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 HYRJE   

 

               

Performanca e sistemeve të tokëzimit ndaj impulsit të lartë të rrymës goditëse të 
rrufesë ka një rol të rëndësishëm në rrjetat dhe nyjet e sistemeve të energjisë. Efektet 
e mbrojtjes nga rrufeja e linjave të transmetimit janë realizuar për karakteristikat 
impulsive të sistemeve të tokëzimit të shtyllave të linjave të transmetimit. 
Performanca e sistemeve të tokëzimit ndaj impulsit të lartë të rrymës goditëse të 
rrufesë ka një rol të rëndësishëm në rrjetat dhe nyjet e sistemeve të energjisë. Efektet e 
mbrojtjes nga rrufeja e linjave të transmetimit janë realizuar për karakteristikat impulsive 
të sistemeve të tokëzimit të shtyllave të linjave të transmetimit. Zvogëlimi i rezistencës 
impulsive të tokës të sistemeve të tokëzimit të shtyllave të linjave të transmetimit është 
i rëndësishëm. Kur rrufeja godet në linjën e transmetimit, rryma e lartë e rrufesë do të 
rrjedhë brenda në sistemin e tokëzimit dhe do të shkarkohet në tokë.
Ashtu siç është evidentuar dhe në shumë studime, karakteristika e sistemeve të tokëzimit 
ndaj impulsit të lartë të rrymës, paraqet ndryshime ndaj atyre të frekuencave të ulëta. 
Kjo sepse veçoritë induktive të elektrodës, marrin gjithnjë e më tepër një rëndësi të 
madhe, kundrejt  vetive rezistive që paraqet elektroda kur lind jonizimi i tokës përreth 
elektrodes; gjë që e bën rezistencën ekuivalente si një rezistencë jo lineare në lidhje me 
rrymën që kalon në të. 
Procesi kalimtar në tokëzuesit e ndryshëm varet nga parametrat elektrikë dhe 
gjeometrikë; ndërmjet të tjerash përfshihen përmasat dhe struktura e pajisjes së 
tokëzimit; sikurse janë parametrat e tokës; si rezistenca elektrike specifike, konstantja 
dielektrike relative e tokës, dhe së fundi parametrat e rrymës standarde impulsive të 
rrufesë në pikën e ushqimit. 
Gjatë shkarkimit të rrymave impulsive të frekuencës së lartë që shpërndahen në tokë, 
ngarkesat elektrike që shpërndahen në hapësirën përreth elektrodës ndryshojnë me 
kohën. 
Projektimi inxhinierik i sistemeve të tokëzimit në mbrojtjen nga goditjet e rrufesë, ka 
nevojë për një kërkim shkencor të thelluar. Kërkimi shkencor si dhe projektimi në baza të 
drejta i sistemeve të tokëzimit, jo vetëm përmirëson sigurinë e sistemit, besueshmërinë 
e tij, por redukton koston e konstruksionit në minimum. 
Rrufeja është një dukuri shumë e rëndësishme kalimtare, e cila gjatë goditjes direkte 
apo indirekte në objekte të ndryshme, si ndërtesa, shtylla të sistemeve elektrike të 
fuqisë, shtylla të telekomunikacionit, shkakton mbitensione të rrezikshme, të cilët 
shkaktojnë mbirryma, duke dëmtuar seriozisht jo vetëm pajisje të ndryshme elektrike 
dhe elektronike, por mund të shkaktojnë edhe zjarre. Nëse rrufeja godet në një 
shtyllë të veçantë, mbirrymat apo rrymat e mëdha do të shkaktojnë fusha të mëdha 
elektromagnetike  për një kohë të shkurtër, duke shkaktuar kështu ndërhyrjen në 
sistemin e pajisjeve të ndryshme të kontrollit, si pasojë e tensioneve të induktuara.
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 Mbrojtja e objekteve nga goditja direkte e rrufeve është një problem mjaft i rëndësishëm 
që lidhet me mbrojtjen e qenieve të gjalla. Mbrojtja e objekteve të jashtme lidhet me 
shtyllat e mikrovalëve apo të industrisë së antenave pa tel, të shtyllave të linjave të 
tensionit të lartë, të nënstacioneve elektrike, ndërtesave industriale dhe të banimit.

Dukuria e proceseve kalimtare të shpejta (e rendit të disa mikrosekondave) është shumë 
komplekse, sepse lidhet me modelimin e sistemeve të mbrojtjes së objekteve mbi tokë.

Një model i përshtatshëm  i shtyllës metalike të tensionit të lartë, shtyllës së antenave 
të telekomunikacionit, dhe shtyllave të tjera të industrisë, sidomos atyre të naftës, do të 
bëjë  përcaktimin e drejt edhe me një përpikëri të caktuar dhe besueshmëri përkatëse  
mbitensionet dhe mbirrymat, që lindin gjatë procesit kalimtar të goditjes së rrufesë.

Impakti nga goditja e rrufesë në shtyllat e telekomunikacionit shkakton  shqetësime 
dhe dëmtime në pajisjet elektronike të kontrollit, të dëmtimeve të komponentëve të 
veçantë, si antenat dhe kabllot e ndërlidhjes.

Në këtë drejtim, dëmtime më të mëdha kanë kabinat e kontrollit elektrik të vendosura 
pranë këmbëve të shtyllës.

Mbrojtja e jashtme ndaj goditjeve të rrufesë, është e lidhur drejtpërdrejtë edhe me 
sistemet e tokëzimit, pra me mënyrën se si është realizuar tokëzimi, në çfarë toke është 
sistemuar dhe në ç’thellësi është vendosur në lidhje me sipërfaqen e tokës. 

Për mbrojtjen e objekteve të jashtme nga goditja direkte  e rrufesë,  përdoret metoda 
e këndeve të mbrojtjes dhe metoda e sferave rrotulluese. Si këndi ashtu edhe rrezja 
e sferës rrotulluese, përcaktohen nga niveli i mbrojtjes së objektit. Niveli i mbrojtjes 
nga goditja, përcaktohet nga analiza e riskut të goditjes mbi objekt. Për përcaktimin e 
riskut, pra dhe të nivelit të mbrojtjes, bëhet një analizë e humbjeve në njerëz, humbje të 
vlerave kulturore të objekteve si dhe humbjeve në kosto të objektit, gjatë dëmtimeve. 
Për secilën nga këto lloje humbjesh  llogariten rrisqet përkatëse me anë të formulave 
që përcaktohen nga standardet.

Pasi jepen risqet e lejuara për secilën nga humbjet, bëhet më tej karahasimi midis 
shumës  së risqeve dhe atyre të lejuara. Nëse risqet e llogaritura janë më të mëdha nga 
ato të lejuara, atëherë kalohet në nivele mbrojtjeje më të larta të objektit.

Standardi IEC-62305-1 etj., përcakton katër nivele mbrojtjeje: LPL – I, deri në LPL- IV. 
Në funksion të këtyre niveleve, përcaktohen këndet mbrojtës kur njihet lartësia e 
rrufepritësave si dhe rrezja e sferave rrotulluese, nëse do të punohet me to në varësi 
nga niveli i mbrojtjes.

Këto dy metoda e ndihmojnë në mënyrë  të konsiderueshme projektuesin, në mënyrë 
që ai të rritë performancën e mbrojtjes. Në këtë drejtim autori i këtij disertacioni ka bërë 
studimin e mbrojtjes nga goditja direkte e rrufesë për ndërtesën kryesore të UPT.

Bazuar në analizën e riskut me komponentët e tij, u përdor software  DEHN Toolboox 
Support, me një modul të të cilit u bë nga autori,  analiza e riskut dhe atij të tolerueshëm, 
ku u përcaktua niveli III, (LPL – III) i mbrojtjes për ndërtesën e UPT.
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Një objekt tjetër për mbrojtjen nga goditjet direkte, është analizuar nga autori, duke 
marrë në konsideratë, problemin shqetësues që kanë operatorët e telefonisë së 
lëvizshme dhe konkretisht një tip shtylle me bazë katërkëndore për mbajtjen e antenave 
të telekomunikacionit. Autori i studimit i ka ndarë përcjellësat e shtyllës në segmente 
të veçanta me gjatësi që nuk kalon gjatësinë kufitare apo limite. Kjo përcaktohet si 
funksion i frekuencës maksimale të spektrit të valës së rrymës së rrufesë; me anën  e 
kësaj llogaritet gjatësia minimale e valës elektromagnetike që shkaktohet nga goditja 
e rrufesë.

Studimi i kryer me mbitensionet e llogaritura ka shumë rëndësi për shtyllat e 
telekomunikacionit, që janë vendosur në zona malore, shkëmbinj që kanë rezistenca 
elektrike specifike të mëdha. Kjo shkakton që në zona të kufizuara, rezistenca e tokëzimit 
kalon në dhjetëra om, duke prodhuar mbitensione dhe mbirryma të mëdha. Në disa 
raste në këto zona, për rryma jo shumë të mëdha, të rendit 10 kiloamper, kanë nxjerrë 
jashtë pune antenën e telekomunikacionit. 

Për analizën  e proceseve kalimtare  në sisteme të ndryshme të mbrojtjes  nga goditjet 
direkte  të rrufesë, në kohën e sotme, kryesisht kemi  përdorur  metodën  e analizës së 
qarqeve  me parametra të përqendruar dhe  metodën  e analizës  me anën e  qarqeve  
me linja me  humbje me parametra të shpërndarë. Sidomos metoda  e zëvendësimit, 
të çdo segementi si pjesë e rrufepritësave, përcjellsave lidhës, qarqeve të tokëzimit, me 
anën e  linjave me humbje, na ka dhënë rezultate mjaft të mira. Kjo është zbatuar në 
analiza të sistemit të mbrojtjes së ndërtesës së UPT, në analizën e procesit kalimtarë të 
goditjes së rrufesë  në një shtyllë të tensionit të lartë 400[kV],  në të cilën është përdorur 
modeli i një qarku të përzier, me 4 hallka, ku secila hallkë, përmban një lidhje në seri të 
një çifti me rezistencë dhe induktivitet të lidhur në paralel dhe të një  linje pa humbje 
me prametra të shpërndarë, të përfaqësuar me një rezistencë valore.

Mjaft i rëndësishëm është studimi i kryer nga autori i goditjes  direkte të rrufesë,  në 
një shtyllë 60[m] të lartë të telekomunikacioneve  pa tel  që përdoret  nga operatorë 
të ndryshëm të telefonisë së lëvizshme. Këtu me sukses, kemi përdorur modelimin e 
shtyllës me anë të linjave me parametra të shpërndarë, duke zëvendësuar segementet  
horizontalë dhe të pjerrët me linja. 

Në të  gjithë punën e tij autori, ka përdorur paketën  e programeve ATPDraw-ATP , ku 
segmentet e veçanta si pjesë të përcjellsave të  shtyllave janë zëvendësuar me modelin 
një fazor të Clark-ut. 

Induktivitetet, kapacitetet në njësinë e gjatësisë si dhe rezistenca valore të segmentit 
janë llogaritur duke u bazuar në metodën e potencialit mesatar si dhe janë programuar 
në kodin MatLab. 

Mbështetur në këtë, si hyrje në modelin e Clark-ut janë rezistenca valore e llogaritur nga 
induktiviteti dhe kapaciteti i segmentit, rezistenca omike e segmentit, i cili mund të jetë 
prej bakri ose alumini, jepet më tej shpejtësia e përhapjes së valës elektromagnetike 
dhe gjatësia e segmentit. 

I rëndësishëm është konsideruar nga autori, zgjedhja e modelit të burimit të rrymës së  
rrufesë. Në studimin e kryer burimi i rrymës është zëvendësuar me anë të funksionit 
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të Heidler –it si dhe është përdorur  qarku ekuivalent i Norton-it, pra në paralel me 
burimin e rrufesë sipas Heidler- it, është lidhur në paralel një rezistencë omike me vlera 
1000[Ω]. Për simulimin e sistemeve të mbrojtjes së objekteve mbi tokë dhe qarqeve të 
tokëzimit, ka qenë i rëndësishëm përdorimi i valëve standarde të rrufesë, duke përdorur 
kryesisht valët 1.2/50[us], 8/20[us] si dhe 10/350[us]. 

Për llogaritjen e parametrave  të segmenteve  është përdorur metoda analitike, duke 
dalluar segementet që janë horizontalë, të pjerrët dhe vertikalë në lidhje me sipërfaqen  
e tokës. Kemi hartuar disa programe në Matlab që na kanë mundësuar futjen automatike 
të të dhënave gjeometrike të segmenteve të veçantë. 

Bazuar në analizat e mbitensioneve  dhe të mbirrymave kemi nxjerrë përfundime 
të konsiderueshme  lidhur me probabilitetin e shkallës së dëmtimeve si dhe rolin e 
rezistencave  të tokëzimit. Sidomos i rëndësishëm është ky problem, në llogaritjen e 
rezistencës së tokëzimit në nënstacione e cila duhet të jetë rrotull  njësisë. 

Në të ardhmen, autori do të punojë  në përdorimin e  metodave të tjera sikurse është 
metoda elektromagnetike e cila  zgjidh ekuacionet integrale rrjedhim i ekuacioneve 
të Maksuellit, me anën e metodës së momenteve. Natyrisht  ajo kërkon kompjutera 
shumë të shpejtë dhe shumë procedura të paraprocesimit dhe pas procesimit.
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KAPITULLI I   1

FUSHA ELEKTRIKE  NË MJEDISET  PËRÇUESE. 

MARRËDHËNIET MIDIS RRYMAVE DHE TENSIONEVE

1.1 Fusha elektrike e rrymës së vazhduar në mjediset përçuese, 
në  zonat jashtë burimeve

Në zonat jashtë burimeve, fusha e rrymës elektrike, ka karakter potencial. Ekuacionet e  Maksuellit  
kanë trajtën:  

                   0=Erot                       0=∇ Ex    (1-1)

0=Jdiv   0=•∇ J    (1-2)    

Meqë fusha është potenciale [1],[2], vektorit të fushës i vihet në korespondencë vektori i gradientit 
të potencialit:  

V= −E grad                 (1-3)

Funksioni i potencialit  V(x,y,z)  përcaktohet ngjashëm si në fushën elektrostatike:   

V d C= − • +∫E l
    (1-4) 

Një trajtë tjetër njëlloj e vlershme me trajtën e mësipërme, shkruhet nëse paraprakisht është përcaktuar 
pika  P  me potencial zero dhe kërkohen potencialet në pikat  A dhe B  me koordinata të njohura: 

P

A A
V d= •∫ E l

    (1-5)
 

 

P

B B
V d= •∫ E l

    (1-6) 

Diferenca e potencialeve mes pikave A dhe B,  përkufizohet me anë të formulës:  

 
B

AB A
V d= •∫ E l     (1-7)
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Meqë integrali sipas një rruge të mbyllur (konturi) është zero, diferenca e potencialve mes dy pikave 
nuk varet nga rruga e integrimit, por vetëm nga koordinatat e dy pikave. Marrim dy pikat  A dhe B dhe 
i lidhim ato me dy rrugë të ndryshme dhe pasi kemi vendosur një kah llogaritje fitojmë: 

L AmBnA
d d• = •∫ ∫E l E l

 

   (1-8) 

1.2 Ekuacioni  i  Laplasit për potencialin skalar në fushën elektrike 
të rrymës së vazhduar në një mjedis përçues

Nisemi nga ekuacioni Maksuellit, për fushën elektrike të rrymës së vazhduar:

0=⋅Jdiv                                      (1-9)  

0)( =⋅Eσdiv               (1-10) 

  0)( =⋅⋅− Vgraddiv σ               (1-11)  

       0)( =⋅∇⋅⋅∇− Vσ                           (1-12)          

      0))[( =⋅∇⋅+⋅∇⋅− VgradVgrad σσ               (1-13)      

Në mjedis përçues homogjen dhe izotrop, përçueshmëria elektrike specifike σ nuk është funksion i 
koordianatave,  pra 0σ∇ =   , kështu që ekuacioni i mësipërm, merr trajtën:     

0=⋅∇⋅ Vgradσ  02 =⋅∇ V               (1-14) 

Ekuacioni i mësipërm, 02 =⋅∇ V , përfaqëson ekuacionin e Laplasit, për potencialin skalar të fushës 
elektrike të rrymës së vazhduar.

Trajta të ndryshme të ekuacionit të Lapalsit, në sisteme të ndryshme koordinative janë:   

2 2 2

2 2 2 0V V V

x y z

∂ ∂ ∂
+ + =

∂ ∂ ∂          
 karteziane  (1-15) 

     

2 2

2 2 2

1 1( ) 0V V V

z
ρ

ρ ρ ρ ρ φ
∂ ∂ ∂ ∂

+ + =
∂ ∂ ∂ ∂

      cilindrike (1-16) 

                  

2 2
2

2 2 2 2 2 2

1 1 1( ) 0
sin sin

V V V
r

r rr r rθ θ θ φ
∂ ∂ ∂ ∂

+ + =
∂ ∂ ∂ ∂    

sferike       (1-17) 
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1.3.   Kushtet kufitare për komponentet tangjenciale dhe pingule
të vektorëve të fushës elektrike të rrymës.

Le të shqyrtojmë dy mjedise të ndryshme me parametra 1,1 σε  dhe 22 σε  sikurse shihet në 
Fig 1. 

      Do të shqyrtojmë dy raste:   

a)   Në regjimin e qendrueshëm   0=
∂
∂

t
                        (1-18)   

b)  Në regjimin e paqëndrueshëm:   0≠
∂
∂
t

      (1-19)   

Të shohim së pari komponentet tangjenciale të fushës elektrike. Nga figura 1,  ngjashëm si në fushën 
elektrostatike, pasi marrim një sipërfaqe të mbyllur dhe zbatojmë parimin e vijueshmërisë së vijave 
të rrymës fitojmë:   

 
0=•∫ SJ d

S  
ose 0=•∇ J                 (1-20)

Si rrjedhim fitojmë:                nn JJ 21 =       (1-21) 

     

Nëse nuk do të kishim ngarkesa sipërfaqësore 0=Sρ  në sipërfaqen kufitare atëhere për komponentet 
pingule të vektorit të zhvendosjes me rrugë të ngjashme fitojmë: 

nn DD 21 =       (1-22)

Duke marrë parasysh edhe ngarkesat sipërfaqësore Sρ  në kufirin ndarës, kemi:    

Snn DD ρ=− 12      (1-23)    

Fig.1.  Fusha elektrike,  vektori i rrymës elektrike të vazhduar si dhe komponentet e tyre në dy mjedise 
(mediume) të ndryshme.

E1E1n

E1t

E2

E2n E2t a b

cd

Δl

Δh/2

Δh/2

Δh/2

Δh/2

Δs

J1n

J2n

n2

n1

ρs

Mjedisi 1

Mjedisi 2

Δ1, Δ1

Δ2, Δ2

∆

∆

∆

∆

∆  ε1, σ1

ε2, σ3

∆ l
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Nëse shprehim vektorin D dhe J me anë të ekuacioneve:  

  

ED ε=  EJ σ=    (1-24) 

shkruajmë kushtin për komponentet e vektorit  D, në trajtën:  

Snn JJ ρ
σ
ε

σ
ε

=− 1
1

1
2

2

2 
   

(1-25)          

 SnJ ρ
σ
ε

σ
ε

=− 1
1

1

2

2 )(
   

(1-26)       

Shihet nga ekuacioni i fundit se kur plotësohet kushti:    

1

1

2

2

σ
ε

σ
ε

=
    

(1-27)   

ngarkesa sipërfaqësore bëhet zero, 0=Sρ .   

b)  Në kushtet kur 0≠
∂
∂
t   

gjatë procesit kalimtar ose në fushat që ndryshojnë me kohën,  komponenet 

pingule të vektorit të rrymës, nisur nga parimi i vijueshmërisë së vijave të vektorit të rrymës, fitojmë: 

t
JJ S

nn ∂
∂

=−
ρ

21
    (1-28)   

Nëse fusha ndryshon ngadalë në lidhje me kohën, fusha elektrike mund të shprehet si gradient i 
potencialit skalar dhe meqë potenciali skalar është i njëvlershëm,  për komponentet tangjenciale 
shkruajmë:                                            

1 2t tE E=     (1-29)     

që do të thotë :  

      1 2

1 2

t tD D

ε ε
=

    
(1-30)        

1 2

1 2

t tJ J

σ σ
=

    
(1-31)   

 

Në rastet kur kemi të bëjmë me rryma të vazhduara,  në regjimin e qendrueshëm, raporti i komponenteve 
të vektorit të dendësisë së rrymave në të dy zonat kufitare, ka trajtën:  
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1 1

2 2

t

t

J

J

σ
σ

=
    

(1-32)    

Por meqë komponenetet pingule për kushtin e vendosur / 0t∂ ∂ =   janë të barabarta, atëherë:    

1 1 1

2 2 2

/
/

t n

t n

J J

J J

σ
σ

=
   

(1-33)    

Duke shënuar me 1θ  dhe 2θ  këndet e vektorëve të rrymave kundrejt pingules, fitojmë:   

1 1

2 2

tg

tg

θ σ
θ σ

=
    

(1-34)   

Shihet që fushat e vektorit të dendësisë së rrymës me ato të fushës elektrostatike, janë të ngjashme.

