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RIKONSTRUKSIONI I ANES 110 kV TE NENSTACIONIT BULQIZE DHE NDERTIMI I 

NJE TRAKTI TE RI 110KV LINJE NE NST E KOMSI, BURREL 

 

Specifikimet Teknike 

 

    1.1 Te pergjitheshme 

 

1.1.1 Objekti i furnizimit 

1.1.2 Te dhena per N.St Bulqize 

1.1.3 Sqarime teknike  

1.1.4 Kerkesa te ambjentit 

 

1.2 Projektimi, materialet dhe punimet per panelet 

 

1.2.1 Te pergjitheshme 

1.2.2 Standartet 

1.2.3 Ndertimi i paneleve 

1.2.4 Marketimi dhe emertimet 

1.2.5 Kerkesa per montimin e paneleve 

1.2.6 Drynat, bravat dhe celesat 

1.2.7 Lyerja me boje 

 

1.3 Kabllot elektrike dhe lidhjet e tyre 

 

1.3.1 Kabllot e kontrollit 

1.3.2 Shtrirja e kabllove 

1.3.3 Lidhja e fijeve te kabllove brenda paneleve 

1.3.4 Klemat 

1.3.5 Kodet e ngjyrave dhe percaktimi i fazeve 

1.3.6 Mbrojtja e qarqeve ndihmes 

1.3.7 Struktura e suporteve te kabllove 

 

1.4 Masat mbrojtese elektrike 

 

1.4.1 Masat mbrojtese tokezimet 

1.4.2 Masat mbrojtese per instalimet deri ne 1000 Volt 

1.4.3 Tokezimi dhe sistemi i barazise se potencialeve 

 

 

1.5 Punimet civile 

 

1.5.1 Bazamentet betonarme te paisjeve primare. 

1.5.2 Kanalet e kabllove me kapak betoni te anes 110 kV 

1.5.3 Rehabilitimi i plote i sheshit per anen 110 kV, nivelim dhe shtrim me cakull. 
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1.5.3 Ndertimi i nje shelteri per vendosjen e paneleve te reja dhe baterive 

 

1.6 Pajisjet primare te impjantit 110 kV 

 

1.6.1 Te pergjitheshme 

1.6.2 Zbarat dhe lidhjet 

1.6.3 Izolatoret mbeshtetes 

1.6.4 Celesi 110 kV 

1.6.5 Ndaresit dhe thikat e tokes 

1.6.6 Transformatoret e tensionit dhe te rrymes 

1.6.7 Shkarkuesit 

1.6.8 Mbrojtja nga shkarkimet atmosferike 

 

1.7 Mbrojtjarele 

 

1.7.1 Tëpërgjithshme 

1.7.2 Marshalling Kiosk 

1.7.3 Reletë 

1.7.4 Komandimi, sinjalizimi dhe matja 

1.7.5 Radrizatori dhe sistemi i rrymes se vazhduar 

1.7.6 Aparatet dhe aksesoret e panelit te komandimit 110 kV 

1.7.7 Multimetrat dhe matesi i energjise 

1.7.8 Testimet dhe inspektimet ne objekt 

 

 

1.8 Kontroll-Monitorimi 

 

1.8.1 Te pergjithshme  

1.8.2.1 Specifikime mbi sinjalet binare  

1.8.2.2 Specifikime mbi sinjalizimet dhe alarmet 

1.8.2.3 Elementet te cilet duhet te monitorohen 

1.8.2.4 Specifikime mbi komandimet  

1.8.3 HMI dhe Workstation Operatori  

1.8.5 Lidhja me  SCADA qendrore 

1.8.6 Software dhe kablot  lidhes. 

1.8.7 Dokumentat e sistemit ekzistues  

1.8.8 Procedurat e testimeve. 

1.8.9 Dokumentacionet perfundimtare te projektit. 

 

1.9Telekomunikacioni 

 

1.9.1 Pershkrimi i punes 

1.9.2 Specifikimet e pajisjeve 

1.9.3 Procedurat e testimeve 

1.9.4 Dokumentacioni 

1.9.5 Tabelat e Furnizimit dhe punimeve 

 

1.10Informacioni per dokumentacionin teknik 

 

1.10.1 Dokumentat teknike te tenderit 

1.10.2 Dokumentat per aprovim  

1.10.3 Informacionet dhe projektet sekondare 
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1.10 Sistemi  i percaktimit   te vendndodhjes se qarkut te hapur apo i te gjitha llojeve te 

lidhjeve te shkurtera ne  linjen 110 kV ne Nenstacionin e HEC Ceruje ne drejtim te 

N/St Bulqize per njerin qark te linjes, nga nje set per 1 qark linje 110 kV. 

 

1.12 Kerkesat teknike per paisjet (data sheets) 

 

 

1.1 Te pergjitheshme 

 

1.1.1 Te dhena per Nenstacionin 110/35/6kV Bulqize: 

 

Sheshi dhe vendodhja e objektit është në N/Stacionin 110/35/6 kV Bulqize. 

 

Skema ekzistuese e Nenstacionit 110/35/6 kV Bulqize perbehet nga : 

 

A. Dy trakte linjash 110 kV perkatesisht: 

 

 Trakti  i L.110-20/3Bulqize-HEC Cerruje-Burrel,   

 Trakti i L.110-25Bulqize-HEC Ternova, 

 

B. Nje seksion zbarrash110 kV,nete cilin lidhettrakti imatjes, i cili perbehet nga tre 

transformator tensioni, tre Shkarkues dhe thike fuqie me nje thike toke. 

 

C. Dytrakte 110 kV per autotransformatoret te lidhur ne  zbarra: 

 Autotransformatori T-1110/35/6 kV me fuqi 10.5 MVA,  

 Autotransformatori T-2 110/35/6 kV me fuqi 10.5 MVA, 

 

D. Dy trakte 35 kV te autotransformatorit te lidhura ne dy seksionet e zbarres 35 kV,  

 Ne zbarren 35 kV jane te lidhur elementet si me poshte: 

- Trakti I L.30-37Bulqize-Kraste-Bater,  

- Trakti I transformatorit te tensionit te zbarrave 35 kV,  

 

E. Impianti shperndares 6 kV, 

 

F. Rryma Operative:  

 Transformatoret e Nevojave Vetjake 50 KVA, 

 Nje radrizator Udc =220 V, me In =50 A,  

 Salle baterish  250 Ah  

 

Sistemet e tjera ndihmese, plotesuese apo te domosdoshme qe sherbejne per te mundesuar 

funksionimin e plote dhe sipas sdandarteve te OST-se te trakti i ri 110kV ne Nenstacionin 

Komsi qe shkon ne drejtim te Nenstacionit Bulqize do te integrohen ne pjesen e vjeter te 

Nenstacionit te Komsis.  

 

*Bashkelidhur jepet skema aktuale njefazore e Nenstacionit 110/35/6kV Bulqize. 

 

 

1.1.2 Objekti i Rehabilitimit 
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Rikonstruksioni i anes 110 kV te Nenstacionitte Bulqizes dhe ndertimin e nje trakti te ri 110kV 

linje ne Nenstacionin Komsi, konsiston në punimet e meposhteme: 

 

 Projektimin 

 Prodhimin 

 Testimin 

 Transportin në vend 

 Furnizimin  me paisje dhe bazë materiale 

 Vendosjen 

 Punimet civile  

 Komisionimin 

 Venien ne pune 

 

Me poshte specifikohen punimet, komponentet, paisjet baze qe duhet te furnizohen dhe vendosen 

ne pune nga kontraktori.  

 

* Kontraktori eshte i detyruar te siguroje plotesimin e objektit te kontrates edhe sikur ndonje 

punim apo paisje nuk eshte permendur ne specifikimet e ketij kapitulli. 

 

 ** Gjate zbatimit te projektit te rehabilitimit te anes 110kV te Nenstacionit Bulqizedhe ndertimit 

te traktit te ri 110kV ne Nenstacionin Komsi kontraktori merr persiper te gjeje zgjidhjet teknike 

te perkohshme per furnizimin e nenstacionit me energji. 

 

Komponentet dhe paisjet baze qe, duhet te furnizohen nga kontraktori per rikonstruksionin, ne  

anen 110 kV jane:  

 

A. Trakti i linjes L.110-20/3 Bulqize-HEC Cerruje-Burrelne Nenstacionin Bulqize qe, 

konsiston ne: 

 

 Furnizim/Vendosje celesi me gaz  110 kV (tre faze)                             cope  1 

 Furnizim/Vendosje  thike 110 kV me nje thike toke (tre faze)                 cope  1 

 Furnizim/Vendosje thike 110 kV me dy thika toke (tre faze)                  cope  1 

 Furnizim/Vendosje transformatore rrymes 110 kV                                 cope  3 

 Furnizim/Vendosje transformatore tensionit  110 kV                            cope  3   

 Furnizim/Vendosje i shkarkuesve 110 kV.                                              cope  3 

 Furnizim/Vendosje i  panelit  te ri per komandimin, 

matjen dhe sinjalizimin e anes 110 kV.                                                   cope  1 

 Furnizim/Vendosje i  panelit  te ri te mbrojtjes se linjes 110 kV                 cope  1 

 Furnizim/Vendosje, dhe punimet e tjera te nevojshme per integrimin e  

daljes se re 110 kV ne RTU ekzistuese          lot  1  

 Furnizim/Vendosje i nje Marshalling Kiosk per daljen 110 kV                  cope  1 

 Furnizim/Vendosje i konstruksioneve per te gjitha paisjet primare 

dhe portalin e daljes se linjes       lot  1 

 

B. Trakti i ri i linjes ajrore L.110 Bulqize – Burrelne Nenstacionin Bulqize qe, konsiston 

ne: 

 

 Furnizim/Vendosje celesi me gaz  110 kV (tre faze)                             cope  1 

 Furnizim/Vendosje  thike 110 kV me nje thike toke (tre faze)                 cope  1 

 Furnizim/Vendosje thike 110 kV me dy thika toke (tre faze)                  cope  1 
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 Furnizim/Vendosje transformatore rrymes 110 kV                                 cope  3 

 Furnizim/Vendosje transformatore tensionit  110 kV                            cope  3   

 Furnizim/Vendosje i shkarkuesve 110 kV.                                              cope  3 

 Furnizim/Vendosje i  panelit  te ri per komandimin, 

matjen dhe sinjalizimin e anes 110 kV.                                                   cope  1 

 Furnizim/Vendosje i  panelit  te ri te mbrojtjes se linjes 110 kV                 cope  1 

 Furnizim/Vendosje, dhe punimet e tjera te nevojshme per integrimin e  

daljes se re 110 kV ne RTU ekzistuese          lot  1  

 Furnizim/Vendosje i nje Marshalling Kiosk per daljen 110 kV                  cope  1 

 Furnizim/Vendosje i konstruksioneve per te gjitha paisjet primare 

dhe portalin e daljes se linjes       lot  1 

 

 

C. Trakti i linjes L.110-25 Bulqize-HEC Ternova-Vojnikne Nenstacionin Bulqize qe, 

konsiston ne: 

 

 Furnizim/Vendosje celesi me gaz  110 kV (tre faze)                             cope  1 

 Furnizim/Vendosje  thike 110 kV me nje thike toke (tre faze)                 cope  1 

 Furnizim/Vendosje thike 110 kV me dy thika toke (tre faze)                  cope  1 

 Furnizim/Vendosje transformatore rrymes 110 kV                                 cope  3 

 Furnizim/Vendosje transformatore tensionit  110 kV                            cope  3   

 Furnizim/Vendosje i shkarkuesve 110 kV.                                                     cope  3 

 Furnizim/Vendosje i  panelit  te ri per komandimin, 

matjen dhe sinjalizimin e anes 110 kV.                                                          cope  1 

 Furnizim/Vendosje i  panelit  te ri te mbrojtjes se linjes 110 kV                    cope  1 

 Furnizim/Vendosje, dhe punimet e tjera te nevojshme per integrimin e   

daljes se re 110 kV ne RTU ekzistuese           lot  1  

 Furnizim/Vendosje i nje Marshalling Kiosk per daljen 110 kV                   cope  1 

 Furnizim/Vendosje i konstruksioneve per te gjitha paisjet primare 

dhe portalin e daljes se linjes        lot  1 

 

D. Trakti i ri i linjes ajrore L.110 Burrel – Bulqize ne Nenstacionin Komsi qe, konsiston 

ne: 

 

 Furnizim/Vendosje celesi me gaz  110 kV (tre faze)                             cope  1 

 Furnizim/Vendosje  thike 110 kV me nje thike toke (tre faze)                 cope  1 

 Furnizim/Vendosje thike 110 kV me dy thika toke (tre faze)                  cope  1 

 Furnizim/Vendosje transformatore rrymes 110 kV                                 cope  3 

 Furnizim/Vendosje transformatore tensionit  110 kV                            cope  3   

 Furnizim/Vendosje i shkarkuesve 110 kV.                                              cope  3 

 Furnizim/Vendosje i  panelit  te ri per komandimin, 

matjen dhe sinjalizimin e anes 110 kV.                                                   cope  1 

 Furnizim/Vendosje i  panelit  te ri te mbrojtjes se linjes 110 kV                 cope  1 

 Furnizim/Vendosje, dhe punimet e tjera te nevojshme per integrimin e  

daljes se re 110 kV ne RTU ekzistuese          lot  1  

 Furnizim/Vendosje i nje Marshalling Kiosk per daljen 110 kV                  cope  1 

 Furnizim/Vendosje i konstruksioneve per te gjitha paisjet primare 

dhe portalin e daljes se linjes       lot  1 

 

E. Trakti i thikes se seksionimit 110 kV ne Nenstacionin Bulqize qe, konsiston ne: 
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 Furnizim/Vendosje  thike 110 kV me dy thika toke (tre faze)                 cope  1 

 Furnizim/Vendosje, dhe punimet e tjera te nevojshme per integrimin e  

daljes se re 110 kV ne RTU ekzistuese          lot  1  

 Furnizim/Vendosje i nje Marshalling Kiosk per dy seksionet 110 kVcope  1 

 Furnizim/Vendosje e konstruksioneve per thiken e seksionimit  lot 1 

 

 

F. Furnizim/Vendosje e dy seksioneve 110 kVne Nenstacionin Bulqize qe, konsiston ne:

 lot 1  

 

 Furnizim/Vendosje e dy seksioneve te reja 110 kV    lot 1 

 Furnizim/Vendosje e portaleve te reja te dy seksioneve 110 kV   lot 1 

 Furnizim/Vendosje e transformatoreve te tensionit (nje faze) 

 te seksioneve 110 kV                                                                     cope  2 

 Furnizim/Vendosje e shkarkuesve 110 kV.                      cope  6 

 Furnizim/Vendosje  thike 110 kV me nje thike toke (tre faze)                     cope  1 

 Furnizim/Vendosje i konstruksioneve per te gjitha paisjet primare   lot 1 

       

G. Rikonstruksioni i Sistemit te rrymes operativene Nenstacionin Bulqize qe konsiston 

ne: 

 

Furnizim/Vendosje edy radrizatoreve 380 VAC/220 VDC,  In =63 A.  cope  2 

Furnizim/Vendosje e  panelit  te ri te rrymes se vazhduar   cope 1  

Furnizim/Vendosje e Salle baterie 300Ah.     cope  1 

Furnizim/Vendosje e sistemit te rrymes operative per impiantin 110 kV. lot 1 

 

H. Rikonstruksioni i impiantit te ndricimit ne rast emergjencene Nenstacionin Bulqize qe 

konsiston ne: 

 

 Furnizim/Vendosje e impiantit te ndricimit me DC.    lot 1 

 

I. Rikonstruksioni i Sistemit te tokezimit per siperfaqen e impiantit 110 kV ne 

Nenstacionin Bulqize: 

 Furnizim/Vendosje e rrjetit te tokezimit te anes 110 kV nenstacionit lot 1 

 

 Furnizim/Vendosje e sistemit te mbrojtjes prej shkarkimeve atmosferike te nenstacionit. 

 

 Lidhja e pajisjeve te traktit te ri ne Nenstacionin Komsi me rrjeten e tokezimit egzistuese. 

 

J. Furnizim/vendosje i tre transformatoreve te kombinuar 110kV ne traktin e ri te 

matjes se transformatorit TR-3 ne Nenstacionin Bulqize. 

 Bazamente betoni (punime te nendheshme)                                                              cope    3 

 Bazamente metalike per instalimin e Tr.kombinuar (traktit matjes TR-3)                cope    3 

 Instalimi primar dhe sekondar i paisjeve traktit matjes TR-3                                    lot       1 

 

K. Rikonstruksioni i impiantit te rrymes alternative(ndricimi dhe forca motorike) qe 

konsiston ne: 

 Furnizim/Vendosjee tij ne ndertese dhe ne sheshin e nenstacionit. lot 1 

 

L. Punimet civile qe konsistojne ne :   
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 Ndërtimi i bazamenteve të reja: 

Ndërtimi i bazamenteve të reja me qëllim instalimin e paisjeve të trakteve të hyrjes së linjave 

dhe zbarave me bazament të veçantë për çdo pajisje. E gjithe puna perfshin germimin, 

pergatitjen e tabanit, lidhjen e armatures se hekurit, betonimin dhe mbushjen e gropave me 

materialin e pershtatshem, te bazamenteve ne fjale. Gjithashtu perfshihet furnizimi dhe 

transporti i materialeve, te miratuara nga perfaqesuesi i punedhenesit, qe duhen per realizimin e 

bazamenteve dhe demontimin , transportin e bazamenteve te vjetra. Ne pergjithesi punimet e 

betonit te bazamenteve do te bazohen ne standartet  EUROCODE 1,2,7 dhe dispozitat e EN ose 

standarteve te ngjashme BSI, DIN etj. Projektimi i bazamenteve do bazohet ne standartet EC-

1,2,7,8 ose standarteve te ngjashme BSI, DIN etj . 

 

 Sistemimi i anes 110 kV te sheshit të N/Stacionit,:  

Sistemimi dhe nivelimi i sheshit te anes  110 kV te sheshit, do të ketë heqjen e shtreses se siperme 

te tokes (me bimesi dhe mbeturina)  ne nje thellesi prej 15cm (ose me shume neqoftese kerkohet 

nga projekti). Mbushjen me dhe te paster nga argjilat dhe materialet organike me shtrese 15cm te 

ngjeshur me rul me vibrim  dhe shtresa e siperme prej 15 cm çakell (stabilizant). Ne kete proces 

pune perfshihet furnizim/vendosje e materialeve te miratuara nga perfaqesuesi i punedhenesit. 

 

Spostime kabllosh, tubacionesh 

Ndertimi i nje  kanali  te ri terthor trakteve qe do te jene ne rikonstruksion. 

Tubacioni për kabllot nga kanali kryesor te pajisjet të jetë i ri me tuba PVC. 

Ne kete proces pune perfshihet furnizim/vendosje e materialeve te miratuara nga perfaqesuesi i 

punedhenesit. 

 

 Ndërtimi i sistemit të drenazheve  

Sistemi i drenazhimit mungon në N/Stacion dhe sot largimi i ujrave bëhet në gjëndje natyrale . 

Ndertimi i sistemit te drenazheve perfshin nje  kanal drenazhi  me tuba dhe pusetave te kontrollit, 

etj Gjithe puna perfshin furnizim, transportimin, magazinimin dhe vendosjen ne perputhje me 

projektet dhe specifikimeve te materialeve te miratuara nga perfaqesuesi i punedhenesit.  

Te pastrohet pergjate rrethimit nga te gjitha bimesite dhe skarpatat ne gjatesi te jene ne dukje.  

 

Demontimi dhe transporti i materialeve qe konsistojne kryesisht ne: 

 

M. Demontimin dhe transportin e elementeve: 

 te seksioneve 110 kV,  

- portaleve 110 kV,  

- elementeve te dy trakteve dales 110 kV 

- i sistemit te vjeter te tokezimit te anes 110 kV,  

- i paneleve te matjes, e mbrojtjeve rele qe do te zevendesohen 

- i kablove te kontrollit dhe sinjalizimit 

 

Demontimi dhe transporti i  bazamenteve të vjetra. 

Kerkohet te kryhet demontimi dhe transporti i bazamenteve te vjetra ne nje vend depozitimi te 

miratuar nga autoritetet lokale. 

 

Do te behet rehabilitimi i plote i zbarave 110 kV per dy seksionet 110 kV dhe traktin e seksionimit 

110 kV ne Nenstacionin Bulqize. Seksionet do te rikonstruktohen me percjelles AC 240 mm2 duke 

bere nderrimin e te gjitha morseterive, strukturave metalike dhe elementeve perkatese. 

Do te  rehabilitohen dhe rikonstruktohen kanalet e kabllove kryesore dhe sekondare per impiantin 

110 kV. 
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Traktet e reja te daljeve te linjave 110 kV si dhe zbarat 110 kV, do te montohen tek pjesa 

egzistuese e fushes se Nenstacionit duke ruajtur planvendosjen e pajisjeve egzistuese dhe duke 

ndertuar te gjitha bazamentet e reja dhe portalet e reja hyres.  

Panelet e reja te mbrojtjes dhe te komandimit do te vendosen ne shelter. Do instalohen kabllo te 

reja sekondare per ushqimin e qarqeve AC dhe DC te pajisjeve 110 kV.  

Annunciator i ri per sinjalizimin e avarive  ne impiantin 110 kV do te vendosen ne panelet e reja te 

komandimit ose ne panelin e sinjalizimit qendror te nenstacionit.  

Ne panelin ekzistues te RTU do te kryhen te gjitha punimet shtese per instalimin e dhenesave, 

zgjerimin e RTU dhe te gjitha punimet e tjera te domosdoshme per integrimin e daljeve te reja ne 

kete sistem.  

Dy  Radrizatoret  380VAC/220VDC do te vendosen ne Shellter. 

Trakti i ri ne nenstacionin Komsi do te integrohet ne pjesen tjeter te nenstacionit (tokezimi i 

pajisjeve me rrjeten ekzistuese, lidhja me sistemin AC dhe DC, etj)   

 

1.1.3 Sqarimet Teknike  

 

Në projekt do të përfshihen vizatimet, llogaritjet, instruksionet dhe të gjitha dokumentacionet 

teknike të kërkuara për ndërtimin, montimin, komisionimin, testimin, vënien në punë dhe 

mirëmbajtjen e paisjeve dhe konstruksioneve si me poshte: 

 

 Zgjidhja e thellësisë së vendosjes së bazamenteve, themeleve, drenazheve, rrethimit të 

objektit, sistemimi i sheshit, largimit të ujrave sipërfaqësore, etj.  

 

 vizatimet, llogaritjet, instruksionet dhe të gjitha dokumentacionet teknike të kërkuara për 

ndërtimin, montimin, komisionimin, testimin, vënien në punë dhe mirëmbajtjen e paisjeve 

dhe konstruksioneve si me poshte: 

 

 Projektin e anes primare te daljeve te reja 110 kV dhe llogaritjet respektive per zgjedhjen e 

paisjeve primare.  

 

 Projektet e konstruksioneve metalike per portalet hyres, portalet e zbareve 110 kV, 

projektet e detajuara te bazamenteve betonarme te pajisjeve dhe  llogaritjet statike te tyre. 

 

 Projektin e anes sekondare per montimin e paneleve te mbrojtjes dhe te komandimit, 

kabllimet sekondare dhe te skemave te lidhjeve te daljeve te rehabilituara, si dhe pershtatjet 

per integrimin e daljeve 110 kV ne skemat e sinjalizimit qendror, te sistemit AC dhe DC, te 

pergatitjes se dergimit te te dhenave ne sistemin SKADA te OST, etj. 

 

 Projektin per punimet civile qe kerkohen per daljet 110 kV, projektet e detajuara per 

sistemimin e sheshit 110kV, projektet e detajuara te rrugeve te brendshme te n/stacionit.  

 

 Projektin per rehabilitimin e kanaleve te kabllove kryesore si dhe impiantit 110 kV. 

 

 Projektin e sistemit te drenazhimit per largimin e ujrave nga territori i n/stacionit.  

 

 Projektin e punimeve civile per ndertesen e n/stacionit (salles se baterive 220 V, salles se 

komandes, tualeteve) me detajet perkatese te hidroizolimit, detajet dyer-dritare, instalime 

elektrike, mbrojtja kundra zjarrit etj. 

 

 Projektin per ndricimin e avarise. 
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 Projektin per ndricimin e jashtem ana 110 kV. 

 Projektin e sistemit te tokezimit. 

Projektin e sistemit te shkarkimev atmosferike. 

 Projektin per vendosjen e paneleve. 

 

***Kontraktori do te kryeje komisionimin, testimin e paisjeve primare dhe sekondare te 

rehabilituara, vendosjen ne pune si dhe energjizimin e tyre. 

 

1.1.4 Kerkesa te ambjentit 

 

1.1.4.1 Kushtet atmosferike 

 

Temp. Max. e ambientit + 40 C 

Temp. Min. e ambientit  - 15 C 

Temp.Max. mesatare ditore + 30  C 

Temp.mesatare e ajrit gjate  vitit + 15  C 

Lageshtira Max. Relative 80 % 

Shpejtesia Max. e eres 130 km/h 

Lartesis Max.mbi nivelin e detit ≤1000 m 

 

Te gjitha aparaturat elektrike instrumentet dhe panelet duhet te jene te pershtateshme per te punuar 

per kohe te gjate ne temperature ambienti prej 45 oC 

 

1.1.4.2  Kushtet gjeologjike 

 

Sheshi i nderimit paraqitet i qendrueshem nga ana gjeologjike,megjithate duhet nje studim 

gjeologo-inxhinierik nga kontraktori per te percaktuar karakteristikat e truallit ku do te vendosen 

bazamentet paisjeve të trakteve të hyrjes së linjave dhe zbarave 

 

1.2 Projektimi, materialet dhe punimet per panelet e kontrollit dhe komandimit 

 

1.2.1 Te pergjitheshme 

 

Te gjitha komponentet e sistemit te mbrojtjes rele duhet te jene te teknologjise bashkekohore  dhe 

testimet duhet te kryhen me metodat dhe paisjet me te fundit.   

Kontraktori do perfshije ne Tender, edhe nese nuk eshte permendur ne keto specfikime, te gjitha 

komponentet ndihmes si Marshallling Kiosk, panele shperndarje, te nevojshme per realizimin e nje 

sistemi te mbrojtje rele te sigurte dhe qe te funksionoje ne konformitet me normat e OST-se. 

Parametrat nominale sekondare te transormatoreve mates dhe sistemi DC ekzistues duhet te kihet 

ne konsiderate ne zgjedhjen e paisjeve, konkretisht: 

Rryma nom. Sekondare te TRR-ve:     1 A 

Tensoni nom. Sekondar i  TT:                  1003 V & 100/3 V;  50 Hz. 

Tensioni i rrymes operative : 220 VDC 

Te gjitha masat e nevojshme per te siguruar funksionim normal te sistemit si dhe mbrojtjen e 

elementeve te zgjedhur nga mbitensionet e komutimit, ato te krijuara ne sekondaret e 

transformatoreve mates nga fushat elektromagnetike etj, jane pjese e ketyre specifikimeve dhe 

duhet te sigurohen nga Kontraktori. 

Izolimi i releve dhe qarqeve shoqeruese duhet te plotesoje kerkesat e  IEC 60 255. 

 

1.2.2 Standartet 
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Sistemi do projektohet, prodhohet dhe testohet ne perputhje me botimet me te fundit te standarteve 

dhe rekomandimeve te meposhteme : 

 

 IEC 60 255 

 IEC 60 801 

 IEC 60 068 

 IEC 60 344 

Protokolli i komunikimit te releve me sistemin e monitorimit dhe midis tyre eshte IEC 61 850 

 

Karakteristikat kimike, fizike, dielektrike dhe mekanike te materialeve qe do perdoren per 

prodhimin e paneleve duhet te lotesojne kerkesat e dhena nga  ASTM (American Society for 

Testing and Materials) ose  DIN (Deutsches Institute for Norming) ose  British Standards. 

 

Per qellime projektimi dhe kalkulimesh do te perdoret sistemi SI 

 

1.2.3 Ndertimi i paneleve  

 

Panelet duhet te jene  te ndertuar ne menyre te tille qe te jene te veteqendrueshem, te jene te 

ndertuar me llamarine celiku e zinkuar edhe e emaluar me trashesi te tille qe te siguroje mbeshtetje 

solide per paisjet e kontroll monitorimit qe do te montohen ne  te, por jo me te vogel se  2 mm. 

Panelet do te montohen mbi korniza metalike  dhe duhet te jene te paisur me dysheme metalike dhe 

te sigurohet per ta nje ventilim i mjaftueshem. 

Lartesia maksimale e paneleve nuk duhet te kaloje 2.25 m.  

Miratimi i ngjyres dhe permasave do jete subjekt i vendimit te punedhenesit. 

Te gjtha pajisjet  qe do te montohen ne panele duhet te arrihen lehte dhe te jene lehtesisht te 

demontueshme  ne rast mirembajtjeje. 

 

Futja e kablove ne panele duhet te realizohet nepermjet fiksueseve te kablove ne dyshemene e 

panelit me qellim qe te siguroje izolim te nevojshem midis panelit dhe ambjentit te jashtem per te 

penguar futjen e pluhurave insekteve apo avancimin e zjarreve te mundshem. 

 

Panelet do jene me vete-mbeshtetje. Ato do ndertohen me kembe dhe pllaka celiku dhe do paisen 

me karkasa te pershtateshme per tu montuar me bulona ne bazamente betoni apo dysheme dyfishe. 

Panelet do jene me siguri mbrojtje nga pluhurat dhe temperaturat dhe plotesisht te mbyllura e te 

siguruara me paisje anti-kondensimi. 

Te gjithe kabllot duhet te perfundojne ne menyre te pershtatshme ne bllokun e terminaleve. 

Te gjithe kabllot do hyjne nga poshte. Te gjithe panelet do jene me ndricim te komanduar direct 

dhe automatic me hapjen e deres si dhe ngrohje te kontrolluar. 

Te gjithe panelet duhet te paisen me nje zbare tokezimi prej bakri me seksion jo me te vogel se 

35 mm2  dhe terminale te pershtateshme per lidhjen e perciellesve te tokes. 

Cdo paisje e montuar ne panel do te kete emertmin perkates i cili duhet te korenspondoje me ate te 

vizatimit. 

 

1.2.4 Marketimet dhe emertimet 

 

Ne ballet e paneleve ne anen e siperme do te jete pllakata me emertimin e panelit. 

Emertime konforme projektit, duhet te kete tek cdo paisje e montuar ne panel, ne anen e perparme 

dhe ne anen e brendeshme te panelit  

Emertimet duhet te jene ne pllaka plastike me sfond te zi ku gervishten emertimet perkatese. 

Permasat e ketyre pllakatave te standartizohen si propozohet me poshte: 

 

144 x 48 mm 
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105 x 26 mm 

 52 x 26 mm 

 39 x 20 mm 

 12 x 38 mm 

 

Terminalet e kabllove duhet te kene emertimet sipas projektit ku te percaktohet ne menyre te 

shkurtuar dhe destinacioni. 

 

1.2.5 Kerkesa per montimin e paneleve 

 

Te gjitha paisjet qe do montohen ne panelet te jene sipas modelit “per montim ne fasade” Montimi 

i tyre te jete i tille qe te lejoje mundesi per montimin lehte te  fijeve, kryerjes lehtesisht te matjeve 

me instrumenta etj.  

Tipi i paneleve qe do perdoren  te jete afersisht  i njejte me panelet ekzistuese. 

Kabllot do hyjne nga poshte panelit dhe duhet ti jepet zgjidhje bllokimit te anes se poshteme per te 

mos lejuar futjen e minjeve etj. 

Te gjithe qarqet duhet te perfundojne ne terminale te pershtateshme  te emertuara. 

Lidhje direkte nga paneli ne panel duhet te parashikohen. 

Projekti i panelit duhet te aprovohet nga punedhenesi 

 

1.2.6 Drynat, bravat dhe celesat 

 

Te gjitha dyert e Marshalling Kiosk, dollapeve te klemave, paneleve duhet te jene te paisura me 

brava. 

Te gjithe celesat drynat duhet te jene ne pamjen kryesore te montuar dhe te jene te kromuar.  

Cdo set celesash qe i perket nje tipi panelesh apo dollapi klemash duhet te jete i shoqeruar me me 

nje set reserve. 

Bravat duhet te jene te disenjuara ne menyre te tille qe te jene te qendrueshme ne kushtet e klimes 

se specifikuar  dhe te mos kene nevoje per mirembajtje per nje periudhe prej te pakten 2 vjete dhe 

me mirembajtjen e duhur te jene ne funksionim per nje kohe te pacaktuar. 

Bravat edhe celesat duhet te jene te paisur me nje numer identifikimi te stampuar ne te. 

 

1.2.7   Lyerja me boje e paneleve 

 

1.2.7.1 Te Pergjitheshme 

 

Lyerja e paneleve me boje duhet te perfshije proceduren e meposhteme. Pergatitja e siperfaqes, 

shtresa e pare primer, shteresa e dyte undercoating edhe shtresa e trete perfundimtarja. 

Materialet e lyerjes se paneleve duhet te jene produkte te nje kompanie me refernca shume te mira 

ne fushen e mbrojtjes nga ndryshku. 

Te gjitha elementet e bojes duhet te pembushin kerkesat e qendrueshmerise dhe duhet te jene ne 

perputhje me standartet. 

Kontraktuesi duhet ti paraqese punedhenesit nje liste te tipeve te bojrave qe do te perdor. 

Gjthashtu kontraktuesi duhet te paraqese edhe ngjyren e bojes qe do te perdor per lyerjen e 

paneleve. 

 

1.2.7.2 Pregatitja e siperfaqes 

 

Siperfaqja duhet te jete e lemueshme pa gunga apo gropa nuk duhet te jete e ndotur me vaj apo 

graso. 

 

1.2.7.3     Lyerja 



12 

 

Cdo shtrese boje duhet te jete uniforme pa defekte.Ngjyra e te gjitha shtresave duhet te jete e 

ndryshme nga njera tjetra. Koha e vendosjes se shtrave te bojes siper njera tjetres duhet te 

respektohet sipas standarteve, gjithashtu edhe kushtet e temperatures. 

Demtimi i bojes gjate trasportimit apo magazinimit eshte pergjegjesi e kontraktorit. Eshte e 

rendeshme qe nje sasi boje te jete ne kantier per cdo rast. Cdo plasaritje apo plasje e bojes ne 

panele duhet te riparohet nga kontraktuesi. 

 

 

 

1.2.7.4.   Testimi 

Punedhenesi mund te kryeje teste rutine si trashesia e shtresave te bojes apo e materialeve te 

perdorura per realizimin e shtresave.  

 

1.3 Kablot elektrike dhe  lidhjet e tyre  

 

1.3.1 Kablot e Kontrollit  

 

Kablot duhet te jene me numer fijesh  sipas kerkesave te projektit  dhe te provuara me nje tension 

deri ne 2000 V rms    

Percjellesat e kablove duhet te jene prej bakri. Izolacioni i percjellesit edhe  i kablit duhet te jete 

pre polivinil kloridi (PVC) .Shtresa e jashteme e kablit duhet te jete zjarrduruese dhe kunder 

lageshtise. 

Seksioni I kablove te kontrollit duhet te jete sipas projektit edhe llogaritjeve por jo me i vogel  se 

1.5mm2 

Seksioni i kablove per qarqet e rrymes edhe te tensionit duhet te jete sipas llogaritjeve por jo me i 

vogel se 4mm2. 

Ngjyra e izolacionit te fijeve te kablove te kontrollit duhet te jete  e zeze  dhe fijet duhet te jene te 

emertuara me numra me ngjyre te bardhe te cilet duhet te vendosen gjate gjithe gjatesise se kablit 

dhe ne nje distance te vogel nga njeri tjetri.  

