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INSTALIMI DHE AKTIVITETET E TIJ;
Ne kuadrin e ketij relacioni Shoqëria “H4 Chrom” shpk synon të zgjerojë aktivitetin e saj minerar
në fushën e shfrytezimit të mineralit të kromit ne objektin e kromit ”Martanesh”, qarku Diber,
zona minerare konkuruese nr 231.
Për këtë qëllim shoqeria eshte pajisur me shkresen e Ministrit te Infrastruktures dhe Energjise nr.
3234/1, dt. 21.04.2020 per fillimin e procedurave per paisje me leje minerare shfrytezimi.
Ne relacion (projekt) do te percaktohet vendndodhja e veprimtarise, procesi teknologjik qe do
te aplikohet, ndikimi ne mjedis per objektin minerar qe kerkohet te pajiset me leje mjedisore. Ne
te pershkruhen ne menyre te hollesishme karakteristikat fizike te projektit, marrja ne konsiderate
e alternativave, pershkrimi i karakteristikave te mjedisit qe mund te ndikohet, pershkrimi i
ndikimeve te rendesishme te veprimtarise, parashikimi i ndikimeve indirekte, pershkrimi i masave
per zbutjen e ketyre ndikimeve, programi i monitorimit, plani i rehabilitimit, plani i menaxhimit te
mbetjeve etj...
Vendndodhja
Siperfaqja e zones se kerkuar ndodhet ne Bulqize. Qendra me e afert e banuar, nga ku ka qene
dhe eshte burimi kryesor i fuqise punetore te nevojshme eshte qyteti i Bulqizes si dhe komuna
Kraste. Per aktivizimin e ketij objekti nuk do te mungojne specialistet si zjarnnetare, manovratore,
etj.
Projekti i propozuar ndodhet 7.6 km ne jug-lindje te qytetit te Bulqizes, 5.8 km ne jug-perendim
te fshatit Valikardhe dhe 8.4 km nga komuna Kraste.
Territori ku kërkohet leja është kryesisht me reliev malor-kodrinor. Lartësitë me te mëdha ne
zone janë lartesite 1805 m. Kuota me e ulet ne zone është 1740 m
I takon ndarjes territoriale të Bashkisë Klos, rrethi Mat, qarku Dibër.
Objekti ben pjese ne harten topografike te shkalles 1 : 25 000, me nomenklature K-34-89-D-a
(Ternove) ka nje siperfaqe prej 0.144 km2 dhe kufizohet nga keto koordinata :
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Relievi
Territori ku kërkohet leja është kryesisht me reliev malor-kodrinor. Lartësitë me te mëdha ne
zone janë lartesite 1805 m. Kuota me e ulet ne zone është 1740 m. Në një shikim më të gjërë,
territori ka formën e një pllaje kodrinoro-malore, që ndërpritet nga një rrjet i dendur përrenjsh,
dimrit me ujë e verës të thatë.

RAPORT I THELLUAR I VNM.

SUBJEKTI “H4 Chrom”SH.P.K.

Me qenese konturi lindor i zones minerare ndodhet rreth 160m nga zona buferike e
monumentit natyror “Liqeni i Zi, Martanesh”, studimi tekniko-ekonomik paraqitur
prane Agjensis Kombetare te Burimeve Natyrore dhe miratuar nga Keshilli Teknik i
saj, ka parashikuar qe shfrytezimi i mineralit te kromit te behet ne nje largesi mbi
300m nga zona buferike e permendur me siper (kusht ky i percaktuar nga VKM
nr.533 dt.08.07.2005 “Per miratimin e rregullores se teknikes se sigurimit per
perdorimin civil te lendeve prasese ne Republiken e Shqiperise”). Ky kusht ploteson
edhe Ligji nr.81 dt.04.05.2017 duke ju larguar zones buferike me shume se 300m me
nje siperfaqe prej 0.0924 km2.
Me poshte keni kordinatat e zones si edhe skicat dhe planimetrite qe tregojne zonen
e shfrytezimit:

Kordinatat e zones se shfrytezimit.
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Kordinatat e zones se shfrytezimit.
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Klima
Sipas rajonizimit klimatik te Shqiperise objekti ben pjese ne zonen mesdhetare malore, nenzona
mesdhetare malore lindor me klime te ashper. Objekti eshte i lidhur me rruge automobilistike
dhe ne afersi te tij kalojne linjat e furnizimit me energji elektrike. Nga pikepamja klimatike zona
karakterizohet nga klima mesdhetare – kontinentale, me dimer te ashper dhe me vere te thate.
Sasia me e madhe e reshjeve eshte ne vjeshten e vone ne muajt Tetor- Nentor dhe ne pranvere
ne muajt Mars – Prill. Ndersa reshjet e debores jane me te theksuara ne muajt Dhjetor – Janar.
Amplitudat e temperatures midis stineve jane mjaft te medha qe zbresin nen zero grade ne muajt
e dimrit dhe deri ne 38 grade ne muajin Korrik – Gusht. Faktore ndikues ne formimin e klimes
ne kete zone eshte shtrirja ne skajin verilindor te vendit, kushtet e nje relieve kryesisht kodrinor.
Temperatura mesatare vjetore eshte 11.4-11.6° , temperaturat mesatare te janarit jane 0.5-1,
kurse ato te korrikut 21°. Vlerat me te larta te temperaturave jane rregjistruar ne Kume (38.6),
ndersa ajo me uleta – 19.
Ererat keryesisht veriore e verilindore kane shpejtesi mesatare qe luhatet 2.4 m/sek deri 3.3
m/sek dhe ne raste te vecanta deri ne 15 m/sek.
Ekstremet absolute jane -17° C deri + 39°C. Ererat keryesisht veriore e verilindore kane
shpejtesi mesatare qe luhatet 2.4 m/sek deri 3.3 m/sek dhe ne raste te vecanta deri ne 15 m/sek.
Lageshtia mesatare relative e ajrit eshte 40 %, numri i diteve me diell eshte 77 dhe me vranesira
131.
Reshjet mesatare vjetore jane 930 – 1100 ml. Maksimumi ditor i reshjeve eshte 100 ml. Shtresa
e bores vazhdon nga fundi i nentorit e deri ne fillim te prillit.
Bimësia
Sipërfaqja e vendburimit është pothuajse tërësisht e zhveshur, me pak pyje lisi, të përzier me
halorë e me shkurre, nuk është tokë bujqësore dhe mbi të nuk ka vepra të mbrojtura me ligj.
Në shpatet me pjerrësi më të madhe se 50 % bimësia është e pazhvilluar dhe e rrallë. Nëpër
rrjedhat e proskave sezonale ku akumulohen depozitime dhe sedimente të shkrifta vërehen
individë të rrallë të dushqeve dhe dëllinjës së kuqe. Zhvillim më i plotë i shoqërimeve
shkurrore vërehet në shpatet me pjerrësi nën 30%, zona në të cilët janë akumuluar
depozitimet e shkrifta proluviale.
Sipas klasifikimit të përgjithshëm fitosociologjik të bimësisë së Shqipërisë shoqërimet
bimore të zonës në studim i përkasin asaj të dushqeve gjetherënës. Ky brez shtrihet mbi
brezin e shkurreve mesdhetare mbi lartësinë 1000m.
Zona në studim mbizotërohet nga vegjetacioni i dushkajave, një grupim bimor i cili
përfaqëson pyje gjethegjëra të përhapura përgjithësisht në brezin para malor dhe malor.
Hidrografia, hidrogjeologjia,
Siç dihet masivin ultrabazik te Bulqizes e ndan ne dy pjese lugina e Vajkalit , ku mes per mes kesaj
lugine kalon zalli i Bulqizes , i cili vazhdon ne drejtim te lindjes dhe tek Ura e Çerenecit Shupenze
takohet me zallin e Okshtunit dhe vazhdojne rrugen deri sa takohen me lumen e Drinit te zi ne
veri te fshatit Gjorice. Krahas ketyre lumenjve kryesore rajoni pershkohet edhe nga disa perrenj
te tjere siç jane perroi i Thate , perroi i Helmit etj.
Krahas ketyre perrenjve dhe lumenjve ne zonen tone kemi edhe dalje te ujrave nentokesore nga
galerite e minierave si te Bulqizes , Almarines , Traverbangeve te Kreshtes etj.
Ujrat nentoksore qe burojne nga galerite e kromit Bulqize jane ujra te çarjeve dhe si rrjedhim
kane nje shperndarje jo te njetrajteshme.