1.4.  Ngjashmëria midis fushës së vektorit  J  të dendësisë së rrymës elektrike
të pandryshueshme me kohën dhe vektorit të fushës  D

Në kushtet kur fushat nuk ndryshojnë në lidhje me kohën, pra nëse jemi në regjimin statik shkruajmë 
ekuacionet:

0∇ • =J  / 0t∂ ∂ =    (1-35)   

dhe kur në kufi, nuk kemi ngarkesa sipërfaqësore:      

0∇ • =D  0ρ =     (1-36)    

            

Meqë vektorët lidhen me mjedisin linear me anë të ekuacioneve:   

σ=J E      (1-37)     

ε=D E      (1-38)      

dhe faktit që fusha është potenciale:    

0rot =E  ose 0∇× =E    (1-39)    

nxjerrim si përfundim se në mjediset lineare:   

0∇× =J  0∇× =D     (1-40)    

Për komponentet tangjenciale kanë vend ekuacionet:   
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1 1

2 2

t

t

J

J

σ
σ

=
     

(1-41)              

1 1

2 2

t

t

D

D

ε
ε

=
     

(1-42)   

kurse për komponentet pingule shkruajmë:   

1 2n nJ J=      (1-43)            

1 2n nD D=      (1-44)

Kapaciteti C mes dy trupave të ngarkuar, përkufizohet:  

S nS S
A A

AB
B B

dS E dSQ
C

V d d

ρ ε
= = =

− • − •

∫ ∫
∫ ∫E l E l

   

(1-45)   

Përçueshmëria elektrike shumare G e  një mjedisi përçues (përçueshmëria e izolimit), përkufizohet:

 nS S
A A

AB
B B

d E dSI
G

V d d

σ•
= = =

− • − •

∫ ∫
∫ ∫

J S

E l E l
   

(1-46)    

Pra:   

      
G

C

σ
ε

=
    

(1-47)   
 

Formula e fundit, na ndihmon shumë në ato raste kur njohim kapacitetin e sistemit të dhënë dhe 
kërkohet të gjendet formula për përçueshmërinë elektrike në një mjedis përçues.

1.5.  Toka si trup përçues  Domosdoshmëria e tokëzimit mbrojtës.  
Përcaktimi i rezistencës së tokëzimit

Toka në përgjithësi karakterizohet nga rezistenca elektrike specifike ( tρ )  që është e anasjellta e 

përçueshmërisë elektrike specifike të tokës ( tσ ):  
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1
t

t

σ
ρ

=
 

tρ  [Ωm] tσ [S/m]  (1-48)   

Toka gjithashtu ka konstanten dielektrike absolute tε  si dhe konstanten magnetike absolute tµ . 

Të tilla madhësi, varen nga parametra të shumtë dhe është e vështirë të vlerësohen me përpikëri. 
Shtresat e tokës struktura gjeologjike e saj sidomos afër sipërfaqes së tokës, përbëhet nga kristale, 
trupa amorfë, lëngje dhe gaze. 

Përçueshmëria e tokës sidomos afër sipërfaqes së saj shkaktohet nga prania e ujit në poret e tokës.  
Poroziteti përkufizohet si raport i vëllimit të poreve në tokës me vëllimin shumar të tokës. 

Përgjithësisht poroziteti zvogëlohet në thellësi të tokës. Përçueshmëria për shkak të pranisë së 
mineraleve të ndryshme, si: magnetiti,  karboni,  grafiti,  piriti shfaqet rallë.  Prandaj përçueshmëria 
më e shpeshtë e tokës, shfaqet përgjithësisht e llojit elektrolitik dhe që manifestohet  me praninë e 
tretësirave të kripërave të ndryshme. 

Rezistenca elektrike specifike e tokës varet nga lloji i shtresës gjeologjike të zonës ku do të bëjmë 
tokëzimin, nga sasia e ujit të pranishëm, nga kriprat e ndryshme si dhe nga temperatura e lagështia e 
tokës.  

Rezistenca elektrike specifike p.sh. e ujit ndryshon në kufij të gjerë:  

Kështu për:

                      Ujin e detit                                      001ρ =  -1     [Ωm]

                      Uji i detit afër plazhit                   25ρ =            [Ωm]

                      Uji pusi                                           50 70ρ = −      [Ωm]

                      Uji liqeni ose lumi                          100 300ρ = −   [Ωm]

Varësia nga temperatura e tokës, është jolineare. Me uljen e temperaturës rritet shumë rezistenca 
elektrike specifike e tokës.  Në tabelën I, për një tokë argjilore, me 15 % lagështirë është dhënë varësia 
e rezistencës specifike nga temperatura:   

                                    Tabela I                                                   

Temperatura 
0C

Gjendja fizike Rezistenca elektrike 
specifike ρ [Ωm]

20 ujë 75
10 ujë 100
0 ujë 138
0 akull 300
-5 akull 790
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Në tabelën II  jepet varësia  e rezistencës elektrike specifike të tokës argjilore në temperaturën 10 0C   
nga përmbajtja e lagështisë në  përqindje [98]) 

                                                                                                              Tabela II

Përmbajtja e ujit në % të 
vëllimit në dheun argjilor

Rezistenca elektrike 
specifike

ρ [Ωm]
2.5 1500
5   430
10   185
15   105
20     83
30    42

Në tabelën III, jepen vlerat e rezistencës elektrike specifike të dherave të ndryshëm, që kanë interes të 
madh për të cilat konstantja relative magnetike është: rµ = 1, në funksion  të frekuencës.  

                   Tabela III

Lloji i dheut (tokës)
Rezistenca elektrike 
specifike ρ [Ωm]

Konstantja dielektrike relative, rε e dheut.

100Hz 1kHz 10kHz 100kHz 1MHz

Kaoliti 5-20 67 56 48 43 40

Argjilite 35-350 105 92 82 76 73

Shkëmbij gëlqeror 100-1000 92 83 80 79 77

Argjili i përzier 100-500 86 81 78 75 73

Pluhur 350-3500 279 201 139 96 75

Granit 1000-1010 75 67 63 62 61

1.6.  Domosdoshmëria e tokëzimit mbrojtës

Në praktikën e përditshme kemi dy lloj tokëzimesh: tokëzimin e punës dhe tokëzimin mbrojtës. 
Tokëzimi i punës përfaqëson lidhjen e domosdoshme të pikave zero të burimeve të ndryshme trifazore 
(pikave zero ose nulit të burimeve, të pështjellës dytësore sekondare të transformatorëve të fuqisë, në 
kabinat 6/0.4 kV ose 10/0.4 kV)  për qëllime të punës normale të pajisjeve të tilla.
Tokëzimi mbrojtës (objekt i këtij paragrafi) përfaqëson lidhjen e pjesëve të ndryshme metalike të 
aparaturave me tokën, nëpërmjet përçuesëve të ndryshëm me forma gjeometrike të ndryshme. 
Tokëzimi mbrojtës bëhët për këto arsye:  

1)  Të mbrojë personelin (punonjësit) nga tensioni i prekjes së pjesëve metalike dhe tensionit të hapit  
për shkak të rrymave të lidhjes shkurtër. Gjatë punës normale të pajisjeve të ndryshme, ndodhin 
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shmangie nga regjimi normal i punës së tyre për shkak të prishjes së izolacionit dhe lindjes së rrymave 
që mbyllen nga pjesët metalike në tokë. Kjo gjendje paraqet rrezik për punonjësit, që janë në kontakt 
me pjesët metalike, pra mund të shkaktojnë shok elektrik te punonjësi. 

2)  Të mbrojë ndërtesat dhe pajisjet e ndryshme nga goditja e drejtëpërdrejtë ose  anësore e rrufeve të 
ndryshme, me rryma të rendit dhjetëra deri në qindra  kiloamper dhe që zgjatin për kohë të shkurtër të 
rendit disa mikrosekonda dhe që godasin edhe linja të ndryshme elektrike, që ushqejnë pajisjet tona 
në rezidenca ose në ndërtesat tregtare. 

3)  Të bëjë shkarkimin e ngarkesave elektrostatike, të cilat lindin kudo ku kemi sidomos fërkime të 
materialeve të ndryshme dielektrike, të ngarkesave të induktuara elektrostatike, për shkak të natyrave 
të ndryshme etj.

4)  Mënjanimin apo dobësimin e shkallës së interferencës në pajisjet elektronike të komunikimit etj.

1.7  Llojet e tokëzuesëve

Tokëzuesit për nga mënyra e vendosjes në tokë janë dy llojesh: 

Tokëzuesë vertikal 

Tokëzuesë horizontal.

Ata dallohen për nga thellësia e vendosjes në tokë:  

Tokëzues sipërfaqësorë (të shtrirë në sipërfaqen e tokës ose në një thellësi të vogël nën sipërfaqen e 
tokës), si përçues bakri ose alumini me gjatësi dhe diametër  të njohur. 

Tokëzues të tjerë,  që vendosen në një thellësi të caktuar nga sipërfaqja e tokës, vertikalisht ose 
horizontalisht kundrejt saj. 

Rrjeta të tokëzimit,  Në praktike shpesh kemi kombinim të vendosjes së një rrjete përçuesish bakri ose 
alumini, pingul me njëri - tjetrin, që shtrihen në një plan ku sipas rastit, në nyjet periferike të saj mund 
të vendosen tokëzues vertikalë.

Përdorimi i tubave të bakrit mënjanon korrozionin (ndryshkjen) me kohën të tokëzuesëve për shkak 
të veprimit të faktorëve të tjerë, si: kripërat e ndryshme të tokës ujërave, kalimit të rrymave parazitare 
etj. 
Le të shohim zbatimin e metodës së pasqyrimeve në rastet e llogaritjes së fushës elektrike të rrymave 
që kalojnë në tokëzues, në mjedise me përçueshmëri të ndryshme.  Pra, duhet të shohim dukurinë e 
pasqyrimit në kushte kufitare të njohura; pasqyrimin do ta shohim vetëm në plan. 

1.8 Metoda e pasqyrimeve në fushën elektrike të rrymës së vazhduar,  në mjedise përçuese 

me përçueshmëri elektrike specifike të ndryshme  1 0σ ≠ , 2 0σ ≠

Shfrytëzojmë ngjashmërinë e fushave elektrostatike të ngarkesave elektrike q dhe fushës elektrike të 
rrymës së vazhduar, për  llogaritjen e fushës së vektorit E, potencialit elektrik skalar, në mënyrë që të 
përcaktojmë, për kushte kufitare të njëjta, kapacitetin e sistemit të dhënë. 

Ngjashmëria me burimet dhe klasifikimi i tyre mbetet i njëllojtë  pra:  
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             q  [C]  ngarkesë pikësore                                I [A]       burim pikësor rryme

 λ   [C/m] dendësi lineare e ngarkesave                I [A/m]   dendësi lineare e rrymës

 σ   [C/m2] dendësi sipërfaqësore e ngarkesave    I[A/m2]   dendësi sipërfaqësore e rrymës

Mbështetur nga sa treguam më sipër, të marrim një përçues drejtvizor me rrymën lineare  I  [A/m] 
të vendosur (shih figurën 2)  në lartësi h  nga plani kufitar që ndan dy mjedise me përçueshmëri 

elektrike specifike të ndryshme  përkatësisht  1 2,σ σ  që në rastin e përgjithshëm janë të ndryshme 
nga zero.  Nga ana tjetër duhet të kemi parasysh që ligjet për llogaritjen e vektorit D  [C/m2] në 
fushën elektrostatike për një sistem ngarkesash  të shpërndara  p.sh. drejtëz të elektrizuar me λ  [C/m] 
mbeten të njëjtë edhe për fushën elektrike të rrymës vazhduar.  

lP

a

1σ

2σ

Fig.2. Përçues drejtvizor me rrymë elektrike lineare I [A/m] i vendosur në mjedisin 1, me përçueshmëri 

elektrike specifike 1σ 0≠  i ndarë nga një plan i pafundëm nga mjedisi 2 që ka përçueshmërinë elektrike 

specifike 2σ 0≠

Për llogaritjen e fushës në mjedisin 1  (shih figurën 3) do të përfytyrojmë që mjedisi 1 përfshin të gjithë 

hapësirën  me përçueshmëri 1σ  [S/m]  dhe se në të njëjtat lartësi nga plani kufitar  (largësia a  nga plani) 
kemi përçuesin drejtvizor me rrymë  I  dhe i pasqyruar me të  ndodhet një përçues tjetër fiktiv  drejtvizor 
me rrymë lineare I   [A/m]  në pikën P  që është pasqyrim i pikës P  kundrejt planit kufitar.   

Fig.3. Përçuesi real me rrymë  I  në mjedisin 1 dhe ai i pasqyruar me rrymë  I ’  në të njëjtin mjedis që 
mundësojnë  përcaktimin e fushës elektrike dhe rrymës në mjedisin 1

r

P

a

1σ

2σ

A

P’

a r

E1(I’)

E1(I)

α

α

l

I’
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Për të përcaktuar fushën në mjedisin 2 (shih figurën 4), do të përfytyrojmë që kemi vetëm një  për-
çues fiktiv në pikën P drejtvizor me rrymë lineare I  [A/m] , por  në hapësirën që ka  përçueshmërinë 

elektrike specifike 2σ [S/m].   

r

P

a

1σ

2σ

A

E1(I”)
α

I’’

Fig.4  Përçuesi fiktiv me rrymë I , që shërben për përcaktimin e fushës elektrike 

dhe rrymës në mjedisin 2

Duhet të llogariten pra, mbështetur në kushtet kufitare të fushës elektrike të rrymës (shih më sipër 
kushtet kufitare përkatëse) sa janë rrymat I'  dhe I''.

Për pikën A në figurën 3,  komponentet pingule dhe tangjenciale si pasojë e dy përçuesve me rryma  
I  dhe  I’   lidhen mes tyre me ekuacionet: 




1 cos cos ( )
2 2n

I I
J a I I

r r
α α

π π
= − = −

   
(1-49)   

Komponetet tangjenciale të vektorit të dendësisë së rrymës dhe vektorit të fushës elektrike,  kanë trajtën:   




1 sin sin ( )
2 2t

I I
J b I I

r r
α α

π π
= − = −

   
(1-50)    

1
1

1

t
t

J
E

σ
=

     
(1-51)    

Për pikën A në figurën 4 (kemi vetëm një përçues drejtvizor me rrymë lineare I )  në mjedisin  2,  
kemi këto ekuacione:  




2 cos
2n

I
J aI

r
α

π
= =

    
(1-52)   
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Komponentja tangjenciale e vektorit të dendësisë së rrymës dhe vektorit të fushës elektrike,  kanë trajtën:




2 sin
2t

I
J bI

r
α

π
= =

    
(1-53)     

       

2
2

2

t
t

J
E

σ
=

     
(1-54)

      

Nga analiza  e paragrafëve të mësipërm, për kushtet kufitare, kemi:  

        1 2n nJ J=      (1-55)     

        1 2t tE E=      (1-56)    

Këto kushte ndryshe shkruhen: 

 ( )a I I aI− =      (1-57)    

 

1 2

( )b b
I I I

σ σ
+ =

    
(1-58)   

 

Nga  zgjidhja e sistemit të dy ekuacioneve të mësipërme marrim rrymat lineare:  

 1 2

1 2

I I
σ σ
σ σ

−
=

+      
(1-59)   

 2

1 2

2
I I

σ
σ σ

=
+      

(1-60)    

      

1.9  Përcaktimi i rezistencës së tokëzimit

Për përcaktimin e rezistencës së tokëzimit do të supozojmë se:

1.  Toka ka përçueshmëri elektrike specifikeσ  [S/m]  të dhënë,  është homogjene izotrope;

2.  Përçueshmëria elektrike specifike  e elektrodës elektrodësσ  (përçuesit me të cilin realizohet tokë- 
zimi) është shumë herë më e madhe nga përçueshmëria elektrike specifike e tokës: 

elektrodësσ  >> σ      (1-61)   

Prandaj përçuesit e tokëzimit (tuba, profile të ndryshme metalike) janë prej bakri, alumini ose hekuri.
Llogaritja e rezistencës së tokëzimit bëhet me dy rrugë: 
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1)  Analizohet fusha elektrike e rrymës në tokë për shkak të rrymës në elektrodën e tokëzuesit. Pasi 
përcaktohet vektori i dendësisë së rrymës, llogaritet vektori i fushës elektrike  më tej potenciali. 
Rezistenca e tokëzimit, është raporti midis potencialit në pikën lidhëse ku futet rryma në tokëzues 
(potenciali i trupit në elektrodën e tokëzuesit) pjesëtuar me rrymën që futet në tokëzues.

2)  Përdoret metoda e pasqyrimeve, duke pasqyruar elektrodën reale kundrejt planit (pasqyrës). Këtu 
duhet patur kujdes, nëse elektroda tokëzuese ndodhet në sipërfaqe të tokës, rryma shumare llogaritëse 
do të jetë sa dyfishi i rrymës së dhënë në tokëzues.  Në raste të tjera, kur tokëzuesi (elektroda tokëzimit) 
nuk ndodhet në sipërfaqe të tokës, por është futur në thellësi të caktuar nga plani (pasqyra), atëherë 
rryma në përçuesin e pasqyruar është sa rryma e tokëzuesit.

Përcaktimi i rezistencës së tokëzimit, bëhet duke përdorur ngjashmërinë e fushave

ε → σ ,      C G→ ;       1/tR G=     (1-62)         

Të llogaritim rezistencën e tokëzimit në një tokëzues metalik vertikal, me formë cilindrike (gjatësia L 
dhe rrezja a),  të futur  në tokë (pingul me planin e tokës)  siç tregohet në figurën 5.  Tokëzuesi është 
futur në thellësinë h .  

 

Fig.5  Tokëzues vetikal futur në tokë në  thellësinë h 

Mbështetur në parimin e superpozimit  potenciali në një pikë mbi sipërfaqen e tokës  i shkaktuar nga 
përçuesi real cilindrik në figurën 5, është shumë e potencialeve të shkaktuar nga veprimi veç e veç  
në ate pikë nga një përçues me rrymë  I  me gjatësi L+h  (shih figurën 6.)  dhe nga përçuesi tjetër me 
gjatësi (h) dhe me rryme  I−   (shih figurën 7)  

ajër

tokë 01 ≠σ

02 =σ I

L+h
r

d

2I

r

ρ

Z

dZ
L+h

L+h

Fig.6.  Tokëzuesi me gjatësi  (L+h)  dhe rrymë  (+ I ). 

ajër

tokë 01 ≠σ

02 =σ
I

L
r

d

h
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ajër

tokë 01 ≠σ

02 =σ -I

h
r

d

-2I

r

ρ

Z

dZ
h

h

Fig.7   Tokëzuesi me gjatësi  (h)  dhe rrymë  ( I− )  

Bazuar në parimin e superpozimit, meqë potenciali është shumë algjebrike:

         
( , ) ( , )trupit trupit trupitV V I L h V I h= + + + −

   (1-63)    

Pra edhe rezistenca e tokëzuesit të dhënë  në figurën 5, ka vlerën:

          ( , ) ( , )t tR R I L h R I h= + + + −     (1-64)   

    

2 2

2 2

1 1 ( ) 1 1 ( )1 ln ln
4

1 1 ( ) 1 1 ( )
t

a a

L h hR
a a

L h h

πσ

 
+ + + + + = −

 
− + + − + + +    

(1-65)   

1)  Nëse  rrezja e tubit  a  <<  h   del se edhe  a <<  h+L   pra në këto kushte rezistenca e tokëzuesit 
përafrohet me dy termat e para të zbërthimit binomial:

              

1 2( ) 1 2ln ln
2 ( ) 2 t

L h h
R

L h a h aπσ πσ
+

= −
+    

(1-66)   

Shihet si rrjedhim i analizës së mësipërme që me rritjen e thellësisë  h  të futjes së elektrodës tokëzuese,  
zvogëlohet rezistenca e tokëzimit.

Me shumë interes për praktikën është llogaritja e rezistencës së tokëzimit të një tokëzuesi metalik me 
formë cilindrike (gjatësia  L  dhe rrezja a),  i cili është futur në tokë horizontalisht, siç tregohet në 
figurën 8. Tokëzuesi është futur në thellësinë  h . 
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01 ≠σ

02 =σ

L

d

h
tub

Fig.8. Tokëzues horizontal  i futur në tokë në  thellësinë  h. 

Llogaritja e fushës elektrike të rrymës vazhduar, do të bëhet në një mjedis pafund me përçueshmëri 

elektrike specifike 1σ σ=  ku janë të vendosur dy burime që përfaqësojnë dy drejtëza paralele me 
gjatësi të fundme L   (dy përçues cilindrikë me rryma të njëjta I )  siç tregohet në figurën 9. 

    

01 ≠σ

02 =σ

L

d

h
tub

1σ

1σ

L

L

h

h

Fig.9.  Analiza e fushës elektrike të rrymës së vazhduar me metodën e pasqyrimit për tokëzuesin real  me 
rrymë të njohur

Analizën do ta bëjmë ngjashëm me shembullin e mësipërm:

1 2trup trup
t

V VV
R

I I

−∆
= =

    
(1-67)   

1 2,trup trupV V   janë përkatësisht potencialet në qendër të trupit në  përçuesin e parë dhe të dytë  kun- 
drejt  pikës P  të zgjedhur me potencial zero I  është  rryma reale në tokëzues (shih figurën 10). 

Nëse: 

     2 0trupitV =
     (1-68)   

1trupiV V∆ =
     (1-69)   

Për një përçues  (shih figurën 10)  përcaktojmë potencialin e pikës A  duke marrë si pikë me potencial 
zero një pikë tjetër P  që ndodhet pingul me boshtin e përçuesit dhe që e ndan përçuesin në dy pjesë 

simetrike  ( / 2, / 2)L L− +       
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I
rρ

Z
dZ

L/2L/2

A

P

Fig.10 Një përçues cilindrik me rrymë I si dhe pikat A dhe P.

Këtë formulë e shfrytëzojmë për të gjetur diferencën e potencialeve, mes dy përçuesëve duke marrë 
si pikë A  një pikë në mesin e trupit të përçuesit të parë, kurse si pike P  me potencial zero, marrim një 
pikë të ngjashme në trupin e përçuesit të dytë (të pasqyruar).  Bëjmë përafrimet e mundëshme sipas 
zbërthimit binomial  si edhe përcaktojmë rezistencën e tokëzimit. 

Fillojmë analizën: potenciali i pikes A(0, ρ ) kundrejt pikës 0(0, )P ρ  me potencial zero ka trajtën:

0A PV V V V− = −     (1-70)    

Shënojmë me  l  = L / 2.   

