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PERMBAJTJA
a) përshkrimin e qëllimit të projektit të propozuar;
b) planimetrinë e vendndodhjes së projektit, ku të pasqyrohen në hartë topografike kufijtë e
sipërfaqes, të shoqëruar me koordinatat sipas sistemit koordinativ GAUS KRUGE, fotografi dhe
të dhëna për përdorimin ekzistues të sipërfaqes që do të përdoret përkohësisht apo përherë
nga projekti, gjatë fazës së ndërtimit apo funksionimit të veprimtarisë;
c) informacionin për qendrat e banuara në zonën ku propozohet të zbatohet projekti,
shoqëruar me fotografi dhe të dhëna për distancën e tyre nga vendndodhja e projektit të
propozuar, si dhe përcaktimin e njësisë së qeverisjes vendore që administron territorin ku
propozohet projekti;
ç) skicat dhe planimetritë e objekteve të projektit dhe strukturave të projektit;
d) përshkrimin e proceseve ndërtimore dhe teknologjike, përfshirë kapacitetet prodhuese
/përpunuese, sasitë e lëndëve të para dhe produktet përfundimtare të projektit;
dh) të dhëna për infrastrukturën e nevojshme për lidhjen me rrjetin elektrik, furnizimin me ujë,
shkarkimet e ujërave të ndotura dhe mbetjeve, si dhe informacion për rrugët ekzistuese të
aksesit apo nevojën për hapje të rrugëve të reja;
e) programin për ndërtimin, kohëzgjatjen e ndërtimit, kohëzgjatjen e planifikuar të funksionimit
të projektit, kohën e mundshme të përfundimit të funksionimit të projektit dhe, sipas rastit,
edhe fazën e planifikuar të rehabilitimit të sipërfaqes pas mbarimit të funksionimit të projektit;
ë) mënyrat dhe metodat që do të përdoren për ndërtimin e objekteve të projektit;
f) lëndët e para që do të përdoren për ndërtimin dhe mënyrën e sigurimit të tyre (materiale
ndërtimi, ujë dhe energji);
g) informacion për lidhjet e mundshme të projektit me projekte të tjera ekzistuese
përreth/pranë zonës së projektit;
gj) informacion për alternativat e marra në konsideratë për sa i takon përzgjedhjes së
vendndodhjes së projektit dhe teknologjisë që do të përdoret;
h) të dhëna për përdorimin e lëndëve të para gjatë funksionimit, përfshirë sasitë e ujit të
nevojshëm, të energjisë, lëndëve djegëse dhe për mënyrën e sigurimit të tyre;
i) të dhëna për aktivitete të tjera që mund të nevojiten për zbatimin e projektit, si ndërtimi i
kampeve apo rezidencave etj.;
j) informacion për lejet, autorizimet dhe licencat e nevojshme për projektin, në përputhje me
përcaktimet e bëra në legjislacionin në fuqi, si dhe institucionet kompetente për lejimin /
autorizimin/ licencimin e projektit.
k) kopje të lejeve, autorizimeve dhe licencave që disponon zhvilluesi për projektin e propozuar,
në përputhje me përcaktimet e bëra në legjislacionin në fuqi, si dhe institucionet kompetente
për lejimin / autorizimin/licencimin e projektit.

a) qëllimin e projektit të propozuar;
Projekti i propozuar ka per qellim shfrytezimin e mineralit te kromit ne Lejen Minerare
nr.1111/1 dt.16.07.2018 ne objektin “Qafe Prushe 1”, njesia administrative Krume, Bashkia Has,
Qarku Kukes, me nje siperfaqe prej 0.059 km2 leshua nga Ministria e Infrastruktures dhe
Energjise.
b) planimetrinë e vendndodhjes së projektit, ku të pasqyrohen në hartë topografike
kufijtë e sipërfaqes, të shoqëruar me koordinatat, sipas sistemit koordinativ GAUS
KRUGE, fotografi dhe të dhëna për përdorimin ekzistues të sipërfaqes që do të
përdoret përkohësisht apo përherë nga projekti, gjatë fazës së ndërtimit apo
funksionimit të veprimtarisë
Ne kuadrin krahinor masivi ofiolitik i Tropoje-Hasit, nderton skajin me verilindor te ofioliteve
te zones Mirdita. Ky masiv, eshte pjese perberse e brezit lindor te ofioliteve, por nga ana tjeter
ai eshte nje nyje lidhese e rendsishme e tij me brezin perendimor te ofioliteve te Albanideve.
Zonat litostratigrafike, me te cilat kufizohet masivi ofiolitik Tropoje-Has jane: zona e Alpeve
Shqipetare (n/njesia e Valbones), zona e Krasta-Cukalit (n/njesia e Cukalit). Masivi ofiolitike
Tropje- Has ne krahun lindor ne periferin lindore (Morin-Gjegjan-Surroj), kontakton nepermjet
vullkanizmit paraofiolitik te Jurasikut te poshtem, te perfaqesuar me prodhimet vullkanike te
formacionit sinriftor vullkanogjeno-sedimentar, shtrojes metamorfike subofiolitike, si dhe
periferise platformike karbonatike Triasiko-Jurasike te zones Mirdita. Ai kufizohet me pjesen
perendimore te mikropllakes se Korab-Pelagonis. Ne menyre me te specifikuar ne skajin verior,
ky masiv nepermjet terthores Shkoder-Peje, kontakton me nen/zonen e Cukalit dhe me
nen/zonen e Valbones. Ne anen jugperendimore, jugore dhe juglindore, sipas thyerjes se
fuqishme te lumit Drini me drejtim subgjersor, kontakton me liqenin e Fierzes.
Objekti ndodhet ne Qarkun e Kukesit, Bashkia Has, njesia administrative Krume. Si pozicion
gjeografik ne lidhje me qendrat e banuara objekti ndodhet rreth 25km larg ne veri-perendim te
qytetit te Kuksit, 12km larg ne veri-perendim te Hasit, 2,5 km larg ne veri-perendim te fshatit
Letaj dhe 2.3km larg ne lindje te fshatit Zogaj. Gjithashtu objekti ne fjane ndodhet prane kufirit
Shqiperi-Kosove dhe ndodhet 1,8 km larg ne perendim te pikes kufitare “Qafa e Prushit”.
Territori ku ndodhet leja është kryesisht me reliev malor-kodrinor. Objekti ben pjese ne harten
topografike te shkalles 1 : 25 000, me nomenklature K-34-65-B-a (Zogaj) ka nje siperfaqe prej
0.059 km2 dhe kufizohet nga keto koordinata :
Koordinatat sipas: Albanian 1986/Gauss-Kruger Zona 4
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Siperfaqja e Lejes minerare eshte 0.059 km2

