
 

TRANSPORTI ME GOMA NË INDUSTRINË MINERARE 

 

Industria Minerare është pjesë përbërëse e ekonomisë Shqiptare. Fillimet e para të formësuara 

në vendin tonë kjo industri i ka në vitin 1936. Nga pioneret e para të saj është miniera e bakrit 

Rubik e vënë në shfytëzim po në këtë vit. Më vonë pati iniciativa për koncesione të tjera në 

minierat e Kromit (Kam 1940) dhe të Qymyrit, por këto ishin sipërmarje të vogla dhe jetë 

shkurtëra. Lufta e dytë botërore solli një ndërprerje të kësaj industrie. 

Formësimi i plotë i industrisë minerare ndodhi pas viteve 60„. Minierat e mineraleve 

tradicionale në Shqipëri Krom, Bakër, Hekur–Nikel dhe Qymyr Guri patën një zhvillim të 

shpejtë dhe u krijua një armatë e një niveli teknik të kënaqshëm specialistësh, teknikësh e 

inxhinierësh që e mundësonin zhvillimin e kësaj industrie. 

Pas vitit 1990 me ndërrimin e sistemeve politike në organizimin e shtetit shqiptar pati një 

stepje të kësaj industrie pasi nuk qe e gatshme dhe e aftë të orientohej në ekonominë e tregut. 

Kalimi nga ekonomia totalisht e planifikuar në ekonominë e tregut pati vështirësitë e veta në 

të konceptuar në metodikat e planifikimit dhe manaxhimit. Pika e kthesës në industrinë 

minerare ishte viti 1994. Në këtë vit u hartua dhe u miratua ligji minerar, i cili i hapi rrugë 

futjes së kapitalit privat investues në zhvillimin e kësaj industrie. Nga ajo kohë shifrat e 

prodhimit filluan të rriten, dhe megjithëse jo kudo, në vendburimet më potencial pati ngritje 

në teknologjinë e hapjes dhe shfrytëzimit.  

Një nga këto zhvillime është edhe transporti me goma në minierat nëntokësore.  Deri para 

pesë vitesh në vendin tonë në trasportin e mineralit dhe shkëmbit në punimet horizontale 

nëntokë përdorej transporti me vagonë mbi shina dhe në lartësi transporti me makina ngritëse 

(transporti me litar) në punime  vertikale ose të pjerrëta. Konkurent i transportit tradicional u 

bë transporti me goma. Ky lloj transporti funksionon në punime horizontale dhe në punime 

me pjerrësi deri në 10%.  Kuptohet që seksionet e punimeve bëhen në madhësi dhe 

përforcime të përshtatshme për këtë lloj transporti. Punimet e pjerrëta deri në 10-12 % ku 

është e mundur levizja normale e mjeteve me goma me ngarkesë quhen në gjuhen teknike 

« RAMPA ». 

Në krahasim me transportin tradicional transporti me goma ka këto përparësi kryesore:  

 përdoret vetëm në një lloj transporti, në minierë;  

 fillimin e shfrytëzimit të minieres pa kryer hapjen e plotë të punimeve kapitale. Nëse 

në metodën ekzistuese të transportit ishte e detyrueshme hapja e plotë e  punimit 

vertikal ose të pjerrët (dishanderi) dhe pajisja e tyre me makineritë e pajisjet e 

nevojshme, përr të filluar shfrytëzimin me metodën e re mjafton që punimi i pjerrët i 

hapjes (rampa) të arrijë katin e parë të minieres, më pas bëhet e mundur hapja dhe 

shfrytëzimi në këtë kat dhe njëkohësisht vazhdon avancimi i rampës për katet më 

poshtë ; 

 organizimin më të lehtë dhe më të mirë të cikleve të transportit, për pasojë dhe rritjen 

e kapacitetit të transportit. Ky lloj transporti ka më pak pika të ngushta që pengojnë 

arritjen e kapaciteteve, kurse në transportin tradicional pika të ngushta kishte në : 



punimet me një rrugë shinash, oborret e puseve dhe dishanderive dhe vetë kapacitetet 

e makinave ngritëse që ishin fikse dhe ndërrimi i makinerive për kapacitete më të 

mëdha është i vështirë teknikisht dhe i kushtueshëm financiarisht. 