1 1
2 2 2 22 2

0 0( ) ( )
4 4

l l

l l

I I
V V z dz z dzρ ρ

πσ πσ

+ +
− −

− −

− = + − +∫ ∫
 

(1-71)    

V∆ =
2 22 2

0

2 2 2 2
0

ln ln
4 4

l ll lI I

l l l l

ρρ
πσ πσρ ρ

− + ++ +
+

− + + + + +
             

(1-72)   

2 2 2 2
0

2 2 2 2
0

( )( )
ln

4 ( )( )

l l l lI
V

l l l l

ρ ρ
πσ ρ ρ

+ + + −
∆ =

+ + + −
   

(1-73)   

Nëse 0 2hρ =  (largësia mes dy përçuesëve në metodën e pasqyrimeve) dhe aρ =  (rrezja e përçuesit 
cilindrik) atëherë diferenca e potencialeve midis përçuesit real dhe atij të pasqyruar ka vlerën: 

2 2 2 2

2 2 2 2

( )( [2  )
ln

4 ( [2  )( )

l a l l h lI
V

l h l l a lπσ
+ + + −

∆ =
+ + + −    

(1-74)   

Duke faktorizuar gjatësinë l  marrim:
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2 2

2 2

2 1 [  1 1 [  1
ln

4 2 1 [  1 1 [  1

a h
I l lV

h a

l l

πσ

+ + + −
∆ =

+ + + −
 

 (1-75) 

                                                                                                                                    

që vlen si formulë për t’u përafruar më tej  kur plotësohen kushtet:  l >> a  dhe  l >> 2h.  

Për të thjeshtuar formulën (1-75) përdorim formulën e zbërthimit binomial:    

    2( 1)(1 ) 1 
2

n n n
x nx x

−
+ = + + +

   
(1-76)      

me  kusht 1x <
   

Pra:

     2( ) 1a
x

l
= <      (1-77)  

  
 

22( ) 1h
x

l
= <      (1-78)   

1
21 (1 )x x+ = +  n =

1
2

   (1-79) 

 
2 2 2

2 2 2

1 1[ 11 2 21 1 ( ) ( ) 
2 2

a a a

l l l

−
+ = + + +   (1-80) 

    

 
2 2 2

2
2 2 2

1 11 1 ( ) ( ) 
2 8

a a a

l l l
+ = + − +    (1-81)  

 

     
2 2 2

2
2 2 2

4 1 4 1 41 1 ( ) ( ) 
2 8

h h h

l l l
+ = + − +               (1-82)   

Sa më sipër rezistencën e tokëzimit, duke pranuar dy ose tre termat e para të zbërthimit, mund të 
nxirren formula të tjera të përafruara.  Në po japim vetëm formulën për rezistencën e tokëzimit pa 
bërë përafrimet e nevojshme, që sipas rastit japin rezistenca të ndryshme: 

2 2 2 2

2 2 2 2

( )( [2  )
ln

4 ( [2  )( )
t

l a l l h lV I
R

I l h l l a lπσ
+ + + −∆

= =
+ + + −              

(1-83)   
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1.10   Rezistenca elektrike specifike e tokës

Rezistenca elektrike specifike e tokës ndryshon nga një zonë në tjetrën. Ajo ndryshon edhe nga 
shtresëzimet e ndryshme  të  tokës  si ato horizontale, figura 11. a)  deri në ato vertikale, figura 11.b).     

                 

a) Shtresëzim horizontal i tokës                    b) Shtresëzim vertikal i tokës   

Fig.11    Shtresëzimet  e ndryshme të tokës

Shumë faktorë ndikojnë në rezistencën elektrike specifike të tokës:   

  1.  Lloji i dheut (tokës) (d.m.th,  rërë,  tokë e zezë,  zhavor,  baltë  etj);  
  2.  Përmbajtja e lagështirës së tokës;   
  3.  Përmbajtja e kripërave minerale;   
  4.  Temperatura e  shtresave të tokës  në të cilat gjendet sistemi i tokëzimit  

  5.  Frekuenca e impulsit të rrufesë,  të  rrymës së lidhjes së shkurtër, etj; 
  6.  Rezistenca elektrike specifike e shtresave të ndryshme të tokës;   
  7.  Dendësia e tokës,  përmasat e  kokrrizave të tokës;  
  8.  Thellësia e shtresës nga sipërfaqja e tokës;  

     9.   Sezoni (verë, dimër etj);  
 10.  Objektet përreth (tuba metalikë, pjesë betoni, rezervuarë të  vendosur në thellësi të tokës etj)
 11.  Topografia e sipërfaqes së tokës.  

Përgjithësisht ujërat në tokë janë  përçues dhe sillen si elektrolite,  kështu sasia dhe lloji i ujit, ndikojnë 
në përçueshmërinë elektrike specifike të tokës. Nëse përmbajtja në përqindje e ujit  rritet nga  0 % 
në 14-18 %,  rezistenca zvogëlohet.  Nëse përqindja e ujit rritet  më shumë nga vlera e mësipëme, 
zvogëlimi i mëtejshëm është i  ngadalshëm.  Si rregull,  tokat kanë rreth 40 %  përmbajtje të ujit.  
Në krahasim me metalet,  përçueshmëria e tokës është shumë e vogël.
Rezistenca e shtresës së sipërme, është e madhe në krahasim me shtresa të tjera.  Kjo shpjegohet 
se toka është shumë e ngjeshur në krahasim me shtresat e tjera.  Për elektrodat  e vendosura cekët 
kundrejt sipërfaqes së tokës, temperatura është shumë e rëndësishme.  Përgjithsisht, rezistenca e 
tokës zvogëlohet, kur temperatura ngrihet. Në temperatura të ulëta, uji në tokë ngrin,  duke rritur 
rezistencën elektrike specifike të tokës.  
Për këtë arsye,  nëse është menduar që tokëzimi të jetë me elektroda tubolare, ato duhen vendosur  
poshtë zonave që ngrijnë në dimër,  pra të përjashtohet,  ndryshimi i rezistencës nga  ngrirja.  
Kur uji avullon, rezistenca rritet. Stabiliteti i sistemeve të tokëzimit (d.m.th, ndryshimi i rezistencës në 
lidhje me  kohën  dhe parametra të tjerë),  shpesh arrihet me  vendosjen e  tokëzuesëve  në thellësi  të mëdha.  
Po ashtu rrymat e mëdha që kalojnë në tokë, e thajnë tokën,  pra rritin rezistencën elektrike spe cifike 
të tokës.  Familja e  funksioneve të rezistencave elektrike specifike,  në lidhje me përqindjen e  
 kripërave, përqindjen e lagështisë  dhe temperaturën,  jepet në figurën  12.  
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Fig.12. Familja e  funksioneve të  rezistencës  elektrike specifike të tokës në lidhje me
përqindjen e kripës, lagështirës dhe temperaturës

1.11.   Varësia nga frekuenca e rezistencës elektrike specifike
 dhe konstantes dielektrike të tokës

Varësia nga frekuenca e dy parametrave kryesorë të tokës është  trajtuar nga shumë autorë  dhe  
studiues të ndryshëm, nisur nga pozitat e analizës së  përhapjes së rrymës në tokë  për qëllime të 
ndikimit të saj, në mbitensionet dhe mbirrymat që lindin gjatë goditjeve direkte të sinjalit apo impulsit 
të rrufesë  në sistemet e tokëzimit,  ashtu edhe për  qëllime të tjera të  sintezës për qëllime  të studimit 
të tokave etj. 

Më poshtë  po japim disa formula që autorë të ndryshëm [95].[98], kanë dhënë për këtë qëllim.

Kështu, funksioni i rezistencës elektrike specifike të tokës varet nga frekuenca sipas ligjit: 

    

0720
0 )100()(

f
f ρρ =

    
(1-84)   

ku   0ρ  [ mΩ ]   është rezistenca elektrike specifike e matur me anë të urave të ndryshme, me
                         burime të rrymës vazhduar,
       f [Hz]     frekuenca  e  sinjalit  të burimit me të cilën bëhet vlerësimi i rezistencës 
                        specifike të tokës.   

Funksioni i  rezistencës elektrike specifike në varësi të frekuencës, formula (1-84) jepet në figurën 13, 
përgatitur me një program në Matlab. 
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Fig.13. Funksioni i rezistencës elektrike specifike nga frekuenca 0ρ =100  [Ωm] 

Brezi i ndryshimit të frekuencës:  (10[Hz] deri 1 [MHz] 

Funksioni i konstantes relative dielektrike, ka trajtën e mëposhtme:

3 0535 0597
0234 10 ( )r fε ρ − −= ⋅ ⋅ ⋅    (1-85)   

Grafikisht funksioni  i dhënë në formulën (1-85) jepet në figurën 14, sipas një programi në Matlab.
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Fig.14.  Funksioni i  konstantes dielektrike relative nga frekuenca,  për  0ρ  = 100  [Ωm] 

Funksione të tjera, jepen më poshtë:   

6 073 065
0 0( ) [1 [12 10  ( 100)f fρ ρ ρ= + ⋅ ⋅ ⋅ ⋅   (1-86)   

3 0476 10 13r fε − −= ⋅ ⋅ +     (1-87)   
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si dhe  përçueshmëria elektrike specifike e tokës, jepet në trajtën e mëposhtme:  

                         ∑ =

=
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⋅⋅⋅+=
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n
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nn

f

f
f

f
fa

f
100
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2)( επσσ

   

(1-88)      

ku  0σ  [ m

S ]   është përçueshmëria elektrike  specifike  e tokës  në frekuenca të ulëta   

      128 1( ) 10
10

n
n

p
f −= ⋅  [Hz]   (1-89)    

dhe p  është përqindja e lagështisë së tokës  nga  2 deri në  30.  

Funksioni i konstantes dielektrike relative në lidhje me frekuencën, jepet me formulën:  

    ∑ =
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⋅+=
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f
1

)(1
)( εε                (1-90)  

ku 
∞ε është  vlera e konstantes relative dielektrike, për frekuenca që tentojnë drejt vlerave të  pafundme 

(drejt infinitit)

 1.13   Metodat e vlerësimit  të rezistencës elektrike specifike të tokës. Modelimi 1D

Për vlerësimin  e rezistencës elektrike specifike të tokës, përdoren metoda të ndryshme.  
Do të përqendrohemi në metodat  1-D  (një përmasore). Sikurse është bërë e njohur, për tokën  mund të 
flitet për shtresëzimet vetëm në apsektin një përmasor. Më poshtë po japim në figurën 15,  klasifikimin  
e analizës një përmasore (1-D), 2-D si dhe  3-D.  (modelet përkatëse)  
Në figurën 15, duket menjëherë dallimi përsa i përket pamjes 1D, 2D dhe  3D  të nëntokës. 

Fig.15. Dallimi midis metodave të analizes së rezistencës elektrike specifike të tokës (1D) 
nga modelet  2D dhe 3D   
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Metodat e vlerësimit direkt 1D  të rezistencës elektrike specifike të tokës klasifikohen:  
1.  Metoda  me  4  elektroda, metoda Wenner; figura 16.  
2.  Metoda  me  4  elektroda, metoda Shlumberger, figura 16.  
3.  Metoda  me  4  elektroda, metoda Dipole – Dipole.   
4.  Metoda  me  4  elektroda, metoda  e Gradientit.  

Për llogaritjen sipas metodës së Wenner-it,  potencialet vlerësohen (shih figurën 16) kështu:  

    
a

I

a

I

a

I
VP π

ρ
π

ρ
π
ρ

4)2(221
⋅

=
⋅

−
⋅

=
    

(1-91)  

    a

I
VP π

ρ
42
⋅

−=
     

(1-92)   

Tregimi i voltmetrit, është:   

    a

I
VVV PP π

ρ
221
⋅

=−=
    

(1-93)    

Duke patur tensionin dhe rrymën e burimit  që ushqen dy elektrodat  C
1
 dhe C

2
,  marrim  vlerën e 

rezistencës elektrike specifike të tokës: 

    I

V
a ⋅⋅⋅= πρ 2

    
(1-94)    

Për rastin kur përdorim metodën  Shlumberger,  në rrugë të ngjashme, ajo përcaktohet:    
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2
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V
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PPCC
πρ ⋅

−
=

   
(1-95)    

Pra në rastin e përgjithshëm, duke veçuar raportin (V/I), marrim rezistencën elektrike specifike të 
tokës, në trajtën:  

            
)(

I

V
k ⋅=ρ

    
(1-96)  

ku, k  është është një konstante gjeometrike, që varet nga mënyra e vendosjes së elektrodave burim

në raport me elektrodat matëse.
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Fig.16.  Dy metodat:Wenner dhe Shlumberger 

Kështu në figurën 17,  tregohen vlerat e koeficientit  k, për raste të ndryshme:

Fig.17.   Vlera e koeficientit k,  për raste të ndryshme.  Elektrodat ushqyese janë  C
1
  dhe  C

2, 

kurse ato  matëse janë  P
1
 dhe P

2
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Për interpretimin e shtresave horizontale, përdoret metoda e Wenner-it, duke ndryshuar hapësirën mes 
elektrodave, sikurse tregohet në figurën 18.a, kurse për shtresëzimin vertikal të shtresave përdoret 
metoda Shlumberger, figura 18.b.  

           

    Fig.18.  Puna me dy metodat për interpretimin e shtresëzimeve horizontale dhe vertikale

Një përmbledhje  e të gjitha metodave, jepet në figurën 19,  ku jepen formulat direkte për vlerësimin 
e rezistencës elektrike specifike të tokës.

Fig.19.  Llogaritja e  rezistencës elektrike specifike të tokës për raste të ndryshme
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Pra, duke ndryshuar hapësirën midis elektrodave në metodën Wenner, është bërë interpretimi i 
ndryshimit të  rezistencës elektrike specifike të tokës në lidhje me  largësinë (a), shih figurën 20.      

Fig.20. Funksioni i rezistencës specifike elektrike të tokës, në lidhje me largësinë a, 

për një rast të veçantë

Duke bërë  vlerësimin e saj në seksione të ndryshme, S
1
, S

2
, S

3
 dhe S

4
 si në figurën 21, gjejmë shtresëzimet 

përkatëse.

Fig.21.  Seksionet 1,2,3,…dhe matja me një nga metodat
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 Përfundime të kapitullit  1

1. Llogaritja e përçueshmërisë në mjediset përçuese, bëhet duke shfrytëzuar analogjinë 
midis fushës elektrostatike në dielektrik me një konstante dielektrike të njohur dhe 
fushës elektrike në mjedise përçuese, me një përçueshmëri të njohur.

2. Llogaritja e kapacitetit bëhet duke vlerësuar ngarkesën elektrostatike të grumbulluar, 
me diferencën e potencialit të shkaktuar nga fusha. Përcaktimi i potencialeve për 
sisteme elektrodash që përfaqësojnë figura të rregullta gjeometrike, bëhet si zgjidhje e 
ekuacioneve të Laplasit në koordinata të përshtashme me formën e elektrodave.

 Pas llogaritjes së potencialeve, llogaritet kapaciteti dhe më tej përçueshmëria e kërkuar. 
Me anë të saj llogaritim rezistencën e izolimit të sistemit të dhënë të elektrodave.

3. Shumë faktorë ndikojnë në rezistencën elektrike specifike të tokës: 
      Lloji i dheut (tokës) (d.m.th, rërë, tokë e zezë, zhavor, baltë, shkëmbij etj);  
      Ajo varet nga përmbajtja e lagështirës së tokës;  përmbajtja e kriprave minerale, nga      
      temperatura e shtresave të tokës në të cilat gjendet sistemi i tokëzimit. 
      Frekuenca e impulsit të rrufesë, ndikon në rezistencën elektrike specifike të tokës.

4. Konstantja  dielektrike relative varet nga frekuenca dhe ndryshon sipas një ligji 
        hiperbolik. Pra me rritjen e frekuencës bie konstantja dielektrike relative.
        Shpejtësia e zvogëlimit të saj, varet nga lloji i tokës.

5. Për vlerësimin në rrugë eksperimentale të rezistencës elektrike specifike të tokave,
        ka shumë metoda. Ndër metodat më kryesore, janë metodat e vlerësimit direkt  1D
        të rezistencës elektrike specifike  të tokës që klasifikohen: metoda Wenner me  4
        elektroda, metoda Shlumberger me 4 elektroda, metoda dipol-dipol si dhe metoda e 
        gradientit.
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KAPITULLI   2

VLERËSIMI I SISTEMEVE TË TOKËZIMIT DHE PËRMIRËSIMI  

I PERFORMANCËS SË TYRE

2.1  Hyrje

Sistemet e tokëzimit, janë përdorur për të shpërndarë rryma të mëdha në tokë.  Goditja e rrufesë, 
për shembull, mund të shkaktojë në sistemet elektrike të energjisë, rryma dhe tensione të rastit të 
madhësive të mesme dhe me rritje të shpejta që kërkojnë shpërndarje të tokëzimit në mënyrë të 
kontrolluar. Kështu p.sh., është i nevojshëm një sistem tokëzimi i projektuar siç duhet, i aftë të 
shpërndajë rrymat e mëdha në mënyrë të sigurtë në tokë,  pavarësisht nga lloji i shkakut.  Në sistemet 
e transmetimit dhe të shpërndarjes së tensionit të lartë, këto masa të sigurisë duhet të minimizojnë 
dëmtimin e pajisjeve elektrike të sistemit të energjisë dhe të mbrojnë qeniet njerëzore nga çdo rrezik. 
Faktori kryesor që përcakton efektivitetin e këtyre skemave është rezistenca e tokës. Këtu do studiohet 
performanca e elektrodave të tokëzimit, me forma të ndryshme, duke marrë në konsideratë punën e 
tyre në  frekuenca të larta dhe procesin kalimtar përkatës.

2.2  Komponentet e sistemeve të tokëzimit

Në përgjithësi,  rrjetat e tokëzimit të nënstacioneve përbëhen nga një sistem përçuesish të zhytur në 
tokë duke mbuluar një sipërfaqe të caktuar në lidhje me përmasat e nënstacionit. Komponentët shtesë 
mund të përfshijnë pjesët metalike të kabllove dhe përcjellësave tokëzues të shtyllave të linjave. Këto 
sisteme të tokëzimit dalin nga nënstacioni dhe janë të lidhura në mënyrë solide me rrjetin e  tokëzimit. 
Performanca e këtyre komponenteve është e vështirë të parashikohet, sepse toka ka një rezistencë 
specifike  të ndryshme, duke filluar nga 10 deri në 10.000  Ωm. 

2.3   Rrymat impulsive standarde të rrufesë

Impulsi i rrufesë karakterizohet nga tre parametra, madhësia pik e rrymës (I
P
) (apo kreshta e rrymës), 

koha e pikut të rrymës (T
1
) dhe koha e gjysmëvlerës së pikut të rrymës, e cila është koha e nevojshme 

që impulsi i rrymës të zvogëlohet me gjysmën e madhësisë së pikut të saj (T
2
).  Figura 1, tregon 

formën standarde të impulsit të rrufesë.    
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b)   L = 30 m

Fig. 4. Krahasimi i rezistencës së plotë si funksion i frekuencës së parashikuar për dy elektroda vertikale 
me gjatësi të ndryshme dhe vlera të ndryshme të rezistencës specifike të tokës. 

a)   L = 3m
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Në figurën 5 tregohet ligji i ndryshimit të rezistencës së tokëzimit në lidhje me kohën, ku si parametër 
është vlera e kreshtës (pikut) të rrymës impulsive të rrufesë.

Fig.5 Rezistenca e tokëzimit në  lidhje me kohën, për rryma të ndryshme impulsive

    1) i
max

 =0.250 [kA];   2)  i
max

 =0.560 [kA]; 3) i
max

 =0.975[kA]; 

                                         4)  i
max 

=1.800[kA];         5)  i
max 

=2.400[kA];            6)  i
max 

=5.300[kA].

Rritja e vlerave të kreshtave të rrymave impulsive  sjell të ashtuquajturin jonizim  të tokës, për 
pasojë zvogëlim të rezistencës të tokëzuesit. Në figurën 6, është paraqitur lakorja e modelit dinamik  
të procesit jonizues të tokës. Sikurse shihet me rritjen e dendësisë së rrymës, ndryshon rezistenca 
elektrike specifike e tokës (ulet) dhe me zvogëlimin e dendësisë së rrymës ajo përsëri rritet, sipas një 
laku të veçantë të histerezisë.

Fig.6.  Modeli dinamik për procesin jonizues të tokës, riprodhuar nga [44], [48], [78]
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nga 1[μs] deri në disa [μs]. Në rastin e shufrës të zhytur në beton, rezistenca impulsive zvogëlohet me 
rritjen e rrymës siç mund të shihet në figurën 8.  Megjithatë, rezistenca e rrjetës së tokëzimit, rezultoi 
jetë e pavarur nga rryma dhe kjo për shkak të një  zone me sipërfaqe të madhe, ndryshe nga elektrodat 
e tjera të tokëzimit.      

     

Fig.8. Rezistenca e tokëzimit e tri elektrodave të ndryshme në tokë,
në lidhje me vlerën e pikut të rrymës  [75]

Në figurën 9, paraqitet si ndryshon tensioni (mbitensioni) në një elektrodë horizontale me gjatësi 
50[m]  në funksion të kohës si dhe të  një sistemi të formuar nga 4 elektroda horizontale të lidhura në 
një nyje të përbashkët.

Fig 9.  Varësia  e mbitensionit që lind  në një sistem tokëzuesish me  katër elektroda të lidhura në një nyje, 
me gjatësi secila nga 12.5[m]  dhe një elektrodë me L = 50[m] Rryma  impulsive e  rrufesë, është 30[kA], me 

trajtë impulsi 5/75[us], sipas [83].
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Lakoret e mbitensioneve për gjatësi të ndryshme nga L=10[m] deri në L= 120 [m], jepen më poshtë, 
në figurën 9.

(f ile C-10.pl4; x-v ar t)  v :XX0001     
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Mbitensioni ne elektroden horizontale, L =10[m], roja=100[om.m], vala e rrufese  1.2/50[us], kreshta 10[kA] 

Fig.10. Ligji i ndryshimit të tensionit në nyjen goditëse në elektrodën horizontale me L= 10[m], 
ρ =100[om.m] dhe me valën e rrymës së burimit: 1.2/50[us], 10[kA].

