhe zonave të parjeve. Në veçanti ato njihen si: 

• Brezi sizmik bregdetar Jonian-Adriatik, në buzën lindore të mikro-pllakës së Adrias me shtrirje 

veriperëndim-juglindje. 

• Brezi sizmik  Peshkopi-Korçë me shtrirje veri-jug, dhe 

• Brezi sizmik  Elbasan-Dibër me shtrirje veri-lindje 

 

Νë Skemën 1.3.4.1 tregohen pikat fokale të tërmeteve me përmasa M≥5 për shekullin e 20-të nga 

ku dallohen zonat e mësipërme. Në bazë të kësaj skeme, bashkia e Pukës gjendet jashtë zonave 
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sizmike, por kjo nuk përjashton mundësinë e ndikimit nga një tërmet në shkallë të gjerë në rajonin 

më të gjerë. 

Sipas një ndarjeje të veçantë të Shqipërisë në 10 zona sizmike (Figura 1.3.4.2), bashkia i takon 

pjesërisht zonës ODA dhe pjesërisht zonës ST. Historia e Shqipërisë Lindore (EAB) është një zonë 

sfondi që përfshin pjesën e brendshme të Shqipërisë dhe rajonet fqinje që shtrihen në lindje të 

zonave bregdetare dhe nuk përfshihen në asnjë nga zonat e përmendura në tabelën e mëposhtme 

(Figura 1.3.4.3). Shkodra-Tropoja (ST) është një zonë e brendshme e tërthortë që përfshin defekte 

normale të goditjes NE, kryesisht përgjatë kufirit të zonës ophiolite Mirdita. Përgjatë tërmeteve që 

vijuan janë regjistruar: 7 korrik 1855 Ms = 5.5; 27 gusht 1948 Ms = 5.5. Mekanizmat e përbërë 

fokale të tërmeteve të gjeneruara nga kjo zonë tregojnë regjimin e tensionit që zgjeron NWN (Muço, 

1994). Zona e Shkodrës-Tropojë ka një mjedis të ngjashëm me zonën Elbasan-Dibër- Tetovë, kështu 

që mund të ndodhin edhe tërmete të ardhshme këtu Mmax=6.9. 

                           
Figura 2.: Epiqendrat e tërmeteve në Shqipëri me M≥5.0 për shekullin e 20-të. Shënohen tre zonat e dallueshme 
sizmike dhe pozicioni i Bashkisë Mirdite. (Burimi:Aliaj S. et al., 2010) 
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Figura 3. Sizmiciteti i Shqipërisë. Pikat e kuqe tregojnë tërmetet e përdorura për vlerësimin e riskut, pikat gri 
përfaqësojnë tërmete të tjera. Shënohet pozicioni i Bashkisë Pukë. 

 

 
Figura 4: Tabela e listave të parametrave të dhjetë zonave të burimeve sizmike të Shqipërisë. Zona e burimit në det të 
hapur e Shqipërisë Jugore bie në rajonin e quajtur BJ (Bregdeti Jonian) (nga Aliaj et al., 2004) (Burimi: 
http://diss.rm.ingv.it) 

Përveç kësaj, Shqipëria karakterizohet nga një aktivitet intensiv mikrosizmik (Figura 1.3.4.4), siç 
është shfaqur pas instalimit dhe funksionimit të ASN, i cili ka 13 stacione të pajisura me sizmografë 
me regjistrim analog me periudhë të shkurtër, me tre-komponentë (ASN, i cili përfshin 13 stacione të 
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pajisura smizmografë të një periudhë të shkurtër të regjistrimit analog të tre variablave) (skema 
1.3.4.5). Në bashkinë Pukë, aktiviteti mikro-sizmik është i rritur në kufijtë e saj veri perëndimor, 
duke treguar aktivitet të butë neotektonik (skema 1.3.4.4). 

 
Figura 5. Tërmetet në Shqipëri ML≥3.0 për periudhën 1976-1995 dhe stacionet e Rrjetit Sizmologjik Shqiptar. 
Shënohen e pozicioni i Bashkisë Puke (Burimi: Muço B. et al., 2000) 
 

 
Figura 6: Rrjeti Sizmologjik Shqiptar (ASN) deri n; fund t; viti 1999 (majtas), stacionet ASN me instrumenta digitale  
GBV-316 (në qendër) dhe stacioni i  ASN me transmitorë satelitor (djathtas) 

Bazuar në tërmetet historike dhe të regjistruara nga stacione sizmologjike, brenda dhe jashtë 

Shqipërisë, Sulstarova et al. (1980) hartuan një hartë që përcakton zonat e intensitetit sizmik (Figura 

1.3.4.6). Në bazë të kësaj harta Bashkia e Pukës i takon zonave VIII dhe VII. 
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Figura 7. Zonimi sizmik në Shqipëri në shkallën 1:500.000 (nga Sulstarova et al., 1980). Shënohen e pozicioni i 
Bashkisë Puke (Burimi: Muço B. et al., 2000) 

 
Sipas studimit “Zonimi sizmik në Shqipëri duke përdorur një qasje deterministike”, (B. Muço et al., 

2000) vlerat DGA për Shqipërinë (figura. 1.3.4.7 a) janë në gamës e 68-311 cm/s2. Zona me vlera 

më të mëdha është një vend i vogël në jug të Shqipërisë, në kufi me Greqinë (DGA mbi 300 cm/s2). 

Zona e dytë mbulon 80% të territorit shqiptar (DGA ndërmjet 150 dhe 300 cm/s2). Zona e tretë 

(DGA ndërmjet 80 dhe 150 cm/s2) është e shpërndarë në të gjithë territorin e Shqipërisë, nga veriu 

në jug. Zona e fundit vazhdon në pjesën veriore të Shqipërisë (DGA ndërmjet 40 dhe 80 cm/s2). 
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Figura 8.: Vlerat e parametrave të lëvizje së tokës: (a) Projekti i Përshpejtimit të Tokës (b) Shpejtësia (c) Zhvendosja. 

Shënohen e pozicioni i Bashkisë Pukë (Burimi: Seismicity, seismotectonics and seismic hazard assessment in Albania, 

Aliaj S., et al, 2010) 

Vlerat e shpejtësisë (figura. 1.3.4.7 b) mund të ndahet kryesisht në dy zona, e para (V midis 15   dhe 

27.1 cm/s2) mbulon shumicën e pjesëve jugore dhe juglindore të Shqipërisë dhe e dyta (V ndërmjet 

8 dhe 15 cm/s2) mbulon shumicën e pjesës qendrore dhe veriore të vendit. Gjithashtu janë gjetur 

disa pika të vogla me V ndërmjet 4 dhe 8 cm / s, në pjesën veriore të Shqipërisë. Për sa i përket 

zhvendosjes (fig 1.3.4.7 c), mund të ndahet në dy zona: një shumë në jug të Shqipërisë, në pjesën 

lindore dhe në pjesën veriperëndimore (D në mes të 7 dhe 9.7 cm) dhe një tjetër në më shumë se 

80% të territori shqiptar (D në mes të 3,5 dhe 7 cm). 

 
 koordinat Probab PGA SA 

PUKË N E  0.01 s 0.2 s 0.5 s 1.0 s 2.0 s 

Gjegjan 41.93 19.99 10%/10 
10%/50 

0.091 
0.139 

0.232 
0.387 

0.126 
0.226 

0.065 
0.117 

0.03 
0.057 

Pukë 42.04 19.89 10%/10 
10%/50 

0.12 
0.214 

0.295 
0.545 

0.162 
0.319 

0.081 
0.16 

0.036 
0.075 

Qelëz 42.09 19.90 10%/10 
10%/50 

0.134 
0.245 

0.319 
0.617 

0.178 
0.36 

0.087 
0.18 

0.038 
0.082 

Qerret 42.05 19.82 10%/10 
10%/50 

0.149 
0.27 

0.352 
0.668 

0.197 
0.399 

0.097 
0.204 

0.042 
0.09 

Rrapë 42.03 19.96 10%/10 
10%/50 

0.12 
0.214 

0.295 
0.545 

0.162 
0.319 

0.081 
0.16 

0.036 
0.075 

Tabela 6.Vlerat e riskut sizmik (PGA dhe SA (g)) për 4 bashki dhe komuna në Shqipëri me propabilitet 10%/10 vjet 
(95 vjet periudhë kthimi) dhe 10%/50 vjet (475 vjet periudhë kthim) në kushte terreni shkëmbor (Burimi: Seismicity, 
seismotectonics and seismic hazard assessment in Albania, Aliaj S. et al., Academy of Science of Albania, 2010) 
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KODET E APLIKUAR NE LLOGARITJEN E STRUKTURES PER KULLEN E NISJES 

Llogaritja e struktures eshte bere bazuar ne kodet e meposhtem: 

1) Analize globale e struktures me keto kritere ngarkesash: 

• Ngarkesa te Perhershme – (EN 1991-1-1:2002); 

• Ngarkesa te Perkohshme– (EN 1991-1-1:2002); 
• Ngarkesa nga Debora – (EN 1991-1-3:2003 dhe KTP); 

• Ngarkesa nga Era– (prEN 1991-1-4:2004 dhe KTP); 
• Ngarkesa e sherbimit (sipas te dhenave te klientit); 

• Sizmika – (sipas EN 1998-1:2003 dhe KTP); 

2) Llogaritje e elementeve te struktures metalike – (sipas EN 1993-1-1:2003 ose BS 5950:2000); 

3) Llogaritje e elementeve te struktures b/arme – (sipas EN 1992-1-1:2003); 

4) Llogaritje e nyjeve te struktures metalike – (sipas EN 1993-1-8:2003 ose BS 5950:2000); 
 

3. NGARKESAT  

Struktura do ti nenshtrohet veprimit te ketyre ngarkesave: 3.1 NGARKESA 

E PERHERSHME  

Pesha volumore e materialit struktural (celikut dhe betonit) konsiderohet automatikisht nga programi). 

Ngarkesat e perhershme ne dysheme K-I & Ngarkesat e perhershme ne mbulese:  

Zona solide K-I (dysheme e armuar) 

1 Konstruskione metalike (t=0.8mm) 207.3 kg/m2 
2 Llamarine 32 kg/m2 
3 Totali 265 kg/m2 

Tabela Nr. 7  Ngarkesat e perhershme 
 

3.2 NGARKESAT E PERKOHSHME 

Ngarkesa e shfrytezimit ne dyshemene solide eshte aplikuar si ngarkese e shperndare uniformisht.  

Ngarkesa e shperndare uniformisht     122 kg/m2 

Duke qene se dyshemeja solide ka natyre te nje ambienti teknik, ne kete zone ngarkesa e perkohshme eshte 
konsideruar me koficent sigurie K=2: 

LiveLoad = 122 kg/m2 (ne te gjithe siperfaqen).  
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Ngarkesa nga Debora 

Ngarkesa e debores eshte llogaritur sipas Kushteve Teknike te Projektimit KTP8-78 

q0= 220 x 0.2 = 44 kg/m2 - ngarkesa karakteristike e debores; 

Ngarkesa e debores ne mbulesa me pjerresi me te madhe se 3 % eshte: 

Q= q0 x k 0 = 44 x 0.8 = 35.2 kg/m2 - ku k 0 eshte koeficient reduktimi per efekt te pjerresise. 

Meqe ngarkesa e perkohshme eshte me e madhe sesa ajo e debores, kjo e fundit nuk eshte konsideruar ne 
analize. 

3.4. SIZMIKA  

Llogaritja sizmike e structures eshte bere bazuar ne KTP Spektri Sizmik  

Sa = kE 'kr 'ψ 'β 'g 

ku: 

kE =0.26: koeficient i sizmicitetit (shih Tabelen 2,dhe Fig.1) kr =1: koeficienti i 

rendesise se objektit (shih Tabelen 3) ψ=0.2 : koeficient struktural ( shih Tabelen 4) 

β : koefiient dinamik vlera e te cilit varet nga perioda fondamentale e vibrimit te struktures ( shih Fig.2); 

g : nxitimi gravitacional 

 

(per Kategory te Terrenit I) 

(per Kategory te Terrenit II) 

(per Kategory te Terrenit III) 

ku: 
Tabela Nr. 8  Kategoria e terrenti 

  

T1: Perioda fondamentale e vibrimit te struktures  
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Klasifikimi i Truallit 

Trualli klasifikohet ne tre kategori I, II, III, dhe bazohet ne: 

1. Studimet sizmike te mikrozonimit, ose 

2. Studimet gjeologjike respektive ( shih Tabelen 1) 

Bazuar ne raportin gjeologjik, Trualli klasifikohet ne Kategorine III.  

 
Kat e Truallit Pershkrimi 

I 
- All kinds of rock (excluding weathered rocks) 
 - Compact gravel 
- Marl (not weathered) 

II 

- Weathered rocks and marls 
- Gravel sands, coarse and medium grained sands compact and semi compact 
- Fine grained sand-compact 
- Clayey sand and sandy clay-stiff, semi-stiff and stiff –plastic 
- Stiff plastic clay 

III 
- Fine grained sand- semi compact 
- Dusty sand compact and semi compact 
- Clayey sand and sandy clay fro medium stiff to soft plastic 
- Clay from medium stiff to soft plastic 

Tabela Nr. 9  Klasifikimi e truallit 
 

Kat e 
Truallit 

Intensiteti Sizmik (MSK-64) 
VII VIII IX 

I 0.08 0.16 0.27 
II 0.11 0.22 0.36 
III 0.14 0.26 0.42 

Tabela Nr. 10  Koeficienti i sizmicitetit 
 

Category Description of building and structures 
Importance 

coefficient kr 

I 

Buildings and Structures of Extraordinary Importance 

a) Buildings and structures where small damage may cause 
catastrophic damage like: poisoning of the population, fire 
explosions, etc. 
b) Buildings and Structures of a very big economic or strategic 

importance. 
c) Buildings and Structures where the interruption of the 

technological process is allowed  
  

4 

1.75 

1.5 
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II 

Buildings and Structures of Special Importance 

a) Buildings and Structures, which have a special importance for post 
earthquake recovery, like: telecommunication network, fire station, big 
hospitals, big flour factories etc. 
b) Buildings and Structures whose damage may cause big causalities, 

like: schools, nursery schools, kindergarten, cinema, stadiums, hotels, and 
other objects like these where there are big concentration of peoples. 
c) Buildings and Structures whose damage may cause losses for the 

economy. 
d) Buildings and Structures of special cultural and monumental value. 

1.5 

1.3 

1.2 

1.2 

III 

Buildings and Structures of Ordinary Importance 

Buildings and Structures that are not included in other categories, like: 
residential buildings, different institutions, like: museums, libraries, 
hotels, schools, cinemas, etc., different factories and plants, big 
warehouses, engineering structures like: retaining walls, water towers 

  

1.0 

IV 
Buildings and Structures of Secondary Importance 

Buildings and Structures whose damage does not cause big losses of 
h  lif   i i  f h l i l  

0.5 

V 
Temporary Buildings and Structures 

Buildings and Structures whose collapse does not risk the people’s 
lif  

No 
calculation 
is needed 

Tabela Nr. 11  Koeficienti kr 
 

 

Category Type of structural system 
Structural 
coefficient 

ψ 1. Steel framed 0.20 
 RC structures with brick masonry infilling walls not participating in 

seismic force resistance 
 

 
a)  0.25 

 b)  0.38 

2.   
                     c) by 
  interpolation 
 Where:  

 h = column height; 

b = the dimension of the cross section of column, parallel to the direction 
f i i  f  

 

3. RC framed structures with brick masonry infilling walls 
participating force resistance. 

0.30 

4. Frame-shear wall structures 0.28 
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5. Cast-in-place or prefabricated large panel RC structures. 0.30 
6. Brick masonry structures without reinforced columns. 0.45 
7. Brick masonry structures with reinforced columns. 0.38 

 Tall structures such as chimneys, mats, towers and others  
 a) steel 0.30 

8. b) reinforced concrete 0.40 
 c) brick masonry 0.45 
 Silos, bunkers, tanks and other similar structures  

9. a) steel 0.20 
 b) reinforced concrete 0.25 
 Bridges and other types of transportation structures  

10. a) with reinforced concrete understructure 0.20 
 b) with partially or completely concrete understructure 0.28 
 Retaining walls:  

11. a) reinforced concrete 0.25 
 b) concrete and stone 0.28 

12. Underground structures 0.25 
 Hydrotechnical structures:  

13. a) earth fill dams and rock fill dams 0.25 
 b) concrete and reinforce concrete 0.35 

14. Other types of hydrotechnical structures 0.35 
Tabela 12 Koeficienti Struktural ψ 
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Figura 9 Harta sizmike e Shqiperise 

 



 

RAPORTI GJEOTEKNIK PER “PARKU I AVENTURAVE” BASHKIA PUKE  

                                                                                                                                                                        Page 25                                                           

 

 Figura 10 Koeficienti Dinamik 
 

Masat Inerciale 

Masat Inerciale qe do te merren parasysh ne analizen sizmike jane llogaritur bazuar ne Eurocode 1 Table A.1.1: 

Storage area: ψ2=0.8. 

Wind loads: ψ2=0.3 

 
Tabela 13 Vlera e rekomanduar e faktorit ψ per ndertesat 
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4 . KOEFICIENTET E KOMBINIMIT TE NGARKESAVE  

Kombinimi i ngarkesave eshte bazuar ne Eurocod  

Kombinimi 
Ngarkesat 

Perhershme Perkohshme Era c 

Perhershme 
1 - - - 

1.35 - - - 

Perhershme + Perkohshme 
1 1.5 - - 

1.35 1.5 - - 

Perhershme + Era 
1 - 1.5 - 

1.35 - 1.5 - 

Perher. + Perkoh. + Sizmika 1 0.5x0.8=0.4 - 1 
Tabela 14 Kombinimet e forcave 

 

 

 
Figura 11 Kombinimi i forcave 
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Figura 12 Rezultatet e llogaritjese me SAP2000 
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Figura 13 Rezultatet e llogaritjese me SAP2000 

 

Table:  Base Reactions, Part 1 of 3 

Table:  Base Reactions, Part 1 of 3 

OutputCase CaseType StepType GlobalFX GlobalFY GlobalFZ GlobalMX GlobalMY GlobalMZ 

   Kgf Kgf Kgf Kgf-m Kgf-m Kgf-m 

COMB1 Combination  -2.735E-10 3.338E-12 92533.47 370133.89 -374466.07 1.481E-09 

COMB2 Combination  -1.896E-10 2.653E-12 65199.07 260796.27 -264029.25 1.023E-09 

COMB3 Combination Max 13350.84 3502.34 65775.31 353346.54 82249.38 54846.43 

COMB3 Combination Min -13350.84 -3502.34 64622.82 168246.01 -610307.87 -54846.43 

COMB4 Combination Max 13350.84 3502.34 66639.31 356802.54 78793.38 54846.43 

COMB4 Combination Min -13350.84 -3502.34 65486.82 171702.01 -613763.87 -54846.43 

COMB5 Combination Max 13350.84 3502.34 66639.31 356802.54 78793.38 54846.43 

COMB5 Combination Min -13350.84 -3502.34 65486.82 171702.01 -613763.87 -54846.43 

 
 

Table:  Base Reactions, Part 2 of 3 

Table:  Base Reactions, Part 2 of 3 

OutputCase StepType GlobalX GlobalY GlobalZ XCentroidFX YCentroidFX ZCentroidFX XCentroidFY 

  m m m m m m m 

COMB1  0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 

COMB2  0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 

COMB3 Max 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 

COMB3 Min 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 

COMB4 Max 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 

COMB4 Min 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 

COMB5 Max 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 
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Table:  Base Reactions, Part 2 of 3 

OutputCase StepType GlobalX GlobalY GlobalZ XCentroidFX YCentroidFX ZCentroidFX XCentroidFY 

  m m m m m m m 

COMB5 Min 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 

 

Table:  Base Reactions, Part 3 of 3 

Table:  Base Reactions, Part 3 of 3 

OutputCase StepType YCentroidFY ZCentroidFY XCentroidFZ YCentroidFZ ZCentroidFZ 

  m m m m m 

COMB1  0. 0. 4.03914 4. 0. 