 

 Megjithë kohëzgjatjen e  punimeve kapitale kosto totale e punimeve kapitale është më 

e ulët, pasi kosto e 1 ml Rampe është rreth 1000 Euro/m, kurse e pusit është rreth 

20,000 Euro/m. 

Për herë të parë në Shqipëri transporti me goma u fut në minieren e Bakrit Munellë, Pukë, 

pastaj në minierën e Kromit Gzhimë në Has, në minierën e Bakrit Spaç dhe së fundmi u 

miratua projekti i hapjes me rampe edhe në minierën kromitVllahen në Has. Në skicat më 

poshtë jepen të dy mënyrat e hapjes për të njëjtin vendburim. 

 

 

 

                                              

       Fig.1.   Hapja me rampë      Fig.2. Hapja me pus vertikal 

 

Disa të dhëna për minierat ku është zbatuar transporti i mineralit dhe shkëmbit me Transport 

me goma. 

Miniera e bakrit, Munellë 

Kjo minierë është vendburimi më i rëndësishëm bakër-zink-ar (natyrë polimetalore) në 

vullkanitet e ofioliteve të Shqipërisë, i vendosur deri në kreun e prerjes. Formon një fushë 

xeherore me gjatësi 1000m rënie 800-1000m, trashësi 50-150m deri 250-400m. 

 

Në këtë vendburim janë konturuar 130 trupa xeherorë, nga të cilët gjashtë prej tyre janë 

kryesore: M-1, M-2, Zn-3, Zn-4, Cu-Zn-1, Cu-7, S-4 (trup piriti), nga këto trupi M-1 dhe M-2 

përmbajnë 80% të rezervave të këtij vendburimi. Trupat xeherorë janë masive piritozë pirit-

kalkopirit, rrallë sfalerit, deri me natyrë polimetalore pirit-kalkopirit-

sfalerit±galenit±falerc±sulfokripëra.  

 



Llogariten 8 716 100 ton xeherore bakri nga të cilët trupa xeherore masive bakri  

4 460 686 ton me Cu 1.39%, Zn 0.12%, S 34.29%, Co 0.013%, Au0.88g/t, Ag 9.11g/t, Se 

0.0085%, Te 0.0013%. 

Brenda këtyre rezervave janë llogaritur xeherorë të pasur polimetalore kateg C1+C2 1 034 

532 ton me Cu 3.84%, Zn 2.54%, Co0.016%, S 38.47%, Au 3.23g/t. 

Në vendburim llogariten edhe 1 858 800 ton xeherorë zinku me Zn 2.47%, Cu 0.27% dhe 

xeherorë piriti 593400 ton me S 30%, Cu 0.2%, si dhe  7208 ton xeherorë plumbi me Pb 

1.3%. 

Në këtë vendburim është e licensuar Kompania Beralbsha, e cila ka investuar për hapjen e 

kësaj miniere. 

 

 

Fig 3. Punimet kapitale të minierës së Bakrit, Munellë 

 

 

Miniera e kromit Gzhimë: 

Vendburimi Gzhimë ka kordinata: Y = 39.220, X= 78.370. Z= 483 m. Trashësia e trupit 

luhatet ndërmjet 1 m (shpimi Nr. 32) - 10.2 m (shpimi Nr. 5), ndërsa përmbajtja luhatet 

ndërmjet 34 % (shpimi Nr. 32) – 48 % (shpimi  Nr. 31) Cr2O3. Takohen gjithashtu zona 

minerale të varfëra (dunite kromitike) me trashësi deri 6 m. Në zonën e liçensës ka disa dalje 



sipërfaqësore të trupit xeheror që ndiqen në sipërfaqe deri rreth 60 m, që u përkasin trupave të 

ndryshëm, dhe kanë shtrirje veriperëndim-juglindje me azimut rreth 3300  dhe rënie të fortë 

verilindore me azimut rreth 63
o
 dhe kënd rënie 80 - 85

o
, edhe lindore por edhe perëndimore. 