2.  Gjatësia e tokëzuesit, L=20[m], me kushtet e mësipërme.

 Vala e mbitensionit paraqitet, në figurën  11.

(f ile C-20.pl4; x-v ar t)  v :XX0001     
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Vala e tensionit  ne  nyjen e  injektimit të rrufesë; L=20[m], roja 100[om.m]

Fig.11.  Ligji i ndryshimit të tensionit në nyjen goditëse në elektrodën horizontale me L= 20[m], 
ρ =100[om.m] dhe me valën e rrymës së burimit: 1.2/50[us], 10[kA].
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Në figurën 18, paraqitet vala e mbitensioneve, për  ρ  =1500��[om.m] dhe për gjatësi të përcjellësit 
variabël, nga L =10 [m] deri në L =60��[m].

Fig.18  Valët e mbitensioneve, për gjatësi të tokëzuesit horizontal,
nga L =10��[m], deri në L =60��[m]; 

Në figurën 19, jepet  vala e mbitensioneve për gjatësi të tokëzuesit horizontal, nga L = 70��[m], deri 
në L = 120 [m] dhe për rezistencë elektrike specifike  ρ =1500 [om.m].
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Fig.19. Valët e mbitensioneve për gjatësi të tokëzuesit horizontal,
nga L = 70��[m], deri në L = 120 [m] dhe për rezistencë elektrike specifikeρ =1500 [om.m];
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6.Gjatësia e tokëzuesit horizontal variabël;  ρ =2000��[om.m] 

Kreshta e rrymës së rrufesë,është 10��[kA],        

Rezultatet për parametrat janë:

           Tabela  I

 Te dhenat e tokezuesit, thellesia, frekuenca dhe gjatesia e segmentit

______________________________________________________________________

  Sp                 ro           h             fm      delta��L

_____________________________________________________________________ 

 Sp[mm2]     ro[m]        h[m]  fm[MHz] ��kriteri[m]

______________________________________________________________________

ans =

  120.0000    0.0062    0.8000    1.0000   23.5532

                                                  

                                                   

            Tabela  II

 Parametrat  e tokes                                     

_________________________________________________________

  Ro                epsr        ur   shpejtesia valës në tokë  

__________________________________________________________

 Ro[om.m]     epsr        ur      v[nm/s]

__________________________________________________________

ans =

  1.0e+003 *

    2.0000    0.0090    0.0010    0.0001

___________________________________________________

                                                

            Tabela  III
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 Parametrat  e percjellesit horizontal

________________________________________________

  Kap.            Indukt.   Imped.    2*RL        Gjatesia

________________________________________________

 C[pF/m]  ��L��[uH/m]  Zs(om)   2*RL(om/m)   L��[m] 

________________________________________________

ans =

   57.1161    1.7524  175.1617  557.8109   10.0000

   49.6837    2.0146  201.3651  320.6285   20.0000

   46.0914    2.1716  217.0589  230.4116   30.0000

   43.8221    2.2840  228.2996  181.7578   40.0000

   42.2020    2.3717  237.0636  150.9881   50.0000

   40.9607    2.4436  244.2476  129.6364   60.0000

   39.9646    2.5045  250.3354  113.8865   70.0000

   39.1388    2.5573  255.6175  101.7533   80.0000

   38.4373    2.6040  260.2825   92.0980    90.0000

   37.8302    2.6458  264.4596   84.2185  100.0000

   37.2969    2.6836  268.2413   77.6570  110.0000

   36.8226    2.7182  271.6960   72.1024  120.0000

>>

Në figurën 20, paraqitet vala e mbitensioneve, për  ρ =2000[om.m] dhe për gjatësi të përcjellësit 
variabël, nga L =10��[m] deri në L = 60��[m].
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            Fig.20 Vala e mbietensioneve, për  ρ  =2000[om.m] dhe për gjatësi të përcjellsit variabël, nga 
10[m] deri në 60[m].

Në figurën 21, paraqitet vala e mbitensioneve, për ρ=2000[om.m] dhe për gjatësitë e variabël të 
përcjellësit, nga L =70[m] deri në  L = 120[m].

  

Fig.21. Valët e mbitensioneve, për ρ =2000[om.m] dhe për gjatësi të përcjellsit variabël,
 nga L =70[m] deri në  L = 120[m].
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Në figurën 22, jepet  familja e  funksioneve  që japin  lidhjen midis rezistencës impulsive së tokëzuesit 
horizontal, të futur në tokë në thellësinë h =0.8[m] dhe  gjatësisë së tokëzuesit, ku si parameter është 
rezistenca elektrike specifike e tokës.
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Fig.22 Familja e  funksioneve  që japin  lidhjen midis rezistencës impulsive së tokëzuesit horizontal, 
të futur në tokë në thellësinë h =0.8[m] dhe  gjatësisë së tokëzuesit, ku si parameter është rezistenca elektrike 
specifike e tokës.  Vala standarde e rrymës së rrufesë, ka trajtën 1.2/50[us], me kreshtë të rrymës 10[kA].

Lorentzou [83],  ka simuluar përgjigjen kalimtare të një shiriti tokëzimi horizontal duke përdorur 
softwre EMTP, figura 23. Si burim ka një rrymë impulsive, të trajtës:  8/20[μs] dhe me kreshtë të 
rrymës: 31 [kA] 
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Fig.23  Rezistenca impulsive e tokëzuesit horizontal, në funksion të  gjatësisë së tokëzuesit, ku 
si parametër është rezistenca elektrike specifike e tokës  dhe rryma standarde e rrufesë  ka trajtën 

8/20[us], 36[kA]; [88]

  2.11   Gjatësia efektive e elektrodës horizontale të tokëzimit

 

Sikurse shihet, nga lakoret e dhëna në figurën  22  dhe figurën 22, ka një gjatësi kufitare (efektive), 
përtej së cilës rezistenca impulsive e tokëzuesit nuk ndryshon, pra mbetet  konstant. Duke interpretuar 
fig.22, shihet që gjatësia kufitare ose efektive, duket që për toka me 100[ om mρ = ⋅  dhe për impulse të 
rrymës 1.2/50[us] dhe kreshta të rrymës 10[kA], gjatësia efektive është praktikisht 20-25[m]. 
Kurse në figurën 23, për rryma standarde e rrufesë, që trajtën 8/20[us], 36[kA]; gjatësia efektive është 
40[m], [90], [91].
Gupta dhe Thaper [69], kanë propozuar shprehjen e tyre, bazuar në punën për të përcaktuar zonën 
efektive të rrjetës së tokëzimit me rrymën e injektuar në qendër ose në qoshe. Shprehja e tyre për 
llogaritjen e gjatësisë efektive të elektrodës horizontale jepet nga formula:  
Gjatësia efektive 

  5,0)( τρ ⋅⋅= kLeff
    (2-2)    

ku  L - është gjatësia efektive e përcjellësit në [m]  

     ρ -  është rezistenca specifike e tokës [(Ωm],  
     τ -  është koha e frontit të valës,  

     k = 1.4  kur rryma  është injektuar në një nga skajet e përcjellësit dhe 

     k =1.55  kur rryma është injektuar në mes të përcjellësit.  
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Në  figurën 24 nga programi në Matlab i autorit, paraqitet familja e  funksioneve që japin varësinë e 
gjatësisë efektive për një përcjellës horizontal nga rezistenca specifike e tokës, ku si parametra janë 
kohët e frontit të valëve të rrymës  të injektuar, mbështetur në formulën (2-2).
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Fig.24. Familja e  funksioneve që japin varësinë e gjatësisë efektive, për një përcjellës horizontal nga 
rezistenca elektrike specifike e tokës, ku si parametra, janë kohët e frontit të valëve të rrymës  të injektuar, 

mbështetur në formulën (2-2).
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 Përfundime të  kapitullit  2

1. Formulat e dhëna  për  rezistencën e tokëzimit  të elektrodave  horizontale dhe 
vertikale  në toka me rezistenca elektrike specifike të njohura, nga analiza e bërë vlejnë  
për frekuenca të vogla, rreth 50[Hz]. Studimi ynë tregoi se në se e njejta elektrode i  
nënshtrohet burimeve  me frekuenca të larta, atëherë  rezistenca impulsive e tokëzimit 
në  këtë rast, ndryshon shumë nga rezistenca e tokëzimit për frekuencat e ulëta.

2. Rezistenca  impulsive e tokëzimit apo ajo e procesit kalimtarë të shpejtë,me kohëzgjatje  
disa mikrosekonda, ndryshon në mënyrë dramatike nga ajo për frekuenca të vogla. Kjo 
vjen si pasojë e ndikimit  të parametrave të saj, R, L dhe C, pra të rezistencave induktive 
kapacitive dhe asaj aktive.

3. Rezistenca impulsive e tokëzimit, ose rezistenca e procesit  kalimtare, të sistemeve të 
tokëzimit, varet nga parametrat elektrikë dhe ato gjeometrikë. Këtu përfshimë formën 
dhe strukturën e sistemit të tokëzimit, parametrat e tokës, ρ-rezistencën specifike të 
tokës dhe konstanten dielektrike relative të tokës - εr .

4.  Sikurse e analizuam më sipër, forma e impulsit të rrymës së rrufesë, ndikon në disa
karakteristika të sjelljes së elektrodës së tokëzimit  me kohën.  Kështu  për të njëjtin tip 
të elektrodës, gjatësia efektive e saj nuk është e njëjtë  për kohë të ndryshme të frontit të 
valës. Për të  njëjtën  tokë, kur rritet koha e frontit të valës, gjatësia efektive rritet.

5. Për të njëjtën gjatësi të elektrodës së tokëzimit, për të njëjtën formë të impulsit të rrufesë, 
mbitensionet rriten,  kur rritet rezistenca elektrike specifike e tokës. Kjo  paraqet rrezik,  
sepse  rriten tensionet  e hapit si dhe të prekjes  përreth elektrodës tokëzimit.

6. Në toka me rezsistenca të mëdha specifike, sidomos ato shkëmbore, duhen marrë masa 
që të merren elektroda, p.sh.  horizontale me gjatës që kalojnë 120[m]. Një  mënyrë tjetër, 
është  të zhytet tokëzuesi më thellë në tokë derisa të mbrrijmë në zona me rezistencë 
elektrike specifike të vogël.   
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KAPITULLI    3

Performanca e elektrodës së tokëzimit  në  zonën e frekuencave

  3.1   Një vështrim  për rrugët e analizës

Janë studiuar me radhë sjelljet e veçanta të sistemeve të tokëzimit, pra të elektrodave të tokëzimit: 
vertikale dhe horizontale. Për analizën e tyre me ndryshimin e frekuencës, përdoren metoda të 
ndryshme të analizës së tyre. Ndër to janë: metoda e analizës me anën e qarqeve me parametra të 
përqendruar dhe metoda e analizës me anën e qarqeve me parametra të shpërndarë. Gjatë analizës së 
elektrodave të tokëzimit, janë përdorur kode të ndryshme të programimit, kryesisht puna me kodin 
Matlab.
Janë marrë në konsideratë elektroda vertikale të tokëzimit si edha ato horizontale, prej bakri, rrezja 
e të cilave është 1[cm]. Janë marrë gjatësi të ndryshme gjatë analizës së elektrodave të tokëzimit. 
Kështu për elektrodat horizontale është marrë gjatësia 100[m] e shtrirë në thellësi 0.6[m] nën tokë.
Në  figurën 1, paraqiten format e dy elektrodave të tokëzimit kundrejt planit të sipërfaqes së tokës.

        Fig.1  Elektroda vertikale dhe horizontale të tokëzimit

  3.2  Modelimi i  tokëzuesve horizontalë dhe vertikalë

Në figurën 2, paraqitet modeli i qarkut ekuivalent, për një elektrodë vertikale të tokëzimit. Ky është 
modeli i analizës me anën e qarqeve me parametra të përqendruar. Parametrat R dhe L përfaqësojnë 
rezistencën e elektrodës në një frekuencë të caktuar (merret parasysh dukuria e skin efektit) që varet  
edhe nga rezistenca elektrike specifike e tokës. Rezistenca R

1
 në figurën 2 përfaqëson rezistencën që 

hasin rrymat e rrjedhjes nga elektroda në tokë; kurse kapaciteti C varet nga konstantja dielektrike 
relative e tokës.

l

1 m

Pika e injektimit Sipërfaqja e tokës

a) Elektroda vertikale b) Elektroda horizontale
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Fig 2:  Modeli i qarkut ekuivalent për një shufër tokëzuesi vertikal 

Formulat përkatëse për parametrat e qarkut të modeluar për elektrodën vertikale, siç jepet nga Grcev.L 
[54] kanë trajtën e mëposhtme: 
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ku:  l - dhe  a - jane respektivisht gjatësia dhe rrezja e shufrës së elektrodës 
      μ - është depërtueshmëria magnetike e  tokës dhe  

     rε  -  është depërtueshmëria elektrike e tokës.  

Figura 3, tregon modelin e analizës së një elektrode tokëzimi horizontale, të përfaqësuar si një lidhje 
në seri e katërpolarëve të formës G. Më poshtë janë treguar formulat përkatëse për parametrat e 
modelit të qarkut me elektrodë tokëzimi  horizontale siç jepet nga Sunde [26].  
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RF RF RF

Fig. 3. Modeli i qarkut ekuivalent për një elektrodë tokëzimi horizontale ku secili katërpolar korrespondon 
me modelin e një segmenti me gjatësi të njohur, si pjesë e gjatësisë të elektrodës së tokëzimit
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ku:  l, a,  μ, dhe rε ,  kanë të njëjtin kuptim si në ekuacionet (3.1 deri 3.4) dhe 

       h  është thellësia e zhytjes së elektrodës në tokë në metra.   

Modeli i qarqeve me parametra të shpërndarë, zakonisht është përdorur për analizën e linjave të gjata 
të transmetimit. Duke përdorur këtë përafrim, rezistenca e plotë e qarkut të hapur të një elektrode 

vertikale tokëzimi, si dhe elektrode horizontale CZ0  mund të shprehet me anë të ekuacioneve (3.9).     

)coth(00 lZZ C ⋅⋅= γ      (3.9)  

  ku:

       0Z  është rezistenca e plotë karakteristike (valore)   
 

)()(0 CjGLjRZ ⋅⋅+⋅⋅⋅+= ωω     (3.10)  

dhe γ  është konstantja e përhapjes e valës EM.   

CjG

LjR

⋅⋅+
⋅⋅+

=
ω
ωγ      (3.11)      

ku:  

             G  -  është përcjellshmëria e tokës.  

γ

0Z



70

 

3.3. Përgjigjja në frekuencë dhe ndikimi i rezistencës specifike dhe 
i konstantes dielektrike relative të tokës në elektrodën vertikale

Përgjigja në frekuencë e një elektrode tokëzimi vertikale 5 [m] është treguar në figurën 4. 

Rezistenca specifike e  tokës, ndryshohet nga vlera 10 [Ωm]; 100 [Ωm]; 1 [kΩm] dhe 10[kΩm] si 
dhe konstantja dielektrike relative e tokës në vlerat 1=rε , 5, 30 dhe 80. Sikurse shihet nga figura, 
pavarësisht nga vlerat e rezistencës specifike dhe të konstantes dielektrike relative, ka një brez të 
frekuencave deri në 10[kHZ] në të cilën madhësia e rezistencës së plotë është pothuajse konstante. 
Vlera e rezistencës së plotë varet nga vlera e rezistencës specifike të tokës. Nëse  rritet rezistenca 
specifike, edhe madhësia e rezistencës së plotë gjithashtu do të  rritet.  

Duke filluar nga brezi i frekuencave nga 10[kHz] deri në 10[MHz], lakoret nuk janë më të 
pandryshueshme nga ferkuenca. Kështu për vlerën e rezistencës 10 [Ωm],  rezistenca e plotë rritet, 
pra shihet dukuria induktive e elektrodës për këto frekuenca.

Interesante paraqitet ndryshimi në brezin e frekuencave nga 10[kHz] deri në 10[MHz] i rezistencës së 
plotë të elektrodës në toka rezistenca specifike nga  1 [kΩm] dhe 10[kΩm] .

Shihet në këtë rast nga figura që rezistenca e plotë bie me rritjen e frekuencës. Pra kemi sjelljen 
kapacitive të kësaj elektrode në të tilla toka. Madje shihet që sjellja kapacitive është funksion edhe i 
konstantes dielektrike relative të tokës. Në ndonjë rast, kur rezistenca e tokës është 1 [kΩm], shfaqet 
përveç dukurisë kapacitive deri në një frekuencë të caktuar dhe ai induktiv.

Në figurën 5,  paraqitet varësia e shfazimit këndor të rezistencës së plotë nga frekuenca.  Dallojmë 
edhe këtu që në brezin e frekuencaveduke filluar nga vlera afër zeros deri në 10 [kHz], shfazimi 
këndor mbetet i pandryshueshëm dhe ka vlerën zero. Pas kësaj frekuence, shfazimi këndor rritet për 
toka me rezistenca specifike të vogla.

  

Fig.4: Varësia e rezistencës së plotë të tokës nga frekuencat, për një elektrodë vertikale tokëzimi, për vlera të 
ndryshme të konstantes dielektrike relative si dhe të rezistencës specifike të tokës, [85] 
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Fig. 5:  Varësia e sfazimit këndor nga frekuencat, për një elektrodë vertikale tokëzimi me vlera të 

ndryshme të rezistencës specifike të tokës,[85]

3.4  Ndikimi i gjatësisë së elektrodës, për frekuenca të ndryshme

Për të shqyrtuar ndikimin e gjatësisë së elektrodës në lidhje me frekuencën, gjatësia e elektrodës 
vertikale u ndryshua nga 5[m]  në 20[m].  Analiza u krye duke patur si parametër  rezistencën elektrike 
specifike të tokës, duke filluar nga vlerat: 10 [Ωm]; 100 [Ωm]; 1 [kΩm] dhe 10[kΩm].
Rezistenca e plotë e tokës u llogarit në dy frekuenca të zgjedhura 50 [Hz] dhe 100 [kHz], figura 6a,b.  
Nga figura 6ab, konstatohet se madhësia e rezistencës së plotë si në frekuencat 50[Hz] dhe 100[kHz], 
zvogëlohet me rritjen e gjatësisë për të gjitha rezistencat specifike të tokës.  
Në frekuencën për rezistenca specifike të vogla 10[Ωm] dhe 100 [Ωm],  rezistenca e plotë ulet deri sa 
të arrijë një vlerë konstante në një gjatësi të caktuar të elektrodës.  Këto rezultate, tregojnë se gjatësia 
efektive është arritur. Në rezistencën specifike, 10[ Ωm],  gjatësia efektive është rreth 10[m].  
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a)  50 Hz

b)  100 KHz
Fig. 6: Ndikimi i gjatësisë në rezistencën e plotë të elektrodës vertikale  në frekuencat 50[Hz] dhe 100[kHz] 

për rezistenca specifike të ndryshme të tokës
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3.5   Ndikimi i rezistencës elektrike specifike dhe i konstantes dielektrike relative

Rezistenca e plotë e një elektrode tokëzimi horizontale 100[m], është analizuar duke përdorur modelin e 
qarkut me parametra të shpërndarë. Varësia e rezistencës së plotë të tokëzimit është dhënë në figurën 7. 

Si në elektrodën vertikale, edhe në këtë rast duket që për një brez frekuencash deri në 1[kHz] rezistenca 
e plotë pothuajse mbetet konstante, me përjashtim të rastit të elektrodës horizontale të vendosur në 
tokë me rezistencë elektrike specifike 10[Ω.m ]. Në tri raste në figurën 7 dallohet dukuria induktive, 
pra rritja e rezistencës së plotë të elektrodës, kur rritet frekuenca, pavarësisht nga vlerat e konstantes 
dielektrike. 

Në toka me rezistenca elektrike specifike të mëdha, siç është rasti i lakores së sipërme, vihet re 
ndikimi kapacitiv, sidomos për konstante dielektrike relative me vlerë 80. Në rastin e kësaj lakoreje  
(me rezistencë elektrike specifike 10[kΩ.m]) për εr = 1, shfaqet efekti i nduktiv.

Fig.7: Varësia e rezistencës së plotë të elektrodës horizontale të tokëzimit, si funksion i frekuencës, 
 për rezistenca specifike dhe depërtueshmëri elektrike, të ndryshme të tokës, [55]
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3.6   Ndikimi i gjatësisë së elektrodës horizontale të tokëzimit  

Llogaritim madhësinë e rezistencës së plotë, për gjatësi të elektrodës horizontale të tokëzimit nga 
2[m] në 100[m]. Në fund të elektrodës horizontale të tokëzimit injektohet një rrymë me madhësi 
1[A], për katër vlera të ndryshme të rezistencës specifike së tokës 10 [Ωm]; 100 [Ωm]; 1 [kΩm] dhe 
10[kΩm] dhe për frekuenca 50 [Hz] dhe 100[kHz].  Rezultatet janë paraqitur në figurën 8. Figura 
8 (a) tregon se në frekuencën 50 [Hz],  rezulton një rënie fillestare e mprehtë e rezistencës së plotë 
të tokës e ndjekur nga një rënie më graduale për të gjitha rezistencat specifike të tokës të marra në 
konsideratë. Në frekuencën 100[kHz],  figura 8 (b),  duket se me rritjen  e gjatësisë së elektrodës,  
kemi një reduktim të ndjeshëm të rezistencës së plotë, për rezistenca specifike të larta të tokës. Kur  
rezistenca specifike e tokës, është e vogël, rezistenca pothuajse mbetet konstante.  
Nga figura 8, duket qartë se rezistenca e plotë e tokës e elektrodës horizontale, arrin një vlerë të kufizuar 
dhe rritja e mëtejshme e gjatësisë, nuk zvogëlon rezistencën e plotë të elektrodës të tokëzimit. Ky 
kufizim është i njohur si gjatësia efektive e elektrodës. Gjatësia në të cilën nuk ka ulje të mëtejshme 
të rezistencës së plotë, quhet gjatësi efektive. Sa më e lartë të jetë frekuenca, aq më e shkurtër do të 
jetë gjatësia efektive. 
P.sh.  në rastin e injektimit me një burim me madhësi 1[A] dhe me frekuencë 50[Hz],  gjatësia efektive 
nuk arrin 100[m]. Në të kundërt, në frekuencën 100[kHz] dhe me një rezistencë specifike të tokës 10 
[Ωm], gjatësia efektive është rreth 15[m]. 
Rezistenca e tokës luan një rol të rëndësishëm në përcaktimin e gjatësisë efektive;  sa më e ulët 
rezistenca specifike aq më e shkurtër do të jetë gjatësia efektive. 
Për shembull  në 100 [kHz], gjatësia efektive është  6[m], për një rezistencë specifike të tokës 10 
[Ωm], por ajo është më e madhe se 100[m], për një rezistencë specifike të tokës 10[kΩm]. 
Në figurën 9, është paraqitur ligji i ndryshimit të gjatësisë efektive të elektrodës në funksion të 
frekuencës. Siç shihet sa më e vogël të jetë rezistenca specifike, për një frekuencë të caktuar, aq më e 
vogël do të jetë edhe gjatësia efektive. Në toka shkëmbore, për të njëjtën frekuencë 910[kHz]), gjatësi 
efektive mund të jetë disa qindra metra.