COMB2  0. 0. 4.04169 4. 0. 

COMB3 Max 0. 0. 0. 0. 0. 

COMB3 Min 0. 0. 0. 0. 0. 

COMB4 Max 0. 0. 0. 0. 0. 

COMB4 Min 0. 0. 0. 0. 0. 

COMB5 Max 0. 0. 0. 0. 0. 

COMB5 Min 0. 0. 0. 0. 0. 

 
 

Table:  Modal Load Participation Ratios 

Table:  Modal Load Participation Ratios 

OutputCase ItemType Item Static Dynamic 

   Percent Percent 

MODAL Acceleration UX 98.0669 72.871 

MODAL Acceleration UY 97.8698 68.238 

MODAL Acceleration UZ 61.207 13.5151 

 
 

Table:  Modal Participating Mass Ratios, Part 1 of 3 

Table:  Modal Participating Mass Ratios, Part 1 of 3 

OutputCase StepType StepNum Period UX UY UZ SumUX SumUY 

   Sec      

MODAL Mode 1. 0.339573 2.874E-17 0.668 3.646E-16 2.874E-17 0.668 

MODAL Mode 2. 0.310482 0.728 2.196E-18 1.283E-03 0.728 0.668 

MODAL Mode 3. 0.182427 9.726E-18 0.014 4.654E-17 0.728 0.682 

MODAL Mode 4. 0.152787 5.763E-04 3.906E-18 0.134 0.729 0.682 

 
 

Table:  Modal Participating Mass Ratios, Part 2 of 3 

Table:  Modal Participating Mass Ratios, Part 2 of 3 

OutputCase StepType StepNum SumUZ RX RY RZ SumRX SumRY 

         

MODAL Mode 1. 3.646E-16 0.304 1.037E-16 0.011 0.304 1.037E-16 

MODAL Mode 2. 1.283E-03 4.058E-18 0.269 1.136E-18 0.304 0.269 

MODAL Mode 3. 1.283E-03 1.126E-03 1.145E-17 0.781 0.305 0.269 

MODAL Mode 4. 0.135 3.416E-17 2.466E-04 5.341E-17 0.305 0.269 

 
 

Table:  Modal Participating Mass Ratios, Part 3 of 3 

Table:  Modal Participating Mass Ratios, Part 3 of 3 

OutputCase StepType StepNum SumRZ 

    

MODAL Mode 1. 0.011 

MODAL Mode 2. 0.011 
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Table:  Modal Participating Mass Ratios, Part 3 of 3 

OutputCase StepType StepNum SumRZ 

    

MODAL Mode 3. 0.791 

MODAL Mode 4. 0.791 

 
 

Table:  Modal Participation Factors, Part 1 of 2 

Table:  Modal Participation Factors, Part 1 of 2 

OutputCase StepType StepNum Period UX UY UZ RX RY 

   Sec Kgf-m Kgf-m Kgf-m Kgf-m Kgf-m 

MODAL Mode 1. 0.339573 -4.389E-07 -66.917125 1.563E-06 495.404447 9.257E-06 

MODAL Mode 2. 0.310482 69.859466 -1.213E-07 -2.933028 -1.811E-06 471.556636 

MODAL Mode 3. 0.182427 2.553E-07 9.786385 5.585E-07 -30.170947 -3.075E-06 

MODAL Mode 4. 0.152787 -1.965391 1.618E-07 -29.954207 5.254E-06 -14.273073 

 
 

Table:  Modal Participation Factors, Part 2 of 2 

Table:  Modal Participation Factors, Part 2 of 2 

OutputCase StepType StepNum RZ ModalMass ModalStiff 

   Kgf-m Kgf-m-s2 Kgf-m 

MODAL Mode 1. 39.101769 1. 342.368 

MODAL Mode 2. -4.052E-07 1. 409.53 

MODAL Mode 3. 335.960951 1. 1186.265 

MODAL Mode 4. -2.779E-06 1. 1691.163 

 
 

Table:  Modal Periods And Frequencies 

Table:  Modal Periods And Frequencies 

OutputCase StepType StepNum Period Frequency CircFreq Eigenvalue 

   Sec Cyc/sec rad/sec rad2/sec2 

MODAL Mode 1. 0.339573 2.9449E+00 1.8503E+01 3.4237E+02 

MODAL Mode 2. 0.310482 3.2208E+00 2.0237E+01 4.0953E+02 

MODAL Mode 3. 0.182427 5.4816E+00 3.4442E+01 1.1863E+03 

MODAL Mode 4. 0.152787 6.5450E+00 4.1124E+01 1.6912E+03 

Tabela 15 Rezultatet e llogaritjese me SAP2000 

 
 
 
 

Shenim : Kollonat e kulles se nisjes, me seksion HE300A, te perzgjedhura nga 
konstruktori, nuk perballojne ngarkesat sizmike Eurcode 8 (Siesmic design). Per 
te perballuar ngarkesat sizmike eshte e domosdosshme qe te armohen me brinje . 
Armimi te realizohet nen kontrollin e mbikeqyresit 
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4.5  PLLAKA E THEMELIT 

4.5.1  REKOMANDIMET PER PROJEKTIM 
PERSHKRIMI VLERESIME 
Dyshemeja brenda nderteses Beton i varfer . 

 
Mbeshtetja e pllakave te dyshemese 

Minimumi 30 cm i tokave të aprovuara në vend ose të importuara të 
vendosura dhe kompaktura në përputhje me seksionin e Punimeve 
Tokësore të këtij raporti. 

 
Nenshtresat 15 cm shtrese e kompaktuar me drenazh të lirë, materiali 

kokrrizor 
 
 
Modulet e reaksioneve te nenshtresave 

45 kilogram për cm katror për në (kg / cm2) për kushtet e ngarkimit 
të pikave. Moduli është marrë në bazë të përvojës sonë me kushte 
të ngjashme të nënshtrimit, dhe vlerësimet e marra nga grafikët e 
dizajnit të rishikuar. 

Tabela 16  Rekomandimi per pllakene e themelit 
 

1. Pllakat e dyshemesë duhet të jenë struktura të pavarura nga pjesa e ndërtesës për të zvogëluar mundësinë e 

plasaritjes së pllakave të dyshemesë të shkaktuara nga lëvizjet diferenciale midis pllakës dhe themelit. Themelet e 

ngushta, të pllakave të kthyera në klasë, mund të përdoren me miratimin e inxhinierit strukturor. Pllakat duhet të 

përforcohen siç duhet për të mbështetur ngarkesat e propozuara. 

2. Ne rekomandojmë që nëndegët të mirëmbahen në gjendjen e duhur të lagështisë derisa të ndërtohen pllakat e 

dyshemesë dhe trotuaret. Nëse nënshtresa duhet të bëhet e zbrazur para ndërtimit të pllakave të dyshemesë dhe 

trotuareve, materiali i prekur duhet të hiqet ose materialet të skariten, njomet dhe kompensohen. Pas përfundimit të 

operacioneve të gradimit në zonat e ndërtesës, duhet të tregohet kujdes për të ruajtur përmbajtjen e rekomanduar të 

lagështirës dhe densitetin para ndërtimit të pllakave të dyshemesë së ndërtesës. 

3. Dizajni i pllakës së dyshemesë duhet të përfshijë një pushim kapilar, i përbërë nga materiale grimcuese pa 

kullues, të kompaktësuar, të paktën 15 cm të trashë 
 

 

Një nën-program i përgatitur dhe testuar siç rekomandohet në këtë raport duhet të sigurojë 

mbështetje adekuate për pllakat e dyshemesë me ngarkesë të lehtë. Kur është e përshtatshme, 

nyjet e kontrollit të prerjes duhet të vendosen në pllakë për të ndihmuar në kontrollin e 

vendndodhjes dhe shtrirjes së plasaritjes. Për rekomandime shtesë referojuni Manualit të Dizajnit 

ACI. Lidhjet ose çdo çarje në zonat e trotuarëve që zhvillohen duhet të jenë të mbyllura me një 

komponim kompresibël, jo ekstrudues, të papërshkueshëm nga uji, i rekomanduar në mënyrë 

specifike për trotuarin e betonit dhe ambientet e lagështa. Kur kushtet garantojnë përdorimin e një 

mbajtësi të avullit, projektuesi i pllakës dhe kontraktori i pllakave duhet t'i referohen ACI 302 dhe 

ACI 360 për procedurat dhe paralajmërimet në lidhje me përdorimin dhe vendosjen e një mbajtësi 

/ barriera të avullit. 
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4.5.2  REKOMANDIMET GJATE NDERTIMIT 
 

Në shumicën e vendeve të projektit, gradimi i skarpates në përgjithësi realizohet herët në 

fazën e ndërtimit. Sidoqoftë ndërsa ndërtimi vazhdon, nënshtresa mund të shqetësohet për 

shkak të gërmimeve të shërbimeve,  reshjeve, etj. Si rezultat, nënndarja e pllakave të 

dyshemesë mund të mos jetë e përshtatshme për vendosjen e shkëmbinjve bazë dhe betonit 

dhe mund të kërkohet veprim korrigjues 

4.6  TROTUARET 
Sipas mendimit tonë, përdorimi i mbushjes dhe pluhurit ekzistues të pakontrolluar për 

mbështetje të trotuarit të propozuar nuk është i mundshëm. Tokat natyrore të substratit, të cilat 

gjenden nën mbushjen dhe shtresën e sipërme, janë shumë të ndjeshme për lëvizje nga ngricat. 

Prandaj, pjesa e përfunduar do të pësojë acar gjatë muajve të dimrit dhe një humbje të 

mëvonshme të forcës gjatë shkrirje pranverore. Trotuari do t’i nënshtrohet lëvizjes dhe 

plasaritjes për shkak të temperaturave ekstreme që do të ndodhin 

4.6.1   PREGATITJA E NENSHTRESAVE 
Ne rekomandojmë gërmimin e sipërfaqes së mbushur dhe mbushjes ekzistuese nga zonat e 

propozuara të trotuarit. Bazuar në kushtet e tokës të hasura në vendet tona të shpimeve, vlerësojmë 

se thellësitë e gërmimit do të duheshin nga 1 deri në 3 metra. Ne rekomandojmë që tokat e 

ekspozuara të skartohen në një thellësi prej 30 cm dhe të kompensohen në minimum 98 përqind të 

densitetit maksimal të thatë siç përcaktohet nga ASTM D698. Përmbajtja e lagështisë në kohën e 

ngjeshjes duhet të shkojë nga 0 deri në 4 përqind nën nivelin optimal. Nëse është e nevojshme, 

mbushja e inxhinierizuar e përbërë nga argjila të inorganike ose një rërë e rrjedhjes së gropës mund 

të përdoret për të marrë lartësinë e dëshiruar të nënndarjes. Mbushja e inxhinierizuar duhet të 

vendoset dhe kompaktësohet siç rekomandohet në seksionin 4.2 Punimet e tokës 

 

4.6.2   TE DHENAT E MARRA GJATE PROJEKTIMIT 
 

Modelet e levizjes dhe kushtet e parashikuara të ngarkimit nuk ishin në dispozicion në 

kohën kur ishte përgatitur ky raport. Sidoqoftë, ne parashikojmë që ngarkesat e levizjes të 

prodhohen kryesisht nga trafiku i automobilave dhe kamionët e dorëzimit të rastit dhe 

kamionët për heqjen e mbeturinave javore. Trashësia e trotuareve që i nënshtrohen trafikut 

të kamionëve të rëndë, nëse është e nevojshme, duhet të përcaktohet duke përdorur vëllime 
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të pritura të trafikut, llojet e automjeteve, dhe ngarkesat e automjeteve dhe duhet të jetë në 

përputhje me kerkesat lokale, të qytetit ose të qarkut. Bazuar në mbushjen tipike të 

inxhinierizuar të përbërë nga rëra, ne kemi përdorur një nënndarje CBR prej 5, për analizën 

tonë. Për shkak se materiali i mbushur i inxhinierizuar nuk është i disponueshëm në këtë 

kohë, ne rekomandojmë që testet CBR të kryhen në kohën e ndërtimit për të verifikuar 

përshtatshmërinë e tokës së përdorur për ndërtimin e trotuarit. Trashësia e trotuarit mund të 

përcaktohet duke përdorur AASHTO, Institutin e Asfaltit dhe / ose metodat e tjera nëse 

jepen ngarkesa specifike të rrotave, konfigurimet e boshtit, frekuencat dhe jeta e dëshiruar e 

trotuarit. Performanca e trotuarit ndikohet nga rrethina e saj. Përveç sigurimit të irëmbajtjes 

parandaluese, inxhinieri civil duhet të marrë parasysh rekomandimet e mëposhtme në 

hartimin dhe paraqitjen e trotuareve: 

Shkalla e fundit ngjitur me parkingun e makinave dhe disqet duhet te kete nje  pjerrësi nga 

skajet e trotuarit me minimum 2%; 

  Nënshtresa dhe sipërfaqja e trotuarit duhet të kenë një pjerrësi minimale ¼ për cm për 

të promovuar kullimin e duhur të sipërfaqes; 

 Instaloni zonat përreth kullimit të trotuarëve të parashikuara për lagje të shpeshta (p.sh., 

qendrat e kopshtit, raftet për larje); 

 Instaloni fuga gjate bashkimit dhe vulosjes së përbashkët menjëherë; 

Sistemimi i ambinetit ne zonat ngjitur me trotuaret, për të zvogëluar migrimin e lagështirës 

në tokat nën-tokësore; 

 Vendosni shtresa të ngjeshur, të përshkueshmërisë së ulët kundër anës së jashtme të 

kurbës dhe hendekut; dhe, 

 Vendosni kurbën, ulluqet dhe / ose trotuarin drejtpërdrejt në tokat e substrimit të 

depërtueshmërisë së ulët, sesa në materialet e kursit bazë të pakufizuar 

 

5.0     KOMENTE TE PERGJITHSHME 

Grupi i projektimit duhet të mbahet për të rishikuar planet përfundimtare të projektimit dhe 

specifikimet, në mënyrë që të mund të bëhen komente në lidhje me interpretimin dhe 

zbatimin e rekomandimeve tona gjeoteknike në hartimin dhe specifikimet. Gjithashtu duhet të 

mbahet për të siguruar shërbime të vëzhgimit dhe testimit gjatë gradimit, gërmimit, ndërtimit 

të themeleve dhe fazave të tjera të ndërtimit të lidhura me tokën e projektit. Analizat dhe 
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rekomandimet e paraqitura në këtë raport bazohen në të dhënat e marra nga shpimet e kryera 

në vendet e treguara dhe nga informacionet e tjera të diskutuara në këtë raport. Ky raport nuk 

pasqyron ndryshimet që mund të ndodhin midis shpimeve, në të gjithë zonene ku do te 

ndertohet për shkak të efekteve modifikuese të ndërtimit ose motit. Natyra dhe shtrirja e 

këtyre ndryshimeve mund të mos bëhet e dukshme gjatë ose pas ndërtimit. Nëse shfaqen 

ndryshime, duhet të njoftohemi menjëherë që të mund të ofrohen vlerësime të mëtejshme dhe 

rekomandime plotësuese. Shtrirja e shërbimeve për këtë projekt nuk përfshin specifikisht ose 

duke implikuar ndonjë vlerësim mjedisor ose biologjik (p.sh. myk, kërpudhat, bakteret) 

identifikimin ose parandalimin e ndotësve, materialeve të rrezikshme. Nëse investitori është i 

shqetësuar për potencialin e një ndotjeje të tillë, duhet të ndërmerren studime të tjera. Ky 

raport është përgatitur për përdorimin ekskluziv të klientit tonë për aplikim specifik në 

projektin e diskutuar dhe është përgatitur në përputhje me praktikat e pranuara përgjithësisht 

të inxhinierisë gjeoteknike. Asnjë garanci, e shprehur ose e nënkuptuar, nuk është menduar 

ose bërë. Siguria e kantierit, mbështetja e gërmimeve dhe kërkesat për ujitje janë përgjegjësi e 

të tjerëve. Në rast se planifikohen ndryshime në natyrën, modelin ose vendndodhjen e 

projektit siç përshkruhet në këtë raport, përfundimet dhe rekomandimet e përfshira në këtë 

raport nuk do të konsiderohen të vlefshme  
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ABSTRAKT 

Bashkia Pukë është e interesuar të ndërtojë një park argëtimi i emërtuar: "Parku i Aventurave 
Pukë" pranë liqenit. "Parku i Aventurave Pukë"  do të shtrihet pranë liqenit te qytetit, kodër Hanit 
dhe kodër Mehaj,te qytetit të Pukës në një zone te pyllëzuar kryesisht me pisha dhe shkurre. 
Gjithë objektet në shërbim të "Parkut të Aventurave Pukë" do të shtrihen ne zonën Kadastrale 
(Z.K.) me  Nr. 3070 

Ideimi i këtij projekti nisi si një inciativë për ti dhënë më shumë vlera dhe zhvillim turistiko-

ekonomik zonës së Pukës. 

Për shërbimin e konsulencës, kryesisht hartimin e relacioneve teknik të projektit Bashkia Pukë ka 
kontraktuar kompaninë "Unitec Studio"shpk per hartimin e projektit te ndërtimit dhe Relacionet 
shoqeruese të tij.  