 

Kablot e fuqise duhet te jene te paisur me ngjyra sipas emertimit te meposhtem:  

  

 Faza:     e zeze.         

 Neutri :      blu.                         

 Toka:   e verdhe me jeshile. 

 

Kablot duhet te jene te paisur me ekran metalik prej bakri gjate gjithe gjatesise se tyre dhe si 

shtrese te fundit duhet te kene  shtresen izoluese prej PVC si me siper.  

 

Te gjithe kablot me shume fije (pervec kablove te qarqeve te rrymes edhe te tensionit) duhet te 

zgjidhen te tille qe te kene te pakten  20% te fijeve rezerve  dhe minimumi rezerve 2 fije.   

Kablot e kontrollit me shume fije duhet te jene te standartizuar ne menyre te tille qe te jene me 

numer fijesh si me poshte: 

(4.8,12,16,21,,27,33,40,48 deje ) 

Kablot 20mm2x2 ose 40x2 dhe 10x2 mund te perdoren per kerkesa te vecanta te projektit. 

Cdo  fije perfshire edhe ato reserve duhet te emertohet nga te dyja anet  ne cdo kleme qe eshte 

lidhur.  

Te dyja anet e kablit duhet te emertohen ne menyre te dukshme. 

Te gjitha mbajteset e kablove edhe kanalinat perkatese duhet te jene te galvanizuara. 

 

1.3.2 Shtrirja e kabllove. 
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 Kabllot e fuqise do te shtrihen neper kanalet e kabllove te ndara nga ato te kontrollit dhe te 

vendosura neper kanalina sipas normave te OST. 

Kontraktori do te projektoje modifikimet e domosdoshme ne kanalet e kabllove dhe do ja paraqese 

Punedhenesit ne detaje. 

Nuk lejohet te behen bashkime te kabllove te kontrollit gjate rruges pa miratim te Punedhenesit. 

 

Kanalet e kabllove duhet te mbulohen nga Kontraktori pasperfundimit te  shtrirjes se kabllove. 

 

1.3.3 Lidhja e fijeve te kabllove brenda paneleve 

 

Pervec rasteve te specifikuara, seksionet minimale te percjellesave duhet te jene si me poshte  

 

 Per  220 V D.C., qarqe sinjalizimi:   1.5 mm2 

 Per qarqet e komandimit 220 V DC  2.5 mm2 

 Per qarqet sekondare te transformatoreve te  Tensionit minimumi 4 mm2 

 Per qarqet sekondare te transformatoreve te  Rrymes   minimumi 4mm2 

 Per qarqet 400/ 230 V A.C. te fuqise sipas projektit dhe llogaritjeve. 

 

Per lidhjet e brendeshme te paneleve duhet te perdoren percjelles bakri fundet e te cilit duhet te 

jene te markeruara edhe te pajisura me kapikorda. 

Kablot duhet te jene te sistemuara brenda panelit ne kanalina kablosh ne menyre estetike. 

 

Ngjyra e fijeve te perdorura duhet te jete e zeze  pervec neutrit edhe fijeve te tokezimit. 

 

Te gjitha fijet duhet te mbrohen nga demtimi per shkak te pjeseve te mprehta te panelit apo nga 

kthesat kendore te mundeshme. 

 

Te gjitha kontaktet e pashfrytezuara te relese duhet te lidhen deri ne terminalet e klemave te panelit  

me qellimin e perdorimit te mevonshem te tyre. 

 

Emertimet qe i korrespondojne vendit te lidhjes se fijes duhet te perdoren per lidhjet e brendeshme 

dhe te jashteme. 

 

1.3.4 Klemat 

Klemat qe do te perdoren neper panele duhet te plotesojne kerkesat e e meposhteme: 

 

 Klemat duhet te jene prej materiali izolues  deri 600V  dhe te pranojne futjen e percjellesit 

ne te dyja anet e saj. 

 Klemat duhen te jene te tilla qe te lejojne montimin e tyre vec e vec ne nje shine metalike. 

 Klemat duhet te jene te tilla qe te lejojne heqjen e e nje kleme pa  hequr klemat ngjitur. 

 Cdo kleme duhet te kete  emertimin e saj perkates. 

 Te gjitha klemat  pervec atyre te fuqise duhet te jene me hapje ne mes. 

 Hapja ne mes duhet te sherbeje per te realizuar hapjen e qerqeve perkatese sa here te jete e 

nevojshme. 

 Klemat qe do te perdoren per te lidhur qarqet e rrymes edhe te tensionit te releve duhet te  

jene te paisura  me fole me dimesione standarte per te hyre fishat e aparateve testuese. 

 Klemat e qarqeve sekondare te transformatoreve te rrymes duhet te jene te paisura me ura 

shuntimi. 

 Ne kleme duhet te lidhet vetem nje percjelles. 

 Marketime ne njgyre te bardhe apo ne ngjyra te tjera te lehta  duhet te perdoren per 

marketimin e qarqeve sipas diagrames. 
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 Klemat duhet te jene prej materiali rezistente dhe te   qendrueshem ndaj veprimeve te 

ndryshme mekanike. 

 Klemat duhet te jene te tilla qe te lejojne te punosh ne to me lehtesi. 

 Ne panel duhet te kete hapsire te mjaftueshme qe te lejoje lidhjen e kablove te jashtem  

lirshem. 

 Klemat fqinje me nivel tensioni te ndryshem duhet te ndahen midis tyre me nje barriere 

dielektrike. 

 Ne  cdo bllok klemash duhet te lihen 20% klemave bosh. 

 Fundi apo fillimi i bllokut te klemave duhet te jete te pakten 20cm larg fundit apo fillimit te 

panelit. 

 

1.3.5 Kodet e ngjyrave dhe percaktimi i fazeve 

 

Ngjyrat edhe percaktimet e meposhteme duhen perdorur:  

 

Percaktimi i fazeve   Ngjyra  (ku eshte e aplikueeshme) 

 L1 / R / A    e kuqe 

 L2 / S / B     e verdhe  

 L3 / T / C     e zeze 

 N     blu 

 E     verdhe me jeshile  

 

Percaktimi i fazeve duhet te jete i dukshem ne te gjithe vizatimet dhe diagramat  

 

Te  gjitha klemat prej porcelani duhet te jene ne ngjyre kafe. 

 

1.3.6 Mbrojtja e qarqeve ndihmese 

Te gjitha qarqet e kontrollit dhe ndihmese sebashku me qarqet sekondare te tensiont te 

transformatoreve te tensionit  duhet te mbrohen me automate  me rrymen nominale sipas 

llogaritjeve. Automatet duhet te jene te paisur me kontakte ndihmese. 

 

1.3.7 Strukturat e suporteve te kabllove 

              Furnizimi edhe montimi i strukturave mbajtese te kablove perfshin : 

 

 Te gjitha kanalinat e kablove  dhe mbajteset e tyre 

 Te gjitha materialet fiksuese perfshire edhe elementet ndihmes. 

 

 

1.4 Masat mbrojtjese elektrike 

 

1.4.1 Masat mbrojtese, tokezimet 

 

Duke pare rreziqet qe  ka puna ne rrjetat elektrike duhen marre masat e meposhteme per mbrojtjen 

e jetes se njerezve te paisjeve dhe materialeve.Te gjitha pjeset me tension mbi 50 V duhet te 

izolohen qe te mos preken aksidentalisht.  

Gjithashtu masa duhet te merren per tokezimin e pjeseve metalike ne rast te prishjes se izolacionit 

dhe kontaktit te percjellesave me tension me karkasat metalike. 

Per instalime elektrike me tension deri ne 1000V tensioned mbi 50 V jane kansideruar tesione te 

rrezikshme.Ne instalimet elektrike te brendeshme me tension deri ne 1000V tensioni i prekjes 

duhet te kete vlera sipas standartit IEC 60364 dhe IEC 60479. 
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Rregullat e meposhteme duhet te meren parasysh gjate vendosjes se masave mbrojtese edhe 

tokezimeve: 

IEC 60079 dhe 60364 

Ne zonat ku ka rrezik shperthimi duhet te shtohen masat te mbrojtese te permendura ne IEC 

600079 (VDE)  gjate montimit dhe instalimit te paisjeve elektrike. 

 

1.4.2 Masat mbrojtese per instalimet deri 1000 V 

 

Mbrojtja nga kontakti direkt. 

Te gjitha pjeset me tension qe mund te preken me dore duhet te izolohen nga kontakti direkt  ose 

me mjete izoluese ose permes ndertimit te konstruktit te paisjes duke nderhyre ne rregullimin e 

pozicionit etj ose duke perdorur paisje speciale.Edhe ne rastin e paneleve te mbullur  duhet te 

ndertohen te tilla qe edhe kur hapet dera kontakti me pjeset me tension te mos jete i drejteperdrejte 

si psh ne rastin e nderrimit te siguresave, etj. 

 

1.4.3 Tokezimi dhe sistemi i barazise se potencialeve 

 

Sistemi i tokezimit dhe i barazise se potencialeve duhet te jete konform standarteve te meposhtem: 

 

IEC 60364-4-41 

IEC 60364-5-584 

IEC 60364-5-54 

DIN EN 50179 

 

Te gjitha pjeset metalike te te gjitha paisjeve duhet te jene te tokezuara dhe te lidhura me sistemin e 

tokezimit te nenstacionit. 

Percjellesa bakri te izoluar me seksion te pershtatshem bazuar ne maksimumin e rrymave me token 

te llogaritura duhet te perdoren per lidhjen e paisjeve me sistemin e tokezimit. 

 

Do te tokezohen ne dy drejtime te gjithe paisjet primare qe do te instalohen, bazamentet dhe 

konstruksionet perkatese, si dhe te gjitha panelet qe do furnizohen brenda kesaj kontrate. 

Duhet te respektohen seksionet e perciellesve te tokezimit dhe rakorderite e parashikuara ne kete 

project. Rrjeti i tokezimit ne traktin e ri 110 kV do te lidhet me rrjetin ekzistues te tokezimit. 

Sistemi i tokezimit duhet te permbushe qellimet e poshteshenuara: 

 

 Mbrojtjen e jetes se njerezve nga goditja elektrike dhe mbrojtjen e paisjeve. 

 Veprimi korrekt te aparaturave dhe sistemeve te mbrojtjes.  
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1.5 Punimet civile  

 

Te gjitha punimet civile do te projektohen dhe zbatohen ne perputhje me specifikimet dhe 

standartet europiane EC-1,2,3,7,8 ose standarteve te ngjashme BSI, DIN,  sipas standarteve te 

aplikuara nga OST sh.a. 

Perpara fillimit te projektit dhe punimeve , kontraktori duhet te beje inspektimin ne vend dhe 

rilevimin e gjithe sheshit te punes te N/stacionit si dhe sdu 

Projekti i zbatimi duhet te aprovohet nga autoriteti kontraktor si dhe te behet oponenca teknike e tij 

para fillimit te punimeve ne site.  

 

1.5.1 Bazamentet e paisjeve primare  

 

Projektimi dhe ndertimi i bazamenteve betonarme per te gjitha traktet dhe pajisjet qe do te 

zevendesohen, duhet të bëhen të reja dhe të ndërtohen ne perputhje me specifikimet dhe standartet 

EC-1,2,3,7,8 ose standarteve te ngjashme BSI, DIN, sipas standarteve te aplikuara nga OST sh.a. 

 Te behet studimi gjeologjik i tokes i shoqeruar me testet laboratorike, grafiket nga laborator 

i certifikuar sipas standarteve ISO. 

Gërmimi i dheut për ndërtimin e bazamenteve të reja të pajisjeve duke larguar nga nënstacioni 

dheun dhe depozitimin me një vend të caktuar dhe miratuar nga autoritetet lokale per depozitimin e 

mbetjeve urbane. Gjate germimit te themeleve niveli i ujrave duhet te mbahet te pakten 1m nen 

nivelin e tabanit. Rrafshimi i dheut dhe ngjeshja në fund të gropës te kontrollohen nga kontraktori 

me penetrometer dinamik. Te behet kontrolli i tabanit te bazamentit me procesverbal te rregullt, 

nga kontraktori, para betonimit te shtreses se varfer te betonit. Germimi dhe mbushja te filloje nga 

kuotat me te ulta.Te zbatohen rregullat e sigurimit teknik per sigurimin e skarpatave te germimit ne 

afersi te bazamenteve dhe pajisjeve ekzistuese. Punimet e germimit perfshin furnizim, 

transportimin, magazinimin dhe vendosjen e materialeve do te behen  ne perputhje me projektet 

dhe specifikimet teknike te materialeve te miratuara nga perfaqesuesi i punedhenesit.  

 Vendosja e shtreses se betonit të varfër C12/15 në fund te gropes se bazamentit, mesatarisht 

10 cm trashësi. Para kësaj duhet të ngjeshet toka, pastaj vjen betoni i varfër me kornize 

sipas fleteve te projektit te miratuar. 

 Furnizimi dhe instalimi i zgares  së armaturës te bazamentit te behet sipas EC-2 , DIN 1045 

ose standarteve BSI etj. 

 Betonimi i bazamenteve me beton C 25/30, te behet ne kushte normale temperature dhe 

ambienti dhe sipas fleteve te projektit dhe specifikimeve teknike te materialeve dhe recetes 

se betonit te miratuar nga perfaqesuesi i punedhenesit. Betoni nuk duhet hedhur nga nje 

lartesi me e madhe se 2m dhe temperature ekstreme -5°C;40°C. Betoni duhet mbrojtur nga 

demtimet e ndryshme mekanike dhe atmosferike. Ngjeshja e betonit te behet me vibrator 

thellesie me cikel 5000 ~10000 cikle ne minute. Nderprerja e betonimit do te behet vetem 

me miratimin e perfaqesuesit te punedhenesit dhe ne vendet ku eshte shenuar ne projekt. 

 Perzierja e cimentos dhe agregateve te betonit te behet me autobetonier (jo me dore) sipas 

kushteve teknike ne fuqi. Te mos shtohet uje betonit ne veper. 

 Bulonat e ankorimit për lidhjen e konstruksionit metalik te suportit te pajisjes me 

bazamentin, duhet te jene min M16 mm, grade min 5.6, duhet të jenë te galvanizuar në të 

ngrohte me shtresë uniforme min 70 mikron sipas ISO 1461. 

 Pjesa e sipërme e bazamentit duhet të ngrihet mbi nivelin e sipërfaqes së terrrenit për 

shmangien e ujit sipërfaqësor që mund të vije në kontakt me strukturat metalike te pajisjeve 

dhe bulonat mbajtës të vendosur në bazament. Distanca në mes të sipërfaqës se 

pergjitheshme dhe pjesës së sipërme të bazamentit duhet të jetë 250 mm. Pjesa e sipërme e 

sipërfaqës së bazamenteve duhet të jetë me pjerrësi në drejtim të perimetrit që të 

mundësojnë largimin e shpejtë te ujit nga sipërfaqja. Mbushja e bazamenteve te behet me 

material te paster nga mbetjet organike dhe balta me shtresa 15cm duke e ngjeshur. 
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 Asnjë bazament nuk duhet te lërë grumbullimin e ujit në ndonjë mënyrë, dhe largimi i lirë 

duhet të jetë i mundëshëm nga të gjitha zonat. 

 Betoni i perfunduar duhet te jete solid dhe pa zgavra, ekspozim te mbushesave te 

betonit(cakellit). Nuk lejohet meremetimi i siperfaqes se betonit pa miratimin e 

perfaqesuesit te punedhenesit. 

 Per çdo betonim te mbahen kubiket e testimit te betoneve sipas kushteve teknike ne fuqi. 

 Te mos filloje montimi i struktures metalike te suportit te pajisjeve primare, neqoftese 

betoni i bazamentit nuk ka arritur 70% te rezistences se projektuar. 

 

1.5.2  Kanalet e kabllove me kapak betoni te anes 110 kV. 

 

Do te kete punime  per rehabilitimin ne pjeset kryesore te kanalit te kabllove ekzistues te anes 

110kV si dhe ndertimin e kanaleve te reja. Procesi i rehabilitimit te kanalit te kabllove te anes 

110kV do te kryhet sipas radhes  : 

 Zbulimi i  kanaleve te kabllove ekzistues te anes 110kV pasi jane te demtuara dhe nje pjese 

e mire jane te pabetonuara si duhet. 

 Germimi i kanalit te  kabllove  ne thellësinë e nevojshme sipas projektit dhe largimi dheut 

te tepërt jashtë nenstacionit.Te zbatohen rregullat e sigurimit teknik per sigurimin e 

skarpatave te germimit ne afersi te bazamenteve dhe pajisjeve ekzistuese. Punimet e 

germimit perfshin furnizim, transportimin, magazinimin dhe vendosjen e materialeve do te 

behen  ne perputhje me projektet dhe specifikimet teknike te materialeve te miratuara nga 

perfaqesuesi i punedhenesit. 

 Ngjeshja e dheut  deri ne modulin  e ngjeshjes 95% te densitetit natyral me lageshti 

optimale. Gjate procesit te germimit, te mbahet larg prania e ujit ne germimin e kanalit. 

 Vendosja e shtresës se cakellit me trashësi d=15 cm dhe ngjeshja deri ne ne modulin  e 

ngjeshjes 95% te densitetit natyral. 

 Pergatitja dhe lidhja e armaturës  sipas te dhënave nga llogaritja statike e gjeomekanike por 

jo me e vogël se Asmin te elemteve ne perkulje nga plasaritjet me celik B450C ose 

ekuivalente. 

 Betonimi i pllakes  se kanaleve te kabllove me klase te betonit  C20/25 dhe shtrese 

mbrojtëse min =4cm dhe trashësi pllake  d=15 cm .Betonimi i mureve   te kanaleve te 

kabllove me klase fortesie te betonit  C25/30 dhe shtrese mbrojtëse min =4cm ndërsa 

trashësia e  mureve  d=15 cm . Per betonimin vlejne shenimet per bazamentet e pajisjeve 

primare. 

 Pergatitja, armimi dhe betonimi i pllakave mbuluese te kanalit për kabllo. Dimensionet e 

pllakave duhet te jene përshtatur atyre ne kanalet aktuale ne nenstacion.Trashësia e  

pllakave d=8 cm ndërsa armimi ne dy anët me armaturë  sipas te dhënave nga llogaritja 

statike e gjeomekanike por jo me e vogël se Asmin te elemteve ne perkulje nga plasaritjet 

me celik B450C ose ekuivalente. Në disa  kapak duhet te vendosen kapëse që kapaku të 

tërhiqet-largohet lehtë. 

 Hapja e Kanalit  te kabllove për vendosjen e tubave PHD te brinjëzuar min 250 mm. 

 Pastrimi i mbeturinave  nga mbetjet e punimeve të kontraktorit dhe sistemimi i terrenit. 

 Tubacioni për kabllot nga kanali kryesor te pajisjet do të jetë i ri me tuba PVC. 

Ne kete proces pune perfshihet furnizim/vendosje e materialeve te miratuara nga perfaqesuesi i 

punedhenesit. 

 

1.5.3  Rehabilitimi i plote i sheshit per anen 110 kV, nivelim dhe shtrim me çakull. 

 

Sheshi i n/stacionit per anen 110kV nuk eshte ne nej kuote dhe eshte i mbuluar me barishte dhe 

bimesi. Do te kete punime per rehabilitimin e plote te te sheshit per anen 110 kV  sipas standarteve 

te aplikuara nga OST sh.a. Procesi i rehabilitimit te sheshit per anen 110kV do te perfshije: 
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   - Sistemimi dhe nivelimi i anes 110 kV te sheshit, do të ketë heqjen e shtreses se siperme te tokes 

ne nje thellesi prej 15cm(ose me shume neqoftese kerkohet nga projekti). 

Mbushjemedhetepasterngaargjilatdhematerialetorganikemeshtrese 

30cmtengjeshurmerulmevibrimdheshtresaesipermeprej 15 cm çakell (stabilizant). 

Shtresaperfundimtareesheshittembaruarduhettejetemezalllumihmin i saj do te jete 10 cm. 

Sistemimpërtë zbuluarkanaletekablloveegzistues, të cilatjanë në qëlliminerikonstruksionitpasijanë 

të dëmtuaradhenë shumicënetyrejanë të pabetonuaraetë pambuluara. 

Siperfaqjaesheshitkudonderhyetduhettejeteelirengamaterialetepanevojshmedhebimesia.Neketeproc

espuneperfshihetfurnizim/vendosjeematerialevetemiratuarangaperfaqesuesiipunedhenesit, 

sipasspecifikimevetekniketeprojektitdhekushteveteknikenefuqi. 

 

1.5.4 Sistemi i drenazhit per largimin e ujrave te shiut nga territori i n/stacionit. 

 

 Ndërtimi i sistemit të drenazheve ( nst bulqize) 

Sistemi i drenazhimit mungon në N/Stacion dhe sot largimi i ujrave bëhet në gjëndje natyrale. 

Ndertimi i sistemit te drenazheve perfshin kanalin  e drenazhit,tubave dhe pusetave te 

kontrollit, etj. Gjithe puna perfshin furnizim, transportimin, magazinimin dhe vendosjen ne 

perputhje me projektet dhe specifikimeve te materialeve te miratuara nga perfaqesuesi i 

punedhenesit. Tubat dhe stuktura e sistemit te drenazhimit duhet ti rezistoje vershimeve te 

ujrave te shiut, korozionit, efekteve termik, bllokimit nga llumrat dhe papastertite etj. 

 

1.5.7 Ndertimi i nje shelteri ne nstacionin bulqize  

 

Duke pare gjendjen e godines e cila eshte kushte shume te keqija pune ath eshte menduar vendosja 

e nje shelteri me dim aferisht 8m*4 m. Ky shelter duhet te jete me i pajisur me te gjitha instalimet e 

nevojshme per vendosjen e paneleve . Gjithe puna perfshin furnizim, transportimin, magazinimin 

dhe vendosjen  ne perputhje me projektet dhe specifikimet teknike te materialeve te miratuara nga 

perfaqesuesi i punedhenesit. 
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1.6 Pajisjet e impjantit 110 kV 

 

Keto specifikime mbulojne kerkesat kryesore teknike per projektimin, prodhimin dhe testimin e  

paisjeve 110 kV te daljeve te reja. 

 

1.6.1 Te pergjithshme  

 

Te dhenat teknike te paisjeve  jepen ne fletet perkatese te kerkesave teknike minimale (technical 

data sheet). Te gjitha materialet dhe paisjet e ofruara si dhe instalimet do te jene krejtesisht te reja, 

me konstruksione standarte te projektuara dhe te prodhuara sipas metodave teknologjike me te 

fundit, te pershtateshme per operim ne ambient te hapur ne kushtet ambientale te specifikuara. 

Kontraktori eshte pergjegjes qe te gjitha kerkesat e sigurise perkatese do te mbikeqyren  nga afer 

gjate prodhimit, transportit, asamblimit, montimit, testimit, komisionimit deri ne marrjen ne 

dorezim. 

Te gjitha paisjet duhet te projektohen dhe ndertohen qe te mos shkaktojne interferenca me valet e 

radios apo qarqet e komunikimit me telefon, ne perputhje me praktikat me moderne, dhe sic 

pergjithesisht percaktohen ne IEC 60694 dhe CISPR 18-1, CISPR 18-2 dhe CISPR 18-3. Tensioni 

limit i radiointerferencave eshte 500 mikrovolt per cdo paisje, i matur ne perputhje me IEC 60694. 

 

 

1.6.2  Zbarat dhe lidhjet 

 

Për zbarat 110 kV, portalet e linjave ajrore dhe lidhjetë tjera ne impjantin e jashtem, do te perdoret 

vetem percielles  tek flerksibel ACSR  305/40 mm2.  

Për lidhjen ndermjet linjes dalese dhe paisjeve te daljes ne impjantin 110 kV, do te perdoret 

percjelles flerksibel ACSR  305/40 mm2. 

Të gjitha pjeset metalike të tilla si elementet lidhes, bashkueset dhe morsetat  do të projektohen 

përpercielles te specifikuar ACSR. 

 

Nësenukshprehet ndryshenë fletëte të dhënave (data sheets), të gjithe elementet lidhes dotë jene 

prej aliazhi  aluminumalloy dhe do te kene kapacitet te rrymes se lejuar dhe fortesi të barabartë 

oseme te madhe se zbarat (apo linja) për të cilatata do perdoren. Materiali i elementeve lidhes per 

perciellesit ACSR duhet tëjete pa permbajtje baker. 

 

1.6.3Izolatorët mbeshtetes  

 

Izolatoret do te jene per ambient te jashtem, te tipit te mbeshtetur ne menyre solide. Izolatoret 

duhet te plotesojne kerkesat minimale sipas IEC 60168 edicioni i fundit,dhe rekomandime të tjera 

IEC ose standardet ekuivalente.  

 

Forca maksimale e hasur gjatë një lidhje të plotë të shkurtër plus forca e  vet peshes se izolatorëve 

dhe pajisjeve të lidhura të tilla si morseteri dhe përçues, nuk duhet të tejkalojë forcën minimale te 

krahut mbeshtetes  të izolatorit. 

 

Rrezja e perkuljes se përçuesit duhet të ketë një raport të tillë me rezen e perciellesit  

që një kontakt abraziv  (gërryes)  të prodhohet në komponentet lidhese ku kalon rryma e lejuar. 

Forcamaksimale e hasurgjatë shërbimitnormal(peshe vetiake + ngarkesa e eres+ngarkesa qe 

shkaktohet gjate  tundjes  se izolatorit dhe paisjeve lidhese) nuk  duhet të kalojë40% e 

fuqisëminimale te krahut. IEC60865 duhet te zbatohet.  

 

Porcelaniduhet te prodhohet nepermjet nje procesi te lagesht dheduhet  të jenënjëcopë, jo-poroz, 
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homogjendhe pa zgavra osetë metatë tjera. Lustrimi duhettë jenë uniformenë ngjyrëkafedhe pa 

flluska, djegie dhe defekte të tjeradheduhettë plotësojë të gjithakërkesate aplikueshme  te standartit 

IEC60273. 

 

 

1.6.4  Celsi SF6. 

 

1.6.4.1 Kerkesa te pergjitheshme 

Prodhuesi duhet të garantojë vlerën maksimale të faktorit te mbitensionit dhe te gjitha vlerat e tjera 

elektrike në përputhje me IEC 62271-100 përfshirë ndryshimet e fundit dhe IEC 60694 dhe të 

gjitha standardet e tjera përkatëse IEC . Celesi i ofruar duhet te jete per instalim te jashtem, tipi 

SF6. 

Te tre polet e celesit 110 kV duhet te jene montuar ne nje konstruksion mbajtes te perbashket dhe 

duhet te jene paisur me nje mekanizem levizes te perbashket.  Secili pol i celesit do te kete nje 

tregues te pozicionit mekanik, i cili duhet te etiketohet " ON " dhe " OFF" dhe do te jete qartesisht i 

dukshem.   

 

Celesi 110 kV duhet te jete i pershtatshem per rikycje tre-fazore. Ai duhet te jete i pershtatshem per 

nje cikel veprimi O-CO kur tensioni ndihmes (operativ) mungon. Kapaciteti ckyces i celesit pas nje 

rikycje te pa sukseseshme nuk duhet te jete me i ulet se kapaciteti minimal i ckycjes. 

 

Mekanizmi levizes (karikues) duhet te ofrohet i tipit me suste (spring). Intervalet e mirembajtjes te 

mekanizmit levizes nuk duhet  te jene me te vegjel se atate vet celesit. Perjudha e garancise per 

mekanizmin levizes duhet te jete pese vjet pas marrjes ne dorezim. 

 

Te gjitha paisjet e kycjes qe operojne elektrikisht duhet te jene te pershtateshme per te operuar ne 

diapazonin 110% deri 80% te tensionit nominal te kontrollit. Paisjet e ckycjes duhet te jene te 

pershtateshme te operojne ne diapazonin 120% deri 50% te tensionit nominal. 

 

Mekanizmi i operimit do te mund te operoje ne menyre manuale ne rast emergjence dhe duhet te 

jete i montuar vecmas nga pjeset nen tension per te lejuar mirembajtjen ne kushtet e sherbimit. 

 

Celesi duhet te jete i tipit trip-free.  

Kujdes duhet pasur per te parandaluar procesin kycje-ckucje “Pumping”.  Kur celesi gjithashtu 

deshton te bllokohet apo duhet te ckycet gjate kycjes, per shkak te keqfunksionimit te releve 

mbrojtese, duhen marre masa te pershtateshme per te parandaluar procesin “Pumping”. 

 

Ne kaseten  qe mbyll mekanizmin e operimit duhet te vendosen kontaktet ndihmes,  bobinat e kycje 

ckycjes per operimin ON dhe OFF, terminale dhe paisje kontrolli per operim elektrik ose lokale 

mekanik te celesit. Kaseta duhet te projektohet per mbrojtje te klases IP54. Nje element ngrohes me 

tension 230 V duhet te instalohet per te parandaluar cfaqen e lageshtires ne kasete. Ngrohja behet 

me temperature te kontrolluar, megjithate nje celes” by pass” mundeson ngrohjen e vazhdueshme.  

 

Kaseta duhet te jete e siguruar nga llumrat dhe papastertite dhe me ndricim te brendeshem, i 

operuar nge nje celes ne dere i instaluar brenda  cdo kasete. Llampa duhet te ushqehet me 230 V. 

Nje prize njepolare 230 V, 10 A duhet te instalohet brenda kasetes. 

 

Nje zbare tokezimi bakri e paisur  me vrima te caktuar me vida, duhet te lidhe me ekranet ose 

perciellesit e vazhdueshem te tokes qe shoqerojne te gjithe kablot hyrese. 
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Klemiket (Blloqet e terminaleve) duhet te sistemohen me hapesire te mjaftueshme per lidhjen e 

kablove hyres. Reshtat paralele te klemikeve duhet te  kene nje largesi te pakten 15 cm larg njeri 

tjetrit. Ne cdo bllok klemikesh duhet te kete te pakten nje rezerve klemash prej 20 %. 

 

Kokat e klemikeve dhe perciellesit duhet te jene me numera apo te markuar ne perputhje me 

skemat e aplikuara dhe diagramat e perciellsve. Te gjithe perciellesit duhet te jene te identifikuar ne 

te dy fundet ne perputhje me diagramat  e lidhjes ndermjet paisjeve.  Instalimi i perciellesve 

ndermjet klemikeve te paisjeve te ndryshme duhet te jete pike per pike (point-to-point), nuk lejohen 

bashkime apo lidhje ne forme T. 

 

Te gjithe telat e brendeshem do te jene te sistemuar ne kanalinat e perciellesve.  Te gjithe grupet e 

perciellesve te lidhur te varura ne dyer dhe panele do te jene prej telash ekstra fleksibel te 

sistemuar.   

 

Te gjitha kontaktet e njejte te nje celesi trepolar duhet te mbyllen dhe te hapen, ne lidhje me njeri 

tjetrin, brenda nje perjode sa nje e treta e ciklit ose me pak. Deshtimi i kesaj kerkese do te 

verifikohet. 

Nje numerues i operimeve dhe operimeve te gabuara do te instalohet. 

 

Te gjithe celesat duhet te projektohen per tu kycur dhe ckucur me komandim elektrike ne distance 

dhe lokal. Komandimi elektrik local konsiston ne nje celes transferimi  "LOCAL" - "REMOTE" 

dhe  nje celes komandimi "CLOSE" - "TRIP" do te montohet ne kaseten e komandimit local. Kur 

komandimi eshte ne kontrollin local, kjo duhet te  tregohet ne sallen e kontrollit. 

 

Te gjithe celesat duhet te kene numrin e nevojshem te kontakteve ndihmes, te cilet duhet te 

konvertohen lehtesisht nga normalisht te hapur ne normalisht te mbyllur ose anasjelltas, per 

sinjalizim local ne sallen e kontrollit te N/stacionit, dhe per te gjitha interlokimet e nevojshme. 

 

Celesi do te vihet ne operim nga dy bobina ckycjeje te pavarura dhe nje bobine kycjeje. Qarqet e 

ckycjes duhet te jene te dubluar dhe te kontrolluar ne menyre automatike. Furnizimi me rryme te 

vazhduar  DC i bobines se ckycjes se celesit dhe perciellesit e qarqeve te kontrollit duhet te jene me 

kablo te mbrojtur si tipi NYCY, dhe me masa te tjera mbrojtese me qellim qe te minimizohet 

reziku i demtimit te ketyre kablove dhe per pasoje ikja e tensionit te kontrollit DC.  

 

Qarqet ndihmëse përfshirë automatet do të jenë të aftë të mbajne 10 A ne menyre te vazhdueshme. 

Celesi SF6 do të monitorohet vazhdimisht duke sinjalizuar gazin SF6 lokal duke  monitoruar 

sistemin me dy nivele, duke sinjalizuar ne fillim nevojën e rimbushjes dhe duke bllokuar çelësin 

me rënie të tepruar te  presionit.  

 

Celesi SF6 do te projektohet sipas principit puffer. Rimbushja e gazit duhet te jete e mundur kur 

celesi eshte ne operim. Per qellime te rimbushjes, duhet te furnizohet nje bombol gazi SF6 portabel 

me te gjiththe aksesoret perkates.  Rritja e temperatures se qarkut kryesor, qarqeve ndihmes dhe 

paisjeve duhet te kufizohet sic specifikohet ne IEC 600056. 

 

 

1.6.4.2 Testimet, trajnimi, kontrollet dhe kolaudimi i celesit 

 

Kontraktuesi duhet të kryejë, me shpenzimet e tij, të gjitha kontrollet, provat e materialeve të 

përdorura dhe kolaudimet të përcaktuara nga standartet dhe rregulloret. Ai duhet të dorëzojë 

dokumentat origjinale të të gjitha certifikatave dhe raporteve për kontrollet dhe testimet. 

Kontraktuesi do të sigurojë me shpenzimet e tij të gjithcka te nevojshme për kryerjen e   testimeve 

dhe inspektimeve, duke përfshirë edhe ato që duhet të kryhen në site si: 
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Specialistë, pajisje dhe instrumenta të punës; 

lidhjeve të përkohshme të pajisjeve të punës (mekanike, elektrike dhe te ndertimit) si dhe  

materialet, pajisjet dhe modifikimet e përkohshme të nevojshme. 

Kontraktuesi duhet të marrë te gjitha masat e nevojshme për kryerjen e të gjitha testeve, 

inspektimeve dhe kolaudimet. 

Kontraktori duhet të paraqisë  për miratim:  

 Proceduren e kontrollit te cilësisë,   

 Proceduren e  prodhimit, kontrollit  

 programin e testimeve në vend (site) 

Programet  e mesiperme  duhet të përfshijnë: 

 procedurat e prodhimit të pajisjes, komponenteve të vecantë të prokuruar; 

 një listë të detajuar të të gjitha kontrolleve, testimeve dhe inspektimeve permes të cilave do 

të kaloje pajisja.  

 procedurat e ekzekutimit të testimeve dhe kolaudimit duke ju referuar Standarteve te 

zbatuara 

 llojin e materialit dhe pajisjeve; 

 vendi i kryerjes së testeve dhe  kolaudimit; 

Kontraktori duhet të njoftojë Klientin për datën e ekzekutimit të testeve dhe kolaudimeve brënda 

afateve të mëposhtme : 

-  teste në fabrikë:  të paktën 28 ditë përpara 

-  teste ne vend: të paktën 14 ditë përpara. 

Klienti ka të drejtë të ndërhyjë, drejtpërdrejt ose nëpërmjet personave të deleguara prej tij, për të 

verifikuar respektimin e kërkesave gjatë çdo fazë të ekzekutimit dhe kontrollin e prodhimit të 

realizuar nga Kontraktuesi. 