c) informacionin për qendrat e banuara, në zonën ku propozohet të zbatohet projekti, shoqëruar me
fotografi dhe të dhëna për distancën e tyre nga vendndodhja e projektit të propozuar, si dhe
përcaktimin e njësisë së qeverisjes vendore që administron territorin ku propozohet projekti;
Vendburi qafe Prush - 1 , ndodhet rreth 0.7km ne lindje te majes Krajlices ne zonen
kufitare midis Shqiperise dhe Kosoves. Ky vendburim ndodhet ne te majte te rruges
automobilistike Zogaj - Qafe Prushi, rreth 1,5 km nga rruga, gjithashtu ndodhet ne te
djathte te rruges automobilistike Gjakove - Qafe Prushi ne distance 2.5km larg saje.
Relievi ku ndodhet vendburimi ne te dy anet e kufirit ka nje renie mesatare me kend
17° nga Shqiperia dhe 20° nga Kosova.
Njësia e qeverisjes vendore që administron zonën ku zbatohet projekti eshte Bashkia Has.
Qarku i Kukesit shtrihet ne nje siperfaqe prej 2,399 km2 dhe ka nje popullsi 147 146 banore,
me densitet mesatar 61.3 banore/km2, e cila eshte me e ulet se mesatarja e qytetit. Bazuar ne
ndarjen administrative 2001, qarku i Kukesit eshte i ndare ne 3 rajone, qe perfshijne 3 bashki.
Popullsia e kesaj zone kryesisht ka te zhvilluar blegtorine, bujqesine dhe kohet e fundit po
aktivizohet dhe industria e nxjerrjes se mineraleve. Vendburimi eshte afer qendres se banuar
fshatit Letaj.
Ne afersi te objektit nuk ka burime te ujit te pishem te cilat mund te demtohen nga
shfrytezimi i minaralit te kromit ne kete objekt.
Ne zone, ekonomia nuk eshte e zhvilluar, pasi edhe vite me pare kane funksionuar vetem
sektore te shfrytezimit pyjor te cilet tani e kane nderprere aktivitetin e tyre. Banore e kesaj
zone kryesisht merren me bujqesi e blegtori, tregeti, shfrytezimin e mineralit te kromit, kromit
etj.. .
Popullsia
Popullsia per rreth vendburimit nga ana e Shqiperise perbehet me fshatrat Zogaj, Peraj,
Letaj, nga ana e Kosoves me fshatrat Deve , Prush, Vagove, Babaj etj ne periferi te
komunes Gjakove.
Popullsia ne fshatrat e Gjakoves merret me bujqesi , blegtori si dhe ka nje tradite te
vjeter punsimi ne minierat e Tropojes dhe Deves.
Meqense ka kaluar shume kohe ku aktiviteti i minierave ka patur nje renie te
konsiderueshme, mundet qe perseri nga popullsia e ketyre zonave te kualifikohen
punetore per pune ne minierat tona.
Nje pjese e madhe e banorve kane emigruar ne Angli.
Infrastruktura e objektit nga ana e kosoves eshte e mire. Rreth dy km rruge per ne
object vetem ne kohe bore ku trashesia shkon mbi 0.5ml mbetet e bllokuar, per kohen
tjeter eshte ne gjendje pune te mire.
Ekonomia e zones dhe aktivitet kryesore.
Popullata merret me bujqesi, blegtori, pemtari, ,pjeserisht me minierat. Emigracioni kryesor
i Hasit eshte me Angline.
Kemi te bejme me nje zone te varfer, infrastruktura ne anen shqiptare len per te
deshiruar.
Rruga Gjakove Kepenek e hapur ne vitin 1935 vazhdon te jete e pa asfaltuar ne
territorin e Shqiperise.

ç) skicat dhe planimetritë e objekteve dhe strukturave të projektin, si dhe mënyrat
dhe metodat që do të përdoren për ndërtimin e objekteve dhe strukturave të
projektit;

d) përshkrimin e proceseve ndërtimore dhe teknologjike, përfshirë kapacitetet
prodhuese /përpunuese, sasitë e lëndëve të para dhe produktet përfundimtare të
projektit;
Per sa i perket ndertimit te objekteve siperfaqesore, eshte vendosur nje kontenier me funksion
zyra dhe ambjente te tjera si garderob, magazine materialesh etj.. .
PJESA GJEOLOGJIKE

Ndertimi Gjeologjik rajonit
Vendburimi ndodhet ne zonen tektoniko – strukturale te Mirdites, brenda masivit
ultrabazik te Tropojes.
Ne jug te vendburimit gjate gjithe lugines se Zogajt dalin depozitimet e pandara
te Q1- 4. Ato perfaqesohen nga tokat bujqesore si dhe depozitimet e perziera
koluviale – proluviale – deluviale – eluviale.
Gjithe materiali copezor perfaqesohet nga shkembionj ultrabazike.
Ne krahun verilindor te vendburimit takohen depozitimet e Plio - Kuaternarit te
gropes se Gjakoves te perfaqesuar nga depozitimet copezore proluviale, - deluviale
nga konglobrekçe , si dhe nga argjila dhe ranor.
Ndertimi gjeologjik i vendburimit.
Ne ndertimin gjeologjik te vendburimit marrin pjese harcburgitet e serpentinitizuara
ne brendsi te cilave takohen linza dhe breza dunitike te serpentinitizuara qe I
perkasin nenformacionit harcburgit me linza te rralla dhe permasa te vogla te
duniteve, te nderprera nga shkembinjet e series damarore, dajkore te perfaqesuara
nga plagjiogranite, mikrogabro, piroksenite dhe dunite damarore.
Nga poshte lart kemi keto lloje shkembore.
Dunitet te serpentinitizuara J2.
Ndodhen midis harcburgiteve te serpentinitizuara, takohen ne forme linzash te
cilat zgjaten ne perputhje me elementet strukturore te zones, qe shkojne me
dhjetra dhe qindra metra, trashesia e tyre nga disa metra ne dhjetra metra e me
shume.
Shpesh forma e tyre eshte e parregullt me konture te dhembezuar. Shkalla e
serpentinitizimit luhatet nga 30% - 60% – 80% te mases se shkembit, rralle me e
madhe.
Mkroskopikisht kane ngjyre jeshile ne te mbyllur ne te zeze, permbajne pikezime
kromshpinelidi Aksesor te shperndare uniformisht ne masen e shkem,bit , rralle te
perqendruar ne forme zinxhiresh te orientuar.
Thellesia e kores se alternimit levize nga disa mm, deri 5-6 cm.
Mikroskopikisht dallohet struktura rrjetore, nyjore rralle panidiomorfe me madhesi te
kristaleve 1- 2mm, deri 4 -6 mm te nderprera nga çarje te shumta qe sipas tyre