Prurjet e ujit , qe ushqehen nga ujrat siperfaqesore , jane ne varesi te thellesise se punimeve e te
tektonikes dhe jane me te medha ne kohe me reshje dhe gjate shkrirjes se debores. Prishjet dhe
zonat tektonike ne disa raste sherbejne si ujembledhes per drenimin e ujrave te çarjeve te zones
per rreth tyre.
Prurjet e çarjeve te veçanta lidhen me njera tjetren me zhvillimin e punimeve te shfrytezimit.
Studimet e para hidrogjeologjike ne vendburimin e kromit Bulqize jane kryer gjate viteve 1957
dhe 1960 , te cilat jane paraqitur ne raportin gjeologjik te vitit 1960. Ne kete studim jepen te
dhena kryesisht mbi trajtimin ; regjimin e ujrave nentoksore te shkembinjve ultrabazik mbi
ujedhenien e galerive , por mungojne punimet speciale hidrogjeologjike per vleresimin e vetive
filtruese te shkembinjve qe ndertojne kete vendburim.
Me vone gjate viteve 1966-1977 ne pjesen qendrore e veriore te vendburimit te Bulqizes u kryen
studime hidrogjeologjike per te sqaruar ujembajtjen e depozitimeve kuaternare te lugines se
Vajkalit dhe lidhjen e tyre me shkembinjte ultrabazik ne sektorin e shfrytezimit. Gjate vitit 1977
ish Ndermarrja Hidrogjeologjike Tirane ne bashkepunim me Ndermarrjen Gjeologjike te Bulqizes
beri nje studim me qe kishte per qellim parashikimin e prurjeve te mundeshme te ujit ne
traverbankun Klos-Bulqize , qe u hap rreth kuotes + 400 metra mbi nivelin e detit. Punimet e
ketij studimi permbajne rilevim hidrogjeologjik , shpime , pompime etj , te cilat vertetuan edhe
njehere se zona e poshtme hidrodinamike e shkembinjve ultrabazik permban ujra ne sasira te
konsiderueshme te cilat ne traverbankun ne fjale mund te arrijne deri ne disa qindra litra/sek.
Te dhenat me interesante mbi ujrat nentoksore te shkembinjve ultrabazik i kane dhene
traverbanket qe jane hapur ne masivin e malit te Dhoksit nga ana e Bulqizes ( zona D ) dhe nga
ana e Batres.
Ujrat nentoksore qe burojne nga galerite jane ujra te çarjeve dhe si rrjedhim kane nje shperndarje
jo te njetrajteshme. Prurjet e ujit , qe ushqehen nga ujrat siperfaqesore , jane ne varesi te thellesise
se punimeve e te tektonikes dhe jane me te medha ne kohe me reshje dhe gjate shkrirjes se
debores. Prishjet dhe zonat tektonike ne disa raste sherbejne si ujembledhes per drenimin e
ujrave te çarjeve te zones per rreth tyre.
Prurjet e çarjeve te veçanta lidhen me njera tjetren me zhvillimin e punimeve te shfrytezimit.
Shkembinjte ultrabazike te masivit te Bulqizes pershkohen nga nje rrjet i dendur çarjesh , prishjesh
dhe zonash tektonike.
Ujrat e ultrabazikeve ne pergjithesi jane ujra te embla , pa ngjyre , pa ere dhe pa shije , te tipit
hidrokarbonat magneziumi , me mineralizim te pergjithshem 0.30-0.40 gr/lit , me fortesi te
pergjithshme te ujit 9.5-11 grade gjermane , PH = 8.2 e me shume.

Demografia
Siperfaqja e zones se kerkuar ndodhet ne Bulqize. Qendra me e afert e banuar, nga ku ka qene
dhe eshte burimi kryesor i fuqise punetore te nevojshme eshte qyteti i Bulqizes si dhe komuna
Kraste. Per aktivizimin e ketij objekti nuk do te mungojne specialistet si zjarnnetare, manovratore,
etj.
Projekti i propozuar ndodhet 7.6 km ne jug-lindje te qytetit te Bulqizes, 5.8 km ne jug-perendim
te fshatit Valikardhe dhe 8.4 km nga komuna Kraste.
Objekti ku do zhvillohet aktiviteti i shfrytezimit te mineralit te kromit eshte larg nga qendrat e
banuara. Qyteti me i afert i banuar eshte Bulqiza. Popullsia e Qytetit Bulqize dhe e zonave per
rreth eshte e punesuar kryesisht ne miniere dhe fabriken e Pasurimit te kromit. Fushe tjeter
punesimi per banoret e zones eshte shfrytezimi pyjor , perpunimi i drurit , ndertimi , me pak
tregetia , sherbimet komunale , arsimi , shendetesia , emigracioni etj.
Zona e Bulqizes , si gjithe zona Veri-Lindore e vendit , vleresohet si nje zone e varfer dhe me
nivel te ulet ekonomik.
Pozicioni gjeografik jo i favorshem , largesia nga qendrat e medha urbane , infrastruktura rrugore
e dobet , kushtet klimaterike te veshtira etj , kane çuar ne nje levizje te madhe te popullsise drejt
zones qendrore Tirane-Durres , per te siguruar nje jetese me te mire.
Nje zhvillim te fuqishem do t`i jape zones se Bulqizes ne te ardhmen ndertimi i Rruges se Arberit
, e cila ka filluar dhe kjo rruge e ben qytetin e Bulqizes te jete vetem 54 km larg kryeqytetit te
vendit Tiranes.
Aktualisht, popullsia e zones merret kryesisht me bujqesi e me blegtori dhe kohet e fundit, nje
pjese e kraheve te afte per pune, punon neper aktivitete minerare, kryesisht ne shfrytezimin e
mineralit te kromit. Nje pjese e vogel merret me tregti, pune artizanale dhe shumica mbahet nga
emigracioni. Deri ne fillim te viteve ’90, fuqia punetore aktive eshte marre ne menyre masive me
veprimtari minerare n/tokesore e siperfaqesore ne shfrytezimin e mineraleve, kryesisht te kromit.
Pra, per kryerjen e aktivitetit minerar qe ben fjale ky studim, mund te gjendet lehtesisht fuqi
punetore e kualifikuar, pasi egziston pervoja.
Kohezgjatja e planifikuar e funksionimit te projektit

Bazuar ne Ligjin Minerar Nr. 10 304, datë 15.7.2010 "Për sektorin minerar në Republikën e
Shqipërisë", ka afat vlefshmërie 25 vjet, nga hyrja në fuqi e saj me te drejte shtyrje afati per 10
vite te tjera. Perfundimisht kohezgjatja e planifikuar e funksionimit te projektit eshte 35 vjet (deri
ne vitin 2055). Pas kesaj periudhe behet shndrrimi ne leje minerare shfrytezimi.
Menyra e shfrytezimit
Shfrytezimi i mineralit te kromit do te kryhet direkt nga siperfaqja (kariera). Zhvillimi i aktivitetit,
per kete objekt, do te behet bazuar ne pervojen e grumbulluar dhe sistemet e aplikuara te
shfrytezimi.
Organizimi i punes
Ne kushtet gjeografike dhe klimaterike ku ndodhet objekti, organizimi i punes per shfrytezimin e
mineralit se bashku me punimet e tjera pergatitore (transhe, rruge dhe zbulim) parashikohet te
organizohet me nje nderrese ne dite (drite ne drite), 22 dite ne muaj, ndersa ne raste te veçanta
per minatoret dhe kompresoristin mund te jete me dy nderresa. Punonjesit do te jene me
eksperience si ne shpimin, mbushjen, plasjen e birave, plasjen masive dhe ne kryerjen e proceseve
te tjera te karakterit minerar. Ne objekt parashikohet te punojne jo me pak se 8 punonjes.
LËNDËT E PARA DHE ATO NDIHMËSE, SUBSTANCAT E TJERA DHE ENERGJIA
E PËRDORUR OSE E GJENERUAR NGA INSTALIMI;
Ne objekt nuk parashikohen investime per lidhjen me energji elektrike, pasi hapja, pergatitja dhe
shfrytezimi i objektit eshte parashikuar te kryhet me makineri qe nuk kane nevoje per energji
elektrike. Nuk lind nevoja per uje teknollogjik. Ne kete objekt do te perdoren materiale ndihmese
te cilat do te sherbejne per realizimin e procesit te shkriferimit te mineralit dhe sterilit, ngarkimin
dhe transportin e tij per ne destinacion.
Nr
a
b
c
d
e
f

Emertimi
Materiale Ndihmese
Amonit
Kapsolla
Fitil
Karburant
Lubrifikant
Pajisje shpimi

Instalimi i ketij impianti nuk gjeneron mbetje te lengshme. Mbetjet e ngurta jane trajtuar ne studim
ku eshte bere percaktimi i sheshit te depozitimit te sterilit dhe llogaritja e kapacitetit depozitues.
Parashikohet qe volumi i mbetjeve te ngurta (shkembinj ultrabazik) te depozitohet brenda
zones se lejuar per shfrytezim. Gjenerimi i mbetjeve do te zgjase sa eshte afati i lejes se
shfrytezimit.
BURIMET E SHKARKIMEVE NGA INSTALIMI;