 

       Trupi ka zhvillim në shtrirje deri 300 m ndërsa në rënie deri 90 m dhe në zhytje mbi 350 

m. Morfologjia e trupit është pllakore, mineralizimi karakterizohet nga tekstura masive, 

brezore, njollore, nodulare  e pikzimore (Figurat 4 dhe 5). 

Trupi është zbuluar me një rrjet zbulimi 40 x 30 m (Profilet janë 40 m larg njeri-tjetrit, kurse 

në rënie shpimet godasin trupin në çdo 30 m.  Fatkeqësisht gjeometria e trupave xeheror nuk 

është kuptuar mirë në të kaluarën dhe për këtë arsye pjesë të rëndësishme të vendburimit kanë 

mbetur të pazbuluara.Tani hgjeometria e trupave xeherorë është shumë e qartë, por për arsye 

të shpimeve të kufizuara të realizuara këtë vit, perspektiva e vendburimit mbetet përsëri e 

hapur. 

         

       Trupi është kërkuar me 7 profile shpimi në një shtrirje rreth 240 m. Me punimet e kryera 

janë llogaritur 99,756.65ton rezerva të kategorisë C1 përmbajtje mesatare 41.45 %, Cr2O3 

dhe 16,881.55 ton rezerva të kategorisë C2 me përmbajtje mesatare 41.79% Cr2O3 C2. Në 

total janë llogaritur 116,638.20 ton rezerva C1 + C2 me përmbajtje mesatare 41.5% Cr2O3 

C2. Trashësia e trupit për të cilin janë llogaritur rezerva varion nga 1 m – 10.20 m. Trupi 

xeheror kromifer lokalizohet brenda shkëmbinjëve dunitikë intensivisht të serpentinizuar e 

tektonizuar dhe që përshkohen në një masë të madhe nga dajka gabrosh porfire, gabro 

piroksenitesh, plagjoporfiresh, mikrodioritesh e plagjiogranitesh.  

         

Tektonika shkëputëse e pas mineralizimit është shumë e zhvilluar si rezultat trupi xeheror 

këputet tektonikisht duke u ndarë në blloqe tektonike gjë e cila duhet marrë në konsideratë 

gjatë kryerjes së punimeve të kërkim zbulimit. 

 

 

Fig 4. Punimet Kapitale të minieres së Kromit, Gzhimë 

 

 

 

 



Miniera e bakrit Spaç 

Vendburimi i bakrit Spaç ndodhet në pjesën qëndrore të Mirditës, në anën lindore të 

përroit të Spaçit, që derdhet në lumin Fani i vogël, në afërsi të Repsit, rreth 7 km larg tij. 

Vendburimi i Spaçit ndodhet ndërmjet lumenjve Fani i Vogël dhe Seftës së Spaçit. 

Kuota absolute në afërsi të daljes së zonës së mineralizuar të vendburimit Spaç në 

sipërfaqe është 700¸ 950 m, kurse Sefta e Spaçit në afërsi të vendburimit, në perëndim të tij, 

ka kuotën 500 m. 

Punimet gjeologjike në këtë rajon kanë filluar në vitin 1955. Në vitet 1957-1961, u kryen 

studime nën drejtimin e specialistëve të huaj. U dalluan një sërë zonash të mineralizimit 

sulfur brenda pakos efuzive diabazo-spilite-keratofire dhe filluan punimet për kërkimin e 

zbulimin e vendburimit Spaç. Në 1962-1971, punimet e kërkim-zbulimit u bënë nga 

specialistet tanë, nga të cilët u përpiluan edhe raportet gjeologjike të vitit 1967 dhe 1971. 