  

a)  Rryma e injektuar 1[A],  në frekuencën 50 [Hz]   
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b)  Rryma e injektuar 1 [A], në frekuencën100 [kHz].   

 Fig.8: Efekti i gjatësisë së elektrodës horizontale, në rezistencën e plotë të tokëzimit, për rezistenca 
specifike të ndryshme në frekuencat e zgjedhura

Fig. 9.  Gjatësia efektive e elektrodës në varësi të  frekuencës  

Gjatësia e  elektrodës së tokëzimit (m)
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3.7   Krahasimi  i simulimit dhe rezultateve të modelimit të qarkut

Për të llogaritur rezistencën e plotë të një elektrode vertikale tokëzimi 5[m], në tokë me rezistencë 
specifike 100 [Ωm] dhe 1[kΩm], është përdorur analiza e elektrodës vertikale me anën e një qarku me 
parametra të përqendruara si dhe ajo me anë të një qarku me parametra të shpërndarë.   

Ligji i ndryshimit të rezistencës së plotë (impedancës) në lidhje me frekuencën paraqitet në figurën 
10.  

Figura 10:  Përgjigjja në frekuencë e e impedancës së elektrodës vertikale 5 [m], duke përdorur dy modele, 
me qarkun me parametra të përqendruar dhe modelin e qarkut me parametra të shpërndarë.

 

 

3.8 Elektrodat e tokëzimit vertikale dhe horizontale

Në figurën 11, është paraqitur përgjigjja e rastit të një elektrode vertikale të tokëzimit me gjatësi10[m] 
dhe e një elektrode horizontale me gjatësi100 [m], nën veprimin e një impulsi rryme standarde me 
kreshtë 1[A] të tipt 8/20[us]. Figura 11a, tregon impulsin e rrymës dhe mbitensionin në nyjen burim 
të elektrodës, për tokë me rezistencë specifike 100 [Ωm], [9], [10], [66]. 

ρ 
tokës

 = 1000[Ω·m]

Me parametra të shpërndarë, ρ 
tokës

 = 1000[Ω·m]

ρ 
tokës

 = 100[Ω·m]

ρ 
tokës

 = 100[Ω·m]



77

   

a)  Elektroda horizontale e tokëzimit, me gjatësi 100 [m]

   

b)  Elektroda vertikale e tokëzimit  10 [m]

Fig  11. Mbitensionet e çastit në nyjen burim të elektrodave për një impuls rryme 8/20[us] me kreshtë 1[A], 
me rezistencë specifike të tokës 100[Ωm] dhe konstante dielektrike relative ε = 1.
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Vala standarde e rrymës (burimit të rrymës) që vepron në dy elektrodat e mësipërme ka trajtën  
8/20[us] me kreshtë 1[A] dhe paraqitet në figurën 12. Ajo është ndërtuar në programin ATP sipas 
ekuacionit të Heidler-it.

Duke krahasuar  figura 11a, dhe figurën12, shihet se mbitensioni arrin kulmin e tij, para vlerës 
maksimale të rrymës për elektrodën horizontale. Kjo shpjegohet me faktin që elektroda horizontale me 
gjatësi të madhe 100[m] ka një induktivitet relativisht të madh në krahasim me elektrodën vertikale.

Nga figurat 11b, dhe 12 shihet që maksimumet e tensionit dhe të rrymës përputhen, kjo si pasojë e 
induktivitetit tepër të vogël të elektrodës vertikale.

Në figurën 13 janë dhënë familja e lakoreve të mbitensioneve që lindin në elektrodën vertikale me 
gjatësi 10[m], ku si parametra janë rezistencat elektrike specifike të tokës, duke filluar mga poshtë 
sipër kemi vlerat: 100[Ω·m] , 1000[Ω·m] dhe 10000[Ω·m] .Shihet se me rritjen e rezistencës specifike 
të tokës, maksimumi i mbitensioneve rritet.

      

Fig  12. Vala standarde e rrymës 8/20[us] me kreshtë 1[A], në nyjen burim të elektrodave

Fig  13. Ligji i ndryshimit të mbitensioneve në elektrodën vertikale në lidhje me kohën për 
rezistenca specifike të ndryshme të tokës
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Në figurën 14, janë  krahasuar mbitensionet që lindin në dy elektroda tokëzimi, njëra vertikale dhe 
tjetra horizontale, me të njëjtën gjatësi 5 [m] dhe rezistencë specifike të tokës 100 [Ωm].

Fig.14  Krahasimi i mbitensioneve që lindin në dy elektroda vertikale dhe horizontale,

 me gjatësi të njëjtë 5[m]

Shihet që në elektrodën vertikale (ngjyra e gjelbër) mbitensioni është më i vogël në krahasim me 
elektrodën horizontale.

3.9  Ndikimi  i konstantes dielektike relative të tokës 

Në këtë analizë është përdorur një elektrodë tokëzimi vertikale 5[m] e gjatë dhe një elektrodë horizon-
tale me gjatësi 100[m], me seksione 50 mm2  (diameter 8 mm), zhytur në një thellësi prej 1[m].  Është 
injektuar një impuls rryme 1[A] me 8/20[us], në elektrodat dhe janë analizuar mbitensionet që lindin në 
pikën e injeksioneve. Janë ndryshuar rezistencat specifike të tokës duke filluar nga 10[Ωm] deri në 10 
[kΩm] dhe për vlera të konstantes dielektrike relative të tokës: εr= 1, 5, 30 dhe 80. 

 Ligjet e ndryshimit janë paraqitur në figurën 14 për dy tipet e elektrodave, [55], [50].
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a)  Elektroda vertikale e tokëzimit  5 [m]

b)  Elektroda horizontale e tokëzimit  100 [m]

Fig. 14: Efekti i depërtueshmërisë elektrike të tokës në rritjen e potencialit të  elektrodës së tokëzimit
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 Përfundime të kapitullit  3   

1. Performanca e sistemit të tokëzimit, kryesisht varet nga rezistenca specifike e tokës, 
depërtueshmëria elektrike relative e tokës si dhe dimensionet e sistemit të tokëzimit si dhe 
vendndodhja e pikës së injektimit. Frekuenca është një faktor i rëndësishëm që ndikon në 
mbarëvajtjen e sistemit të tokëzimit. Rezultatet kanë treguar kufizim të modelit të qarkut 
me parametra të përqendruara, në parashikimin e performancës së elektrodës së tokëzimit 
në frekuencat e larta.

2. Për sistemet e mëdha të tokëzimit, modelet kompjuterike dhe teknikat e simulimit mund 
të japin parashikime më të besueshme të performancës së elektrodës së tokëzimit se sa 
modelimi me  qarqe me parametra të përqendruar.  Studimet kanë treguar se efekti induktiv 
bëhet i rëndësishëm për të gjitha sistemet e elektrodave të tokëzimit, mbi një frekuencë të 
pragut, si dhe për një rezistencë specifike të dhënë të tokës.

3. Rezistenca e plotë e elektrodës së tokezimit, rritet ndjeshëm në frekuencat e larta për shkak 
te efektit induktiv të elektrodes së tokëzimit, veçanërisht në rezistenca specifike të vogla të 
tokës. Rezistenca e plotë e sistemit të tokëzimit, rritet me rritjen e rezistencës specifike të 
tokës.  

4. Rezultatet e simulimeve tregojnë  se madhësia e rezistencës së plotë, zvogëlohet me rritjen 
e gjatësisë së elektrodës, deri në një gjatësi të caktuar, kur elektroda arrin gjatësinë e saj 
efektive, përtej së cilës rritja e mëtejshme e gjatësisë, nuk ndikon në madhësinë e rezistencës 
së plotë të tokëzimit.

5.  Efekti kapacitiv bëhet evident në frekuencat e larta, për rezistenca specifike të mëdha  
të tokës, veçanërisht kur kemi konstante dielektrike relative të madhe. Rezistenca e plotë 
e elektrodës së tokëzimit, rritet me rritjen e rezistencës specifike të tokës, për gjatësi të 
pandryshuar të tokëzuesit.

6.Parimi  i gjatësisë efektive të elektrodës horizontale, është konfirmuar të jetë i zbatueshëm, 
në zonën efektive të rrjetës së tokëzimit. Rritja e siperfaqes së rrjetës, ka efekt të rëndësishëm 
në reduktimin e rezistencës së plotë të rrjetës së tokëzimit, derisa arrin zonën e saj efektive. 
Rritja e madhësisë së rrjetës në asnjë mënyrë nuk ndikon në uljen e rezistencës së plotë të 
rrjetës së  tokëzimit. Është studiuar efekti i pikës së injektimit dhe u gjet se nuk ka efekt në 
rezistencën e plotë të tokëzimit në frekuencat e ulë, për shkak të sjelljes resistive të rrjetës 
së tokëzimit. 

7. Për frekuencat e larta, në një rrjetë tokëzimi të injektuar nga qendra,  rezistenca e plotë ka 
madhësi më të ulët se sa në një rrjetë të injektuar në qoshe. Kjo mund të shpjegohet se në 
një rrjetë tokëzimi, injektimi në qoshe,  ka induktivitet më të lartë, se injektimi në qendër.

8. Eshtë analizuar përgjigja impulsive për konfigurime të ndryshme elektrodash.  Janë marrë 
në konsideratë dy forma të ndryshme standarde dhe me një brez të gjerë e rezistencave 
specifike të tokës.  Rezultatet tregojnë qartë se rezistenca e plotë kalimtare dhe mbitensionet 
në elektroda, në të gjitha konfigurimet e elektrodave, rriten me rritjen e rezistencës specifike. 
Mbitensioni dhe rezistenca e plotë zvogëlohen në mënyrë të  konsiderueshme,  me rritjen e 
konstantes dielektrike  relative të tokës si dhe kur kemi rezistencë specifike të  madhe.  
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KAPITULLI  4

Analiza  dhe  dimensionimi  i  rrjetave  të tokëzimit të 
nënstacioneve

      4.1 Hyrje

Siguria dhe disponueshmëria  janë dy  problemet e mëdha në punën dhe projektimin e sistemeve të 
tokëzimit të nënstacioneve  elektrike, shtyllave  të tensionit të lartë, shkarkuesëve dhe sistemeve të 
tjera.
Dy çështje duhen  të kihen  parasysh  gjatë analizës  dhe  dimensionimit të  rrjetave të tokëzimit:  e 
para  ato duhet të sigurojnë  kalimin e rrymave të  avarisë apo të lidhjeve të shkurtra në tokë, pa kaluar 
limitet e punës e të pajisjeve  në nënstacion; së dyti të sigurojë personelin  që gjatë  punës normale të 
tij brenda  nënstacionit,  të mos jenë objekt  i   tensioneve të rrezikshme që kërcënojnë jetën e tyre.

       4.2  Një vështrim i tokëzimit të nënstacioneve elektrike

Tokëzimi  është një aspekt  mjaft i rëndësishëm në çdo nënstacion.  Funksioni i tokëzimit lidhet me 
sigurinë  e personelit e të publikut,  duke minimizuar rreziqet që mund të shkaktohen nga potencalet 
e ndryshme në mjedisin brenda nënstacionit si dhe në periferi të tij.  Tokëzimi duhet të sigurojë  një
rrugë  për tek rrjeta e tokëzimit me një rezistencë sa më të vogël të saj, jo vetëm si pasojë e lidhjeve  
të shkurtra që mund të ndodhin  nga  rënia e përcjellsave nën tension në tokë brenda nënstacionit ose 
në pjesët  metalike  të çelsave, të thikave etj.
Tokëzimi duhet të jetë i sigurtë edhe   gjatë goditjeve sidomos direkte të rrufesë në nënstacion ose afër 
tij. Një tokëzim i  projektuar mirë do të thotë  se ai  ka rezistencë të vogël të tokëzimit kundrejt  pikës
 së pafundme ose infinitit (në thellësi të tokës) . 
Zvogëlimi i rezistencës së tokëzimit do të thotë të zvogëlohet edhe tensioni që lind  në tokëzues,gjatë 
difektit (lidhjes së shkurtër etj) . 

Meqë nuk ka  një marrëdhënie të thjeshtë midis rezistencës  të sistemit të tokëzimit (rrjetës së tokëzi-
mit)  dhe rrymës maksimale që shkakton një goditje elektrike apo shok-un elektrik te personelit, kër-
kohet dhe duhet pa tjetër të bëhet një analizë komplekse  e parë  nga aspekte të ndryshme, sikurse janë
vendi ku do të vendoset tokëzimi ose rrjeta e tokëzimit, parametrat e tokës, sidomos rezistenca 
elektrike   specifike e tokës,  lloji i rrjetës, përmasat e saj; a është katrore apo katërkëndshe; është rrjetë
uniforme ose jouniforme, diametri, lloji i përcjellësave, largësia midis tyre etj.

Në figurën 1, është  paraqitur në formë skematike  pamja e një nënstacioni të vogël, në të cilin është 
treguar, rrjeta e tokëzimit.
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Fig. 1. Nënstacioni dhe rrjeta e tokëzimit, tokëzimi i shtyllave,  portaleve dhe rrufepritësit për mbrojtje 
nga goditjet direkte të rrufesë

4.3   Rryma e lejuar në trupin e njeriut, gjatë  ekspozimit të tij, në mjediset me potenciale 
elektrike të rrezikshme

Njerëzit  janë   të ndjeshëm ndaj rrymave të ndryshme. Veçanërisht ndaj rrymave sinusiodale  me 
frekuenca të ulëta, sidomos ato me frekuencë  50[Hz], njerëzit  nëse janë  të lidhur me rryma të tilla, 
ata mund të jenë të rrezikuar.
Shkalla e rrezikut  ndaj shok-ut elektrik, varet nga vlera e amplitudës së rrymës, kohëzgjatja  e kalimit 
nëpër trup, si dhe nga frekuenca elektrike, [5]. 
Njeriu ndjen, percepton kalimin e një rryme të parrezikshme  deri në  1[mA]. Rrymat  midis 1[mA]-
6[mA] , janë rryma që nuk shkaktojnë bllokimin e muskujve  dhe relaksimin e tij.
Rrymat elektrike, të rendit nga 9 [mA] deri në 25[mA], shkaktojnë dhimbje dhe fillojnë të bllokojnë 
muskujt, kështu njeriu është i paaftë të shkëputet nga pika ku ai është lidhur me  potencialin  përkatës.

Rrymat më të mëdha që fillojnë nga 25[mA] deri në 75[mA] mund të shkaktojnë vdekjen e personit të 
goditur, sepse ato shkatojnë fibrilacione të zemrës.

Rrymat 100 [mA] e lart shkaktojnë  fibrilacion të lartë ventrikular, djegje të mëdha  të pjesëve të trupit, 
paralizë të zemrës, [41], [43].  

Në figurën 2, është paraqitur një person me djegje, si pasojë e kalimit të rrymës, duke shkatuar hark  
elektrik.
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  Fig.2 Goditje për shkak të harkut elektrik [107]

Kurse, në figurën 3, paraqitet një lopë e goditur nga harku, në lëkurën e saj.

Fig.3  Goditje për shkak të harkut elektrik [107]

4.4    Situatat e ndryshme  që mund të shkaktojnë  goditjen, shok-un  elektrik, të
personelit apo njerzëve të ndryshëm

Tri janë situatat  ku mund të paraqitet  goditja apo kalimi i rrymës elektrike, në trupin e  njeriut:

   Rasti i parë. Goditja elektrike që mund të shkaktohet gjatë kalimit të rrymës  këmbë-këmbë ose 
nga njëra këmbë në tjetrën. Kjo është tipike, gjatë kalimit të personelit në mjedisin e punës në 
nënstacion. Kjo lloj goditje, quhet goditja për shkak të tensionit të hapit, V

h.  
 

 Kjo situatë lind kur tensioni në  rrjetë rritet,  duke shkaktuar një shpërndarje jouniforme të potencialit, 
e të rrezikshme  në sipërfaqe të  nënstacionit.  Kjo lloj goditje, është më pak e rrezikshme se  dy 
rastet që radhiten më poshtë. Kjo ndodh sepse rryma kryesisht nuk prek shumë organet jetësore të 
trupit të njeriut, sikurse është zemra.  

 Në figurën 4, tregohet tensioni i hapit, i shkaktuar nga shpërndarja jouniforme e potencialit në 
sipërfaqe të rrjetës së energjizuar, nga rryma e difektit. 
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                 Fig..4.  Tensioni  i hapit dhe ai i prekjes, shoqëruar skematikisht  me rrymat elektrike përkatëse; në 
figurë paraqitet edhe rrethimi i nënstacionit me një gardh me tela  metalikë

   Rasti i dytë lidhet me goditjen elektrike që mund të lindë, për shkak të tensionit të prekjes, figura 4,  
që shkakton  kalimin e një rryme elektrike që prek edhe organin  jetësor, sikurse është zemra.

   Rasti i tretë paraqitet, kur aksidentalisht lidhemi me qarkun elektrik, me skemën dorë-dorë.  Ky 
paraqitet si rast më i rrezikshëm, pasi  rrymat që mund të kalojnë nëpër zemër mund të jenë të mëdha.  
Për të mënjanuar këtë rast të rrezikshëm, të gjitha pjesët metalike  të pajisjeve të nënstacionit, lidhen 
me tokën me anë të rrjetës së tokëzimit.

4.5  Llojet e përcjellsave që përdoren për ndërtimin e rrjetave të tokëzimit

Përcjellësit mund të jenë prej materialeve të ndryshme me veçori  fiziko-kimike të ndryshme. Kështu 
në rrjetat e tokëzimit mund të përdoren:  bakër  shufër ose shinë, çelik i veshur me bakër si shufër, 
shufra alumini ose shinë etj. Secili nga këta lloje kanë përparësi  dhe mangësi sipas rastit.

■ Përcjellësi  prej bakri, shih figurën 5, është materiali më i përdorshëm në rrjetat e tokëzimeve 
ose në tokëzimet. Bakri ka përcjellshmëri të madhe elektrike specifike. Është shumë rezistent 
ndaj korrozionit, që zhvillohet në pjesët metalike të vendosura në tokë, nga ndikimi i faktorëve të 
ndryshëm, si: lagështia, acidet e ndryshme etj. 

    Ai është rezistent ndaj korrozionit sepse  është katodik kundrejt materialeve të tjera metalike. Ka 
mangësi sepse ka kosto të lartë dhe shpesh është objekt i vjedhjeve të ndryshme, si riciklues, duke 
lënë kështu pa tokëzim pajisje të ndryshme elektrike.
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Fig.5.  Përcjellës bakri shumëfijesh [105]

■ Çeliku i veshur me një shtresë  bakri, figura 6, përdoret gjithashtu në formë shufre apo shine në 
tokëzimet e ndryshme.  Meqë është bimetalik (dy metalesh), ai ka një përcjellshmëri më të vogël në 
krahasimm me bakrin, por është i përshtatshëm në rrjetat e tokëzimit.  

 Në  këtë lloj materiali, janë kombinuar qendrueshmëria mekanike (fortësia e çelikut), ndaj goditjeve 
të ndryshme si dhe përçueshmëria elektrike specifike  e bakrit. Ky materiali i kombinuar, nuk vidhet 
sepse nuk është i riciklueshëm.

Fig.6. Përcjellës çeliku i veshur me një shtresë fijesh bakri [105]

■ Alumini  ka përçueshmëri elektrike specifike, më të vogël nga bakri, por ai i nënshtrohet dukurisë 
së korrozionit në shumë tipe tokash sidomos në toka acide. Alumini ka kosto më ulët nga bakri dhe 
vidhet më pak nga bakri. Ka temepraturë shkrirje  më të vogël nga ai, sa gjysma e  temperaturës së 
shkrirjes së bakrit dhe kapacitetin termik më të vogël nga bakri.

■ Çeliku mund të përdoret  në rrjetat e tokëzimeve si shufra tokëzimi që vendosen vertikalisht në 
rrjetat,  për të zvogëluar sa më shumë rezistencën e tokëzimit, për pasojë edhe  tensionin maksimal 
të prekjes brenda rrjetës.  Edhe ky lloj materiali vidhet më pak në krahasim me materialet e tjera.