 

HYRJE 

Parku i Aventurave Pukë ka për qëllim gjallërimin e aktiviteteve argetuese, si pjese e përmiresimit 

te jetës sociale e kryesisht për të rinjtë e Bashkisë Pukë dhe më gjërë. Ky park do të shërbejë për 

komunitetin e zonëa jo vetëm për argetim por do të nxise dhe turizmin malor. Bashkia e Pukës ka 

ne administrim zona kryesisht malore te mbuluara nga pyje te dendur e të gjelberuar ne te gjitha 

stinet e vitit. Kjo zonë njihet dhe për burime ujore të pasura. Klima varion nga -150C ne +400C. 

Zona karakterizohet dhe nga rreshje te dendura shirash dhe bore. Keto karakteristika gjeografike, 

klimaterike, e resursesh  te pasura, e bejne kete zonë shumë atraktrive per argëtim e turizem. Ketu 

nuk  mund te lihen pa permendur traditat, mikëpritja dhe ushqimet vitale te zonës 

Kjo bën që investimi i propozuar nga Bashkia Pukë te jetë i nevojshëm dhe produktiv në funksion 

të zhvillimit të turizmit dhe argetimit në zonë. 
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KAPITULLI  I    INSTRUKSIONE 

1.1 DATA E REALIZIMIT TE PROJEKTIT 

Detyra e projektit eshte depozituar nga porositesi ka filluar ne daten 05.03.2020 dhe ka perfunduar 

ne daten 10.03 .2020. Dorezimi i materialit te vleresimit prane Porositesit eshte bere ne daten 

20. Mars 2020.  

 

1.2  POROSITESI 
Porositesi i projektit me objekt: "Projekti i Parkut të Aventurave Pukë" eshte Bashkia Pukë", 

Qarku. Shkodër 

Adresa e Porositësit: 

  Sheshi Tërbuni SH 5  4401  Pukë, Shqiperi 

Tel: +355 (0)21222427 

E-mail: bashkiapuke@yahoo.com 

webb:  bashkiapuke.gov.al 

 

1.3  KONSULENTI 

Projektuesi eshte kompania  “UNITEC-STUDIO” sh.p.k.  me NIPT K72316010C . 

 Adresea e Konsulenti: 

 Rr. R. Collaku  P17.Ap249. Tel/Fax:00355(0)42250021.  Mob:00355(0)682055829. 

Email: nela@nela.al: lbegaj@yahoo.com;    Web: www.nela.al  Tirane     

 

1.4  QELLIMI I PROJEKTIT 
Qellimi i projektit eshte:  

 Te krijoje premisa  per nje indicie e aktivizimin të potencialit turistik malor që ka kjo zone, për ta 

kthyer në një destinacion turistik familjar nga më të mëdhenjtë në vend dhe rajon. Projekti i 

aktivizimit të turizmit malor në Pukë, do te jete komplementar me mjedisin dhe urbanizimin e 

qytetit. Parku i Aventurës është një park i përshtatur dhe i projektuar për të qënë pjesë e natyrës, 

duke përdorur sa më shumë elemente natyrore, qe i japin vlera turizmit malor dhe trasformimit 

urbanistik të qytetit në një qytet të mirëfilltë alpin me standarte Europiane. Per implementimin e 

projektit me objekt: "Ndertimi i Parkut të Aventurave Pukë"  eshte e domosdoshme, te hartohet 

dokumentacioni i plote tekniko-ligjor  konforem detyres se projektit dhe kerkesave te porositesit. 

 

 

mailto:nela@nela.al
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1.5 DOKUMENTAT E MARRA NE KONSIDERATE NE HARTIMIN E PROJEKTIT 
Ne daten 03.03.2020,pkonsulenti  i ka drejtuar nje Leter-Kerkese me Nr 268  Prot. Bashkise Puke,  

me anen e se ciles i kerkon te te depozitoje prane kompanis konsulente "Unitec Studio" shpk 

dokumentacionin e nevojshem ligjor dhe teknik qe disponon 

Ne pergjigje te kerkese tone me date 04.03.2020, kemi marre nga Zyra e Urbanistikes se Bashkise 

Puke dokumentacionin qe porositesi ka pare te arresyeshme per ti vere ne dispozicion te 

Konsulentit. 

Nga  Zyra e Urbanistikes se Bashkise Puke, jane marre dhe administruar nga Projektuesi keto 
dokumenta te cilat do te jene pjese e kesaj dosjes nen emertimin ANEKSE: 
1-Projekt -Idene e Parkut te Aventurave Puke te hartuar nga nje konsulent hollandez te shoqeruar 

me disa kalkulime teknike. 

2-Certifikaten e Pronesise se parcelave ku do te instalohen rreth 25 lojra argetuese me status 

"Toke Are"  e shtrire ne 11 parcela , te cilat ndodhet ne Zonen Kadastrale (Z.K.) Nr. 3070; ne 

pronesi te qytetareve te zones 

3-Ekstrakti tregetar dhe historik i Institucionit 

SHENIM:Konsulenti  i ka marre te mireqena gjithe te dhenat e dokumentacionit te mesiperm dhe 

ka seleksionuar informacionet ne rruge verbale duke i vleresuar ne objekt se ato jane te 

argumentuara. 

1.6 KONFIRMIMI I EKZAMINIMIT FIZIK TE POZICIONIMIT TE OBJEKTIT 
Per te marre njohuri me te sakta rreth  detyrës qe ka marre nga porositesi, specialistet e "Unitec 

Studio" shpk, ne daten 06.03.2020, kane vizituar vendin me shtrirje ne rreth 1.2 km, ku do te 

instalohet rreth 25 lojra. Ne vazhdim specialistet e konsulentit kane verifikuar, kane matur e 

vleresuar zonen ku do te shtrihet Parkut te Aventurave Puke. Gjithe objektet dhe nen/objektet e saj 

eshte matur ne forem e folum. Per gjithe Konsulenti tashme ka nje informacion te plote dhe ka 

krijuar bindjen se ekzistojne te gjitha mundesite ligjore e teknike per implementimin e projektit te 

propozuar. 

1.7 METODAT  DHE TEKNIKAT E PROJEKTIMIT . 

Per hartimin e relacioneve gjeologjik te projektit,konsulenti, ka ndjekur metodat dhe teknikat si 

me poshte: 

 Ka studiuar me detaje gjithe dokumentacionin ligjor e teknik te Porositesit. 

 Ka vizituar me specialist zonen ku do te shtrihet parku aventurave  duke bere matjet e 

permasimit ne vend. 

 Jane marre informacione verbale nga Porositesi “Bashkia Puke”  
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1.8 BAZAT LIGJORE TE PROJEKTIMIT (LIGJET DHE UDHEZIMET). 

Sherbimi konsulences (vleresimit) do te kryhet konform ligjeve dhe akteve nen/ligjore si me 
poshte: 

 LIGJ Nr. 107/2014 Për Planifikimin dhe Zhvillimin e Territorit i azhurnuar me: 

 Ligjin Nr.73/2015 

  Ligjin Nr. 28/2017 

 V KM, 22 prill 2015   “Për Shërbimin GJeologjik Shqiptar” 

 Udhezim Nr.3 date 19.11.2009 ‘Per metodologjine e raportit te VNM’ 

 

KAPITULLI  2   TE DHENAT E ZONES KU SHTRIHET PROJEKTI 

2.1 ADRESA DHE VEND-NDODHJA E OBJEKTIT 

Projekti do te zhvillohet ne rrethinat e qytetit te Pukes. Zona ka karekteristika kodrinore e malore 

ne nje reliev te thyer e të pyllëzuar. 

Sheshi Tërbuni SH 5  4401  Pukë, Shqiperi 

Tel: +355 (0)21222427 

E-mail: bashkiapuke@yahoo.com 

webb:  bashkiapuke.gov.al 

Vendodhja : (Pozicioni gjeografik):  

Në pjesën qëndrore të Shqipërisë Veriore, në zemër të Malësisë së Veriu, në një lartësi prej 838 

metrash mbi nivelin e detit, përgjatë krahut të majtë të rrjedhës së Drinit, shtrihet qyteti i Pukës 

Në Veri kufizohet: nga Qyteti i Pukës 

Në Lindje kufizohet: nga Ura e Vezirit e Fusha e Dukagjinit 

Në Jug kufizohet: me Mirditën (maja e Runës, Thirra, maja e Roshit, Bjeshkët e Tërbunit).  

Në Perëndim kufizohet Grykëderdhjen e Gomsiqes  

Prona e propozuar për ndërtimin e parkut te aventurave ne Puke, ndodhet pranë liqenit te qytetit, 

kodër Hanit dhe kodër Mehaj, në Bashkine  e Pukës. Kordinatat gjegrafike janë:  42°02'31.0"N   

19°54'00.5"E .  Kuota maksimale e shtrirjes së projektit  është  986 m,m,n,d,  dhe ajo minimale 

eshte 836 m,m,n,d,  duke përftuar një disnivel prej gati 150 m 
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2.2 TE DHENAT E PRONES DHE ZONA KADASTRALE 

Projekti shtrihet në Zonën Kadastrale (Z.K.) Nr. 3070, dhe prek parcelat si me poshte: 

LEGJENDA E PARCELAVE: 

Parcelat Nr. 1. 332-  Destinacioni Toke Are 

Parcelat Nr. 2. 316-  Destinacioni Toke Are 

Parcelat Nr. 3. 306-  Destinacioni Toke Are 

Parcelat Nr. 4. 294-  Destinacioni Toke Are 

Parcelat Nr. 5. 293-  Destinacioni Toke Are 

Parcelat Nr. 6. 929-  Destinacioni Toke Are 

Parcelat Nr. 7. 938-  Destinacioni Toke Are 

Parcelat Nr. 8. 951-  Destinacioni Toke Are 

Parcelat Nr. 9. 901-  Destinacioni Toke Are 

Parcelat Nr. 10. 976-Destinacioni Toke Are 

Parcelat Nr. 11. 988-Destinacioni Toke Are 

 
Fig.Nr.1   Plan vendosje Parku i aventurave Pukë 

Nëpërgjithesi Parcelat jane me siperfaqe te vogla me destinacion toke are te cilat shfrytezohen nga 

komuniteti i zones per kultivim  fruta-perime bime arash dhe frutore per nevoja ekonomike 
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2.3 KARAKTERISTIKAT E ZONES 

Spërfaqja :  

Rrethi i Pukës, shtrihet në një sipërfaqe prej 1.033,69 km2 ose 103.369 ha toke,. Ajo përbëhet nga 

2 qendra urbane, qytetet Pukë dhe Fushë-Arrëz.  Ndërsa 5 njësitë administrative  janë:  Puka, 

Gjegjani, Rrapë, Qelëz dhe Qerret. Të gjitha njësitë administrative janë aktualisht pjesë e rrethit të 

Pukës dhe e qarkut Shkodër. Bashkia e re ka nën administrimin e saj një qytet dhe 41 fshatra. 

 
Fig.Nr.2: Modeli dixhital i tokës së Bashkisë Pukë 

 
2.4   PERSHKRIMI I PROJEKTIT 

 

Parku i Aventurës Pukë, do të shtrihet ne nje linje prej 1,2 km dhe në te do te instalohen 

(Ndertohen) rreth 25 lojra për të gjithë grup-moshat, si dhe lojra të tjera atraktive, do ti 

bashkëngjiten projektit në zbatimin për riurbanizimin e qytetit të Pukës. Ky projekt plotësues ka 

për qëllim riaktivizimin dhe nxjerrjen në pah të potencialit turistik malor që ka kjo zone, për ta 

kthyer në një destinacion turistik familjar nga më të mëdhenjtë në vend dhe rajon. Projekti i 

riaktivizimit të turizmit malor në Pukë, është një projekt që i bashkëngjitet atij të urbanizimit të 
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qytetit. Parku i Aventurës është një park i përshtatur dhe i projektuar për të qënë pjesë e natyrës, 

duke përdorur sa më shumë elemente natyrore, qe i japin vlera turizmit malor dhe trasformimit 

urbanistik të qytetit në një qytet të mirëfilltë alpin me standarte Europiane. Ideimi i këtij projekti 

nisi si një inciativë për ti dhënë më shumë vlera dhe zhvillim turistiko-ekonomik zonës së Pukës. 

Per realizimin e ketij projekti jane bere bisedime dhe konsultime me institucionet dhe kominitetin 

e zones. Palet e interesit kane rene dakord  per projektimin dhe ndertimi një Zipline që do të jetë 

më i gjati në Europë dhe më i Shpejti me gjatësi 1200 m dhe shpejtësi mesatare mbi 110 km/h  në 

një kënd pjerrësie përafërsisht 13% nga kuota maksimale  986 m,m,n,d,  deri në më të ultën, pra 

tek kulla ulëse e zipline-nit në 836 m,m,n,d,  , pra duke përftuar një disnivel prej gati 150 m 

 
Fig.Nr.3  Projekti (Burimi studimi hollandez) 

 

Ndertimet inxhinierike të platformave për lojrat e ndryshme në pemë, do te jene konforem 

udhezimeve te  inxhinierit të pyjeve, për të mos prishur drurin. Mbërthimi i këtyre platformave në 

trungje do të bëhej me një llastik gome dhe një kurore druri mbrojtës i stazhonuar ku rreth të cilit 

do të lidhej përrreth kavo i celikut i cili ishte gjithashtu i mbështjellë. Pra, çdo gjë është për të 

qënë në harmoni dhe në mbrojtje të natyrës Punimet në dru si p.sh stola, karrige, llampadare për 

ndriçimin gjatë shëtitores, pastrimi dhe rregullimi i zonës pas diges së liqenit për ta bërë të 

vizitueshem nga vizitorët ku janë disa tunele të ish-reparteve ushtarake  park lojrash po në dru për 

fëmijë nën 1,30 m etj rregullime të tilla, që të jenë gjithmonë në kuadrin e “ drurit, dheut, gurit, 

gjelbërimit ”, do të drejtoheshin nga vete ai, për të pasur nje projekt tërësisht natyre-dashëse. 
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Parku kdo te kete potencial t’u ofrojë individëve të ndryshëm aktivitete mjaft të ndryshme: një 

vend takimi, një vend për aktivitete sportive dhe rekreative, një vend për t’u tërhequr nga zhurma 

e qytetit ku individi përballet me natyrën. Objektivi kryesor është të maksimizohet përdorimi nga 

komuniteti, të rinjtë dhe familjarët. Aftësitë sociale që të rinjtë zhvillojnë në këndin e lojrave 

shpesh janë aftësi që ata i mbartin gjatë gjithë jetës së tyre. Shumë studime tregojnë që këndët e 

lojrave janë një nga ambientet më të rëndësishme në aktivitetin e fëmijëve jashtë shtëpisë. Pjesa 

më e madhe e lojrave janë thelbesore për një zhvillim më të shëndetshëm , të lirë dhe spontan të 

fëmijëve. Aktiviteti fizik, ul riskun për probleme psikologjike te fëmijët, dhe ushqen vetë-besimin. 

Pra këndet e lojrave sigurojnë një mundësi ideale për të rinjtë, për të përmirësuar aftësitë e tyre 

fizike. Zhvillime personale mund të zhvillohen nëpërmjet përmirësimit të aftesive si lojën, 

komunikimin dhe bashkëpunimin me fëmijë të tjerë dhe të rritur në parkun e lojrave 

Objekti i përgjithshëm i projektit është ngritja e Parkut në qytetin e Pukës, të përmirësojë në 

mënyrë të qëndrueshme performancën e agjensive turistike dhe të trajnojë të rinj, duke kryer 

aktivitete trajnuese të fokusuara në përmirësimin e efiçencës të zhvillimit të Turizmit në këtë Qark 

 

KAPITULLI  3  STUDIMI GJEOLOGJIK 

3.1 RELACIONI  I STUDIMIT GJEOLOGJIK   
Njësitë gjeomorfologjike  
 
Në strukturën gjeomorfologjike të Bashkisë mbizotërojnë vëllimet malore dhe më pak ato 

kodrinore dhe ultësirat.  

Vëllimet malore karakterizohen nga kreshta të larta, shpate të pjerrëta dhe lugina të thella. 

Vëllimet kryesore malore janë në veri të malit të Krrabit (1680m), në jug lindje të malit Munellës 

(Maja e Kryqit 1991m) dhe në jug të malit Tërbun (Maja e Suçelit 1476m). Mali i Munellës 

përbëhet kryesisht nga shkëmbinjë vullkanikë të zhdukur (deri në 1300-1400m) të cilat mbartin 

pllakë gëlqerore. Munella formon pikën më të lartë të një zinxhiri me drejtim nga Verilindja për 

në Jug perëndim. Pjesa më e lartë gëlqerore e malit ka një karakter alpin dhe me shpate shumë të 

pjerrëta; megjithatë, maja e malit është një rrafshnaltë me shumë gropa dhe lugina.1  

Në Tërbun ka forma e peisazhe nga më të ndryshmet duke filluar që në rrëzë të tij me luginat e 

përrenjve, shpatet e mbushura me lloje të ndryshme bimësie. Atje gjenden gryka e qafa, kodra e 

maja të larta.  
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Në zonën malore të qarkut Shkodër mund të përmendim edhe kreshtat, kurrizoret, kryesisht me 

shtrirje afro meridionale dhe më rrallë paralele.  

Në varësi të strukturave gjeologjike, njësitë morfologjike kodrinore, ku gjenden, kanë forma tipike 

të relievit, si relievet kodrinore të strukturave monoklinike dhe relievet kodrinore të strukturave të 

rrudhura.  

Zona kodrinore e Gomsiqe - Korthpule ka një pjerrësi mesatare deri në 25°. Nga pikëpamja 

gjeologjike, ato janë ndërtuar nga shkëmbinjtë ofiolitikë të zonës së Mirditës, nga masivët 

ultrabazikë të Gomsiqes dhe nga vazhdimësia gabroperidotite e masivit verilindor të Kashnjetit.  

Terreni kodrinor dhe vëllimet malore me kreshtat e tyre përcaktojnë pellgjet ujore të lumenjve 

Drin dhe Fani i Madh. Në zonën e Bashkisë, lumi Drin është i vendosur në rrugën e vet. Pellgu i 

kullimit është në formë V dhe rajonet aluviale janë shumë të vogla. Në mënyrë të ngjashme, Lumi 

Fani i Madh është shtrirja e sipërme e lumit të Fanit dhe baseni i tij paraqet të njëjtën 

gjeomorfologjinë me lumin Drin. 

 

 
Fig.Nr.4 Njësitë gjeomorfologjike në zonën më të gjerë të Bashkisë Pukë 
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Për kuptimin më të mirë të morfologjisë së zonës së studimit dhe nxjerrjen e përfundimeve për sa i 

përket proçeseve gjeomorfologjike, u krye analiza e relievit me ndihmën e modelit dixhital të 

relievit (Digital Elevation Model/D.E.M.). Nga analiza rezultuan të dhëna gjeomorfometrike të 

derivateve, dmth harta e lartësive dhe harta e pjerrësive të zonës së studimit që ndihmon në 

njohjen e formave të ndryshme gjeologjike dhe në kuptimin e zhvillimit të zonës.  