Objekti ku zhvillohet veprimtaria nuk ka burime të shkarkimeve në ajër dhe vendndodhje te
pikave te shkarkimit. Instalimi i ketij projekti nuk gjeneron mbetje te lengshme . Gjithashtu nuk
gjeneron shkarkime te komponenteve organike te avullueshem dhe nuk ekziston asnje lloj burimi
i mundshem per kete qellim.
I vetmi burim qe shkarkon ne mjedis jane pluhurat , gazrat dhe zhurmat e krijuara nga mjeti I
ngarkimit dhe transportit te mineralit dhe sterilit. Nga monitorimi i aktiviteteve te ngjashme me
kete projekt ka rezultuar qe shkarkimet ne ajer sic jane pluhurat , gazrat, zhurmat etj.. jane te
paperfillshme, brenda normave te lejuara. Nuk jane stacionare dhe shkarkoujne ne ajer per nje
kohe relativisht te shkurter. Me teknologjine qe do te perdoret nuk parashikohen shkarkime ne
ujra.
Mbetjet e ngurta qe gjenerohen nga hapja e punimeve te reja dhe shfrytezimit te mineralit jane
zgjidhur ne projekt dhe eshte bere percaktimi i sheshit te depozitimit te sterilit dhe llogaritja e
kapacitetit depozitues. Gjenerimi i tyre do te zgjase sa eshte afati i lejes se shfrytezimit.
KUSHTET NË VENDNDODHJEN E INSTALIMIT DHE RASTET E NJOHURA
HISTORIKE TË NDOTJES;
Ne kuadrin e ketij projekti synohet te jepet ne menyre te detajuar vleresimi i ndikimit ne mjedis
per objektin minerar qe kerkohet te pajiset me leje mjedisore, ne te cilin pershkruhen ne menyre
te hollesishme karakteristikat fizike te projektit, marrja ne konsiderate e alternativave, pershkrimi
i karakteristikave te mjedisit qe mund te ndikohet, pershkrimi i ndikimeve te rendesishme te
veprimtarise, parashikimi i ndikimeve indirekte, pershkrimi i masave per zbutjen e ketyre
ndikimeve dhe permbajtja joteknike e projektit.
Ne te gjithe rajonin perreth vendburimit, tradicionalisht, zhvillohen aktivitete ekonomike
minerare, gje qe ka ndikuar edhe ne llojshmerine faunistike te pranishme ne te. Ne zone nuk
egziston mundesia e strehimit te gjitareve te medhenj te cilet t’a perdorin ate si arela per sigurimin
e ushqimit, ndersa formacionet me shkurre sherbejne si zona te pershtatshme per fshehjen dhe
kullotjen e zvarranikeve te tille si breshka e zakonshme (Testudo hermani), apo zhapikeve si
specia e zhapiu te gjelbert (Lacerta viridis). Lendinat e hapura me bimesi barishtore paraqiten me
rendesi per kullotjen e iriqit
Zona ne te cilen do te zhvillohet aktiviteti nuk gezon status te vecante si zone e mbrojtur, pasi
flora dhe fauna jane shume pak te zhvilluara. Terreni pergjithesisht eshte shkembor, pothuaj i
zhveshur dhe i mbuluar me barishte e shkurre shume te rralla.
Rajoni ne studim pershkohet nga nje rrjet i dendur perrenjsh dhe rrekezash me karakter stinor.
Periferia e zones ku ndodhet objekti ka nje shperndarje karakteristike te tyre. Ushqimi i vetem i
prurjeve jane rreshjet e shiut dhe debores. Tipar karakteristik i regjimit hidrologjik eshte luhatja
e theksuar e niveleve te tyre gjate vitit, e cila lidhet kryesisht me nivelin e reshjeve. Periudha me
prurje te shumta shfaqet gjate muajve tetor-maj dhe me prurje te pakta qershor – shtator.
Rrjedhja minimale eshte e lidhur me reshjet e pakta dhe avullimin e fuqishem per shkak te
temperaturave te larta. Rrjeti hidrografik i perrenjve perben zonen e drenimit edhe per objektin
qe do te shfrytezohet.
Vendndodhja e instalimit te ketij projekti sic eshte trajtuar edhe ne studimin e kryer per kete
qellim pergjithesisht ka kushte te mira. Zona ku do te instalohet projekti nuk eshte e populluar,
relievi nuk eshte i aksdentuar, kushtet hidrografike dhe hidrogjeologjike jane te mira. Ne ajer,
toke, uje etj.. nuk do te kete shkarkime qe paraqesin rrezikshmeri per demtimin e flores dhe
faunes. Eshte bere vleresimi i ndikimeve ne fazen e hapjes, pergatitjes dhe shfrytezimit te ketij
objekti.

Keto ndikime jane te njejta nga pikpamja cilesore per te gjitha fazat, por ndryshimi ne fazen e
shfrytezimit qendron ne aspektin sasior te tij si p.sh. kohezgjatja e ndikimit, ekspozimi ndaj tij,
vlera e ndikimit.
Ne afersi te ketij objekti ndodhet miniera e kromit Kalimash me sektoret e tij. Nga mbikqyrja e
kesaj veprimtarie ka rezultuar qe i vetmi burim qe shkarkon ne mjedis jane pluhurat , gazrat dhe
zhurmat e krijuara nga mjeti I ngarkimit dhe transportit te mineralit dhe sterilit. Nga monitorimi
i aktiviteteve te ngjashme me kete projekt ka rezultuar qe shkarkimet ne ajer sic jane pluhurat,
gazrat, zhurmat etj.. jane te paperfillshme, brenda normave te lejuara.
Erozioni do te kontrollohet permes masave te parashkuara ne Planin e Menaxhimit.
Megjithese objekti do te shfrytezohet me siperfaqe lloje te ndryshme faunistike ne objekt do te
gjenden nen presion te vazhdueshem, sidomos nga zhurmat. Keto ndikime jane te pashmangshme
por masat e propozuara per zbutjen e tyre mund te rezultojne te sukseseshme ne fazat e
ndryshme te zhvillimit te biodiversitetit, veçanerisht gjate ciklit te riprodhimit. Keto masa do te
mund te zbatohen me me teper efikasitet gjate vitit te dyte te shfrytezimit mbasi te jete njohur
mire sjellja e biodiversitetit ne objekt.
Gjate fazes se shfrytezimit nuk do te ndodhin ndryshime te pakthyeshme dhe te pashmangeshme
ne pejsazhin, topografine dhe gjeologjine e siperfaqes ku do te terhiqet minerali.
NATYRA DHE SASITË E SHKARKIMEVE TË PRITSHME NGA INSTALIMI NË
ÇDO VEND/MJEDIS, SI DHE IDENTIFIKIMI I EFEKTEVE TË RËNDËSISHME TË
SHKARKIMEVE NË MJEDIS;
Çdo aktivitet që zhvillohet në mjedis shoqërohet me pasoja dhe ndikime në mjedis që janë pjesë
e atij kompromisi që shoqëria jonë ka zgjedhur per t’u zhvilluar. Megjithatë e rëndësishme është
që të kuptohet natyra e këtyre proceseve, forma e shfaqjes së tyre dhe më analitikisht ndikimet
e çdo operacioni të kryer, sidomos mbi burimet natyrore të parinovueshme.
Industria minerare është shumë e rëndësishme në eknominë e një vendi, por ajo shoqërohet edhe
me ndikime mjedisore negative të cilat në disa raste mund të jenë të pashmangshme. Shumë prej
ndikimeve negative mjedisore mund të minimizohen përmes një planifikimi të kujdesshëm
mjedisor dhe aplikimit të teknikave dhe teknologjisë së parandalimit të ndotjeve.
Vlerësimi i ndikimeve të mundshme si pasojë e veprimtarisë bëhet duke u nisur nga një sërë
faktorësh që lidhen me natyrën e veprimtarisë, teknologjinë e përdorur, mënyrën e operimit,
sasinë e energjisë, lëndët e para të përdorura dhe mbetjet e gjenerura, të gjitha këto në kontekstin
e mjedisit fizik, biologjik dhe socio-ekonomik.Kur flasim për shfrytëzim të resurseve minerare
duhet të marrim në konsideratë përdorimin e makinerive të rënda, të ekspolozivëve si dhe
zhvendosjen e transportin e sasive të mëdha të mineralit.
Bazuar në mënyrën e propozuar për shfrytëzim ndikimet më thelbësore mund dhe duhet të
analizohen sipas fazave të veprimtarise, konkretisht,në fazën përgatitore, instalimit, punimeve të
reja, në fazën e shfrytëzimit, në fazën e mbylljes, rehabilitimit të objekteve dhe riaftësimit të
proceseve natyrore. Është e rëndësishme të kuptohet natyra e këtyre proceseve dhe forma e
shfaqjes së tyre, direkte ose indirekte, në mënyrë që të përcaktohet qartë lloji i ndikimeve:
Identifikimi i ndikimeve te mundshme negative ne toke, nder me kryesoret mund te
jene: shqetesim i shtreses se tokes per shkakte te hapjes se punimeve,ngjeshjes se pjesshme
te tokes nga levizja e mjeteve te punes dhe automjeteve te transportit ,erozionin minimal
ne kohe me rreshje, ndotje e tokes si pasoje e avarive te mekanikes,vibracion si pasoje
e germimeve etj..