Sipas  standardit  të  IEEE Std 80-2000, [61], në tabelën e mëposhtme  jepen disa konstante  elektrike 
dhe termike të materialeve të ndryshme që përdoren për projektimin dhe dimensionimin e rrjetave të 
tokëzimeve. 
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Tabela I: Konstante   të materialeve  të ndryshme metalike: rα , K
o
, T

m
 , rρ  dhe TCAP

Lloji i 
materialit

Përcjellshmëria  
elektrike, në     
           % 

Koeficienti
 α

r
 në 20oC 

      [1/oC]

Koeficienti
K

o 
 në  0oC

    [ 0oC]
 

Temperaturat 
e shkrirjes
 T

m
 [oC]

Rezistenca 
elektrike 
specifike në 
20oC, ρ

r
 , në

   [μΩ · m]

TCAP
Kapaciteti 
termik, në
[J/m3·0C]

Bakër  elek-
troteknik 100 0.00393 234 1083 1.72 3.42

Bakër   
tregëtar 97.0 0.00381 242 1084 1.78 3.42

Përcjellës 
çeliku i veshur 
me bakër 40.0 0.00378 245 1084 4.40 3.85

Përcjellës 
çeliku i veshur 
me bakër 30 0.000378 245 1084 5.86 3.85

Shufër 
çeliku i veshur 
me bakër 20.0 0.00378 245 1084 8.62 3.85

Alumin  EC 64.0 0.00403 228 657 2.86 2.56
Alumin, aliazh 
5005 53.5 0.00353 263 652 3.22 2.60

Alumin, aliazh 
6201 52.5 0.00347 226.8 654 3.28 2.6

Përcjellës 
çeliku i veshur 
me alumin 20.3 0.00360 258 657 8.48 3.58

Çelik-1020 10.8 0.00160 605 1510 15.9 3.28
Shufër çeliku 
e veshur me 
çelik inoks 9.8 0.00160 605 1400 17.50 4.44

Shufër çeliku 
e veshur me 
zink 8.6 0.00320 293 419 20.10 3.93

Çelik inoks 2.4 0.00130 749 1400 72.00 4.03
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4.6 Shtresa  mbrojtëse  e hollë mbi tokën në nënëstacion dhe 
rezistenca eletrike specifike e saj

Me qëllim që të zvogëlohet sa më shumë rryma që mund të shkaktojë goditjen elektrike (shok-un 
elektrik) te njerëzit apo punonjësit  e nënstacionit, në rastet e lidhjeve të shkurtra njëfazore, dy fazë 
me tokën, rritim  nëpërmjet një shtrese të hollë zhavori, asfalti, betoni, pra me rezistenca kontakti  të 
mëdha e të ndryshme. Kjo shtresë  e hollë, duhet të ketë  rezistencë  elektrike specifike të madhe të 
rendit nga 2000 deri në 3000 [ m⋅Ω ]. 
Shtresa sipas rastit ka trashësinë deri në 10 [cm], e vendosur sipër tokës. Si rregull, kjo shtresë duhet 
të vazhdojë deri 1[m] jashtë gardhit me tela metalikë të nënstacionit. Kjo bëhet për të mënjanuar  
tensionet e larta të prekjes që janë jashtë limitit. 

Asfalti në gjendje të thatë, ka rezistencën elektrike specifike, që ndryshon nga vlera:  2x106  [ m⋅Ω ] deri 
në 30x106 [ m⋅Ω ], kurse në gjendje të lagësht, ndërron  nga  vlera:104 [ m⋅Ω ] deri në 6 x 106 [ m⋅Ω ]; 
Betoni i shtruar, ka vlerat e rezistencës elektrike specifike që ndryshojnë për kohë të thatë, nga
106 [ m⋅Ω ]  deri në 109 [ m⋅Ω ], kurse për  kohë të lagësht, vlerat ndryshojnë nga 21 [ m⋅Ω ] deri në 
100 [ m⋅Ω ].

4.7 Llogaritja  e seksionit  minimal  të përcjellësit të rrjetës së tokëzimit

Llogaritja e përmasave të seksionit të përcjellësit të tokëzuesit apo rrjetës së tokëzimit,  është e 
domsdoshme, në mënyrë që rrjeta e tokëzimit  të mos shkatërrohet nga rryma  maksimale të lidhjes së 
shkurtër. Sikurse dihet një kabël fuqie, në kushtet e një lidhje të shkurtër, kalon në një regjim termik 
jo të zakonshëm me rritje temperature. Kjo shkaktohet nëse nuk është llogaritur mirë seksioni i kablit. 
Pra, në kushtet e avarisë, përcjellësit e rrjetës së tokëzimit, me kalimin e rrymave më të mëdha se ato 
të lejuara, shkaktojnë edhe shkrirjen e përcjellësit. Pra ka shumë rëndësi të njihen mirë konstantet  
fiziko-kimike të përcjellësit, temperatura e mjedisit etj. 

Seksioni minimal i përcjellësit,duhet të jetë i aftë  të përballojë rritjen e temperaturës  adibatike  që 
shkaktohet nga rryma e lidhjes së shkurtër, [35], [37], [38], [61].

Për shembull, nëse kemi vendosur të ndërtojmë rrjetën, prej përcjellësi të tipir bakër tregtar, shih 
tabelën I,  kemi këto të dhëna për të:

       1084=mT [ o C]

      003810=rα   [
Co

1
]

    179rρ =  

    TCAP= 3.42 [ 3 1oJ cm C− −⋅ ⋅ ]

Pra seksioni  minimal, llogaritet në trajtën:

   

2

4
[ 

10( ) ln( )o m

r r o a

I
A mm

K TTCAP

tc K Tα ρ

−
=

+⋅
⋅

⋅ ⋅ +

     (4.1)

[μ Ω·cm]



89

ku:   
I     vlera efektive e rrymës së lidhjes së shkurtër, në [kA]
A[mm2]      seksioni tërthor i përcjellësit të zgjedhur në [mm2]
T

m   
  tempertaura  maksimale e lejueshme për  llojin e përcjellësit të zgjedhur

Ta     temperatura e mjedisit  

rα    koeficienti termik i rezistencës në temperaturën referuese
t
C
      kohëzgjatja e rrymës  në [s]

TCPA        kapaciteti termik në njësinë e vëllimit të përcjellësit

      

Diametri i përcjellësit, llogaritet:

    

2( ) 2 mm
A

d mm
π

= ⋅          (4.2)

4.8   Llogaritja e rezistencës së rrjetës së tokëzimit

Një  rrjetë tokëzimi, duhet të ketë  rezistencë të vogël tokëzimi (kundrejt pikës së pafundme, shumë 
të largët), me qëllim që të minimizohet potenciali maksimal i rrjetës në kushte defekti, për pasojë 
edhe tensionet e hapit, të prekjes, të jenë, më të vogla nga vlerat e lejuara të tyre.

Rezistenca e rrjetës së tokëzimit varet nga sipërfaqja që zë rrjeta në nënstacion, gjatësia totale 
(shumare) e  përcjellësave me të cilën është ndërtuar rrjeta e tokëzimit si dhe nga fakti në se ka ose jo 
elektroda vertikale të futura në tokë, të lidhura në nyjet e perimetrit të rrjetës, [56], [69], [70], [71].

Metoda e thjeshtuar, llogarit rezistencën e rrjetës së tokëzimit, në trajtën:

    

1 1 1[ 1 
20 1 20 /G

T

R
L A h A

ρ  
= ⋅ + + ⋅ +   (4.3)

gR    rezistenca  e rrjetës së tokëzimit, në [Ω ]

ρ    rezisetenca elektrike  specifike e tokës, në [ m⋅Ω ]

TL     gjatësia totale e përcjellësave që formojnë rrjetën etokëzimit, në [m]

A       sipërfaqja totale  që ze rrjeta e tokëzimit në nënstacion, [m2]

h      thellësia e  vendosjes  në tokë e rrjetës së tokëzimit, në [m]

Një pamje e përgjithshme lidhur me rrjetën e tokëzimit dhe rezistencën e saj, është dhënë  në figurën 7.
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Ajër

Tokë

I I

R0

                  Fig.7.  Rrjeta e tokëzimit, rryma e lidhjes së shkurtër dhe qarku ekuivalent i saj

4.9  Rryma maksimale  e rrjetës

Rryma maksimale  e  rrjetës është rasti me i  veçantë   ose kufitar, në të cilën rryma e lidhjes  së shkurtër,  
pasi ka kaluar  në rrjetën e tokëzimit, kthehet në nyjen tjetër të burimit. 
Për të llogaritur rrymën maksimale  që kalon në rrjetën e tokëzimit, duhet llogaritur në fillim rryma 
ekstremale simetrike e lidhjes së shkurtër, I 

ke 
. Kjo gjendet nga analiza e rrymës së lidhjës së shkurtër 

në sistemin ku është lidhur edhe rrjeta e tokëzimit e nënsatcionit, [96], [97]. 
Në figurën 8, për  ilustrim tregohet  një lidhje e shkurtër dy fazë tokë, ndodhur diku jashtë  nënstacionit 
kryesor dhe rrymat në pjesë të tjera siç janë: rrymat në rezistencat e tokëzimit të shtyllave (shih majtas 
figurës), në trose dhe në nulin e transformatorit.

Fig.8.  Një sistem me një lidhje të shkurtër, dy fazë me tokën, jashtë nënstacionit. Rryma që kalon në rrjetën 
e nënstacionit, për shkak të degëzimeve, ndryshon  nga rryma e lidhjes së shkurtër, në vendin ku ka ndodhur. 
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Duke e parë sistemin në tërësi,  rryma e llogaritur e lidhjes së shkurtër, pra rryma që kalon në rrjetë, 
ndryshon nga ajo që ndodh në pikën e lidhjes shkurtër. 
Kështu futet një koeficient  S

f
   që  merr parasysh  degëzimin e rrymave të lidhjes së shkurtër, pra që 

na mundëson  llogaritjen e asaj rryme të lidhjes së shkurtër, që kalon në rrjetën e tokëzimit:
Rryma simetrike  e  rrjetës së tokëzimit, I

g
 , llogaritet në trajtën:

          )3( 0ISI fg =                                                               (4.4)

Rryma simetrike e rrjetës, nuk është rryma maksimale që kalon në rrjetë, për shkak të asimetrisë 
së lidhjes së shkurtër të shkaktuar nga komponentja eksponenciale, ekuivalente me një rrymë të 
vazhduar.  
Sa për sqarim, në figurën 9, jepet ligji i ndryshimit të një rryme të çastit  të lidhjes së shkurtër. dhe 
komponentet përkatëse të saj.

Fig. 9.  Ligji i ndryshimit të rrymës së çastit të lidhjes së shkutër, komponentja eksponenciale dhe sinusoidale, 
vlera maksimale e rrymës së lidhjes shkurtër, vlera efektive, kohëzgjatja e rrymës së  lidhjes së shkurtër, t

f
  si 

dhe vlera mesatare e komponentes eksponenciale,  ekuivalente me atë të rrymës së vazhduar,∆   

Nga figura  9, rryma e çastit e lidhjes së shkurtër, shuhet në lidhje më kohën,  drejt regjimit të qen-
drueshëm  sinusoidal.  Për të marrë parasysh këtë aspekt, futet koeficienti i dobësimit apo shuarjes 
që është funksion  i konstantes  së procesit sub-tranzitor dhe përcaktohet nisur nga raporti i rezisten-
cave: X/R.

Për këtë futet një koeficient D
f
 .  Ky koeficient llogaritet, në trajtën:

    

)1(1 /2 af Tt

f

a
f e

t

T
D ⋅−−+=         (4.5)

ku konstantja T
a
,  llogaritet, me formulën:
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     R

X

f
Ta ⋅

⋅⋅
=

π2
1

    (4.6)

Në tabelën II, në funksion të kohës së çkyçjes së  rrymës së lidhjes shkurtër, t
f
 ,  jepen vlerat e 

koeficientit D
f
 , nëse njihet raporti  X/R.

Tabela II.    Vlerat e koeficientit D
f
 , në funksion të raportit X/R dhe kohës t

f.
 [36], [37].

Koha  t 
f
   [s]

Vlerat e koeficientit   D 
f

X/R=10 X/R =20 X/R=30 X/R=40
0.010 1.576 1.648 1.675 1.688
0.020 1.462 1.576 1.623 1.648
0.050 1.269 1.417 1.497 1.544
0.10 1.148 1.269 1.355 1.417
0.20 1.077 1.148 1.213 1.269
0.30 1.052 1.101 1.148 1.192
0.40 1.039 1.077 1.113 1.148
0.50 1.031 1.062 1.091 1.120
0.75 1.021 1.042 1.062 1.082
1.0 1.016 1.031 1.047 1.062

Atëherë, rryma maksimale e rrjetës së tokëzimit, llogaritet nga formula:

     gfG IDI ⋅=     (4.7)

     )3( 0ISDI ffG ⋅⋅=     (4.8)

Komponentja e rrymës së renditjes zero,  I
0
 , llogaritet sipas llojit të rrymës së lidhjes së shkurtër: 

Në rastin  e  një linje trifazore, për  lidhje të shkurtër: një faze me tokën, komponentja e renditjes  
zero, duke mos përfillur rezistencat aktive, llogaritet:

     
021

0 XXX

U
I

++
=    (4.9)

Në rastin kur kemi lidhje të shkurtër dyfazë me tokën, komponentja e renditjes zero, llogaritet:

    )()( 02201

2
0 XXXXX

XU
I

+++
⋅

=   (4.10)
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4.10   Tensionet në rrjetën e tokëzimit në regjimin e avarisë: Tensioni absolut i rrjetës, tensioni 
maksimal i rrjetës, tensioni i prekjes, tensioni i hapit dhe tensioni i transferuar jashtë rrjetës.

Gjatë avarisë, pra kur kemi rryma të lidhjeve të shkurtra, të shkaktuara nga veprimi i një shkarkuesi  
të tokëzuar, i cili bën që të qarkullojnë rryma jo normale në rrjetën e tokëzimit, ose kur kemi lidhje 
të shkurtra në pjesë të veçanta të pajisjeve të tjera në nënstacion, si edhe kur kemi goditje  direkte të 
rrufesë,  ndodh që në rrjetën e tokëzimit, në pika të veçanta të saj, të kemi potenciale të ndryshme, 
kundrejt pikës me potencial zero.

Si pikë me potencial zero, merret një pikë e pafundme (thellë në tokë), në krahasim me pozicionin ku 
ndodhet  rrjeta e tokëzimit. 

1. Tensioni absolut i rrjetës (tensioni sipërfaqësor), V
abs

(x,y), është diferenca e potencialeve, 
midis një pike të rrjetës dhe pikës të pranuar me potencial zero. Shpërndarja  e potencialeve 
sipas një drejtimi, në rrjetë, jep profilin e shpërndarjes së potencialeve sipas atij aksi. E njëjta 
gjë mund të nxirret për drejtimin tjetër. Pra, mund të ndërtohet një paraqitje  dypërmasore e 
shërndarjes së potencialit (2D) ose edhe (3D)

2. Tensioni maksimal  i rrjetës, V
max

  është vlera më e madhe  e potencialit, referuar pikës me 
potencial zero, që lind vetëm në  një pikë të rrjetës, kur kemi kalimin e rrymës maksimale  
në rrjetë. Ky tension  llogaritet, në trajtën:

     V
max  

= I
G
· R

G
   (4.11)

3. Tensioni i prekjes, V
p 
(x,y),  në një pikë të rrjetës, është diferenca e potencialeve që 

llogaritet sipas formulës:

        
V

p 
 (x,y) = V

max  
 -  V

abs 
(x,y)

 
 
    

 (4.12)

4. Tensioni i hapit, V
h
(x,y), është tensioni midis dy pikave me largësi 1[m]. Tensioni i hapit, 

llogaritet, duke patur parasysh këto faza:

4.1 Llogariten derivatet e para të funksionit V
abs

(x,y):

   
x

yxVabs

∂
∂ ),(

  x

yxVabs

∂
∂ ),(

 4.2 Gjenden vlerat përkatëse të tyre në pikën, me koordinata ( x
1
, y

1
 ):

        
        x

yxVabs

∂
∂

=
),(

1α 11 , yx

        x

yxVabs

∂
∂

=
),(

1β 11 , yx

4.3 Gjendet vlera e tensionit të hapit, në pikën e dhënë:

     2
1

2
111 )()(),( βα +=yxVh

  
(4.13)
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5.Tensioni  i transferuar,V
transf  

,   është tensioni  i vlerësuar në pikat jashtë vendndodhjes së 
rrjetës së tokëzimit .

Në figurën10, paraqitet një skenar i  rasteve të mundshme të qëndrimit të personelit në pika të 
veçanta në nënstacion si dhe janë treguar grafikisht vlerat e tensioneve të përmendura më sipër.

Tensioni i hapit

Tensioni i prekjes

Tensioni i prekjes
Tensioni i transferuar

Përcjellësi i rrjetës

Gradienti i tensionit 
sipërfaqësor

Gardh
i

Teli i jashtëm i gardhit 

Kunj metalik

Fig.10.  Tensionet e ndryshme në regjimin e avarisë

Një situatë e ngjashme është paraqitur në figurën 11.

Fig.11 Një skenar tjetër i shpërndarjes së potencialeve sipër rrjetës në rastin e avarisë
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4.11  Koeficienti, C
S
  që merr parasysh shtresën mbrojtëse  në nënëstacion

Për  të marrë parasysh ndikimin e shtresës mbrojtëse, me rezistencë elektrike specifike të madhe  nga 
goditjet e personelit të nënstacionit, për shkak të rrymave të mëdha të avarisë, futet një koeficient C

S  

që merr parsysh
  
edhe ndikimin e rezistencës elektrike specifike të tokës.  Ai llogaritet në trajtën:

 

           

009(1 )
1

2 009
s

S
s

C
h

ρ
ρ

−
= −

⋅ +

    (4.14)

ku:

Sρ    është rezistenca elektrike e shtresës mbrojtëse në nënstacion, p.sh. asfalt, beton etj

Sh     trashësia e shtresës mbrojtëse
ρ     rezistenca elektrike specifike e tokës

4.12  Tensionet  maksimale të  lejueshme (të tolerueshme).  Llogaritja e tensioneve 
maksimale të lejueshme të prekjes dhe të hapit

Nëse duhet të llogaritet një rrjetë tokëzimi, atëherë, është e domosdoshme, të llogariten tensionet 
maksimale të lejueshme të mësipërme. 
Ato varen nga rezistencat elektrike specifike të tokës, shtresëzimet e saj  si dhe kohëzgjatja e rrymës 
që shkakton shokun elektrik. Tensioni maksimal që lind gjatë avarisë, nuk duhet të kalojë këto limite 
(limitin e tensionit të hapit dhe atë të prekjes), [96], [97].
Në funksion të peshës trupore të punonjësit në nënstacion, llogariten tensionet maksimale të lejueshme 
të hapit:
Për trupa me peshë trupore 50 [kg]:

              
 50

0116(1000 6 )h kg S s

s

V C
t

ρ= + ⋅ ⋅ ⋅     (4.15)

Për trupa me peshë trupore  70 [kg]:

   
 70

0157(1000 15 )h kg S s

s

V C
t

ρ= + ⋅ ⋅ ⋅
     

(4.16)

Në funksion të peshës trupore të punonjësit në nënstacion, llogariten edhe tensionet maksimale të 
lejueshme të prekjes:
Për trupa me peshë trupore 50 [kg]:

   
 50

0116(1000 15 )p kg S s

s

V C
t

ρ= + ⋅ ⋅ ⋅       (4.15)

Për trupa me peshë trupore  70 [kg]:

   
 70

0157(1000 15 )p kg S s

s

V C
t

ρ= + ⋅ ⋅ ⋅     (4.16)
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Nëse nuk ka shtresë mbrojtëse në nëstacion: C
S
 =1  dhe  ρρ =S .

Në rastin, kur llogaritet skenari: takimi dorë - dorë ose skenari metal - metal, atëherë, toka është
përjashtuar dhe në këto dy raste tensionet e lejuara llogariten:

                                                  50
0116

kg

s

U
t

=          

       
                       (4.17)

     

                                       

                                                 70
0116

kg

s

U
t

=                                                        (4.18)

4.13   Llogaritja e tensionit  maksimal,  të prekjes, gjatë avarisë,
në pikat e rrjetës së tokëzimit

Tensioni maksimal, është formë e tensionit të prekjes. Tensioni maksimal përfaqëson tensionin  
maksimal të prekjes të mundshëm  që mund të lindë në pikat e nënstacionit
Vlerësimi i tensionit  maksimal është bazë në projektimin e rrjetave të tokëzimit, të sigurta në kushte 
të caktuara, brenda nënstacionit dhe jashtë gardhit mbrojtës.
Me qëllim që rrjeta e tokëzimit të jetë e sigurt, tensioni  maksimal, duhet të jetë më i vogël nga 
tensioni i lejuar i prekjes. Në të kundërt duhet të ndryshohen disa të dhëna të projektimit, pra të 
modifikohen të dhënat.
Tensioni maksimal i prekjes, llogaritet në trajtën:

   M

imG
p L

KKI
V

⋅⋅⋅
=
ρ

max     (4.19)

ku

ρ       rezistenca elektrike specifike  e tokës [Ωm]

ML         gjatësia efektive  e përcjellësave [m]

im KK ,    dy koeficientë të cilët  lidhen me formën  gjeometrike  të  rrjtëës  së tokëzimit

Koefiicienti  mK , llogaritet:

        

21 (2 ) 8[ln[  ln[ 
2 16 8 4 (2 1)

ii
m

h

KD h D h
K

h d D d d K nπ π
+

= + − +
⋅ ⋅ −

           (4.20)

D       largësia  midis dy përcjellsave  paralel  në rrjetë

d      diametri  i përcjellësit të rrjetës

K
ii  

      një koeficient që merr parasysh   gjendjen e përcjellësave  të brendshëm në rrjetë me ato të 
          periferisë

K
h
     koeficient që merr parasysh thellësinë e vendosjes së rrjetës në tokë
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Koeficienti :

                                                        0

1
h

h
K h +=         (4.21)

ku:
 h

0
 = 1, është thellësia referuese e rrjetës.  