 
Tab.1: Klasifikimi i relievit (sipas Dikau, 1989) i zonës së studimit 

 
Siç duket në histogram (Grafiku 1.3.7.2.1) dhe në hartën e lartësive (fig 1.3.7.2.1.b) në përputhje 

me klasifikimin sipas Dikau rreth 40,04% të relievit të zonës karakterizohet si kodrinor, rreth 

23,10% karakterizohet si malor, rreth 36,22% si gjysmë malor dhe rreth 0,64% karakterizohet si 

fushor. Një parametër i rëndësishëm për analizën e mëtejshme të relievit të një zone, është 

pjerrësia e tij. Në bazë të saj mund të nxirren përfundime në lidhje me shkallën e erozionit që 

kryhet në një zonë. 

 
Fig.Nr.5: Modeli dixhital i tokës së Bashkisë Pukë 
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Fig.Nr.6: Klasifikimi i lartësisë Pukë, sipas DIKAU, 1989 

 
Një parametër i cili mund të llogaritet dhe të kuantifikohet nga analiza e mëtejshme e modelit 

dixhital të relievit (DEM) është pjerrësia e relievit. Pjerrësia e relievit është madhësia më e 

përhapur topografike dhe me rëndësi të madhe për çdo kërkim gjeomorfologjik. Si pjerrësi 

përcaktohet ndryshimi maksimal i lartësisë në çdo pikë të një sipërfaqeje. Sa më e vogël vlera e 

pjerrësisë, aq më i sheshtë është relievi, ndërsa sa më e madhe vlera e pjerrësisë, aq më i pjerrët 

është relievi. Pjerrësitë llogariten ose në gradë ose në përqindje (%). Duke marrë parasysh 

klasifikimin e pjerrësive të relievit që propozoi Demek (1972), i cili më pas u adaptua nga 

Komisioni i Kërkimeve Gjeomorfologjike dhe i Hartografisë (Commision on Geomorphological 

Survey and Mapping) të Bashkimit Gjeografik Ndërkombëtar (IGU – International Geographical 

Union), u bë klasifikimi i pjerrësive në 6 kategori kryesore (Demek, 1972).  

Pjerrësia 0 – 2°: Reliev i sheshtë deri në pak i pjerrët (Sipërfaqe nivelimi, Tarraca). Fillimi i 

erozionit tip mbulese. Mungesë problemesh në veprimtaritë njerëzore (transporte, ndërtim, 

bujqësi, prerje e drurëve).  

Pjerrësia 2° – 5°: Reliev pak i pjerrët (nivelet e ulëta të luginave, zonat e shpateve të 

dunave). Erozioni i mbulesës dhe fillimi i erozionit me brazda. Në zona me mbulesë bimore, 

vërehet fillimi i shkarjes së dherave. Masat e mbrojtjes së tokës në zonat e kultivuara. Vështirësi e 

lehtë në lëvizjen e mjeteve, mundësi vendbanimi dhe funksionimit të industrive. Kultivimi është i 

mundur me përdorimin e makinerive. Rekomandohet kultivimi sipas izohipseve.  
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Pjerrëisa 5° – 15°: Reliev shumë i pjerrët (shpatet e luginave, shkallëzime tektonike). 

Lëvizjet e masive, erozion i fortë i tipit të mbulesës dhe me brazda, procese të theksuara erozive, 

në zona me mbulim të ulët bimor por fillimi i tyre dhe në zona me mbulim bimor të dendur. 

Rrëshqitje të mundshme të dherave dhe shkarje. Vështirësi të mëdha në ndërtimin e rrugëve dhe 

në lëvizjen e mjeteve. Kultivimi është i pamundur pa përdorimin e tarracave. Vështirësi në 

përdorimin e mekanizmave bujqësore.  

Pjerrësia 15° – 35°: Reliev i thyer (15° - 25°) deri shumë i thyer (25° – 35°) (shpatet e 

luginave të maleve të mesme). Proçese të forta zhveshjeje të çfarëdo lloji, shkarje dherash, 

rrjedhje balte, erozion shumë i theksuar linear dhe me brazda, si në zona të zhveshura ashtu dhe të 

mbuluara (pyje). Lëvizja është e mundur vetëm mekanizma me zinxhir. Kultivimi i pamundur, 

prerja e drurëve jo e favorshme. Zonë pyjesh dhe kullotash.  

Pjerrësia 35° - 55°: Reliev rëpire (shpate shumë të pjerrëta të luginave të maleve të larta, 

shpatet e kanioneve prej gurësh gëlqerorë). Shtresë toke shumë e hollë, e pavazhduar, zhveshje 

e theksuar e materialit mëmë, ekspozim i fortë ndaj faktorëve të erozionit dhe të gravitetit. Kalimi 

i pamundur. Zonë pyjesh, kufiri i shfrytëzimit të prerjes së druve.  

Pjerrësi > 55°: Reliev vertikal. Mungesë dheu. Zhveshje e shkëmbinjve dhe rënie e 

shkëmbinjve. Pamundësi e shfrytëzimit ekonomik. Prirjet territorial në zonën e studimit variojnë 

nga 0-68°. Sipas histogramës (skema 1.3.7.2.2) dhe hartës së prirjeve (fig.1.3.7.2.2) dalim në 

përfundimin se zona në studim karakterizohet kryesisht nga një reliev i pjerrët me vlerë 57,28% të 

shtrirjes së përgjithshme të zonës në studim ndërkohë pasohet nga sipërfaqe me pjerrësi të fortë 

me vlerë 28,79%. Sipërfaqet e sheshta dhe lehtësisht të pjerrëta (0-5°) okupojnë 4,96%, ndërsa 

sipërfaqet e pjerrëta deri vertikale okupojnë 8,98%. 

 

Kushtet hidrogjeologjike  

Puka ka si krahinë gjeoetnologjike shtrihet në pjesën qendrore të Shqipërisë Veriore: për gjatë 

krahut të majtë të Drinit, që nga Ura e Vezirit e Fusha e Dukagjinit në lindje dhe deri në afërsi të 

grykëderdhjes së Gomsiqes në perëndim. Nga jugu e ndajnë me Mirditën kreshtat malore: maja e 

Runës, Thirra, Maja e Roshit, Bjeshkët e Tërbunit etj. 
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Fig.Nr.7 Liqenet e Pukës 

Pasuri ujore (Hidrografia) nuk perbehet vetem nga rreshjet e shiut dhe bores sasia e te cilave 

eshte e larte por vlen te  permendim e dhe burimet nenetokesore. Ne teritorin e Pukes ekzistojne 

dy basene. Rreth 17 km te lumit Drin i perkasin zones qe administron Puka.  

Në Bashkinë Pukë resurset ujore nëntokësore janë të lidhur me akuiferë të disa llojeve, por që në 

një shkallë shumë të madhe janë përhapur akuiferët me porozitet çarjesh. Të gjithë llojet e tjera të 

akuiferëve kanë përhapje shumë më të vogël. Në mënyrë të veçantë ujëmbajtësit veçanërisht 

porozë me përshkueshmëri dhe kapacitet të lartë kanë pamje minimale dhe nuk kanë vlerë të 

përmenden në detaje. Ato janë të lidhura me shtretërit e lumenjve dhe ujëvarat. Sipas studimit 

Gjeologjia - Gjeoresurset - Gjeorreziqetpër Bashkia Pukë nga Sherbimi Gjeologjik Shqiptar, 

formacionet hidrogjeologjike janë përshkruar në vijim. 

 Akuiferët me porozitet ndërkokrrizore me përhapje të kufzuar dhe ujëpërcjellëshmëri të 
ulët deri shumë të ulët.  

Akuiferët e shkrifët me përhapje të kufzuar dhe ujëpërcjellshmëri të ulët deri shumë të ulët lidhen 

me depozitimet aluviale të Hollocenit (zhavore, rëra, alevrite e argjila), me depozitimet e përziera 

deluvialealuviale e depozitime të shpatit të Pleistocen – Hollocenit (argjila, alevrite rëra, zhavore e 

copëra shkëmbinjsh). Në teritorin e Bashkisë Pukë ato zënë një sipërfaqe relativisht të vogël prej 

37 km2. Përhapjen më të madhe ky akuifer e ka në luginën e Fanit duke flluar nga fshati Shkozë, 

në Gojan e deri në Gjegjan më në jug. Ai përhapet gjithashtu në trajtën e shumë daljeve me forma 

në trajtë njollash, të vendosur kryesiht mbi akuiferët më porozitet çarjesh. Për shkak të paraqitjes 

së shpërndarë të këtij formacioni nuk është përcaktuar në shkallën 1:50,000 të hartës 

hidrogjeologjike. 

https://sq.wikipedia.org/w/index.php?title=Skeda:Shetitje_me_varke.jpg&filetimestamp=20140707195412&
https://sq.wikipedia.org/w/index.php?title=Skeda:Shetitje_me_varke.jpg&filetimestamp=20140707195412&�
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Akuiferë me porozitet poro - çarje me përhapje të kufzuar dhe ujëmbajtje të ulët deri në 
shumë të ulët.  

Akuiferët me porozitet poro/çarje dhe ujëmbajtje të ulët deri në shumë të ulët kanë përhapje të 

kufzuar dhe ndërtohen kryesisht nga konglomeate, ranor dhe argjila të pliocen-Pleistocenit dhe 

seria vullkanogjenosedimentare e Triasikut Mesëm-Jurasik i Poshtëm. Ato përhapen kryesisht në 

jugperëndim e juglindje të Qerretit të Madh, në Karmë, Korthpulë (Verrishta), etj. Në këtë tip 

akuiferi burimet janë shumë të rralla e me prurje shumë të ulta, nën 0.1 l/s. Burimi i ushqimit të 

tyre janë rreshjet dhe akuiferët fqinjë. Ujërat janë pa shije, pa erë, pa ngjyrë dhe cilësisht të mirë 

për tu pirë; përbërja kimike kushtëzohet nga litologjia akuifere. Ato shrytëzohen nga përdorues të 

veçantë familjar. 

Akuifer me porozitet çarjesh me uje përshkueshmëri mesatare - të ulët.  

Akuifer me porozitet çarjesh me ujpërshkueshmëri mesatare- të ulët kanë përhapje shumë të gjërë 

në Bashkinë e Pukës dhe zënë rreth 384 km2 ose 76 % të sipërfaqes së saj. Këto akuiferë 

ndërtohen nga shkëmbinj magmatikë intruzivë (kryesisht shkëmbinj ultrabazikë e bazikë). Akuifër 

shtrihen në Krrab, në Tërbun, në Gomsiqe, Korthpulë, Fushë Arrëz, Gjegjan, Lumzi, etj. 

Akuifer me porozitet çarjes - karst me përhapje të kufzuar me ujëpërshkueshmëri tepër të 
ndryshueshme, vende-vende shumë të lartë.  

Akuiferët me porozitet çarjes-karst ndërtohen nga gëlqerorë shtresor të Kretakut të Sipërm; 

gëlqerorë e gëlqerorë konglomeratike të Kretakut të Poshtëm, gëlqerorë shtresorë -pllakore me 

silicorë të Triasikut të Mesëm – Jurasik i Mesëm. Këto akuiferë kanë përhapje relativisht të 

kufzuar, rreth 22.8 km2. Ato përhapen në pjesën qëndrore veriore të bashkisë nga ana 

perëndimore Dush – Qerret i Madh, në Qerretin e Vogël e deri në perëndim të Lëvrushkut. Ato 

përhapen gjithashtu në anën më veriprëndimore të bashkisë në Karmë (Vni) e në anën juglindore. 

Në trajtë njollash ky akuifer takohet midis fshatrave Kçira e Epërme deri në Perëndim të Qerretit 

të Vogël. Ujërat nëntokësorë që drenojnë nga ky akuifer janë rreth 163 l/s. 

Praktikisht jo akuiferë. 

 Në Bashkinë e Pukës mjedisi praktikisht jo akuiferët zen një sipërfaqen të vogël prej 29 km2. Ky 

mjedis ndërtohet kryesisht nga flishi i Maastriktian-Eoceni (alevrito-ranor-mergelor). Nga këto 

formacione drenojnë edhe burime me prurje të ulta nën 1.5 l/s. 
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Analiza e elementeve kimike te ujrave 

Kontrollet mbi parametrat fiziko-kimikë të ujërave sipërfaqësore dhe nëntokësore tregojnë se ato 

janë të mira për të përmbushur nevojat e ujit të pijshëm dhe ujitjes. Megjithatë, ndikimi i 

mëvonshëm mbi to për shkak, së pari, të aktiviteteve minerare dhe së dyti, metodave të kultivimit, 

shpërndarjes së pakontrolluar të mbetjeve urbane dhe industriale, kanë bërë të pamjaftueshëm këtë 

burim të rëndësishëm, ndërsa banorët që e konsumojnë atë - të cënueshëm ndaj sëmundjeve.  

Nga Studimi i Shërbimit Gjeologjik Shqiptar për Bashkinë,2 i cili i referohet cilësisë së ujërave 

nëntokësore të kontrolluara në burime të ndryshme natyrore të përhapura gjithandej në bashki, 

kanë dalë konkluzionet e mëposhtme lidhur me parametrat fiziko-kimikë.  

Ujërat nëntokësore të akuiferëve me porozitet ndërkokrrizore me përhapje të kufizuar dhe 

ujëpërcjellëshmëri të ulët deri shumë të ulët kanë veti fzike e kimike të mira. Janë pa shije, pa 

ngjyrë, pa erë, trasparente, me temperaturë më të lartë se ujrat e ultrabazikëve 12-140 C. Edhe 

mineralizimi i tyre është më i lartë se sa tek burimet e akuiferëve me porozitet çarjesh. Ai shkon 

nga 0.25 - 0.3 gr/l. Kjo ndodh për shkak të shtimit të kohës së kontaktit ujë - shkëmb i ujërave dhe 

që lëvizin më ngadalë nëpër këto akuiferë porozë, duke rritur mineralizimin e tyre.  

Përbërja cilësore e ujërave të burimeve të akuiferëve me porozitet çarjes - karst me përhapje të 

kufizuar dhe me ujëpërshkueshmëri tepër të ndryshueshme, vende-vende shumë të lartë është e 

mirë. Temperatura e tyre luhatet nga 6.2 deri në 13.50C dhe mineralizimi i përgjithshëm rreth 240 

mg/l, fortësia e përgjithshme reth 6.7 dH, dhe vlerat e Ph rreth 8. Ato i përkasin kryesisht tipit 

hidrokimik HCO3-Ca.  

Ujërat nëntokësore të akuiferëve me porozitet/çarje me përhapje të kufzuar dhe ujëmbajtje të ulët 

deri në shumë të ulët janë pa shije, pa erë, pa ngjyrë dhe cilësisht të mirë për tu pirë; përbërja 

kimike kushtëzohet nga litologjia akuifere. Ato shrytëzohen nga përdorues të veçantë familjar.  

Në akuiferët me porozitet çarjesh me ujpërshkueshmëri mesatare - të ulët dallohen cilësi të 

ndryshme të ujërave sipas origjinës së tyre. Për shembull, ujërat nëntokësore të Akuiferit të 

masivit të Krrabit kanë veti fziko-kimike shumë të mira. Mineralizimi i përgjithshëm i tyre është 

në 600 mg/l, ujërat e këtij tipi janë shumë të buta, dhe në varësi të shkëmbinjve ku qarkullojnë 

janë të tipit me bikarbonat magneziale (HCO3 – Mg) ose hidrokarbonat – kalçiumi (HCO3 – Ca) 

por edhe tipe të përziera HCO3–Ca–Mg e Mg–Na–Ca. Mbetja e thatë në këto burime luhatet nga 

18-300 mg/l. Temperatura e ujit të burimeve në këtë akuifer varion nga 3-18.20 C,zakonisht ato 

janë 9 – 12.50 C.  

Përkatësisht, ujërat nëntokësore të Akuiferit të masivit të Pukës, kanë veti fziko-kimike të mira. 

Mineralizmi i përgjithshëm i ujërave në burime luhatet nga 84 mg/l deri në 264 mg/l, fortësia e 
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përgjithshme nga 1.7 deri në 9.650 gj dhe temperatura nga 9 deri në 130 C. Tipet hidrokimike të 

ujërave nëntokësore të akuiferit janë kryesisht HCO3–Mg; HCO3–Mg–Na; HCO3–Mg–Ca–Na.  

Në akuiferët jo akuiferë, burimet kanë cilësi të mirë për përdorim për tu pirë dhe shfrytëzohen nga 

familja të veçanta. Ato kanë mineralizim të përgjithshëm rreth 220 mg/l, Fp reth 7.70 dH dhe Ph 

në vlerat rreth 7.8. Janë kryesisht të tipit HCO3-Ca-SO4. 

Burimi i informacionit: ngaburimiSHGJSH 2017, “Gjeologjia - Gjeoresurset - Gjeorreziqet dhe 

Mjedisi në Bashkitë e Shqipërisë”   

 

3.2 STUDIMI GJEOLOGJIK-INXHINIERIK & HARTA GJEOLOGJIKE 

Shqipëria ndodhet në kufirin e jashtëm të Detit Adriatik, midis Dinarideve në veri (Mali i Zi, etj.) 

dhe Helenideve në jug (Greqi) (Fig. 1.3.2.1.2). Gjeotektonikisht, Shqipëria është pjesë e zinxhirit 

Peri-Adriatik të sistemit orogjenik Alpin. Ky sistem përfshin Albanidet-Dinaridet-Helenidet dhe 

Apeninet, që janë produkt i subduksionit të tyre dhe historisë së kolizionit dhe aktualisht janë të 

ndara nga kepi Puglia- Adriatik (Fig. 1.3.2.1.1). Sipas Velaj, T. (2015) gjeologjikisht, mund të 

dallohen tre njësi të mëdha gjeologjike në Albanide: (i) në kepin autokton Puglia-Adriatik, (ii) 

orogjeni i Albanideve që ndahet në Albanidet e jashtme, të zhvilluara në Shqipërinë perëndimore 

nga njëra anë dhe Albanidet e brendshme të Shqipërisë lindore nga ana tjetër dhe (iii) depresioni 

Periadriatik. Ndarja në zonat gjeotektonike tregon gjeo-mjediset e krijimit të formacioneve 

gjeologjike dhe marrëdhëniet midis tyre. Zona në fjalë i përket zonave gjeografike Mirdita dhe 

Crasta-Cukalli. (Fig. 1.3.2.1.3) Zona e Mirditës Zona e Mirditës, bën pjesë në Albanidet e 

brendshme dhe përfaqësohet nga kompleksi ofiolitik me të njëjtin emër, seria vullkano-

sedimentare dhe korniza karbonatike triasiko-jurasike e saj. Në këtë zonë gjithashtu përfshihen 

seria karbonatiko-silicore pelagjike (T2), depozitimet terrigjenokarbonatike e karbonatike të 

Kretakut dhe depozitimet mollasike Pliocenike e Plio-Kuaternare të gropave kontinentale. 
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Fig.Nr.8 Profili rajonal në zonën e Adriatikut (Shqipëria dhe Italia) (Burimi: Velaj T., 2015) 

 

 
Fig.Nr.9 Pozicion rajonal Shqipërisë (Burimi: http://aea-al.org/wp   content/uploads/2014/07/ 

GeologicalOverview-Albania.pdf) 
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Fig.Nr.10 Harta skematike e njësive tektonike në Shqipëri. Shënohet pozicioni i Bashkisë Puke. (Burimi: Harta 
Gjeologjike Qarku Shkoder, Shkalla 1:100.000, e modifikuar nga autori). 

