
 

HIDROCENTRALI POÇEM  

LUMI VJOSA 

 

 

13/03/2015 

 

NDERTIMI H/C POÇEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Titulli Projektit:  

H/C Poçem mbi Lumin Vjosa  
Vendodhja: Shqiperi 

Konsulent: 

 
www.gralbania.com 

 

Konsulent: 

 
www.abkons.com 

 

Investitor:  

 

 

www.cinarsan.com.tr 

 

Autoriteti:  

 

www.energjia.gov.al 

 

Faza 

Studimore: 
                Propozim 

Botuar:
  

              13 March 2015 

http://www.gralbania.com/
http://www.abkons.com/
http://www.cinarsan.com.tr/
http://www.energjia.gov.al/


LUMI VJOSA    H/C POÇEM 

 

 Page 3 of 38 

PERMBAJTJA 
1 OBJEKTI STUDIMIT .............................................................................................. 5 
2 SHPREHJE INTERESI ............................................................................................ 5 
7 TE DHENAT TOPOGRAFIKE ............................................................................... 6 
7.1 Rilevimi i Brezit .......................................................................................................... 7 
7.2 Pershkrimi i Punes ne Terren. ...................................................................................... 7 

12 STUDIME ALTERNATIVE .................................................................................. 11 
12.1 Studimi I Sogreah 1 ................................................................................................... 11 
12.2 Alternativa 1 .............................................................................................................. 13 

12.2.1 Informacioni baze ne lidhje me digen e Karbonarit .................................................. 13 
12.2.2 Vendodhja e objektit .................................................................................................. 13 
12.2.3 Lidhja me objektet e tjera ne kete basen .................................................................... 13 
12.2.4 Lehtesirat e ofruara .................................................................................................... 13 

12.2.5 Karakteristikat e projektit .......................................................................................... 13 
13 Studimi i Alternatives Çinar - San 2 .......................................................................... 18 
13.1 Alternativa 2 .............................................................................................................. 18 
13.2 Shpjegimet rreth Alternativave .................................................................................. 19 

14.3 ASETET QE PREKEN NGA REZERVUARI (34-72) ........................................ 19 
14.3.1 Zona e prekur nga rezervuari ..................................................................................... 20 
14.3.2 Rruget qe preken nga rezervuari ................................................................................ 28 
14.44 Perzgjedhja e fuqise se instaluar ................................................................................ 31 

14.45 Indeksi perkufizimeve: .............................................................................................. 31 
14.45.1 Limitet e renies maksimale dhe minimale te ujit ne operim ...................................... 31 

14.46 Godina e centralit ....................................................................................................... 32 
14.47 Dalja e ujit nga centrali (kanali shkarkimit) .............................................................. 32 
14.51 Linja e transmetimit ................................................................................................... 32 

16 PREVENTIVI I VOLUMEVE DHE KOSTOVE TE NDERTIMIT H/C 

POCEM. ................................................................................................................... 33 
17 GRAFIKU I PUNIMEVE TE NDERTIMIT H/C POCEM ................................ 37 
 

Tabelat 

 

Tabela 1. Studime sipas Alternatives 1- Sogreah .................................................................... 11 
Tabela 2. Statistikat nga Studimi Sogreah ............................................................................... 12 

Tabela 3. Studimi alternatives 2 sipas Çinar-San .................................................................... 18 
Tabela 4.Asetet e prekura te zones .......................................................................................... 20 
Tabela 5. zona e prekur nga rezervuari .................................................................................... 20 
Tabela 6. Rrugët për nivelin maksimal prej 72 m mnd (Sistemi kategorizimit te rrugeve 

kombetare) ............................................................................................................................... 28 

Tabela 7. Tabela permbledhese per rruget e prekura nga rezervuari I H/C Pocem (cdo 2m) . 28 

 

Figurat 

 

Figura 1.Skema e te dhenave te perdorura ................................................................................. 7 
Figura 2. Harta topografike aksi diges Poçem (N = 4483261.35 m, E = 392263.94 m) .......... 7 
Figura 3.Harta topografike e zones se rezervuarit te H/C Pocem ............................................ 10 



LUMI VJOSA    H/C POÇEM 

 

 Page 4 of 38 

Figura 4. Zona e prekur nga rezervuari i H/C Pocem .............................................................. 19 

Figura 5. Zona e prekur nga rezervuari dhe fshatrat, Siperfaqa ujit +72 m asl ....................... 21 
Figura 6. Zona e prekur nga rezervuari dhe fshatrat, Siperfaqa ujit +70 m asl ....................... 22 
Figura 7. Zona e prekur nga rezervuari dhe fshatrat, Siperfaqa ujit +68 m asl ....................... 23 
Figura 8. Zona e prekur nga rezervuari dhe fshatrat, Siperfaqa ujit +66 m asl ....................... 24 

Figura 9. Zona e prekur nga rezervuari dhe fshatrat, Siperfaqa ujit +64 m asl ....................... 25 
Figura 10. Zona e prekur nga rezervuari dhe fshatrat, Siperfaqa ujit +62 m asl ..................... 26 
Figura 11. Zona e prekur nga rezervuari dhe fshatrat, Siperfaqa ujit +60 m asl ..................... 27 
Figura 12. Rruget e prekura nga rezervuari me Siperfaqe uji ne kuoten +72 m asl ................ 29 
Figura 13. Rruget e prekura nga rezervuari me Siperfaqe uji ne kuoten +70 m asl ................ 29 

Figura 14. Rruget e prekura nga rezervuari me Siperfaqe uji ne kuoten +68 m asl ................ 30 

 

 

 

 

  



LUMI VJOSA    H/C POÇEM 

 

 Page 5 of 38 

1 OBJEKTI STUDIMIT 

 

Grupi Çinar - San është një kompani që është e interesuar në burimet e rinovueshme 

për prodhimin e energjisë në lumin Vjosa duke shfaqur interes per te investuar dhe ndërtuar 

projektin per hidrocentralin e Poçemit. 