Kontraktuesi duhet  të lejojë Klientin të monitorojë dhe verifikojë, në fabrikë, respektimin nga ana 

e prodhuesit të të  gjitha fazave te  prodhimit të pajisjeve ,të materialeve të përdorura, për 

prodhimin e pajisjeve të certifikuara. 

Klienti rezervon të drejtën për të marrë pjesë në të gjitha testet gjatë procesit të prodhimit, pa  asnjë 

kosto shtesë të tij. 

Në rast se Kontraktuesi kryen teste pa paralajmërim, dëshmi e tillë do të konsiderohet e 

papranueshme  dhe Klienti ka të drejtë të mos  pranojë  furnizimin. 

Në rastin e një rezultati negativ të testit, Kontraktuesi duhet të sigurojë me shpenzimet e veta 

riparimet ose modifikimet e nevojshme për përmirësimin e rezultatit dhe të kryej testimet dhe 

kolaudimet e nevojshme per t’i provuar Klientit eliminimin e defektit.  

Klienti ka të drejtë në çdo kohë t’i kërkojë Kontraktuesit për të kryer teste të tjera shtese me 

shpenzimet e tij, në lidhje me çdo pjesë të kontratës dhe Kontraktuesi e ka detyrim kontraktual për 

të bërë këtë. 

Testimet e pranimit do kryhen ne fabriken prodhuese ne perputhje me standartet IEC. Prodhuesi 

duhet te demostroje qe eshte i çertifikuar per sistemin  e menaxhimit te cilesise ISO 9001. 

 

Lloji i testeve routine do te paraqitet per te marre miratimin nga Klienti 

 

Trajnimi  

 

Kontraktori duhet të realizoje trajnimin e personelit për celsat që do furnizohen. 

Trajnimi duhet të realizohet në qendrat e trajnimit të kompanisë e cila ka furnizuar të  gjitha celsat. 

Trajnimi duhet të përmbajë shpjegimin mbi metodikën dhe filozofinë e ndërtimit të celesit, 

parametrizimin e tyre dhe metodën e testimit të celsave të furnizuara, trajnimi duhet të ketë 

parasysh të aftësojë personelin inxhinierik të OST për të bërë mirëmbajtjen e këtyre pajisjeve në 

mënyrë të pavarur. 
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Trajnimi duhet të realizohet për minimumi 5 ditë kalendarike pranë qendrës së trajnimit të 

kompanisë që do të furnizojë celsat dhe kontraktori duhet të marrë përsipër me kostot e tij 

transportin, fjetjen, dhe ushqimin për gjatë gjithë ditëve të zhvillimit të kursit dhe ti japë 

specialistëve një dietë ditore në dorë sipas standarteve të shtetit shqiptar për ditët e qëndrimit.  

Trajnimi do të realizohet për një numër specialistesh jo me pak se 2 persona. Shpenzimet për 

trajnimin do të mbulohen nga kompania fituese e tenderit edhe në rast se trajnimi nuk është 

përmendur si zë në preventiv. Në fund të trajnimit kompania duhet ti pajisë me një certifikate 

trajnimi.  

 

1.6.5 Ndaresit dhe thikat e tokes. 

 

Ndaresit dhe thikat e tokes do te jene ne perputhje me IEC 62271-102. Ne se nuk percaktohet 

ndryshe ne fleten e te dhenave, ndaresit do te jene me hapje ne qender (center break), per 

manovrim me motor dhe manual. Ne rast emergjence do te jete e mundur manovrimi manual. 

Ndaresit trefazore ne impjantin 110 kV do te montohen ne nje support te perbashket dhe do te 

operohen te tre fazet nga i njejti mekanizem. Polet e ndaresit do te jene te ciftuar mekanikisht qe te 

sigurojne sinkronizem ne te gjitha kushtet. Ndaresit do te projektohen per rrymen nominale te 

specifikuar. 

Ata duhet te kene izolimin per vleren maksimale te tensionit te lejuar dhe kapacitetin e 

qendrueshmerise kundrejt rrymave te lidhjes se shkurter te specifikuara.  

 

Te gjithe ndaresit do te jene te interlokuar me celesat SF6 korespondues. Gjithashtu ata do te jene 

te interlokuar me thikat e tokes shoqeruese ne menyre te tille qe te lejojne ndaresin te mbyllet 

vetem ne se thikat e tokes jane te hapura dhe te lejojne thiken e tokes te mbyllet vetem ne se 

ndaresi jane te hapur.  Per me teper thika e tokezimit te linjes do te lejohet te mbyllet ne se releja e 

mungeses se tensionit e lidhur tek tranformatori i tensionit te linjes sinjalizon nje linje pa tension, e 

cila duhet te realizohet ne hardware dhe ne software te relese distancionale te linjes. 

 

Ndaresit dhe thikat e tokes duhet te kene numrin e nevojshmem te kontakteve ndihmes per qarqet e 

kontrollit, te cilet duhet te konvertohen lehtesisht nga normalisht te mbyllur ne normalisht te hapur 

dhe anasjelltas. 

Do te furnizohen konstruksione te galvanizuara per te montuar ndaresit per ambiente te 

jashteme.Struktura duhet te projektohet dhe ndertohet ne menyre te tille qe ti perballoje nje nxitimi 

maksimal te terrenit ah=0.2 g, sipas drejtimit horizontal dhe av=0.13g sipas drejtimit vertikal, te 

shkaktuar nga ndonje termet i mundeshem.Struktura duhet te projektohet dhe ndertohet 

njekohesisht ne menyre te tille qe te perballoje forcen e eres me shpejtesi maksimale 140km/ore, 

sipas cdo drejtimi dhe kombinimeve me te disfavorshme te ngarkesave . 

Ne kaseten  komandimit ne vend duhet te vendosen kontaktet ndihmes,  mekanizmi per operimin 

ON dhe OFF, terminale dhe paisje kontrolli per operim elektrik ose lokale mekanik te ndaresit. 

Kaseta duhet te projektohet per mbrojtje te klases IP54. Nje element ngrohes me tension 230 V AC 

duhet te instalohet per te parandaluar cfaqen e lageshtires ne kasete. Ngrohja behet me temperature 

te kontrolluar, megjithate nje celes” by pass” mundeson ngrohjen e vazhdueshme.  

 

 

1.6.6 Transformatoret e tensionit dhe te rrymes 

 

Transformatoret e tensionit dhe te rrymes do te jene nje fazore te mbushur me vaj. Te projektuar 

sipas  IEC 60044-1, IEC 60044-2 and IEC 60186. Projektimi i transformatoreve te tensionit duhet 

te jete i pershtatshem  per qarqet e mbrojtjes dhe te matjes.  Raporti i transformimit duhet te 

etiketohet qarte dhe sekondaret duhet te jene te arritshem lehtesisht. 
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1.6.6.1 Transformatoret e tensionit.  

 

Kerkesa te pergjitheshme 

 

Te gjithe transformatoret e tensionit duhet te jene te tipit kapacitiv, ne se nuk specifikohet ndryshe 

ne fleten e te dhenave. Transformatoret e tensionit do te jene nje fazore me nje fund te peshtjelles 

primare direkt te tokezuar. Mbyllja do te jete prej diafragme metalike.  

 

Transformatoret e tensionit do te instalohen ne suporte te vecante. Peshtjellat sekondare do te jene 

paisur me nje celes ne miniature me kontakte ndihmes te vendosur ne nje boksceliku. 

Pervec kutise se terminaleve sekondare ne bazamentin e cdo transformatori tensioni, per cdo grup 

prej tre fazeve te transformatoreve te tensionit duhet te parashikohet nje boks i bashkimit te 

terminaleve, i qendrueshem ndaj kushteve te motit. Ky boks bashkimi duhet te montohet ne nje nga 

strukturat  mbeshtetese, ne nje vend te arritshem nga niveli i tokes.  Boksi bashkues duhet te 

permbaje te gjithe klemiket e nevojshem per fundet e cdo peshtjelle sekondare  te transformatorit te 

tensionit,3 faze dhe qarkun e neutrit.  

Pranohet qe bashkimi i terminaleve te behet dhe ne marshalling kiosk te daljes 110 kV, ku pas 

bashkimit te qarqeve, daljet per ne relete dhe aparaturat e matjes duhet te jene me automate dhe 

linja te vecanta.  

Do te furnizohen konstruksione te galvanizuara per te montuar transformatoret e rrymes per 

ambiente te jashteme.Struktura duhet te projektohet dhe ndertohet ne menyre te tille qe ti perballoje 

nje nxitimi maksimal te terrenit ah=0.2 g, sipas drejtimit horizontal dhe av=0.13g sipas drejtimit 

vertikal, te shkaktuar nga ndonje termet i mundeshem.Struktura duhet te projektohet dhe ndertohet 

njekohesisht ne menyre te tille qe te perballoje forcen e eres me shpejtesi maksimale 140km/ore, 

sipas cdo drejtimi dhe kombinimeve me te disfavorshme te ngarkesave. 

 

Testimet 

Testimet duhet te kryhen ne perputhje me  standartet IEC 186. 

 

Teste  tip 

 

 Testimet e qendrueshmerise per tension impulsiv 

 Testimet e qendrueshmerise per tension me frekuence industriale 

  Percaktimi i gabimeve per 10%; 100% dhe 120% te ngarkese 

 

Testet Rutine 

 

 Testet rutine si me poshte do te kryhen ne perputhje me standartin  IEC 44-1. 

 

 Matja e qendrueshmerise me frekuence industriale ne peshtiellen primare 

 Matja e shkarkimit parcial  

 Matja e qendrueshmerise me frekuence industriale ne peshtiellen primare 

 Matja e qendrueshmerise me frekuence industriale,midis seksioneve te peshtielles primare 

dhe sekondare dhe ne peshtiellen sekondare. 

 Testimi i qendrueshmerise per mbitension mes spirave; 

 Percaktimi i klases se saktesise (gabimi dhe cvendosja e fazes) 

 Provat e rrjedhjes vajit(vizuale) 

 Verifikimi i marketimeve te terminaleve 

 

 

1.6.6.2 Transformatoret e rrymes. 
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 Te pergjitheshme 

 

Transformatoret e rrymes 110 kV do te jene me vaj, te tipit hermetik me izolatore porcelani dhe me 

tregues te nivelit te vajit. 

Duhet te jene te pershtatshem per perdorim te jashtem dhe te kene  parametrat miminale si ne 

tabelen e kerkesave teknike (shih data sheats).  

  

Numri i peshtiellave sekondare do te jete sic tregohet ne tabele. Peshtiellat e matjes do jete e klases 

0,2s dhe peshtiellat e mbrojtjes se klases 5P20.  Koeficienti i saturimit per peshtiellat e matjes do te 

jete ≤5 dhe per mbrojtjen me i madh se 30. Fuqia e cdo peshtielle, ne varesi te kerkesave specifike,  

duhet te percaktohet nga kontraktori dhete paraqitet per miratim tek punedhenesi. Fuqia e cdo 

peshtielle sekondare duhet te projektohet duke marre ne konsiderate nje reserve fuqie prej se paku 

20%. 

 

Transformatoret e rrymes duhet te projektohen te tille qe te perballojne nje mbingakese prej 20% 

ne vijueshmeri, dhe nje rryme 8 here nominalen per nje sekonde. 

 

Kontraktori duhet te kryeje kalkulimet, qe tregojne se mbrojtja e ofruar do te punoje se bashku me 

transformatoret e rrymes se ofruar ne kushtet e rrymave aktuale te lidhjes se shkurter. Kalkulimet 

duhet te dergohen per aprovim perpara fillimit te prodhimit. 

 

Pervec kutise se terminaleve sekondare ne bazamentin e cdo transformatori rryme, per cdo grup 

prej tre fazeve te transformatoreve te rrymes duhet te parashikohet nje kabinet i bashkimit te 

terminaleve i qendrueshem ndaj motit (kundra lageshtise). 

 

Ky kabinet bashkimi duhet te montohet ne nje nga strukturat mbeshtetese, ne nje vend te arritshem 

nga niveli i tokes. Kabineti bashkues duhet te permbaje te gjithe klemiket e nevojshem per fundet e 

cdo peshtjelle sekondare te transformatorit te rrymes,3 faze dhe qarkun e neutrit.   

 

Pranohet qe bashkimi i terminaleve te behet dhe ne marshalling kiosk te daljes 110 kV, ku pas 

bashkimit te qarqeve, daljet per ne relete dhe aparaturat e matjes duhet te jene me linja te vecanta.  

 

Ndertimi i TRR-ve  

Berthamat e celikut  te TRR-ve duhet te perbehen nga celik i cilesise se larte dhe izolimi i 

brendeshem i peshtiellave te jete prej letre te imprenjuar ne vaj nen vakum. Shperndarja e tensionit 

ne peshtille duhet te jete ne menyre uniforme per te gjithe peshtiellen. 

 

Daljet primare do te jene prej porcelani  te cilesise se larte te fiksuara mire e ne menyre te sigurte 

ne bazamentin e TRR-ve pa u mbeshtetur direkt me pjesen metalike. Rregullimi i raportit te 

transformimit do te behet ne primar, nepermjet morseterive te posacme qe duhet te shoqerojne 

paisjen, se bashku me skemen e lidhjes sips raporteve standarte te paisjes. 

 

Blloku i terminaleve  te  qarqeve sekondare do te sistemohet brenda terminal Boksit se bashku me 

zbaren e tokezimit  e cila duhet te jete e lidhur tek tokezimi kryesor i paisjes. Boksi i terminaleve 

duhet te jete i mbrojtur nga hyrja e lageshtires, po keshtu dhe lidhja e kabllimeve ne kete boks.  

  

Te gjithe fundet e peshtiellave sekondare duhet te dalin nepermjet izolatoreve kalimtare te tensionit 

te ulet ne menyre indipendente dhe te jene te lidhura tek terminal-box perkates. 
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Bokset e terminaleve te lidhjeve duhet te jene te mbrojtura nga lageshtira sipas  IEC  947.  Mbulesa 

e Boksit te terminaleve te jete metalike dhe ne te te jete e vizatuar skema e peshtiellave te daljes. 

Boksi i terminaleve duhet te jete i paisur : 

 

 Nje bllok terminalesh rryme te pershtateshme per te kryer lidhjet sekondare. 

 Duhet te kete te parashikuar daljen e kabllove te rrymes. 

 Te jete i realizuar tokezimi i yllit te peshtiellave sekondare konform standarteve pa 

rrezikuar jeten e njerezve nga rrymat me token. 

 

Transformatoret e rrymes do te jene 300-600/1 A dhe me rregullim ne sekondare. 

 

Te dhena te TRR-ve qe duhen sjelle per aprovim 

 

Per secilen peshtielle mbrojtje te TRR-ve duhet te sillet per miratim kurba e manjetizimit. Po 

keshtu per te garantuar veprimin korrekt te mbrojtjeve rele, duhet te sillen per miratim llogaritjet e 

stabilitetin gjate rrymave te avarise, duke treguar korrktesine e zgjedhjes se parametrave nominale 

te peshtiellave sekondare si psh. Fuqite nominale, klasen e saktesise, faktoret limit te klases 

saktesise etj, konkretisht: 

 

 Rryma nominale primar, raporti transformimit, tensioni ne gjurin e kurbes dhe rezistencen e 

peshtiellave sekondare dhe me korrektimet per ne 75 oC  

 TRR duhet te certifikohen per perballimin e te pakten 1,2 here rrymes nominale. 

1.6.6.3 Testimet 

 

 Testimet duhet te kryhen ne perputhje me standartin IEC 185. 

 

Testimet  tip 

 

Fabrika duhet te paraqese  evidencen qe verteton kryerjen me sukses te provave tip. 

Jane te domosdoshme paraqitja e testeve te meposhteme 

 Testimet e qendrueshmerise se rrymave per kohe te shkurter 

 Testimet per rritjen e temperatures  

 Testimet e qendrueshmerise per tension impulsiv 

 Testimet e qendrueshmerise per tension me frekuence industriale 

  Percaktimi i gabimeve per 10%; 100% dhe 120% te ngarkese 

 

Testet rutine 

 

 Testet rutine do te kryhen ne perputhje me standartin  IEC 44-1si me poshte. 

 

 Matja e qendrueshmerise me frekuence industrial ne peshtiellen primare 

 Matja e shkarkimit parcial  

 Matja e qendrueshmerise me frekuence industriale ne peshtiellen primare 

 Matja e qendrueshmerise me frekuence industriale,midis seksioneve te peshtielles primare 

dhe sekondare dhe ne peshtiellen sekondare. 

 Testimi i qendrueshmerise per mbitension mes spirave; 

 Percaktimi i klases se saktesise (gabimi dhe cvendosja e fazes) 

 Provat e rrjedhjes vajit(vizuale) 

 Verifikimi i marketimeve te terminaleve 

 

1.6.7 Shkarkuesit 
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Shkarkuesit do te jene te tipit gapless zinc-oxide, te montuar ne nje support te vecante ne te gjitha 

daljet e linjave prane linjave. Shkarkuesit duhet te jene te mbyllur hermetikisht, per te siguruar nje 

performance te besueshme te perhereshme te shkarkuesit, pamvaresisht ambjentit atmosferik. 

Projektimi duhet te behet ne perputhje me rekomandimet e IEC 60099-1, 1A, 2 dhe standartet e 

tjera perkatese IEC.   

 

Mbitensioni impulsive duhet te jete me i larte se mbitensioni me frekuence industriale  me qellim 

shkarkimin e mbitensionit gjate komutimit te shpejte, por duhet te jete me i ulet se tensioni 

impulsive i proves se paisjeve qe mbron.  

 

Shkarkuesit qe do te ofrohen do te jene te plote ne te gjitha aspektet e kerkuara per te mundesuar 

funksionim efektiv dhe pa problem kur te instalohet. Shkarkuesit duhet te sillen per miratim se 

bashku me vizatimet. Shkarkuesit duhet te arrijne shkalle te larte uniformiteti. Shkarkuesit duhet te 

kene te sigluara qarte, te dallueshme dhe te lexueshme targeten e tyre. Targeta duhet te jete e 

dukshme ne pozicionin e funksionimit normal dhe vendin e instalimit. 

 

Shkarkuesi duhet te jete i afte te devijoje tensionin impulsive te shkaktuar nga vetetimat dhe 

mbitensionet e komutimit. Ne se nuk specifikohet ndryshe ne fleten e te dhenave, shkarkuesit duhet 

te dizenjohen per nje rryme nominale shkarkimi 10 kA  dhe duhet te jete i paisur me nje dispozitiv 

te shkarkimit te presjonit. 

 

Cdo shkarkues duhet te paiset me nje numerues shkarkimesh per te monitoruar numrin e 

operimeve.   

 

Mbulesa e numeruesit duhet te jete nje kasete e tipit IP 54 (e mbrojtur nga pluhuri dhe nga uji). Per 

me teper ajo duhet te instalohet ne perciellesin e tokezimit te shkarkuesit per te bere te mundur te 

llogaritjen sa here shkarkuesi mbulohet.    

 

Targeta duhet te permbaj informacionin e meposhtem:  

- Tensioni i vazhdueshem operativ 

- Tensioni nominal 

- Frekuenca nominale 

- Rryma nominale e shkarkimit 

- Qendrueshmeria ndaj rrymave te L.SH ne kA 

- Prodhuesi, tipin dhe identifikimin  

- Viti i prodhimit 

- Numri serial 

Testimi i shkarkueseve do te behet sipas kerkesave dhe standarteve IEC. Certifikata e proves do te 

dorezohet per cdo njesi para dorezimit te paisjes. Testimet qe do te kryhen jane testet ne fabrike, tip 

dhe ne vend. 

 

 

1.6.8 Mbrojtja nga shkarkimet atmosferike 

 

Impiantet dhe ndertesa duhet te paisen me sistem te mbrojtjes nga shkarkimet atmosferike. Ky 

sistem ne ndertesa duhet te ofroje siguri per te mbrojtur jeten e njeriut, per te parandaluar demtimet 

e nderteses dhe instalimeve elektrike dhe elektronike. Sistemi i mbrojtjes nga shkarkimet 

atmosferike do te zbatohet sipas standartit IEC 62305 dhe standartet e tjera perkatese. Kontraktori 

do te furnizoje, instaloje dhe  komisionoje te gjithe sistemin per mbrojtje nga sharkimet 
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atmosferike duke perfshire percjellsat, shufrat e tokezimit, paisjet e mbrojtjes dhe te gjitha llojet e 

materialeve qe sherbejne per fiksimin, per te formuar nje sistem te plote, te sigurte dhe te 

besueshem. 

 

Provat ne nenstacion per te gjitha pajisjet primare 

Kontraktori duhet te kryeje gjate dhe pas montimit te gjitha testet e nevojshme per te kontrolluar 

saktesine e ekzektutimit te instalimit.  

Gjate vendosjes ne pune te paisjeve do te kryhen te gjitha kontrollet e nevojshme per verifikimin e 

sakte te tregueseve, tarimin e paisjeve te mbrojtjes, kontrolli ne lokal dhe ne distance, interlokimet, 

etj. Te gjitha rezultatet e testimet e kryera ne vende do te krahasohen me parametrat te kerkuara ne 

specifikime teknike.  

Vecanerishte do te kryhen testimet si me poshte: 

1. Inspektimi visual dhe perputhshmeria(hermeticiteti) e paisjes  

2. Matja e rezistences se izolacionit per qarqet kryesore 

3. Matja e rezistences se izolacionit per qarqet ndihmese 

4. Provat me injektim tensioni ne primare  per transformatoret e ndryshem te matjes dhe per 

qarqet e matjes dhe te mbrojtjes  

5. Prova per verifikimet mekanike 

6. Testimet per llogjiken e operimit 

7. Testimi i qarqeve te alarmit dhe te mbrojtjes 

8. Testimi i veprimit korrekt te traktit. 

 

*Per te gjitha pajisjet primare kontraktori duhet te paraqese per miratim listen e  provave  

rutine dhe ne nenstacion. 

 

**Per te gjitha pajisjet primare kontraktori duhet te paraqese  vertetimet per kryerjen me 

sukses te provave tip, rutine dhe ne nenstacion. 

 

 
 
 

1.6.9 Karakteristika te pergjithshme – transformatorit kombinuar 123 kV qe do te instalohen    

          ne traktin e ri te autotransformatorit ne Nenstacionin Bulqize 
 

- Prodhohet dhe testohet ne baze te standartit Standart IEC 60044-1,2,3 
- Niveli i tensionit 123 / 230 /550 kV 

- Frekuenca 50 Hz 

- Izolimi me Vaj 
- Izolatori Porcelan me ngjyre kafe 

- Kutia e terminaleve sekondare Hermetike IP54 
- Pesha 500÷550kg 

1.3.2 Karakteristika te pergjithshme - transformatori 123 kV 
- Niveli i tensionit 123/230/550 kV 

- Frekuenca 50 Hz 

- Izolatori Porcelan me ngjyre kafe 
- Kutia e terminaleve sekondare Hermetike IP54 

Karakteristikat e transformatorit te rrymes 
- Shkalla 200-400 / 5 A / 5 A 

- Peshtjellat 1 dhe 2 20 VA, Kl. 0.2SFS5 

Karakteristikat e transformatorit te tensionit 
- Shkalla 110000:V3 /100 :V3/100 :V3 V 
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- Peshtjellat 1 dhe 2 100 VA Kl.02 

 
 

Transformatore Instrumental i kombinuar i Matjes 123 kV 
 

Pershkrimi   Njesia Te dhena  

Te dhena te pergjitshme Kerkohet  

Prodhuesi    

Vendi prodhimit dhe testimi    

Tipi    

Te dhena teknike    

Frekuenca HZ 50  

Shkalla e tensionit nominal te linjes  kV 110  

Shkalla e tensionit maksimal  kV 123  

Shkalla e qendrushmerise se tensionit per 
impulse shkarkimi. 

kV peak 550  

Shkalla e qendrushmerise se tensionit per 

kohe te shkurter, 1 minute. 

kV peak 230  

Shkalla e qendrushmerise se rrymes per 1 

sekonde. 

kA 25  

Peshtjella e rrymes te transformatorit    

Shkalla e rrymes nominale primare A 200/400  

Shkalla e rrymes nominale sekondare A 5  

Numri i peshtjellave te matjes dalje 2  

Shkalla e fuqise dalese te peshtjellave  VA 20  

Klasa e saktesise   0.2SFS5  

Peshtjella e tensionit te transformatorit    

Shkalla e tensionit nominal te fazes kV 110/V3  

Shkalla e tensionit sekondar V 100V3  

Numri I peshtjellave te matjes dalje 2  

Shkalla e fuqise dalese te peshtjellave VA 100  

Klasa e saktesise  0.2  

Konstruksionet dhe Dimensionet    

Materialet terminale primare    

Izolimi   vaj  

Tipi I izolatorit dhe ngjyra  Porcelan Kafe  

Dimensionet    

Pesha kg 500÷550  
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1.7 Mbrojtja Rele   

 

Specifikime teknike te pergjithshme per panelet e kontrollit e te mbrojtjes rele sebashku me 

Marshalling Kioskat . 

 

PANELET E MBROJTJES DHE KOMANDIMIT KIOSKAT. Linja 110Kv Burrel Bulqize. 

 

 

Te pergjithshme: 

 

1.7Ndërtimi i paneleve  

 

Panelet duhet të jenë  të ndërtuar në mënyrë të tillë që të jenë të vetëqëndrueshëm, të jenë të 

ndërtuar me llamarine çeliku e zinkuar edhe e emaluar me trashësi të tillë që të sigurojë mbështetje 

solide për pajisjet e kontroll monitorimit që do të montohen në të, por jo më të vogël se  2 mm. 

Panelet do të montohen mbi korniza metalike  dhe duhet të jenë të pajisur me dysheme metalike 

dhe të sigurohet per ta një ventilim i mjaftueshëm. 

Permasat  e paneleve duhet te jene 2.2 x 0.8 x 0.6 m.  

Miratimi i ngjyrës dhe përmasave do jetë subjekt i vendimit të punëdhënësit sugjerohet RAL 7035. 

Të gjtha pajisjet  që do te montohen në panele duhet të arrihen lehtë dhe të jenë lehtësisht të 

demontueshme  në rast mirembajtjeje. 

 

Futja e kabllove në panele duhet të realizohet nëpermjet fiksueseve të kabllove në dyshemene e 

panelit me qëllim që të sigurojë izolim të nevojshëm midis panelit dhe ambjentit të jashtëm për të 

penguar futjen e pluhurave insekteve apo avancimin e zjarreve të mundshëm.Apo te jene te fiksuar 

edhe ne nje shine metalike . 

 

Panelet do jenë me vetë-mbeshtetje. Ato do ndërtohen me kembë dhe pllaka çeliku dhe do pajisen 

me karkasa të përshtateshme për tu montuar me bulona në bazamente betoni apo dysheme dyfishe. 

Panelet do jenë me siguri mbrojtje nga pluhurat dhe temperaturat dhe plotësisht të mbyllura e të 

siguruara me pajisje anti-kondensimi. 

Të gjithe kabllot duhet të përfundojnë në mënyrë të përshtatshme në bllokun e terminaleve. 

Të gjithë kabllot do hyjnë nga poshtë. Të gjithë panelet do jenë me ndriçim të komanduar direkt 

dhe automatik me hapjen e derës si dhe ngrohje të kontrolluar. 

Të gjithë panelet duhet të pajisen me një zbarë tokezimi prej bakri me seksion ne perputhje me 

standartet dhe terminale të përshtatshme për lidhjen e percjellësave të tokës. 

Çdo pajisje e montuar në panel do të ketë emërtimin përkatës i cili duhet të korespondojë me atë të 

vizatimit. 
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1.7.1Kerkesa për montimin e paneleve 

 

Të gjitha pajisjet që do montohen në panelet të jenë sipas modelit “për montim në fasadë” Montimi 

i tyre të jetë i tillë që të lejojë mundësi për montimin e lehtë të fijeve, kryerjes lehtësisht të matjeve 

me instrumenta etj.  

Tipi i paneleve që do përdoren  të jetë afërsisht  i njejtë me panelet ekzistuese. 

Kabllot do hyjnë nga poshtë panelit dhe duhet ti jepet zgjidhje bllokimit të anës së poshtme për të 

mos lejuar futjen e minjeve etj. 

Të gjithë qarqet duhet të përfundojnë në terminale të përshtatshme  të emërtuara. 

Lidhjet direkte nga paneli në panel duhet të parashikohen. 

Projekti i panelit duhet të aprovohet nga punëdhënësi 

 

1.7.2 Marshalling Kioska, Specifikimet Teknike 

 

Marshalling Kioska duhet te furnizohet sipas dimensioneve dhe me elemente perberes sic 

paraqiten ne  vizatimet ne Shtojcen 4 te ketyre dokumentave. 

Ajo duhet te  jete e bollshme per te sistemuar te gjithe kablot qe do te lidhen ne te .Klemat qe i 

pergjigjen qarqeve te rrymes edhe te tensionit duhet te jene me hapje ne mes dhe per ato te rrymes 

duhet te kete mundesi shuntimi. Ne fundet e klemave te rrymes dhe te tensionit duhet te kete  

terminale te posacme per vendosjen e fishave te testimit (4mm) 

Marshalling Kioska duhet te kete nje xokol ose bazament llamarine ku faqet anesore te jene te 

cmontueshme per te bere futjen e kablove ne menyre sa me te lehte te mundeshme. 

Marshalling Kioska nuk duhet te jete me e vogel se permasat e meposhteme 

1.2m gjeresia  

1.6m lartesia   

0.4m thellesia. 

 

Marshalling Kioska duhet te plotesoje stadartin IP65,  kunder lageshtires 

 

1.7.2Drynat, bravat dhe çelesat 

 

Të gjitha dyert e paneleve duhet të jenë të pajisura me brava. 

Të gjithë çelësat drynat duhet të jenë në pamjen kryesore të montuar dhe të jenë të kromuar.  

Çdo set çelësash që i perket një tipi panelesh apo dollapi klemash duhet të jetë i shoqëruar me një 

set rezervë. 
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Bravat duhet të jenë të dizenjuara në mënyrë të tillë që të jenë të qëndrueshme në kushtet e klimës 

së specifikuar  dhe të mos kenë nevojë për mirëmbajtje për një periudhë prej të paktën 2(dy) vjet 

dhe me mirëmbajtjen e duhur të jenë në funksionim për një kohë të pacaktuar. 

Bravat edhe çelësat duhet të jenë të pajisur me një numër identifikimi të stampuar në të. 

 

1.7.3   Lyerja me bojë e paneleve 

 

1.7.4 Të Përgjithshme 

 

Lyerja e paneleve me bojë duhet të përfshijë proçedurën e mëposhtme. Përgatitja e sipërfaqes, 

shtresa e parë primer, shtresa e dytë undercoating edhe shtresa e tretë perfundimtarja. 

Materialet e lyerjes së paneleve duhet të jenë produkte të një kompanie me refernca shumë të mira 

në fushën e mbrojtjes nga ndryshku. 

Të gjitha elementet e bojës duhet të permbushin kërkesat e qëndrueshmerisë dhe duhet të jenë në 

përputhje me standartet. 

Kontraktuesi duhet ti paraqesë punëdhënësit një listë të tipeve të bojrave qe do të përdor. 

Gjthashtu kontraktuesi duhet të paraqesë edhe ngjyrën e bojës që do të përdor për lyerjen e 

paneleve. 

 

1.7.5 Pregatitja e sipërfaqes 

 

Sipërfaqja duhet të jetë e lëmueshme pa gunga apo gropa nuk duhet të jetë e ndotur me vaj apo 

graso. 

1.7.6 Lyerja 

 

Çdo shtresë boje duhet të jetë uniforme pa defekte. Ngjyra e të gjitha shtresave duhet të jetë e 

ndryshme nga njera tjetra. Koha e vendosjes së shtresave të bojës sipër njera tjetrës duhet të 

respektohet sipas standarteve, gjithashtu edhe kushtet e temperaturës. 

Dëmtimi i bojës gjatë transportimit apo magazinimit është përgjegjësi e kontraktorit. Është e 

rëndësishme që një sasi boje të jetë në kantier për çdo rast. Çdo plasaritje apo plasje e bojës në 

panele duhet të riparohet nga kontraktuesi. 

Standarti i OST sh.a per ngjyren e paneleve eshte RAL 7035. 

 

1.7.7 Testimi 

 

Punëdhënësi mund të kryejë teste rutine si trashesia e shtresave të bojës apo e materialeve të 

përdorura për realizimin e shtresave.  

 

 

1.7.8 Kabllot elektrike dhe  lidhjet e tyre  

 

 

1.7.8.1 Lidhja e fijeve të kabllove brenda paneleve 
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Përveç rasteve të specifikuara, seksionet minimale të përcjellësave duhet të jenë si më poshtë :   

 

 Për  220 V D.C., qarqe sinjalizimi:   1.5 mm2 

 Për qarqet e komandimit 220 V DC  2.5-4 mm2 

 Për qarqet sekondare të transformatorëve të  Tensionit minimumi 2.5-4 mm2 

 Për qarqet sekondare të transformatorëve të  Rrymës   minimumi 2.5-4 mm2 

 Për qarqet 400/ 230 V A.C. të fuqisë sipas projektit dhe llogaritjeve. 

 

Për lidhjet e brëndshme të paneleve duhet të përdoren përcjellës bakri fundet e të cilit duhet të jenë 

të markeruara edhe të pajisura me kapikorda. 

Kabllot duhet të jenë të sistemuara brënda panelit në kanalina kabllosh në menyrë estetike. 

Ngjyra e fijeve të përdorura duhet të jetë e zezë  përveç neutrit edhe fijeve të tokëzimit. 

Të gjitha fijet duhet të mbrohen nga demtimi për shkak të pjesëve të mprehta të panelit apo nga 

kthesat këndore të mundshme. 

Të gjitha kontaktet e pashfrytëzuara të relesë duhet të lidhen deri në terminalet e klemave të panelit  

me qellimin e përdorimit të mëvonshëm të tyre. 

Emertimet qe i korrespondojnë vendit të lidhjes së fijes duhet të përdoren për lidhjet e brëndshme 

dhe të jashtme. 

 

1.7.8.1 Klemat 

 

Klemat që do të përdoren nepër panele duhet të plotësojnë kërkesat e mëposhtme: 

 Klemat duhet të jenë prej materiali izolues  deri 600V  dhe të pranojnë futjen e përcjellësit 

në të dyja anët e saj. 

 Klemat duhet të jenë të tilla që të lejojnë montimin e tyre veç e veç në një shinë metalike. 

 Klemat duhet të jenë të tilla që të lejojnë heqjen e një kleme pa hequr klemat ngjitur. 

 Çdo klemë duhet të ketë  emërtimin e saj përkatës. 

 Te gjitha klemat  perveç atyre të fuqisë duhet të jenë me hapje në mes. 

 Hapja në mes duhet të shërbejë për të realizuar hapjen e qarqeve përkatëse sa herë të jetë e 

nevojshme. 

 Klemat qe do të përdoren për të lidhur qarqet e rrymës edhe të tensionit të releve duhet të  

jenë të pajisura  me fole me dimesione standarte për të hyrë fishat e aparateve testuese. 

 Klemat e qarqeve sekondare të transformatorëve të rrymës duhet të jenë të pajisura me ura 

shuntimi. 
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 Në klemë duhet të lidhet vetëm një përcjellës. 

 Marketime në ngjyrë të bardhë apo në ngjyra të tjera të lehta  duhet të përdoren për 

marketimin e qarqeve sipas diagramës. 

 Klemat duhet të jenë prej materiali rezistent dhe të qëndrueshëm ndaj veprimeve të 

ndryshme mekanike. 