Gjeologjia lokale 

 Sipas studimit ‘Gjeologjia - Gjeoresurset - Gjeorreziqet dhe Mjedisi në Bashkitë e Shqipërisë’ per 

Bashkia Pukë dhe me hartën Gjeologjike të Bashkisë Pukë, shkalla 1:50.000 të Shërbimi 

Gjeologjik të Shqipërisë, në ndërtimin gjeologjik të rajonit në bashkinë e Pukës marrin pjesë 

shkëmbinjët magmatikë e sedimentar të përbërjeve e moshave të ndryshme të inkuadruar në zonat 
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strukturalo - faciale të Mirditës, dhe nënzonës së Cukalit. Thyerja e Drinit, në veriperëndim është 

elementi 23 tektonik kryesor, ku vërehet mbivendosja e zonës Mirdita ndaj Cukalit. Veprimtaria 

magmatike në rajonin e studimit është zhvilluar gjatë Paleozoit dhe Mesozoit. Prodhimet 

magmatike i përkasin facieve vullkanike,intruzive dhe subvullkanike. Ndërmjet tyre veçohen 

shkëmbinjtë magmatikë të moshës së Triasikut të poshtëm dhe të mesëm dhe ofolitet Jurasike Në 

rajonin e studiuar ofolitet përfaqësohen në pjesën më të madhe nga shkëmbinjtë ultrabazike të tre 

masiveve perëndimore (Krrabi, Puka, Gomsiqe) nga ato bazike gabrore (gabro troktolitet e 

Qelzes, GojanRrasit, Kçirë - Korthpule) dhe më tej shkëmbinjtë vullkanogjene bazike – mesataro 

– acid në marrëdhënie tektonike me ultrabazikët. Mbulesa më e hershme e ofoliteve të rajonit 

përfaqsohet nga depozitimet sedimentare të Titonian – Valanzhinianit (J3 ) të cilët në Kaftalle, 

Gomsiqe, Kçirë e deri në Qerret, Levrushk zenë një sipërfaqe të konsiderueshme. Mbulesa më re e 

ofoliteve të rajonit përfaqësohet nga depozitimet e neogjen – kuaternarit, që mbushin gropat, 

ultësirat ndërmalore si në Qerret të madh, Kçirë -Korthpule etj. 

 Në përgjithësi kompleksi ofolitik paraqitet i rrudhosur lehtë por dëshifrimi i kësaj strukture 

komplikohet nga prishjet tektonike shkëputëse me orientim kryesisht meridional por edhe 

gjerësore. Në këtë kompleks vërehen edhe tektonika të karakterit shkëputës, tektonika regjionale 

deri në millonite që zgjaten VP – JL. Në kornizën karbonatike të zonës së Mirditës vërehen 

tektonika gjatësore që zgjaten 5 – 6 km me rënie gati vertikale. Nga prishjet shkëputëse – 

mbihypëse gati gjatësore me drejtim VL – JP më e madhja në rajon rreth 30 km është ajo që nis 

nga V në Berishë – Bushat Levrushk – Buzhalë – Ukth – Qerret vogël – Qerret madh – Kçirë – 

Gomsiqe duke patur mjaft degëzime dhe prishje tjera paralele. 

 Më konkretisht, formacionet gjeologjike të gjetura në kufijtë e Bashkisë janë si më poshtë:  

Nën / zona e Cukalit  

Triasi i mesëm (T2)  

Këto depozitime janë të përhapura në pjesën veriperëndimore të rajonit. Ndërtohen nga rreshpe 

argjilito –sericitike dhe mergelore shpesh me pamje flitike me ngjyrë hiri të errët që përmbajnë 

konglomerate, zaje dhe bloqe të shkëmbinjve koglomeratë.  

Depozitimet e Triasikut sipërm (T3)  

Përhapen në pjesën veriperëndimore të rajonit në shpatet e malit Mulqithit dhe përfaqësohen nga 

gëlqerorë shtresë hollë biomikritike, shpesh herë me bivalvorë pelagjik shkëmbformues gëlqerorë 

të dolomitizuar me thjerrëza silicorësh. Në prerjet e Triasit të sipërm janë të shpeshtë dhe 
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gëlqerorët shtresë trashë, konglo-brekçore, turbiditike të rrjedhjes së copave për gravitet. Në të 

gjithë prerjen takohen thjerrza e konkrecione silicorësh. 

Jurasiku i sipërm – Kretaku i poshtem (J3m – Cr1) 

 Përfaqësohen nga radiolarite, gëlqerorë radiolaritike, gëlqerorë me kalpionelide, reshpe mergelore 

– silicore dhe përhapen në malin e Çikokut, rreth depozitimeve kretake të malit Vilës etj. Ato 

vendosen me pushim mbi gëlqerorët me silicorë të triasit të sipërm. Radiolaritet në pjesën e 

poshtme janë me ngjyrë hiri kurse në pjesën e sipërme dora dorës kalojnë në llojet e kuqe me një 

përmbajtje të madhe të materialit rreshpore – silicore. 

 Kretakut sipërm (Cr2) 

Përfaqësohet nga gëlqerorë biomikritik me globotruncana, shtresë hollë – shtresë mesëm 

gëlqerorë turbiditike e silicore dhe përhapen në pjesën VP të planshetit, kryesisht në kurorat e 

majave të larta si ne majen e Vilës, majen e Qerretit, majen Shkezës etj, deri në bregun e lumit 

Drin si në Palaj – Gushte etj. Ndërmjet gëlqerorëve takohen dhe shtresa të rralla të kalkareniteve 

si dhe konkrecione dhe shtresa të holla silicorësh. 

Mastriktian – Eoceni (Cr2m -Pg2) 

 Formacioni i rreshpeve Xhani, që rrethon bërthamën e strukturës kupolore karbonatike të Cukalit, 

shtrihet në veriperëndim duke flluar nga Milla, Bushat, Buzhale, Koman (Shenkolle).Më në 

perëndim të rajonit shfaqet përsëri në Karme (Pecaj) – Karme (Markolaj). Ky formacion në 

perëndim e veriperëndim mbihipet nga zona e Alpeve Shqiptare, kurse në juglindje nga zona e 

Mirditës. Në përgjithësi rreshpet Xhani vendosen mbi gëlqerorët me Globotruncana të Cukalit 

nëpërmjet pakos kalimtare, me trashësi 13 – 20m. Ky formacion përfaqësohet nga rreshpe argjilo 

mergelore me shtresa ranorësh,shtresa gëlqerorësh kryesisht turbidik si dhe me copa blloqe 

(olistolite) brenda rreshpeve. 

 Zona Mirdita: Në territorin e bashkisë Pukë kjo zonë është e përfaqësuar nga njësitë 
litostratigrafke si më poshtë: 

Depozitimet e Triasikut të mesëm – poshtëm ( T1– 2)  

Këto depozitime takohen nga Karma, Qerret i vogël, Ukth deri në lagjen Skurak të Bushatit kanë 

kryesisht kontakte tektonike me shkëmbinjtë anësorë. Prerja e përgjithësuar e këtyre depozitimeve 

nga poshtë – lart përfaqësohet nga gëlqerorë të kuq nyjor, gëlqerorë dolomitik rozë verdhacake, 

vullkanite, shiste argjilore e silicorë radiolaritik me trashësi nga 120 – 250m. 
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Depozitimet e Triasikut i mesëm – Jurasik i mesëm (T2 – J2).  

Këto depozitime takohen në formë blloqesh, fragmente të vegjël e të mëdhenj tektonik brenda 

depozitimeve të Jurasikut të sipërm në Kaftalle, Korthpulë, Kçirë, Qerret dhe gjithashtu në dalje të 

veçanta drejt Veriut në Rrasen e Qerretit, në majën e Kaçilingut, Qerret i Vogël, Ukth Buzhalë 

dhe përfaqësohen nga gëlqerorë radiolaritikë me ndërshtresa silicorësh. 

Jurasiku i mesëm - i siperm (J2 - 3)  

Depozitimet e Jurasikut te mesem – të sipërm përfaqësohen kryesisht nga silicorët radiolaritike. 

Litofacia e silicoreve radiolaritike të Jurasikut të mesëm – të sipërm shtrihet mbi formacione të 

ndryshme gjeologjike: a. Mbulesë sedimentare e vullkaniteve të masiveve ofolitike jurasike. b. 

Mbulesë sedimentare e gëlqerorëve pllakorë me silicorë të nënzonave pelagjike të Qerret – 

Miliskase. c. Mbulesë sedimentare e formacionit vullkano-sedimentar (bT2-J1) në rajone 

periferike 

Melanzhi Mirdita (Pakoja argjilite me copa) J3  

Në këtë rajon ky formacion ka një perhapje në pjesën lindore nga Koshaj deri në Kimëz, ndërsa në 

pjesën perëndimore nga Kaftalla – Gomsiqe – Dush – Karmë – Qerret – Buzhalë – Bushat. Kjo 

litofacie karakteristike është quatur më parë “pako argjilite me copa” apo “suita Kimza” (Qirinxhi 

etj. 1973). Ai shtrihet mbi vullkanitet e pjesës së sipërme të ofoliteve lindore dhe perëndimore, 

rrallë mbi gabrodiabazet. Këto formime vendosen direkt mbi silicorët, përgjithësisht në pajtim 

meto dhe me pajtushmëri ose jo me vullkanitet. Mendimet për moshën e kësaj sekuence janë të 

ndryshme. Ky formacion përbëhet nga një matriks argjilor i ngjyrosur në gri, gri të gjelbërt, me 

zotërim të blloqeve të ranorve arkozë, vende vende me pjesmarrje të konglomeratëve. Copat dhe 

blloqet janë vendosur pa ndonjë rregull. Ata përfaqësohen nga gëlqërore triasikë e jurasikë dhe më 

të vjetër, vullkanite tipike të formacionit vullkano – sedimentar triasiko – liasik (bazalte, trahite 

alkalinore, albitofre). Këto depozitime në sektorët e këtij rajoni kanë trashësi vertikale të 

dukeshme deri 350 – 400 m, të matura me shpime në Kimez, Mushtë. Për sektorët më 

perëndimorë, si në Kacinar – Simon – Kalur ato vlerësohën deri 600 m 

Depozitimet e Kretakut të Poshtëm Cr1 (Barem – Apt)  

Këto formime përfaqësohen nga depozitimet terrigjeno – karbonatike të Barremian – Aptianit 

(Marku 2000). Kanë përhapje të gjerë në malin e Munellës (që shënojnë kreun e prerjes) deri mbi 

Domgjon, Mushtë dhe Livadhet e Buta e Bisakë të Fanit, ndërsa në lindje jashtë rajonit ato fllojnë 

në Baremian e shkojnë deri në Santonian në Zepe, Guri Nuses e Malin e Shejtë. Κëto depozitime 
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ndahen në shtatë litofacje të grupuara në tre pjesë: në pjesën e poshtëme të Baremianit grupohen 

tre litofacje: të brekçieve, e ndërthurjeve të brekçieve. e konglomerateve me shkëmbinj pllakorë 

karbonatikë. Në pjesën e mesme grupohen dy litiofacje të Baremianit: ajo e ndërthurjeve flishore 

– floishoidale dhe litofacja e konglomerateve të pangopur me copra dhe thjerrza qymyresh të 

koksifkueshme. Ndërsa në pjesën e sipërme grupohen litofacjet e ndërthurjeve të konglomerateve 

me gëlqerorët konglomeratikë dhe prerja mbyllet me gëlqerorët masive e shtresë trashë koralo – 

algore dhe biomikritike. Në Munellë pjesa më e sipërme e Kretakut është Aptiani dhe më në jug 

në Malin e Shejtë dhe Gurin e Nuses, është deri në Senomanian (Cr2) me gëlqerorë masivë 

organogjenë me rudiste e nerinea. Në përgjithësi këto depozitime kanë rënie të butë lindore 15-

25°, pak të onduluar dhe në lindje rënie më të butë perëndimore 5 – 15°, duke dhënë formën e një 

sinklinali me zhytje jugore, si dhe blloqe të rrëshqitur e të varur nga shplarje të bazamentit 

magmatik si në Mollë Kuqe në veri, Munellë, Mushtë, pjesa lindore e Munellës. 

Pliocen – Pleistocen (N2 – Qp).  

Depozitime konglomerate, ranore, argjila dhe suargjila. Këto depozitime përhapen kryesisht në 

gropën e Qerretit, Kçirës, Korthpulë (fg. I. 1.). Përfaqësohen nga depozitime trashamane terigjene, 

kontinentale, konglomerato – ranore, të grumbulluara në liqene ndërmalore e deltat e lumenjve që 

derdheshin në to, duke formuar në ditët tona gropa ndërmalore. Këto depozitime vendosen 

transgresivisht e me mospajtim këndor me kënd 5-15o mbi shkëmbinjtë ofolitike, duke i mbuluar 

ato me trashësi nga disa m 

Holoceni i vonshëm (Qh2)  

Depozitime aluviale: Këto janë depozitimet që takohen në shtratin e lumit Gomsiqe, Gomine, Fan 

i madh ku përfaqësohen nga zhavorre, alevrite, argjila, llum argjilor. Këto depozitime kanë qënë 

dhe janë objekt i shfrytëzimit të inerteve në disa vende të lumit Fan i madh si në Shkozë, Gojan, 

Gjegjan pasi kryesisht përfaqësohen nga zhavore, zhure dhe rëra. 

Pleistocen – Holocenit – Qp – h  

Depozitime të përziera aluviale – deluviale – proluviale, brekçie shpatesh, zhavore, rëra. Në 

rajonin e studimit këto depozitime zënë një sipërfaqe të konsiderueshme të rajonit. Takohen nga 

veriu në drejtim të jugut duke flluar nga fshati Mille (Tmug), Bushat, Dushnez, Levrushk, 

Buzhale, Qelez, Dush, Pukë, Kabash, Blinisht, Bicaj, Rrape, Kaulina, Shkozë, Gojan, Gjegjan, 

Rras, Kalivare, Mushtë. Përfaqësohen nga material të padiferencuar me zaje jo fort të 

rrumbullakosura, të cilët kanë përbërje të shkëmbinjëve gëlqerorë,ultrabazik, bazik, vullkanite, 
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alevrolito – argjilore me ngjyrë të kuqe, që janë çarë shkatërruar grryer dhe transportuar. 

Gjithashtu dallohen depozitimet e fundit të shpatit me argjila ngjyrë kafe. Sot ato përbëjnë dhe 

tokat bujqësore të fshatrave të mësipërm. 

Magmatizmi  

Ofolitet Jurasike  

Në rajonin e bashkisë Pukë shkëmbinjtë ofolitik kanë një përhapje të madhe duke zënë pothuajse 

rreth 90% të rajonit.Ato përfaqësohen nga: Ofolitet e tipit perëndimor (MORB) që përbëhen nga 

sekuenca ultramafke harcburgit – lercolitike, sekuenca plutonike kryesisht gabrore e tipit troktolit 

dhe sekuenca vullkanike bazaltike e tipit MORB që mbulohen nga silicorët radiolaritike (fg. I. 3.). 

Ofolitet e tipit lindor (SSZ) përbëhen nga, sekuenca plutonike gabro (të tipit gabronorit) – 

plagiogranitike, kompleksi i dajkave paralele dhe sekuenca vullkanike bazalto – dacitike që 

mbulohet nga silicorët radiolaritike (fg. I. 3.) 

 

KAPITULLI  4   REZERVA E REFRENCA 

4.1 FAKTORET E NEGLIZHUAR NE STUDIM 

4.2         REFERANCAT 

KAPITULLI   5  OKUMENTAT E BASHKELIDHUR 

5.1.        DOKUMENTACIONI I DEPOZITUAR NGA POROSITESI 

 

5.2         FOTO NGA ZONA KU DO ZHVILLOHET PROJEKTI   
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Fig.Nr.11 Kulla e nisjes Zipline, foto ditën (Kodër Mehaj, Puke) 

  

 
Fig.Nr.12 Modele aplikimi i lojërave te aventurës Puke për të gjithë grup moshat 

                                                                                      PROJEKTUESI 

                                                                                                                   ”UNITEC-STUDIO” shpk 
                                                                                                  Ing. Lamce BEGAJ 
 
                                                                                                       Administrator                                                                                                         



INFORMATION CONSULTANCY 

 

About the vegetation and phytosanitary status of the vegetation around the Puka lake 

The area around the city's artificial lake is covered with Pseudotsuga douglas menziensis, black pine, 
linden, willow and vine plants. All the trees with the exception of the wine and pomegranate are 
cultivated in the former forest nursery plant next to the object under consideration. 

Their vegetative state: 

 

All the plants have a very good development starting with the root system, trunks in the form of a 
characteristic cone and their full crown; 

Two trees are in poor condition where the signs of decay have started from the skeletal part and with a 
weak development of the trunk and the wreath; 

Phytosanitary situation 

The condition of all trees is very good and does not present any symptoms of infection by pathogens; 

Dendrometric data: 

 

Diameter varies from 40 to 45 cm. 

The height varies from 25 to 30m. 

The average age of trees varies from 45 to 47 years. 

 Recommendations: 

 

1. The two poorly-populated trees, a douglas and a tuje tree, should be cut; 

2. The trimming of the dry branches should be in the same plan with the trunk, without causing any 
wound spreads and preferably the finished surface to be painted with special paste; 

3. In none of the trees, it is forbidden to place direct metal cables or circles around the trunk as well as 
using any trunk checking mechanism. 

 

 Forest Ing. Selim Dini  

 

 

                                                                                                                                                 Pukë, on 30.08.2017 



 

 

BASHKIA E PUKES 

Drejtoria e Urbanistikes dhe Planifikimit te Territorit 
 
 

RELACION MBI SIGURINE E ZIPLINE 

 

EMËRTIMI I OBJEKTIT : 
 

“PARKU I AVENTURAVE PUKE“ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



Pershkrimi 
 

Një linjë Zip ose sic shihet dhe si ZIPLINE perbehet nga nje kabllo që mbart nje ngarkese te 

caktuar mes dy pika në lartësi të ndryshme.  