- Ndikimet negative në habitate dhe biodiversitetin e zonës së projektit;
Shqetesim i faunes ne zone mund te ndikohet nga fakti qe siperfaqja ku do te kryhen punimet per
hapjen e shfrytezimit eshte e varfer ne bimesi dhe rrjedhimisht proceset ekologjike jane
minimale dhe te kufizuara. Fakti qe ne zone ku zhvillohen shume aktivitete te ngjashme, na
jep te drejte te themi se nuk do te kemi ndonje shtim apo demtim habitati e ekosistemesh
te virgjera. Disa procese qe lidhen me shume me shqetesimet dhe cilesine e mjedisit, do
te ushtrojne ndikimet e tyre ne boten e gjalle sidomos do te mbajne larg zones disa lloje
shtazore
- Identifikimi i ndikimeve te mundshme negative ne pejsazh
Sistemi i shfrytezimit nentokesor nuk do te kete ndikime negative ne peisazh. Sistemi i shfrytezimit
me siperfaqe (karrjere) sepse karrjera eshte e hapur dhe siperfaqja totalisht si zone eshte e
c’veshur. Siperfaqja e sheshit te depozitimit here dote mbushet me krom dhe sterile here dote
boshatiset nga evadimi i kromit dhe heqja e sterileve kjo nuk do te ndikoje ne peisazhin e zones.
- Shkarkimet në mjedis dhe prodhimi i mbetjeve; nga aktiviteti njerezor si kartona, bidona
vaji, ambalazhe dhe qese plastike etj...
- Ndikimet negative shtesë (kumulative) në cilësinë e mjedisit në zonën e projektit
dhe burimet natyrore, si mineralet, pyjet, burimet ujore; sic jane : shkarkim i sasise
minimale te gazeve nga automjetet, emetim zhurmash nga automjetet e transportit dhe
mjetet e punes, sasi pluhuri si pasoje e qarkullimit te kamioneve jashte objektit dhe
transportit te mineralit etjj.
Gjithashtu, gjatë të gjithë operacioneve të punës mund të ndodhë erozion minimal, sidomos në
kohë me reshje. Për të mos u ndikuar kanalet kullues të zonës nga mbushja me llumra dhe shtimi
i përmbajtjes së materies së ngurtë në ujërat shërbejnë kanalet perimetrikë në anët e pjerrëta të
vendshfrytëzimit.

TEKNOLOGJIA DHE TEKNIKA TË TJERA TË PROPOZUARA PËR
PARANDALIMIN E SHKARKIMEVE OSE, KUR KJO NUK ËSHTË E MUNDUR, PËR
PAKËSIMIN E SHKARKIMEVE NGA INSTALIMI, VEÇANËRISHT DUKE
ZBATUAR TEKNIKAT MË TË MIRA TË DISPONUESHME;

Masat per mbrojtjen e tokes
Lloji i ndikimit

Masat e propozuara

Shqetesim i shtreses se Sasia e dheut mund te sistemohet pergjate rruges dhe te
tokes per shkak te riparimit perdoret per qellime rehabilitimi ne faza te ndryshme te
te rruges ekzistuese
shfrytezimit ose per rehabilitimin e rrugeve dhe
siperfaqeve te demtuara ne perfundim te shfrytezimit
te minieres
Ngjeshje e pjesshme e tokes Per parkimin e makinerive dhe automjeteve dhe
nga levizja e automjeteve te kryerjen e sherbimeve te mirembajtjes do te shfrytezohen
transportit si kamione etj.
vendet e caktuara
Erozion siperfaqesor ne mot Do te piketohen dhe hapen kanalet e drenazhimit ne
me reshje
siperfaqe. Pergjate segmenteve rrugore ne varesi te
terrenit dhe kushteve te tokes do te hapen kanale
anesore qe do te ndalim forcen gerryese te ujrave te
reshjeve, ndersa pergjate perimetrit te sheshit te
depozitimit te mineralit do te hapen kanale perimetrike
kufizuese qe do te frenojne gerryerjen dhe transportin
e tokes sipas gradientit te pjerresise nga ujrat
siperfaqesore. Ne pjese te veçanta do te shihet mundesia
e mbjelljeve te fidaneve pyjore te pershtatshem per zonen
fitoklimatike.
Ndotje
e
tokes
si Makinerite e shfrytezimit dhe transportit do te
pasoje
e avarive te kontrollohen per gjendjen e tyre teknike dhe nese
mekanikes
konstatohen pjese te amortizuara qe mund te rrjedhin
lubrifikante do te zevendesohen me te reja. Ne rast te
ndonje aksidenti dhe rrjedhjeve aksidentale te lendeve
ndotese ne mjedis do te merren masa per pastrimin e
menjehershem te tokes se ndotur e cila do
te depozitohet ne nje kazan te posatshem metalik ose prej
betoni per t’u djegur me pas

Masat per mbrojtjen e ajrit
Lloji i ndikimit

Masat e propozuara

Emetime
te
pluhurit, Manikerite duhet te mirembahen teknikisht qe zhurma e
zhurmes, gazeve, aromave tyre te jete vetem ajo teknologjike dhe jo e avarive. Ato
dhe vibracione
duhet te perdoren me efiçence dhe te minimizohet koha
gjate se ciles mbahen ndezur motoret. Skapamentot
duhet te kene ne gjendje funksionale filtrat e tyre
teknologjike te kapjes se grimcave (skapamentot e
makinerive kane nje jastek te posatshem per kete gje). Do
te perdoret nafte me permbajtje te ulet squfuri.
Transporti i materialeve te behet me mjete te pastra
nga balta dhe te mbuluara nese rruget kalojne prane ose
neper qendrat e banuara. Te menjanohet renia e borive
te automjeteve nga shoferet per te mos krijuar zhurme
dhe stres tek banoret. Qarkullimi i kamioneve ne qendrat
e banuara te behet me shpejtesi te ulet gje qe shmang jo
vetem aksidentet por edhe krijimin e pluhurave.
Masat per mbrojtjen e pejsazhit
Lloji i ndikimit
Masat e propozuara
Ndikime ne pejsazh dhe Gjate shfrytezimit nuk duhet te demtohen siperfaqe te
topografine e relievit
panevojshme si pasoje e mosplanifikimit te sakte apo
e neglizhences se punetoreve qe mund te presin peme
apo te shkaktojne zjarre dhe demtojne pejsazhin dhe
bimesine e zones
Masat per mbrojtjen e biodiversitetit
Lloji i ndikimit
Masat e propozuara
Ndikime ne faune

Shoferet do te udhezohen te bejne kujdes gjate
transportit ne zona pyjore per te mos shtypur kafshe qe
mund te jene ne mes te rruges. Shoferet duhet te
spostojne kafshet pastaj te vijojne udhetimin