Për rrjetat  horizontale që kanë në  nyjet e perimetrit të tyre, elektroda vertikale si dhe në nyje të tjera 
të rrjetës, pra dhe në nyjet skajore  të saj, koeficienti, K

ii
= 1;

Për rrjetat e tokëzimit  që nuk kanë elektroda vertikale në nyjet e perimetrit, as në nyjet  skajore, por 
që kanë ndonjë elektrodë vertikale në nyjet jo periferike, koeficienti, K

ii
 , llogaritet në trajtën:

                    
n

ii

n

K 2

)2(

1
=                        (4.22)

 

Vlera e numrit  (n), varet nga numrat: n
a
 , n

b
 ,n

C
  dhe  n

d
.  Këta numra llogariten kështu:

            dcba nnnnn ⋅⋅⋅=   (4.23)

Dallojmë disa raste:

1. Kur rrjeta është katrore:  1=bn ; 

2. Kur rrjeta  është katrore dhe  katërkëndshe: 1=cn ;

3. Kur rrjeta është  katrore, katërkëndshe  dhe në formë të shkronjës  L: 1=dn ;
4. Ndryshe, koeficientët  llogariten  kështu:

            
p

c
a L

L
n

⋅
=

2
   (4.24)

            A

L
n p

b
⋅

=
4

    (4.25)

            
yx LL

A

yx
c A

LL
n ⋅

⋅
⋅

=
70

[   (4.26)

            
22
yx

m
d

LL

D
n

+
=              (4.27)
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ku

CL     gjatësia totale e përcjellësave  të vendosur horizontalisht [m]

pL    gjatësia periferike  e rrjetës [m]
D     largësia midis përcjellësave paralelë [m]
d      diametri i percjellësave të rrjetës [m]
h      thellësia e vendosjes  së rrjetës  horizintale të tokëzimit [m]
A      sipërfaqja e  rrjetës  së tokëzimit [m2]

xL    gjatësia maksimale e rrjetës sipas boshtit  x [m]

yL    gjatësia maksimale e rrjetës sipas boshtit  y [m]

mD    largësia  maksmale midis çdo dy pikave në rrjetë

Koeficienti  iK , llogaritet:

    nKi ⋅+= 14806440    (4.28)

Për rrjetat e tokëzimit që nuk kanë elektroda vertikale në nyjet e perimetrit, as në nyjet  skajore, por që 

kanë ndonjë elektrodë vertikale në nyjet jo periferike, gjatësia ML ,  që kërkohet  në formulën (4.19), 
llogaritet në trajtën:

          RCM LLL +=               (4.29)
ku:

RL   është gjatësia totale e gjithë elektrodave vertikale  [m];
Për rrjetat horizontale që kanë në nyjet e perimetrit të tyre, elektroda vertikale si dhe në nyje të tjera 

të rrjetës,  pra dhe në nyjet skajore të saj,  gjatësia ML ,  llogaritet në trajtën:

   
R

yx

r
CM L

LL

L
LL ⋅

+
⋅++= )(221551

22
            (4.30)

   4.14  Llogaritja  e tensionit  maksimal të hapit

Në se rrjeta e tokëzimit, plotëson  kushtin  që tensioni maksimal i prekjes, pVmax    si rregull, është  më 
i  vogël nga tensioni limit apo i tolerueshëm i prekjes, atëherë tensioni i hapit do të jetë edhe ai brenda 
tensionit limit. Tensioni i hapit, si rregull është më i vogël nga tensioni i prekjes.

Nga ana  tjetër, trupi është në kushte më lehtësuese, kur ndodhet në tension të hapit, sesa në tension të 
prekjes, për të njëjtën rrymë elektrike trupore. Kjo ndodh pasi në tensionin e hapit rryma shoqëruese 
nuk kalon në organet jetësorë sikurse është zemra.

Që  rrjeta e tokëzimit të jetë e  sigurt, duhet që tensioni i hapit, të jetë më i vogël nga tensioni limit 
përkatës.
Tensioni i hapit llogaritet në trajtën:
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   S

GiS
h L

IKK
V

⋅⋅⋅
=
ρ

max   (4.31)

   075 085s C RL L L= ⋅ + ⋅   (4.32)

Koeficienti  sK , llogaritet kështu:

   )501(11
2
1[1 2−−+

+
+⋅= n

S DhDh
K

π
                    (4.33)

Një rrjetë  me përcjellësa prej bakri sikurse e pamë, shërben për reduktimin e tensionit të hapit e 
të prekjes, por ajo mund të shërbejë në telekomunikacion si rrjetë referuese e sinjalit, apo si rrjetë 
tokëzimi për antenat, po ashtu për ekranim të pajisjeve elektronike. Pamje e një rrjete, paraqitet në 
figurën12.

Fig.12.   Rrjetë me përcjellës bakri , [105]

Duke patur parsysh  analizën e bërë  më sipër, më poshtë është ndërtuar një bllokskemë për  llogaritjen 
e rrjetës së tokëzimit të një nënstacioni.  Në figurën 13, jepet bllokskema e ndërtuar.
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Fig.13  Bllokskema e llogaritjeve të rrjetës së tokëzimit

4.15  Analiza e  një rrjete tokëzimi të nënstacionit  110/10 kV

Të dhënat e nënstacionit 

1. Vlera efektive  rrymës simetrike të  lidhjes së shkurtër,  në zbarat e tensionit 10 [kV];   
3I

0
 = 3180  [A]

2. Kohëzgjatja e rrymës së lidhjes së shkurtër, t
f
 = 0.5 [s]

3. Rezistenca elektrike specifike e  shtresës mbrojtëse në nënstacion,

 2500=sρ  [ cmµΩ⋅  

4. Trashësia e shtresës mbrojtëse, h
s
 =0.1 [m] 

5. Thellësia e vendosjes nga sipërfaqja e tokës së rrjetës horizontale, h=0.5 [m]

6. Rrjeta është në formë katrori, me brinjë 70 [m];
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7. Sipërfaqja e  parashikuar e rrjetës së tokëzimit,  A=  70x70 = 4900 [m2]

8. Largësia (hapi i rrjetës) midis përcjellësve paralelë, D = 7 [m] 

9. Gjatësia totale  e përcjellësve të rrjetës së tokëzimit, L=L
C 

= 1540 [m]

10. Rrjeta fillimisht mendohet  pa elektroda vertikale, L
R
= 0; L

r
= 0, figura14.

            11. Gjatësia periferike e rrjetës së tokëzimit, L
p
= 4x 70 = 280 [m].

70 m

70 m

                  Fig.14 Pamja e   rrjetës së tokëzimit, në formë katrori, me brinjë 70[m], me hap 10[m]

12. Llogaritim   koeficientin  C
s
  = 0.74

13. Llogaritim tensionet e lejuara të hapit dhe të prekjes për peshën trupore 70 [kg]

V
h  70kg

 =2686 [V]  ; V
p70kg

=838.2 [V]

14.Duke patur sipërfaqen e nënstacionit si dhe gjatësinë totale të përcjellësave,  llogaritim             
      rezistencën e rrjetës së tokëzimit, R

g
= 2.78 [Ω ]

15. Duke llogaritur  D
f
 = 1 dhe  S

f
 =0.6, llogaritim rrymën maksmale në  rrjetë, I

G
 =1908 [A]

16. Llogaritim tensionin maksimal që lind në rrjetë si pasojë e rrymës maksimale, 

      V
max

 = 5340 [V] i cili është më i madh së tensionet e lejuara të hapit e të prekjes 

      (shih pikën 12)

 17. Nga çfarë thamë më sipër, kërkohet të modifikohen të dhënat.  Modifikimin do t’a shohim
                 në sensin që  të zvogëlohet  tensioni maksimal.  Për këtë  rrjetës aktuale,  të dhënë në 

                 figurën11, do t’i shtojmë elektroda vertikale në skajet e rrjetës si dhe në  periferi të saj, 
                  siç tregohet në figurën15. Aktualisht rrjetës i janë shtuar 20 elektroda vertikale, me gjatësi
                  L

r
 =7.5 [m]  secila, kështu që gjatësia totale e elektrodave është:  L

R
 = 20 x 7.5 = 150 [m].

            
           18. Llogariten koeficientët  n

a
 , n

b , 
n

c, 
n

d
 

19. Koeficienti:                  ==
p

C
a L

L
n

2
11
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Fig.15.  Modifikimi i rrjetës së tokëzimit, duke i shtuar elektroda vertikale

20. Për rrjeta në formë katrore,  1=== dcb nnn  ;

21. Pra, koeficienti   1=⋅⋅⋅= dcba nnnnn

            22. Llogaritet  koeficienti  K
i
= 2.272

23. Diametri percjellësit  d = 0.01 [m]

24. Llogaritet koeficienti  K
m
 = 0.89

25. Llogaritet koeficienti K
ii
 = 0.57 si dhe koeficienti K

h
 = 1.225

26. Llogaritet tensioni maksimal në rrjetë, V
max

 = 1002.1 [V]

                  Ky tension është më  i madh se V
p70kg

= 838.2 [V]

27. Prandaj duhet të hyjmë përsëri në cikël, për të llogaritur rezistencën e re të rrjetës së        
      tokëzimit, duke filluar paraprakisht me llogaritjen e gjatësinë totale të përcjellësve në    
      rrjetë:

28. Gjatësitë janë:  L
C
 =1540 [m];   L

r
 =7.5 [m];  L

X
 =70 [m];  L

Y 
=70 [m];  L

R
=150 [m]

29.              R

yx

r
CM L

LL

L
LL )(221551

22 +
++=

   

            30. Llogaritim tensionin maksimal në rrjetë: V
max

= 747.4 [V] që është më i vogël se tensioni i  

                  prekjes V
p70kg

=838.2 [V];
31.Tani kontrollojmë  tensionin e hapit dhe e krahasojmë atë me tensionin e lejuar përkatës

32. Për këtë llogaritim koeficientin K
S
 = 0.406 .

33. Tensioni i hapit pas llogaritjeve, ka vlerën V
hmax

= 548 [V] që është shumë më  i vogël nga   
      tensioni  i lejuar i hapit V

h  70kg
 =2686  [V].

70 m

70 m
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Bazuar  në analizën e mësipërme, për rrjetat katrore të tokëzimit, është ndërtuar një program -1, në 
Matlab, kurse për rrjetat e tokëzimit në formë katërkëndshe, është ndërtuar një program -2, përsëri në 
Matlab. 

4.16. Përdorimi i programeve llogaritëse (software)  për  rrjetat e tokëzimit

4.16.1 Analiza e rrjetës së tokëzimit, me formë katrore, 70[m]x70[m].

Me software  ASPIX (Sparta Lightning Protection), [100], që u huazua për një periudhë një  mujore, 
me disa kushte, (Aspix Trial version), u shfrytëzua për analizën e  rrjetës së  mësipërme  me të dhënat 
e   treguara në paragrafin përkatës.  

Më tej po japim hap pas hapi  llogaritjet:  

Futen të dhënat, figura 16.

              

                                     Fig.16  Futja e të dhënave
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1. Ndërtohet  rrjeta  fillestare, katrore,  70 [m] x 70[m], figura 17.

                           

Fig.17  Rrjeta e tokëzimit, katrore, pa elektroda vertikale, me përmasa 70[m] x 70[m], me hap midis 
përcjellësve, me largësi: D =7 [m]

2. Rryma maksimale në rrjetë, është 2008 [A].
3. Ekzekutojmë programin dhe marrim shpërndarjen dy përmasore të tensionit të prekjes, figura18 
   dhe të hapit, figura19.  
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Fig.18. Shpërndarja e tensioneve  të prekjes, tensioni maksimal 961.2  [V] (ngjyra portokalli)
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           Fig.4.19  Shpërndarja e tensionit të hapit në rrjetën e tokëzimit, tensioni maksimal: 519.9 [V]

4. Software  ASPIX,  ka mundësinë e paraqitjes tri përmasore të tensionit të hapit, figura 20 si dhe të 
tensionit  të prekjes, figura 21.
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Fig.20  Tensioni i hapit, 3D
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Fig.21  Tensioni i prekjes, 3D
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          4.16.2 Analiza e rrjetës së tokëzimit, me përmasa  30[m]x30[m], 
      me anën e software SafeGrid, [101]

Pasi hapim programin, fillojmë me futjen e të dhënave, për parametrat e tokës dhe rrjetën përkatëse 
të tokëzimit.  Në figurën 22, paraqitet ikona me të dhënat:

             

.

Fig.22. Ikona me të dhënat fillestare

              

Më tej hapim ikonën, për të futur grafikisht të dhënat, për rrjetën e tokëzimit.

Në figurën 23, është dhënë forma e ikonës.   
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Fig.23.  Ikona e futjes grafike e të dhënave të rrjetës

Më tej, në figurën 24 shihet  futja, konkrete e të dhënave, në funksion të koordinatave të njerit skaj të 
segmentit: (start X, Start Y) që ka çdo segment i rrjetës, dhe koordinatave të skajit  tjetër të tij, (End X, 
End Y). Numri i segmenteve që ka rrjeta, është 180. Koordinata  (Start Z, End Z), paraqet  thellësinë 
e vendosjes  nga sipërfaqja e tokës e rrjetës së tokëzimit, shih figurën, Start Z = End Z= 0.5 [m], kudo 
për të gjitha segmentet.
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Fig.24  Futja e të dhënave për çdo segment, të rrjetës së tokëzimit

Në figurën 25, paraqiten të dhënat pas ekzekutimit të programit, ku së bashku me të dhënat  e  hyrjes 
(shih majtas ikonës), jepen rezultatet për rezistencën e rrjetës së ndërtuar të tokëzimit: 

Rg = 1.4796 [Ω  ] dhe tensionit maksimal në rrjetën e tokëzimit (Ground Potential Rise_GPR), të 
barabartë me 1479.56 [V]
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Fig.25. Ikona e rezultateve  për rezistencën e tokëzimit të rrjetës uniforme, me përmasa
30[m] x30[m], me numër final të segmenteve, gjithsej, 360, të njëjtë, me gjatësi secili, 3.33[m]  si dhe me 

diametër d = 0.01[m],  të përcjellësve prej bakrit, me përçueshmëri elektrike specifike, σ
r 
= 5.7 E +7 [S/m]

Më poshtë  po japim rezultatet e analizës grafike më anën e softit, të shpërndarjes së tensioneve të 
ndryshme:

1) Shpërndarja e vijave me potenciale të njëjta (potenciali kundrejt një pike me potencial zero, shumë 
larg  rrjetës), pra të tensionit sipërfaqësor, në sipërfaqen e tokës për pika me koordinata të ndryshme, 
ose V

abs
(x, y = konst), figura 26.
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Fig.26  Shpërndarja e tensionit sipërfaqësor, ose ),( konsyxVabs = dhe paraqitja një përmasore e vijave me 
potencial të njëjtë (shih vlerat me anë të ngjyrave)
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2) Shpërndarja dypërmasore  e tensionit  absolut (tensionit sipërfaqësor) në sipërfaqen e tokës, të 
shkaktuar nga rrjeta e tokëzimit, figura 27.

Fig.27. Shpërndarja dypërmasore  e tensionit  absolut (tensionit sipërfaqësor) në sipërfaqen e 
tokës, të shkaktuar nga rrjeta me rrymë, katrore e  tokëzimit
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3) Trajta tripërmasore  e tensionit sipërfaqësor (tensionit absolut), ),,( konstzyxVabs = , figura 28.

Fig.28. Paraqitja tripërmasore e tensionit sipërfaqësor, për rrjetën e dhënë
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4) Paraqitja një përmasore dhe dypërmasore e tensioni të hapit, figura 29 dhe  figura 30.

Fig.29 Paraqitja një përmasore e tensionit të hapit

                         Fig.30. Paraqitja dypërmasore e tensionit të hapit
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5) Paraqitja tripërmasore e tensionit të hapit, figura 31.

Fig.31. Paraqitja tripërmasore e tensionit të hapit

  

6) Paraqitja një  dhe dypërmasore e tensioni të prekjes, figurat: 32, 33    

             

Fig.32 Paraqitja një përmasore e tensionit të prekjes
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Fig.33. Paraqitja dypërmasore e tensionit të prekjes 

7) Paraqitja tripërmasore e tensionit të hapit, figura 34.

  .

Fig. 34.Paraqitja tripërmasore e tensionit të hapit
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4.17. Përdorimi i software- it ETAP- 6,  për analizën e impiantit të tokëzimit të 
nënstacionit 400 [kV],  Tiranë (Kashar)

Programi ETAP për analizën e rrjetave të tokëzimit, ofron paraqitje, një dy dhe tri-përmasore.
Në analizën e tij, ai mbështetet në standardet e IEEE  dhe për rrjeta jouniforme përdor metodën e 
elementeve të fundëm,  për të dhënë rezulatet e tensionit absolut, tensionit të prekjes dhe tensionit të 
hapit në mënyrë grafike.
Karakteristikat e programit:

1. Llogarit potencialet e lejuara (të tolerueshme) të hapit dhe të prekjes
2. Krahason potencialet aktuale, llogarit potencialet e prekjes dhe hapit 
3. Optimizon numrin e përçuesve bazuar në kosto dhe siguri 
4. Llogarit rrymën maksimale të lejuar të përçuesve të specifikuar 
5. Krahason rrymat e lejuara 
6. Llogarit rezistencën e sistemit te tokëzimit 
7. Llogarit potecialin  e tokës
8. Lejon një konfiguracion të tokës, me dy shtresa, përveç shtresës mbrojtëse në sipërfaqe të 

nënstacionit  
9. Konfigurimin e rrjetit të tokëzimit me anë të përçuesve, zbarave, elektrodave dhe rrjetave 
10. Paraqitja grafike 2D dhe 3D e tensionit absolut, të hapit dhe të prekjes dhe limiti i 

mbitensionit 
11. Llogaritje të tensioneve: absolut, të hapit dhe të prekjes, në çdo pikë të konfigurimit 
12. Grafikët 3D mund të orientohen në çdo drejtim të mundshëm 
13. Konfigurime të parregullta të çdo formë 
14. Rrjeta e tokëzimit mund të rrotullohet dhe të animohet 

Mbështetur mbi projektin e zbatuar në nënstacionin 400 [kV], Tiranë (Kashar), janë hedhur në modulin 
e programit ETAP-6, [102], rrjeta e impiantit të tokëzimit me sipërfaqe 84175 [m2] e përbërë nga 
përcjellës horizontal me seksion125 [mm2 ] dhe që ka edhe 16 elektroda vertikale me diametër 5 [cm] 
dhe me gjatësi 2.4 [m].  Në figurën 35, jepet ikona kryesore e futjes dhe manipulimit të të dhënave. 
Aty është vizatuar rrjeta e nëntacionit, në pamjen 1 D dhe 3D

 Fig.35. Ikona kryesore e modulit të analizës së rrjetave të tokëzimit,
me ndihmën e software  ETAP.
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Në figurën 36, paraqitet rrjeta 3D e tokëzimit, të nënstacionit 400 [kV].

Fig. 36

Në programin  ETAP,  nga të dhënat që kemi marrë nga operatori i sistemit të transmetimit OST,  për 
analizën e impiantit të tokëzimit të nënstacionit 400 [kV], kemi vendosur këto të dhëna:

1. Rryma e lidhjes së shkurtër trifazore  I
fg
 =10 [kA]

2. Koha e difektit  t
f
  = 0.1 [s]

3. Koha e çkyçjes të lidhjes së shkurtër t
c
 = 0.1 [s]

4. Thellësia e vendosjes së përcjellësit nga sipërfaqja e tokës është  h = 0.8 [m]
5. Përcjellësi është bakër, me seksion 125 [mm2]
6. Në periferinë e impiantit të tokëzimit, janë vendosur 16  elektroda vertikale 
       me diametër 5 [cm] dhe me gjatësi 2.4 [m]
7. Sipërfaqja e vendosjes së rrjetës është   A= 84175 [m2] 
8. Rezistenca elektrike specifike e tokës ρ

s
 = 2500  [Ω m]

Programi i modulit që shërben për  analizën e rrjetave  të tokëzimit, mbështetet në përputhje me stan-
dardet: IEEE 80-1986,  IEEE 665-1995 dhe IEEE 80-2000, [36], [37], [38].

Meqë rrjeta është jouniforme (nuk ka hap të njëjtë midis përcjellsave), shih figurën 35, moduli 
parashikon në raste të tilla, përdorimin e metodës së elementeve të fundme (FEM), për rrjetin 
400 [kV], Tiranë (Kashar). Nga ekzekutimi i programit, janë fituar shpërndarjet e tensioneve që i 
paraqitim, në figurat e mëposhtme.

1.Shpërndarja e tensionit absolut të tokës, figura 37 dhe figura 38.
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Fig. 37 Pamje  3 D dhe  2D e shpërndarjes së tensionit absolut në rrjetën e dhënë

Fig.38  Pamje tjetër  3 D dhe 2D e tensionit absolut të  rrjetës
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Rezultatet e potencialit absolut të tokës, të shprehura në ngjyra:

1. 1300-1350 volt) ngjyra e gjelbër 

2. (1350-1400 volt) ngjyra blu 

3. (1400-1450 volt) ngjyra e kuqe 

4. (1450-1500 volt) ngjyra rozë 

5. (1500-1550 volt) ngjyra kafe 

6. (1550-1600 volt) ngjyra e purpurt 

2)  Shpërndarja e tensionit të prekjes, figura 39 dhe figura 40. 

Fig. 39  Pamje  3 D dhe  2D e shpërndarjes së tensionit të prekjes në rrjetën e dhënë
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Fig.40.  Pamje tjetër 3 D dhe 2D e tensionit të prekjes të  rrjetës

Rezultatet e potencialit të prekjes të shprehura në ngjyra:
1. (0-60 volt) ngjyra e gjelbër 
2. (60-110 volt) ngjyra blu 
3. (110-160 volt) ngjyra e kuqe 
4. (160-210 volt) ngjyra rozë 
5. (210-260 volt) ngjyra kafe e hapur 
6. (260-310 volt) ngjyra bojë qelli 

3)  Shpërndarja e tensionit të hapit, figura 41, figura 42 si dhe figura 43.