Për këtë qëllim Çinar - San ka përgatitur propozimin dhe paraqitjen për shqyrtim e saj 

për zhvillimin e mëtejshëm të projektit hidroenergjitik te Poçemit bazuar në legjislacionin 

përkatës shqiptar dhe të gjitha standardet më të larta për digat, punimet e ndërtimit, mjedisit, 

etj 

Drafti është përgatitur për të treguar një krahasim të alternativave të paraqitura deri më 

tani dhe mundesine per të zhvilluara nga grupi Cinar - San e cila merr parasysh të gjithë 

partnerët e përfshirë. 

2 SHPREHJE INTERESI 

 

Çinar - San është një kompani turke që vepron prej shumë vitesh në sektorin e energjisë 

së rinovueshme, bazuar tërësisht në burimet gjeneruese sic jane hidrocentralet. 

Bazuar në përvojën e shkëlqyer me plot sukses në vendet e zhvilluara grupi Çinar - San  

Shpreh Interesin (SHI) për të zhvilluar këtë segment të kaskadën e Vjosës, por si dhe duke 

marrë parasysh sistemin e rregullimit të kaskadës si nje kompleks të tërë. Subjekt kryesor per 

menaxhim kaskade janë. 

 

 Zhvillimi i sektorit të energjisë duke përdorur teknologji të reja dhe miqësore me 

mjedisin. 

 Duke marrë parasysh ndikimet social - ekonomike përmes minimizimin dhe zbutjen. 

 Menaxhimi i rrezikut te permbytjeve për gjithë zonën nën aksin e diges Poçem që per 

disa vjet ka qenë nën ujë disa herë dhe niveli më i lartë e regjistruar është vërejtur në 

fillim të 2015, muaji shkurt. 

 Për më tepër, Shqipëria mund të përballet me reduktim te rrjedhjes se lumit shfaqur 

ne media kohet e fundit nga interesat greke nëse vonohet ndërtimi i hidrocentraleve 

të tilla. Kjo ka ndodhur nje here në 1984. 
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7 TE DHENAT TOPOGRAFIKE 

Në menyre qe te nxjirren dhe përpunohen te dhenat sipas komponenteve te nevojshem te 

Studimit te Hec Poçem, eshte ngritur një sistem per qëllimin e këtij studimi. Hartat e nevojshme 

të zonës ne shkalle 1: 25.000, dhe te dhena te ndryshme dixhitale sic jane SRTM (Shutle Radar 

TopoGrafiku Mission) I cili njihet nderkombetarisht per te dhenat dhe saktesine e tyre, të 

dhënat DTM (Digital Terrain Model) dhe karakteristika të tjera për të krijuar një component te 

dhenash për qëllime të ndryshme që jane përfshirë në këtë studim. 

 

Sistemet gjeografike globale (GIS) dhe ato te sensoreve porTabela (RS) jane përdorur për 

gjenerimin e isoipseve ne shkalle te ndryshme duke bere deshifrimin e tyre nga shkalla 1: 

25.000 në ate 1: 5000.  

Duhet theksuar fakti se te dhenat dixhitale te terrrenit suportojne saktesi maksimale kesisoj 

jane perdorur ne menyre qe te përcaktohen nivelet e ujit për çdo zgjidhje të dhënë. 

 

Ndikimi nga siperfaqa e rezervuarit lidhur me karakteristikat natyrore siç janë rrugët, shtepite 

e prekura, siperfaqet e kultivuara, dhe komponentëve të tjerë të jetës njerëzore në zonë te cilat 

do të preken për shkak të ndertimit të ri rezervuarët. 

Duhet theksuar fakti se ne akset ku propozohet ndertimi I digave dhe nenobjekteve te tyre eshte 

realizuar topografi ne vend ne shkallen 1:2000.  

 

Te dhenat e perdorura dhe burimet Sistemi Krijuar Te dhenat e gjeneruara 

Google source & www.eea.europa.eu   

 

 

GIS 

Sistemi I Triangulacionit 

SRTM, DTM, DEM + te ndryshme Rrjeti hidrografik 

Harta Topografike 1:25000 Pellgu Ujembledhes 

www.asig.gov.al  

Popullsia 

Pronat 

Rruget 

Zonat e mbrojtura 

Zona e rezervuarit 

  Gjetja e volumit dhe 

siperfaqes cdo 5m ngritje 

niveli. 

  Parashikimi mbi efektin e 

permbytjes ne zonen e 

grykederdhjes se Vjoses 

 

http://www.eea.europa.eu/
http://www.asig.gov.al/


LUMI VJOSA    H/C POÇEM 

 

 Page 7 of 38 

 

Figura 1.Skema e te dhenave te perdorura 

 
Figura 2. Harta topografike aksi diges Poçem (N = 4483261.35 m, E = 392263.94 m) 

7.1 Rilevimi i Brezit  

 Duke u mbeshtetur ne pikat e poligonometrise dhe te nivelimit gjeometrik u zhvillua 

rrjeti i matjeve topografike te planimetrise per aksin e diges Hec Poçem.  

7.2 Pershkrimi i Punes ne Terren. 

 

Per mbeshtetjen e punimeve fillimisht u krijuan 3 pika te forta te cilat jane te mjaftueshme per 

kryerjen e pikave detaje te rilevimi. Matja e ketyre pikave u krye me metoden statike duke 

qendruar ne pike rreth 40 min ne intervalin 1 sek duke siguruar saktesi milimetrike te 

koordinatave te pikave.   
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Punimet gjeodezike dhe topografike per HEC-in Poçem, u kryen mbi bazen e kerkesave 

teknike te pergjitheshme dhe specifike te parashikuara nga hartuesit e projektit. Para fillimit te 

punimeve topografike u siguruan materialet e nevojshme hartografike, gjeodezike te cilat 

lidhen ne sistem me njesine e operimit GIS si dhe paisjet perkatese per matjet ne terren. 

 Per te siguruar lidhjen gjeodezike unike te te gjithe projekteve nga firma u shfrytezuan 

te dhenat gjeodezike te rrjetit shteteror te triangulacionit dhe nivelimit. Sistemi qe perdor 

Republika e Shqiperise eshte projeksioni UTM – WGS84. 

 

 Matjet u kryen me GPS TRIMBELL R6 Stacion Total te tipit Leica 307, Stacion Total 

te tipit Trimble M3,Topcon GPT 900 A si dhe me nivele, te cilet teknikisht sigurojne matjet e 

kendeve e largesive me saktesine e nevojshme per projektimin e infrastrukturave te ndryshme 

inxhinjerike. 