kane te zhvilluar serpentine, duke I dhene shkembit structure tipike rrjetore, por
gjithmone duke ruajte konturet midis kokrrizave. Serpentina eshte e zhvilluar sipas
olivines dhe perfaqesohet nga antigoriti dhe krizotili. Ky I fundit takohet ne forme
damaresh te holle qe nga nje here arrijne ne 2 mm.
Kromshpineliti aksesor ka ngjyre te zeze, mikroskopikisht takohet ne rreth 1% te
mases se shkembit, ka raste qe dallohet nga forma e rregullt oktaedrike e tij.
Makroskopikisht ka structure idiomarfe , deri ne panidiomorfe si dhe dallohet
metamorfizimi I tij, sidomos ne periferi te kokrrizave te kromshpinelitit, ku dhe arrin
te kthehet ne manjetit sekondar.
Harcburgitet e serpentinitizuara J2.
Kne perhapje mjaft te gjere si ne zonen e vendburimit , gjithashtu edhe ne tere
rajonin Zogaj – Qafe – Prushi dhe ne tersi ne masivin ofiolitik te tropojes.
Harcburgitet kane ngjyre gri te errte, paraqiten kompakte deri mesatarisht kompakte,
jane mesatarisht, intensivisht te serpentinitizuara, ku shkalla e serpentinitizimit arrin
nga 30% deri 70%. Tekstura e shkembit eshte tipike brezore nga breza me
permbajtje te larte pirokseni ,nderthurur me breza me permbajtje te ulte pirokseni.
Perberja mineralogjike e tyre eshte e thjeshte, ku si mineral primar kemi olivinen,
pirokseni rombik qe arrin nga 15 - 20%, rralle 30% te mases se shkembit, forma e
kristaleve prizmatike nga 2 -3 mm , 5 -6 mm, si dhe nga kromshpineliti aksesor qe
arrin deri 1% te mases se shkembit me madhesi te kristaleve te imta derri te
vogla nga te dhjetrat e mm, deri 2 mm, struktura idiomorfe, deri ne ksenomorfe.
Nga mineralet dytesore takohen serpentine e llojit krizotil dhe rralle antigorit, talku ,
amfiboli, klorite, magnetit dytesor dhe shume rralle takohet ndonje kokrrize
mineralizimi sulfure.
Shkembinjet e series dajkore
Perfaqesohen kryesisht nga dammar te holle (disa mm deri 10cm trashesi.),
plagjiklaziti dhe gabroplagjiklaziti leukokrate, mikrogabo dhe dammar pirokseniti me
madhesi te kristaleve nga disa mm deri 1 cm.
Seria damarore eshte me e zhvilluar ne pjesen e siperme te vendburimit dhe
vjen duke u ulur ne drejtim te thellsise.
Te gjitha llojet e shkembinjeve te series damarore nderpresin serine harcburgitdunit dhe trupat xeheror te vendburimit.
Seria damarore e plagjiklaziteve nderpritet nga ato te duniteve piroksenite. Shtrirja e
tyre eshte kryesisht VL- JP deriLP me renie kryesisht VP me kend 60° - 70°.

Zhvillimi i tektonikave kryesore, tektonika e vendburimit, Mbi zhvillimin e
tektonikave dhe çarshmerise.
Tektonika shkeputese eshte shume e zhvilluar. Si rrezultat I spostimeve tektonike
trupi xeheror mer pamjen blloqeve te cilat kane permasa ne shtrirje 40 - 70m dhe
renie 30 – 60m.
Zhvendosja e blloqeve te kromit nga rrafshet tektonike kane karakter shkallor,
rreshqitje dhe larterrshqitje me amplitude vertikale 5 -30m dhe horizontale nga 6m10- 20ml.
Edhe gjate aksit te zhytjes kemi nje spostim , rrshqitje te trupit xeheror per 55m.
Tektonika shkeputse ka drejtim submeridional me renie te forte lindore dhe
prendimore, .
Edhe gjate aksit te zhytjes kemi nje spostim , rrshqitje te trupit xeheror per 55m.
Tektonika shkeputse ka drejtim submeridional me renie te forte lindore dhe
prendimore, ç`ka krijon blloqe si te trupit xeheror dhe te shkembinjeve ne
pergjithsi. Shpesh keto blloqe jane pa mbeshtetje dhe kerkojne armatim gjate
punimeve te avansimit.
Tektonika perfaqesohet nga linja te cilat ngaterrohen dhe me çarjet e ngurtesimit,
deri ne zona tektonike me trashesi nga disa cm deri 1ml.
Elementet e shtrishmerise se tektonikave jane:
Azimut shtrirje VVL- JJP deri VL – JP me renie ne te dy krahet me kende 60° deri
80°.
Aspekte strukturore.
Masivi i Tropojes perfaqeson nje strukture sinklinale me mbyllje centriklinale ne
pjesen very –prendimore e veriore te tij I komplikuar gjiothmone me struktura te
rendeve me te ulta te dyta dhe te tretame renie ne te dy krahet.
Aksi i sinklinalit dhe elementet strukturore te masivit ne pergjithsi kane shtrirje VP
– JL, por duhet theksuar se ka mjaft raste kur drejtimi i shtrirjes se
mikrostrukturave dhe I trupave xeheror eshte lindje - prendim, kurse ne pjesen
periferike te masivit ne pjesen centriklinale te tij qe eshte afer mbihypjes se
zones Mirdita mbi ate te Alpeve, elementet e shtrishmerise se strukturave si dhe I
trupave xeheror shklojne nga VP - JLderi VL JP.
Vendburimi Qafe Prush 1 ndodhet ne strukturen antiklinale Qafe Prush 3 – Qafe
Prush 1, aksi I te cilit ka drejtim afro meridional.
Ne krahun lindor te ketij aksi ndodhet vendburimi Qafe Prush 1 ( Krajlica 2).
Ne drejtim te jugut aksi i kesaj strukturenga 360° -10°, kthehet dhe behet me
lindore per te arrite me me azimuth shtrirje 50 -60°.
Masivi eshte mjafte i rrullosur, per percaktimin litologjik ne kolone eshte e
domosdoshme qe perveç percaktimeve strukturore te merren parasyshe te gjithe
faktoret gjeologjik, litologjik, petrografik, petrokimik, mineralogjik, studimi korrekt i te
cileve krijon mundesi te sakta percaktimi per mineralizimin.