Masat per administrimin e mbetjeve urbane
Lloji i ndikimit
Masat e propozuara

Gjenerim i mbetjeve nga Mbetjet e gjeneruara nga aktiviteti jetesor i punetoreve
aktiviteti njerezor
apo ambalazhet do te grumbullohen neper thase te
posatçem dhe do te transportohen drejt drejt qendrave
me te aferta te banuara per menaxhim nga sektoret
perkates te pushtetit lokal. Gomat dhe vaji lubrifikant te
perdoruar do t’u jepen subjekteve qe merren me
riciklimin e tyre dhe qe aktualisht operojne edhe ne
Shqiperi (Ministria e Mjedisit posedon nje liste te
subjekteve riciklues)
ALTERNATIVËN NË LIDHJE ME ZGJEDHJEN E VENDIT TË INSTALIMIT DHE
TEKNOLOGJINË E PËRDORUR;
Procesi i perzgjedhjes se projektit, si dhe alternativat gjate hartimit te projektit te veprimtarise i
jane nenshtruar lejes minerare te shfrytezimit qe shoqeria zoteron si edhe shtrirjes se fushes
minerare ne te cilat jane percaktuar siperfaqja dhe kordinatat e vendndodhjes se projektit.
Teknika dhe teknologjia e zhvillimit te punimeve te shfrytezimit
Teknika dhe teknologjia e zhvillimit te punimeve te shfrytezimit mer parasysh parandalimin e
rreziqeve , mjedisore. Ne rastin konkret per zonen qe kerkohet shtesa, shfrytezimi do te behet
me nentoke, gje qe minimizon shkarkimet ne ajer te pluhurave, zhurmave dhe gazrave, duke I
bere ato te paperfillshme.
Ne projekt parashikohen zgjidhje teknike te punes ne raport me punonjesit qe do te punojne ne
objekt dhe kalimtareve te zones. Me rritjen e numrit te punonjesve, shtimit te paisjeve
teknologjike ndikimet ne mjedis do te trajtoheshin ne pershtatje me keto ndryshime.
Menyrat e shfrytezimit jane me siperfaqe ose nentoke. Sic u theksua me siper shfrytezimi i
mineralit te kromit ne kete objekt do te jete nentokesor dhe siperfaqesor.
Historiku i punimeve të kërkim-zbulim-shfrytezimit ne vendburimin e Bulqizes
Shfrytezimi siperfaqesor i kromit ka filluar qe ne vitin 1948 ne nje siperfaqe rreth 1 km2 dhe eshte
punuar ne 6 dalje te mineralizuara.
Krahas shfrytezimit ne siperfaqe, ne vitin1949 , filloi hapja e punimeve nentokesore te kerkimit
per te mundesuar fillimin e shfrytezimit me nentoke te vendburimit te kromit Bulqize.
Ne vitin 1950 u organizua dhe filloi nga puna ekspedita gjeologjike Bulqize.
Per kerkimin dhe zbulimin e vendburimit fillimisht u perdoren punimet gjeologjike te tilla si kanale
, transhe dhe puseza (shurfe).
Rezultatet e marra pas kryerjes se ketyre punimeve konkretizuan me tej vendburimin dhe hapen
perspektiven per intensifikimin e metejshem te punimeve te kerkim-zbulimit.
Mbas vitit 1952 kerkim-zbulimi i vendburimit u krye edhe me shpime nga siperfaqja dhe nentoka.
Per intesifikimin e metejshem te kryerjes se punimeve te kerkim-zbulimit , ne vitin 1956 u
organizua dhe filloi nga puna Ndermarrja Gjeologjike Bulqize.
Zhvillimi i metejshem i punimeve gjeologjike konkretizoi rezerva te konsiderueshme te mineralit
te kromit si ne shtrirje , ashtu edhe ne thellesi te vendburimit.
Mbeshtetur ne keto rezerva , per pjesen e siperme te vendburimit u hap nje volum i
konsiderueshem i punimeve minerare kryesisht traverbanke dhe galeri.

Ne vitin 1958 , krahas shfrytezimit ne trupat Qendror dhe Perendimor i pare mbi galerite e zones
se pare filloi hapja e rezervave me ne thellesi me ane te pusit vertikal nr.1 me thellesi 150 m dhe
me traverbank nga siperfaqja ne kuoten + 820 m( Galeria 41 ) te drejtuar ne fundin e ketij pusi.
Ne vitin 1961 , perfundoi hapja e ketyre punimeve , u kryen punime te tjera pergatitore dhe ne
vitin 1962 filloi shfrytezimimi i mineralit nga pusi Nr.1 dhe galeria 41.
Krahas xhvillimit te punimeve minerare ne zonen e puseve 1, 2 e 3 , pas vitit 1970 per rritjen e
sasise se rezervave te kromit filloi edhe hapja e punimeve minerare te zones jugore Bulqize , si
horizonti 1200 , 1280 , 1360 , 1440 , 1050 ,galeria 16 etj. te cilat u lidhen me punimet e zones
veriore te vendburimit te Batres. Hapja e ketyre punimeve shtoi sasine e rezervave dhe çeli me
tej perspektiven e vendburimit te kromit Bulqize ne drejtim te jugut duke u njesuar ne nje
vendburim te vetem Bulqize – Bater.
Hapja dhe pergatitja e blloqeve gjeologjike qe ndodhen ne territorin e kerkuar per leje minerare
ka filluar ne fund te viteve 1950 dhe me tej, objekti i eshte nenshtruar plotesisht shfrytezimit ne
vitet 1960 deri ne vitin 1973. Keto te dhena jane nxjerre nga materiali grafik (prerjet gjeologjike)
te ish minieres se kromit Bulqize
Nga kryerja e ketyre punimeve komplekse te lartpermendura jane marre shume te dhena, qofte
per ndertimin gjeologjik te vendburimit Bulqize, zhvillimet hidrogjeologjike dhe tektonike, por
sidomos per ndertimin gjeomorfologjik dhe strukturor te trupit kromitik etj, te cilat trajtohen
me poshte. ne kapitujt perkates.
Nga viti 1948 dhe deri tani nga Miniera e Kromit Bulqize jane prodhuar mbi 13 milion ton mineral
kromi te pasur me cilesi mbi 40 % Cr2O3.
Per prodhimin e kesaj sasie kromi jane kryer nje volum i konsiderueshem punimesh minerare (si
shpime gjeologjike, punime gjeofizike , punime minerare kerkimi e pergatitore etj.)te cilat jepen
saktesisht neper raportet gjeologjike te hartuara nga specialistet e ish ndermarrjes gjeologjike
Bulqize dhe te ish minieres se kromit.

Hapja e minieres
Hapja e transheve kapitale
Hapja e transhese kapitale do te jete vazhdimi i rruges hyrese ne karierre dhe lidhe horizontin e
poshtem te shfrytezimit ,me ate te siperm. Ne cdo 10 m ngjitje ne lartesi hapen fillesat e transheve
pregatitore(prerese) te cillat avancojne sipas izoipseve te terrenit deri ne kufijte e lejes se
shfrytezimit.
Transhete ne te dy variantet do te jene me gjysem seksioni me gjatesi 500 m, me pjerresi
mesatare 8,4%. Transhet do te kene, gjeresi 4m dhe lartesi skarpate 2 -2.8 m.Volumi i shkembit
qe do te levizet do te jete 2000 m3 Hapja e traneshese do te behet duke perdorur lenden plasese
dhe nje buldozer per zbankimin e materialit te shkriferuar. Volumi i punes prej 2000 m3 mund te
kryhet per 10-12 dite duke pranuar qe nga nje shperthim me bira minash te shkriferohen jo me
pak se 200 m3 shkemb. Kosto operacionale e hapjes se transhese eshte 1546.6 leke/ml
Hapja e transhese prerese (pergatitore)
Permasat e seksionit terthor, gjeresia e bazes se transhese percaktohen nje lloj si transhete
kapitale me vecori se lartesia e tyre varet nga lartesia e shkalles dhe pjerresia pranohet nga 3 - 5

0

/00 qe siguron rrjedhjen e ujrave jashte shesheve te punes.Kendi i pjerresise se faqeve te transhese
prerese percaktohet:
Punimet e zbulimit
Shkembinjte qe hiqen per te zbuluar mineralin e dobishem perbejne mbulesen, ndersa punimet
qe kryhen per heqjen e tyre quhen punime zbulimi.
Sasia e shkembinjve qe duhen levizur per te shfrytezuar 1 m3 mineral te dobishem eshte koeficienti
i zbulimit. Madhesia e tij varet nga kushtet gjeologo-minerare te shtrirjes se vendburimit, sistemi
i shfrytezimit, vlera e mineralit te dobishem.
Shfrytezimi i vendburimit perfshin disa faza :
Proceset kryesore ne kryerjen e punimeve te zbulimit jane : rrezimi, ngarkimi, transporti dhe
stivimi i shkembinjve.
Rrezimi konsiston ne zhvendosjen e mases se shkrifetuar te mineralit te dobishem nga masivi
dhe shkrifetimin e tij, i cili realizohet me ndihmen e punimeve te shpim-rrezimit
Ngarkimi konsiston ne zhvendosjen e mases se shkrifetuar te mineralit te dobishem ose
shkembit me ane te mekanizmave te ngarkimit si ekskavatore fadroma, varinska etj.. ne mjetet e
transportit.
Transporti konsiston ne zhvendosjen e shkembinjve ne stiva dhe mineralit te dobishem ne stiva
ose ne destinacion.
Shfrytezimi i mineralit ne siperfaqe do te jete ekonomik deri ne ate thellesi, ne te cilen kostoja e
plote e njesise se mineralit te nxjerre te jete me e vogel ose e barabarte me koston e shfrytezimit
me nentoke. Kjo thellesi e shfytezimit ne siperfaqe quhet kufitare ose racionale. Thellesia
ekonomike e shfrytezimit ne siperfaqe kufizohet nga rritja e koeficientit te zbulimit.
Elementet e sistemit te shfrytezimit
Ne rastin konkret lartesia e shkalles eshte pranuar 10 m, qe eshte e rekomandueshme
nga literatura per vendburimet qe shfrytezohen ne shpate mali te pjerreta. Gjeresia e
shesheve te punes ne shkembenj te forte luhatet nga 12 – 13 m deri ne 30 – 35 m.
· Kendi i skarpates se shkallve
70º
· Gjeresia e shkallve te sigurise
3m
· Ngarkimi dhe transporti –
te mekanizuar
· Thellesia e karrieres
40 m
· Numri i shkallve
4
· Horizonti i fundit te shfrytezimit
+1560 m
· Horizonti i siperm i shfrytezimit
+1590 m
· Drejtimi i shfrytezimit
nga kufiri ne qender.
· Radha e shfrytezimit
nga larte poshte
SHPIMI I BIRAVE
· Prodhimi dhe zbulimi vjetor
3500 m3/vit
Shpimi i birave do te behet me sonde me zinxhira Atlas Copko te serise ROC D.7 me diameter
shpimi deri 120 m/m dhe me aftesi shpuse 110 ml/nderrese. Sonda do te jete pneumatike dhe do
te shoqerohet nga nje moto kompresor i tipit atlas kopco me kapacitet 18.2m3/minute dhe
presion 8 bar. Prodhimtaria mesatare ne nje shperthim per nje pus me diameter 100 m/m dhe
thellesi 11 ml do te jete rreth 220 m3.
Meqenese do te punohet paralelisht ne zbulim edhe prodhim do te nevojiten 1 sonde .Nga
llogaritjet e mesiperme duket qarte sonda do te perdoret ne kete objekt vetme me 28% te