Stacion Total Leica 307                                              Trimble M3    

                                                           
 

 

 

 

                                                                                                                          

 

 

 

TRIMBELL R6 (gps) 

                                                                                               

 

TOPCON GPT 900 A 

           Sonarmite 
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Bashkangjitur kemi paraqitur kordinatat e pikave dhe nr perkatese per cdo pike marre nga puna 

fushore me Stacione. 

 

 

 

 

Piketa x y z 

ST 1 392199.483 4483295.183 51.754 

ST 2 392296.094 4483149.852 51.818 

ST 3 392199.483 4483295.183 51.727 

RR 1 392066.403 4483257.976 53.51 

RR 2 392184.156 4483026.369 47.62 

RR 3 392296.391 4483374.604 69.39 

RR 4 392034.932 4482975.477 74.15 

SK 1 392313.703 4483437.990 72.88 

SK 2 392253.623 4483341.923 68.160 

SK 3 392398.587 4483247.652 47.29 

SK 4 391825.691 4482747.458 49.720 
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Figura 3.Harta topografike e zones se rezervuarit te H/C Pocem 
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12 STUDIME ALTERNATIVE 

Për këtë qëllim një studim është hartuar në kohë nga Sogreah sipas kërkesës shqiptare 

e cila përbëhej në studimin e potencialit te Lumit Vjose për qëllime hidro-energjitike ne shume 

variante. 

12.1 Studimi I Sogreah 1 

 

Një kompani Hidro-teknik Franceze "Sogreah" në 2009 përgatiti një studim për të gjithë 

pellgun ujëmbledhës të Lumit Vjosa. Alternativat më të mira për qëllimin e energjisë dhe 

shfrytëzimin e lumit Vjosa janë dhënë në tabelën më poshtë. 

 

Tabela 1. Studime sipas Alternatives 1- Sogreah 

 

Te dhenat teknike: zgjidhja sipas 

Sogreah 2009 

 

Emri: H/C Poçem 

Tipi: Dige me rezervuar te madh 

Kuotat e shfrytezimit: 40 – 70m asl 

Siperfaqa rezervuarit: 21.6 km2 

Volumi rezervuarit: 249 mil m3 

Fuqia instaluar: 35 MW 

Energjia prodhuar: 140 GWh 

Kosto investimi: ≈ 69 mil Euro 

Emri: H/C Karbonara 

Tipi: Dige me rezervuar te madh 

Kuotat e shfrytezimit: 25 – 42m asl 

Siperfaqa rezervuarit: 4.9 km2 

Volumi rezervuarit: 3.6 mil m3 

Fuqia instaluar: 19 MW 

Energjia prodhuar: 0.7 GWh 

Kosto investimi: ≈ 46 mil Euro 
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Avantazhet Disavantazhet Aksi Studimit 

1. Minimumi nevojmesh 

per shpronesim. 

2. Nuk preken asetet 

kryesore. 

1. 4 vjet per ndertim. 

2. Lartësia e digës e kufizuar për 

shkak të HEC Kalivaç. 

3. Veshtiresi ne aksin e diges 

persa I perket aspektit gjeologjik 

pasi ka fenomene te zhvilluara te 

karstit.  

4. Kufizuar në prodhimin e 

energjisë. 

5. Rol pjesërisht rregullator në 

rrjedhën poshtë lumit. 

Poçem 40 – 70 m asl 

 

Karbonara 25 – 40 m asl 

 

 

Alternativa e Sogreah  

 

 

Statistikat per studimin nga Sogreah. Ref: Report - Vjosa River System, Page 79  

 

Tabela 2. Statistikat nga Studimi Sogreah 

Vjosa River 

Project Site Unit Pocem Karbonari 

Reservoir Max. Area ha   

River Bed & Bare Ground ha 1024 362 

Cultivated & Pasture Areas ha 700 152 

Alluvial Shrub & Forest ha 299 399 

Urban Area (village) ha 5 0 

Residential Buildings - Houses Unit 30-May 5 

Population concerned Unit 20 25 

Motorable Bridge Unit 0 0 

Flooded Road Section Km 3 9 

Industrial Buildings Unit  1 

Secondary bridges nr Unit 2 1 

Rural road km 1.5 5 

Stockyard nr 1  

Electropump nr 2 2 

Irrigation canal km 4  

Mechanical service nr  1 

Electricity cabine nr 1 5 

Fuel stations nr  1 

Motor pump of aqueduct nr 1 1 

Culture monument nr 1 1 

Solid inert materils site nr  1 

Main electrical substation nr 1 1 

Electric line of high tension km 10 5 

natural source nr  3 

Pil - bitum wells nr  7 
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12.2 Alternativa 1 

12.2.1 Informacioni baze ne lidhje me digen e Karbonarit  

 

Informacioni baze ne lidhje me digen dhe projektin e hidrocentralit te Karbonares eshte 

dhene ne fund te kapitullit.  

12.2.2 Vendodhja e objektit   

 

Hidrocentrali i Karbonarit eshte i vendosur ne lumin e Vjoses, ne jug te Shqiperise.  

Percaktimi i vendodhjes se hidrocentralit eshte bere nga hartat topografike 1:25 000, me 

nomeklature K 34 – 124 – A - d and K 34 – 124 – C - b. Koordinatat e aksit te diges jane te 

vendosura  perafersisht ne 43 92 432.96 – 44 88 523.98.  

12.2.3 Lidhja me objektet e tjera ne kete basen 

 

Diga e Kalivacit eshte e vendosur ne rrjedhen e siperme te diges se Karbonares. 

Megjithate, ajo nuk ka ndikim ne projekt sepse eshte projektuar si nje dige fundore.  

12.2.4 Lehtesirat e ofruara 

 

Objektet që do të ndërtohet në kuadër të projektit janë prita ne rrjedhen e sipërme dhe 

prita ne rrjedhen e poshtme, trupi digës, vepra e marrjes, tubacioni I turbinave, ndertesa e 

hidrocentralit dhe kanali I largimit te ujrave. 