 Klemat duhet të jenë të tilla që të lejojnë të punosh në to me lehtësi. 

 Në panel duhet të ketë hapësirë të mjaftueshme që të lejojë lidhjen e kabllove të jashtëm  

lirshëm. 

 Klemat fqinjë me nivel tensioni të ndryshëm duhet të ndahen midis tyre me një barrierë 

dielektrike. 

 Në  çdo bllok klemash duhet të lihen 20% klemave bosh. 

 Fundi apo fillimi i bllokut të klemave duhet të jetë të paktën 20 cm larg fundit apo fillimit te 

panelit. 

 

1.7.8.1Kodet e ngjyrave dhe përcaktimi i fazëve 

 

Ngjyrat edhe përcaktimet e mëposhtme duhen perdorur:  

 

Përcaktimi i fazëve   Ngjyra  (ku është e aplikueeshme) 

 L1 / R / A    e kuqe 

 L2 / S / B     e verdhë  

 L3 / T / C     e zezë 

 N     blu 

 E     verdhë me jeshile  

 

Përcaktimi i fazëve duhet të jetë i dukshëm në të gjithë vizatimet dhe diagramat . 

 

Të  gjitha klemat prej porcelani duhet të jenë ne ngjyrë kafe. 

 

1.7.8.2 Mbrojtja e qarqeve ndihmëse 

 

Të gjitha qarqet e kontrollit dhe ndihmëse sëbashku me qarqet sekondare të tensiont të 

transformatorëve të tensionit  duhet të mbrohen me automatë  me rrymën nominale sipas 

llogaritjeve. Automatet duhet të jenë të pajisur me kontakte ndihmëse. 

 

1.7.8.3 Testet në fabrikë  

 

Përpara se të bëhet lëvrimi i paneleve të kontrollit dhe të mbrojtjes përkatëse kontraktori, 4 (katër) 

javë përpara duhet të njoftojë autoritetin kontraktor (OST sh.a.) për verifikimin e cilësisë së 

punimeve të kryera dhe për realizimin e provave në fabrikë për panelet e prodhuara te quajtura 

ndryshe FAT (Factory Acceptance Test). 
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Sasia e provave të kërkuara konsiston sa më poshtë: 

Verifikim i përmasave të panelit, dhe ngjyrës sipas miratimit përkatës. 

Verifikim i pajisjeve të montuara në të me kërkesat teknike të kërkuara. 

Verifikim i anës funksionale të releve apo pajisjeve të tjera të montuara në panele duke i 

energjizuar ato dhe duke ju dhënë rrymë dhe tension për të bërë leximet përkatëse. 

Verifikim i fijeve të përdorura, mënyra e lidhjes së tyre ngjyra etj. 

Verifikim i sistemit të tokëzimit për secilën rele të përdorur dhe sistemit të tokëzimit të panelit. 

Verifikimi i izolacionit në përputhje me standartet . 

Verifikimi i cilësisë dhe llojit të klemave të përdorura në përputhje me specifikimet teknike.  

 

Në qoftë se kontraktori ka vendosur ti prodhoje panelet në një vend jashtë Shqipërisë kontraktori 

duhet të marrë përsipër me kostot e tij transportin, fjetjen, dhe ushqimin për gjatë gjithë ditëve të 

zhvillimit të FAT dhe ti japë specialistëve një dietë ditore në dorë sipas standardeve të shtetit 

shqiptar për ditët e qëndrimit edhe në rast se FAT nuk është përmendur si zë në preventiv . FAT do 

të realizohet për një numër specialistësh jo më pak se 3 persona të SMR dhe minimalisht për pesë 

ditë kalendarike. Në rast se panelet prodhohen në Shqipëri kontraktori duhet të njoftojë vendin dhe 

datën për kryerjen e këtyre provave dhe personeli i autoritetit kontraktor do të jetë prezent me 

kostot e tij. 

Personat përgjegjës të autoritetit kontraktor kanë të drejtë të bëjnë vërejtjet për çdo rast kur ka 

devijim nga kushtet teknike përkatëse dhe këto defekte duhet të korigjohen gjatë kohës që panelet 

janë ende në fabrikë. 

1.7.8.4 TRAINIM I PERSONELIT TE SEKTORIT TE MBROJTJES RELE. 

Kontraktori me shpenzimet e tija duhet te organizoje nje trainim prej 10 ditesh prane firmes 

prodhuese te releve qe do te furnizohen ne projektin ne fjale per minimumi 2 specialiste te sektorit 

te mbrojtjes rele. 

 

SPECIFKIMET TEKNIKE NENSTACIONI BURREL  

 

1.7.8.5 Nenstacioni Burrel  

 

Specifikimet Teknike trakti i linjes E05. 

 

Ne Nenstacionin 220kV Burrel ne traktin e ri te linjes110KV  qe do te  ndertohet  kontraktori duhet 

te furnizoje per pjesen e mbrojtjes rele. 

Rryma e vazhduar eshte 220VDC  

Rryma ne sekondar eshte 1A. 

 

1 Panel Kontrolli cope 1 . 
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i cili ne brendesi minimumi duhet te kete sa me poshte: 

 

a- Bay Control Unit.  

b- Skeme Mimike  

c- Multimeter  

d- Mates Energjie  

e- Celes Syncro On  

f- Celes Syncro OFF  

g- Alarm Annunciator 

h- Automat Klema Kanalina etj 

 

2.Panel Mbrojtje Cope 1  

a- Mbrojtje Distancionale  

b-Mbrojtje Maksimale Rryme  

c- Rele te kontrollit te qarkut te stakimit. 

d-Automat Klema Kanalina etj. 

 

3.Marshalling KIOSK      Cope 1 

a-Klema, Kanalina, automat etj. 

Marshalling Kiosk klemat duhet ti kete emertuar menyre te tille  

Klemat e Rrymes XCT  

Klemat e Tensionit XVT  

Klemat e rrymes se Vazhduar XDC 

Klemat e rrymes Alternative XAC 

Klemat e qarqeve te Celesit XQA1  

Klemat eqarqeve te Thikes QB1    XQB1 

Klema e qarqeve te Thikes Qb9    XQB9 

Klema e qarqeve te Thikes QC1    XQC1 

Klema e qarqeve te Thikes QC9    XQC9 

Klema e qarqeve te Thikes QC2    XQC2 

 

4.Lot furnizim kablo kontrolli dhe mbrojtje. 

Lot 1. 

5-Zgjerimi i Mbrojtjes se Zbarave Ekzistuese . 
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Kontraktori ne Nenstacionin Burrel eshte i detyruar te realizoje zgjerimin e mbrojtjes se 

zbarave te tij ate te anes 110kV . 

Mbrojtja e zbarave eshte nje Prodhim i kompanise SIEMENS 7SS522 dhe kontraktori eshte i 

detyruar te realizoje furnizimin e nje Bay Uniti te ri per traktin e kesaj linje te re qe do te 

ndertohet. 

Kontraktori eshte i detyruar ne panelin ekzistues te realizoje te gjitha modifikimet e 

nevojshme per te vendosjen ne pune te relese ne fjale klema automat percjelles . 

Kontraktori eshte i detyruar te realizoje te gjitha nderhyjet e nevojshme softwerike per 

vendosjen ne pune te ketij trakti. 

Kontraktori eshte i detyruar te realizojne integrimin e traktit te ri ne sistemin SCADA 

ekzistues me kostot e tij. 

 

1.7.8.6Specifikimet Teknike per RËLETË 

 

 Kerkesat per reletë 

 

Sistemi i mbrojtjes rele të daljes së Linjës 110 kV do të përbëhet nga: 

- Mbrojta kryesore, Main 1, e cila do të jetë një mbrojtje distancionale me funksione shtesë, 

si përshkruhen më poshtë: 

- Mbrojtja rezervë, Main 2, e cila do të jetë një mbrojtje mbi rryme dhe mbrojtje të drejtuar 

nga lidhja me tokën, edhe në ketë unit do përfshihen funksionet shtesë si më poshtë: 

 

Në sistemin e mbrojtjes rele do të përfshihen dhe dy rele të kontrollit të qarqeve të stakimit, të cilat 

duhet të jenë në gjendje të kontrollojnë të dy qarqet e stakimit të çelësit si në gjendjen e kyçur të 

çelësit ashtu dhe të stakuar. 

Në panelin e mbrojtjes rele do të jetë dhe një çelës komutator për automatikën e kyçjes së përsëritur 

AKP (AR ON/OFF)  

Në panelin e komandimit do të jetë dhe një çelës komutator për përfshirjen ose përjashtimit të 

funksionit të  sinkronizimit.   

 

 Releja e kontrollit (BCU) 

 

Releja e kontrollit shërben për komandimin dhe monitorimin e traktit respektivë. 

Releja e kontrollit duhet të plotësojë kushtet dhe specifikimet teknike të mëposhtme: 

Duhet të jetë një pajisje dixhitale mbrojtëse linje me vetë-supervizim të gjerë të funksioneve të 

brëndshme dhe konvertim A/D të hyrjeve analoge variabël. 

 Të jetë e standardit IEC 60255 
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 Udc  110-250 DC 

 Uac  3x57V AC  

 Iac   1 A ose  5 A e zgjedhueshme dhe e ndryshueshme në rele.  

 Ekran me një madhësi të konsiderueshme për realizimin e komandave. 

 Butona për realizimin  e komandave për kyçje dhe stakim. 

 Numri i hyrjeve binare jo me pak se 32 

 VDC për hyrjet binare 110-250 V DC 

 Numri i daljeve binare jo me pak se 16 

 Releja duhet të ketë minimalisht sinjalizimet led:  RUN (në punë) sasia 1, ERROR (jastë 

pune) sasia 1, Indication (sinjale treguese ) sasia 14.  

 Releja duhet të programohet përmes një softweri dhe një porte komunikimi që duhet të 

ndodhet në fasadën e relesë. 

 Releja duhet të jetë e pajisur me dy porta komunikimi me protokoll IEC 61850 me RJ 45 

ose FO për komunikimin me sistem SCADA. 

 Releja duhet të plotësojë funksionet e kontrollit për çdo element dhe të ketë logjikë të 

programueshme. 

 Releja duhet të ketë të integruar edhe funksionin e sinkroncekut (25) kyçje me sinkronizim. 

 Releje duhet të ketë minimalisht 4 katër (function keys) butona funksionesh. 

 

 Mbrojta kryesore, (Main 1)   

 

 Kërkesa të përgjithshme 

 

Duhet të jetë një pajisje dixhitale mbrojtëse linje me vetë-supervizim të gjerë të funksioneve të 

brëndshme dhe konvertim A/D të hyrjeve analoge variabël. 

Pajisja duhet të jetë e përshtatshme për mbrojtjen e linjave me një dhe dy qarqe në sistemet me 

tokëzim solid. Ajo duhet të jetë në gjendje të detektojë të gjitha llojet e lidhjeve të shkurtra në 

sistemin energjetik duke përfshirë lidhje të afërta tre fazore, ato kalimtare si dhe lidhje të shkurtra 

me tokën me rezistencë të lartë. 

Duhet të marre në konsideratë luhatjet dhe ndryshimin e kalimit të flukseve të energjisë. 

Releja mbrojtëse duhet të jetë e përshtatshme për aplikime me çkyçje një dhe tre fazore dhe skemë 

mbrojtëse, me dhe pa “tele (pilot)”  

Të gjitha konfigurimet dhe ndryshimet e tarimeve duhet të bëhen duke përdorur një menu bazë të 

një programi operimi që instalohet në një PC të lidhur tek pajisja rele për këtë qëllim. Veprimet, 

gjithashtu duhet të bëhen me tastierën (“keypad”) të relesë, manualisht. 
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Releja duhet të realizojë skemën e plotë të mbrojtjes distancionale dhe të përfshijë të gjitha 

funksionet që zakonisht kërkohen për mbrojtjen e një linje. 

Përveç funksioneve të mbrojtjes distancionale ajo duhet të ketë edhe disa funksione shtesë. 

Pajisja e mbrojtjes rele duhet të jetë e pajisur me funksione monitorimi si: vete-supervizim të 

relesë, supervizimi i vlerave të matura, afishim të ngjarjeve / afishim të lidhjeve të shkurtra, 

oshilografimi i regjistrimeve të lidhjeve të shkurtra, statistikat e ckycjeve etj, edhe nqse mungon 

ushqimi DC 

Releja duhet të ketë të inkluduara facilitete për komunikime lokale dhe në distancë. 

Releja duhet të jetë e ndërtuar në mënyrë të tillë që hardëare dhe sofëare të nevojshme, të mund të 

shtohet në çdo kohë sipas nevojave.  

Releja duhet të jetë e pajisur me kartën e komunikimit me protokoll : IEC 61850, për 

komunikim me sistemet e kontroll-monitorimit SCADA. Kërkohen dy porta  komunikimi për të 

realizuar lidhjen e dubluar në sistemin e kontroll-monitorimit. 

 

Te dhëna teknike 

Tensioni nominal               100 V 

Frekuenca                50 Hz 

Rryma nominale  1 ose 5 A (e zgjedhëshme dhe e ndryshueshme në rele)  

Tensioni ndihmës nominal                      110 deri 250 V DC 

Hyrje binare        jo me pak se 25 

Kontakte dalëse       jo me pak se 12 

Rryma e lejuar  per kontaktet dalëse     30 A për 0.5 sek dhe 5 A vazhduar 

Sinjalizime Led                                                          sasia 

RUN (green)                    minimalisht 1 

ERROR (red)                    minimalisht 1 

INDICATION (red)                   minimalisht 14  

 

Standardi i relesë              Standart IEC 60255 

Releje duhet te kete minimalisht kater (function keys) butona funksionesh/ 

 

 

Karakteristikat Teknike  

 

Funksionet Kryesore dhe shtesë: 

 

 Mbrojtje distancionale 21/21N 
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Skemë e plotë e mbrojtjes distancionale me kalkulim paralel dhe monitorim të 6 qarqeve të 

rezistencës (impedance loops) dhe me një shkalle të lartë ndjeshmërie e selektiviteti për të gjitha 

llojet e lidhjeve të shkurtra. 

Mbrojtja distancionale duhet të ketë  5 zona të pavaruara distance dhe një zonë të zgjeruar. Zonat të 

mund të konfigurohen për mbrojtje përpara, mbrapa ose e padrejtuar. 

Karakteristikat MHO ose “Quadrilateral “ duhet të përdoren të ndara ose të gjitha së bashku, në 

përputhje me llojin e lidhjes së shkurtër. 

Karakteristika e saj duhet të garantoj diskriminimin të mundshëm midis rrymave të ngarkesës dhe 

lidhjeve të shkurtra veçanërisht në linjat e gjata me ngarkesë.  

Duhet të ketë selektivitet faze absolute dhe kompesim linje paralele. 

Çkyçja e mbrojtjes distancionale duhet të bllokohet automatikisht në rastet e dështimit të matjes së 

tensionit, kështu që parandalon çkyçjen e gabuar.     

 

 “Fault Locator “  Lokalizator të defekteve . 

“Fault Locator” i integruar do të kalkulojë rezistencën dhe distancën e lidhjes së shkurtër duke 

marrë në konsideratë linjat paralele dhe kompesimin e rrymës së ngarkesës. 

 “Power swing detection / tripping “  68/68T (Bllokimi nga lëkundjet) 

Releja duhet të arrijë të dallojë lidhjet e shkurtra nga lëkundjet e parametrave në 

sistem sipas situatave dhe të bllokojë stakimin apo të realizojë çkyçjen, në varësi të konfigurimit . 

 “ Tele ( pilot ) “  per mbrojtjen distancionale 85 / 21 

Ky funksion duhet të jetë i vlefshëm për pastrimin e shpejtë të lidhjes së shkurtër deri në 100 % të 

gjatësisë të linjës  me selektim të mënyrave të operimit në vijim të parametrit  : PUTT, POTT, 

UNBLOCKING, BLOCKING dhe DUTT. 

 “ Weak infeed protection : echo and /or direct trip “  27 WI 

 “ Directional ground fault  protection “  67N , mbrojtje për lidhjet e shkurtra me 

rezistencë të lartë  67 N , e kombinuar gjithashtu me “ teleprotection ” 85–67 N      

 “ Ground fault  protection “  50N/50N 

 “ Backup overcurrent protection “ ( 50 /50 N, 51/51 N) 

 “ Instantaneous high – speed switch-onto-fault overcurrent protection” (50HS) 

 “ Overvoltage and undervoltage protection (59,27) 

 “ Breaker failure protection “ (50BF) 

 “ Auto-reclosure “ (79) 

 “ Synchronism check function “ (25) 

 “ Measurement functions on display” : 3 I,3 Io, 3 Uo, I 1, I 2, I 3, U 1, U 2, U 3, Cosø , f, P, 

Q, S 
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Komunikimi 

Ndërfaqe për PC lokale nga përpara relesë 

Modul për komunikim me ethernet elektrik për komunikimin e të gjitha njësive të mbrojtjes 

numerike me një sistem kontroll monitorimi SCADA me protokollin IEC61850. 

Modul komunikimi për të dhënat e mbrojtjes rele  në distancë deri në 100 km me një rele tjetër.  

 

 Mbrojta Rezervë (Main 2)  

 

Kërkesa të Përgjithshme 

 

Duhet të jetë një pajisje dixhitale mbrojtëse linje me vetë-supervizim të gjerë të funksioneve të 

brendshme dhe konvertim A/D të hyrjeve analoge variabël. 

Të gjitha konfigurimet dhe ndryshimet e tarimeve duhet të bëhen duke përdorur një menu bazë të 

një programi operimi që instalohet në një PC të lidhur tek pajisja rele për këtë qëllim. Veprimet, 

gjithashtu duhet të bëhen me tastierën ( “ keypad ”) të relesë, manualisht. 

Pajisja e mbrojtjes rele duhet të jetë e pajisur me funksione monitorimi si : vetë-supervizim të 

relesë, supervizim i vlerave të matura, afishim të ngjarjeve / afishim të lidhjeve të shkurtra, 

oshilografimi i regjistrimeve të lidhjeve të shkurtra , statistikat e çkyçjeve etj.edhe nëqoftëse 

mungon ushqimi DC 

Releja duhet të ketë të inkluduara facilitete për komunikime lokale dhe në distancë. 

Releja duhet të jetë e ndërtuar në mënyrë të tillë që hardëare dhe softëare të nevojshme, të mund të 

shtohen në çdo kohë sipas nevojave.  

Releja duhet të jetë e pajisur me kartën e komunikimit me protokoll : IEC 61850, për 

komunikim me sistemet e kontroll-monitorimit. Kërkohen dy porta  komunikimi për të realizuar 

lidhjen e dubluar në sistemin e kontroll-monitorimit. 

Të dhëna teknike  

Tensioni nominal                                 100 V 

Frekuenca                                  50 Hz 

Rryma nominale          1 ose 5 A (e zgjedhëshme dhe e ndryshueshme në pajisje) 

Tensioni ndihmës nominal                        110 deri 250 V DC  

Hyrje binare                             minimalisht  11 

Kontakte dalese                             minimalisht  6 

Rryma e lejuar  per kontaktet dalëse            30 A për 0.5 sek dhe 5 A vazhduar 
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Standardi i relesë                                  Standart IEC 60255 

Releje duhet te keye minimalishte kater (function keys) butona funksionesh 

 

Sinjalizime Led                                                                            sasia 

 RUN (green)                             minimalisht  1 

 ERROR (red)                              minimalisht  1 

 INDICATION (red)      minimalisht   7  

 

Funksionet Kryesore 

 

“ Overcurrent protection “ ( 50 /50 N, 51/51 N) 

“ Directional ground fault  protection “  67N 

“ Ground fault  protection “  50N/51N 

“ Overvoltage and undervoltage protection (59,27) 

“Current Unballance (46) 

“ Measurement functions on display” : 3 I,3 Io, 3 Uo, I 1, I 2, I 3, U 1, U 2, U 3, Cosø , f, P 

“ Breaker failure protection “ (50BF) 

 

Komunikimi 

Ndërfaqe për PC lokale nga përpara relesë 

Modul për komunikim me ethernet elektrik për komunikimin e të gjitha njësive të mbrojtjes 

numerike me një sistem kontroll monitorimi SCADA me protokollin IEC61850. 

 

**Kontraktori duhet të sjelle për miratim tipin dhe funksionet e releve të mbrojtjes Main 1, 

Main 2 dhe të kontrollit përpara për miratim.  ** 

 

 

 

3.2  Aparatet dhe aksesoret e panelit te komandimit dhe mbrojtjes 110 kV 

 

3.2.1 Automatë katër polarë   AC  380 V  / 3 A (Me kontakte ndihmëse) 

 

 Në  përputhje me standardet IEC, IEEE  

 

Nr. Karakteristikat Teknike Parametrat e lejuar Parametrat e ofruar 

1 Tensioni nominal 400/415 Volt AC  

2 Rryma nominale punës  3 A  

3 Fuqia çkyçëse 20 kA  

4 Numri i kontakteve ndihmese 2  

5 Rryma nominale e kontakteve 5  A  

6 Temperatura e punës -5°C deri 40°  
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7 Lagështira relative 93% ne 40°C  

8 Provat e izolacionit sipas IEC 60255   

 a) Izolacioni 2 kV/50Hz/1min  

 b)Qëndrueshmeria 5kV/1.2/50μs  

9 Jetëgjatësia 20000 cikle 

komutimi 
 

 

 

3.2.2 Automatë dy polarë    220 V   DC / 10/16/20/25/ A 

(Me Kontakte ndihmëse) 

 

 Në  përputhje me standardet IEC, IEEE  

 

Nr. Karakteristikat Teknike Parametrat e lejuar Parametrat e ofruar 

1 Tensioni nominal 220 Volt DC dhe 

110 VDC 
 

2 Rryma nominale punës  10/16/20/25/ A  

3 Fuqia çkyçëse 20 kA  

4 Numri i kontakteve ndihmëse 2  

5 Rryma nominale e kontakteve 

ndihmëse 

5  A  

6 Temperatura e punës -5°C deri 40°  

7 Lagështira max lejuar 93% ne 40°C  

8 Provat e izolacionit sipas IEC 60255   

 a) Izolacioni 2 kV/50Hz/1min  

 b)Qëndrueshmeria 5kV/1.2/50μs  

9 Jetëgjatësia 20000 cikle 

komutimi 
 

 

 

Rele   Ndërmjetëse   220 V DC 

 

Releja duhet të përputhet me standardet IEC, IEEE  

 

Nr. Karakteristikat Teknike Parametrat e lejuar Parametrat e ofruar 

1 Tensioni nominal 220 Volt DC dhe 

110 VDC 
 

2 Numri i kontakteve ndihmëse 12  

3 Rryma nominale e kontakteve 10  A  

4 Aftësia e mbingarkesës 80A/200ms  

5 Aftësia çkyçëse e kontakteve 40A/0.5 sek  

6 Temperatura e punës -10°C deri 50°  

7 Lagështira relative 93% ne 40°C  

8 Provat e izolacionit sipas IEC 60255   

 a) Izolacioni 2 kV/50Hz/1min  

 b)Qëndrueshmeria 5kV/1.2/50μs  

9 Shkalla mbrojtjes sipas IEC 60529 IP 50  

10 Jetëgjatësia mekanike 10000000 cikle 

veprimi 
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 Relete e kontrollit te qarqeve te stakimit . [TCS] 

 

Reletë e kontrollit te qarqeve te stakimit do te perdoren per monitorimin e gjendjes te qarqeve te 

stakimit, . 

Skema e lidhjes se  Releve te kontrollit te qarqeve te stakimit te jete funksionale si per gjendjen e 

kycur te celesit ashtu dhe per gjendjen stakuar te tij. 

Duhet qe releja te kete minimumi 2NO/2NC per te mundesuar ndertimin e nje skeme sekondare sa 

me eficente. 

 

 Çelesat e komandimit  dhe tregimit te pozicioneve (Mimic panel)  

 

Kerkohen Çelesa te posacem per komutim dhe sinjalizim te pozicionit te celesit nepermjet nje 

llampe te instaluar brenda paisjes. 

Komandat per kycje dhe ckycje do te jepen pas kthimit te manopolatorit ne pozicionin perkates te 

komandimit dhe rrotullimit te tij 45 grade , me rikthim ne pozicionin e gjendjes aktuale te celesit. 

Celesi duhet te jete i pajisur me 4 bllokontakte komandimi dhe dy kontakte per sinjalizimin e 

pozicionit  

Tensioni i llampes sinjalizuese dhe kontaktet e celsit do jete 110-220 Volt DC. Tensioni nominal 

do jete subjekt i miratimit ne OST, para porositjes se paisjeve.  

Kontaktet e celsit  te jene 10- 16  Amper. 

 

 

  Multimetrat dhe matësi i energjisë 

 

-Multimetrat e kerkuar duhet  te jete nje paisje digitale mbrojtese  me vete-kontroll  te gjere te 

funksioneve te brendeshme dhe konvertim A/D te hyrjve analoge variabel.  

Duhet te merret ne konsiderat luhatjet  dhe ndryshimi i kalimit te energjise. 

Paisja duhet te jete e ndertuar ne menyre te tille qe hardware dhe sofware te nevojshem te mund te 

shtohen ne cdo kohe per regjistrim  te dhenash  

 

Te Dhena Teknike  

 

Hyrjet Analoge  

Frekuenca                50 Hz 

Hyrjet e rrymes                                                   4 hyrje rryme 

Rryma nominale                1/5A  

 

Hyrjet e tensionit                                               4 hyrje tensioni 

Tensioni nominal Sekondar                   100 – 125 V 

Shkalla e matjes                                           0 V  deri ne 170 V AC  

Ngarkesa ne 100 V                                             afersisht 0.3 VA 

Klasa e saktesise                                                            0.5 

Ushqimi ndihmes                                                  110-220 VDC 

 

 

Kapaciteti i mbingarkimit per hyrjet e tensionit     :     AC Vazhdimisht 230V  

 

Aparatura duhet te mase  rrymat e te tre fazeve, tensionet e tre fazeve, fuqine aktive dhe ate 

reaktive me klasen 0.5 te saktesise. 
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Parametrat e rrymes dhe te tensionit duhet te shfaqen ne display ne vlera primare edhe pse hyrjet 

analoge jane ne anen sekondare. Aparati duhet te kete raporte rryme dhe tensioni qe vendosen ne 

software. 

 

Matesi i energjise. 

-Ne cdo dalje te linjes do te kete mates te energjise elektrike. Te dhenat teknike te matesave te 

energjise te elektrike jepen si me poshte: 

Matesi duhet te perputhet me direktiven 2004/22/EC (MID) te instrumentave mates te energjise 

pasi eshte kusht i domosdoshem per njohjen dhe kalibrimin e matesit te energjise. 

Matesi i energjise elektrike duhet te jete i tipit (SMART Meter) me protokoll komunikimi DLMS 

dhe te integrohet  ne platformen kryesore te OST sh.a nga pala kontraktore. 

 

 

 

Te Dhena Teknike  

 Hyrjet e tensionit 

- Tensioni hyrjes 3x57 Vac (L-N) 

- Qendrueshmerise nga mbingarkesat,1500 Vac  

vazhdueshme , 3250 Vac per 1 sek. 

- Rezistenca e hyrjes > 2 M Ohm 

 Hyrjet e rrymes 

- Rryma e hyrjes 1/5 A nominal 

- Rryma e fillimit 20mA 

- Qendrueshmeria nga mbingarkesat, 20A  vazhdueshme  

dhe 500 A per 1 sek. 

 Burimi i ushqimit 

- Burimi i ushqimit standart , 110 – 240 Vac/dc ( ± 10 %). 

 Klasa e saktesise  

- Cl 0.5S (C MID) 

Te Realizoj matje dhe monitorim te energjise elektrike, aktive, reaktive dhe te plote, ne te dy 

drejtimet hyrese-dalese si dhe ne kater kuadrate si me poshte.  

- kWh , hyrje, dalje , neto dhe total. 

- kWARh , hyrje, dalje, neto dhe total. 

- kVAh , hyrje, dalje, neto dhe total. 

 

 

 Vlerat e castit 
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Matesi realizon matjen e vlerave te castit ne kohe reale per cdo faze dhe ate totale, si : 

 

- Tensioni dhe rryma. 

- kW, kVAR, dhe kVA. 

- Faktori i fuqise. 

- Frekuenca 

- Tensioni dhe rryma e disbalances 

 

 

Testimet me injektim në sekondar do të kryhen në të gjitha qarqet e releve të përdorura për të 

kontrolluar lidhjet në sekondar dhe tarimet e vendosura në rele, Keto testime duhet të kryhen me 

pajisje bashkë kohore dhe sipas volumeve të meposhteme: 

 

 Testimet e releve dhe pajisjeve ndihmese. 

 

 Testimet e mbrojtjes distancionale te linjes 

 

 Testimi i karakteristikës së veprimit të mbrojtjes distancionale për çdo zonë dhe 

lak të lidhjes së shkurtër 

 Testimi i limiteve të veprimit të mbrojtjes sipas  zonave të veprimit, devijimet  

dhe shkalla e saktesisë (zone reach) 

 Testimi i kohëve të veprimit të mbrojtjes (Trip Time) 

 Testimi i funksionit të automatikës së kyçjes së përsëritur në rastet e veprimit me 

sukses dhe në rastet e dështimit të saj. 

 Testimi i funksionit të kyçjes në avari (SOTF) 

 Testimi i funksionit të sinkronçekut 

 Testimi i funksionit të 67N 

 Testimi i funksioneve të teleaksionit 

 Testimi i funksioneve rezervë (mbrojtjeve të  rrymës) 

 Testimi i hyrjeve dhe daljeve binare 

 Testimi i matjeve në ekranin e relesë 

 

 Testimet e mbrojtjes maksimale dhe mbrojtjes nga lidhja me token e drejtuar: 

 

 Testimi i funksionit 67N 

 Testimi i funksioneve të mbrojtjeve të rrymës 

 Testimi i mbrojtjes nga mosballancimi rrymave/rrotullimi invers  

 Testimi i hyrjeve dhe daljeve binare 

 Testimi i matjeve në ekranin e relesë 

 

 Testimet e qarqeve sekondare: 

 

 Testimi i sinjalizimit pozicioneve 

 Testimi i komandave  

 Testimi i interlokimeve 

 

SPECIFKIMET TEKNIKE NENSTACION BULQIZE   

 

2.7.8.5.1 Nenstacioni BULQIZE 
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Specifikimet Teknike trakti i linjes E01. 

 

Ne Nenstacionin 110kV BULQIZE ne traktin e ri te linjes110KV  qe do te  ndertohet  kontraktori 

duhet te furnizoje per pjesen e mbrojtjes rele paisjet si me poshte  dhe duhet te kete parasysh qe. 

Rryma e vazhduar eshte 220VDC  

Rryma ne sekondar eshte 5A. 

 

1 Panel Kontrolli cope 1 . 

 

i cili ne brendesi minimumi duhet te kete sa me poshte: 

 

i- Bay Control Unit.  

j- Skeme Mimike  

k- Multimeter  

l- Mates Energjie  

m- Celes Syncro On  

n- Celes Syncro OFF  

o- Alarm Annunciator 

p- Automat Klema Kanalina etj 

 

2.Panel Mbrojtje Cope 1  

a- Mbrojtje Distancionale  

b-Mbrojtje Maksimale Rryme  

c- Rele te kontrollit te qarkut te stakimit. 

d-Automat Klema Kanalina etj. 

 

3.Marshalling KIOSK      Cope 1 

a-Klema, Kanalina, automat etj. 

3.Marshalling KIOSK      Cope 1 

a-Klema, Kanalina, automat etj. 

Marshalling Kiosk klemat duhet ti kete emertuar menyre te tille  

Klemat e Rrymes XCT  

Klemat e Tensionit XVT  

Klemat e rrymes se Vazhduar XDC 

Klemat e rrymes Alternative XAC 

Klemat e qarqeve te Celesit XQA1  

Klemat e qarqeve te Thikes QB1    XQB1 

Klema e qarqeve te Thikes Qb9    XQB9 
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Klema e qarqeve te Thikes QC1    XQC1 

Klema e qarqeve te Thikes QC9    XQC9 

Klema e qarqeve te Thikes QC2    XQC2 

 

4.Lot furnizim kablo kontrolli dhe mbrojtje. COPE 1. 

Trakti I Linjes E01 duhet te komandoje edhe traktin e thikes se Seksionimit . 

Per traktin e Thikes se Seksionimit duhet te furnizohet nje Marshalling Kiosk. 

 

1.7.8.6 Specifikimet Teknike per RËLETË 
 

 Kerkesat per reletë 

 

Sistemi i mbrojtjes rele të daljes së Linjës 110 kV do të përbëhet nga: 

 

- Mbrojta kryesore, Main 1, e cila do të jetë një mbrojtje distancionale me funksione shtesë, 

si përshkruhen më poshtë: 

 

- Mbrojtja rezervë, Main 2, e cila do të jetë një mbrojtje mbi rryme dhe mbrojtje të drejtuar 

nga lidhja me tokën, edhe në ketë unit do përfshihen funksionet shtesë si më poshtë: 

 

Në sistemin e mbrojtjes rele do të përfshihen dhe dy rele të kontrollit të qarqeve të stakimit, të cilat 

duhet të jenë në gjendje të kontrollojnë të dy qarqet e stakimit të çelësit si në gjendjen e kyçur të 

çelësit ashtu dhe të stakuar. 

 

Në panelin e mbrojtjes rele do të jetë dhe një çelës komutator për automatikën e kyçjes së përsëritur 

AKP (AR ON/OFF)  

Në panelin e komandimit do të jetë dhe një çelës komutator për përfshirjen ose përjashtimit të 

funksionit të  sinkronizimit.   

 

 Releja e kontrollit (BCU) 

 

Releja e kontrollit shërben për komandimin dhe monitorimin e traktit respektivë. 

 

Releja e kontrollit duhet të plotësojë kushtet dhe specifikimet teknike të mëposhtme: 

Duhet të jetë një pajisje dixhitale mbrojtëse linje me vetë-supervizim të gjerë të funksioneve të 

brëndshme dhe konvertim A/D të hyrjeve analoge variabël. 

 

 

 Të jetë e standardit IEC 60255 

 Udc  110-250 DC 

 Uac  3x57V AC  

 Iac   1 A ose  5 A e zgjedhueshme dhe e ndryshueshme në rele.  

 Ekran me një madhësi të konsiderueshme për realizimin e komandave. 

 Butona për realizimin  e komandave për kyçje dhe stakim. 
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 Numri i hyrjeve binare jo me pak se 30 

 VDC për hyrjet binare 110-250 V DC 

 Numri i daljeve binare jo me pak se 16 

 Releja duhet të ketë minimalisht sinjalizimet led:  RUN (në punë) sasia 1, ERROR (jastë 

pune) sasia 1, Indication (sinjale treguese ) sasia 14.  

 Releja duhet të programohet përmes një softweri dhe një porte komunikimi që duhet të 

ndodhet në fasadën e relesë. 

 Releja duhet të jetë e pajisur me dy porta komunikimi me protokoll IEC 61850 me RJ 45 

ose FO për komunikimin me sistem SCADA. 

 Releja duhet të plotësojë funksionet e kontrollit për çdo element dhe të ketë logjikë të 

programueshme. 

 Releja duhet të ketë të integruar edhe funksionin e sinkroncekut (25) kyçje me sinkronizim. 

 Releje duhet të ketë minimalisht 4 katër (function keys) butona funksionesh. 

 

 Mbrojta kryesore, (Main 1)   

 

 Kërkesa të përgjithshme 

 

Duhet të jetë një pajisje dixhitale mbrojtëse linje me vetë-supervizim të gjerë të funksioneve të 

brëndshme dhe konvertim A/D të hyrjeve analoge variabël. 