Sistemi i shfrytezimit qe do te aplikohet
Vendburimi “Qafe Prush 1”, është ne një terren kodrinor - malor i cili ka kondicionuar edhe
mënyrën e hapjes qe te behet me punime horizontale ne gjatësi jo te madhe qe shërbejnë si
horizonte te hapjes se minierës dhe me dishenteri.
Shumica e punimeve do te behen ne territorin e Shqiperise, por duke hyre nga
territori i Kosoves, duke shfrytëzuar hapjen e minieres nga territori i Kosoves.
Perjashtim ben objekti “ Qafe Prush 2 “ , per kete objekt kemi projektuar nje galeri
fushore
ne kuoten + 720me gjatesi 120ml dhe nje rimont me gjtesi 65ml dhe nje
traverse me gjtesi 25ml ne krahun Jl.
Hapja e ketij objekti eshte bere me punime horizontale horizonti + 713 nga Deva Kompani , Kosove, duke vazhduar me dyshinteri nga horizonti+ 673 ne te dy trupat deri
ne kuoten + 635, duke vazhduar me dyshinteri ne trupin lindor nga niveli + 632.50 deri
ne nivelin + 614, kurse ne trupin prendimor dhe per lindje te trupit prendimor me ate
lindor dyshintria do te vazhdoje me thyerje nga niveli + 673 deri ne kuote + 649.26, do
tekemi thyerje nga kuota + 649.26 deri ne kuoten + 636. Prej kuotes + 636 deri ne
kuoten + 628 ne koken dyshinterise se gjate do te kemi dy oborre dyshinterie.
Dyshinteria kryesore do te jete nga kuota + 628 (trupi prendimor) drejt trupit lindor ne
kuoten + 545 me gjtesi 175ml.
Zgjedhja e sistemit te shfrytëzimit
Sistemi i shfrytëzimit do te jete sistemi klasik qe është përdorur ne minierat e kromit te vendit
tone kur këndi i pjerrësisë ka qene mbi 45° me galeri nenkati me hapësira te hapura, kjo i
pershtatet trupit prendimor. Per trupin lindor dhe objektin Qafe Prush 2 per te cilet
zhytja sjhkon nga 15 -25° do te perdorim sistemin e kombinuar galeri nen/kati te
kombinuar me sistemin me dhoma e kolona.
Lartësia e katit është rreth 20- 30m dhe gjatësia e bllokut 20-40m kur këtë e lejon shtrirja,
zhytja e trupit mineral. Për rastin konkret trashësia e trupit shkon 2.2.50ml dhe këndi i
pjerrësisë rreth 45-60o. Zhytja nga 15 – 25 ° dhe 45 -60°.
Ne çdo 6-8m hapen traversa dhe nga këto oxhaqe qe shërbejnë si hinkat e shfrytëzimin për
vjen e mineralit.
Ne praktike sistemi adaptohet sipas kushteve konkrete, por duke ruajtur elementet themelor te
sistemit qe dhamë me sipër.
Sistemi ka rendiment te kënaqshëm dhe një siguri te mire ne pune gjate shfrytëzimit.
Ky sistem aplikohet duke organizuar ne siperfaqe seleksionimin e mineralit. Shfrytezimi i bllokut
mund te behet me galeri nenkati duke shfrytezuar njekohesisht mineral + steril. Ne menyre qe
ne siperfaqe te mos nxjerrim shume steril, rekomandojme qe kete sistem ta aplikojme kur
trashesia eshte mbi 0.7 ml ne menyre qe minimumi te kemi dy njesi mineral dhe nje njesi steril.
Ne zgjedhjen e sistemit te shfrytezimit me galeri nenkati jane marre ne konsiderate kushtet
tekniko – minerare si fortesia e shkembinjve rrethues dhe vete mineralit, prania e tektonikave
te paperfillshme, trashesia mesatare e trupit mineral 0.8 m dhe kendi i renies se trupit
mesatarisht 75°. Praktikisht eshte zbatuar sistemi i shfrytezimit me galeri nenkati i perdorur
gjeresisht.

Sipas ketij sistemi fusha minerare e pa shfrytezuara me pare ndahet ne kate e cila ne shtrirje,
kufizohet nga remontet ose furnelet, ndersa ne renie nga galeria e ajrimit dhe e transportit.
Sistemi i shfrytezimit me galeri nenkati me hapesira te hapura eshte aplikuar me sukses per
trupat me pjerresi mbi 45°, me gjatesi te blloqeve 20 – 50 m, lartesi te katit ne funksion te
tektonikave dhe trashesise deri ne 40 m dhe lartesi te nenkateve 6 – 8 m. Galeria e transportit
krahas shfrytezimit kryen transportin dhe ajrimin e punimeve te shfrytezimit. Ne perfundim ato
braktisen. Katet si rregull shfrytezohen nga lart – poshte, menyre e cila ka si perparesi ruajtjen e
drejtimit te rrymes se ajrit ne ngjitje si edhe faktin qe remontet neper te cilat behet kalimi i
njerezve, ndoshen gjithmone ne masivin e paprekur. Shfrytezimi do te realizohet nga kufiri ne
qender. Sipas kesaj menyre nga kufiri ne qender njihet me mire kushtet gjeologo – minerare
dhe tekniko – minerare dhe nuk lejon kolona per ruajtjen e galerive dhe hapesirat e
shfrytezimit. Kryerja e punimeve pergatitore prerese dhe atyre te shfrytezimit behet ne menyre
te programuar dhe te harmonizuar. Sic trajtohet edhe ne pasaporten e shfrytezimit ndarja e
blloqeve do te realizohet me punime te pjerreta furnele ose remonte me pjerresi 60 – 70°. Ne
galerine e transportit ne cdo 6 – 8 m ndertohen grykat e ngarkimit te mineralit. Llojet e
konstruksionit te grykave te ngarkimit do te varen nga sasia e mineralit qe parashikohet te
kaloje ne njesine e kohes dhe jetegjatesia e saj, permasat e galerise se transporit, armatimi i saj,
shkalla e copetimit te mineralit etj.. . Grykat e ngarkimit ndertohen te thjeshta dhe te
qendrueshme. Duhet te jene te sigurta ne pune pasi blloqet e medha shpesh here veshtiresojne
teknologjine e nxjerrjes se minerailt dyke bllokuar furnelet dhe grykat e rrjedhjes. Menjanimi i
bllokimeve bejet me leva te gjata oese me lende plasese. Gjate ketij procesi duhet te zbatohen
rigorozisht rreguallat e sigurimit teknik. Ngacmimi me leve behet me kujdes duke siguruar
punetorin ne vende te lira dhe te ndricuara ne menyre te tille qe punetori qe merret me
zhbllokimin ne cdo rast te largohet menjehere. Kategorikisht ndalohet vajtja e zjarrmetarit nen
gryken ose nen coperat e mineralit te varur qe ka bllokuar ate. Copat e medha mund te
copetaohen mbi grilen e cila eshte vendosur mbi gryke. Ne kete rast minatori lidhet me rrip
sigurimi. Grilat qe mbulojne grykat e rrjedhjes se mineralit duhet te jene gjithmine te rregullta
per te menjanuar renen e punetoreve. Nuk lejohet qe grilat te mbulohen me copa minerali ne
madhesi mb ate te lejuar.armatura e grykave duhet te jete sa me e qendrueshme dfhe gjendja e
saj duhet te kontrollohet cdo turn. Per ruajtjen e galerise se transportit dhe te ajrimit mbi dhe
nen galerite e katit vihen kolona provizore per mbrojtjen e punimeve pergatitore. Kolonave mbi
galerine e transportit u jepet forma e hinkave per rrjedhjen e mineralit ne grykat e ngarkimit.
Sistemi i shfrytëzimit me galeri nënkati me hapësira të hapura për trupat me pjerrësi më të
madhe se 45°, me gjatësi të blloqeve 20-50 metra, lartësi të katit në funksion të tektonikave dhe
trashësisë deri në 40 metra dhe me lartësi të nënkateve 5-8 metra.
Elementet kryesore te sistemit te shfrytezimit
- Gjatesia e bllokut
- Lartesia e nenkatit
- Seksioni i nenkatit
- Seksioni i oxhaqeve (duçkave)
- Sasia e rezervave ne bllok
- Humbjet e mineralit
- Rezervat e nxjerrshme
- Metrazhi punimeve minerare ne bllok