Informacioni karakteristik ne lidhje me objektet qe do te ndertohet ne kuader te projektit jane 

dhene me poshte si nje permbledhje: 

12.2.5 Karakteristikat e projektit 

 

Qellimi: Energjia  

 

HIDROLOGJIA 

 

Siperfaqa e basenit ujmbledhes              : 5635.00 km2      

Norma mesatare vjetore e rrjedhjes              : 129.13 m3/s 

Rrjedha vjetore totale                                   : 4060.65 hm3 

 

REZERVUARI QE KRIJON DIGA 

 

Siperfaqa e rezervuarit              : 34.10 km2  

Volumi i rezervuarit              : 533.25 hm3  

Niveli maksimal i ujit             : 70.00 m  

Niveli minimal i ujit             : 40.00 m  
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DEVIJIMI 

 

Vendodhja                : Krahu i djathte  

Tipi                  : Tunel devijimi – seksion rrethor  

Numri i tuneleve te devijimit             : 2 cope  

Diametri i tuneleve te devijimit            : Ø 7.60 m  

Gjatesia e tuneleve te devijimit             : 1.00 km  

 

TRUPI I DIGES 

 

Tipi                    : R.C.C (Beton i Varfer i Rruluar)  

Volumi                 : 2.2 x 106 m3 

Pjeresia ne pjesen e siperme             : 1/10 (hor/ver)  

Pjeresia ne pjesen e poshtme              : 0.7/1 (hor/ver)  

Kuota e shtratit                 : 35.00 m  

Kuota e bazamentit           : 20.00 m  

Lartesia nga shtrati             : 43.00 m  

Lartesia nga bazamenti           : 53.00 m 

Kuota e kurores se diges             : 73.00 m  

Gjatesia e kurores                 : 1.00 km  

Gjeresia e kurores               : 8.00 m 

 

TUBACIONI I TURBINAVE 

 

Tipi i tubacionit te turbinave            : Tubacion çeliku me saldim 

Vendodhja                 : Brenda trupit te diges  

Numri i tubacionit te turbinave             : 4 cope 

Gjatesia e tubacionit te turbinave             : 4 x 100.00 m = 400.00 m  

Diametri i tubacionit te turbinave            : Φ 6.00 m 

 

NDERTESA E HIDROCENTRALIT 

 

Tipi i nderteses se hidrocentralit            : Ne trupin e diges 

Fuqia e Instaluar               : 134.00 MWm/ 130.00MWe  

Kuota e kanalit te largimit te ujrave            : 30.00 m  

Renia bruto                  : 40.00 m  

Renia neto mesatare               : 37.55 m  

 

PRODHIMI I ENERGJISE 

 

Energjia e prodhuar            : 88.82 GWh / year  

Energjia sekondare e prodhuar         : 320.39GWh/ year  

Energjia totale e prodhuar           : 409.21GWh/ year  
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TURBINAT 

 

Numri                : 4 sete 

Tipi                   : Turbine Kapllan me aks vertikal   

Fuqia normale                : 4 x 33.50 MWm (Totali: 134.00 MWm)  

: 4 x 32.50 MWe (Totali: 130.00 MWe)  

Prurja llogaritese                : 97.18m3/sec (Totali: 388.75 m3/sec)  

Renia bruto      : 40.00 m  

Renia neto mesatare     : 37.55 m 

Rendimenti                : 0.93  

 

GJENERATORET 

 

Numeri                  : 4 cope 

Tipi                   : Gjenerator sinkronizues me aks vertikal  

Menyra e punimit             : E vazhdueshme 

Fuqia normale      : 38 624 kVA (Totali: 154 494 kVA)  

Tensioni Perfundimtar              : 13.8 kV  

Rendimenti               : 0.85 (induktiv)  

Frekuenca                : 50 Hz  

Shpejtesia e rrotullimit             : 428 d/min 

Tipi lidhjes me turbinen     : Montim direkt ne aksin e turbines  

Sistemi ngrohjes             : Dioda rrotulluese me furce 

Shkalla e qarkut te shkurtet             : me e madhe se 1  

Clasi izolatoreve             : F  

Rendimenti               : 0.98  

 

TRANSFORMATOR 

 

Njesia e trasformatoreve 

Numeri                 : 4 cope 

Tipi                   : Jashte, tre fazor, I mbyllur me vaj  

Fuqia noemale                : 40 000 kVA (Totali: 160 000 kVA)  

Voltazhi normal               : 13.8/154  

Frekuenca                : 50 Hz  

Grupi i Lidhjes                : YNd5  

Lloji i ftohjes                : ONAN  

Lidhja neutrale              : 20Ohm- tokezim  

 

Transformatoret e fuqise  

 

Numeri                 : 2 cope 

Tipi               : Lloji i brendshem, tre fazor tip me 

rreshire te thate 
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Fuqia normale      : 1250 kVA  

Tensioni nominal               : 13.8/0.4 kV  

Frekuenca                 : 50 Hz  

Grupi i Lidhjes     : Dyn5  

Lloji i ftohjes      : AN  

Lidhja neutrale              : E tokezuar  

 

Groupi Diesel –Gjeneratorve te Emergjences 

 

Numeri                 : 1 set 

Tipi                    : kater rrotullime vertikale - cilinder  

Fuqia normale      : nga niveli i detit 800 kVA  

Tensioni nominal     : 400/231 V  

Frekuenca                : 50 Hz  

Fuqia faktike                 : 0.80 (induktiv)  

Shpejtesia e rrotullimit             : 1500 d/d 

Lloji i ftohjes : Radiator, ftohje me uje ne qark te 

mbyllur  

Lloji i ngrohjes     : Ngrohje me diode rrotulluese  

 

DIGA E KARBONARES EDHE KOSTOJA E PROJEKTIT (ME ÇMIMET E 2014) 

 

Kostoja totale e objekteve              : 119,325,000 €  

Kostoja totale e investimit            : 150,260,006 €  

Shpenzimet vjetore               : 15,494,772 €  

Te ardhurat vjetore               : 19,314,603 €  

Rentabiliteti projektit               : 1.25 (*)  

(*) Energjia primare = 0.042 €/kWh, Energjia sekondare = 0.042 €/kWh, 

Kapaciteti ne Pik = 70 €/Kw 
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13 Studimi i Alternatives Çinar - San 2 

 

Zona ujëmbledhëse nën studim është segment i pazhvilluar i lumit Vjosa, tërësisht në 

territorin shqiptar. Çinar - San shkon më tej me filozofinë e saj duke marrë në konsideratë 

studimin e mëparshëm, situatën e tanishme për energji në tregun Shqipetar, përmirësimin e 

problemit të përmbytjeve dhe vlerësimin e interesave të grupeve që do të preken nga projekti. 