kapacitetit te saj . Kohen tjeter ajo do te punoje ne objekte te tjera ku ta shikoje te aresyeshme
kompania.
Radha e shfrytezimit Rradha e pergjitheshme e shfrytezimit te objektit do te jete nga lart poshte
duke filluar nga shkalla me kuote me te larte, dhe duke zbritur ne menyre te nje mbasnjeshme ne
shkallet e me poshteme deri ne horizontin e fundit te shfrytezimit. Per fillimin e zbulimit dhe te
shfytezimit parashikohet fillimisht te mberrije rruga si eshte parashikuar.
Drejtimi i shfrytezimit te objektit do te jete pergjithesisht nga kufiri per ne qender. Ne raste
te veçanta ky drejtim do te kushtezohet nga mberritja e rruges ne çdo shkalle. Orjentimi i
pergjithshem i shkalleve do te jete sipas izohipseve te terenit .
Pasqyra permbledhese e paisjeve dhe mekanizmave qe do te perdoren ne kariere ne procesin e
shfrytezimit.
Shoqeria kryen aktivitet shfrytezimi prej disa vitesh. Me investimet e kryera per objektet e tjera,
aktualisht disponon keto makineri dhe paisje:
Nr

Emertimi

Sasia cope

1.
2.
3.
4.
5.

Ekskavator
Sonda shpimi
Automjet 20-30 ton
Motokompresor
Fadrome
Gjithesej

1
1
2
1
1
-

Cmimi per njesi Vlefta ne EURO
ne EURO
120 000
120 000
85 000
85 000
70 000
140 000
10 000
10 000
95 000
95 000
450 000

Pashaportat e shpim plasjes ne zbulimin ne kariere dhe frontet e prodhimit.llogaritja e lendes
eksplozive qe do te perdoret.
Fortesia e shkembenjve sic u parashtrua me larte eshte e tille qe ben te domosdoshem perdorimin
e punimeve me lende plasese. Prodhimi i mineralit ne karriere eshte projektuar 1000 ton/vit, Ne
projekt pashaportat e shpim plasjes i jane referuar sigurimit te prodhimit mineralit dhe zbulimit
prej 3500 m3/vit,
Punimet e shpim-plasjes ne prodhimin e mineralit diktohen nga disa faktore Jane projektuar dy
pashaporta shfrytezimi :
Per fazen fillestare te hapjes se gjysem transheve dhe ricoptimin e materialit te prodhuar, shpimi i birave
do te behet me cekic shpues pneumatik dore.
Per sigurimin e prodhimit ditor shpimi i birave do te behet me puse sondash me diameter 100m/m.
Rrezimi me bira marteli i rekomandohet shoqerise qe te perdoret ne hapjen e rrugeve dhe
transheve, pergatitjen e fillimit te shkalles, nivelimin e shesheve te punes, ricoptimin e mineralit
me permasa te medha. Kjo metode perdoret edhe per rrezimin e mineralit ne kariera me
kapacitet te vogel prodhimi e zbulimi, deri ne kufirin e leverdise ekonomike kur lind nevoja e
perdorimit te mekanizmave
Rrezimi me puse sonde
Kjo metode perdoret gjeresisht ne frontet e punes per hapjen e transheve, ne frontet e
shfrytezimit ose ne cdo front tjeter pune. Ne shkallen qe i nenshtrohet shperthimit shpohen puset

e minave per vendosjen e ngarkesave. Puset mund te shpohen vertikal ose te pjerret. Diametri i
pusit te shpimit zgjidhet duke marre ne konsiderate lartesine e shkalles, vetite fiziko-mekanike te
mineralit dhe vetite e lendes plasese. Rekomandohet qe diametri i pusit per lartesi shkalle 10 m
te jete 100 mm
Per shpimin e puseve te minave ne frontin e prodhimit do te perdoret sonde vete-levizese me
sistem ecje me zinxhira. Kjo sonde shpon puse me thellesi deri 30 m, me diameter 100 mm me
kende shpimi deri ne 360°. Shpimi i puseve behet me rrotullim dhe pastrimi i pusit behet ne te
thate nepermjet ajrit te komprimuar qe prodhohet nga kompresori i vendosur mbi shasine e
sondes. Puset rekomandohet te vendosen ne dy deri tre rradhe, kjo ne funksion te sasise se
prodhimit qe kerkohet. Mbushja e tyre behet me lende plasese ne forme pluhuri ose fishekesh.
Shperthimi behet njeheresh ne te gjithe puset e shpuara. Distanca midis puseve ne rresht
pranohet 3 m. Po keshtu distanca mes rreshtave merret e barabarte me 3 m. Shperthimi i puseve
te sondes do te behet ne dy menyra :Shperthimi me kapsolla elektrike milisekondare te lidhura
ne seri me kohe vonese 25 ms ne rreshtin pasardhes, kur shperthehen njeheresh disa rreshta.
Shperthimi i rrjetit elektrik do te behet me aparat shperthimi.
Percaktimi i largesise se sigurta nga veprimi i vales goditese ne siperfaqe
Percaktimi i largesise se sigurta nga veprimi i vales goditese ne siperfaqe eshte bere me formulen
:
Rs = Ks Q 0.5ku:
Rs -distanca e sigurte nga vala goditese ne metra
Ks - koeficent perpjestimor, madhesia e te cilit varet nga kushtet e vendosjes se ngarkeses dhe
nga karakteri i demtimit, Vlera e tij per rastin tone eshte marre Ks =10
Q sasia e L.P qe shperthen menjehere eshte pranuar Q= 700 kg
Pas zevendesimeve Rs = 10 x 7000.5 = 265 m
Percaktimi i largesive sizmike te sigurta nga plasja
2.1 Percaktimi i largesise se sigurte sizmike sipas RTS per punet me lende plasese ne miniera dhe
nafte (botim i vitit 2002 faqe 179 - 192)
Percaktimi i largesise sizmike te sigurta nga plasja eshte bere me formulen e meposhteme:
Rs = axksxQ1/3 Ku:
QSasia e ngarkeses se LP qe shperthen menjehere,eshte pranuar Q= 700 Kg
Rs Largesia prej vendit ku behet plasja, ne m; zonat me rreze me te vogel se Rs, jane zona te
rrezikshme zonat me rreze me te medha se Rs, jane zona te parrezikshme;
aKoeficenti qe varet nga treguesi i veprimit te plasjes per rastin tone a = 1.2.
Ks Koeficenti qe varet nga vetite e tokes ne themelet e objekteve qe ruhen. Per rastin tone
vlera e tij ks= 9.Pas zevendesimeve do te kemi
Rs = axksxQ1/3 = 1.2x9x7001/3 = 94 m ≈ 100m
Percaktimi i largesise sizmike ne varesi te shpejtesise se lekundjeve Vmax ne mm/sek
Ne funksion te kushteve qe vendosin normat DIN dhe AFTES, te aplikueshme per te gjitha vendet
e komunitetit Europian eshte bere llogaritja e shpjtesise maksimale te lekundjeve nga shperthimi
i L.P me formulen e meposhteme :
Vmax = K /(D/Q ½ ) –1.8 Ku:
Vmax-Shpejtesie e lekundjeve ne mm/sek
D- Distanca nga vendi i shperthimit, ne metra
Q- Sasia e L.P qe shperthehet njeheresh 700 Kg