Nga studimet e kryera, u konkludua se vendburimi i Spaçit ka origjine hidrotermale 

metasomatike.  

Raporti i mëvonshëm 1.01.1987, për vendburimin e Spaçit, çoi më tej zhvillimin e 

mendimit gjeologjik për këtë vendburim dhe zonën përreth tij. 

Ndërtimi gjeologjik i rajonit dhe i vendburimit Spaç 

Në ndërtimin gjeologjik të rajonit marrin pjesë formimet magmatike të kompleksit 

vullkanogjeno-intruziv, të grupuara në formacionin vullkanogjen e bazalto-keratofirik   (J2-3, 

J3). Shkëmbinjtë silicorë radiolaritikë (J3), pakoja argjilite me copa (J3-Cr1), formimet 

konglobrekcoze e karbonatike. 

Në ndërtimin gjeologjik të vendburimit Spaç dhe rajonit përqark tij, marrin pjesë: 

1. Pakoja e poshtme e llavave jastekore mikrokokrizore (J2-3) 

2. Pakoja e sipërme aglomeratike xhamore me keratofire kuarcore (J3) 

3. Kompleksi (seria) e dajkave paralele (J3) 

4. Shkëmbinjtë silicore radiolaritikë (J3) manganmbajtës 

5. Pakoja argjilite me copa (J3-Cr1) 

Përshkrimi i trupave të bakrit 

Zona minerale, brenda së cilës zhvillohen përqëndrimet industriale të bakrit, përfshihen 

nga horizonti 560-340 m. Në këtë zonë kemi rreth 26 trupa minerale të bakrit. Këta trupa 

kanë rënie lindore 50°-70°. 

Trupat minerale kryesore të bakrit janë : 

Trupi 48- ka formë “S”, zhvillohet nga profili 15 deri 23. Ky trup ka gjatësi në shtrirje    

400 m, trashësi 1-45 m, me përmbajtje Cu=0.57¸1.07%. 

Trupi 21 ka formë “S”, zhvillohet nga profili 9 deri në profilin 19, me trashësi 1¸32 m me 

përmbajtje Cu = 0.68¸1.79%. 

Trupi 84 zhvillohet nga profili 9 deri ne profilin 19, me trashësi 1¸12 m me përmbajtje  

Cu = 0.61¸4.76%. 

Trupi 114 ka formë “S”, zhvillohet nga profili -15 deri në profilin 15, me trashësi 1¸25 m 

me përmbajtje Cu =1.28%. 

Trupi 140 me trashësi 1¸7.5 m zhvillohet nga profili 13 deri në profilin 19, me përmbajtje 

Cu = 0.56¸1.20%. 

Trupi 176 me trashësi 1¸27 m,takohet nga profili 9 deri në profilin 21, me përmbajtje Cu 

= 0.53¸1.20%. 



Nga pikëpamja gjeostrukturore, rajoni i Spaçit përbëhet nga “antiklinali i Spacit”, në 

shtrirje gati meridionale, në krahun lindor të të cilit, ndodhet vendburimi i Spacit. 

Në antiklinalin e Spacit është zhvilluar një prishje tektonike e paramineralizimit sulfur, 

që ndërpret të gjithë llojet e shkëmbinjve të kompleksit magmatik vullkanogjen. 

Vendburimi i Spaçit ka kushte hidrogjeologjike mesatare nga ana e vështirësive. Këtu 

takohen vetëm ujrat e çarjeve të shtresës diabazo - spilite - keratofire, të cilat ndahen në dy 

zona hidroklinamike. 