13.1 Alternativa 2 

 

Tabela 3. Studimi alternatives 2 sipas Çinar-San 

 

Te dhenat teknike:  

Zgjidhja sipas Çinar - San 

2015 

Emri: H/C Poçem 

Tipi: Dige me rezervuar te madh 

Kuotat e shfrytezimit: 34-72 m 

asl 

Siperfaqa rezervuarit: 23.5 km2 

Volumi rezervuarit: 295 mil m3 

Fuqia instaluar: 102.2 MW 

Energjia prodhuar: 366.8 

GWh 

Kosto investimi: ≈ 160,1 Euro 
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13.2 Shpjegimet rreth Alternativave 

 

Grupi i autorëve ka marrë parasysh studimin e përgatitur nga SOGREAH dhe 

alternativën 2 te përgatitur për qëllime të kërkesës së investitorit. 

Qëkurse studimi I pregatitur nga Cinar - San mbulon të njëjtën zonë çfarë është 

paraqitur nga Studimi SOGREAH me përmirësime te rëndësishëme, grupi i autorëve ka 

vendosur për të shkuar përpara me alternativen e Cinar - San si alternativa më e mirë që do të 

zhvillonte në aspektin e potencialit hidroenergjetic, aspektet mjedisore, dhe rezultatet e socio-

ekonomike. Kjo është treguar në detaje në kapitujt e ardhshëm. 

14.3 ASETET QE PREKEN NGA REZERVUARI (34-72) 

 

Meqenese reservuari i ri i H/C Poçemit është propozuar për të shfrytëzuar kuotat mes 34-72 m 

mnd, asetet e zones do te preken nga rezervuari. 

Për këtë arsye llogaritje dhe statistika tregon kete dukuri çdo 2 m nivel izoipsi. 

 
Figura 4. Zona e prekur nga rezervuari i H/C Pocem 
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Aksi H/C Poçem 34 – 72 

 

Tabela 4.Asetet e prekura te zones 

Lartesia 

e ujit 

(mnd) 

Siperfaqa 

totale 

(Ha) 

Siperfaqa 

e banuar 

(ha) 

Siperfaqe 

e 

kultivuar 

& kullota 

(Ha) 

Shkurrisht

e lumore / 

shtrat 

lumor   

(ha) 

Shkurre / 

pyje (ha) 

Shtepi & 

struktura 

objektesh 

(nr) 

Nr 

njerezve 

qe 

preken 

60 1244.46 1.51 299.96 717.80 225.19 0 0 

62 1428.33 2.62 343.28 849.61 232.81 1 5 

64 1578.19 3.65 403.26 933.81 237.47 2 9 

66 1775.38 4.31 472.70 1039.12 259.25 4 17 

68 1960.04 5.25 567.61 1088.87 298.31 10 42 

70 2163.23 5.29 669.96 1188.15 299.83 17 63 

72 2346.02 5.42 791.37 1247.25 301.97 24 86 

14.3.1 Zona e prekur nga rezervuari 

Për shkak të krijimit te reservuarit te ri të H/C Poçem i propozuar për të shfrytëzuar 

kuotën mes 34-72 m mnd, një Siperfaqe e përgjithshme do të përmbytet nga uji. Bazuar në 

vlerësimin praktik te zonës është kategorizuar në 4 kategori të cilat janë të paraqitura në tabelën 

e mësipërme. Siperfaqet tregojne zonën e prekur nga përmbytjet. Për këtë vlerësim çdo 2 m 

izoips është perdorur dhe mbledhur të dhënat. 

 

Tabela 5. zona e prekur nga rezervuari 

Rajonet qe preken Rrethet qe 

preken 

Komunat/fshatrat 

qe preken 

Zonat kadastrale qe 

preken (ID Nr) 

Vlora Vlora Sevaster  

Vllahine / Shkoze / 

Dushkarak / Allirajt 

/ Dautajt /  

2620 

  3176 

  3308 

  1796 

  1584 

Fier Mallakaster Poçem / Kuta /  Zone kadastrale e 

panjohur ID  

Gjirokaster Tepelene  Krahes / Bregas / 

Agaraj / Banaj / 

Kalivaç 

Zone kadastrale e 

panjohur ID 
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Figura 5. Zona e prekur nga rezervuari dhe fshatrat, Siperfaqa ujit +72 m asl 
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Figura 6. Zona e prekur nga rezervuari dhe fshatrat, Siperfaqa ujit +70 m asl 
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Figura 7. Zona e prekur nga rezervuari dhe fshatrat, Siperfaqa ujit +68 m asl 



LUMI VJOSA    H/C POÇEM 

 

 Page 24 of 38 

 
Figura 8. Zona e prekur nga rezervuari dhe fshatrat, Siperfaqa ujit +66 m asl 
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Figura 9. Zona e prekur nga rezervuari dhe fshatrat, Siperfaqa ujit +64 m asl 
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Figura 10. Zona e prekur nga rezervuari dhe fshatrat, Siperfaqa ujit +62 m asl 
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Figura 11. Zona e prekur nga rezervuari dhe fshatrat, Siperfaqa ujit +60 m asl 
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14.3.2 Rruget qe preken nga rezervuari 

 

Tabela 6. Rrugët për nivelin maksimal prej 72 m mnd (Sistemi kategorizimit te rrugeve kombetare) 

FID Forma ID rruges Tipi 

Kategoria 

e rruges 

Gjatesia e 

rruges (m) 

Gjatesia 

totale e 

rruges 

(km) 