Pajisja duhet të jetë e përshtatshme për mbrojtjen e linjave me një dhe dy qarqe në sistemet me 

tokëzim solid. Ajo duhet të jetë në gjendje të detektojë të gjitha llojet e lidhjeve të shkurtra në 

sistemin energjetik duke përfshirë lidhje të afërta tre fazore, ato kalimtare si dhe lidhje të shkurtra 

me tokën me rezistencë të lartë. 

Duhet të marre në konsideratë luhatjet dhe ndryshimin e kalimit të flukseve të energjisë. 

Releja mbrojtëse duhet të jetë e përshtatshme për aplikime me çkyçje një dhe tre fazore dhe skemë 

mbrojtëse, me dhe pa “tele (pilot)”  

Të gjitha konfigurimet dhe ndryshimet e tarimeve duhet të bëhen duke përdorur një menu bazë të 

një programi operimi që instalohet në një PC të lidhur tek pajisja rele për këtë qëllim. Veprimet, 

gjithashtu duhet të bëhen me tastierën (“keypad”) të relesë, manualisht. 

Releja duhet të realizojë skemën e plotë të mbrojtjes distancionale dhe të përfshijë të gjitha 

funksionet që zakonisht kërkohen për mbrojtjen e një linje. 

Përveç funksioneve të mbrojtjes distancionale ajo duhet të ketë edhe disa funksione shtesë. 

Pajisja e mbrojtjes rele duhet të jetë e pajisur me funksione monitorimi si: vete-supervizim të 

relesë, supervizimi i vlerave të matura, afishim të ngjarjeve / afishim të lidhjeve të shkurtra, 



50 

 

oshilografimi i regjistrimeve të lidhjeve të shkurtra, statistikat e ckycjeve etj, edhe nqse mungon 

ushqimi DC 

Releja duhet të ketë të inkluduara facilitete për komunikime lokale dhe në distancë. 

Releja duhet të jetë e ndërtuar në mënyrë të tillë që hardëare dhe sofëare të nevojshme, të mund të 

shtohet në çdo kohë sipas nevojave.  

Releja duhet të jetë e pajisur me kartën e komunikimit me protokoll : IEC 61850, për 

komunikim me sistemet e kontroll-monitorimit SCADA. Kërkohen dy porta  komunikimi për të 

realizuar lidhjen e dubluar në sistemin e kontroll-monitorimit. 

 

Te dhëna teknike 

 

Tensioni nominal               100 V 

Frekuenca                50 Hz 

Rryma nominale  1 ose 5 A (e zgjedhëshme dhe e ndryshueshme në rele)  

Tensioni ndihmës nominal                      110 deri 250 V DC 

Hyrje binare        jo me pak se 25 

Kontakte dalëse       jo me pak se 12 

Rryma e lejuar  per kontaktet dalëse     30 A për 0.5 sek dhe 5 A vazhduar 

Sinjalizime Led                                                          sasia 

RUN (green)                    minimalisht 1 

ERROR (red)                    minimalisht 1 

INDICATION (red)                   minimalisht 14  

 

Standardi i relesë              Standart IEC 60255 

Releje duhet te kete minimalisht kater (function keys) butona funksionesh/ 

 

 

Karakteristikat Teknike  

 

Funksionet Kryesore dhe shtesë: 

 

 Mbrojtje distancionale 21/21N 

 

Skemë e plotë e mbrojtjes distancionale me kalkulim paralel dhe monitorim të 6 qarqeve të 

rezistencës (impedance loops) dhe me një shkalle të lartë ndjeshmërie e selektiviteti për të gjitha 

llojet e lidhjeve të shkurtra. 
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Mbrojtja distancionale duhet të ketë  5 zona të pavaruara distance dhe një zonë të zgjeruar. Zonat të 

mund të konfigurohen për mbrojtje përpara, mbrapa ose e padrejtuar. 

Karakteristikat MHO ose “Quadrilateral “ duhet të përdoren të ndara ose të gjitha së bashku, në 

përputhje me llojin e lidhjes së shkurtër. 

Karakteristika e saj duhet të garantoj diskriminimin të mundshëm midis rrymave të ngarkesës dhe 

lidhjeve të shkurtra veçanërisht në linjat e gjata me ngarkesë.  

Duhet të ketë selektivitet faze absolute dhe kompesim linje paralele. 

Çkyçja e mbrojtjes distancionale duhet të bllokohet automatikisht në rastet e dështimit të matjes së 

tensionit, kështu që parandalon çkyçjen e gabuar.     

 

 “Fault Locator “  Lokalizator të defekteve . 

“Fault Locator” i integruar do të kalkulojë rezistencën dhe distancën e lidhjes së shkurtër duke 

marrë në konsideratë linjat paralele dhe kompesimin e rrymës së ngarkesës. 

 

 “Power swing detection / tripping “  68/68T (Bllokimi nga lëkundjet) 

Releja duhet të arrijë të dallojë lidhjet e shkurtra nga lëkundjet e parametrave në 

sistem sipas situatave dhe të bllokojë stakimin apo të realizojë çkyçjen, në varësi të konfigurimit . 

 

 “ Tele ( pilot ) “  per mbrojtjen distancionale 85 / 21 

Ky funksion duhet të jetë i vlefshëm për pastrimin e shpejtë të lidhjes së shkurtër deri në 100 % të 

gjatësisë të linjës  me selektim të mënyrave të operimit në vijim të parametrit  : PUTT, POTT, 

UNBLOCKING, BLOCKING dhe DUTT. 

 

 “ Weak infeed protection : echo and /or direct trip “  27 WI 

 “ Directional ground fault  protection “  67N , mbrojtje për lidhjet e shkurtra me 

rezistencë të lartë  67 N , e kombinuar gjithashtu me “ teleprotection ” 85–67 N      

 “ Ground fault  protection “  50N/50N 

 “ Backup overcurrent protection “ ( 50 /50 N, 51/51 N) 

 “ Instantaneous high – speed switch-onto-fault overcurrent protection” (50HS) 

 “ Overvoltage and undervoltage protection (59,27) 

 “ Breaker failure protection “ (50BF) 

 “ Auto-reclosure “ (79) 

 “ Synchronism check function “ (25) 

 “ Measurement functions on display” : 3 I,3 Io, 3 Uo, I 1, I 2, I 3, U 1, U 2, U 3, Cosø , f, P, 

Q, S 
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Komunikimi 

Ndërfaqe për PC lokale nga përpara relesë 

Modul për komunikim me ethernet elektrik për komunikimin e të gjitha njësive të mbrojtjes 

numerike me një sistem kontroll monitorimi SCADA me protokollin IEC61850. 

Modul komunikimi për të dhënat e mbrojtjes rele  në distancë deri në 100 km me një rele tjetër.  

 

 

 Mbrojta Rezervë (Main 2)  

 

Kërkesa të Përgjithshme 

 

Duhet të jetë një pajisje dixhitale mbrojtëse linje me vetë-supervizim të gjerë të funksioneve të 

brendshme dhe konvertim A/D të hyrjeve analoge variabël. 

Të gjitha konfigurimet dhe ndryshimet e tarimeve duhet të bëhen duke përdorur një menu bazë të 

një programi operimi që instalohet në një PC të lidhur tek pajisja rele për këtë qëllim. Veprimet, 

gjithashtu duhet të bëhen me tastierën ( “ keypad ”) të relesë, manualisht. 

Pajisja e mbrojtjes rele duhet të jetë e pajisur me funksione monitorimi si : vetë-supervizim të 

relesë, supervizim i vlerave të matura, afishim të ngjarjeve / afishim të lidhjeve të shkurtra, 

oshilografimi i regjistrimeve të lidhjeve të shkurtra , statistikat e çkyçjeve etj.edhe nëqoftëse 

mungon ushqimi DC 

Releja duhet të ketë të inkluduara facilitete për komunikime lokale dhe në distancë. 

Releja duhet të jetë e ndërtuar në mënyrë të tillë që hardëare dhe softëare të nevojshme, të mund të 

shtohen në çdo kohë sipas nevojave.  

Releja duhet të jetë e pajisur me kartën e komunikimit me protokoll : IEC 61850, për 

komunikim me sistemet e kontroll-monitorimit. Kërkohen dy porta  komunikimi për të realizuar 

lidhjen e dubluar në sistemin e kontroll-monitorimit. 

Të dhëna teknike  

Tensioni nominal                                 100 V 

Frekuenca                                  50 Hz 

Rryma nominale          1 ose 5 A (e zgjedhëshme dhe e ndryshueshme në pajisje) 

Tensioni ndihmës nominal                        110 deri 250 V DC  

Hyrje binare                             minimalisht  11 

Kontakte dalese                             minimalisht  6 
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Rryma e lejuar  per kontaktet dalëse            30 A për 0.5 sek dhe 5 A vazhduar 

 

Standardi i relesë                                  Standart IEC 60255 

Releje duhet te keye minimalishte kater (function keys) butona funksionesh 

 

Sinjalizime Led                                                                            sasia 

 RUN (green)                             minimalisht  1 

 ERROR (red)                              minimalisht  1 

 INDICATION (red)      minimalisht   7  

 

Funksionet Kryesore 

 

“ Overcurrent protection “ ( 50 /50 N, 51/51 N) 

“ Directional ground fault  protection “  67N 

“ Ground fault  protection “  50N/51N 

“ Overvoltage and undervoltage protection (59,27) 

“Current Unballance (46) 

“ Measurement functions on display” : 3 I,3 Io, 3 Uo, I 1, I 2, I 3, U 1, U 2, U 3, Cosø , f, P 

“ Breaker failure protection “ (50BF) 

 

Komunikimi 

Ndërfaqe për PC lokale nga përpara relesë 

Modul për komunikim me ethernet elektrik për komunikimin e të gjitha njësive të mbrojtjes 

numerike me një sistem kontroll monitorimi SCADA me protokollin IEC61850. 

 

**Kontraktori duhet të sjelle për miratim tipin dhe funksionet e releve të mbrojtjes Main 1, 

Main 2 dhe të kontrollit përpara për miratim.  ** 

 

 

 

3.2  Aparatet dhe aksesoret e panelit te komandimit dhe mbrojtjes 110 kV 

 

3.2.1 Automatë katër polarë   AC  380 V  / 3 A (Me kontakte ndihmëse) 

 

 Në  përputhje me standardet IEC, IEEE  

 

Nr. Karakteristikat Teknike Parametrat e lejuar Parametrat e ofruar 

1 Tensioni nominal 400/415 Volt AC  

2 Rryma nominale punës  3 A  

3 Fuqia çkyçëse 20 kA  

4 Numri i kontakteve ndihmese 2  
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5 Rryma nominale e kontakteve 5  A  

6 Temperatura e punës -5°C deri 40°  

7 Lagështira relative 93% ne 40°C  

8 Provat e izolacionit sipas IEC 60255   

 a) Izolacioni 2 kV/50Hz/1min  

 b)Qëndrueshmeria 5kV/1.2/50μs  

9 Jetëgjatësia 20000 cikle 

komutimi 
 

 

 

3.2.2 Automatë dy polarë    220 V   DC / 10/16/20/25/ A 

(Me Kontakte ndihmëse) 

 

 Në  përputhje me standardet IEC, IEEE  

 

Nr. Karakteristikat Teknike Parametrat e lejuar Parametrat e ofruar 

1 Tensioni nominal 220 Volt DC dhe 

110 VDC 
 

2 Rryma nominale punës  10/16/20/25/ A  

3 Fuqia çkyçëse 20 kA  

4 Numri i kontakteve ndihmëse 2  

5 Rryma nominale e kontakteve 

ndihmëse 

5  A  

6 Temperatura e punës -5°C deri 40°  

7 Lagështira max lejuar 93% ne 40°C  

8 Provat e izolacionit sipas IEC 60255   

 a) Izolacioni 2 kV/50Hz/1min  

 b)Qëndrueshmeria 5kV/1.2/50μs  

9 Jetëgjatësia 20000 cikle 

komutimi 
 

 

 

Rele   Ndërmjetëse   220 V DC 

 

Releja duhet të përputhet me standardet IEC, IEEE  

 

Nr. Karakteristikat Teknike Parametrat e lejuar Parametrat e ofruar 

1 Tensioni nominal 220 Volt DC dhe 

110 VDC 
 

2 Numri i kontakteve ndihmëse 12  

3 Rryma nominale e kontakteve 10  A  

4 Aftësia e mbingarkesës 80A/200ms  

5 Aftësia çkyçëse e kontakteve 40A/0.5 sek  

6 Temperatura e punës -10°C deri 50°  

7 Lagështira relative 93% ne 40°C  

8 Provat e izolacionit sipas IEC 60255   

 a) Izolacioni 2 kV/50Hz/1min  

 b)Qëndrueshmeria 5kV/1.2/50μs  

9 Shkalla mbrojtjes sipas IEC 60529 IP 50  

10 Jetëgjatësia mekanike 10000000 cikle  
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veprimi 

 

 

 Relete e kontrollit te qarqeve te stakimit . [TCS] 

 

Reletë e kontrollit te qarqeve te stakimit do te perdoren per monitorimin e gjendjes te qarqeve te 

stakimit, . 

Skema e lidhjes se  Releve te kontrollit te qarqeve te stakimit te jete funksionale si per gjendjen e 

kycur te celesit ashtu dhe per gjendjen stakuar te tij. 

Duhet qe releja te kete minimumi 2NO/2NC per te mundesuar ndertimin e nje skeme sekondare sa 

me eficente. 

 

 Çelesat e komandimit  dhe tregimit te pozicioneve (Mimic panel)  

 

Kerkohen Çelesa te posacem per komutim dhe sinjalizim te pozicionit te celesit nepermjet nje 

llampe te instaluar brenda paisjes. 

Komandat per kycje dhe ckycje do te jepen pas kthimit te manopolatorit ne pozicionin perkates te 

komandimit dhe rrotullimit te tij 45 grade , me rikthim ne pozicionin e gjendjes aktuale te celesit. 

Celesi duhet te jete i pajisur me 4 bllokontakte komandimi dhe dy kontakte per sinjalizimin e 

pozicionit  

Tensioni i llampes sinjalizuese dhe kontaktet e celsit do jete 110-220 Volt DC. Tensioni nominal 

do jete subjekt i miratimit ne OST, para porositjes se paisjeve.  

Kontaktet e celsit  te jene 10- 16  Amper. 

 

 

  Multimetrat dhe matësi i energjisë 

 

-Multimetrat e kerkuar duhet  te jete nje paisje digitale mbrojtese  me vete-kontroll  te gjere te 

funksioneve te brendeshme dhe konvertim A/D te hyrjve analoge variabel.  

Duhet te merret ne konsiderat luhatjet  dhe ndryshimi i kalimit te energjise. 

Paisja duhet te jete e ndertuar ne menyre te tille qe hardware dhe sofware te nevojshem te mund te 

shtohen ne cdo kohe per regjistrim  te dhenash  

 

Te Dhena Teknike  

 

Hyrjet Analoge  

Frekuenca                50 Hz 

Hyrjet e rrymes                                                   4 hyrje rryme 

Rryma nominale                1/5A  
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Hyrjet e tensionit                                               4 hyrje tensioni 

Tensioni nominal Sekondar                   100 – 125 V 

Shkalla e matjes                                           0 V  deri ne 170 V AC  

Ngarkesa ne 100 V                                             afersisht 0.3 VA 

Klasa e saktesise                                                            0.5 

Ushqimi ndihmes                                                  110-220 VDC 

 

 

Kapaciteti i mbingarkimit per hyrjet e tensionit     :     AC Vazhdimisht 230V  

 

Aparatura duhet te mase  rrymat e te tre fazeve, tensionet e tre fazeve, fuqine aktive dhe ate 

reaktive me klasen 0.5 te saktesise. 

Parametrat e rrymes dhe te tensionit duhet te shfaqen ne display ne vlera primare edhe pse hyrjet 

analoge jane ne anen sekondare. Aparati duhet te kete raporte rryme dhe tensioni qe vendosen ne 

software. 

 

Matesi i energjise. 

-Ne cdo dalje te linjes do te kete mates te energjise elektrike. Te dhenat teknike te matesave te 

energjise te elektrike jepen si me poshte: 

Matesi duhet te perputhet me direktiven te instrumentave mates te energjise pasi eshte kusht i 

domosdoshem per njohjen dhe kalibrimin e matesit te energjise. 

 

Te Dhena Teknike  

 Hyrjet e tensionit 

- Tensioni hyrjes 3x57 Vac (L-N) 

- Qendrueshmerise nga mbingarkesat,1500 Vac  

vazhdueshme , 3250 Vac per 1 sek. 

- Rezistenca e hyrjes > 2 M Ohm 

 Hyrjet e rrymes 

- Rryma e hyrjes 1/5 A nominal 

- Rryma e fillimit 20mA 

- Qendrueshmeria nga mbingarkesat, 20A  vazhdueshme  

dhe 500 A per 1 sek. 
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 Burimi i ushqimit 

- Burimi i ushqimit standart , 110 – 240 Vac/dc ( ± 10 %). 

 Klasa e saktesise  

- Cl 0.5S (C MID) 

Te Realizoj matje dhe monitorim te energjise elektrike, aktive, reaktive dhe te plote, ne te dy 

drejtimet hyrese-dalese si dhe ne kater kuadrate si me poshte.  

- kWh , hyrje, dalje , neto dhe total. 

- kWARh , hyrje, dalje, neto dhe total. 

- kVAh , hyrje, dalje, neto dhe total. 

 

 Vlerat e castit 

 

Matesi realizon matjen e vlerave te castit ne kohe reale per cdo faze dhe ate totale, si : 

 

- Tensioni dhe rryma. 

- kW, kVAR, dhe kVA. 

- Faktori i fuqise. 

- Frekuenca 

- Tensioni dhe rryma e disbalances 

 

 

Testimet me injektim në sekondar do të kryhen në të gjitha qarqet e releve të përdorura për të 

kontrolluar lidhjet në sekondar dhe tarimet e vendosura në rele, Keto testime duhet të kryhen me 

pajisje bashkë kohore dhe sipas volumeve të meposhteme: 

 

 Testimet e releve dhe pajisjeve ndihmese. 

 

 Testimet e mbrojtjes distancionale te linjes 

 

 Testimi i karakteristikës së veprimit të mbrojtjes distancionale për çdo zonë dhe 

lak të lidhjes së shkurtër 

 Testimi i limiteve të veprimit të mbrojtjes sipas  zonave të veprimit, devijimet  

dhe shkalla e saktesisë (zone reach) 

 Testimi i kohëve të veprimit të mbrojtjes (Trip Time) 

 Testimi i funksionit të automatikës së kyçjes së përsëritur në rastet e veprimit me 

sukses dhe në rastet e dështimit të saj. 

 Testimi i funksionit të kyçjes në avari (SOTF) 

 Testimi i funksionit të sinkronçekut 

 Testimi i funksionit të 67N 

 Testimi i funksioneve të teleaksionit 

 Testimi i funksioneve rezervë (mbrojtjeve të  rrymës) 

 Testimi i hyrjeve dhe daljeve binare 

 Testimi i matjeve në ekranin e relesë 

 

 Testimet e mbrojtjes maksimale dhe mbrojtjes nga lidhja me token e drejtuar: 
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 Testimi i funksionit 67N 

 Testimi i funksioneve të mbrojtjeve të rrymës 

 Testimi i mbrojtjes nga mosballancimi rrymave/rrotullimi invers  

 Testimi i hyrjeve dhe daljeve binare 

 Testimi i matjeve në ekranin e relesë 

 

 Testimet e qarqeve sekondare: 

 

 Testimi i sinjalizimit pozicioneve 

 Testimi i komandave  

 Testimi i interlokimeve 

 

 

Specifikimet Teknike trakti i linjes E02 BULQIZE . 

 

Ne Nenstacionin 110kV BULQIZE ne traktin e ri te linjes E02 110KV  qe do te  ndertohet  nga 

kontraktori duhet te furnizoje per pjesen e mbrojtjes rele paisjet si me poshte  dhe duhet te kete 

parasysh qe. 

Rryma e vazhduar eshte 220VDC  

Rryma ne sekondar eshte 5A. 

 

1 Panel Kontrolli cope 1 . 

 

i cili ne brendesi minimumi duhet te kete sa me poshte: 

 

q- Bay Control Unit.  

r- Skeme Mimike  

s- Multimeter  

t- Mates Energjie  

u- Celes Syncro On  

v- Celes Syncro OFF  

w- Alarm Annunciator 

x- Automat Klema Kanalina etj 

 

2.Panel Mbrojtje Cope 1  

a- Mbrojtje Distancionale  

b-Mbrojtje Maksimale Rryme  

c- Rele te kontrollit te qarkut te stakimit. 

d-Automat Klema Kanalina etj. 

 

3.Marshalling KIOSK      Cope 1 
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a-Klema, Kanalina, automat etj. 

4.Lot furnizim kablo kontrolli dhe mbrojtje. COPE 1. 

 

1.7.8.6Specifikimet Teknike per RËLETË 
 

 Kerkesat per reletë 

 

Sistemi i mbrojtjes rele të daljes së Linjës 110 kV do të përbëhet nga: 

 

- Mbrojta kryesore, Main 1, e cila do të jetë një mbrojtje distancionale me funksione 

shtesë, si përshkruhen më poshtë: 

 

- Mbrojtja rezervë, Main 2, e cila do të jetë një mbrojtje mbi rryme dhe mbrojtje të 

drejtuar nga lidhja me tokën, edhe në ketë unit do përfshihen funksionet shtesë si më 

poshtë: 

 

Në sistemin e mbrojtjes rele do të përfshihen dhe dy rele të kontrollit të qarqeve të stakimit, të cilat 

duhet të jenë në gjendje të kontrollojnë të dy qarqet e stakimit të çelësit si në gjendjen e kyçur të 

çelësit ashtu dhe të stakuar. 

 

Në panelin e mbrojtjes rele do të jetë dhe një çelës komutator për automatikën e kyçjes së përsëritur 

AKP (AR ON/OFF)  

Në panelin e komandimit do të jetë dhe një çelës komutator për përfshirjen ose përjashtimit të 

funksionit të  sinkronizimit.   

 

 Releja e kontrollit (BCU) 

 

Releja e kontrollit shërben për komandimin dhe monitorimin e traktit respektivë. 

 

Releja e kontrollit duhet të plotësojë kushtet dhe specifikimet teknike të mëposhtme: 

Duhet të jetë një pajisje dixhitale mbrojtëse linje me vetë-supervizim të gjerë të funksioneve të 

brëndshme dhe konvertim A/D të hyrjeve analoge variabël. 

 

 

 Të jetë e standardit IEC 60255 

 Udc  110-250 DC 

 Uac  3x57V AC  

 Iac   1 A ose  5 A e zgjedhueshme dhe e ndryshueshme në rele.  
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 Ekran me një madhësi të konsiderueshme për realizimin e komandave. 

 Butona për realizimin  e komandave për kyçje dhe stakim. 

 Numri i hyrjeve binare jo me pak se 30 

 VDC për hyrjet binare 110-250 V DC 

 Numri i daljeve binare jo me pak se 16 

 Releja duhet të ketë minimalisht sinjalizimet led:  RUN (në punë) sasia 1, ERROR (jastë 

pune) sasia 1, Indication (sinjale treguese ) sasia 14.  

 Releja duhet të programohet përmes një softweri dhe një porte komunikimi që duhet të 

ndodhet në fasadën e relesë. 

 Releja duhet të jetë e pajisur me dy porta komunikimi me protokoll IEC 61850 me RJ 45 

ose FO për komunikimin me sistem SCADA. 

 Releja duhet të plotësojë funksionet e kontrollit për çdo element dhe të ketë logjikë të 

programueshme. 

 Releja duhet të ketë të integruar edhe funksionin e sinkroncekut (25) kyçje me sinkronizim. 

 Releje duhet të ketë minimalisht 4 katër (function keys) butona funksionesh. 

 

 Mbrojta kryesore, (Main 1)   

 

 Kërkesa të përgjithshme 

 

Duhet të jetë një pajisje dixhitale mbrojtëse linje me vetë-supervizim të gjerë të funksioneve të 

brëndshme dhe konvertim A/D të hyrjeve analoge variabël. 

Pajisja duhet të jetë e përshtatshme për mbrojtjen e linjave me një dhe dy qarqe në sistemet me 

tokëzim solid. Ajo duhet të jetë në gjendje të detektojë të gjitha llojet e lidhjeve të shkurtra në 

sistemin energjetik duke përfshirë lidhje të afërta tre fazore, ato kalimtare si dhe lidhje të shkurtra 

me tokën me rezistencë të lartë. 

Duhet të marre në konsideratë luhatjet dhe ndryshimin e kalimit të flukseve të energjisë. 

Releja mbrojtëse duhet të jetë e përshtatshme për aplikime me çkyçje një dhe tre fazore dhe skemë 

mbrojtëse, me dhe pa “tele (pilot)”  

Të gjitha konfigurimet dhe ndryshimet e tarimeve duhet të bëhen duke përdorur një menu bazë të 

një programi operimi që instalohet në një PC të lidhur tek pajisja rele për këtë qëllim. Veprimet, 

gjithashtu duhet të bëhen me tastierën (“keypad”) të relesë, manualisht. 

Releja duhet të realizojë skemën e plotë të mbrojtjes distancionale dhe të përfshijë të gjitha 

funksionet që zakonisht kërkohen për mbrojtjen e një linje. 

Përveç funksioneve të mbrojtjes distancionale ajo duhet të ketë edhe disa funksione shtesë. 
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Pajisja e mbrojtjes rele duhet të jetë e pajisur me funksione monitorimi si: vete-supervizim të 

relesë, supervizimi i vlerave të matura, afishim të ngjarjeve / afishim të lidhjeve të shkurtra, 

oshilografimi i regjistrimeve të lidhjeve të shkurtra, statistikat e ckycjeve etj, edhe nqse mungon 

ushqimi DC 

Releja duhet të ketë të inkluduara facilitete për komunikime lokale dhe në distancë. 

Releja duhet të jetë e ndërtuar në mënyrë të tillë që hardëare dhe sofëare të nevojshme, të mund të 

shtohet në çdo kohë sipas nevojave.  

Releja duhet të jetë e pajisur me kartën e komunikimit me protokoll : IEC 61850, për 

komunikim me sistemet e kontroll-monitorimit SCADA. Kërkohen dy porta  komunikimi për të 

realizuar lidhjen e dubluar në sistemin e kontroll-monitorimit. 

 

Te dhëna teknike 

 

Tensioni nominal               100 V 

Frekuenca                50 Hz 

Rryma nominale  1 ose 5 A (e zgjedhëshme dhe e ndryshueshme në rele)  

Tensioni ndihmës nominal                      110 deri 250 V DC 

Hyrje binare        jo me pak se 25 

Kontakte dalëse       jo me pak se 12 

Rryma e lejuar  per kontaktet dalëse     30 A për 0.5 sek dhe 5 A vazhduar 

Sinjalizime Led                                                          sasia 

RUN (green)                    minimalisht 1 

ERROR (red)                    minimalisht 1 

INDICATION (red)                   minimalisht 14  

 

Standardi i relesë              Standart IEC 60255 

Releje duhet te kete minimalisht kater (function keys) butona funksionesh/ 

 

 

Karakteristikat Teknike  

 

Funksionet Kryesore dhe shtesë: 

 

 Mbrojtje distancionale 21/21N 
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Skemë e plotë e mbrojtjes distancionale me kalkulim paralel dhe monitorim të 6 qarqeve të 

rezistencës (impedance loops) dhe me një shkalle të lartë ndjeshmërie e selektiviteti për të gjitha 

llojet e lidhjeve të shkurtra. 

Mbrojtja distancionale duhet të ketë  5 zona të pavaruara distance dhe një zonë të zgjeruar. Zonat të 

mund të konfigurohen për mbrojtje përpara, mbrapa ose e padrejtuar. 

Karakteristikat MHO ose “Quadrilateral “ duhet të përdoren të ndara ose të gjitha së bashku, në 

përputhje me llojin e lidhjes së shkurtër. 

Karakteristika e saj duhet të garantoj diskriminimin të mundshëm midis rrymave të ngarkesës dhe 

lidhjeve të shkurtra veçanërisht në linjat e gjata me ngarkesë.  

Duhet të ketë selektivitet faze absolute dhe kompesim linje paralele. 

Çkyçja e mbrojtjes distancionale duhet të bllokohet automatikisht në rastet e dështimit të matjes së 

tensionit, kështu që parandalon çkyçjen e gabuar.     

 “Fault Locator “  Lokalizator të defekteve . 

“Fault Locator” i integruar do të kalkulojë rezistencën dhe distancën e lidhjes së shkurtër duke 

marrë në konsideratë linjat paralele dhe kompesimin e rrymës së ngarkesës. 

 “Power swing detection / tripping “  68/68T (Bllokimi nga lëkundjet) 

Releja duhet të arrijë të dallojë lidhjet e shkurtra nga lëkundjet e parametrave në 

sistem sipas situatave dhe të bllokojë stakimin apo të realizojë çkyçjen, në varësi të konfigurimit . 

 “ Tele ( pilot ) “  per mbrojtjen distancionale 85 / 21 

Ky funksion duhet të jetë i vlefshëm për pastrimin e shpejtë të lidhjes së shkurtër deri në 100 % të 

gjatësisë të linjës  me selektim të mënyrave të operimit në vijim të parametrit  : PUTT, POTT, 

UNBLOCKING, BLOCKING dhe DUTT. 

 “ Weak infeed protection : echo and /or direct trip “  27 WI 

 “ Directional ground fault  protection “  67N , mbrojtje për lidhjet e shkurtra me 

rezistencë të lartë  67 N , e kombinuar gjithashtu me “ teleprotection ” 85–67 N      

 “ Ground fault  protection “  50N/50N 

 “ Backup overcurrent protection “ ( 50 /50 N, 51/51 N) 

 “ Instantaneous high – speed switch-onto-fault overcurrent protection” (50HS) 

 “ Overvoltage and undervoltage protection (59,27) 

 “ Breaker failure protection “ (50BF) 

 “ Auto-reclosure “ (79) 

 “ Synchronism check function “ (25) 

 “ Measurement functions on display” : 3 I,3 Io, 3 Uo, I 1, I 2, I 3, U 1, U 2, U 3, Cosø , f, P, 

Q, S 

 

Komunikimi 
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Ndërfaqe për PC lokale nga përpara relesë 

Modul për komunikim me ethernet elektrik për komunikimin e të gjitha njësive të mbrojtjes 

numerike me një sistem kontroll monitorimi SCADA me protokollin IEC61850. 

Modul komunikimi për të dhënat e mbrojtjes rele  në distancë deri në 100 km me një rele tjetër.  

 

 Mbrojta Rezervë (Main 2)  

 

Kërkesa të Përgjithshme 

Duhet të jetë një pajisje dixhitale mbrojtëse linje me vetë-supervizim të gjerë të funksioneve të 

brendshme dhe konvertim A/D të hyrjeve analoge variabël. 

Të gjitha konfigurimet dhe ndryshimet e tarimeve duhet të bëhen duke përdorur një menu bazë të 

një programi operimi që instalohet në një PC të lidhur tek pajisja rele për këtë qëllim. Veprimet, 

gjithashtu duhet të bëhen me tastierën ( “ keypad ”) të relesë, manualisht. 

Pajisja e mbrojtjes rele duhet të jetë e pajisur me funksione monitorimi si : vetë-supervizim të 

relesë, supervizim i vlerave të matura, afishim të ngjarjeve / afishim të lidhjeve të shkurtra, 

oshilografimi i regjistrimeve të lidhjeve të shkurtra , statistikat e çkyçjeve etj.edhe nëqoftëse 

mungon ushqimi DC 

Releja duhet të ketë të inkluduara facilitete për komunikime lokale dhe në distancë. 

Releja duhet të jetë e ndërtuar në mënyrë të tillë që hardëare dhe softëare të nevojshme, të mund të 

shtohen në çdo kohë sipas nevojave.  

Releja duhet të jetë e pajisur me kartën e komunikimit me protokoll : IEC 61850, për 

komunikim me sistemet e kontroll-monitorimit. Kërkohen dy porta  komunikimi për të realizuar 

lidhjen e dubluar në sistemin e kontroll-monitorimit. 

Të dhëna teknike  

Tensioni nominal                                 100 V 

Frekuenca                                  50 Hz 

Rryma nominale          1 ose 5 A (e zgjedhëshme dhe e ndryshueshme në pajisje) 

Tensioni ndihmës nominal                        110 deri 250 V DC  

Hyrje binare                             minimalisht  11 

Kontakte dalese                             minimalisht  6 

Rryma e lejuar  per kontaktet dalëse            30 A për 0.5 sek dhe 5 A vazhduar 

 

Standardi i relesë                                  Standart IEC 60255 

Releje duhet te keye minimalishte kater (function keys) butona funksionesh 
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Sinjalizime Led                                                                            sasia 

 RUN (green)                             minimalisht  1 

 ERROR (red)                              minimalisht  1 

 INDICATION (red)      minimalisht   7  

 

Funksionet Kryesore 

 

“ Overcurrent protection “ ( 50 /50 N, 51/51 N) 

“ Directional ground fault  protection “  67N 

“ Ground fault  protection “  50N/51N 

“ Overvoltage and undervoltage protection (59,27) 

“Current Unballance (46) 

“ Measurement functions on display” : 3 I,3 Io, 3 Uo, I 1, I 2, I 3, U 1, U 2, U 3, Cosø , f, P 

“ Breaker failure protection “ (50BF) 

 

Komunikimi 

Ndërfaqe për PC lokale nga përpara relesë 

Modul për komunikim me ethernet elektrik për komunikimin e të gjitha njësive të mbrojtjes 

numerike me një sistem kontroll monitorimi SCADA me protokollin IEC61850. 

 

**Kontraktori duhet të sjelle për miratim tipin dhe funksionet e releve të mbrojtjes Main 1, 

Main 2 dhe të kontrollit përpara për miratim.  ** 

 

3.2  Aparatet dhe aksesoret e panelit te komandimit dhe mbrojtjes 110 kV 

 

3.2.1 Automatë katër polarë   AC  380 V  / 3 A (Me kontakte ndihmëse) 

 

 Në  përputhje me standardet IEC, IEEE  

 

Nr. Karakteristikat Teknike Parametrat e lejuar Parametrat e ofruar 

1 Tensioni nominal 400/415 Volt AC  

2 Rryma nominale punës  3 A  

3 Fuqia çkyçëse 20 kA  

4 Numri i kontakteve ndihmese 2  

5 Rryma nominale e kontakteve 5  A  

6 Temperatura e punës -5°C deri 40°  

7 Lagështira relative 93% ne 40°C  

8 Provat e izolacionit sipas IEC 60255   

 a) Izolacioni 2 kV/50Hz/1min  

 b)Qëndrueshmeria 5kV/1.2/50μs  
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9 Jetëgjatësia 20000 cikle 

komutimi 
 

 

 

3.2.2 Automatë dy polarë    220 V   DC / 10/16/20/25/ A 

(Me Kontakte ndihmëse) 

 

 Në  përputhje me standardet IEC, IEEE  

 

Nr. Karakteristikat Teknike Parametrat e lejuar Parametrat e ofruar 

1 Tensioni nominal 220 Volt DC dhe 

110 VDC 
 

2 Rryma nominale punës  10/16/20/25/ A  

3 Fuqia çkyçëse 20 kA  

4 Numri i kontakteve ndihmëse 2  

5 Rryma nominale e kontakteve 

ndihmëse 

5  A  

6 Temperatura e punës -5°C deri 40°  

7 Lagështira max lejuar 93% ne 40°C  

8 Provat e izolacionit sipas IEC 60255   

 a) Izolacioni 2 kV/50Hz/1min  

 b)Qëndrueshmeria 5kV/1.2/50μs  

9 Jetëgjatësia 20000 cikle 

komutimi 
 

 

 

Rele   Ndërmjetëse   220 V DC 

 

Releja duhet të përputhet me standardet IEC, IEEE  

 

Nr. Karakteristikat Teknike Parametrat e lejuar Parametrat e ofruar 

1 Tensioni nominal 220 Volt DC dhe 

110 VDC 
 

2 Numri i kontakteve ndihmëse 12  

3 Rryma nominale e kontakteve 10  A  

4 Aftësia e mbingarkesës 80A/200ms  

5 Aftësia çkyçëse e kontakteve 40A/0.5 sek  

6 Temperatura e punës -10°C deri 50°  

7 Lagështira relative 93% ne 40°C  

8 Provat e izolacionit sipas IEC 60255   

 a) Izolacioni 2 kV/50Hz/1min  

 b)Qëndrueshmeria 5kV/1.2/50μs  

9 Shkalla mbrojtjes sipas IEC 60529 IP 50  

10 Jetëgjatësia mekanike 10000000 cikle 

veprimi 
 

 

 

 Relete e kontrollit te qarqeve te stakimit . [TCS] 
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Reletë e kontrollit te qarqeve te stakimit do te perdoren per monitorimin e gjendjes te qarqeve te 

stakimit, . 