Graviteti është motori i vetëm, duke u dhënë klientëve emocionin fillestar të fluturimit teksa 

rreshqasin ne kabllo.  

 

Një sistem i linjave Zip mund të përfshijë disa kabllo paralele dhe stacionet e ndërmjetme, 

për të rritur kapacitetin ndërkohë që i përshtaten gjeomorfologjise se relievit. Kompania 

Treehopper B.V. (tregton si SKYËALKER Adventure Builders) vazhdimisht i azhurnon 

strukturat dhe përbërësit e linjave Zip, duke synuar një udhëtim drejt emocione të forta në siguri 

maksimale.  

 

Kompania Treehopper B.V. (tregton si SKYËALKER Adventure Builders) siguron per ju : 

-një përvojë e paharrueshme 

-në krye të standardeve të teknologjisë dhe sigurisë 

-ndikimi minimal mjedisor 

 

Një mundësi ekonomike fantastike : 

-kosto të ulët operative 

-kërkohet shumë pak staf 

-kostot fikse të moderuara 

-kthim i shkëlqyeshëm i investimit fillestar 

-ndikim i madh në media dhe ne komunitetin rrethues 

 

TURIZMI I ADVENTURES 

 

Kompania Treehopper B.V. (tregton si SKYËALKER Adventure Builders) eshte njohes shume i 

mire i teknologjise te linjave Zip. Linja Zip e vendosur ne projektin “Parku i Aventurave” , 

Puke, Shqiperi, është e përkryer për një park aventuresk, unik ne Shqiperi dhe ne Ballkan që do 

të kthejë vendndodhjen e ketij parku në një tërheqje turistike te jashtezakonshme.  

 

Pikat kryesore strategjike :  

-argëtim i mbushur me adrenalin në natyrë 

-rritje të turizmit, qarkullimit te njerezve, sherbimet, etj 

-tërheqja e audiencës së re duke synuar një mënyrë unike turizmi dhe per te promovuar zonen e 

Pukes 

-ndikimi minimal mjedisor duke respektuar raportet estetike te ndertimit me mjedisin perreth 

 

Evente dhe mbledhje 

 

Një linjë Zip është një përvojë qe huazohet në mënyrë perfekte për ngjarjet, duke tërhequr 

vëmendjen e publikut dhe mediat, si në mjediset natyrore, ashtu edhe në ato urbane. 

 

Linjat ZIP  sherben për çfarëdo lloji eventi, si : 

-prezantimet e biznesit 

-promovues per produkte te ndryshme 

-ngjarje sportive 

-muzikë dhe ngjarje argëtuese 

 

 

 

 

 



Kontrolli teknik  
 

INSPEKTIMI I VENDIT TE NDERTIMIT TE OBJEKTIT 

 

Pas një vlerësimi fillestar të bazuar në dokumentet topografike dhe rilevimin e hapesires perreth, 

zgjidhen ne studim vendet me te pershtatshme me drone, për të hartuar zonën e zgjedhur dhe 

krijuar një plan 3D të territorit me satelitët. Me pas duke perdorur matje te sakta GPS nga nje 

inxhinier gjeometer, behet rilevimi topografik dhe specifikohen distancat e hulumtim. 

 

 
 

 
 

PLANIFIKIMI 

 

Planifikimi i saktë nënkupton kursim në kohë dhe para. 

 

Qasja jonë: 

-ne vendosim në letër qëllimet dhe idetë tona 

-ne përdorim njohuritë dhe përvojën tonë ne ndertimet  

-ne parashikojmë vështirësi, duke kapërcyer pengesat 

me zgjidhje të mënjanuara 

-ne synojmë për efikasitet të përsosur dhe mjedisor 

integrim 

-ne simulojmë si funksionon linja Zip, në mënyrë që të 

parandalojnë problemet gjatë fazës së ndërtimit 

ne personalizojmë çdo linjë Zip për ta bërë atë unike 

 

Ky nuk është thjesht një projekt inxhinierik, por një 

sipërmarrje biznesi gjithashtu. 

 



  
 

 

FAZA E NDERTIMIT 

 

Në këtë fazë hyn ekipi ynë i specialistëve per lojerat e aventures 

Qëllimet e përgjithshme? Efikasiteti dhe shpejtësia : 

-bashkëpunim i përsosur midis ndertuesve lokal dhe ne si projektues te lojerave te aventures 

-profesionistë të përfshirë per te gjithe etapat e ndertimit dhe hartimit te projektit 

-përdorimi i makinerive dhe pajisjeve më të reja  

-para-montimi i përbërësve 

-dekada përvojë në ndërtim të linjave Zip të nivelit të lartë 

 

Kjo na lejon të ulim në mënyrë drastike kostot e ndërtimit. 

 

 
 

TESTIMI DHE CERTIFIKIMI 

 

Të gjitha linjat tona Zip janë testuar për të siguruar sigurinë e tyre me çertifikim përfundimtar. 

Për të garantuar pajtueshmërinë më të lartë, linjat tona Zip janë dizajnuar në bashkëpunim me 

autoritetet e çertifikimit. Zakonisht këto janë TÜV dhe IFT në Stuttgart, por mund të përdorim 

edhe autoritete të tjera kur është e nevojshme. 

 

 

 

 

 

 



  

  
 

TRAJNIMI 

Ne ofrojmë kurse trajnimi në vend për të përgatitur operatorët për të drejtuar linjën Zip. Trajnimi 

do të përfshijë çdo ditë operacionet e menaxhimit dhe procedurat e urgjencës. 

 

MIRËMBAJTJA 

 

Sa mirëmbajtje kerkon një linjë Zip? Shume pak. Sistemet tona janë të dizajnuara t’i rezistosh 

konsumit, duke minimizuar kështu shpenzimet. 

Mirëmbajtja e zakonshme mund të kryhet lehtë nga menaxhimi i parkut (udhëzime dhe ofrohen 

manuale mirëmbajtjeje). Mirëmbajtja e jashtëzakonshme trajtohet nga ne, si ne vazhdojmë të 

garantojmë standarde të larta sigurie gjate viteve. 

 

 



  
 

KABLLO ME INDUKSION MAGNETIK  

Kontrolli i kabllove 

 

Përdorimi i një pajisjeje që zbulon 20.000 sinjale magnetike ne sekond, duke ruajtur nje 

integritet maksimal per kabllot. 

Të gjitha të dhënat përpunohen në kohë reale dhe dërgohen ne laborator. Ky sistem është 

plotësisht i besueshëm dhe siguron siguri gjatë inspektimit. 

 

 
 

PROJEKTIMI, SIGURIA 

 

Komponentet 

 

Sigurimi i klientëve me një adrenalin të pastër kerkon nje siguri maksimale e cila eshte 

përparësia numer nje në sektorin e turizmit aventuresk. Për këtë arsye përbërësit tanë të linjës 

Zip janë vërtet fokusi i përpjekjeve dhe krijimtarisë sonë. Te dizenjuara, të zhvilluara dhe të 

testuara duke perdorur fjalen e fundit te teknologjise ne ndertimin e kabllove special, produktet 

tona jane të çertifikuara sipas BE dhe rregulloreve nderkombetare për sistemet e transportit të 

bazuar në kabllo. 

 



KABLLO SOLID, HI-TECH, I CERTIFIKUAR 

 

Furnizuesit tanë janë prodhuesit kryesorë në botë të kabllove të vërtetuar për transportin e 

njerëzve: veshje minimale dhe nivelet më të larta të sigurisë. 

Kabllot nuk janë nuk jane te grasuara, pasi vete tekonlogjia e perdorur garanton shpejtësi të 

vazhdueshme, frenim te njetrajtshem dhe gradual si dhe performance dhe një përvojë te 

shkelqyer. 

Kabllo e tensionuar, me ngarkesë lidh stacionin lart dhe stacionin poshte dhe është i ankoruar ne 

të dy folet e ankorimit tek stacionet perkatese, ne përputhje me standardet ligjore te ndertimit te 

lojerave te aventurave Zipline. 

Materiale kabllo me ULTRA-TEKNOLOGJI, per nje frenim rekord te linjes Zip. 

Kabllo tekstile hiper-performant 

Perfshin distanca, të cilat jane te pamundura për kabllot standarde, falë këtij materiali novator, 

po aq e fortë, e qëndrueshme dhe i sigurt si çeliku. 

 

-e fortë dhe kompakte 

- per te zvogëluar fërkime dhe zhurmë 

- e galvanizuar 

- forcë e lartë elastike 

- mirëmbajtje e ulët 

- koha mesatare e funksionimit prej 10 vjet 

(dyfish ne krahasim me jetegjatesine e kabllove standarde) 

- temperatura e funksionimit 

- diapazoni: –30 deri +50 ° C 

 

 



 
 

PROJEKTIMI I INSPIRUAR NGA NATYRA 

PLATFORMA 

 

Platformat tona të linjës Zip janë krijuar për të siguruar siguri maksimale ndërsa përzihet në 

peizazhin përreth. Ata japin 360 ° shikim duke dhene pamje nga rrethina dhe siguron rehati 

maksimale, si për hedhesit te zipliner ashtu edhe për operatorët : 

- mirëmbajtje minimale strukturat modulare 

- lehtësisht të transportueshme dhe të adaptueshme 

- dizajn i frymëzuar nga natyra 

- njësi ruajtëse të anulueshme 

- kosto të moderuara të instalimit 

 

Struktura mbajtëse e ngarkesës në çelik të galvanizuar, mund të jetë e veshur në të ngurta 

druri ose plastike druri e përbërë. 

Saldim i certifikuar 

Fiksim i përhershëm, spiranca tokësore dhe kapëse evakuimi. 

 

 
 

NJE ARRITJE E FUNDIT E TEKNOLOGJISE 

“PULLEY” MAGNETIK 

Rrotull vetë-frenimi me frena magnetike, të hartuar dhe montuar nga ne. 

Kjo është kryevepra jonë: projektuar për kënaqësi të plotë në sigurinë maksimale. 

MIRMBAJTJE NE  MINIMUM 

Projektuar për t'i rezistuar kushteve ekstreme të motit si shiu, akulli dhe erërat e forta. 

Magnetët i rezistojnë temperaturave të larta (lart deri në 60 ° C) duke shmangur rrezikun e 



demagnetizimit. Të gjithë përbërësit testohen për rezistencën ndaj konsumit 

kështu që mirëmbajtja është minimale. 

 

 

 

 
 

VEPRIMI I BRAKETAVE FRENUESE 

Pulley magnetike e bën punën e operatorit më e thjeshtë dhe e shpejtë : 

- funksionon në të dy kabllot e shpejta dhe të ngadalta 

- funksionon me çdo peshë midis 30 dhe 150 kg 

- nuk ka nevojë të ndryshosh kapesen (celesin e sigurise) sipas pjerrësise se shpatit ose peshes 

siç ndodh me të gjitha linjat e tjera Zip 

- kursime të konsiderueshme të kohës dhe parave 

 

 



Celesi i sigurise ANTI-TAMPER 

 

Ne punojmë vazhdimisht për të ngritur standartet e sigurisë,duke u përqëndruar në çdo përbërës. 

Për këtë arsye ne kemi krijuar një çelës anti-ngatërrues për të rregulluar Pulley magnetike, të 

arritshem vetëm nga operatorët. 

 

 
 

PERFORMANCE 

 

Teknologji dhe dizajn unik me përperformance rekord: 

- pjerresi maksimale 50% 

- shpejtësia maksimale 150 km / orë 

- frenim gradual per ngaresin e linjes zip 

- frenimi automatik: ngaresi nuk është i përfshirë 

- peshë e lehtë dhe kompakte, e lehtë për t’u transportuar dhe fiksuar 

- funksionon me efikasitet duke shmangur gabimet njerëzore 

 

DBS 2.0 

frenim 

SISTEMI 

 

Sistemi Dinamik i Frenimit 2.0 është krijuar për të lehtësuar punen e operatorit dhe për të rritur 

përvojën e fluturimit. 

 

PIKAT KRYESORE : 

 

Plotësisht automatik: ngaresi arrin në ulje ne platformë pa ndërhyrje manuale nga 

operator. Bashkimi i sistemit të celesave dhe frenave ne menyre automatike. Frenimi i 

personalizuar: zbulon peshën e ngaresit dhe rregullon uljen në përputhje me rrethanat. Nga 

adrenalina e paketuar ne fluturim, arrijme te garantojme ulje të qetë në vetëm disa metra. Rehati 

maksimale: e vetmja gjë që duhet të bëjë kalori është ta shijoje udhetimin. 

Efikasitet i garantuar: sistemi siguron saktë dhe operon në të gjitha kushtet, edhe në mungesë të 

elektricitet. 

Teknologji e zgjuar për siguri maksimale dhe qëndrueshmëri. Ne përdorim vetëm materiale 

shumë rezistente, për të siguruar që sistemi të mbetet efektiv në çdo situatë. Ne bëjmë testimin e 

tensionit si në laborator ashtu edhe pas montimit te linjes zip, edhe në kushte ekstreme.  



 

 
 

Nisje 100% e siguruar  

SISTEMI START 

 

Sistemi ynë startues 2.0 aktivizohet vetëm kur të gjitha pajisjet e sigurisë janë në vend, duke e 

bërë ngaresin të lëshohet shpejtë dhe i sigurte. Operatori lidh celesin në pajisjen e fillimit në 

kabllo, e cila i lë të dyja duart e lira për të siguruar ngaresin dhe për të parandaluar largimin e 

parakohshëm. Sistemi mund të përdoret në linja të shumta, ne rastin tone dy linja paralele, për të 

filluar të gjitha ngaresit njëkohësisht. Në rast emergjence, operatori fut një levë për të aktivizuar 

nisjen me dorë. 

 



 
 

 
 

PAJISJET 

 

Shalura është një send thelbësor për të bërë ngaresin te ndihet i qetë dhe i sigurt. Ne ofrojmë tre 

llojet lehtësisht të veshshëm të shalurave, për të eksperienca te ndryshme te udhetimit : 

Fluturimi standard: ne përdorim Navaho Bod Fast nga Petzl, shalura më e mirë në treg. I 

përshtatshëm për linjat Zip me një normë të lartë udhëtimesh, është e garantuar për 10 

vjet. Ekstremisht i lehtë për t’u përdorur, lejon që ngaresit të jenë gati për ngritje në 10-20 

sekonda. Udhëtim horizontal: për këtë stil, i njohur edhe si “engjëll fluturime”, ne ofrojmë një 

zip-up praktik dhe të rehatshëm me nje shalure te projektuar për kënaqësi maksimale të ngaresit. 

Udhëtimi i karrigeve: shalura e sediljes është krijuar për të bërë fluturime te sigurt dhe te 

rehatshëm. Nuk ka asnjë shtrëngim: është e veshur si rrobe. 

 

 

 

 



 
 
Karabina – celesa sigurie specifike 
 
Ne përdorim karabina Vulcan me forcë të lartë nga Petzl. Prodhuar nga çeliku dhe 
shumë rezistent ndaj fërkimi i kabllove, këto lidhje janë perfekte për të përdorimin e 
shpeshtë.  

 
 
 



 
Karabina të çelikut të qëndrueshëm 
Karabina standardë në klasën superiore AISI 316 çelik inox. Testuar dhe garantuar për 
forcat e thyerjes.  
 
Litari drejtues  
 
I lehte dhe kompakt, pajisja e drejtimit është vendosur nën karabinier dhe lejon 
ngaresin për të qendruar në këmbë dhe të përballet me drejtimin e fluturimit, duke 
parandaluar kthimin. 
Pajisja bashkuese është e vendosur në një distancë nga rrotulla levizese, duke 
shmangur prekje aksidentale e kabllor nga ngaresi. 
 

  
 
Litaret dytesor sigues dhe helmeta 
 
Linja e dyfishtë eshte perfshire në një këllëf qe parandalon përleshjet përreth ngaresit. 
Helmetat janë të lehta për tu vendosur dhe të rehatshme, të çertifikuar dhe e lehtë për 
tu pastruar. 
 

 
 
 
Automatizim sistemi  
 
Një sistem i shkëlqyer për menaxhim automatik te linjës Zip:  
monitorim, ndihmë e vazhdueshme në distancë, shpejtesi te aktiviteteve të zakonshme, 
maksimumi i sigurise dhe performanca. 



 

 
 
 
 



ARM I ARTIKULUAR 
 
Sistemi i thjeshtë, inovativ për të menaxhuar të gjitha lidhjet teknike Zip me logjistiken e 
funksionimit. E lehtë per tu menaxhuar, operatori do të jetë në gjendje të mbajë nen 
kontroll brenda mundësive te gjithe sistemin të gjitha kohërat, pa bere ndërhyrje në 
detyra të tjera. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Shënim : Relacioni i plote për objektivat, shërbimet, plan biznesin, impaktin social, ekonomik dhe mjedisor 
qe do te ketë ndërtimi i parkut te aventurave dhe zipline, ju lutem këshillohuni me përshkrimet e bëra ne 
dokumentin “Relacion mbi impaktin e PAP, Pukë”.  

 
 
 
KONTROLLOI 
BASHKIA PUKE, FONDI SHQIPETAR 
I ZHVILLIMIT 

 
 
 
 
HARTOI 
Kompania Treehopper 
B.V. (tregton si 
SKYËALKER Adventure 
Builders) 
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DEKLARATA E PËRGJEGJËSISË PROFESIONALE 

EKSPERT PRIVAT ZJARRFIKËS 

 

 

Unë, i/e nënshkruari/a Lamçe Begaj, me profesion Ekspert Privat Zjarfikës, me liçensë profesionale 

Nr. 5303 dhe Nr Serie LN- 4667-03-2018 deklaroj me vullnetin tim të lirë e të pakushtëzuar dhe nën 

përgjegjësinë time të plotë, se kam hartuar projektin e mbrojtjes nga zjarri për objektin: Parku 

Aventurave Puke në përputhje me legjislacionin që rregullon veprimtarinë e ndërtimit në 

Republikën e Shqipërisë, përfshirë dispozitat e mbrojtjes nga zjarri. 

 

 

 
                    Ing. Lamçe BEGAJ 
                 Ekpert Privat Zjarrfikës 
Liç – Nr. 5303 dhe Nr Serie LN- 4667-03-2018 
 
 

 

 

 
 
 

Ing. Lamçe BEGAJ _ 

Adresa:   R. Blv. "Gjergj Fishta" Nd.2; H39; Ap.8. 