1031 Polyline 15532 

Rruge kombetare e 

asfaltuar 1 1848.470142 1.85 

1337 Polyline 12552 

Rruge me zhavor e 

mirembajtur 2 810.096568   

2073 Polyline 19026 

Rruge me zhavor e 

mirembajtur 2 745.699932   

2074 Polyline 19027 

Rruge me zhavor e 

mirembajtur 2 405.838907 1.96 

3476 Polyline 12852 Rruge sezonale 3 808.835891   

3477 Polyline 12853 Rruge sezonale 3 633.828046   

3480 Polyline 12856 Rruge sezonale 3 229.105886   

3505 Polyline 12901 Rruge sezonale 3 683.67584   

3515 Polyline 12934 Rruge sezonale 3 136.382633   

5380 Polyline 18911 Rruge sezonale 3 252.578323   

5387 Polyline 18918 Rruge sezonale 3 560.530622   

5410 Polyline 18948 Rruge sezonale 3 777.969507   

5411 Polyline 18949 Rruge sezonale 3 111.751195   

5456 Polyline 19030 Rruge sezonale 3 764.156325   

5461 Polyline 19035 Rruge sezonale 3 8.130213   

5462 Polyline 19036 Rruge sezonale 3 682.236678 5.65 

9998 Polyline 19288 Rruge urbane 5 338.340177 0.34 

 

Tabela 7. Tabela permbledhese per rruget e prekura nga rezervuari I H/C Pocem (cdo 2m) 

L
ar

te
si

a 
u
ji

t 

Kategori

a rruges 

(5) (m) 

Kategori

a rruges 

(3) (m) 

Kategoria 

rruges (2) (m) 

Kategoria 

rruges (1) 

(m) 

Rruge 

totale te 

prekura 

Ura per 

automjete 

Ura te 

ngushta 

kembesoresh 

Rruge 

urbane 

Rruge 

sezonale 

Rruge me 

zhavor e 

mirembajtur 

Rruge 

kombetare e 

asfaltuar 

   

60 0 1967.16 0 0 1.97   

62 0 2185.73 745.70 0 2.93   

64 0 2914.31 745.70 1848.47 5.51   

66 0 3388.73 745.70 1848.47 5.98   

68 0 5941.66 745.70 1848.47 8.54   

70 338.34 6817.56 745.70 1848.47 9.75   

72 338.34 5649.18 1961.64 1848.47 9.80 0 0 
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Skenaret tregojne efektin e rezervuarit nga niveli izoipsit 60 deri ne 72 m. 

 

Izoipsi 72, ndikimi ne rruge 

 
Figura 12. Rruget e prekura nga rezervuari me Siperfaqe uji ne kuoten +72 m asl 

Izoipsi 70, ndikimi ne rruge 

 
Figura 13. Rruget e prekura nga rezervuari me Siperfaqe uji ne kuoten +70 m asl 

 

 

 

 

Izoipsi 

Gjatesia e rrugeve te prekura 
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Izoipsi 68, ndikimi ne rruge 

 
Figura 14. Rruget e prekura nga rezervuari me Siperfaqe uji ne kuoten +68 m asl 
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14.44 Perzgjedhja e fuqise se instaluar 

Prurja instaluar është përzgjedhur nga rrjedha mesatare që korrespondon me kapacitet 

të instaluar të ujit si duke operuar me kapacitetet të plotë. Renia neto eshtë llogaritur dhe 

kapaciteti i instaluar rezulton te jete96MW + 6.2MW = 102,2 MW respektivisht. Per këtë fuqi 

te instaluar prodhimi i përgjithshëm vjetor i energjisë është 366,8 GWh/vit.Vlera e investimeve 

është paraparë të jetë aq sa eshte reflektuar ne preventiv dhe ate të planit të biznesit. 

14.45 Indeksi perkufizimeve:  

14.45.1 Limitet e renies maksimale dhe minimale te ujit ne operim 

Kufijtë maksimalë operacionale te renies neto minimale janë të përcaktuara nepermjet 

programit TURBNPRO por gjithashtu jane paraqitur edhe nepermjet analizes se operimit te 

rezervuarit ne kapitujt e mesiperm. Kjo reflektohet edhe në bazë të limiteve të të dhënave te 

paraqitura ne kurbën e eficienses per turbinen. 

Përveç kësaj limitet operacional te renies neto maksimale dhe minimale në të tilla raste 

janë më pak ekstreme dhe janë paraqitur ne te dhënat e performancës së zgjedhur ne raportin 

permbledhes (faqe 219). 

14.45.2 Nivelet e eficienses ne performance 

Nivelet e eficienseit të përdorura në TURBNPRO bazohen ne menyre konsevative mbi 

karakteristikat e përgjithshme të performancës te vëzhguara në turbinat hidraulike te vena në 

dispozicion nga prodhuesit e turbinave gjatë mesit te vitit 2010-s. 

Përdoruesit duhet të jenë të vetëdijshëm se disa prodhues turbinash mbas vitit 2010 e 

kanë përmirësuar dukshëm nivelin e eficienses. Me planet e tilla më moderne turbinat aktuale 

mund të ketë eficiense rreth 1,5% në 2% më të larte se ato të zhvilluara nga TURBNPRO. 

14.45.3 Kulmi eficienses & modifikimet e Efiçencës 

Përdoruesi duhet të kete parasysh se përdorimi i ndryshuesit te eficienses mund të 

ndikojnë nëpermjet pikut të eficienses relativisht në prodhimin maksimal prej turbinës. 

Rezultati mund të jetë se prioritet eficienses së vendosur më parë gjatë perzgjedhjes se operimit 

do të zbatohet më me saktësi dhe eficiensa e pikut tregohet në Tabelen Përmbledhese (faqe 

220). 

14.45.4 Diametri I rrotes se punes dhe shpejtesia 

Shpejtësia specifike e turbinës (Ns) është një parametër I turbinës e cila përshkruan 

vetitë hidraulike të njësisë përfshirë madhësinë, shpejtësia, dhe përcaktimit te renies.Termi 

është përdorur në përgjithësi për qëllime krahasuese. Për të realizuar një prodhim energjie nën 

Hneto të caktuar, turbine hidraulike duhet te kete një shpejtësi të lartë specifike dhe do të ketë 

një diametër relativisht të vogël e cila do të veprojë në një shpejtësi të lartë. 

Një turbine me një shpejtësi të ulët do të ketë një diametër relativisht të madh.  

14.45.5 Koeficienti gravitacional 
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Koeficienti gravitacional ose 'SIGMA e lejueshme ", përshkruan një gjendje e cila 

kufizon prodhimin për shkaqe potencialisht të dëmshme gravitacionale. Koeficienti, 'sigma e 

fuqise', është kushti aktual operimit e dhënë ne vendosjen e turbines.  