Skema e lidhjes se  Releve te kontrollit te qarqeve te stakimit te jete funksionale si per gjendjen e 

kycur te celesit ashtu dhe per gjendjen stakuar te tij. 

Duhet qe releja te kete minimumi 2NO/2NC per te mundesuar ndertimin e nje skeme sekondare sa 

me eficente. 

 

 Çelesat e komandimit  dhe tregimit te pozicioneve (Mimic panel)  

 

Kerkohen Çelesa te posacem per komutim dhe sinjalizim te pozicionit te celesit nepermjet nje 

llampe te instaluar brenda paisjes. 

Komandat per kycje dhe ckycje do te jepen pas kthimit te manopolatorit ne pozicionin perkates te 

komandimit dhe rrotullimit te tij 45 grade , me rikthim ne pozicionin e gjendjes aktuale te celesit. 

Celesi duhet te jete i pajisur me 4 bllokontakte komandimi dhe dy kontakte per sinjalizimin e 

pozicionit  

Tensioni i llampes sinjalizuese dhe kontaktet e celsit do jete 110-220 Volt DC. Tensioni nominal 

do jete subjekt i miratimit ne OST, para porositjes se paisjeve.  

Kontaktet e celsit  te jene 10- 16  Amper. 

 

Multimetrat dhe matësi i energjisë 

 

-Multimetrat e kerkuar duhet  te jete nje paisje digitale mbrojtese  me vete-kontroll  te gjere te 

funksioneve te brendeshme dhe konvertim A/D te hyrjve analoge variabel.  

Duhet te merret ne konsiderat luhatjet  dhe ndryshimi i kalimit te energjise. 

Paisja duhet te jete e ndertuar ne menyre te tille qe hardware dhe sofware te nevojshem te mund te 

shtohen ne cdo kohe per regjistrim  te dhenash  

 

Te Dhena Teknike  

 

Hyrjet Analoge  

Frekuenca                50 Hz 

Hyrjet e rrymes                                                   4 hyrje rryme 

Rryma nominale                1/5A  

 

Hyrjet e tensionit                                               4 hyrje tensioni 

Tensioni nominal Sekondar                   100 – 125 V 

Shkalla e matjes                                           0 V  deri ne 170 V AC  

Ngarkesa ne 100 V                                             afersisht 0.3 VA 
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Klasa e saktesise                                                            0.5 

Ushqimi ndihmes                                                  110-220 VDC 

 

 

Kapaciteti i mbingarkimit per hyrjet e tensionit     :     AC Vazhdimisht 230V  

 

Aparatura duhet te mase  rrymat e te tre fazeve, tensionet e tre fazeve, fuqine aktive dhe ate 

reaktive me klasen 0.5 te saktesise. 

Parametrat e rrymes dhe te tensionit duhet te shfaqen ne display ne vlera primare edhe pse hyrjet 

analoge jane ne anen sekondare. Aparati duhet te kete raporte rryme dhe tensioni qe vendosen ne 

software. 

 

Matesi i energjise. 

-Ne cdo dalje te linjes do te kete mates te energjise elektrike. Te dhenat teknike te matesave te 

energjise te elektrike jepen si me poshte: 

Matesi duhet te perputhet me direktiven te instrumentave mates te energjise pasi eshte kusht i 

domosdoshem per njohjen dhe kalibrimin e matesit te energjise. 

 

Te Dhena Teknike  

 Hyrjet e tensionit 

- Tensioni hyrjes 3x57 Vac (L-N) 

- Qendrueshmerise nga mbingarkesat,1500 Vac  

vazhdueshme , 3250 Vac per 1 sek. 

- Rezistenca e hyrjes > 2 M Ohm 

 Hyrjet e rrymes 

- Rryma e hyrjes 1/5 A nominal 

- Rryma e fillimit 20mA 

- Qendrueshmeria nga mbingarkesat, 20A  vazhdueshme  

dhe 500 A per 1 sek. 

 Burimi i ushqimit 

- Burimi i ushqimit standart , 110 – 240 Vac/dc ( ± 10 %). 

 Klasa e saktesise  

- Cl 0.5S (C MID) 
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Te Realizoj matje dhe monitorim te energjise elektrike, aktive, reaktive dhe te plote, ne te dy 

drejtimet hyrese-dalese si dhe ne kater kuadrate si me poshte.  

- kWh , hyrje, dalje , neto dhe total. 

- kWARh , hyrje, dalje, neto dhe total. 

- kVAh , hyrje, dalje, neto dhe total. 

 

 Vlerat e castit 

 

Matesi realizon matjen e vlerave te castit ne kohe reale per cdo faze dhe ate totale, si : 

 

- Tensioni dhe rryma. 

- kW, kVAR, dhe kVA. 

- Faktori i fuqise. 

- Frekuenca 

- Tensioni dhe rryma e disbalances 

 

 

Testimet me injektim në sekondar do të kryhen në të gjitha qarqet e releve të përdorura për të 

kontrolluar lidhjet në sekondar dhe tarimet e vendosura në rele, Keto testime duhet të kryhen me 

pajisje bashkë kohore dhe sipas volumeve të meposhteme: 

 

 Testimet e releve dhe pajisjeve ndihmese. 

 

 Testimet e mbrojtjes distancionale te linjes 

 

 Testimi i karakteristikës së veprimit të mbrojtjes distancionale për çdo zonë dhe 

lak të lidhjes së shkurtër 

 Testimi i limiteve të veprimit të mbrojtjes sipas  zonave të veprimit, devijimet  

dhe shkalla e saktesisë (zone reach) 

 Testimi i kohëve të veprimit të mbrojtjes (Trip Time) 

 Testimi i funksionit të automatikës së kyçjes së përsëritur në rastet e veprimit me 

sukses dhe në rastet e dështimit të saj. 

 Testimi i funksionit të kyçjes në avari (SOTF) 

 Testimi i funksionit të sinkronçekut 

 Testimi i funksionit të 67N 

 Testimi i funksioneve të teleaksionit 

 Testimi i funksioneve rezervë (mbrojtjeve të  rrymës) 

 Testimi i hyrjeve dhe daljeve binare 

 Testimi i matjeve në ekranin e relesë 
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 Testimet e mbrojtjes maksimale dhe mbrojtjes nga lidhja me token e drejtuar: 

 

 Testimi i funksionit 67N 

 Testimi i funksioneve të mbrojtjeve të rrymës 

 Testimi i mbrojtjes nga mosballancimi rrymave/rrotullimi invers  

 Testimi i hyrjeve dhe daljeve binare 

 Testimi i matjeve në ekranin e relesë 

 

 Testimet e qarqeve sekondare: 

 

 Testimi i sinjalizimit pozicioneve 

 Testimi i komandave  

 Testimi i interlokimeve 
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1.8 KONTROLL-MONITORIMI 

 

Nenstacioni 110 kV Bulqize:  

  

1.8.1 Te pergjithshme 

 

Kontroll-Monitorimi i Nenstacionit 110kV Bulqize do te realizohet me furnizimin, instalimin dhe 

venien ne pune te nje sistemi te ri kontrolli-monitorimi me baze RTU (Remote Terminal Unit).  

 

Pas implementimit te trakteve 110kV te nestacionit Bulqize, RTU duhet te dergoje te dhenat e 

marra nga pozicionet e elementet primare, matjet e kryera, marrjen e sinjaleve te tjere qe 

percaktojne gjendjen e sistemit operativ te nenstacionit dhe alarmet ne HMI-ne e workstationit te 

Operatorit dhe ne protokollin  IEC 60870-5-104 si dhe gjenerimin e komandimeve per elementet 

primare celes me gaz, thike fuqie e tjere.  

 

Lidhja me protokollin  IEC 60870-5-104 duhet te kryhet ne drejtim te Qendres Kombetare 

Dispecer (SCADA NCC) dhe ne nje hap te mevonshem te kryhet testimi si lokalisht per cdo pike te 

protokollit nga SCADA NDC.  

 

Pas implementimit te impjatit 110kV te Nenstacionit Bulqize , Kontroll Monitorimi do te 

konsistoje ne punimet e specifikuara si me poshte vijon: 

 

- Instalim dhe konfigurim Worksation Operatori dhe nderfaqe njeri makine HMI 

- Instalim dhe konfigurim i Dhenesve, Kartave Binare hyrese/dalese Kartave analoge, CMU, 

Switch e tjere.  

- Instalimi i kabllimeve nga elementet primare dhe elementet e nevojshem te nënstacionit si 

dhe lidhja e tyre elektrike me panelet te paisjes monitoruese ne distance RTU. 

- Instalime ne panelet ne fushe (Kiosk) per vendosien e dhenesave, releve ndermjetese MCB 

e te tjera. 

- Komisionimin dhe venien ne pune te te gjithe pajisjeve dhe elementeve te nevojshem per 

monitorimin dhe kontrollin e nestacionit nga HMI e Operatorit dhe dergimin e te dhenave 

ne protokollin IEC 60870-5-104 ne SCADA NCC.  

- Dokumentacionin perfundimtar “AS BUILT”. 

Ne menyre qe te arrihen kerkesat e ketyre specifikimeve dhe detajet e projektit te sistemit te 

kontroll-monitorimit jane pergjegjesi e furnizuesit, por duhet te marrin paraprakisht aprovimin e 

Autoritetit Kontraktor. 

Ne menyre qe te realizohet pershkrimi i aftesive teknike, furnizuesi duhet te paraqese keto 

dokumenta per aprovim nga Autoriteti Kontraktor: 

- Skemen bllok dhe funksionale te sistemit te propozuar per kontroll dhe listen e sinjaleve te 

monitorimit. 

- Skemat sekondare elektrike te lidhjes se elementeve. 

Per materialet dhe pjeset te cilat nuk jane specifikisht te permenduara me poshte por te nevojshme 

per ngritjen, asemblimin dhe instalimin e sistemit te kontoll/monitorimin RTU duhet te furnizohen 

dhe te konsiderohen per tu bere pjese e projektit dhe instalimit  nga ana e kontaktorit pas aprovimit 

te Autoritetit Kontraktues. 
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1.8.2.1 Specifikime mbi sinjalet binare  

 

Sinjalet binare per percaktimin e gjendies fizike te pozicionit te elementeve primare duhet te 

merren nepermjet protokollit te komunikimit IEC 61850 . Keto sinjale duhet te paraqesin 

pozicionin e : QA-1 QB-1 QB-9 QC-1 QC-2 QC-9..... 

 

Keto sinjale duhet te jene te tipit:  

- Tregim dyfish mbi gjendien e sinjallit, transmetim spontan te ndryshimit te gjendies dhe 

etikete kohore (double point inf. with Time Tag, Spontaneous Transmition). Per cdo 

element primare duhet te merren dy vlera tensionesh per  percaktimin e gjendien se 

pozicionit te thikes se fuqise, celesit.  

 

1.8.2.2 Specifikime mbi sinjalizimet dhe alarmet 

 

Sinjalizimet dhe alarmet te cilat gjenerohen nga paisjet e mbrojtjes rrele duhet te merren me 

protokoll IEC 61850 dhe te dergohen ne skeden e komunikimit dhe procesimit te RTU-se. Keto 

sinkal duhet te paraqesin veprimet e mbrojtjes si : Distancionale (21) ; Mbi rrymes (50+51) ; Toke 

(50N+51N+67N) ; Grup Alarm dhe Celesi jo gati e te tjera 

 

1.8.2.3 Elementet te cilet duhet te monitorohen 

 

Ne nenstacionin 110kV Bulqize  duhet te monitorohen te gjitha pozicionet e elementeve primare te 

trakteve te reja sic jane: celes fuqie, thike fuqie, thike zbare, thike seksionimi, thike toke e te tjere. 

 

 

1.8.2.4 Specifikime mbi komandimet  

 

Paisja e monitorimit RTU duhet dergoje komanda ne elementet primare nepermjet protokollit te 

komunikimit me relete e secilit trakt.  

 

Kushtet e interlokimit per komandim, duhet te plotesohen nga rreleja e komandimit te traktit. 

 

Gjithashtu duhet te sinjalizohet gjendia e autoritetit te komandimit : lokal apo distance me anen e 

nje celesi ne panelin e kontrollit, duke perfshire dhe mundesine e kalimit me anen e butonave nga 

kontroll lokal ne ate ne distance nga vete releja e traktit. 

 

Komandimi duhet te jete me dy hapa: 

- Selektimi  i elementit para ekzekutimit 

- Ekzekutimi i komandimit 

 

Gjithashtu ne kuader te ketij rehabilitimi eshte e nevojshme testimi pike me pike i komandimeve. 

Testimi do te kryhet ne bashkepunim me specialistet e OST sh.a.  

 

 

Konfigurimi i paisjes RTU per pranimin e sinjaleve elektrike nga skedat binare hyrese/dalese per 

marrjen e sinjale ne forme elektrike nga elementet primare dhe nga dhenesit (transducer-s) si dhe 

komunikimi dhe marrja e te dhenave, dergimi i drejt traktit duhet te realizhohet nga kontraktori. 
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1.8.3 HMI dhe Workstation Operatori  

Kontraktori duhet te instaloje dhe konfiguroje nje workstation per operatorin te paisur me dy 

ekarne ≥ 24 inch diagonalia dhe aksesoret te tjere ndihmes si mous, tastjere ,karte grafike, karte 

rrejti LAN  per nderfaqen e paisjes RTU te kontroll/monitorimit me ate HMI te workstationit . Ky 

workstation se bashku me paketen e softwareve perkates HMI duhet te mundesoje komandimin dhe 

monitorimin e impjantit te ri 110 kV. 

Diagramat e gjëndjes dhe ato nje polare te impjantit 110kV të shfaqura ekranin e  workstationin te 

operatorit HMI duhet të përfshijnë minimalisht diagramen e plote te nenstacionit pozicionin e 

elementeve perimare, listen e alarmeve  dhe diagramen e matjeve. 

Një diagram duhet të jetë e aftë të tregojë skemen një polare me të gjitha të dhënat perkatese 

(pozicione + matjet). 

Displayet e  reja  duhet të dizenjohen me dialoge interaktiv per konfirmimin e komandimeve dhe 

marrjen e matjeve me perditesim minimalisht cdo 4 sek.  

1.8.4 Lidhja me  SCADA qendrore 
 

Paisja monitoruese ne distance (RTU) duhet te konfigurohet per dergimin e te dhenave drej qendres 

dispecer (SCADA NDC) ne protokollin IEC 60870-5-104 dhe ti pergjigjet cdo thirje nga kjo e 

fundit per dergim te dhenash ne menyre direkte, komandime dhe sinskronizim te kohes.  

 

Ne nje hap te dyte pas lidhjes fizike te paisjes monitoruese do te percaktohen adresat perkatese  per 

dergimin e te dhenave drejt qendres dispecer SCADA NDC si dhe IP. 

 

Ne kete protokoll specifikat per konfigurimin e te dhenave  per pozicionet dhe matjet duhet te jene: 

- Tregim i vetem mbi gjendien e sinjalit (Singe Point Information) transmetim spontan, dhe 

me etikete kohore (Time Tag) 

- Tregim dyfish mbi gjendien e sinjallit (Double Point Information) transmetim spontan, dhe 

me etikete kohore (Time Tag) 

- Tregim analog, me supervizim te sinjalit me vlere zero (Analog Mesurement Infromation - 

Live zero) transmetim ciklik, dhe me etikete kohore (Time Tag) 

 

Testimet duhet te dokumentohen nga te dy palet (OST dhe Kontraktori).Kontraktori ka per detyre 

te dorezoje test-raportet per te dy rastet ( testim lokal , testim ne distance ). 

Adresat CA, IOA , IP dhe paramerta te tjere konfigurues do te jepen gjate implementimit.  

 

1.8.5 Software dhe kablot  lidhes. 

 

Kontraktori duhet te furnizoje CD-te e nevojshme me te gjitha softwaret te licensuara per te gjitha 

paisjet qe do te perdoren ne nenstacion dhe dhenesat respektiv. 

Gjithashtu duhet te furnizoje te gjitha kablot e nevojshem per tu lidhur me paisjet e mesiperme . 

Aksesoret, materialet, veglat e pajisjet qe jane te nevojshme per realizimin e monitorimit te 

nenstacionit, do te sigurohen nga kontraktori dhe pse nuk jane te permendura ne menyre specifike 

ne dokumentacionin e projektit. 
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1.8.6 Dokumentat e sistemit ekzistues  

 

Dokumentacioni i paisjeve te kontroll-monitorimit te instaluara ne nenstacionin Plasmasdo ti vihen 

ne dispozicion kontraktorit fitues ne nje periudhe te mevonesheme. Dokumentacioni teknik 

perfshin skemat dhe vizatimet e instalimeve te impiantit te kontroll-monitorimit te nenstacionit si 

projekt i zbatuar AS BUILD . 

 

1.8.7 Procedurat e testimeve  

 

Duhet te zhvillohen prova dhe teste te paisjes se kontroll monitorimit RTU qe te garantojne se 

paisja e kontroll monitorimit RTU  eshte konfiguruar ne menyren korrekte dhe sipas specifikimeve 

te kerkuara ne presence te specialisteve te OST 1 jave para dorezimit te dokumentacionit per 

aprovim. 

 

Faza e komisionimit te kontroll/monitorimit duhet te perfundoje nga nga dokumenti SAT. Qellimi 

eshte qe te sigurohet qe furnizuesi i ka interpretuar specifikimet ne menyre korrekte dhe SAT 

perfshin kontrollin e shkalles se permbushjes se specifikimeve te kerkuar nga punedhenesi per 

implementimin e kontroll/monitorimit. 

 

I gjithe sistemi RTU dhe nderfaqa e tij HMI e operatorit do te jene subjekte i testimit rutine . 

Testimet rutine per cdo sinjal komandimi apo monitorimi specifike do te paraqiten ne nje 

dokument i cili eshte subjekt aprovimi ne vendodhje (on site) nga ana e Autoriteti Kontraktues. 

SAT  duhet te kryhet per 100% te sinjaleve releve dhe daljeve te linjave, e tjere paneleve/paisjeve 

ndihmese. 

 

1.8.9 Dokumentacionet perfundimtare te projektit 

 

Ne perfundimin total te projektit si dhe pas perfundimit te testimeve dhe aprovimit nga Autoriteti 

Kontraktues, Kotraktori duhet te pergatise dhe te dorezoje dokumentacionin perfundimtar te 

projektit qe njihet dhe si dokumentacioni “AS BUILT”. 

Ne dokumentacion duhet te jene te perfshira keto dokumenta : 

 

- Dokumentacionin AS-BUILT te instalimit elektrik dhe konfigurimit te pajisjes se kontroll 

monitorimit RTU. 

- Back Up i konfigurimeve te pajisjes se kontroll monitorimit RTU, software-et e nevojshem 

dhe licensat e nevojshme.  

- Skemat e instalimit te paneleve dhe te lidhjes se tyre. 

- Protokolli i Testimeve te Pranimit  

- Proces-verbali i mbikqyrjes dhe akti i kolaudimit te objektit 

 

 

Paisjet te cilat do te ndertojne Sistemin RTU  

Modul Ushqimi 1 

Modul Procesimi    (Gate-Way) 1 

Modul Komunikimi (IEC61850) 1 

Modul Binar Input 4 

Modul Binar Analog-Input 4 

Modul Binar Output 3 

Switch industrial  2 

Transducer  5 
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– Trakti dales i Linjes 110 kV_Nenstacioni 220 kV Burrel. 

 

Të përgjithshme  

 

Trakti dales i linjes 110 kV (Bulqizes) ne Nenstacionin  220 kV Burrel  duhet të integrohet ne 

sistemin aktual te kontroll-monitorimit. Të gjitha konfigurimet duhet te implementohen ne sistemin 

e kontroll-monitorimit ekzistues ne Burrel. 

 

  Sistemi ekzistues SCMS 

Nenstacioni 220 kV Burrel monitorohet dhe kontrollohet aktualisht nga dy Servera te konfiguruar 

ne menyre redundante (hot stend-by) dhe dy Workstation ne te cilet eshte instaluar nje sistem 

Siemes AG i perbere nga software-et Sicam Pas dhe nderfaqa HMI e operatorit – WinCC 

respektivisht.  

 

Keto sisteme operojne mbi platformen Windows Xp. Te gjitha relete e mbrojtjes dhe kontrollit 

BCU duhet te integrohen ne sistemin actual te kontroll monitorimit. Trakti i ri duhet te shtohet ne 

skemen aktuale te sistemit Scada te n/st 220 kV Burrel.  

 

Profili i komunikimit IEC61850 

 

Perkufizimi i profilit te komunikimit IEC61850 duhet te siguroje qe zgjidhja e ofruar te perputhet 

me minimumin e kerkesave te kerkuara ne standartin nderkombetar IEC61850 dhe gjitashtu duhet 

te siguroje qe te gjitha paisjet e mbrojtjes dhe kontrollit te integrohen ne sistemin actual me kete 

protokoll. 

Duhet qe te dhenat qe do merren nga rrelete e kontrollit dhe mbrojtjes te standartizohen me skemen 

aktuale  dhe menyra e sherbimeve te aksesitmit te tyre te jene standarte. Fushat perkatese te profilit 

jane: 

 Sherbimet e komunikimit  

 Modelimi i te dhenave  

 

Modelimi i te dhenave duhet te pajtohet plotesisht me nyjet llogjike te pershkruara ne standart IEC 

dhe per paisjen ne te cilen jane te nevojshme. Minimalisht te gjitha te dhenat e detyrueshme te 

paraqitura prej nyjeve llogjike duhet te suportohen. 

 Sinkronizimi i kohes 

 Komunikimi ndermjet paisjeve te te njejtit nivel tensioni apo trakti (interlokime) 

 Transferimi i te dhenave 

 Ekzekutimi i komandave 

 Marrja e cdo eventi me rendesi nga mbrojtja rele dhe elementet kyc te sistemit. 

 

Specifikimet Funksionale 

 

Te gjitha funksionet e kontrollit dhe monitorimit duhet të ofrohen për një operim të sigurtë dhe të 

besueshëm të traktit 110 kV. 

 

Më poshtë janë listuar funksionet minimale të nevojshme: 

 

 Marrje e sinjaleve binare (treguesit njefishe dhe dyfishe : sinjalet dhe komandat) 

 Marrje e sinjaleve analoge (matjet e fuqise Aktive Reaktive Rymave e tjere) 

 Monitorim i ekzekutimit të komandave 
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 Kontroll kronologjik automatik i procedurave standarte të kumutimit 

 Interlokim stacioni dhe trakti 

 Kontroll i traktit 220 kV  nëpërmjet workstation-ave të operatorëve 

 Menaxhim alarmesh 

 Regjistrim ngjarjeje 

 Tagimi 

 Procesim i vlerave analoge 

 Indikacion avarish 

 

Ndërfaqesimi me qendrat e kontrollit remote  

 

Komunikimi me qëndrat e kontrollit remote duhet të realizohet nëpërmjet komunikimit të të 

dhënave dhe komandimeve, shfrytëzimit të protokollit IEC 60870-5-104 per dergimin e tyre. 

Parametrat duhet të sigurojnë ndër-operim me Qëndren Kombëtare Dispecer (Network Manager) 

ate te Emergjences (Prozanet). 

Keto ndërfaqe duhet mundesojne të realizojne ndërfaqesim me dy qendra kontrolli remote 

njëkohësisht duke përdorur aftëinë e portave dyfishe redundante. Nga qëndrat e kontrollit të gjitha 

aparatet me tension të lartë dhe të mesëm të nënstacionit duhet të kontrollohen dhe monitorohen në 

largësi. 

Te gjitha sinjalet e traktit 220 kV të kërkuara për kontrollin dhe monitorimin nga qendrat e 

kontrollit të largëta duhet të vihen në dispozicion për transmetim të dhënash nëpërmjet portes se 

komunikimit standart 2404 te protokollit IEC 60870-5-104 dhe IP perkatese. 

 

Te dhenat dhe komandimet e impjantit te tensionit te larte dhe te mesem te nensatcionit duhet te 

programohen dhe te adresohen perkatesisht per cdo sistem kontrolli ne distance (remote).  

Keto komanda dhe sinjale duhet te testohen sipas protokollit IEC 60870-5-104, ne menyren pike 

me pike (point to point) dhe per cdo element te traktit nga Qëndren Kombëtare Dispecer (Network 

Menager) ate te Emergjences (Prozanet).  

 

Lista e sinjaleve dhe e komandave duhet te dergohet paraprakisht per aprovim Autoritetit 

Kontraktues pasi te aprovohen sinjalet dhe te testohet me analizues protokolli nga Serveri Frontend 

per saketesine dhe vlefshmerine e saj, atehere mund te vazhdohet me testimet fizike ne fushe 

(switchyeard). 

 

Praprakisht Autoriteti Kontraktor duhet te njoftohet 5 dite  para per te kryer testimet e larte 

permendura ne presence te nje ose me shume perfaqesuesve te Kontraktorit duke rene dakort per 

kohen kur do te zhvillohen testimet fizike. 

 

Funksionet e mbledhies se te dhenave 

Ne vija te pergjitheshme marrja e te dhenave duhet te performohet nga SCMS  ne kete forme ne 

protokollin perkates IEC61850 : 

- Marrja e sinjaleve 

- Marrja e vlerave te matura dhe vlereave te numeruara 

- Monitorimi i ekzekutimit te komandimeve 

- Kalkulimi i verave te derguara per nga vlerat operacionale 

- Gjenerimi i sinjaleve te grupuar 

 

Pozicioni i cdo paisje primare ( psh celes, thike fuqie etje) duhet te supervizohet ne menyre 

permanente. Cdo detektim ndyshimi duhet te behet menjehere i dukshem nepermjet nderfaqes se 

operatorit HMI dhe te transmetohet drejt qendrave te kontrollit ne distance. Alarme duhet te 

aktivizohen neqoftese ndyshimi i pozicionit rezulton spontan. 
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Vlerat analoge ne hyreje per tensionin dhe rrymat duhet te mundesohen ne nje saktesi 1%. Vlera e 

fuqise Aktive (W), reactive (VAr), frekuence (Hz) dhe vlerave rms te tensioni (U) dhe rrymes (I) 

duhet te jene te disponueshme. Vlerat e perftuara duhet te afishohen ne ekranet e workstation-eve 

te operatoreve HMI dhe transmetohen drejt qenrave te kotrollit ne distance.  

 

Procedurat e testimeve perfundimtare 

 

Pas përfundimit te instalimeve dhe konfigurimeve, duhet te behen provat dhe testimet 

perfundimtare te paisjes. 

Provat dhe testet perfundimtare per marrjen ne dorzim duhet te kryhen ne prani te perfaqesuesve te 

specialisteve te OST te cilet duhet te njoftohen disa kohe me përpara per te zhvilluar tesimet. 

 

Testimet per marrjen ne dorzim perfshijne: 

- Testime te traktit 220 kV nepermjet paisjeve BCU dhe rele kontrolli dhe konfigurimit te 

saje. 

- Testim i funksioneve te paisjes se protokollit IEC 60870-5-104 lokalisht (nënstacion me 

analizues protokolli) 

- Testime te traktit 220 kV ne distance nga sistemi SCADA/EMS. 

 

Faza e komisionimit on site te SCMS duhet te perfundoje nga dokument SAT. Qllimi eshte qe te 

sigurohet qe furnizuesi i ka interpretuar specifikimet ne menyre korrekte dhe SAT perfshin 

kontrollin e shkalles se permbushjes se specifikimeve te kerkuar nga punedhenesi per 

implementimin e shtimit te traktit te ri ne sistemin aktual te kontrollit. 

 

Te gjitha paisjet qe lidhen me kete trakt dhe nderfaqa e tij  duhet te jene subjekte i testimit. 

 

Per te gjitha punimet qe do te kryhen ne sistemin Aktual te Kontroll-monitorimit kontraktori duhet 

te sjelle specialist te kualifikuar per kete sistem.  

 

 

1.11 KERKESA TEKNIKE PER PAISJET 

 

Specifikimet tabelore te Kontroll-Monitorimit:  

 

Paisja RTU 
 

Parameteri Rangu 

Testimi 

Standard Producti Standard 

Temperatura Minimale -25°C/72 h 8 
 
IEC 60068-2-1 IEC 60870-2-2 

(cold) -40°C/72 h 9 Ad IEC 60654-1 
 
Temperatura Maksimale 70°C/96 h IEC 60068-2-2 IEC 60870-2-2 

(dry heat) 10% rF Bd IEC 60654-1 

Transferimi i nxehtesise 25/40°C/120 h IEC 60068-2-30  

 95% rF   

Gradienti i 

Temperatures ≤ 30°C/h  IEC 60870-2-2 

   IEC 60654-1 

Humiditeti Relativ 5…95%  IEC 60870-2-2 

   IEC 60654-1 

Humiditeti Absolute  ≤35 g/m3  IEC 60870-2-2 
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Pajtueshmëria kundrejt Standarteve elektrike. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moduli i ushqimit 

Parameterat Vlera 
Testimi 
Standard Produkti 

   IEC 60654-1 

Presioni i Ajrit 70…106 kPa  IEC 60870-2-2 

 (up to 3000 m)  IEC 60654-1 

Shkalla e ndotjes 2 IEC 61010-1  

Parameteri Vlera 
Testimi 
Standard 

Produkti 

Standard 

    
Shkarkimi Slektro-Statik 8 kV-L IEC 61000-4-2 IEC 60870-2-1 

(ESD) 6 kV-K   

Fusha Elektromagnetike 10 V/m IEC 61000-4-3 IEC 60870-2-1 

 80 MHz…1 GHz   

 3 V/m   

 1…2.7 GHz   

Fusha Elektromagnetike 

50Hz 100 A/m (cont.) IEC 61000-4-8 IEC 60870-2-1 

 1000 A/m (3 s)   

Fushat magnetike tip 

puls 1000 A/m IEC 61000-4-9  
Tensionet interferuese  79 dBμV CISPR22 IEC 60870-2-1 

Vlerat mesatare (0,15…0,5 MHz)  CISPR22 

 60 dBμV   

 (0,5…30 MHz)   
Tensionet interferuese  66 dBμV CISPR22 IEC 60870-2-1 

Vlerat mesatare (0,15…0,5 MHz)  CISPR22 

 60 dBμV   

 (0,5…30 MHz)   

Tensionet interferuese  40 dBμV/m CISPR22 IEC 60870-2-1 

Vlerat mesatare pik (30…230 MHz)  CISPR22 
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Standard 

Toleranca Tensionit DC +30/-25% IEC 60870-2-1 IEC 60870-2-1 

   IEC 60654-2 

Rryma e fillestare  Klasa S1 IEC 60870-4  

Impulse te shpejta 

kalimtare  

4.0 kVs 100 

kHz IEC 61000-4-4 IEC 60870-2-1 
Impulse te shpejta 
kalimtare 4.0 kV IEEE C37.90.1  

Shkarkim elektrik 1,2/50 

µs   4,0 kVs IEC 61000-4-5 IEC 60870-2-1 

Induksione ne frekuence. 

te larte 

10 V 0,15…80 

MHz IEC 61000-4-6 IEC 60870-2-1 

 

80% AM (1 

kHz)   
Vale oshiluese 100 kHz 
fuqie 2,0 kVs IEC 61000-4-12 IEC 60870-2-1 
Conducted.common 

mode distur- 

30...3 V, 15 

Hz…150 IEC 61000-4-16  

bances common kHz   

 

30V,162/3/50/6

0   

 Hz 60 s   

 

300 V 50/60 Hz 

1 s   

Lekundje Tensioni DC 10% UN IEC 61000-4-17 IEC 61850-3 Ed.2 

Shuarja e valeve 

oshiluese 1MHz 2,5 kVs IEC 61000-4-18 IEC 60870-2-1 

    

Shuarja e valeve 

oshiluese 1MHz 2,5 kVs IEEE C37.90.1  
    
Shuarja e valeve 

oshiluese 1MHz 2,5 kVs IEEE C37.90.1  
    
Renie tensioni, mungese 

tensioni Reniet: (ΔUn) IEC 61000-4-29 IEC 61850-3 Ed.2 
Fluktacione ne tensionin 
ushqyes 30% 100ms   

 

 

Specifika elektrike të portave : RS-485/RS-232 

Parameterat Vlera 
Testimi 
Standard 

Producti 

Standard 

Testi Dielektrik (50 Hz) 

U≤70 1,5 kVeff 60 s IEC 60255-27 IEC 60870-2-1 

VDC/33 VAC    

Shkarkim elektrik 1,2/50 µs  2,5 kVs IEC 60255-27 IEC 60870-2-1 

Impulse te shpejta 

kalimtare 4.0 kVs 5 kHz IEC 61000-4-4 IEC 60870-2-1 

Impulse te shpejta 

kalimtare 4,0 kVs IEEE C37.90.1  
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Parameterat Value 

Testing 

Standard 

Product 

Standard 

Testi Dielektrik (50 Hz) 

U≤70 1,5 kVeff 60 s IEC 60255-27 IEC 60870-2-1 

VDC/33 VAC    

Shkarkim elektrik 1,2/50 µs  2,5 kVs IEC 60255-27 IEC 60870-2-1 

Impulse te shpejta kalimtare 4.0 kVs 5 kHz IEC 61000-4-4 IEC 60870-2-1 

Impulse te shpejta kalimtare 4,0 kVs IEEE C37.90.1  

Shkarkim elektrik 1,2/50 µs  2,0 kVs IEC 61000-4-5 IEC 60870-2-1 

Induksione ne frekuence. te 
larte 

10 V 0,15…80 

MHz IEC 61000-4-6 IEC 60870-2-1 

(HF) 80% AM 1 kHz   

 

 

Moduli i Procesimit  

 

Procesori Altera Cyclon V ose ekuivalent  

Frekuenca e berthames dhe 

e 

sistemit  

Core Clock: ≥667 MHz 

 

System Clock: ≥ 333 MHz 

Tipi dhe saktesisa e 

references 

se kohes se sistemit  Quarz 50 Mhz, ± 50 ppm 

Sinkronizimi i kohes dhe 
burimet e sinkronizimit 

• Buffered maintenance-free 72h 

• 

Automatical daylight-saving time/normal time 

change 

• NTP time server 

• IRIG-B connected over X5 (RS-232) 

Saktesia e impulsit sinkro. Kohe reale  RTC ± 3.5 ppm (-40°C to +80°C), ± 2 

Shkarkim elektrik 1,2/50µs  2,0 kVs IEC 61000-4-5 IEC 60870-2-1 

Shkarkim elektrik 1,2/50µs 2,0 kVs IEC 61000-4-5 IEC 60870-2-1 
Induksione ne frekuence. te 
larte 

10 V 0,15…80 
MHz IEC 61000-4-6 IEC 60870-2-1 

(HF) 80% AM 1 kHz   

Vale oshiluese 100 kHz 

fuqie 2,0 kVs IEC 61000-4-12 IEC 60870-2-1 
Induksione ne frekuence. te 
larte 

30...3 V, 15 
Hz… IEC 61000-4-16  
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ppm (0°C to 40°C) 

Saktesia pa reference kohe 12,6 ms/h 

Memorja e Programit  

QSPI Flash 64 MB – Boot Flash 

eMMC Flash 2 GB 

Memorja kryesore  DDR3 RAM 512 MB 

Memorja jo volatile lokale NVRAM 256kBytes 
Memorja jo volatile SD card 2 GB 
Numri max i pikave te 

punes 400 000 (Shuma e imazheve ne te 8 nderfqet ) 

Madhesia max e programit 

baze 3 MB 
Maksimumi i variablave te 
programit 

200000 te dhena binare ose analoge, ne kete forme 
5000 jo-volatile 

Memoria e testimeve online 
per arshiven 512kB 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dy nderfaqe Ethernet 
LAN   (RJ45) 

Porta (X2 - X3) • 

Protokoll Ethernet Sipas: IEEE 802.3 (10Base-T 

or 100Base-Tx) 

 • Porta galvanikisht te izoluara  

 • 

Te mbrojtura nga shkarkesat Elektro-Statike 

(ESD) 

 • Me shpejtesi transmetimi  100Mbit/s 

 • Te mbrojtura nga mbitensionet kalimtare  2 kVs 

 • Auto MDIx 

  

Nje nderfaqe Seriale  RS-485  

Porte (X4) • RS-485 me transmetim te balancuar  

 • Galvanikisht te izoluara 

 • 

Te mbrojtura nga shkarkesat Elektro-Statike 

(ESD) 

 • 

Te konfigurueshme per transmetim 4 percielles/ 

2 percielles  

Nje nderfaqe Seriale  RS-232  

Porte (X5) • RS 232/V.28 me transmetim te pabalancuar 

Lidhjet Elektrike  

Ethernet/LAN X2, X3 RJ45 xokol 8-pole (IEC 60603-7) 

Seriale RS-232 X5 RJ45 xokol 8-pole (IEC 60603-7) 

Seriale RS-485 X4 RJ45 xokol 8-pole (IEC 60603-7) 

Watchdog/Error X1 Klemeri e zberthyeshme, 6-polare  

 me diameter perciellesi maksimal deri ne 2.5 mm² 

Struktura Mekanike  

Struktura  Strukture e mberthyeshme ne shine 35 mm DIN  

Dimensionet (HxWxD) 132 x 30 x 142 mm 

Pesha Afersisht. 235 g (duke perfshire lidhesin e  12 g) 
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Karta e ushqimit (blloku). 
 