45 ml
8 ml
3.2 m2
2.2 m2
1014 ton
8%
912 ton
222 ml

- Metrazhi i punimeve minerare per 100 ton
- Cilesia e mineralit ne bllok
- Koeficenti i verferimit
- Cilesia e mineralit te nxjerre mesatarisht

20.5 ml
39.5% Cr2O3
8%
36 – 38% Cr2O3

Ne kete objekt minerali dhe sterili do te nxirren nga nentoka nga rrjeti i punimeve horizontale
ekzistuese dhe ato te projektuara.
PUNIMET PER PERGATITJEN E BLLOKUT PER SHFRYTEZIM
Punimet minerare kryesisht kalojne ne shkembenj qe perfaqsohen nga dunitet, peridotitet e
serpentinitet me fortesi qe luhatet nga VI – VII, ndersa punimet qe hapen ne trupin mineral me
fortesi V – VII, jane me qendrueshmeri mesatare deri ne te larte. Kushtet tekniko – minerare te
hapjes se punimeve jane te favorshme.
Punimet pergatitore te vendburimt jane galeria e ajrimit, transportit, remontet ose furnelet
ndares te bllokut. Ne galerine e transportit te mineralit kryhet njekohesisht edhe levizja e
njerezve, kalon ajri i paster per ajrimin e fronteve te punes. Gjate pergatitjes per shfrytezim kati
ndahet ne blloqe dhe pergatitja e tyre realizohet duke hapur nga galeria kryesore e katit
remontet ose oxhaqet ndares te bllokut te cilat sherbejne per zbritjen e mineralit. Blloku eshte
njesia kryesore e shfryteziomit. lartesia e katit varion nga 50 - 80 - 100 m, por mund te jete
edhe 20 - 30 - 40 m. Gjatesia e bllokut ne shtrirje merret 50 - 60 m dhe rralle 100 m.
Kryerja e punimeve pergatitore, prerese dhe te shfrytezimit behet e harmonizuar ne kohe ne
menyre qe gjate te gjithe periudhes prodhuese te minieres, te sigurohet sasia dhe cilesia e
mineralit te kerkuar me humbje sa me minimale. Ne shfrytezimin e vendburimeve me pjerresi
te madhe punimet mund te kryhen njekohesisht ne dy deri ne tre kate.
Hapja e galerise se transportit
Galeria e horizontit kryesor te transportit mund te jete fushore por si rregull hapen ne
dyshemene e trupit mineral ose neper trupin mineral,. Kjo menyre hapjeje neper trup ka keto
ane te mira :
Ulet kosto e hapjes te punimeve, miniera futet me shpejt ne shfrytezim, saktesohen parametrat
e trupit mineral, por shoqerohet edhe me ane negative pasi ka shpenzime suplementare per
mbajtjen e armatures, ngarkimin e mineralit ne njerin nga blloqet pengon levizjen e mjetit te
tarnsportit ne galeri, galerite kane kurbezime sipas zhvillimit te trupit ne shtrirje. Gjthesesi ne
cdo rast, zgjedhja e menyres se pergatitjes me punime fushore apo neper mineral behet ne baze
te analizes tekniko - ekonomike, kostos se hapjes se punimeve dhe mirembajtjen e punimeve
pergatitore.
Seksionet e punimeve te hapjes dhe te pergatitjes zbatohen sipas tipeve qe iu jane pershtatur
kushteve teknike te ketij vendburim dhe qe kryejne funksionet e tyre ne varesi te sistemit te
shfrytezimit, qellimit te hapjes llojit te transportit dhe afatit te sherbimit.
Punimet e nenkatit dhe remontet do te kene forme qemerore, ndersa furnelet forme katrore
ose dretkendeshe.