"SIGMA e lejueshme' duhet gjithmonë të jetë e barabartë ose me ose më e vogël se' 

Sigma e fuqise" me diference ndermjet 20 shenjuese të sigurisë. 

14.45.6 Mbikapaciteti 

Mbikapaciteti është aftësia shtesë ne fuqine e instaluar (mbi ate te pikës nominale 

operative të vendosura ne renien neto) që mund të jetë në dispozicion perpara se të arrijnë 

kufirin maksimal te prurjes se instaluar. Aftësi të tilla shtesë do të shfrytëzohen per llogari te 

Energjisë Vjetor gjatë llogaritjeve të energjisë si energjia shtese e perftuar nga ky fenomen. 

14.46 Godina e centralit 

Hidrocentrali i projektuar me një kapacitet të instaluar prej 96 MW, eshte i pajisur me 

4 turbina x 24MW te tipit Kaplan. Kuota e shkarkimit te ujit nga centrali eshte 34 m mnd. 

Një tjetër turbinë Kaplan do të jetë e vendosur afër trupit te diges për shkarkimin e 

Normes se ujit ekologjik që do të turbinohet gjithashtu. Kjo turbinë është 6.2MW dhe do të 

gjenerojë energji për nevojat e H/C - it, gjithsesi ky burim i gjenerimit të energjisë do të jetë i 

lidhur me nënstacionin kryesor të H / C burimeve të Poçemit.Tailwater Lartesia për shtëpinë 

energjisë RPH është 38 m. Kapaciteti total i instaluar i përfshirë turbinë (EWRT) Mjedisor 

Release Uji është 102,2 MW. 

14.47 Dalja e ujit nga centrali (kanali shkarkimit) 

Shkarkimi i Hec Pocem realizohet nepermjet kanalit te shkarkimit I cili orienton ujin e 

perpunuar nga turbinate per ne drejtim te rrjedhes se Lumit Vjose. Kuota e shkarkimit te ketij 

kanali ne piketakimin me Lumin Vjose eshte 34 m mnd. 

 

14.51 Linja e transmetimit  

Energjia prodhuar në centrali do të transmetohet nga një linje 110 kV nga N/Stacioni Hec 

Poçem per ne N/Stacionin e Babicës. Gjatësia e linjës së transmetimit të energjisë është rreth 

22 km. Nënstacion elektrik do të jetë i vendosur pranë godines se centralit. Per me shume 

referojuni studimit per linjen e transmetimit te Hec Pocem me N/.Stacionin Babice – Vlore.  
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16 PREVENTIVI I VOLUMEVE DHE KOSTOVE TE NDERTIMIT H/C POCEM. 

 

HEC POÇEM 

Parashikimi I kostos 

Nr. Pershkrimi  
Njesia  Sasia 

Cmimi 

(EUR) 

 Shuma 

(EUR) I Punime pergatitore 

A Rruge Aksesi L= 25km, B=5.0m 

1 
Germime ne cdo lloj terreni per akses 

rruge (dhe, shkemb, te ndryshme) 
m³      517,500.0  3.5 1,811,250 

2 Punime mirembajtjeje Total      540,000.0  1.0 540,000 

3 
Shtresa per rruge (granile) dhe 

ngjeshje, B=5.0 m, t=15cm 
m³        22,400.0  8.0 179,200 

4 Asfalt per rruget e aksesit B=3.5m m²      125,000.0  4.0 500,000 

        Sum A 3,030,450 

B Ndertimi I kantierit me te gjithe infrastrukturen e nevojshme 

1 

Ngritje kantieri, furnizim me uje, 

rryme elektrike, impiante te 

nevojshme, etj 

Total 1 1,200,000 1,200,000 

        Sum B 1,200,000 

C Punime topografike dhe gjeologjike 

1 

Punime topografike per nevojat e 

Ndertimit te Hec POCEMI, Ngritje 

rrjeti te nevojshem per fazen 

ndertimore. 

Total 

1 450,000 450,000 

2 
Punime gjeologjike ne aksin e diges, 

tunelin e derivimit, etj 

Total 
1 1,050,000 1,050,000 

        Sum C 1,500,000 

  Totali 1 Eur     5,730,450 

II Tuneli derivacionit 1 & 2 (L=500 m, Ø=10.5m) 

1 

Germim I terrenit per portalet e tunelit 

(hyrja + dalja), strukturat e nevojshme 

structures dhe transporti materialit ne 

vend - depozitim. 

m³           28,900  3.5 101,150 

2 

Germime te nendheshme per tunelin 

dhe transport I materialit ne vend-

depozitim. 

m³           97,000  55 5,335,000 

3 Punime mirembajtjeje ne tunel m³           97,000  23 2,231,000 

4 
Beton C20/25 per potalet e tunelit 

(hyrja + dalja) 
m³            4,700  100 470,000 

5 Beton C25/30 per portat rreshqitese m³ 2,500 110 275,000 

6 Betonime per veshjen e tunelit  m³ 10,200 120 1,224,000 

7 
Hekur per armimin e tunelit, portat dhe 

strukturat e ndryshme. 
ton 1200 1040 1,248,000 
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8 
Prodhim dhe instalim I portave BxH 

(5.5*10.5 m) 
cope 4     125,000  500,000 

        Sum II 11,384,150 

  Totali 2 Eur     11,384,150 

III Argjinatura e diges se biefit te siperm  

1 

Germim ne shtratin e lumit per 

strukturen e argjinatures, transport 

materiali per ne vend – depozitim. 

m³ 89,700 3.0 269,100 

2 
Mbushje me gure dhe zhavorr lumi per 

argjinaturen e diges ne biefin e siperm. 
m³ 56,000 7.5 420,000 

3 Argjile per veshje te argjinatures. m³ 89,000 1.5 133,500 

4 

Beton C25/30 per ndertimin e mureve 

anesore te argjinatures L=180ml, 

H=6m and B=1m 

m³ 1,100 165 181,500 

5 
Hekur per armimin e strukturave te 

betonit. 
ton 110 980 107,800 

6 Fuge gome per muret cdo 12 ml ml 100 35 3,500 

        Sum III 1,115,400 

  Total 3 Eur     1,115,400 

IV Argjinatura e diges se biefit te poshtem 

1 

Germim ne shtratin e lumit per 

strukturen e argjinatures, transport 

materiali per ne vend – depozitim. 