Njësia Admnistrative  10; 1001;  Tiranë  

Cel:  068 20 55 829 

E-mail: l_begaj@yahoo.com 
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ABSTRAKT 
 
Natyra dhe destinacioni i ambientit, "Parku i Aventurave, Pukë" (e cila shërben si park aventure me 

rreth 25 lojra për të gjithë grupmoshat, si dhe lojëra të tjera atraktive), kërkon një nivel të lartë të 

mbrojtjes nga zjarri për sigurinë e jetës dhe pronës.  

Kjo mbrojtje duhet të jetë mbi standardet minimale të vendosura për objektet e zakonshme. 

Projektimi do të bazohet në standarte teknike  aktuale të projektimit (KTP), duke përdorur praktikat 

më të fundit të rekomanduara dhe eksperiencën e specializuar të inxhinierisë së mbrojtjes nga zjarri 

për të krijuar një nivel të përshtatshëm të mbrojtjes nga zjarri . 

Zgjidhjet e sigurisë së zjarrit të përshkruara në këtë relacion teknik,do të kenë një qasje të balancuar 

për arritjen e qëllimeve të përcaktuara në detyrën e projektit. Zgjidhjet e këtij projekti do të jenë 

fleksibël dhe do të mbështeten në një numër të sistemeve të sigurisë nga zjarri për të arritur një skemë 

të përgjithshme të sigurtë në shërbim të parandalimit dhe mbrojtjes, pa dëmtuar funksionalitetin dhe 

estetikën e objektit. 

Projekti do të mbeshtetet në parimin: Të përzgjedhë sisteme mbrojtjeje të sigurta, të thjeshta, të 

besueshme,afatgjata në përdorim, të lehta për mirëmbajtje dhe me kosto efektive. 

OBJEKTI I PROJEKTIT 

Ky projekt ka si objekt: Ndërtimin e rrjetit hidrik, instalimin e paisjeve dhe aksesorëve të mbrojtjes 

nga zjarri si dhe hartimin e skemës së shpëtimit në raste zjarri. 

KAPITULLI   1  INSTRUKSIONE 

1.1 DATA E DHËNIES SË DETYRËS SË PROJEKTIT 

Data e dhënies së detyrës së projektit është 03.03.2020. 
 
1.2 DATA E DORËZIMIT TË PROJEKTIT 

Data e dorëzimit të projektit është 10.03.2020. 
 
1.3 POROSITËSI 

Porositësi për projektin është "BASHKIA PUKË" shpk., me seli në Pukë, e përfaqësuar nga kryetari  

i saj z. Gjon Gjonaj me adresë:  Sheshi Tërbuni, SH5, Pukë 4401. 

Personi i kontaktit: Alda Mema 
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1.4 PROJEKTUESI 
 

Kompania “UNITEC-STUDIO” sh.p.k e vendosur në Tiranë e përfaqësuar nga z.Lamce Begaj, i 

regjistruar si biznes me nr.NIPT K72316010C,me Licencë Teknike Nr.N-6253/3, Për Projektime; 

Nr.MK.1407/2 Për Mbikëqyrje e Kolaudim Punimesh e lëshuar nga Ministria e Planifikimit Urban, si 

dhe Licencë MZSH me Nr. 5303 dhe Nr Serie LN- 4667-03-2018 për Shërbimin e Mbrojtjes nga 

Zjarri dhe Shpëtimin lëshuar nga Ministria e Punëve të Brendshme (Drejtoria e PMZSH) me drejtues 

Ligjor e Teknik Ing.Lamce Begaj, me adresë: Rr. R. Collaku P17.Ap249. Tiranë 

Personi i kontaktit Ing. Lamce Begaj, Mob; +355 (0)682055829 E-mail: l_begaj@yahoo.com;  

 
1.5 QËLLIMI I PROJEKTIT 

 
Projektimi për Mbrojtjen nga Zjarri ka për qëllim:  

A. Të realizojë mbrojtjen nga zjarri, nëpërmjet përmirësimeve dhe modifikimeve në objektet dhe 

hapësirat ekzistuese që shfrytëzohen nga "Bashkia Pukë" për projektin e parkut të aventurave. 

B. Të plotësojë kërkesa për mbrojtjen dhe sigurinë e jetës për punonjësit e objektit, personat të cilët 

do e shfrytëzojnë objektin si dhe të mbrojë pronën nga zjarri. 
 
1.6 OBLIGIMI I PROJEKTUESIT 

 
Në përmbushje të detyrës së projektit konsulenti ka patur si obligim: 

a-Projekti të japë siguri në përmbushjen e funksionit për MZSH. 

b-Projekti të japë zgjidhje teknike racionale, të thjeshta, të sigurta, funksionale dhe me kosto 

minimale te   mundshme. 

c- Projekti të jetë në përputhje me ligjet dhe standartet Shqiptare si dhe me standartet Europiane . 

 
1.7 DOKUMENTAT E MARRA NË KONSIDERATË NË PROJEKTIM 

 
Nëpërmjet porositësit janë depozituar pranë konsulentit dokumentat ligjore dhe teknike si më poshtë. 

1-Planvendosje e objektit është në kuotën +850 m. 

2- Organizimin e instalimeve teknologjike në objekt si dhe stafi shfrytezues i agregateve 

Shënim: Eksperti ka marrë të mirëqëna gjithë të dhënat e dokumentacionit të mësipërm dhe ka 

seleksionuar informacionet në rrugë verbale duke i vlerësuar si të mirëqëna. 
 
1.8 METODAT E PËRDORURA NË PROJEKTIM 

Për realizimin e Projektit,konsulenti ka ndjekur metodat dhe teknikat si më poshtë: 

mailto:l_begaj@yahoo.com
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 Ka studiuar me detaje gjithë dokumentacionin ligjor e teknik të objektit. 

 Ka vizituar ndërtesën duke bërë kontrollin viziv dhe matjet e nevojshme në objekt. 

 Ka studiuar me hollësi zgjidhjet e mundshme reale për implementimin e projektit. 

 
1.9 KONFIRMIMI I EKZAMINIMIT TË OBJEKTIT 

 
Për të marrë njohuri të sakta rreth detyrës që Konsulenti ka marrë nga Porositësi, nëpërmjet detyrës së 

projektimit, në datën 04.03.2020, ka vizituar objektin për të verifikuar gjithë infrastrukturën e 

nevojshme inxhinierike për realizimin e projektit. 

1.10 BAZA LIGJORE E PROJEKTIMIT (LIGJET DHE UDHËZIMET). 
 
Bazat ligjore në të cilat janë mbështetur projekti dhe relacioni shpjegues janë: 

 Ligji Nr.152, datë  21.12.2015 "Për Shërbimin e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimin". 

 Neni 39 : Projekti për mbrojtjen nga zjarri dhe shpëtimin. 

 Neni 40 : Detyrimet e hartuesit të projektit për mbrojtjen nga zjarri dhe shpëtimin. 

 Vendimi i Këshillit të Ministrave  (VKM) Nr. 626, datë 15.07.2015 “Për Miratimin e 

Normativave  të  Projektimit të Banesave”. 

 Urdhëri i Ministrit të Punëve të Brendshme Nr. 424 datë 24.07.2015 "Për  Miratimin e 

Rregullave Teknike për Mbrojtjen nga Zjarri dhe për Shpëtimin në Ndërtimet e Destinuara për 

Banim". 

 Udhëzimi i Ministrit  të Punëve të Brendshme nr. 425 datë 24.07.2015 Për "Pranimin, 

Administrimin e Dokumentacionit Teknik dhe Grafik të Projektit të Mbrojtjes nga Zjarri dhe për 

Shpëtimin dhe Lëshimin e Akteve Teknike" 

 Shenjat Konvencionale dhe Treguese të Dokumentacionit Teknik dhe Grafik të Projektit të 

Mbrojtjes nga Zjarri dhe për Shpëtimin. 

 
KAPITULLI  2   TË DHËNAT E OBJEKTIT 

 
2.1       ADRESA DHE VEND-NDODHJA E OBJEKTIT 

Adresa është: Pranë Liqenit të Qytetit Pukë me kordinata: (42°02'33"N ;  19°53'53"E) 
 
2.2.       LIDHJA E OBJEKTIT ME INFRASTUKTURËN RRUGORE 

Objekti lidhet me qytetin e Pukës me rrugë rurale pasi ndodhet pranë liqenit të qytetit. 
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2.3.       INFRASTUKTUREN INXHINIERIKE DHE STRUKTURORE E OBJEKTIT 

Objekti është një investim që plotëson kushtet e KTP dhe KTZ sipas standartit Shqipëtar ka dhe për 

rrjedhojë ka një Infrastrukturë Inxhinierike normale teknike. Materialet e ndertimit dhe paisjet e 

instaluara janë konforem  projektit. Objekti përfshin krijimin e nje Zipline prej 1.2 km dhe një parku 

aventure me rreth 25 lojra për të gjithë grupmoshat të cilat do ndërtohen  në  kuotën +850.00 m.m.n.d. 

 
KAPITULLI  3    PËRSHKRIMI I PROJEKTIT 

 
3.1         KËRKESAT E SHTRUARA NGA POROSITËSI PËR MZSH  
  
Kërkohet projekti i objektit ku të jenë të pasqyruara të gjitha normat që duhen zbatuar për Mbrojtjen 

nga Zjarri dhe Shpëtimi. 

Projekti i Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimi të jetë në 2 kopje.  

 

1. Fikset e zjarrit pluhur,shkumë,CO2 etj  

2. Hidrantët zjarrfikës  

3. Detektorët e tymit dhe të nxehtesisë nëse është e nevojshme  

4. Butonat e alarm zjarrit   

5. Skemat e evakuimit  

6. Sprinklerat e ujit nëse do të jetë e nevojshme sipas normave  

7. Relacion shpjegues etj. 

 

Skemat e evakuimit në formën e planit të emergjencave me vendodhjen e punonjësve sipas standartit 

europian që do afishohen në disa pika të ndyshme të objektit.   
 
3.2. PËRSHKRIMI I IMPIANTIT, NORMAT E PROJEKTIMIT DHE KALKULIMET 

Ky projekt ka për qëllim mbrojtjen e jetëve njerëzore dhe të të mirave materiale nga rrezja e zjarrit. 

Nëpërmjet këtij projekti sigurojmë dy forma të mbrojtjes nga zjarri për situatat emergjente, si dhe për 

shuarjen e zjarrit. 

a. Mbrojtjen aktive 

Kjo formë mbrojtjeje ka të bëjë me instalimet e impianteve mekanikë dhe automatikë të shuarjes së 

zjarrit. 

1- Impiantet mekanikë të shuarjes së zjarrit përbëhen nga pajisje të tilla si:  
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 hidrantët e brendshëm  

 hidrantë të jashtëm 

 bombulat me shkumë 

 bombula me pluhur 

 bombula me gaze halogjenike. 

 2- Ndërsa impiantët automatikë të shuarjes së zjarrit përbëhen:  

 impianti me sprinklera, me aktivizim automatik 

 impiantët automatikë me bombula stacionare me gazra halogjenik, ku shpërndarja e gazit në 

zonat e mbrojtura bëhet nëpërmjet tubacioneve. 

b. Mbrojtja pasive  

Mbrojtja pasive ka të bëjë me materialet përbërëse të strukturave të ndërtesave të cilat vlerësohen mbi 

bazën e vetive zjarrduruese, të cilat përcaktohen nga rrezistenca që i paraqesin zjarrit në kohë, dhe 

klasat e materialeve të diegshme:  

R- Rezistenca e pjesëve të jashtme të objektit ndaj zjarrit shprehur në minuta (0-120)  

REI- Rezistenca e pjesëve të brëndshme të objektit shprehur në minuta (0-120)  

RE- Rezistenca  e dyerve të dhomave, kjo e fundit e shprehur në minuta. 

Lartësia antizjarr - lartësia e objekteve e shprehur në metra, me ndarje te tilla si: 

 0 -24 metër 

 24-54 metër 

 mbi 54 metër.  

KLASA 0- Materiale të padjegshme  

KLASA 1- Materiale që digjen me vështirësi  

KLASA 2- Materiale të djegshme  

KLASA 1 IM- Materiale përbërëse të mobilieve. 

Si dhe ndarjen e ndërtesës në komparticione zonale, ndërtimin  e filtrave, si dhe rrugët e shpëtimimit 

dhe daljet emergjente. Gjatë periudhës së aplikimit të sistemit,është mirë që kontraktori të 

kontaktohet me autoritetet vendore te MZSH, për të siguruar një testim dhe aprovim të instalimit të 

këtij impianti. 
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3.3 NDARJA E ZONAVE DHE KLASIFIKIMI I ZJARREVE 

Për të rekomanduar përdorimin e agjentëve shuarës në rastet e emergjencës kur bie zjarr, më parë 

duhet të bëhet një analizë e materialeve të djegshëm që  ndodhet në atë objekt dhe per rreth objektit. 

Mbi bazën e kësaj analize bëhet dhe klasifikimi i zjarreve, përzgjedhja agjentëve shuarës dhe 

pajisjeve shuarës që do përdoren në raste të rënies së zjarrit. 

Nga sa përmendëm më sipër, si dhe duke u mbështetur mbi normat dhe standartet bashkohore, 

zjarret i ndajmë në 6 klasa të cilat shprehen në tabelën e mëposhtme: 

Nr Klasifikimi  Burimi i Zjarrit 

1 Klasa A Zjarret që kanë burimin nga objekte të ngurta dhe që digjen lirshëm, sikurse 

janë: dru letër tekstile dhe të tjerë me bazë qymyri. Fiksat e përshtatshme ujë 

shkumë pluhur të të tre kategorive A,B,C dhe fikse me mbushje kimike 

.Fikset janë me etiketë të bardhë të verdhë dhe blu 

2 Klasa B Zjarret që kanë burimin nga materialet e lëngshme,sikurse janë: benzene, 

benzol, nafte, alkol, vajra etj. Zjarre që bien në lëngje të ndezshëm nafte lënde 

djegëse diesel solvent lubrifikantë dhe vajgur. Nuk perfshihen alkooli dhe vaj i 

gatimit. Fiksat e përshtatshëm ujë shkumë pluhur të të tre kategorive A.B.C 

dhe fikse me mbushje kimike ,gaz\ karbonik .Fikset janë me etiketë të verdhë 

ose blu 

3 Klasa C Zjarret që kanë burimin nga materialet e gaztë sikurse janë: metan, propan, 

butan GPL etj. 

Fiksat e përshtatshëm me pluhur A,B,C dhe fikse me mbushje kimike gaz 

karbonik .Fikset janë me etiketë blu 

4 Klasa D Zjaret që kanë burimin prej materialeve metalike sikurse janë: aluminium kur 

është pluhur, magnesium, sodium, litiun etj. Fikse L2 pluhur dhe M28 pluhur 

.Fikset janë me etiketë blu 

5 Klasa E Zjarret që kanë burimin nga paisjet elektrike nën tension. Fikset me pluhur 

ABC pluhur i thatë dhe gaz karbonik CO2 .Fikset janë me etiketë blu 

6 Klasa F Zjarret që kanë burimin nga gatimi i ushqimeve në kuzhina. Fikset me 

mbushje kimike.Fikset janë me etiketë të verdhë 

Tab.1. Klasifikimi i zjarreve 
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3.4     PAISJET DHE AGJENTËT SHUARËS   

Në bazë të karakteristikave dhe të natyrës së ambienteve përdoren këto pajisje dhe agjentë shuarës: 

a- Ujë e cila gjen përdorim të gjërë në zyra, salla, ambiente të përbashketa etj. 

b- Shkumë e cila gjen përdorim të gjërë në salla makinerish, depozita nafte etj..  

c- Hidrokarbure pluhuri ose halogjene  të cilat përdoren gjithashtu në ambiente ku gjenden 

transformatorë, UPS, panele elektrike etj.  

d- Në ambiente teknike si kaldaja, stacione pompimi përdoren bombula karelato me CO2. 

Pajisjet shuarëse të zjarrit respektivisht ambientit do jenë si më poshtë: 

a- Hidrantë në brendësi të objekteve. 

b- Hidrantë në ambientet e jashtme të objekteve. 

3.5     KRITERET E PËRGJITHSHME PROJEKTUESE  

Hartimi i projektit është bërë mbi bazën e kërkesave dhe normave të pajisjeve dhe agjentëve shuarës 

që do të aplikohen konkretisht. 

Duke konsideruar që impianti me hidrantë uji zë pjesën më të madhe të sistemit të mbrojtjes nga 

zjarri, atëherë këtij lloj sistemi i bëhet një analizë e tillë, duke e zgjedhur dhe si tipologji të 

sistemit.Sistemi i mbrojtjes nga zjari me hidrant, varet kryesisht nga kapacitetet e ujit të rezervuar, si 

dhe nga presioni i rrjetit të këtij impianti, të cilët minimalisht duhet të respektojnë normat përkatëse të 

dhëna në VKM Nr. 699 datë 22.10.2004, si dhe normat europiane. Nuk duhet anashkaluar që ky 

sistem duhet të jetë lehtësisht i përdorshëm, duke krijuar mundësinë e kontrollit, mirmbajtjes dhe të 

shuarjes në kohën e duhur në rast rënie zjarri. 

3.6     FAKTORËT PERCAKTUES GJATË  PROJEKTIMIT 

Gjatë fazës së projektimit janë marrë në konsideratë pikat e mëposhtme: 

• Natyra e mundshme e zjarrit, përmasa e mundshme e zjarrit;  
• Pozicioni dhe madhësia e zonës e cila konsiderohet e mbrojtur;  
• Shpejtësia e mundshme e përhapjes së zjarrit; 
• Kërkesat dhe normat shqiptare si dhe normave UNI 10779 si dhe ato që janë në fuqi në 
Shqipëri. 

3.7      FURNIZIMI ME UJË TË IMPIANTIT TË MBROJTJES NGA ZJARRI  

Është i domosdoshëm furnizimi me sasinë e nevojshme të ujit i cili do të shfrytëzohet nga impianti 

nëpërmjet hidrantit në rastin më të parë qe do të shfaqet zjarri në mënyrë që të evitohet menjëherë 

përhapja e mëtejshme e tij. Kjo sasi uji i korespondon sasisë së përllogaritur referuar normave të ujit 
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për një hidrant(nëse kemi disa hidrantë gjejmë volumin e njëkohëshmërisë së përdorimit të hidrantëve 

të impiantit në tërësi).Këto llogaritje janë dhe në pikën 3.13 dhe bëhen në bazë të normave dhe 

standarteve Shqiptare në fuqi. 

Një rëndësi të veçantë ka dhe sasia e nevojshme e ujit, e cila bëhet e mundur nëpërmjet rezervuarit, të 

instaluar brenda ambientit teknik për të cilët flitet me gjerësisht në pikën 3.9 dhe 3.10. 

Furnizimi me ujë mund të kryhet si më poshtë: 

a- Lidhja me rrjetin e ujit të qytetit 

b- Rezervuar vertikal i lidhur me një pompë me seksion të përshtatshëm për furnizim. 