K – Koeficent qe mer ne konsiderate treguesit e masivit shkembor RQD, RMR, kompaktesine
dhe shpejtesine e shperndarjes se vales lekundese ne m/sek - K merr vlerat 1200-6000 dhe
eshte pa njesi
Pas transformimeve ne formulen e mesiperme duke marre ne konsiderate:
Q = 700Kg
RQD =78-92%
RMR - E vleresuar indirekt sipas metodikes se Barton etj.
Shpejtesine e perhapjes se vales (1200m/sek –6000 m/sek)
Vmax te lejuar per ndertesa nje kat me konstruksion te zakonshem 22.5mm/sek
Vmax te lejuar per ndertime te rendesishme dhe rruge te klasit te pare 8 mm/sek
Per sasine e shperthimit prej 700 Kg kjo distance do te jete 275 m
Percaktimi i largesise se parrezikshme nga flakerimi i copave shkembore
Permasat dhe forma e zones se flakerimit te copave shkembore varet nga :
Sasia e ngarkeses se lendes plasese qe shperthen njeheresh ( Q max = 700 Kg)
Menyra e vendosjes se ngarkeses me lende plasese (ne siperfaqe, ne toke dhe nentoke )
Vlera e treguesit te veprimit te plasjes n
Kendi i flakerimit te copave ne raport me horizontin Prania e pengesave natyrale mbrojtese, qe
frenojne perhapjen e copave shkembore Lloji i tokes ku kryen punimet me lende palsese (ne
rastin tone toka shkembore)Llogaritja e zones se flakerimit te copave eshte bere me formulen e
meposhteme duke marre parasysh shperthimin e birave te shkurtra te minave si dhe te ndonje
ngarkese te mbivendosur:
L=(V0/2g) sinαxcosα
Ku:
α = 45o Kendi i fluturimit te copave per trajektoren maksimale;
Vo=40-100 m/s Shpejtesia fillestare e flakerimit te cop;
g= 9.82 m/s2, Shpejtimi (nxitimi ) i renies se lire
Per vlerat e dhena me siper distance e flakerimit te copave shkon nga 41 m per Vo= 40m/s ne
255 m per Vo = 100 m/s
Duke marre parsysh te gjithe faktoret e permedur me siper dhe ne baze te Rregullores se
Teknikes se Sigurimit per Punet me Lende Plasese, pranojme distancen e parrezikshme 300m
Zona e sigurte nga flakerimi i minave pavarsisht nga llogaritjet merret ne perputhje
me kerkesat e rregullores se sigurimit teknik per punet me lende plasese jo me pak
se 300m
Disa nga rregullat kryesore mbi kryerjen e punimeve me lende plasese
Pashaportat per kryerjen e punimeve me lende plasese duhet te pergatiten nga drejtuesi teknik
i shoqerise per cdo shperthim qe kryhet ne kariere e cila pervec treguesve teknologjik duhet te
permbaje:Drejtuesi teknik i punimeve me lende plasese percakton kufinjte e zones se rrezikshme
ne varesi te kushteve te terrenit, llojit te punimeve me lende plasese te cilat mund te ndryshojne
nga projekti.Ne rregulleren e sigurimit teknik zona e parrezikshme konsiderohet jo me e vogel
se 300m nga vendi i shperthimit.
Te gjithe operacionet e punes gjate pergatitjes, shperthimit deri ne kthimin e punetoreve ne
vendet e punes kryhen per cdo shperthim nen pergjegjesine e drejtuesit teknik te punimeve.
Kontrolli dhe masat pas shpërthimit të minave

Pas shpërthimit të minave, zjarrmëtari me minatorin kontrollojnë frontin e punës dhe rrëzojnë
copat e shkëmbinjve që varen. Kur vërehet së kanë mbetur mina të paplasura (ose dyshohet për
to), zjarrmëtari që kryen shpërthimin vendos shenjë dalluese në birën e paplasur dhe një pengesë
kalimi duke venë menjëherë në dijeni brigadierin e ndërresës.Në frontet ku kanë mbetur mina të
paplasura ndalen të gjitha punët e tjera.
Punët për likuidimin e minave të paplasura kryhen nën drejtimin e përgjegjsit të ndërresës ose
nga vetë zjarrmëtari sipas udhëzimeve të tij, të shefit ose teknikut të sektorit . Kur nga numërimi
rezultojnë mina me fitil të zakonshëm të paplasura dhe nga kontrolli i frontit nuk duken, vazhdon
pastrimi me kujdes i materialit derisa të zbulohen dhe pastaj merren masa për likuidimin e tyre.
Minat e paplasura likuidohen nga zjarrmëtari që ka bërë shpërthimin. Në rast se ai për arësye të
ndryshme nuk ka mundësi të bëjë likuidimin e tyre brenda ndërresës së vet, pasi vendos tabelën
e ndalimit të kalimit, lajmëron brigadierin, zjarrmëtarin dhe minatorin e ndërresës pasardhëse.
Në rast se pas shpërthimit elektrik mbeten mina të paplasura dhe fijet e tyre duken, zjarrmëtari
para së gjithash bën lidhjen dhe shpërthimin e tyre. Në qoftë se edhe kësaj rradhë nuk
shpërthejnë, ai menjëherë bashkon fijet e kapsollave duke formuar qark të shkurtër. Në të gjitha
rastet kur në frontet e punës minat nuk mund të shpërthehen për arsye të ndryshme teknike
(linja e shpërthimit nuk mund të rregullohet etj.), ato konsiderohen të paplasura dhe veprohet
njëlloj si për të gjitha rastet kur mbeten mina të paplasura. Çdo minë e paplasur shënohet në
librin që hapet për këtë qëllim
Vendi te depozitimit te mineralit dhe sterilit.
Vendi i zgjedhur per vendosjen e stivave ploteson keto kerkesa :
Gjatesia e rruges nga kariera deri ne sheshin e depozitimit eshte zgjedhur sa me e shkurter.
Vendi i zgjedhur siguron pjerresine ne zbritje dhe nuk bllokon rezervat e mineralit. Ne rastin
konkret sheshet e depozitimit do te behen ne shpate mali te cilet pas hapjes se rruges te
transportit jane te gatshem per depozitim
Llogaritja e kapacitetit depozitues eshte bere per nje sasi jo te madhe rezervash per faktin se
prodhimi parashikohet qe te transportohet direkt nga fronti i prodhimit per ne destinacion.
Shesh i idepozitimit te mbuleses eshte parashikuar, ne projektin e shfrytezimit.
Siperfaqja e sheshit qe do te mbulohet gjate stivimit te shkembit llogaritet me formulen e
meposhteme :
Ssh = Vsh x Ksh / h x Ko
V sh – Volumi I shkembit qe parashikohet te depozitohet ne m3
Ksh – Koeficienti I shkriferimit pas ngjeshjes ne stive i cili pranohet 1.1 – 1.2
h – laretesia e stives ne m
Ko – koeficient qe merr parasysh pjerresin e shpatit = 0.09
Volumi i llogaritur i mbuleses eshte 452.625 m3 , ndersa kapaciteti mbajtes i sheshit eshte me i
madh.. I rekomandojme shoqerise qe pjesen e dobishme te mbuleses qe mund te perdoret per
shtrim rrugesh rurale ta transportoje direkt per ne destinacion sipas kontratave te lidhura
paraprakisht nga ana e saj. Shkarkimi I mjeteve per siguri pune duhet te kryhet me largesi 2 – 3
m nga buza e shpatit te stives.