m³ 41,000 3.0 123,000 

2 

Mbushje me gure dhe zhavorr lumi per 

argjinaturen e diges ne biefin e 

poshtem. 

m³ 33,000 7.5 247,500 

3 Argjile per veshje te argjinatures. m³ 31,000 2.5 77,500 

4 

Beton C25/30 per ndertimin e mureve 

anesore te argjinatures L=200ml, 

H=4m and B=1m 

m³ 800 165 132,000 

5 
Hekur per armimin e strukturave te 

betonit. 
ton 80 980 78,400 

6 Fuge gome per muret cdo 12 ml ml 70 35 2,450 

        Sum IV 660,850 

  Total 4 Eur     660,850 

V Diga RCC (Dige betony e rrulosur) 

1 

Gërmimet në shtratin e lumit dhe 

shpatet mbeshtetese te lumit për 

mbështetjen e diges dhe transportin e 

materialit deri në vend – depozitim. 

m³ 176,000 3.0 528,000 

2 Mure mbajtese per shpatullat m² 840 300 252,000 

3 
Perde cimentimi në mbështetje të 

strukturës së diges 
ton 54000 49 2,646,000 

4 Trupi I diges RCC m³ 175,000 60 10,500,000 

5 
Beton C25/30 per shkarkuesin, pilat e 

portave dhe shuarsve te energjise. 
m³ 2,750 115 316,250 
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6 Hekur I armuar per shkarkuesin. ton 302.5 980 296,450 

7 

Prodhimi dhe vendosja e portave te 

harkuara ne pjesen e siperme BxH 

(10x8m) 

cope 7      290,000  2,030,000 

8 

Prodhimi dhe vendosja e portave te 

harkuara ne pjesen e siperme BxH 

(10x4m) 

cope 7      180,000  1,260,000 

        Sum V 17,828,700 

  Total 5 Eur     17,828,700 

VI Tuneli presionit (L=1000 m, Ø=7.2m) 

1 

Germim I terrenit per portalet e tunelit 

(hyrja + dalja), strukturat e nevojshme 

structures dhe transporti materialit ne 

vend - depozitim. 

m³           24,900  3.5 87,150 

2 

Germime te nendheshme per tunelin, 

kullen e ekuilibrit, dhe transport I 

materialit ne vend-depozitim. 

m³         173,000  55 9,515,000 

3 Punime mbeshtetese ne tunel m³         173,000  26 4,498,000 

4 
Beton C20/25 per potalet e tunelit 

(hyrja + dalja) 
m³            7,800  100 780,000 

5 Beton C25/30 per portat rreshqitese m³ 3,100 110 341,000 

6 
Beton C25/30 per kullen e ekuilibrit 

2 x Ø=27m, h=30m, t=0.5m 
m³ 4,000 110 440,000 

7 Betonime per veshjen e tunelit m³           14,200  120 1,704,000 

8 
Hekur per armimin e tunelit, portat dhe 

strukturat e ndryshme. 
ton            2,008  1040 2,088,320 

9 

Hekur per pjesen e tunelit ne ndarjen e 

bifurkacionit dhe kulles se ekuilibrit 

Ø=16 mm  

ton 1100 1040 1,144,000 

10 

Drenim i lumit dhe krijim shtrati lumor 

per kanalizimin e shkarkimit te ujit nga 

Hec – i. 

m³ 761000 4.5 3,424,500 

11 
Prodhim dhe instalim portash BxH 

(3.6*7.2 m) 
cope 4    210,000  840,000 

        Sum VI 24,861,970 

  Total 6 Eur     24,861,970 

VII Godina e centralit  

1 

Germim sheshi per godinen e centralit, 

kanalit te shkarkimit dhe transport per 

ne vend – depozitim. 

m³           19,500               4.0  78,000 

2 
Beton C20/25 per strukturen mbushese 

rreth bazamenteve te turbinave. 
m³            2,600              130  338,000 

3 
Beton C25/30 per themelet, kollonat 

dhe bazamentet e turbinave 
m³ 1,850  140  259,000 

4 
Hekur per nevojat e struktures se 

godines se centralit. 
ton 445.0 980  436,100 
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        Sum VII 1,111,100 

  Total 7 Eur     1,111,100 

VIII Punime elektro - mekanike 

1 
Prodhimi, transporti dhe instalimi (4 x 

24MW) turbinat dhe gjeneratoret 

cope 
                 4  7,600,000 30,400,000 

2 
Prodhimi, transporti dhe instalimi (1 x 

6.2MW) turbina dhe gjeneratori 

cope 
                 1  1,920,000 1,920,000 

3 
Prodhimi, transporti dhe instalimi I 

vinc – ures per turbinate. 

cope 
                 1  

       

180,000  
180,000 

4 

Prodhimi, transporti dhe instalimi I 

pajisjeve elektro dhe pajisjeve te 

kontrollit. 

Total 

1 10,000,000  10,000,000 

5 
N/Stacioni dhe linja e transmetimit per 

lidhjen me sistemin, 110 kV 

Total 
1   1,950,000  1,950,000 

        Sum VIII 44,450,000 

  Total 8 Eur     44,450,000 

IX Projekti teknik, Supervisioni dhe menaxhimi I projektit 

1 Projekti grafik I zbatimit Total 1 1,400,000 1,400,000 

2 Supervisioni I projektit te zbatimit Total 1 1,200,000 1,200,000 

3 Menaxhimi I projektit te zbatimit Total 1   2,500,000  2,500,000 

        Sum IX 5,100,000 

  Total 9 Eur     5,100,000 

  TOTAL I-IX Eur     112,242,620 

  Shuma Totale (Pa TVSH) Eur     112,242,620 

  Te paparishikuara 12% Eur     13,469,114 

  Shpronesime Eur     8,300,000 

  
Shuma Totale (Pa TVSH) + te 

paparashikuarat 
Eur     134,011,734 

II Shuma Totale (me 20% TVSH) Eur     160,814,081 
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17 GRAFIKU I PUNIMEVE TE NDERTIMIT H/C POCEM 
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