Hapja e remonteve
Jane punimet e pjerreta dhe mund te konsiderohen kapitale ose pergatitore. Remontet
sherbejne per ndarjen e katit te trupit xeheror ne blloqe shfrytezimi. Sherbejne njekohesisht
per furnizimin me material teknik, per ajrim, kalimin e njerezve, furnizimin me energji elektrike
dhe qellime te tjera kerkimi dhe zbulimi. Forma dhe seksioni i tyre percaktohet nga numri i
ndarjeve i cili mund te jete 1, 2 ose 3. Remontet me nje ndarje sherbejne per leshimin e
mineralit ose sterilit dhe hapen me pjerresi rreth 60°.
Remontet me dy ose tre ndarje si rregull hapen neper mineral me seksion kend drejte dhe
sherbejne per rrezimin e mineralit, furnizimin me material teknik, kalimin e njerezve etj.. Me
shpesh perdoren dimensioni 2.3 x 1.3 m, 2.7 x 1.26 m, per remontet me dy ndarje. Armatimi i
remontit behet me lende druri, perdoren konstruksionet me shtylla mbeshtetese ne rastet kur
shkembenjte jane te qendrueshem. Shtyllat futen ne te dy nyjet e tyre ne faqen anesore te
punimit, diametri i tyre eshte 200 – 250 mm dhe lidhen midis tyre me kllape.
Rrezimi i mineralt realizohet me metoden e shpim – plasjes me bira te zakonshme. Ndarja e
remontit qe sherben per kalimin e njerezve mbulohet me nje kapak. Nga pervoja ne nje meter
katror seksion mund te hapen 2 – 4 bira. Numri i birave ehste ne funksion te seksionit,
shkembit ose mineralit. Thellesia e birave i rregull pranohet 1.8 m. Lenda plasese mund te jete
dinamit ose amonit. Per rrezimin e 1m3 shkemb me fortesi mesatare deri te larte harxhohen 2
– 4 kg l.p. . Plasja e ngarkesave me menyre elektrike. Birat shpohen mbi skelat e vendosura ne
unazat e armatures ose mbi shtytes ate posatshem qe fiksohen mbi faqet e remontiti. Me
perfundimin e shpimit te birave hiqet nga fronti paisja e shpimit dhe mjetet e tjera te cilat
sistemohen ne ndarjen e shkalleve. Ne vend te saj ndertohet nje skele e pjerret, mbulese me
shina te lehta te cilat mbulojne ndarjen e shkalleve. Para mbushjes se birave ndarjet e remontit
me perjashtim te asaj per levizjen e shkembit ose mineralit mbyllen me qepen. Shkembi i
rrezuar nga plasja derdhet ne ndarjen e tij ku behet magazinimi provizor dhe gradualisht
nepermjet grykes se ngarkimit transportohet ne vagon. Ne disa raste materiali i rrezuar nuk
magazinohet por lihet te bjere ne dyshemene e galerise nga ku me makine ngarkuese, ngarkohet
ne vagon. Per ngitjen e lendes se drurit dhe paisjeve ne galeri vendoset arganello ku litari prej
celiku perqafon rrulin e palevizshem dhe ate qe zhvendoset. Ndarja e remontit per rrezimin
shkembit ose mineralit mbahet gjithmone e mbushur. Pas plasjes ajroset fronti me ajrim shtytes
me ane te ventilatorit dhe tubacionit te varur ne ndarjen e remontit per furnizim. Mund te
perdoret ajrimi shtytes ose thithes. Ne ajrimin shtytes ventilatori vendoset ne galeri dhe dergon
ajrin e paster qe merr nga galeria me tubacion, kurse ne ajrimin thithes ventilatori vendoset ne
afersi te frontit, pas ajrimit fillon armatimi me drejtim nga poshte lart. Krahas armatimit te
remontit behen ndarjet dhe zgjatja e shkalleve. Materialet ngrihen nga arganello e cila eshte e
vendosur ne galeri. Gryka e shkarkimit ndertohet me derrase.
Hapja e furneleve
Furnelet kryejne te njejtat sherbime si edhe remontet, hapen nga poshte lart me forme kend
drejte, dimensionet e tyre sipas rastit jepen ne pasaportat perkatese. rrezimi i mineralit edhe
ne kete rast behet me metoden e shpim plasjes.
Seksionet e punimeve
Punimet minerare kryesisht kalojne ne shkembenj qe perfaqsohen nga dunitet, peridotitet e
serpentinitet me fortesi qe luhatet nga VI – VIII, ndersa punimet qe hapen ne kromite me fortesi
VI – VII, jane me qendrueshmeri mesatare deri ne te larte. Kushtet tekniko – minerare te hapjes

se punimeve jane te favorshme. Seksionet e punimeve te hapjes dhe te pergatitjes zbatohen
sipas tipeve qe iu jane pershtatur kushteve teknike te ketij v.b. dhe qe kryejne funksionet e tyre
ne varesi te sistemit te shfrytezimit, qellimit te hapjes llojit te transportit dhe afatit te sherbimit.
Punimet horizontale dhe remontet do te kene forme qemerore, ndersa furnelet forme katrore
ose dretkendeshe.
Seksioni i punimeve te hapjes, traverbangeve dhe niveleve kryesore te hapjes do te jene 5.2 m2.
Seksioni i punimeve te nenkateve 3.6 m2. Remontet dhe furnelet do te jene me seksion 1.2 x 2.6
(3.12 m2), perdoren dhe seksione 1.2 x 1.2, 1.5 x 1.5, 1.5 x 2.4 etj.. Furnelet dhe remontet do
te jene me dy ndarje te veshur me derrasa nga ana e depozitimit te mineralit dhe te pajisura me
shkalle nga an e levizjes se punonjesve. Armatimi i tyre do te jete druri me kuadro te puthitura
me dimensione 16 – 22 cm.
Parametrat kryesore te punimit (oxhakut)
Seksioni i punimit
2.25 m2
- Numri i birave
5
- Thellesia e birave
1-1.2 ml
- Koeficenti i shfrytezimit te bires
0.83
- Hapi i avancimit
0.83 ml
- Konsumi specifik
1.4 kg/m3
- Lloji i lendes plasese
dinamit
- Lloji i kapsollave
Te zakonshem
- Koeficenti i shkriferimit
1.5
- Volumi i materialit te rrezuar
3.4 m3
3
- Numri i vagonave 0.33 m
11
- Numri i kapsollave
8
- Metrazhi i fitilit
10 ml
- Seksioni ne drite
1.5 m2
Parametrat kryesore te punimit (galeri nenkati)
Galeria e nenkatit eshte hapur neper trup me keto parametra kryesore:
Seksioni i punimit ne avancim
4.2 m2
Fortesia e shkembit
7
- Numri i birave ne balle
8
- Thellesia e birave
1m
- Koeficenti i shfrytezimit te bires
0.92
- Hapi i avancimit
0.92 ml
- Lloji i lendes plasese
dinamit
- Lloji i kapsollave
Te zakonshem
- Konsumi specifik i L.P
1.2 kg/m3
- Konsumi per nje plasje i L.P
3.8 kg
- Koeficenti i shkriferimit
1.5
- Volumi i materialit te rrezuar
4.5 m3
- Numri i vagonave 0.33 m3
13
- Numri i kapsollave
8 cope
- Metrazhi i fitilit
16 m