 
3.8   SASIA DHE PRESIONI I NEVOJSHËM I UJIT PËR TË FURNIZUAR IMPIANTIN  

Sasia e nevojshme e ujit llogaritet mbi bazën e numrit të hidrantëve të cilët mund të përdoren në të 

njëjtën kohë në rast rënie zjarri. Duke ju referuar metodikës së lartpërmëndur arrijmë që të 

përllogarisim dhe sasinë totale të nevojshme të ujit i cili do të përdoret në rastet e rënies së zjarrit, i 

cili do të jetë i mjaftueshëm për proçesin e shuarjes së zjarrit. Konkretisht është konsideruar aktiviteti 

që do kryhet në ambientet e parkut të aventurave, Pukë, si dhe lëndët dhe materialet të cilat përbëhet 

objekti. Duke ju referuar normave impianti i cili do të përdorim do të ketë keto karakteristika: 

 Duhet garantuar sasia e ujit e nevojshme për të furnizuar Hidrantet Kasete. 
 Një hidrant duhet të ketë një prurje prej V = 120 lit/min. 
 Hidranti më i disfavorshëm duhet të ketë një presion prej min/max:P = 2÷4.5 bar. 
 Kohëzgjatja e furnizimit me ujë duhet jo me pak se 60 min. 
 Zona e mbrojtur < 1000 m2. 

 
3.9     REZERVUARI I UJIT  
 
Rezervuarët e ujit do të jenë prej llamarine të xinguar dhe do vendosen mbrapa ambientit teknik afër 

stacionit të pompave. Forma e rezervuarëve do të jetë cilindrike dhe do të vendosen vertikalisht. 

Rezervuari i ujit do të bëj të mundur montimin:  

 Tubacionet e furnizimit me ujë.  

 Tubacionet e thithjes së pompës. 

 Tubo shkarkimi në rastin e tejmbushjes. 

 Pompa e shkarkimit në rastin e pastrimit apo ndërrimit të ujit. 

 Galexhanti mekanik për të mos lejuar tejmbushjen.  

Këto rezervuar sigurojnë sasinë e mjaftueshme të ujit që i nevojitet impiantit të mbrojtjes nga zjarri. 

Duke siguruar një kohëzgjatje e cila i përgjigjet normave në fuqi.  
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Shënim: Është e detyrueshme që rezervuarët të lidhen në lartësi të tilla siç është treguar në skemën 

principale, si dhe të boshatisen një herë në tre muaj, dhe të dezinfektohet me klor. Kjo për arsye 

shmangie të qelbjes së ujit dhe mundësinë e krijimit të algave. 

 
3.10 GRUPI I POMPIMIT 

Pompat duhet të jenë të pozicionuara në një stacion të vetëm pompimi dhe duhet të jenë në 

përputhje me kerkesat e projektit. Kjo njesi konsiston ne pjesen elektike te perbere nga dy 

pompa zjarri shërbimi me motora elektrike, panelit te komandimit si dhe aksesoreve te tyre. 

Konstruksioni i pompave do te jete vertikal ne te cilat presioni realizohet konstruktivisht me 

aksin centrifugal. 

 

Stacioni i pompimit eshte i pajisur me panel kontrolli i cili komandon secilen pompe dhe ku 

pajisjet e tyre komandojne ne menyra te percaktura, sikurse nisjen, ndalimin e pompes duke 

realizuar njekohesisht monitorimin dhe sinjalizimet e nevojshem duke percaktuar keshtu 

statusin dhe kondicionet e stacionit te pompimit . 

 

Perpara daljes nga fabrika çdo pompe duhet te testohet hidraulikisht nga kjo fabrike per nje 

periudhe te pakten prej 5 minutash. Testi i presimit nuk do te kryhet me me pak se 16 bar. Gjate 

presimit nuk duhet te kete shfaqje te rrjedhejve si dhe nje kopje e testit duhet  te shoqeroje 

grupin gjate levrimit . 

 

Burimi i ujit qe duhet te kene pompa dhe rrjeti ne dispozicion duhet te jete i pershtatshem ne 

kualitet dhe ne sasi . Keto karakteristika duhet te percaktohen para perzgjedhjes se pompave 

mbasi ato parashikojne te dhenat teknike te lejushme per kualitetin ujin qe pompojne. Gjate 

kalkulimit t eprevalencesse pompes (resioni i kerkuar) duhet marre ne konsiderate lartesia e 

nderteses, presioni ne dalje te hidrantit me te safavorizuar si dhe huimbjet lokale gjatesore dhe 

ato lokale. 

Secila pompe duhet te jete e pajisur me valvol sigurie si dhe nje valvol mbyllese nese kemi 

mungese te presionit ne thithje te saj. Kjo valvol vendoset ne seksionin e dergimit perpara 

valvoles se kontrollit ne dergim. Ajo eshte valvol parandaluese ne rastet e mungeses se ujit ne 

rrjet per te parandaluar keshtu mbinxehjen e pomapve gjate punes ne boshllek. Parashikime 

duhet te behen edhe per shkarkimin e ujit ne pusete. Minimumi e dimensionimt te valvolave te 

shkarkimit do te jete 3/4”. 
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Pompa e zjarrit, motorat elektrike si dhe paneli i kontrollit duhet te jene te mbrojtur kunder 

nderprerjes se sherbimit ne raste kur ka eksplozione, zjarre, termete, stuhi,  ngrirje, vandalizma 

si dhe raste te tjera te ngjashme. Kujdes duhet bere edhe per ventilimin e dhomave te pompave. 

 

Pompa e zjarrit duhet te instalohen ne pjese te veçanta te nderteses te cilat duhet te jene te 

pershtatshme per mirembajtje dhe sherbime te rastit. Ne varesi te skemes se perzgjedhur ato 

mund te instalohen ne bazamentin e nderteses. 

Perceç kesaj ato duhet te vendosen dhe te mberthehen ne suporte metalike te cilet jane te 

mberthyer ne bazamentin e nderteses. Keto suporte metalike nuk duhet te jene te lidhur me 

muret apo themelet e nderteses. Pompa lidhen me rondele gome, si dhe jasteke rere ose druri 

apo binare druri per te elminuar zhurmat gjate punes. 

Të dhënat teknike të pompës mbrojtëse kundra zjarrit: 

Dy pompa te lidhura me kolektor dergimi dhe thithje, tipi centrifugal, horizontale, lidhja me fllanxhe 
dhe xhuto antivibruese. 
Trupi i pompes dhe motorit jane te lyer me resine ipoxide. 
Trupi:   Gize 
Rrotori :  Plastik 
Pjeset komunikuese: Gize 
Boshti:    X 20 Cr 13 (1.4021) 
Kapak i boshtit:  316 stainless steel  
Hermetizues mekanik : AQ1EGG (Standard) 
 
Fluidi:   Uje i paster 
Prurja :  15 m³/h  
Presioni :  50 m ose 500 kPa  
Temperatura e punes: (-10 to + 120°C)  
Presioni i punes: (max. 10 bar)  
NPSH (pompa): 1.22 m 
 
Motor 
Peshtjella:  3~400V/50Hz  
Fuqia e motorrit:  2 x 2.2 kW  
Shpejtesia:  2 950 1/min 
Rryma:  2 x 4.4 A 
Mbroitja:  IP 55 
Lidhjet e fllanxhave: DN 65 / PN16 
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Fig.1. Të dhënat teknike të pompave 

Dyshemeja prej betoni e ambientit teknik duhet te paiset me sistem drenazhimi per te 

perballuar largimin e ujit qe del nga pajisjet kritike sikurse pompat, hidrantet etj. 

Te gjitha punimet e instalimit duhet te kryhen ne menyre perfekte dhe ne perputhje me kerkesat 

teknike qe kerkohen ne projekt. Perpara instalimit te pompave, kontraktori duhet prezantoje per 

miratim katalogun me te dhenat teknike te nevojshme, çertifikaten e kualitetit, origjinen e mallit, si 

dhe nje garanci prej 3 vjetesh. Skema e instalimit te pompave jepet ne vizatimet teknike. 
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3.11 HIDRANTËT DHE FIKSET E ZJARRIT 

Shuaresit e zjarrit mund te klasikohen si me poshte: 

 Hidrante ne brendesi te godinës;  

 Hidrantë jashtë godines;  

 Fikse te levizshme;  

 Cilindra fiks te ndryshem. 

Shuarsit e zjarrit me uje jane perzgjedhur si komponentet me aktive ne sistemin e perzgjedhur 

te shuarjes se zjarrit. Ata jane llogaritur te kene ne dispozicion te tere sasine e ujit te nevojshem 

ne rastin e çfaqjes se zjarrit. Kjo eshte bere mundur me parashikimin ne projekt te instalimit te 

hidranteve ne brendësi dhe jashte godines. 

Ne menyre qe hidrantet te kene sasine e nevojshme te ujit si dhe nje presion te mjaftueshem 

projekti eshte pergatitur ne perputhje me normat qe dimensionojne llojin e hidrantit qe duhet te 

instalohen ne objekt. Ata jane instaluar ne çdo kat ne afersi lances rreziku potencial te zjarrit si 

dhe jane vendosur ne kuti çeliku te emaluar dhe te lyer me boje te kuqe si dhe me xham ne 

faqen e perparme. 

Hidrantet jane te perbere prej saraqineskes nderprerese, tubit te gomuar per kalimim e ujit me 

nje gjatesi prej 30 m, lançes si dhe sprucatorit. Te gjitha keto pajisje jane te vendosura ne 

boksin prej llamarine çeliku, i cili vendoset ne brendesi te murit dhe ka nje nivel me siperfaqen 

e tij. 

Hidrantët e brendshëm 

 
Fig.2. Hidrantët e brendshëm 

Fludi i punes Uje 
Temperatura e fluidit 0 deri ne + 50 ºC 
Hidrant i shuarjes se zjarrit   
Sasia 5 cope 
Dimensionet   
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- Kasa 560 x 360 x 160 mm 
- Valvula e hidrantit 1 ½” DN 40 
- Dalja e tubit 1 ½” DN 40 
- Hundeza e daljes 12 mm 
Materiali  Gize 
- Kasa Llamarine çeliku Ngjyre e kuqe polyester, RAL 3000 
- Frami Alumin gri I anodizuar 
- Pamja ballore Xhame Pa ngjyre 
- Dalja e tubit dhe e hundezes  Tunxh 
- Markuçi E kuqe Zgjatimi me tub poliuretani 

Tab.2. Të dhënat e hidrantëve të brendshëm 

3.12 SISTEMI SPRINKLER(UJËSJELLËSI AUTOMATIK)(NQS DO TË PËRDORET) 
 
Sistemi SPRINKLER(në qoftë se do të përdoret) do të jetë në lagështirë që do të thotë që kolektorët 

janë gjithmonë nëpresion dhe në momentin e zjarrit hyjnë direkt nën veprim.Ujësjellësi automatik për 

shuarjen e zjarreve (sistemi sprinkler) vihet në veprim në mënyrë automatike dhe krijon një perde uji 

mbi vatrën e zjarrit shumë shpejt pas rënies së tij duke dhënë njëkohësisht në mënyrë automatike 

alarmin.Sistemet automatike përdoren nëpër ambiente e lokale që paraqitin rrezikshmëri zjarri dhe 

përmbajnë materiale, mjete e mallra me vlera të mëdha .Ky është një sistem shumë efikas dhe i sigurt 

për shuarjen e zjarreve. 

Sistemi sprinkler përbëhet prej këtyre elementëve: 

 Kokave të sprinklerit. 

 Rrjetit shpërndarës. 

 Kolonave, magjistraleve. 

 Pompave. 

Kokat e sprinklerit prej bronxi, përbëhen prej trupit,diafragmës që mbahet në pozicionin përkatës, 

prej valvolës së qelqtë dhe fletëzave të salduara ndërmjet tyre me anë të një aliazhi me kallaj që 

shkrin në temperaturë të ulet rreth 70 °C dhe rozetës.Kur bie zjarr temperatura e ambientit rritet, 

aliazhi shkrihet, valvola bie poshtë dhe hapet diafragma.Uji duke dalë përplaset me presion mbi 

rozetën dhe përhapet në formë shiu.Kokat e sprinklerit lidhen tek tubi shpërndarës në largësi 1.5-3.5 

m nga njëra –tjetra me kusht që secila prej tyre nën një presion prej 0.5 atm lag një sipërfaqe prej 9 

m2 të dyshemesë së ambientit ku vendosen. 

Të gjithë tubat e sistemit janë prej çeliku.Diametrat e tyre zgjidhen me anë të tabelave: 

Diametri i tubit në mm 25 32 38 50 63 75 100 
Numri i kokave sprinkler që mund të furnizojë 3 5 9 18 28 46 86 

Tab.3. Diametrat e tubave të sistemit 
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Presioni tek sprinkleri më i larguar nuk duhet të jetë më i vogël se 0.5 atm. 

Skematikisht lëvizja e ujit nëpër magjistral komandohet me anë të saracineskës dhe kundravalvulave 

të vendosura në kolona.Me tu hapur qoftë dhe një kokë sprinkleri prishet ekuilibri i presionit mbi dhe 

nën kundravalvol.  

Uji duke ardhur me presion nga poshtë kalon nëpër kolonë që të furnizojë sprinklerin e hapur dhe 

njëkohësisht vë në funksion turbinën e cila godet këmbanën që jep alarmin.Me anë të manometrave 

matet presioni mbi dhe nën kundravalvul.Për të shkarkuar ujin nga i tërë sistemi përdoret tubi i 

shkarkimit i lidhur me rrjetin e kanalizimit. 

Shënim: Rasti aktual nuk e përfshin sistemin shuarës sprinkle. 

3.13 KONSTATIME (ANALIZA E GJËNDJES DHE VLERËSIMI I RREZIKSHMERISË) 
 
Në rastin e objektit të parkut të aventurave, Pukë, kemi treguesit teknik si më poshtë:  
Materialet e përdorur për ndërtimin e objektit, janë të klasit 1. 

1- (KLASA 1- Materiale që digjen me vështirësi) 
2- Lartësia e tre objekteve është < 3 m ndërsa për sa i përket sipërfaqes tjeter kemi të bejmë me 
sipërfaqe të hapur.  
3-  Nga sa përmëndëm më sipër, klasa e burimit të zjarrit në objektin, Parku i aventurave, Pukë  
shprehen në tabelën e mëposhtme: 

Nr Klasifikimi  Burimi i Zjarrit 
1 Klasa A Zjarret që kanë burimin nga objekte të ngurta dhe që digjen lirshëm, sikurse 

janë: dru letër tekstile dhe të tjerë me bazë qymyri. Fiksat e përshtatshme ujë 
shkumë pluhur të të tre kategorive A,B,C dhe fikse me mbushje kimike .Fikset 
janë me etiketë të bardhë të verdhë dhe blu 

5 Klasa E Zjarret që kanë burimin nga paisjet elektrike nën tension. Fikset me pluhur 
ABC pluhur i thatë dhe gaz karbonik CO2 .Fikset janë me etiketë blu 
Tab.4. Klasifikimi i zjarreve në parkun e aventurave, Pukë 

3.14 PËRSHKRIMI I PROJEKTIT 
 
Referuar të dhënave të mësipërme në sipërfaqen e objektit, Parku  i Aventurave, Pukë, për realizimin 
e MZSH nevojiten tre fikse me lëndë kimike, pozicionimi të cilave është paraqitur edhe në vizatimin 
e punës) në brendësi të objekteve. 
 
3.15 KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME 
 
Në kushtet e një investimi serioz dhe të kushtueshëm,siç është Parku i Aventurave, Pukë, do të ishte 

më e arsyeshme që, për  një siguri më te garantuar, të instalohen Hidrantë të jashtëm në disa pika 

kyçe të parkut.   
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(Referuar projektit të zbatimit të MZSH në këtë objekt instalimi i hidrantit nuk është realizuar). 

Për sa më sipër rekomandoj si më poshtë: 

(Më vonë në raste se do të jetë e nevojshme mund të instalohen hidrantë të jashtëm në disa pika kyçe 

të parkut aty ku objektet lidhen me rrjetin e shpërndarjes së ujit).  

KAPITULLI   4   SHËNIME E REZERVA 

4.1 FAKTORËT E NEGLIZHUAR NË PROJEKTIM 

Konsulenti nuk disponon çertifikatat e materialeve të ndërtimit, por nga konstatimet me personat e 

kualifikuar që punojnë në objekt, ka vlerësuar rezistencën e tyre ndaj zjarrit duke i klasifikuar në 

materialet që digjen me vështirësi. 

 
4.2 REFERENCAT 

Për realizimin e këtij projekti konsuleni ka zbatuar referencat si më poshtë 

 Ligji Nr.152, datë 21.12.2015 "Për Shërbimin e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimin (MZSH). 

 Kushtet teknike të Projektimit (KTP). 

 Materialet e dorëzuara nga Bashkia Pukë. 

 Projekt Zbatimi i sistemeve të Instalimeve Mekanike. 

KAPITULLI  5  DOKUMENTAT E BASHKËLIDHUR 

5.1 DOKUMENTACIONI I DEPOZITUAR NGA ‘’BASHKIA PUKË’’. 

Nga kontraktori ‘’Bashkia Pukë’’ janë depozituar pranë konsulentit ‘’Unitec Studio’’ shpk 

dokumentat si më poshtë: 

 Kërkesën për realizimin e projektit  
 Gjithë projekti i realizimit të objektit.  
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5.2       PREVENTIVI 

Nr.   Përshkrimi i punës Njësia Sasia Çmimi Vlera 

1 Dedektor tymi copë 3 1,500 4,500 
2 Fikse me lëndë kimike copë 3 3,600 10,800 
3 Tabela sinjalizuese copë 20 1,700 34,000 
4 Çelës alarmi zjarrit copë 3 1,000 3,000 
5 Hidrant i jashtëm copë 4 29,690 118,760 
6 Drita alarmi zjarrit copë 3 3,000 9,000 

  SHUMA TOTALE              180,060  
  TVSH 20 %                36,012  
  VLERA TOTALE  LEKE            216,072  
 

Tab.5. Preventivi 
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                                                                                                      ”UNITEC-STUDIO” shpk 
                                                                                                  Ing. Lamçe BEGAJ 
 
                                                                                                       Administrator                                                                                                         
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5.3 VIZATIMET E SKEMAVE TË EVAKUIMIT 
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Fig.3. Skema e evakuimit 
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Fig.4. Skemae evakuimit (kulla e nisjes) 
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Fig.5. Skemae evakuimit (kulla e mbërritjes) 
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5.4       FOTO NGA OBJEKTI 

   

   

   
Fig.6. Foto nga objekti 

                                                                                              "UNITEC - STUDIO"sh.p.k. 
                                                                                                              Ing. Lamçe  BEGAJ 
                                                                                                                   Administrator 
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