Tensioni ne hyrje : 

DC 100 V to DC 240 

V AC 100 V to AC 240 V 

Banda e Operimit : 

DC 82.5 V to DC 286 

V AC 85 V to AC 264 V 

  (45 Hz to to 66 Hz) 

Rryma ne qarkun e 

hyrjes : 0.68 A at DC 82.5 V 0.66 A at AC 85 V 

 0.55 A at DC 100 V 0.56 A at AC 100 V 

 0.24 A at DC 240 V 0.26 A at AC 240 V 

 0.20 A at DC 286 V 0.25 A at AC 264 V 

Konsumi i fuqise  55.5 W at DC 82.5 V 55.2 W at AC 85 V 

 55.1 W at DC 220 V 55.0 W at AC 100 V 

 55.3 W at DC 286 V 54.8 W at AC 264 V 

Mbrojtja ne rast lidhje 

ne te kundert te ushqimit Po 

Mbrojtje nga 

mbingarkese Po 

Mbrojtje nga lidhja e 

shkurter Po 
Lidhja ne parallel e 
burimeve 
e mundur Po (per siguri ushqimi, jo per rritje fuqie) 
Rryma e leshimit  Specifikuar sipas standartit IEC 60870-4 Klasa S1 

 

 

Panel i brendeshem    

Standarti  IEC60529  

Klasae mbrojtjes  IP 54  

Trashesia e fletes se celikut mm Jo me pak se 1 mm  

Lartesia maksimale mm 2005  

Gjatesi maksimale mm 2100  

Gjeresi maksimale mm   

Thellesi (pjesa nen bazament) mm 100  

Materiali i deres ballore -   

Ngjyra -   

    

    

Workstation Operatori                                                                                        

Prodhuesi    

Shteti i origjinës  CE  

Тipi Strehimit  Desktop  

Standartet e Aplikuara ЕN, IEC & 

ISO 

 
Po 

 

    

Furnizimi me tension:    

Tensioni i vlerësuar i furnizimit V AC 220±15%  

Detaje të tjera:    

Тipi Procesorit  Intel ose ekuivalent  

Frekuenca e operimit të procesorit GHz >=3.0  
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Тipi Memories  ≥ DDR3-1600 

SDRAM 

 

Kapaciteti Memories MB >=8192  

Тipi kartave grafike  Dual-head  

Numri I kartave grafike  2  

Memoria kartave grafike MB ≥1024  

Kapaciteti Hard Diskut GB ≥1024  

    

Ekran     

Display inc ≥ 24  

Тipi  LCD ose ekuivalent  

Shteti I origjinës  CE  

Standartet e aplikuara SRPS, ЕN, 

IEC & ISOs 

 Po  

Tensioni i vlerësuar i furnizimit V AC 220±15%  

Konsumi I Energjisë  23 W  

Diagonalja dukshme " 27  

Shkalla vertikale e rifreskimit Hz >=50  

Rezolucioni ekranit pixеl 1920 x 1080 or better   

Aksesorët    

Tastiera  Po  

Мouse  Po  

Mirkrofonat  Po  

    

 

 

Kontroll/Monitorimi  Nst 110kV Bulqize dhe trakti 110 kV Burrel 

Pershkrimi  Njesia Sasia  
Paisje Fizike  Kontroll-Monitorimi RTU_ 110 kV Bulqize 

RTU Paisja (CMU,flash, karta analoge dhe Digitale) Set 1  
Workstation operatori cope 1  
Monitor 24" cope 2  
Inverter DC-AC (110dc – 230 ac) cope 1  
transducer cope 5  
Switch cope 2  
Panel i brendshem cope 1  

    
PUNIME ( Nst 110 kV Bulqize) 

Konfigurim dhe Komisionim (RTU + HMI) lot 1  
Konfigurim Data Setesh  (rele mbrojtje-kontrolli) lot 1  
Testime lokale lot 1  

    
Paisje Fizike  Kontroll-Monitorimi  Burrel 

    
Switch cope 2  

PUNIME (Nst 220 kV Burrel) 

    

Konfigurim i Sistemit Lokal aktual me traktin e ri lot 1  
Komisionim – testim i sistemit lokal pas shtimit te 

traktit 110 kV 
lot 1 
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1.9. TELEKOMUNIKACIONI 
 

1.9.1. PERSHKRIMI I PUNES 
 
Ne kuader te ndertimit te trakteve te reja te linjes ne nenstacionin 110 kV Bulqize dhe 220kV 

Burrel, parashikohet te behen punimet e nevojshme per te realizuar funksionet e nevojshme te 

komunikimit. 

Perditesimi i funksioneve dhe konfigurimeve te pajisjeve dhe adaptimin te pajisjeve ekzistuese te 

telekomunikacionit, me qellim per te bere te mundur funksionimin e rrjetit te telekomunikacionit 

dhe per te permbushur funksionet e kerkuara nga OST. 

Duhet te integrohen pajisjet e telekomunikacionit te nenstacionit 110 kV Bulqize dhe 220kV Burrel  

me rrjetin e telekomunikacionit te OST. Duhet te vihet ne funksionim keto funksione per 

telekomunikacionin: 

- Lidhja e sistemit te kontrollit local ose RTU me multiplekserin per t’u transmetuar ne 

Qendren Dispetcer te Sistemit te OST.  

- Lidhja dhe konfigurimi i sinjaleve telefonike me rrjetin e brendshem telefonik te OST. 

- Lidhja dhe konfigurimi i teleaksionit midis tre nenstacioneve (Teleprotection). 

-        Lidhja dhe konfigurimi i funksioneve per transmetimin e te dhenave te matesve te energjise 

-         Vijimi i te gjitha lidhjeve optike te nevojshme te pajisjeve, ekzistuese dhe te reja.  

-         Demontimi i fibrave optike dhe krijimi i vashdueshmerise se komunikimit midis linjave deri 

ne perfundim te instalimit te paneleve te reja. 

 

Aksesoret, materialet, veglat e pajisjet qe jane te nevojshme per realizimin e ketij projekti, do te 

sigurohen nga ofertuesi fitues edhe pse nuk jane te permendura ne menyre specifike ne 

dokumentacionin e projektit. 

Duhet te behet lidhja e fibrave optike te te gjithe linjave ekzistuese me OPGW. Duhet te shtrihet 

kabell optik nentokesor i ri per te lidhur fibrat optike ne Joint Boxet ne portale me ODF ne panele. 

 

1.9.2 Pajisjet e telekomunikacionit 

Pajisjet e telekomunikacionit dhe funksionet e tyre jane si me poshte: 

Nenstacioni 110 kV Bulqize. 

- 4 SFP STM-4  (Max. 60 km) 

- 4 patch corda optike 

- 1 Aparat telefonik analog 

- 1 Radrizator 48VDC bashke me setin e baterive 
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- 1 ODF 48FO me konektor FC 

- 150 m kabell optik nentokesor G.655  

 

Nenstacioni 220 kV Burrel. 

- 4 SFP STM-4  (Max. 60 km) 

- 4 SFP Ethernet MPLS-TP  (Max. 60 km) 

- 10 patch corda optike 

- 1 ODF 48FO me konektor FC 

- 300 m kabell optik nentokesor G655  

 

1.9.2. Specifikimet e pajisjeve 

 

- SFP  

   Karakteristikat: 

SFP SDH STM-4/16  (Max. 60 km)  

Aplikimi SDH 

Data Rate 622 Mbps 

Laser Transmitter 1550nm ose 1310 
nm 

Fiber type Single Mode 

Interface LC connector 

Distanca e transmetimit ≈ 60 km 

 

SFP Ethernet (MPLS-TP)  (Max. 60 km)  

Aplikimi Ethernet 

Data Rate 10Gbps 

Fiber type Single Mode 

Interface LC connector 

Distanca e transmetimit ≈ 60 km 

 

- Radrizator 48 VDC   

 

Radrizatori 48 VDC duhet te ushqeje me tension 48 VDC pajisjet e telekomunikacionit. 

Duhet te jete i instaluuar ne kabinet industrial bashke me setin e baterive 48 VDC me 

xhel, dhe duhet te furnizohen dhe instalohen te gjithe aksesoret per te kryer lidhjet e 

nevojshme per venien ne pune ne menyre korrekte.  

Radrizatori 48 VDC duhet te kete polin pozitiv te tokezuar ne perputhje me 

standartet e telekomunikacionit: ETSI EN 300 132-1 dhe ETSI EN 300 132-2.  
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Specifikimet Teknike  

Radrizatori 48 VDC  

Rendimenti                                  > 92 % 

Interval i gjere i tensionit hyres Ѵ 

Korrektim i faktorit te fuqise Ѵ 

Dalje konstante e fuqise Ѵ 

Interval i gjere i temperatures se 
punes 

Ѵ 

Kontroll me mikroprocesor  Ѵ 

Rregullim i bute i tensonit dales Ѵ 

Sistem modular  Ѵ 

Instalim i moduleve “Hot pluggable” Ѵ 

Komutim i moduleve “switched 
mode” 

Ѵ 

I projektuar per punime industriale Ѵ 

  

Karikim i baterive Automatik:  

Karikim me tension konstant (Float mode); 
karikim me rryme konstante (Boost mode); 

Kontrolli i parametrave Me ekran dixhital ne pjesen e perparme  

Mbrojtje - Hyrje jo normale te AC;  
- Rikthim nga bateria; 
- Kundra rrymave dhe tensioneve te 

larta; 

  

Hyrja:  

Tensioni nominal  230 V rms 

Intervali i tensionit te lejuar ne hyrje 85 ÷ 300 Vrms 

Rryma hyrese max. 15 A 

Frekuenca  45 ÷ 65 Hz 

Mbrojtje Nga tensioni me i larte ose me i ulet se 230V 

Cos ф                                                ≈ 1.0 

  

Dalja:  

Tensioni nominal  48 Vdc 

Interval i tensionit  42 ÷ 58 Vdc 

Qendrueshmeria ± 250 mV 

Fuqia nominale  ≥3000 W 

Rryma nominale ≥60 A 

Mbrojtje nga mbitensioni (OVP) 59 ± 1 V 

Rendimenti (%)                                  > 92 % 

Funksionimi normal                    Karikimi i baterive sipas nivelit te tensionit  
te kerkuar nga topologjite e ndryshme. 

  

Standardet e sigurise EN 60950, UL 60950 

Klasa e mbrojtjes ≥IP 20 

Temp. e punes  -45 ÷ +75  ° C 

Zhurma ˂ 48 dB (A) 
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Lageshtia relative max. ˂ 95 % 

Ftohja: Ftohje e forcuar (sistem ventilimi) 

  

Instalimi: Duhet te jene te instalueshem ne kabinet 
industrial me kornize 19 inch, per instalim ne 
dysheme te pershatshem per radrizator dhe 
set baterish. 

Standarte ETSI EN 300 132-1; ETSI EN 300 132-2; EN 
55022 Class. B 

 
 

Set baterish (me gel) 48 VDC   

Tipi:  BATTERY – GEL VRLA (me valvul rregullimi) 

Instalim i lehte ne kabinete Ѵ 

Riciklim 100% Ѵ 

Tensioni total: 48 Vdc 

Kapaciteti: 150 Ah 

Tensioni nominal i nje baterie 12 Vdc 

Rryma e lidhjes se shkurter 
(standarti IEC 60896 21-22) 

≈ 3000 A 

Rezistenca e brendshme (standarti 
IEC 60896 21-22) 

≈ 4 mohm 

Veteshkarkim ne 20 ° C ˂2% / muaj 

Numri i baterieve ne set 4 cope 

Mbushja: Gel 

Jetegjatesia: ≥10 vjet 

Terminalet Tipi femer me fileto per bullona M8 

Piastrat positive dhe negative te jene 
prej aliazhi te trashe calcium-kallaji. 

Ѵ 

Elektroliti konsiston ne mikrofibra 
qelqi me porositet shume te larte. 

Ѵ 

Konteiner dhe kapak ne ABS Ѵ 

Te jene te ngurta,hermetike me xhel 
qe nuk kane nevoje per mirembajtje. 

Ѵ 

Aksesore montimi dhe instalimi Ѵ 

Standarte - IEC 60896 Part 21 - VRLA methods of testing 
- IEC 60896 Part 22 - VRLA requirements 
- BS 6290 Part 4 - specifications for 
VRLA classification 
- Eurobat “High Performance” - 10 -12 years 

 

 

 

- Patch corda optike 

Patch cordat optike sherbejne per te lidhur ODF me pajisjet apo ODF me ODF. 

Patch cordat qe nevojiten duhet te jene keto tipe dhe karakteristika: 
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Tipi i Patch Cordes Tipi i FO Tipi i kon. Gjatesia 

(m) 

Patch corda optike duplex Single Mode LC – FC 10  

Patch corda optike duplex Single Mode FC-FC 10  

 

Parametrat 

Nominal Fibre O/D 125µm ± 0.2µm 

Insertion Loss (Typical) 0.2dB 

Insertion Loss (Maximum) 0.3dB 

Return Loss (Typical) -65dB 

Operating Temperature °C -40°C to +80°C 

 

 

 
1.9.3. PROÇEDURAT E TESTIMEVE  

 
Per te verifikuar instalimin dhe funksionimin korrekt te pajisjeve te telekomunikacionit  do te 
zhvillohen prova dhe teste. 
Duhet te zhvillohen prova dhe teste te pajisjeve te telekomunikacionit qe te garantojne se pajisjet 
e telekomunikacionit jane ne gjendje te mire dhe funksionale. 
 
 
 
 

1.9.4. Tabelat e Furnizimit dhe punimeve 
 
Furnizim pajisjesh 
 
Nenstacioni 110 kV Bulqize: 

Nr. Emertimi Njesia Sasia 

1 SFP STM-4  (Max. 60 km) cope 4 

2 Patch corda optike  cope 10 

5 Aparat telefonik analog cope 1 

6 F.V. kabllo optik nentokesor ml 150 

7 Radrizator 48VDC bashke me setin e baterive cope 1 

8 F.V. kabllo FTP CAT 6 ml 200 

9 ODF 48 FO me konektor FC tip G.655 cope 1 

 

Nenstacioni 220 kV Burrel: 

Nr. Emertimi Njesia Sasia 

1 SFP STM-4  (Max. 60 km) cope 4 

2 Patch corda optike  cope 10 

3 SFP Ethernet (per MPLS-TP)  (Max. 60 km) cope 4 



88 

 

4 F.V. kabllo optik nentokesor ml 300 

5 ODF 48 FO me konektor FC tip G.655 cope 1 

 

 
PUNIME: 

Nenstacioni 110 kV Bulqize: 

 
Nr Telekomunikacioni  Njesia Sasia 

1 Instalim i moduleve dhe rikonfigurim i pajisjes MUX te 
telekomunikacionit n/st. Bulqize 

komplet 1 

2 Instalim dhe rikonfigurim i pajisjeve ekzistuese paneleve dhe ODF me 

fibra optike  

komplet 2 

3 Lidhja e fibrave optike te OPGW me kabllin nentokesor komplet 2 

 
Nenstacioni 220 kV Burrel: 

 
Nr Telekomunikacioni  Njesia Sasia 

1 Instalim i moduleve dhe rionfigurim i pajisjes MUX te 

telekomunikacionit n/st. Burrel 

komplet 1 

2 Instalim dhe rikonfigurim i pajisjeve ekzistuese paneleve dhe ODF me 

fibra optike  

komplet 1 

3 Lidhja e fibrave optike te OPGW me kabllin nentokesor komplet 1 

 

1.10. INFORMACIONET PER DOKUMENTACIONIN TEKNIK 

 

1.10.1Dokumentat teknike  

 

Duhet te sigurohen dokumentet teknike te meposhteme: 

 

a) Informacionet e listuara tek  "Skeduli i te dhenave teknike". 

b) Te dhena pershkruese, literatura dhe vizatime qe theksojne karakteristikat teknike 

dhe tiparet konstruktive te paisjeve dhe aksesoreve. 

c) Bllokskemat unifilare qe tregojne principet baze te sistemit dhe qarqeve ndihmese. 

d) Protokolle teknike te paisjeve qe do te furnizohen dhe teste tip qe do ju behen 

paisjeve 

e) Testet  qe do ju behen paisjeve qe do te furnizohen, ne fabrike dhe “on site” 

f) Planimetri e zones se objektit ku do te punohet, vendosjes se paneleve, etj 

 

 

1.10.2Dokumentat per Aprovim 
 

Dokumentat e meposhteme do te paraqiten paraprakisht per miratim: 

 

a) Te gjitha te dhenat dhe vizatimet e kerkuara ne kapitujt me lart. 

b) Skema sekondare e sistemit te mbrojtjes rele dhe kontrollit. 

c) Skema e paneleve me elementet perberes dhe dimensione. 

d) Tipi, lloj dhe funksionet perberese te releve te kontrollit dhe mbrojtjes. 

e) Te dhenat teknike dhe dimensionet per transformatorn e nevojave vetjake. 

f) Vizatimet dhe detalet e dimensionuara. 

g) Plan vendosjen e paneleve ne sallen e releve. 



89 

 

h) Listen e instrumentave mates. 

i) Planin e sistemit te tokezimit. 

j) Sistemi i kabllimeve 

k) Lista e kabllove 

 

Per cdo paqartësi kontraktori duhet te dergoje kerkese per sqarime saktesime dhe informacione. 

 

1.10.3 Informacionet dhe projektet sekondare 

 

Nje set i plote vizatimesh dhe dokumentesh shoqeruese duhet te sigurohen per cdo trakt dhe panel 

te perfshire ne kontrate 

Vizatimet qe duhet te sigurohen klasifikohen sa me poshte: 

Vizatimet skematike 

(1) Vizatimet e lidhjeve 

(2) Tabelat e kabllove 

(3) Lista e aparaturave 

(4) Skemat dhe fijet e konfigurimit te releve. 

 

 

1.11 Sistemi  i percaktimit   te vendndodhjes se qarkut te hapur apo i te gjitha llojeve te 

lidhjeve te shkurtera ne  linjen 110 kV ne Nenstacionin e HEC Ceruje ne drejtim te N/St 

Bulqize per njerin qark te linjes.  

 

Specifikimet teknike të Sistemit  te percaktimit   te vendndodhjes se qarkut te hapur apo i te 

gjitha llojeve te lidhjeve te shkurtera ne  linje. 

 

1.11.1 Objekti 

Ky specifikim teknik mbulon projektimin, prodhimin, transportin, asamblimin, dhe testimin e 

Sistemi  i percaktimit   te vendndodhjes se qarkut te hapur apo i te gjitha llojeve te lidhjeve te 

shkurtera ne  linje. 

Sistemi  i percaktimit   te vendndodhjes se qarkut te hapur apo i te gjitha llojeve te lidhjeve te 

shkurtera ne  linje do te perdoret vetem per njerin qark te linjes ne segmentin Ceruje - Bulqiza. 

 

Me poshte specifikohen punimet, komponentet, paisjet baze qe duhet te furnizohen dhe vendosen 

ne pune nga kontraktori.  

 

 Ne nenstacionin 110 kV Ceruje, Sistemi  i percaktimit   te 

vendndodhjes se qarkut te hapur apo i te gjitha llojeve te lidhjeve te 

shkurtera ne  linje duhet te vendoset ne nje   panel te veçuar bashke me 

aksesoret e nevojshem. 

 

Komplet 1 

 Ne nenstacionin 110 kV Bulqize, Sistemi  i percaktimit   te 

vendndodhjes se qarkut te hapur apo i te gjitha llojeve te lidhjeve te 

shkurtera ne  linje duhet te vendoset ne nje panel te veçuar bashke me 

aksesoret e nevojshem. 

 

Komplet 1 

 

** Kontraktori eshte i detyruar te siguroje plotesimin e objektit te kontrates edhe sikur ndonje 

punim apo paisje nuk eshte permendur ne specifikimet e ketij kapitulli. 

 

1.11.2 Kerkesa te pergjithshme 
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Vendodhja e gabimit kerkohet ne te gjitha qarqet e nderlidhura. Sistemi duhet te jape saktesi prej 

+/- 160 m per te gjitha llojet  lidhjeve te shkurtera, si dhe te jete i pavarur nga gjatesia e linjes ne 

linjat ajrore dhe +/- 30 m (+/- 98 feet) mbi kabllot <50 km ne gjatesi. 

Sistemi duhet te veproje ne menyre te barabarte per : 

 Qark te hapur, faza me token dhe faze me faze (L.SH 2-fazore,3 fazore etj) 

 Linja me ngarkesa te caktuara 

 Linja te ndertuara me konstruksione te ndryshme shtyllash 

 Linja e tranzpozuara  

 Linjat me dy qarqe paralele (ose linjat dyfishe) 

 

Saktesia e  sistemit  nuk duhet te ndikohet nga: 

 

 Lidhjet e shkurtera me rezistence omike te larte,ku lidhja e shkurter krijohet me objekte me 

rezistence te larte omike. 

 Gabimi i matjes se rrymave jo sinusoidale te prodhuara nga harku i lidhjes se shkurter 

 Kapaciteti i shperndare i linjave te gjata. 

 Asimetria e rrymave gjate lidhjes se shkurter. 

 Gabimet e CT dhe VT 

 Induksionet  reciproke ne linjat paralele uniforme dhe jo uniforme. 

Sistemi  duhet te jete instaluar ne menyre te perhershme dhe do te veproje ne momentin e lidhjes se 

shkurter qe aplikohet ne linje.  

 

Linja duhet te kete Sistemin  e percaktimit   te vendndodhjes se qarkut te hapur apo i te 

gjitha llojeve te lidhjeve te shkurtera. 

Sistemi do te shfrytezoje nje GPS te brendshem ose nje marres satelitor per tu lidhur me sistemin 

satelitor per te shenuar kohen e marrjes se informacionit ne nje saktesi prej 100 ns. Te dhenat do te 

dergohen ndermjet nje modemi ose lidhjes Ethernet, ne nje vend qendror ku largesia nga difekti do 

te llogaritet dhe shfaqet ne kilometra. 

Sistemi i gabimit do te gjeneroje dy lloje te te dhenave, te dhenat  qe permbajne kohen e mberritjes 

se nje vale bredhese dhe te dhenat e gabimeve qe tregojne formen vale te perkohshme nga te tre 

fazat. 

Duhet te jete e mundur qe te kete akses nderhyrje ne sistemin e percaktimit te vendodhje se 

gabimit per te pare avarine e ndodhur edhe nese nuk ka komunikim me sistemin e SCADA lokale 

(Ne nje kompjuter te vecante). 

1.11.3 Kerkesat e instalimit 

Instalimi sistemin e percaktimit te vendodhje se gabimit duhet te kete kabllime minimale. Duhet 

te montohet antena GPS me një pamje të qartë të qiellit për të siguruar funksionimin  e duhur të 

GPS dhe sinkronizimin e kohës. Duhet vendosur komunikimi me Relet e Mbrojtjes per marjen e 

informacionit te nevojshem (rryma, tensione etj ), si dhe marjen e informacionit te nevojshem 

per shfaqjen e te dheneva ne sistemin e monitorimit ne nenstacionet ku do aplikohet. 

 

 

Sistemin e percaktimit te vendodhjes se gabimit duhet te jete i afte te instalohet 

panderprerje te linjes. 

 

1.11.4 Kerkesat e pajisjes 
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Sistemi i regjistrimit të defekteve kur të shkaktohet nje difekt duhet qe të regjistrojë në formë 

analoge, rrymat trefazore, rrymat e mbetura, tensionet trefazore dhe në formë dixhitale, 

informacionin për ngjarjen, duke përfshirë: mbrojtjen kryesore dhe mbrojtjen back up, te 

nderlidhura dhe me pajisjet e teleprotection dhe sinjalizimit, perpara, pergjate dhe pas difektit ne 

sistem. Gjithashtu duhet te shihet ne Event recorder te pajisjes nga softi i saj ne menyre 

oshilografike vala bredhese ne fenomenin e lidhjes se shkurter. Sistemin e percaktimit te 

vendodhje se gabimit duhet te kete menune e vet, qe mund te futesh per event listat, ose per te 

ndryshuar ndonje parameter, si dhe LED_et perkatese qe tregojne gjendjen ne pune (RUN) 

gjendjen ne avari te (ERROR). 

 

- Të kete Ekran LCD i cili te jete i qarte nga ana e rezulicionit dhe permasav 

1.11.4.1 Kapaciteti i kanalit: 
Deri ne 64 inpute analoge (tension, rrymë, konvertues DC); 

Deri ne 12 hyrje analoge me shpejtësi të lartë për vendndodhjen e defektit të valëve të udhëtimit; 

Deri në 256 inpute digjitale opto-izoluese; 

Deri në 8 lidhje me fibra optike 

 

4.2 Sistemi i mbledhjes se informacionit: 
Konvertues analoge-dixhital opto-izolues 16-bit, të pavarur për çdo kanal (kanale 50/60 Hz); 

256 bit-për-cikël sampling rate (kanale 50/60 Hz); 

Përgjigjja e frekuencës së DC në 3,0 kHz; 

• Deri në 320 inpute binare në 61850 mesazhe GOOSE; 

• I aftë për të lexuar dhe regjistruar deri në 8 rryma të vlerave të marrjes së mostrës IEC 61850-9-

2LE njëkohësisht me deri në 64 kanale analoge konvencionale; 

• I aftë për monitorimin dhe regjistrimin e matjes DC nga IEC 61850-9-2LE Sample values 

• Kapaciteti ≥60 GB SSD (solid state drive); 

• Regjistruesi i valëve të shkyçjes në 256, 128 ose 64 samples/cycle; 

• Regjistrues me valë të vazhdueshme në 16 samples/cycle; 

• Regjistruesi i ngjarjeve ne vazhdimesi si dhe regjistruesi i ngjarjeve shkaktuar nga nje difekt në 1 

samples/cycle; 

• Sinkronizimi i kohës me IRIGB-004 dhe SNTP / NTP (versioni 2, 3 ose 4); 

• Sistemin e percaktimit te vendodhje se gabimit me ane te vales bredhese me tensione nga VT. 

• Ndërfaqja MODBUS dhe DNP3 për integrimin SCADA; 

• Matja dhe transmetimi i sinkrofazorit sipas IEEE C37.118.1a-2014 dhe IEEE C37.118.2-20 

I aftë për të transmetuar sinkronizuesit (IEEE C37.118.1a-2014 dhe IEEE C37.118.2-2011) nga 

vlerat e marrjes së mostrës IEC 61850-9-2LE dhe matjet e kanaleve analoge njëkohësisht; 

• Matja dhe regjistrimi i dridhjeve sipas IEC 61000-4-15; 

• Cross-trigger duke përdorur lidhje standarde të rrjetit; 

• Sistemin e percaktimit te vendodhje se gabimit vetem nga nje ane; 

• 4 kontakte 1NC dhe 3 NO; 

 

1.11.4.2 Specifikimet mekanike 

•Pajisja duhet të ketë një dizenjim modular, ku pajisja ka modulin e vet dhe ne nepermjet  tij ben 

perpunimin e te dhenave analoge dhe numerike, por duhet ditur qe çdo linje duhet te kete si pajsije 

te veten. 

• Pajisja duhet të jetë pa ftohes dhe të mos ketë pjesë rrotulluese. Gjithashtu pajisja duhet te jete e 

forte hardwerikisht. 

 

1.11.4.3 Mbrojtja e karkases 

Shkalla e mbrojtjes së ofruar duhet të jetë sipas IEC 60529: 2002: 

Njësia e përpunimit: 
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• IP 40 Mbrojtja për panelin e përparmë; 

• IP 20 Mbrojtja për anët dhe pjesën e pasme të karkases ; 

• Pajisja do të vendoset në një mbështjellës metalik ; 

Njësia e marrjes se informacionit: 

• IP 54 Mbrojtja për panelin e përparmë; 

• IP 20 Mbrojtja për anët dhe pjesën e pasme të karkases; 

• IP 10 Mbrojtja për anët e karkases; 

• Pajisja do të vendoset në një mbështjellës metalik; 

Terminalet e Përgjithshme Input / Output 

Terminalet CT do të jenë per kapikorda unazore për siguri dhe qëndrueshmëri. 

 

1.11.4.4 Komunikimi  

• Dy ndërfaqe Ethernet 100 Mbits  për komunikim, konfigurim, shkarkim 

dhe leximi GOOSE; 

• Dy konvertues Ethernet-optik me lidhje ST; 

•  3 Portë serial RS232 për lidhje perpara pajisjes dhe 2 mbrapa pajisjes; 

• Një Ethernet RJ45 për lidhjen perpara pajisjes; 

• Ndërfaqja HMI lokale në panelin e përparmë për monitorim; 

• 4 kontakte për sinjalizimin ne distance të alarmeve. 

 

1.11.4.5 Specifikimi i Furnizimit me Energji 
• Ushqimi i Lokalizatorit : 100-250 V DC, 110-240 V AC 

• Gama maksimale e tensionit: 80-300 V DC, 88-264 V AC 

• Frekuenca: 50/60 Hz, ± 3 Hz 

 

1.11.4.6 Kushtet e mjedisit 

Gama e Temperaturës së Ambientit 

Gama e temperaturës së punës: -5 ° C deri + 55 ° C (ose 23 ° F deri në + 122 ° F) 

Testuar sipas IEC 60068-2-1: - 40 ° C operacion (16 orë) 

Testuar sipas IEC 60068-2-2: + 85 ° C operacion (16 orë) 

Lageshtia relative nga deri në 5 deri në 95%, jo kondensuese 

 

 

 

1.11.5 Monitorimi i sistemin e percaktimit te vendodhje se gabimit (Remote) 

Te ngrihet sistemin e percaktimit te vendodhje se gabimit ne distance. Te kriojohet akses 

monitorimi dhe konfigurimi ne godinen qendrore te OST sh.a. Sistemi do instalohet dhe 

konfigurohen ne workstation-in egzistues i vendosur  ne godinen e OST sh.a . Te dhenat do 

meren nepermjet rrugeve te telekomunikacionit. 

 

1.11.6 Mjetet  e komisioneve dhe konfigurimit 

Paisjet e sistemin e percaktimit te vendodhje se gabimit duhet te kene nje soft ose faqe 

interneti (web browser) permes se ciles eshte e mundur te konfigurohet pajisja dhe te 

kontrollohet gjendja e saj. Duhet te jete e mundur qe te vendosen te gjitha parametrat duke 

perfshire llojin e komunikimit, cilesimet e shkaktuara,adresen IP, menyrat e funksionimit te 

pajisjes, zonen orare dhe detajet e ndryshimit te ores. Gjithashtu do te jete e mundur qe te 

vendosen ne menyre manuale  module te zgjedhura te linjes, te rivendosen parametrat dhe te 

shikohet forma e vales bredhese e avarise se fundit.  Softi ose webpage duhet te arrij 

komunikimin nga nje nderfaqeje web standard nepermjet nje lidhje ethernet ose modem. 
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Duhet te jete e mundur te shkarkohen te dhenat e zgjedhura ne nje pajisje kompjuterike te lidhur 

me USB qe me vone mund te shfaqet ne programin e analizes. 

 

2 Analiza Software   

Softueri i analizes duhet te bazohet ne arkitekturen klient/server dhe te ruaje te dhenat ne nje 

baze te dhenash. 

Sistemi gjate avarise, nepermjet komunikimit te marre te dhenat nga regjistruesi i defekteve te 

bazuar sipas linjes perkatese qe monitorohet. Ngjarjet e shkaktuara do te renditen automatikisht 

dhe distanca nga avaria do te llogaritet dhe do te shfaqet. 