Hapja e punimeve minerare eshte bere sipas metodave tradicionale.Puna fillon me shpimin e
birave.Per shpimin e birave perdoren çekiçet shpues pneumatike. Diametri i birave eshte =
32mm.Si lende plasese perdoret dinamit.Fisheku ndezes eshte i perbere nga nga nje llokume
dinamit, kapsolle e zakonshme dhe fitil i zakonshem.Skema e vendosjes se birave tregohet ne
vizatimin perkates.Organizimi i punes eshte bere me brigade te perbere nga nje minator dhe
nje ndihmes minator. Ajri i komprimuar per shpimin e birave sigurohet nga nje motokompresor nepermjet rrjetit te furnizimit me ajer te komprimuar.
Nevojat per realizimin e prodhimit te planifikuar jane per nje moto-kompresor dhe tre çekiçe
shpues qe shoqeria i disponon. Zjarrmetari dhe armatori sherbejne per disa fronte pune.
Armatimi I fronteve te punes eshte bere me kasa druri kryesisht prej ahu. Kemi punuar vetem
me nje turn ne dite qe do te thote punet e shperthimit kryhen nje here ne dite ne fund te turnit
te pare dhe ajrimi I fronteve te punes eshte bere ne menyre natyrale.
Transporti I mineralit dhe i sterilit ne punimet horizontale behet me vagona duke i shtyre
punetori me krahe ndersa ne punimet vertikale kuptohet qe transporti behet per gravitet.
Procesi i rrezimit ne punimet minerare dhe shfrytezim
Rrezimi i mineralit me bira marteli
Parametrat e rrezimit jane:
 - Thellesia e birave
2.5 m
 - Diametri i bires
36 – 42 mm
 - Thellesia e mbushjes
1.25 m
 - Thellesia e Taposjes
1.25 m
 - Sasia e lendes plasese ne nje bire
1.2 kg
 - Sasia e mineralit te rrezuar nga nje bire
4.8 ton
 - Konsumi specifik i L.P
0.25 kg/ton
 - Kendi i pjerresise se birave
70 – 75°
 Ngarkimi i mineralit me lopate e llamarine te shtruar ne frontin e ngarkimit.
 Transporti nga nje cift vagonistesh per ne stoqet e depozitimit ne siperfaqe.
Procesi i ngarkimit ne front
Ngarkimi i mineralit dhe sterilit do te jete i pamekanizuar. Ai do te behet me lopata dore me
krahe, ashtu siç veprohet aktualisht ne te gjitha objektet minerare te kromit me te tilla kapacite.
Transporti n/tokesor per ne sheshet siperfaqesore te depozitimit si i mineralit dhe i sterileve do
te behet me vagona me kosh te kthyeshem.
Sterili do te depozitohet ne sheshet e caktuara, brenda territorit te lejes. Minerali do te
depozitohet ne sheshin e depozitimit, qe do te ndertohet ne hyrje te galerise se re 40. Aty do
te behet edhe e homogjenizimi i tij dhe prej atje, do te ngarkohet me fadrome me kapacitet
kove 1.5 m3 te blere nga shoqeria apo te marre me qera nga te trete, neper automjete per t'u
transpotuar deri ne destinacionin e shitjes, po me te trete. Seleksionimi do te behet me dore ne
sheshin e depozitimit te mineralit dhe gjate procesit te ngarkimit.

Transporti i brendshem.
Transporti i mineralit dhe sterilit do te behet ne front per gravitet pasi pjerresia e trupit
xeheror e lejon nje variant te tille. Nga fronti deri ne dalje te galerise miinerali do te
transportohet me vagona 0.86m3.
Ajrimi i minieres
Gjate aktivitetit te shfrytezimit, ne periudhen para licensimit ne kete zone jane kryer punime te
shumta nga te cilat ndikojne ne menyre te dukshme pozitivisht ne ajrimin e minieres.
Gjatesia e punimeve te hapjes, lidhja e tyre me hapsirat e shfrytezimit si dhe fakti qe do te hapen
edhe punime te pjerreta apo vertikale te reja, e bejne te lehte dhe pa problem ajrimin e fronteve.
Punimet minerare, te cilat jane ne gjendje relativisht te mire dhe te pashembura, bejne te mundur
kalimin e rrymave te ajrit nga nivelet e poshtme te punimeve ne nivelet e mesiperme dhe
anasjelltas sipas diversionit.
Marja e masave te pastrimit te hyrjeve te punimeve kryesore, riparimet dhe ringritjet e ndryshme
do te mundesojne mbajtjen ne kontroll regjimin e vazhdueshem te ajrimit te minieres si dhe do te
krijohen premisa per nderhyrje te ndryshme sipas nevojes per disiplinimin e rrymave te ajrit.
a. Llogaritja e sasise se nevojshme te ajrit
Sasia e ajrit e nevojshme sipas numrit te puntoreve rezulton:
Q = K x n x q = 2 x 4 x 140 = 1120 m3/min = 18,66 m3/sek
Ku:
o Q – sasia e ajrit e nevojshme
o K – koeficenti i humbjeve ne rrjet 2
o n – numri i punonjesve njeheresh ne nentoke 140
o q – sasia e ajrit per punonjes 4m3/min
Sasia e ajrit qe kalon per depression ne miniere ndryshon ne varesi te stines dhe temperatures dhe
ajo eshte
12-18m3/sek. Nga sa me siper sasia e ajrit qe kalon ne miniere eshte me e madhe se ajo e
nevojshme.
Sasia e ajrit e llogaritur me siper eshte e mjaftueshme gjithashtu dhe per hollimin e gazeve te
minave pas 30 minutash nga momenti i shperthimit ndersa sasia e LP qe parashikohet te
shperthehet menjehere eshte rreth 28-32 kg ne maksimum.
Shpejtesia e levizjes se ajrit ne punime (0.8m/s deri 1.15m/s) eshte conform rregullave te
teknikes se sigurimit ne miniere (me e madhe se 0.25m/sek). Rezistenca e sistemit e vleresuar
indirect eshte rreth 0.035 kilomiurg.
Depresioni i sistemit ne varesi te temperaturave dhe stineve rezulton 2.24-5.04 mm kollone uje
ose 23-51 Paskal.
Nga llogaritjet e mesiperme rezulton se per regjimin e punes dhe volumin e saj ajrimi i
pergjithshem i minieres mund te kryhet ne menyre te rregullt me regjim ajrimi natyral. Drejtimi i
rrymave do te jete ngjitese i detyruar nga depresioni natyral i minieres.
b. Furnizimi me ajer te ngjeshur
Sipas organizimit te punes, ne miniere parashikohet te punohet ne 5 fronte, pra do te jete ne pune
vetem 5 çekiçe shpues ne nje ndrese me nga 3.5m3 ajer ne minute. Pra sa me siper nevojat per
ajer te ngjeshur do te jene per 17.5m3/min.
Shoqeria ka te montuar nje kompresor 20 m3 qe eshte i mjaftueshem per realizimin e procesit te
shpimit.