MASAT PËR PARANDALIMIN DHE RIKUPERIMIN E MBETJEVE

Mbetjet teknologjike te vetme qe gjenerohen nga zhvillimi i ketij aktiviteti jane sterilet e dala nga
hapja e punimeve te reja dhe gjate shfrytezimit te mineralit te kromit. Pjesa me e madhe e tyre
do te perdoret per mbushjen e hapesirave dhe zonave te shfrytezuar ndersa nje pjese e vogel do
te depozitohen ne sheshet e percaktuara ne studimin tekniko ekonomik dhe projektin e
shfrytezimit. Ato gjate zhvillimi te ketij aktiviteti mund te perdoren si marteriale ndertimi per
shtrim rrugesh etj..
Mbetjet e gjeneruara nga aktiviteti jetesor i punetoreve apo ambalazhet do te grumbullohen
neper thase te posatçem dhe do te transportohen drejt drejt qendrave me te aferta te
banuara per menaxhim nga sektoret perkates te pushtetit lokal. Gomat dhe vaji lubrifikant te
perdoruar do t’u jepen subjekteve qe merren me riciklimin e tyre dhe qe aktualisht operojne
edhe ne Shqiperi (Ministria e Mjedisit posedon nje liste te subjekteve riciklues)
MASA TË TJERA TË PLANIFIKUARA NË PËRPUTHJE ME PARIMET E
PËRGJITHSHME
QË
RREGULLOJNË
DETYRIMET
THEMELORE
TË
OPERATORIT
Gjate ushtrimit te ketij aktiviteti minerar, subjekti do te mbaje parasysh qe problemet
mikroklimes e sigurimit teknik dhe te mbrojtjes ne pune te jene me te rendesishmet dhe me te
mprehtat, qe kerkojne vleresim serioz.
Eshte e domsdoshme qe per drejtimin teknik te punimeve te aktivizohen specialiste te larte , me
ekperience ne fushen e shfrytezimit te pllakoreve dhe mundesisht ta kene njohur zonen ne te
cilen do te ushtrohet aktiviteti minerar.
Drejtuesi teknik i punimeve, para fillimit te punes dhe gjate saj , do te zbatoje rregullat dhe normat
e percaktuara ne Regulloren e Teknikes se Sigurimit per Minierat dhe Karierat qe jane ne zbatim
dhe Ligjit Minerar te Shqiperise Nr 10304, date 15.7.2010 dhe akteve nenligjore te tij
Regulloret e Teknikes se Sigurimit, nga ana e drejtuesit teknik te punimeve dhe subjektit privat,
do te zbatohen ne cdo proces pune te percaktuar ne plan- organizimin e kryerjes se punimeve te
hartuar nga drejtuesi teknik i punimeve dhe te miratuar nga drejtuesit e firmes , I cili duhet te
permbaje :
·
·
·

Plan organizimi i punimeve do te hartohet para fillimit te punimeve;
Plan organizimi i punes hartohet nga drejtuesi teknik i punimeve;
Drejtuesi teknik i punimeve, ose personi i ngarkuar, do te beje kontrollin teknik dhe
azhornimin e sakte te punimeve minerare te cdo lloji per te cilat subjekti ka marre leje
shfrytezimi;
Rradha e kryerjes do te percaktohet hollesisht ne planin e masave tekniko-organizative dhe do
te miratohete nga pronari i firmes; Ne kete plan tekniko-organizativ, masat e teknikes se sigurimit
do te zene vendin kryesor .Drejtuesi teknik i punimeve do te kryeje instruktime te rregullta
mujore e tre mujore , ku do te trajtohen tema te vecanta per te gjitha profesionet
Do te zbatohet nje regjim i rrepte ne aplikimin e pasaportave teknike te punimeve te ngarkimit
dhe transportit te brendshem.
Manikerite duhet te mirembahen teknikisht qe zhurma e tyre te jete vetem ajo teknologjike dhe
jo e avarive. Ato duhet te perdoren me efiçence dhe te minimizohet koha gjate se ciles
mbahen ndezur motoret. Skapamentot duhet te kene ne gjendje funksionale filtrat e tyre
teknologjike te kapjes se grimcave (skapamentot e makinerive kane nje jastek te posatshem
per kete gje). Do te perdoret nafte me permbajtje te ulet squfuri. Transporti i materialeve
te behet me mjete te pastra nga balta dhe te mbuluara nese rruget kalojne prane ose neper

qendrat e banuara. Qarkullimi i kamioneve ne qendrat e banuara te behet me shpejtesi te ulet
gje qe shmang jo vetem aksidentet por edhe krijimin e pluhurave..
Per te mos ndodhur ngjarje aksidentale ne mbetjet gjate aktivitetit minerare ne do te kemi
parasysh qe sterilet duhet :
·
·
·

Sistemimi i tyre ne sheshin provizor me nje kend jo me shume se 30° sepse eleminon
rreshqitjen e sterileve ne shpat.
Rreth e qarke sheshit te vendosen blloqe guri gelqerore masiv per te mos ndodhur
fenomeni i rrjedhjes se sterileve.
Gjate sistemit te sterileve ne shesh duhet te kapin skrapaten natyrale te relIevit egzistues
sepse per ndryshe do te ndodh fenomeni i rreshqitjes se shpatit te relievit.

Ne rast te ndodhjes se ndonje reshqitje do te merren keto masa:
·
·
·

Sistemi i mases se rreshqitur.
Ndertimi i dhembit te mbeshtetjes se mases qe ndodhet ne pasqyren e rreshqitjes
Po qe nevoja do te nderhyjne me heqje te materialit deri sa te arrihet ekuilibri i pasqyres
se rreshqitjes

MONITORIMI I PLANIFIKUAR I SHKARKIMEVE NGA INSTALIMI.
Ne pergatitjen e programit te monitorimit eshte menduar qe te perzgjidhen per t’u monitoruar
nga vete kompania ata elemente qe realisht mund te indentifikohen, maten, regjistrohen dhe
komunikohen ne organet e administrimit te mjedisit (ARM). Te dhenat cilesore, sipas tabeles do
te hidhen ne nje regjister qe administrohet nga vete kompania dhe do te dorezohen ne ARM-ne
e qarkut sa here te kerkohet, sipas procedurave ligjore dhe rregulloreve. Duhet kuptuar se nje
gjendje e perkeqesuar e mjedisit ne nje faze te caktuar te zbatimit e cila eshte faze tranzitore dhe
jo tregues absolut i realizimit te objektivave te projektit.
Subjekti do te kujdeset per administrimin e çdo informacioni qe lidhet me ushtrimin e
veprimtarise. Administrimi i te dhenave konsiderohet shume i rendesishem per menyren e
operimit te subjektit dhe do te perdoret per te permiresuar efiçencen e çdo mase te parashikuar
per zbutjen e ndikimeve ne mjedis dhe ne teresi. Per mbajtjen e te dhenave do te perpilohet nje
regjister i veçante, fushat e te cilit te mbulojne te gjithe llojin e informacionit te mbledhur qe
lidhet me aktivitetin e minieres.
Efikasiteti i masave te Planit te Monitorimi do te vleresohet nga rezultatet e tij konkrete ne terren
nepermjet monitorimit te vazhdueshem. Plani i Monitorimit do te permiresohet dhe pershtatet
ne te ardhmen ne varesi te kerkesave praktike. Subjekti do te kujdeset per administrimin e çdo
informacioni qe lidhet me ushtrimin e veprimtarise. Administrimi i te dhenave konsiderohet
shume i rendesishem per menyren e operimit te subjektit dhe do te perdoret per te permiresuar
efiçencen e çdo mase te parashikuar per zbutjen e ndikimeve ne mjedis dhe ne teresi.
Elementet e monitorimit te veprimtarise
Nr
1.

Elementi i monitorimit

Frekuenca

Monitorim i zhurmave dhe pasojave te plasjeve ne miniere

Vazhdueshem

2.

Monitorimi i biodiversitetit ne zonen rreth objektit
Vazhdueshem
te shfrytezimit

3.

Monitorimii pluhurave
ne objektdhegjatetransportit

4.

Monitorimii $endjesse mekanikesdhe mundesiseper
Vazhueshem
rrjedhjedhe ndotje

5.

Monitorim i faktoreve qe shkaktojne rreziqe natyrore
Vazhdueshem
dhehumane

Gjate stinesse thate

Efikasiteti
i masave
te Planitte Menaxhimitdo te vleresohetngarezultatete tij konkretene terren
dhe pershtatet
do te permiresohet
nepermjetmonitorimitte vazhdueshem.
Planii Menaxhimit
ne te ardhmenne varesite kerkesavepraktike.
Subjektido te kujdesetper administrimine gdo informacioniqe lidhet me ushtrimine
sipilrfaqete dtimtuara
veprimtarise.Nii piirfundimt6 aktivitetit,do tii duhetqii tii transformohen
n6 nj6 relievtti ri natyror,nd njii sipiirfaqenti formeine sotmepor te mbuluarngavegjetacioni,
dhe ni! terenett! gjelb6ruara.
q6 c6nojndterenet do tii zbatohenhap
Masatpilr rehabilitimine sektorijvetti siperpermendur
ni!:
pashapi,krahasaktivitetitte zbulimitdhe konsistojni!
zbuliminepermjetmbjelliesse Pemeve
zhvillohet
ku do te
Sistemimin
ni! siperfaqenegzistuese
per te rritur kohezionine saj pasite kete perfunduarpuna;
Hapiae tropaveku do tii mbillenfidanatdhe mbushlene tyre me dheravegietale;
td reja n6 teritorin e zonesme
Mbjelljene sip6rfaqeve
tii krijuarasi mtj sipdrdhe sipdrfaqeve
td mbiellap6r njd koh6 4
pemi!natyrore dhe barishtet6 ndryshme;Mirmbajtjene siptirfaqeve
pas
lejes
shfrytezimit;
se
vjegare doriizimittd
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