Duhet te kete akses  te shkarkohen te dhenat ose event lista e avarivse qe ndodh si dhe te ruhen ne 
folderin e vet te softit. Informacioni i formes se vales nga secila ane e defektit duhet te jete ne 
gjendje te shfaqet ne menyre grafike se bashku me distancen ndaj defektit. 
Sistemin i percaktimit te vendodhjes se gabimit duhet vendosur ne pune nga nje inxhinier i 

autorizuar,  i certifikuar dhe i miratuar nga prodhuesi per te siguruar montimin dhe konfigurimin 

e sistemit te pergjithshem te vendndodhjes se defektit nepermjet vales bredhese s. Nje periudhe 

garancie e zgjatur duhet shoqerohet me kete sherbim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.12 KERKESA TEKNIKE PER PAJISJET  

 

 

 

Kerkesat minimale te pajisjeve dhe kriteret e projektimit dhe performances 

Pershkrimi 

Njesia Kerkesat teknike 

minimale te 

kerkuara 

Kerkesa

t 

teknike 

te 

ofruara 

    

Te pergjitheshme    

Distanca e izolimit mm/kV 25.2  
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Celes 110 kV    

Prodhuesi    

Tipi/Emërtimi 
 Perdorim  i 

jashtem 

 

Standard i aplikueshëm 
 IEC 62271-1;          

IEC 62271-100 

 

Lloji i ambientit te shuarjes se harkut  SF6  

Lloji i operimit  Tre fazor  

Tipi i mekanizmit   Me susta  

Tensioni nominal i punes kV 110  

Tensioni maksimal i punes kV 123  

Qendrueshmeria ndatensionit Impulsiv 

1.2/50µsec 

kV peak 550  

Qendrueshmeria ndaj tensionit industrial kV rms 230  

Frekuenza Nominale Hz 50  

Numri i fazave  3  

Rryma Nominale (per celesat dales) A 1250  

    

Qendrueshmeria ndaj rrymes se Lsh (1sec) kA 25  

Qendrueshmeria ndaj rrymes se Lsh 

impulsive 

kA peak 80  

Numri i bobinave te ckycjes  2  

Numri ibobinave te kycjes  1  

Sekuenca nominale e operimit 
 0-0.3s-CO–3 min-

CO 

 

Koha maksimale e ckycjes msec ≤60  

Koha maksimale e kycjes msec ≤100  

Furnizimi me energji elektrike për motor, 

Qarqet e kontrollit, Sinjalizimin 

V DC 220 

 

 

Furnizimi me energji elektrike për motor, 

Qarqet e kontrollit, Sinjalizimin  

V DC 220 

 

 

Furnizimi me energji për ndriçim dhe 

ngrohje 

V AC 230  

Koeficinti pol-për- pol  1.3  

Qendrueshmeria ne lodhje mekanike  M1  

Kontakte normalisht te hapura  12  

Kontakte normalisht te mbyllura  12  

Presioni i gazit per alarm - bllokim te 

celesit 

 0.6-0.7  

Tipi i mekanizmit te karikimit te sustave 

 Te karikueshme 

me dore dhe 

motor  

 

Klasa mbrojtese  IP54  

    

Ndares 110 kV me nje thike toke dhe me 

dy thika toke 

   

Prodhuesi    

Tipi/Emërtimi  I jashtem  

Standard i aplikueshëm  
IEC60129/265/27

3, IEC60694, 
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IEC62271-102 

Tipi i operimit  Center- break  

Lloji i mekanizmit te operimit  

me motor(3pole-

një motor) dhe 

manual 

 

Operimit per thikat e tokes  

me motor(3pole-

një motor) dhe 

manual 

 

Koha e operimit per thikat e tokes sec ≤15  

Tensioni maksimal i punes kV 123  

Tensioni nominal i punes kV 110  

Rryma Nominale per daljet A 1250  

Rryma Nominale per thikat e seksionuesit A 2000  

Qendrueshmeria ndaj tensionit Impulsiv 

Faza-tokë 
kV peak 550 

 

Qendrueshmeria ndaj tensionit 

Impulsivndermjet distances se izolimit 
kV peak 630 

 

Qendrueshmeria ndaj tensionit industrial 

50 Hz Faza me tokën 
kV rms 230 

 

Qendrueshmeria ndaj tensionit industrial 

ndermjet distances se izolimit 
kV rms 265 

 

Frekuenca nominale Hz 50  

Numri i fazave  3  

Qendrueshmeria ndaj rrymes se L.sh. (1s) kA 25  

Qendrueshmeria ndaj rrymes se Lsh 

impulsive. 
kA peak 80 

 

Tensioni per qarqet e kontrollit dhe te 

mbrojtjes rele. 
V DC 

220  

 

 

Tensioni per qarqet e kontrollit dhe te 

mbrojtjes rele.  
V DC 

220  

 

 

Tensioni per ngrohës. V AC 230  

Klasa mbrojtese  IP54  

    

Transformatore rryme 110 kV    

Prodhuesi    

Tipi  I jashtem  

Standard i aplikueshëm  IEC 61869-1/2  

Lloji i ambientit izolues  Oil imersed  

Lloji i izolimit  të jashtem  porcelani  

Tensioni Nominal kV 110  

Tensioni Maksimal kV 123  

Qendrueshmeria ndaj tensionit Impulsiv   kV peak 550  

Qendrueshmeria ndaj tensionit Industrial kV rms 230  

Qendrueshmeria ndaj rrymes se Lsh (1sec) kA 25  

Qendrueshmeria ndaj rrymes se Lsh 

impulsive 

kA peak 80  

Rryma nominale ne sekondar A 1  

Rryma nominale ne primar  A 300-600  

Numri ibobinave sekondare :  4   

Te destinuara per matje  1   
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Fuqia e bobines sekondare te matjes VA 20  

klasa e saktësisë e bobines se matjes  0.2s  

Numri i bobinave për mbrojtje  3  

Fuqia  e bobinave te mbrojtjes VA 20  

klasa e saktësisë e bob te mbrojtjes  5P20  

    

Transformatore tensioni  kapacitiv 110 

kV 

(i traktit dhe zbarres) 

   

Prodhuesi    

Tipi  I jashtem   

Ambienti Izolues   Oil imersed  

Lloji i izolimit  të jashtem  Porcelan  

Standarti i Aplikuar    IEC 61869-1/5  

Qendrueshmeria ndaj tensionit impulsiv   kV peak 550  

Qendrueshmeria ndaj tensionit industrial kV rms 230  

Tensioni nominal i punes kV 110  

Tensioni maksimal i punes kV 123  

Tensioni Nominal ne Primar  kV 110/√3  

Tensioni nominal ne sekondar(sekondari i 

pare) 

kV 0.1/√3  

Tensioni nominal ne sekondar(sekondari i 

dyte) 

kV 0.1/√3  

Fuqia ne dalje VA/VA 2x30  

Klasa e saktësisë:    

 për peshtjellen  matëse  0.2  

 për peshtjellen e mbrojtjes    3P  

Fuqia e bobines sekondare totale VA 1x30/1x20  

    

Shkarkues 110kV pa hapesire xixe me 

oksid zinku 

   

Prodhuesi    

Tipi/Emërtimi  I jashtem  

Standarti i Aplikuar  IEC60099/4  

Qendrueshmeria ndaj tensionit impulsiv kV peak 550  

Qendrueshmeria ndaj tensionit industrial kV rms 230  

Tensioni nominal i punes ne  vazhdimesi 

Ucc  

kV 96  

Rryma nominale e shkarkimit kA 10  

Frekuenca nominale Hz 50  

Klasifikimi i shkarkuesit  Regjime sh. te 

renda 

 

    

Numratori i shkarimit te shkarkuesit    

Prodhuesi    

Tipi/Emërtimi    

Treguesi    dixhital/analog  

Klasa e mbrojtjes  IP54  

Numri treguesve per tre (nje) shkarkues    1  
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Zbarrat 110 kV     

Prodhuesi    

Standarti i Aplikuar  EN 50182  

Lloji /materiali (zbarat dhe pajisjet lidhese)  ACSR 305/40  

Tipi i morsetave  Me bulona  

Rryma Nominale per thikat e seksionuesit A 2000  

Qendrueshmeria ndaj rrymes se Lsh (1sec) kA 25  

Rezistenca omike ne 20 C    

Izolatoret e varur    

Prodhuesi    

Standarti i Aplikuar  IEC 60383  

Lloji /materiali (zbarat dhe pajisjet lidhese)  Porcelen ose qelq  

Tipi   Cap and Pin  

Forca elektromekanike kN   

Distanca nominale e shkarkimit mm   

    

Konstruksionet metalike    

Prodhuesi    

Standarti i Aplikuar  DIN17100;DIN79

90;DIN EN 1461 

 

Faktori i sigurise  2  

Trashesia e galvanizimit per seksione   

≥6mm 

µm 85  

Trashesia e galvanizimit per seksione  

3mm-6mm 

µm 70  

Trashesia e galvanizimit per bulonat ; 

dado;rondele 

µm 70~85  

    

Sistemi i tokezimit    

Standardet e aplikuara  IEEE 80, IEC 

60621 

 

Seksioni minimal i percjellesit te bakrit mm2 70  

Menyra e lidhjes  - presim/ 

eksplodim 

 

Diametri i shufrave Cu per shtizat 

rrufepritese 

mm 8  

Rezistenca e izolimit te gjithe nenstacionit  Ω ≤ 0.5  

Thellesia minimale e vendosjes se rrjetit m 0.8  

    

 Mates i Energjise Elektrike    

Prodhuesi -   

Tipi -   

Permasat mmxmm   

Konsumi i energjise VA   

Klasa e saktesise - 0.5S  

Rrymat e hyrjes  A 5  

Tensionet hyrese v 3x57.7  

Raportet e testeve tip   Po  

Raportet e testeve rutine  Po  

    



98 

 

Instalimet AC/DC    

Standarti i Aplikuar  IEC 61439, IEC 

60947 

 

Tipi i instalimit  I brendeshem  

Numri i fazave  3+N  

Prodhuesi    

Numri i zbarave  1  

Lloji i operimit  Tre fazor  

Tensioni nominal i punes kV 0.4  

Tensioni maksimal i punes kV 1  

Qendrueshmeria ndatensionit Impulsiv 

1.2/50µsec 

kV peak 10  

Qendrueshmeria ndaj tensionit industrial kV rms 3  

Frekuenza Nominale Hz 50  

Numri i fazave  3  

Rryma Nominale) A 400  

Qendrueshmeria ndaj rrymes se Lsh (1sec) kA 25  

Qendrueshmeria ndaj rrymes se Lsh 

impulsive 

kA peak 40  

Tensioni për motor, qarqet e kontrollit, 

sinjalizimin  

V DC 220  

Tension për ndriçim dhe ngrohje V 230  

Raportet e testeve tip  Po  

Raportet e testeve rutine  Po  

    

Paneli i shperndarjes 220V DC    

Prodhuesi    

Standarti i Aplikuar  IEC 61439, IEC 

60947 

 

Tipi i instalimit  I brendeshem  

Numri i fazave  2  

Numri i zbarave  1  

Tensioni nominal i punes VDC 220  

Qendrueshmeria ndaj tensionit industrial kV rms 3  

Frekuenza Nominale Hz 50  

Raportet e testeve tip  Po  

Raportet e testeve rutine  Po  

    

Radrizatori 220V DC    

Prodhuesi    

Standarti i Aplikuar  IEC 60146,   

Tipi i instalimit  I brendeshem  

Lloji i kontrollit  Me tiristor  

Lloji i ftohjes  Vetventilim  

Tensioni nominal ne hyrje V AC 400  

Tensioni nominal ne dalje V DC 220 ±20%  

Frekuenca nominale Hz 50  

Rryma nominale ne dalje A 50  

Lloji i mbrojtjes  IP 45  

Vendosur ne boks metalik  Po  
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Tensioni i ngarkeses per bateri dhe 

tolerancat 

V ±   

Tensioni i ngarkeses konstante V ±   

Niveli i zhurmes dB   

Pesha    

Dimensionet L x W x H     

Raportet e testeve tip  Po  

Raportet e testeve rutine  Po  

    

Baterite 220V DC    

Prodhuesi    

Standarti i Aplikuar  IEC 60896-21/22   

Tipi i instalimit  I brendeshem  

Lloji     

Tensioni nominal ne dalje V DC 220 ±20%  

Kapaciteti minimal Ah 300  

Tensioni per cdo njesi    

Dimensionet e boksit te baterise L X H X 

B 

mm   

Pesha e baterise kG   

Vendosur ne ambient korrozioni  Po  

Raportet e testeve tip  Po  

Raportet e testeve rutine  Po  

Tensioni nominal i baterise U0/U kV 0.6/1  

    

Kabllot e tensionit te ulet     

Prodhuesi    

Standarti i Aplikuar  IEC 60502-1  

Tipi i instalimit  I brendeshem  

Tipi i kabllit    

Materiali percjelles kG baker  

Materiali izolues  PVC  

Raportet e testeve tip  Po  

Raportet e testeve rutine  Po  

    

Instalimi i ndricimit dhe fuqise    

Standarti i Aplikuar 

 IEC 609 

60/68/69/, IEC 

IEC 60 227 

 

Ndricim i avarise me rryme te vazhduar  Po  

Ndricimi i nenstacionit ana 110kV  Po  

Raportet e testeve tip  Po  

Raportet e testeve rutine  Po  

    

Kanalinat    

Standarti i Aplikuar  IEC 61537  

Materiali  celik  

Lloji i galvanizimit  Galvanizim  te 

ngrohte 

 

Trashesia e galvanizimit ne te ngrohte µm 100  
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Mbrojtja Rele 

 

   

1.Relete 

 

   

standard  IEC60255  

protokoll komunikimi  IEC61850  

Temperaturamaksimalee ambientit për 

saktesine nominale (acu-) 

° C -  

 

 

Temperaturamaksimale e magazinimit ° C -  

 

 

Lageshtia maksimale %   

Testet e pajtueshmerise elektromagnetike  EN50081, 

EN50082-1 

IEC60255-6 

 

Testet e izolacionit  IEC60255-5 

IEC60870-2-1 

 

testetmekanike(dridhje dhe stresinga 

goditja) 

 IEC60255-2-1 

IEC60068-2 

 

Furnizimi DC VDC 110-250 V  

Rryma nominale nga TR i Rymes A 5  

    

Kontaktet dalese te releve    

Per tregim    

 tensioni max  i punes V DC 300  

 rryma max.  E punes (1s) A 30  

 rryma e vazhdueshme A 5  

 Fuqia e punes ne tensionin nominal 

V DC 

W 1000  

Per ckycje    

 numri     

 tensioni max. i punes V DC 300  

 rryma max A 30  

 Rryma e punes e vijueshme   A 5  

 Fuqia e kerkuar ne tensionin 

nominal V DC 

W 1000  

 Fuqia e hapjes ne tensionin nominal 

V DC L/R< 40 ms 

W 30  

    

Izolimi    

Hyrjet AC  (per nje minute tek te gjitha 

qarqet dhe te kaseta e tokes) 

kV IEC 60255/60870-

2-1  

2,5, 50 Hz 

 

Hyrjet dhe daljet DC (per 1 minute tek te 

gjitha qarqet dhe tek kaseta e tokes) 

kV 3,5  

Qendrueshmeria ndaj tensionit impulsiv   kV peak 2,5  

    

2-Panelet    

Standarti  IEC60529  
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Klasae mbrojtjes  IP 54  

Trashesia e fletes se celikut mm Jo me pak se 2 

mm 

 

Lartesia maksimale mm 2200  

Gjeresia maksimale mm 900  

Thellesia maksimale mm 800  

Materiali i deres ballore -   

ngjyra - RAL 7035 ( te 

bihet dakord me 

OST) 

 

    

3-Mbrojtja distancionale per daljen e 

linjes,Mbrojtja Kryesore1 

   

fabrikimi    

Tipi/Emertimi    

Tipi/Emertimi    

Kapaciteti/overcurrent    

 I perhershem XIn 2  

 10 sec  XIn 50  

 1 sec XIn 100  

Ngarkesat (per faze)    

 Qarku i rrymes VA <20 
 

 

 Qarku i tensionit VA <20  

Temperatura e ambjentit oC   

Shkalla e vlerave Ohm   

Shkalla e koheve s   

Numri minimal i zonave te impendaces te 

pavaruara 

- 4  

Lloji ikarakteristikës së teleprotection - BI/BO/FO  

Menyra e ckycjes 1/3 faze   

Numri minimal i cikleve te AKR (AR 

cikle) 

-   

Percaktuesi i defekteve dhe rregjistrusi i  

ngjarjeve 

- PO  

komunikimi ne distance    

 Protokolli - 60870  

 Shkalla etransmetimit Baud Min 960  

Hyrje Binare  ≥30  

Dalje Binare  ≥12  

Kontakte dalese fuqishme (Power relay)     8  

Kontakt per difekt ne rele                            1  

LED     

RUN (green)  1  

ERROR (red)  1  

LED Tregues   ≥14  

Koha operimit kontakteve     

NO contact   ≤8 ms  

NO/NC contacts (selectable  ≤8 ms  

Fast NO contact  ≤5 ms  

High speed contacts  ≤1ms  
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Testet e Izolacionit  Standart IEC 

60255-5 dhe 

60870-2 

 

Qarqet e leshimit    

Impedenca minimale e veprimit te reles Ohm   

Numri ielementevete veprimit  5zona  

Shkalla  eimpedences per veprim    

 Drejtimi iperpara Ohm/faze PO  

 Drejtimi imbrapa Ohm/faze PO  

Shkalla e rrymes se veprimit (3xI0) XIn   

saktesia %   

Reseting raporti i resetimit (rikthimit)    

    

Qarqet e matjes distancionale    

Lloji imatjes    

Numri ielementevematëse  5zona  

Shkalla e Impedences    

a) rezistenca-min Ohm/Fz   

-max Ohm/Fz   

b) reaktanca-min Ohm/Fz   

-max Ohm/Fz   

Koha minimale e stakimit ms 30ms  

Shkalla e tarimit te Impedences me 

token/impedanca e squences zero te linjes  

   

 amplitude Ohm   

 kënd  grade   

saktësia %   

Shkalla e Tarimit  Gjere  

 Zona baze Ohm   

 Zona e dyte  Ohm   

 Zona e trete Ohm   

 Zona e katert Ohm   

 ndryshimtë drejtimit Po/jo   

    

Funksione Ndihmese    

Aftësi per rikycje automatike, Nje/ multi-

faze 

Po/jo po  

Interfacespërteleprotection Po/jo po  

Bllokim te luhatjes se fuqise Po/jo po  

Refuzim i kycjes  Po/jo po  

Funksioni mbikqyrës i qarqeve Po/jo po  

Funksioni sinkroncekut  Po/jo po  

    

4. Mbrojtja overcurrent(50/51, 50N/51N)    

Te dhenat nominale    

 frekuenca Hz 50  

 rryma A 5  

    

Karakteristikat kryesore    
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Shkalla e tarimit te rrymes (nga-ne) xIn 0.05-200  

Saktesia ne matje % 1  

Raporti i rivendosjes -   

Shkallet e Kohes s   

Numri minimal iDTLpër 50/51 - 3  

Numri minimal iIDMTpër 50/51 - 5  

Numri minimal iDTLpër50N/51N - 3  

Numri minimal iIDMTpër50N/51N - 5  

    

5. MbrojtjaDrejtuar per defekt me 

token(67N)brenda mbrojtjes rezerve 

   

Te dhenat nominale    

Rryma A 0,05-0,8  

Tensioni V 0,5-10  

Frekuenca Hz 50  

    

Karakteristikatkryesore    

Shkallet e tarimit te rrymes(Lsh tokë) xIn   

Saktesia ne matje %   

Raporti i rivendosjes    

Koha e perzgjedhjes (veprimit) ms   

Elementi i drejtuar    

 Kendi i matjes grade   

 ndjeshmeria    

 Koha e veprimit ms   

    

6.Automatika e Kycjes se Perseritur (79)    

Karakteristikatkryesore    

Numri iRikycjeve    

Cikli nje fazor  PO  

Cikli trefazor  PO  

Koha e plote epër Ciklin 3-Fazor s   

Koha e rivendosjes s   

    

7. Mbrojtja nga mbitensionet (59)    

Shkalla e tarimit mbitensioni niveli 1 V PO  

Shkalla e tarimit mbitensioni niveli 2 V PO  

Vonesa ne Kohe niveli 1 s   

Vonesa ne Kohe Niveli 2 s   

8. Mbrojtja e tensionit minimal (27)  PO  

Shkalla e tarimit nenitensioni niveli 1 V PO  

Shkalla e tarimit nentensioni niveli 2 V PO  

Vonesa ne Kohe niveli 1 s   

Vonesa ne Kohe Niveli 2 s   

9. Funksioni synchroncheck (25)  PO  

Menyrat e Operimit  PO  

tensionet V PO  

matja e ΔU V Po  

matja e Δφ grade PO  

10. Mbrojtja nga mosbalancimi i    
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ngarkeses dhe renditja e kundert (46) 

Shkalla e tarimit te rrymes niveli 1 A PO  

Shkalla e tarimit te rrymes niveli 2 A Po  

Vonesa ne Kohe niveli 1 s   

Vonesa ne Kohe Niveli 2 s   

11. lokalizatori i defekteve ne linje ne 

rele (FL) 

 PO  

Karakteristikat kryesore    

Shkalla e tarimit (ohms ne sekondar)  PO  

Saktësia ematjespërrrymate Lsh % e gjates. se linjes Po  

Koha  minimale në mes të leshimit   

Të lokalizatorit te defektit dhe difektit 

ms Po  

12. Instrumenta tregues dhe mates    

Kryenmatjet: Volt, Amps, Watts, 

VARs,VA,Cosϕ, frekuenca,energji  aktive 

dhe reaktive. 

   

Fabrikuesi -   

tipi -   

permasat mmxmm   

Konsumi i energjise VA ≤20  

Klasa e saktesise - 0.5  

13. Releja  e kontrollit  per daljet e linjes 

110KV dhe seksionimit 110kV 

   

Fabrikimi    

Tipi/Emertimi    

Kapacitetiovercurrent    

 I perhershem XIn 2  

 10 sec  XIn 50  

 1 sec XIn 100  

Rryma nominale, In A 5  

Tensioni nominal, Un V 100  

Frekuenca, fn Hz 50  

Tensioni ndihmes nominal Volt 110-250 DC  

Tensioni i hyrjeve binare  Volt 80  

Rryma ne regjim vazhduar  XIn 3  

Rryma ne 1 sek XIn 100  

Tensioni ne regjim vazhduar XUn 1,3  

Dimensionet (Hausing)  ½   19’’  

 Qarku i rrymes VA <20 
 

 

 Qarku i tensionit VA <20  

Temperatura e ambjentit ne kushte 

specifike 

oC -  

 

 

Temperatura e ambjentit kushte normale 

pune 

oC -  

 

 

Auto test  Po  

Testet e Izolacionit    

  

 Standart IEC 

60255-5 dhe 
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 60870-2 

komunikimi ne distance    

 Protokolli - 61850  

 Shkalla e transmetimit Baud   

    

Konsumi fuqise     

Per In=1A VA ≤0.1  

Per In=5A VA ≤0.5  

    

Numri i elementeve mates :    

Rryma Ph-Ph  3  

Rryma Ph-toke  4  

Tensione Ph-toke  4  

Tensione Ph-Ph  3  

    

Hyrje Binare  ≥30  

Dalje Binare  ≥11  

Kontakte dalese fuqishme (Power relay)     4  

Kontakt per difekt ne rele                            1  

LED     

RUN (green)  1  

ERROR (red)  1  

LED Tregues   ≥14  

Koha operimit kontakteve     

NO contact   8 ms  

NO/NC contacts (selectable  8 ms  

Fast NO contact  5 ms  

Testet e Izolacionit  Standart IEC 

60255-5 dhe 

60870-2 

 

Funksioni synchroncheck (25)  PO  

Menyrat e Operimit  LL/LD/DL/DD  

tensionet V   

matja e ΔU V   

matja e Δφ grade   

Annunciatori i Alarmeve    

    

Numri I kanaleve te alarmeve 16 Kanale   

Tipi I kontakteve per sinjale Kontakte normalisht 

te mbyllur 
PO  

 Numurues pulsi   

Tensioni I gjeneruar ne kontakt Tension 48 V dc + 

20 % 

  

Rryma qe kalon ne kontaktin e mbyllur 4 mA ±20%   

Hyrja e kanaleve dhe koha e rikthimit 

5 ms, 20 ms * ), 100 

ms, 

1 s, 5 s, 20 s, 60 s or 

160 s 
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Vlera te tjera te 

mundura brenda 

komunikimit serial 

Frekuenca maksimale e numerimit 3 Hz   

Trainim per personelin e SMR per 

Relete e Kontrollit Mbrojtjen 

Distancionale Mbrojtjen Back up prane 

kompanise prodhuese. 

10 dite 2 persona 

inxh elektrik nga 

SMR 

  

    

Reset Inputs    

Kanal per njohje/rikthim Kontakte te mbyllur   

Ritkthimi pajisjes zanore Kontakte te mbyllur   

Tensioni I kontrollit per qarqet 

njohje/rikthim (nga ushqimi I brendeshem)

  

48 V dc + 20 % 

 

  

Reflash signal outputs 

 

   

Llampa dalese paralele 16   

Dalja e Pajisja zonore 1 rele   

Dalja e mbrenshme te vete- supervizimit 1 rele   

Tipi I kontakteve te relese dalese Kontakte normalisht 

te hapura qe mund te 

ndryshohen ne te 

mbyllura 

  

Rryma nominale e kontaktit/breaking 

voltage   

3A/250 V, 50 Hz   

Breaking capacity per rrymen e vazhduar 

kur  

ngarkesa konstante L/R< 40ms  

per tension 48/110/220 vdc 

3 A/0.25 .15 A   

Portat e komunikimit serial 

 

   

Protokoll SPA bus ;Ethernet 

 

  

Interface RS 485,USB   

Data interchange speed,   selectable 9600 Baud   

Bus connection modules As per standart 

 

  

Ushqimit ndihmes  

 

80. . .265 V DC   
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Fuqia  20 VA-50VA   

Kushtet ambjentale 

 

   

Temperatuara e punes 
-10. . . +55°C 

  

Temperatura e magaziminit -40. . . +70°C   

Ngrohja dhe lageshtia as per I EC 68-2-3 < 95 % max. 56 d/y at 

+40 C 

  

Degree of protection by enclosure IP 40   

    

    

PAISJET PER SISTEMIN E 

TELEKOMUNIKACIONIT 

   

    

SFP SDH STM-4 & Ethernet (Max. 60 

km) 

   

Aplikimi SDH& Ethernet   

Data Rate 622 Mbps& 10Gps   

Laser Transmitter 1550nm ose 1310 

nm 

  

Fiber type Single Mode   

Interface LC connector   

Distanca e transmetimit ≈ 60 km   

Patch corda optike    

Tipi Patch corda optike 

duplex 

  

Tipi i FO Single Mode   

Tipi i konektorit LC – FC, FC-FC   

Gjatesia 10 m   

    

Radrizatori 48 VDC    

Rendimenti                                  > 92 %   

Interval i gjere i tensionit hyres Ѵ   

Korrektim i faktorit te fuqise Ѵ   

Dalje konstante e fuqise Ѵ   

Interval i gjere i temperatures se punes Ѵ   

Kontroll me mikroprocesor  Ѵ   

Rregullim i bute i tensonit dales Ѵ   

Sistem modular    

Instalim i moduleve “Hot pluggable” Ѵ   

Komutim i moduleve “switched mode” Ѵ   

I projektuar per punime industriale Ѵ   

    

Karikim i baterive Automatik:    

Karikim me tension konstant (Float mode); 

karikim me rryme konstante (Boost mode); 
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Kontrolli i parametrave Me ekran dixhital ne 

pjesen e perparme  

  

Mbrojtje -   

- Rikthim nga bateria;   

- Kundra rrymave dhe 

tensioneve te larta; 

  

    

Hyrja:    

Tensioni nominal  230 V rms   

Intervali i tensionit te lejuar ne hyrje 85 ÷ 300 Vrms   

Rryma hyrese max. 15 A   

Frekuenca  45 ÷ 65 Hz   

Mbrojtje Nga tensioni me i 

larte ose me i ulet se 

230V 

  

Cos ф                                                ≈ 1.0   

    

Dalja:    

Tensioni nominal  48 Vdc   

Interval i tensionit  42 ÷ 58 Vdc   

Qendrueshmeria ± 250 mV   

Fuqia nominale  ≥3000 W   

Rryma nominale ≥60 A   

Mbrojtje nga mbitensioni (OVP) 59 ± 1 V   

Rendimenti (%)                                  > 92 %   

Funksionimi normal                    Karikimi i baterive 

sipas nivelit te 

tensionit  

  

te kerkuar nga topologjite e ndryshme.    

    

Standardet e sigurise EN 60950, UL 

60950 

  

Klasa e mbrojtjes ≥IP 20   

Temp. e punes  -45 ÷ +75  ° C   

Zhurma ˂ 48 dB (A)   

Lageshtia relative max. ˂ 95 %   

Ftohja: Ftohje e forcuar 

(sistem ventilimi) 

  

    

Instalimi: Duhet te jene te 

instalueshem ne 

kabinet industrial me 

kornize 19 inch, per 

instalim ne dysheme 

te pershatshem per 

radrizator dhe set 

baterish. 

  

Standarte ETSI EN 300 132-1; 

ETSI EN 300 132-2; 

EN 55022 Class. B 

  

Set baterish (me gel) 48 VDC     
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Tipi:  BATTERY – GEL 

VRLA (me valvul 

rregullimi) 

  

Instalim i lehte ne kabinete Ѵ   

Riciklim 100% Ѵ   

Tensioni total: 48 Vdc   

Kapaciteti: 150 Ah   

Tensioni nominal i nje baterie 12 Vdc   

Rryma e lidhjes se shkurter (standarti IEC 

60896 21-22) 

≈ 3000 A   

Rezistenca e brendshme (standarti IEC 

60896 21-22) 

≈ 4 mohm   

Veteshkarkim ne 20 ° C ˂2% / muaj   

Numri i baterieve ne set 4 cope   

Mbushja: Gel   

Jetegjatesia: ≥10 vjet   

Terminalet Tipi femer me fileto 

per bullona M8 

  

Piastrat positive dhe negative te jene prej 

aliazhi te trashe calcium-kallaji. 

Ѵ   

Elektroliti konsiston ne mikrofibra qelqi 

me porositet shume te larte. 

Ѵ   

Konteiner dhe kapak ne ABS Ѵ   

Te jene te ngurta,hermetike me xhel qe nuk 

kane nevoje per mirembajtje. 

Ѵ   

Aksesore montimi dhe instalimi Ѵ   

Standarte - IEC 60896 Part 21 

- VRLA methods of 

testing 

  

    

    

SISTEMI I KONTROLL-

MONITORIMIT (SCMS) 

   

    

PAISJA RTU  

    

Parameteri    

Temperatura Minimale -25°C/72 h 8   

(cold) -40°C/72 h 9   

 

Temperatura Maksimale 70°C/96 h 

  

(dry heat) 10% rF   

Transferimi i nxehtesise 25/40°C/120 h   

 95% rF   

Gradienti i Temperatures ≤ 30°C/h   

    

Humiditeti Relativ 5…95%   

    

Humiditeti Absolute  ≤35 g/m3   

    

Presioni i Ajrit 70…106 kPa   

 (up to 3000 m)   
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Shkalla e ndotjes 2   

    

Shkarkimi Slektro-Statik 8 kV-L   

(ESD) 6 kV-K   

Fusha Elektromagnetike 10 V/m   

 80 MHz…1 GHz   

 3 V/m   

 1…2.7 GHz   

Fusha Elektromagnetike 50Hz 100 A/m (cont.)   

 1000 A/m (3 s)   

Fushat magnetike tip puls 1000 A/m   

Tensionet interferuese  79 dBμV   

Vlerat mesatare (0,15…0,5 MHz)   

 60 dBμV   

 (0,5…30 MHz)   

Tensionet interferuese  66 dBμV   

Vlerat mesatare (0,15…0,5 MHz)   

 60 dBμV   

 (0,5…30 MHz)   

Tensionet interferuese  40 dBμV/m   

Vlerat mesatare pik (30…230 MHz)   

    

MODULI I PROCESIMIT    

    

Procesori 

Altera Cyclon ose 

ekuivalent  

  

Frekuenca e berthames dhe e 

sistemit  

Core Clock: ≥667 

MHz 

  

    

 

System Clock: ≥ 333 

MHz 

  

Tipi dhe saktesisa e references 

se kohes se sistemit  

Quarz 50 Mhz, ± 50 

ppm 

  

Sinkronizimi i kohes dhe burimet e 

sinkronizimit • 

Buffered 

maintenance-free 

72h 

 

 • 

Automatical 

daylight-saving 

time/normal time 

change 

 

 • NTP time server  

 • 

IRIG-B connected 

over X5 (RS-232) 

 

Saktesia e impulsit sinkro. 

Kohe reale  RTC ± 

3.5 ppm (-40°C to 

+80°C), ± 2 ppm (0°C 

to 40°C) 

  

Saktesia pa reference kohe 12,6 ms/h   

Memorja e Programit  

≥64 MB – Boot Flash 

eMMC Flash 2 GB 

  

Memorja kryesore  

≥DDR3 RAM 512 

MB 

  

Memorja jo volatile lokale NVRAM 256kBytes   

Memorja jo volatile SD card ≥2 GB   

Numri max i pikave te punes 400 000    
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Madhesia max e programit baze ≥3 MB   

BLLOKU I USHQIMIT    

Tensioni ne hyrje : 

DC 100 V to DC 240 

V 

  

Banda e Operimit : 

DC 82.5 V to DC 286 

V 

  

    

Rryma ne qarkun e hyrjes : 0.68 A at DC 82.5 V   

 0.55 A at DC 100 V   

 0.24 A at DC 240 V   

 0.20 A at DC 286 V   

Konsumi i fuqise  55.5 W at DC 82.5 V   

 55.1 W at DC 220 V   

 55.3 W at DC 286 V   

    

Panel i brendeshem    

Standarti  IEC60529  

Klasae mbrojtjes  IP 54  

Trashesia e fletes se celikut mm Jo me pak se 1 mm  

Lartesia maksimale mm 2005  

Gjatesi maksimale mm 2100  

Gjeresi maksimale mm   

Thellesi (pjesa nen bazament) mm 100  

Materiali i deres ballore -   

Ngjyra -   

    

    

Workstation Operatori                                                                                        

Prodhuesi    

Shteti i origjinës  CE  

Тipi Strehimit  Desktop  

Standartet e Aplikuara ЕN, IEC & ISO  Po  

    

Furnizimi me tension:    

Tensioni i vlerësuar i furnizimit V AC 220±15%  

Detaje të tjera:    

Тipi Procesorit  Intel ose ekuivalent  

Frekuenca e operimit të procesorit GHz >=3.0  

Тipi Memories  ≥ DDR3-1600 

SDRAM 

 

Kapaciteti Memories MB >=8192  

Тipi kartave grafike  Dual-head  

Numri I kartave grafike  2  

Memoria kartave grafike MB ≥1024  

Kapaciteti Hard Diskut GB ≥1024  

    

Ekran     

Display inc ≥ 24  

Тipi  LCD ose ekuivalent  

Shteti I origjinës  CE  

Standartet e aplikuara SRPS, ЕN, IEC & ISOs  Po  

Tensioni i vlerësuar i furnizimit V AC 220±15%  

Konsumi I Energjisë  23 W  

Diagonalja dukshme " 27  
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Shkalla vertikale e rifreskimit Hz >=50  

Rezolucioni ekranit pixеl 1920 x 1080 or 

better  

 

Aksesorët    

Tastiera  Po  

Мouse  Po  

Mirkrofonat  Po  

    

Porta komunikimi   ≥20 Porta   

Ndertimi Modular  Nr. Moduleve 10   

Numer Portash per Modul  2  x SFP  

Lloji i portave   Industry standard 
fiberoptic 

connectors: LC, SC, 
ST, MTRJ , and RJ45 

 

Standart   IEEE C37.90.x 

IEEE 802.1D 
IEEE 1613 

IEC61850-3 
 IEC61850-8-1 

IEC61850-9-2 
IEC 61000-6-2 
EN 50121-4 

IEC61000-4 

IEEE C37.90 
IEC 62439-3 

PRP/HSR Compilant 

 

Burimi i ushqimit   Redundant (x2 
module paralele) 

 

Ushqimi   88-300 VDC edhe 
85-264 VAC 

 

Temperatura e operimit  -40 ⁓ 85 °C  

 

Shenim: Ne respektim te nenit 23 te LPP –se ne te gjitha rastet kur permendet “marke” 

perfshihet termi “ekuivalente”. 

 

 

 