Per lidhjen e kompresorit me pajisjet e shpimit do te nevojiten edhe rreth 150 ml tubo ajri me Ɵ
2 poliçe.
Heqja e ujrave.
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 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.
Objekti ne te cilin do te zhvillohen punimet e shfrytezimit, eshte i hapur me disa galeri qe
komunikojne direkte me siperfaqen,megjithese nuk ka sasi te medha uji ato do te largohen nga
frontet e shfrytezimit dhe punimeve minerare nepermes kanalive anesor te galerise. Prandaj nuk
parashikohen ne program ujembledhes dhe stacione pompimi.
Shpimi i lagur,
Punimet e shpimit do te kryhen me cekic shpues me goditje e rrotullim me peshe relativisht te
lehte qe shpojne ne tjellesi deri ne 4 ml me diameter 38 deri ne 42 mm.
Per te eleminuar pluhurin qe krijohet gjate punes i rekomandohet shoqerise vendosja e shpimit
te lagur i cili i eleminon ata. Ky do te realizohet me vendosjen e bombulave te pergatitura qe
me pare, te cilat jane te pajisura me dalje ajri dhe uji me saracineska ½ polic. Ajri i komprimuar
futet ne bombul, i cili detyron ujin te dale nga bombula per tek cekici shpues. Bombula do te
vendoset ne ane te galerise, ne nje vend te zgjeruar qe te mos ngushtoje seksionin e punimit
dhe ne anen e tubacioneve te ajrit, te komprimohet. Tubacionet e ajrit dhe te ujit do te jene ½
polic.
Fuqia punetore dhe specialistet do te sigurohet nga zona perreth mbasi ato jane me pervoje ne
profesionet qe trajtuam me siper.
Zhvendosja e shkembinjve dhe influenca e shfrytezimit nentokesor
Nga shfrytezimi I objektit duhen percaktuar zonat te cilat ne baze te llogaritjes se kendit te
reshqitjes se shkembinjve (pranuar 75o nga eksperienca) mund te ndikojne negativisht ne
shembjen e zonave te mesiperme dhe siperfaqe.
Nga shfrytezimi I ketij objekti mbeshtetur ne metodikat dhe formulat perkatese, monitorohen
dhe behet percaktimi I zonave te rrezikshme ne siperfaqe.nga ku vleresohet ndikimi ne
siperfaqei shfrytezimit nentokesor.
Vendi te depozitimit te mineralit dhe sterilit.
Vendi i zgjedhur per vendosjen e stivave ploteson keto kerkesa :
Gjatesia e rruges nga galerite 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

ë) lëndët e para që do të përdoren për ndërtimin dhe mënyra e sigurimit të tyre
(materiale ndërtimi, ujë dhe energji);
Sic u trajtua me lart ne kete objekt nuk do te ndertohen objekte siperfaqsore e per rrjedhoje
nuk lind nevoja per perdorimin e materialeve te ndertimit.
Lenda e pare e vetme qe do te prodhohet eshte minerali i kromit dhe shkembenjve rrethues qe
dalin gjate procesit te shfrytezimit. Per prodhimin e lendes se pare nuk do te perdoren
materiale ndertimi, ndersa uji dhe energjia elektrike jane zgjidhur nga shoqeria gjate vitetve te
zhvillimit te aktivitetit ne kete objekt. Per prodhimin e lendes se pare do te perdoren keto
materiale ndihmese :
Materialet ndihmese Njesia

Norma

Dinamit
Kapsolla

0,25
0,8

kg/ton
Cope/ton

Ne procesin e prodhimit nuk perdoret perzierje materialesh,
Nuk perdoren kimikate sintetike apo laboratorike
f) informacionin për lidhjet e mundshme të projektit me projekte të tjera
ekzistuese përreth/pranë zonës së projektit;
Ne zonen e projektuar per shfrytezim prej vitesh zhvillohen aktivitete shfrytezimi te mineralit
te kromit nga subjekte te ndryshme private. Jane te gjitha mundesite e lidhjes se ketij projekti
me rruget, linjat e energjise elektrike etj.. me ato ekzistuese ne periferi te kesaj zone.
g) informacionin për alternativat e marra në konsideratë, për sa i takon
përzgjedhjes së vendndodhjes së projektit dhe teknologjisë që do të përdoret;

Procesi i perzgjedhjes se projektit, si dhe alternativat gjate hartimit te projektit/veprimtarise i
jane nenshtruar Lejes Minerare nr. 1111/1 dt. 16.07.2018 leshuar nga Ministria e Infrastruktures
dhe energjise qe shoqeria disponon, ne te cilen eshte percaktuar siperfaqja dhe kordinatat e
vendndodhjes se projektit. .
Teknika dhe teknologjia e zhvillimit te punimeve te shfrytezimit mer parasysh parandalimin e
rreziqeve , mjedisore. Ne rastin konkret 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 parshikohen 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.
Ne kete projekt jane kryer paraprakisht llogaritja e shpenzimeve qe kryhen per nxjerrjen e 1
ton mineralit te kromit me shfrytezim nentokesor.
Kjo menyre shfrytezimi realizon mekanizimin e plote te proceseve te zbulimit dhe prodhimit te
mineralit duke perdorur mekanizma bashkohore me efektivitet te larte ekonomik ne proceset e
rrezimit te mineralit, ngarkimit dhe transportit te tij; Realizon siguri te larte ne pune dhe kushte
shume te mira pune, rendiment te larte dhe kosto te ulet ne nxjerrjen e mineralit.
Ne zgjedhjen e sistemit te shfrytezimit jane marr ne konsiderate :
 Konditat tekniko - minerare te vendburimit,
 Menyra e ngarkimit, transportit dhe depozitimit
 Menyra e ngarkimit dhe transportit te mineralit ne brendesi te minieres dhe jashte saj
 Mjetet e ngarkimit qe parashikohen te perdoren
 Menyra e rrezimit te mineralit

gj) të dhënat për përdorimin e lëndëve të para gjatë funksionimit, përfshirë sasitë e
ujit të nevojshëm, të energjisë, lëndëve djegëse dhe mënyrën e sigurimit të tyre;
Gjate funksionimit te ketij projekti nuk do te perdoret uji teknologjik dhe ne se do te lind
nevoja, jane te siguruara nga investimet e kryera nga shoqeria gjate viteve te zhvillimit te ketij
aktiviteti.
h) aktivitete të tjera që mund të nevojiten për zbatimin e projektit, si ndërtimi i
kampeve apo rezidencave etj.;
Gjate zbatimit te projektit nuk do te linde nevoja per ndërtim te kampeve apo rezidencave te
reja. Eshte vendosur nje kontenier me funksionin e zyrave, magazine etj.. .
i) informacionin për lejet, autorizimet dhe licencat e nevojshme për projektin, në
përputhje me përcaktimet e bëra në legjislacionin në fuqi, si dhe institucionet
kompetente për lejimin / autorizimin/ licencimin e projektit;
Sqarojme qe shoqeria eshte e rregjistrua ne Q.K.R si shoqeri me pergjegjesi te kufizuar.
Gjithashtu zhvillon prej vitesh aktivitet shfrytezimi ne kete objekt, eshte i pajisur me leje
minerare shfrytezimi nr. 1111/1 dt. 16.07.2018, leje per perdorimin civil te lendeve plasese dhe
leje mjedisore.

Lejet dhe licencat e nevojshme për projektin, të kërkuara nga legjislacioni në fuqi do te jene :
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j) kopje të lejeve, autorizimeve dhe licencave që disponon zhvilluesi për projektin e
propozuar, në përputhje me përcaktimet e bëra në legjislacionin në fuqi, si dhe
institucionet kompetente për lejimin / autorizimin/licencimin e projektit.
Shoqeria disponon keto leje per zhvillimin e ketij aktiviteti :



Leja mjedisore PN-5660-08-2017 dt. 22.08.2017 e leshuar nga Ministria e Mjedisit dhe
Q.K.B. pa afat
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