Rezervat e Përgjithshme të vendburimit janë rreth3629944me 0.8 % Cu  

  

Aktualisht prodhimi merret nga horizonti +520 ku janë ndërtuar dhe objektet 

sipërfaqësore. Me hapjen e pusit për fazën e dytë të shfrytëzimit, minerali do të zbresë në 

horizontin +420, ku nëpërmjet traverbangut të këtij niveli prodhimi do të dalë në sipërfaqe 

nëpërmjet transportit nëntokësor me kamionë direkt në  fabrikën e pasurimit ndërtuar ngjitur 

me minierën. 

 

Fig.5. Punimet kapitale të minierës së Bakrit, Spaç 

 

Miniera e Kromit, Vllahen: 

Vendburimi i kromit Vllahen ndodhet në sektorin me verilindor të zonës së Hasit dhe nga ana 

administrative varet nga Bashkia e Hasit me qendër në qytetin e  Krumës, i cili ndodhet rreth 

6 km larg në vijë ajrore dhe është i lidhur me rrugë automobilistike me vendburimin. 

Në ndërtimin gjeologjik të rajonit për rreth vendburimit marrin pjesë kryesisht shkëmbinjtë 

ultrabazikë të cilët mbulohen në lindje nga depozitime të kores së prishjes dhe ato 

karbonatike të kretës, ndërsa në veri-perëndim tektonikisht vihet re kontakte me shkëmbinjtë 

gabronoritë. 

Ndërsa vendburimi ndërtohet nga shkëmbinjtë, si më poshtë: 

a- Shkëmbinjtë ultrabazikë dunite-peridotite të shëndërruara tërësisht në serpentinite. 

b- Shkëmbinj ultrabazike dunite peridotit intensivisht të serpentinizuar 

c- Trupat xeherore kronifere 

d- Shkëmbinj të serisë damarore. 



Nga punimet e shumta gjeologo-kërkuese dhe më pas ato të zbulim-shfrytëzimit të kryera në 

Vllahen, arrihet në konkluzionin se kemi të bëjmë me një trup kryesor, me përmasa të 

konsiderushme, si në shtrirje ashtu edhe në rënie. Trupi kryesor shoqërohet nga një numër i 

madh linzash në dysheme e tavan. Trupi është ndjekur në shtrirje për rreth 1 600 m, nga 

profili 8 (veri) deri në profilet 38-40 (në jug). Dalja e trupit xeherore në sipërfaqe është e 

kufizuar. Ai ka përmasa të kufizuara dhe me karakter linzor. Trupi ka karakter 

shtresezorolinzor, me ndryshime të shpeshta sidomos në shtrirje. Trashësia e trupit është 

shumë e luhatshme nga 0.5 deri 17 m, mesatarja 2-3m. Trashësia me e madhe shfaqet në 

pjesën qëndrore të vendburimit, ku arrin deri në 20-30m. Në thellësi trashësia vjen duke u 

zvogëluar deri 2-3 m. Në drejtim të thellësisë trupi është ndjekur 400 m (në profilet 21, 22). 

Perspektiva mbetet e hapur. Shpërndarja e komponentit të dobishëm në të gjithë pjesët e 

vendburimit është e luhatshme dhe heterogjene dhe lëviz nga 5-10% deri në 45% Cr2O3, në 

pjesë të kufizuara të trupit. Përmbajtja mesatare që mbizotëron në të gjithë vendburimin lëviz 

nga 25 deri 30% Cr2O3. Midis profileve 25-27, trashësia e trupit është me e madhe, mbi 10 

m dhe përqëndrimi i komponentit të dobishëm është më i madh se 38-45% Cr2O3. 

Përqëndrimi më i madh vihet re në pjesën e poshtme të trupit. 

Rezervat Gjeologjike në këtë minierë janë vlerësuar 1 539 195 ton me cilësi mesatare 26.66 

% Cr2O3. 

 

Fig.6. Punimet kapitale të minierës së Kromit, Vllahen 

 

 

 