 

Fig. 41. Pamje 3 D dhe 2D e shpërndarjes së tensionit të hapit, në rrjetën e dhënë
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Fig.42. Pamje tjetër  3 D dhe 2D e tensionit të hapit, të  rrjetës

Fig.43. Pamje e llojit tjetër 3 D dhe 2D e tensionit të hapit, të  rrjetës
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Rezultatet e potencialit të hapit të shprehura në ngjyra:

1. (0-25 volt) ngjyra e gjelbër 

2. (25-50 volt) ngjyra e gjelbër e errët

3. (50-75 volt) ngjyra e kuqe 

Në tabelën I, jepen në mënyrë të përmbledhur rezulatet e analizës  së rrjtës së tokëzimit të nënsatcionit 
400 [kV],Tiranë, Kashar, për dy raste, pra me lektroda vertikale dhe pa ato.

Tabela I

                                  Rezultati i analizës së rrjetës  me  elektrodat vertikale 

Vlerat e tensioneve të 
llogaritura, [V]

Vlerat e tensioneve të 
lejuara, [V]

 

Vendndodhja

     X                 Y 

Tensioni prekjes 275.4 643.7 37.9 262.88 

Tensioni hapit 98.2 3288.5 31.3 268.1 

Tensioni max     1584.8  

Rezistenca       0.16 (Ω) 

                                    Rezultati i analizës së rrjetës pa elektrodat vertikale 

Vlerat e tensioneve të 
llogaritura, [V]

 

Vlerat e tensioneve të 
lejuara, [V]

Vendndodhja

     X                 Y 

Tensioni prekjes 290.6 988.7 36.5 263.67 

Tensioni hapit 83.4 3288.5 31.3 268.1 

Tensioni max     1586.9  

Rezistenca       0.16 (Ω) 

1. Nga analiza e impiantit të tokëzimit, rezulton se rezistenca e tokëzimit është 0.16 [om]  
brenda normave të lejuara,

2. Tensioni i prekjes është 275.4 [V], brenda normave, meqë normat japin vlerat e lejuara të 
tensionit të prekjes 643.7 [V].

3. Tensioni i hapit është 98.2 [V], brenda normave, meqë normat japin vlerat e lejuara të 
tensionit të hapit 3288.5 [V]
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Përfundime  të kapitullit   4

1. Llogaritja e rrjetave të tokëzimit është shumë e rëndësishme, në mënyrë që të 
sigurohet që tensionet e prekjes dhe të hapit të jenë brenda normave të lejuara.

2. Në  rritjen e sigurisë së rrjetave të tokëzimit, ndikojnë  parametrat gjeometrike 
të rrjetës, rezistenca elektrike specifike e tokës, thellësia e vendosjes së rrjetës së 
tokëzimit, në raport me sipërfaqen e tokës.

3. Rritja e numrit të përcjellësve në rrjetë, pra zvogëlimi i largësisë së hapit midis 
përcjellësve, zvogëlon rezistencën elektrike të rrjetës së tokëzimit; kjo bën që të 
zvogëlohet tensioni maksimal në rrjetë gjatë avarisë.

4. Edhe rritja e sipërfaqes së rrjetës së tokëzimit, sjell zvogëlimin e rezistencës së 
tokëzimit, pra edhe të tensionit maksimal në rrjetë.

5. Një faktor tjetër që zvogëlon rezistencën e tokëzimit, është edhe vendosja e 
elektrodave vertikale në nyjet periferike të rrjetës,  si dhe në nyjet e tjera të saj. 

6. Vendosja e elektrodave vertikale, zvogëlon  tensionet e prekjes dhe të hapit , duke 
i sjellur ato brenda normave.

7. Gardhi rrethues i nënstacionit  duhet të tokëzohet në pjesë të ndryshme të tij.

8. Sipërfaqja e tokëzimit të nënstacionit, duhet të përfshijë edhe gardhin rrethues, duke 
e futur atë rreth dy deri tri metër.  Kjo bëhet me qëllim që të mbrohen gjallesat që 
mund t’i afrohen gardhit.
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KAPITULLI   5

Mbrojtja nga goditja direkte e rrufesë  e  ndërtesave, kullave , 
shtyllave dhe linjave të transmetimit. Vlerësimi i mbitensioneve 
dhe mbirrymave në zonën e kohës

  5.1  Standardet ndërkombëtare dhe përdorimi tyre

Specifikimet e sistemit të mbrojtjes nga  goditja e rrufesë,  kërkojnë  që analiza dhe projektimi i tyre të
përputhet me serinë standarde IEC 62305, [106]. 
Komisioni Ndërkombëtar i Elektroteknikës (IEC-International Electrotechnical Comission) është 
njësi përgjegjëse për implementimin e standardeve ndërkombëtare. Komitetet e saj teknike përbëhen 
nga përfaqësues nga standardet e shteteve të ndryshme,  ku çdo shtet ka të drejtën e një vote gjatë 
procesit të hartimit të standardit. Standardet zakonisht kanë një prefiks IEC për numrin e tyre.  
Standardet IEC prodhohen në anglisht dhe frengjisht. Për shumicën e shteteve adoptimi i këtyre 
standardeve bëhet vullnetarisht, dhe shpesh një pjesë e zgjedhur e përmbajtjes së standardit absorbohet 
dhe prezantohet si një përmirësim i standardit që ai shtet ka. 
Gjithashtu brenda Europës ekziston Komiteti Europian për Standardizimin Elektroteknik (CENELEC).  
Shtetet anëtare janë: Austria,  Belgjika,  Qipro,  Republika Çeke,  Danimarka,  Estonia, Finlanda,  Franca,  
Greqia,  Hungaria,  Islanda,  Irlanda,  Italia,  Lituania,  Letonia,  Luksemburgu, Malta,  Hollanda,  
Norvegjia, Polonia, Rumania, Sllovakia, Sllovenia, Spanja, Suedia, Zvicra dhe Mbretëria e Bashkuar.  
IEC dhe CENELEC punojnë paralelisht dhe anëtarët e CENELEC, votojnë për adoptimin e standardeve 
të reja të IEC, si standarde të CENELEC.  Komitetet e CENELEC mund të zgjedhin të bëjnë ndryshime 
me versionin  IEC.  
CENELEC prodhon standardet e veta, të cilat IEC nuk i plotëson.  Dokumentet  e  CENELEC prodhohen 
në anglisht, frengjisht dhe gjermanisht dhe të gjitha standardet e miratuara CENELEC do të kenë një 
shkurtesë EN.  Fakt i rëndësishëm me standardet CENELEC  është se me rregull, shtetet anëtare duhet 
të adoptojnë standardet e CENELEC si standarde kombëtare.  
Në procesin e adoptimit të këtyre standardeve, mund të lejohen ndryshime minimale. Ndryshimet 
mund të bëhen vetëm nën rrethana strikte.  Kur të tilla standarde adoptohen në nivel kombëtar, duhet 
të tërhiqet çdo standard kombëtar që bie në konflikt. 
Për seritë EN IEC 62350 të standardeve të mbrojtjes nga rrufetë, çdo shtet anëtar i  ka prezantuar në 
nivel kombëtar deri në muajin nëntor të 2006 dhe ka tërhequr çdo standard që bie në konflikt deri në 
muajin shkurt të  2009.   Në çdo nivel, përdoret një konventë e ndryshme emërtimi dhe shkurtese.  

Për shembull: 

■  IEC 62305-1  (versioni IEC)

■ EN 62305-1  (kopja e adoptuar nga më sipër  CENELEC)  

■  BS EN 62305-1  (Standardet kombëtare  britanike të adoptuara nga më sipër) 
Ky dokument fokusohet në standardet  IEC/EN dhe për një projektim më specifik; Standardet kombëtare 
të aplikueshme kërkojnë referim në mënyrë që të bëhen  ndryshime në to. Referenca në këtë dokument i 
jepet standardeve duke qenë standarde projektimi ose komponentësh.  Standardet e projektimit janë ato 
që përdoren në vlerësimin e  sistemit të rrufepritësit,  për të përcaktuar tipin dhe vendosjen e sistemit të 
mbrojtjes nga rrufetë. Standardet  e komponentëve janë ato që përdoren nga prodhuesi i komponentëve 
të mbrojtjes nga rrufetë,  për t’u siguruar që pjesët fizike i plotësojnë kushtet e cilësisë dhe specifikimeve.
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    5.2.  Seritë IEC 62305   

Seritë e standardeve IEC 62305  janë standarde për projektimin kryesor, duke i dhënë përdoruesit një 
sërë rregullash dhe opsionesh për të ofruar mbrojtjen e një strukture nga rrufetë.  Standardet mbulojnë 
mbrojtjen e strukturës dhe të pajisjeve duke përfshirë efektet e rrezatimit direkt dhe indirekt ndaj rrufesë.  
Ndërsa standardet IEC 62305 prezantojnë shumë aspekte të reja, ato janë kryesisht një harmonizim 
Europian i standardeve të mbrojtjes nga rrufetë,  të disa vendeve të ndryshme.  

IEC 62305  "Mbrojtja ndaj rrufeve"  përbëhet nga 4 pjesë  (dokumente): 

■ IEC 62305-1 Pjesa 1:  Parimet e përgjithshme  

■ IEC 62305-2 Pjesa 2:  Manaxhimi i rrezikut  

■ IEC 62305-3 Pjesa 3:   Dëmi fizik ndaj strukturave dhe rreziku për jetën  

■ IEC 62305-4 Pjesa 4:   Sistemet elektrike dhe elektronike brenda strukturave  

■ IEC 62305-5 Pjesa 5:   Shërbime  (Kjo pjesë nuk është dhënë)  

Standardet IEC 62305, zgjerohen, rinovohen dhe zëvendësojnë ato të mëparshmet.

p.sh.  
IEC 1024-1-1 (1993) & IEC 1024-1-2 (1998),  
IEC 61622 (1995 & 1996),  
IEC 61312-1 (1995),  
IEC 61312-2 (1998), 
IEC 61312-3 (2000) & IEC 61312-4 (1998).

Që kur seritë IEC 62305  u miratuan paralelisht si një standard  i  CENELEC,  versioni  EN  u bë identik 
me atë  IEC. Si një standard CENELEC kjo do të thotë se standardet EN 62305 kanë zëvendësuar 
standarde të vendeve të ndryshme, si  BS 6651,  NFC 17-100 dhe DIN VDE 018.  

    5.3. Seritë EN 50164  

Brenda Europës, CENELEC ka futur seritë e standardeve EN 50164.  Seritë EN 50164 janë standarde 
komponentësh me të cilat prodhuesit dhe shitësit e komponentëve të mbrojtjes nga rrufetë duhet të 
testojnë produktet e tyre për të verifikuar projektin dhe cilësinë.  Seritë EN 50164 përbëhen nga:

EN 50164-1   Komponentët e mbrojtjes nga rrufetë  

  (LPC) - Pjesa 1:  Kushtet për komponentët e lidhjes  

EN 50164-2   Komponentët e mbrojtjes nga rrufetë 

  (LPC) - Pjesa 2:  Kushtet për përcjellësit dhe elektrodat e tokëzimit  

EN 50164-3   Komponentët e mbrojtjes nga rrufetë 

  (LPC) - Pjesa 3:  Kushtet për izolimin e shkëndijave  

EN 50164-4:  Komponentët e mbrojtjes nga rrufetë 

  (LPC) -Pjesa 4:  Kushtet për kapëset e përcjellësve   
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EN 50164-5:  Komponentët e mbrojtjes nga rrufetë 
  (LPC) - Pjesa 5:  Kushtet për inspektimin e zhytjes së elektrodave të tokëzimit dhe   
  vulat e elektrodave të tokëzimit
EN 50164-6:   Komponentët e mbrojtjes nga rrufetë 
  (LPC) -Pjesa 6:  Kushtet për numëruesit e rrufeve  
EN 50164-7:  Komponentët e mbrojtjes nga rrufetë 
  (LPC) -Pjesa 7: Kushtet për komponentët e zgjerimit të tokëzimit.

Këto seri standardesh janë publikuar aktualisht te niveli IEC me emrin seritë  IEC 62561.  Seritë EN 
50164  janë standarde komponentësh, me të cilat prodhuesit dhe shitësit e komponentëve të mbrojtjes 
nga rrufetë, duhet të testojnë produktet e tyre për të verifikuar projektimin dhe cilësinë.
ERICO  ka përfunduar një regjim të gjerë testimesh me këto standarde dhe detajet mund të jepen sipas 
kërkesës.  

Fusha e  EN 50164-1 mbulon komponentët e lidhjes si lidhësat, komponentë transferimi dhe kalimi 
dhe pjesëza zgjerimi dhe bashkime testesh. Qëllimi i këtij standardi është që çdo lidhje mekanike midis 
majës së terminalit ajror dhe fundit të elektrodës së tokëzimit,  të testohet.  Kjo mbulon përcjellësit më 
të dukshëm dhe lidhjet më të dukshme tokësore, deri tek terminali ajror, baza e tij dhe lidhja e elektrodës 
së tokëzimit. Testimi  EN 50164-1  i   klasifikon produktet sipas aftësisë që kanë për t’i rezistuar rrymës 
e rrufesë me anë të një testi elektrik:  

■ Klasi  H – Punë e rëndë  (i testuar me 100 [kA] 10/350 [µs]),  ose
■ Klasi  N – Punë normale  (i testuar me 50 [kA] 10/350 [µs])  

Sipas vendit  të instalimit, me anë të një testi mjedisor: 
■ Sipër tokës  (dendësia e kripës dhe testet sulfurore të zonës),  dhe
■ Brenda në tokë  (testi i sulfateve dhe kloreve)  

Qëllimi i  EN 50164-2, është të tregojë mënyrën e  mbulimit të përcjellësit metalik,  përcjellësit e poshtëm 
dhe elektrodat e tokëzimit. Duhet theksuar se kushtet për përcjellësin metalik mbulojnë dhe terminalet 
ajrore.  Testet përfshijnë matjet për të konfirmuar përputhjen me kushtet minimale,  rezistencën specifike  
dhe testet mjedisore.  Elektrodat e tokëzimit  i janë nënshtruar disa testeve duke përfshirë teste përthyerje,  
teste ngjitje dhe teste mjedisore.  Çiftet  e elektrodave të tokëzimit dhe pajisja e  çiftimit gjithashtu  i janë 
nënshtruar testit të përplasjes  (goditje me  çekiç)  dhe kushteve të  IEC 62305-1. 

EN 50164-3 mbulon izolimin e hendekut të shkëndijave në sistemet e mbrojtjes nga rrufetë,  si ato që
përdoren për të lidhur metalin me një sistem mbrojtje nga rrufetë, ku lidhja direkte është e pamundur për 
arsye funksionale. EN 50164-4  mbulon procedurat e testeve dhe kushtet për kapëset  metalike dhe jometalike 
që përdoren në shumicën e çative dhe mureve për të siguruar sistemin e heqjes së ajrit dhe përcjellësit e 
poshtëm.  Kapëset që përdoren në atmosferën  shpërthyese duhet  t’i nënshtrohen disa kushteve të tjera që 
nuk përcaktohen në këtë standarde. EN 50164-5 mbulon kushtet dhe testet për vrimat e tokës dhe vulat 
e tokës të përbëra nga çeliku,  plastika,  betoni dhe shumë të tjera.  Testet e kapacitetit të ngarkesës 
së lidhjes dhe cilësisë së vulës janë testet kryesore që mbulon ky standard.

Në tabelën I, jepen nivelet e rrymës maksimale (kriteri i dimensionimit)  për nivelet e mbrojtjes, nga 
niveli  I deri te niveli  IV dhe probabiliteti në përqindje për  këto nivele.
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Tabela I.     

Kurse  në tabelën II jepen nivelet e rrymës minimale (kriteri i interceptimit) për nivele mbrojtje nga 
niveli I deri te niveli  IV dhe probabiliteti në përqindje për  këto nivele  

Tabela II. 

LPL I LPL II LPL III LPL IV

Rryma minimale e pikut ( në kA) 3 5 10 16

Probabiliteti që parametrat e vlerave të rrymës së  
rrufesë, të jenë më të mëdha se vlerat maksimale

 (të pikut ) të rrufesë
99 % 97 % 91% 84 %

Rrezja e sferës rrotulluese, në  (m) 20 30 45 60

Shënim: LPL- (angl. Lightning  Protection Level)

    5.4. Menaxhimi i rrezikut

IEC 62305-2  mundëson një procedurë për manaxhimin e rrezikut që mundëson një limit të 
tolerueshëm të rrezikut, metoda për të llogaritur rrezikun aktual, dhe pastaj vlerëson metodat e 
mbrojtjes, që duhen për të reduktuar rrezikun aktual që të jetë i barabartë ose më i vogël se rreziku 
i tolerueshëm.  Qëllimi kryesor i  këtij manaxhmi të rrezikut, është që të përcaktojë nëse kërkohet 
mbrojtje nga rrufetë, nëse po, të zgjedhë nivelin e mbrojtjes së domosdoshëm nga goditja e rrufeve.  
Niveli i mbrojtjes nga rrufetë, përcakton minimumin e nivelit të mbrojtjes nga rrufetë (LPL)  që 
përdoret për projektimin e mbrojtjes nga rrufetë.
Mbrojtja nga rrufetë mund të instalohet edhe kur procesi i menaxhimit të rrezikut mund të tregojë 
që nuk duhet, apo nuk është e nevojshme mbrojtja.  Mund të zgjidhet një nivel më i madh mbrojtje 
se ai që duhet,. Duhet thënë se dokumenti i IEC 62305-2  është më shumë se 100 faqe dhe shumë 
i ngjeshur dhe kompleks. Një manual i plotë analize i të gjitha rreziqeve, mund të kërkojë dhjetëra 
orë për t’u përfunduar.  Prandaj për shumicën e rasteve kryhet një analizë e reduktuar, mundësisht 
me një pajisje elektronike. Për këtë qëllim standardi i  IEC, vjen me një program dhe një program 
shtesë që gjithashtu është  i gatshëm. Për strukturat komplekse ose me rrezik të lartë, duhet të bëhet 
një analizë më e detajuar, duke përdorur të gjithë standardin.  

LPL I LPL II LPL III LPL IV

           Rryma maksimale e pikut  
           (në kA, vala 10/350 [μs]) 200 150 100 100

Probabiliteti që parametrat e vlerave të 
rrymës së  rrufesë, të jenë më të vogla se 

vlerat maksimale 
(të pikut ) të rrufesë

99% 97% 97% 97%
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5.4.1.  Konsiderata të përgjithshme për analizën e riskut

Përshkrimi i menaxhimit të rrezikut të plotë është përtej qëllimit të këtij dokumenti. 

Konceptualisht analiza e rrezikut ndjek procedurën si më poshtë, pra bëhet:   

□  Identifikimi i strukturës që do të mbrohet dhe mjedisit të saj;  
□  Vlerësimi i çdo lloj humbje që lidhet me rrezikun  (R

1
 deri te R

3
);  

□  Krahasimi i  risqeve  R
1
 me R

3
  me riskun (rrezikun) e lejuar, apo të toleruar:  R

T
,  për të përcaktuar nëse

     duhet mbrojtje apo jo;  
□  Vlerësimi i opsioneve të mbrojtjes: kriteri, risqet e llogaritura duhet të jenë më të vogla se ai i 
    tolerueshëm, d.m.th.   R

1
 deri tek R

3
 < R

T
; 

  
Mbrojtja nga goditja e rrufeve analizohet  në mënyrë që  R

1
, R

2
 dhe R

3
  të jenë të gjitha të 

barabarta ose më të vogla se rreziku i lejuar R
T
. 

Mbrojtja nga rrufetë, mund të justifikohet mbi rrezikun ekonomik R
4
 dhe përfitimin përkatës 

ekonomik.  Për këtë analizë ndiqet një procedurë e ndarë në IEC 62305-2.  Të gjithë këto rreziqe 
ndahen në komponentë rreziku individual, të cilët më pas vlerësohen duke pasur parasysh efektet 
e rrufesë direkte dhe indirekte mbi strukturën ose shërbimin. Kjo kërkon llogaritjen e numrit 
të ngjarjeve të rrezikshme, që lidhet me madhësinë e strukturës dhe dendësinë e  goditjeve të 
rrufeve. 

Programi i thjeshtuar i analizës konsideron:

•	 Dimensionet e strukturës   

•	 Vetitë e strukturës   

•	 Ndikimin mjedisor   

•	 Efektet ose shërbimet që bëhen në ndërtesë   

•	 Masat ekzistuese të mbrojtjes

Programi i thjeshtuar përputhet me IEC 62305-2, Në situata ku do të ndërtohen struktura identike, 
mund të ishte e përshtatshme që të bëhet një analizë e plotë e rrezikut; në këtë rast mund të përfitohet 
një kursim i vogël ekonomik dhe mund të aplikohet në shumë struktura.  

Në tabelën  III, jepen llojet e humbjeve si dhe vlerësimi i riskut (rrezikut), të strukturës dhe atij 
të  shërbimeve

Tabela III  [106]

Humbjet        Risku i strukturës       Risku i shërbimit 

L1 – Humbje jetësh 
        njerëzore

 R
1
 - Risku i humbjeve 

        të jetëve

L2 –Humbje e shërbimeve
       kryesore

R
2
 - Risku i humbjeve të

       shërbimeve kryesore
R’

2
 - Risku i humbjeve të

        shërbimeve kryesore

L3 –Humbje e trashëgimisë
       kulturore

R
3
 - Risku i humbjeve të

       trashëgimive kulturore

L4 - Humbje ekonomike    R
4
 - Risku i humbjeve ekonomike

R’
4
 - Risku i humbjeve

         ekonomike
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 5.4.2.  Burimet e dëmtimit, tipi  i  dëmtimit, tipi i humbjeve dhe rreziku i humbjeve

Për ata që interesohen për një kuptim më të mirë të procesit të menaxhimit të rrezikut, ose dëshirojnë 
të llogarisin manualisht rrezikun e një strukture,  duhet të njihen edhe me disa  hollësi si më poshtë. 
Ka rëndësi kuptimi i burimit të dëmtimit, tipi i dëmtimit dhe tipi i humbjeve meqë procedura e 
menaxhimit të rrezikut, vlerëson disa kombinime duke konsideruar strukturën, përmbajtjen, 
shërbimet dhe mjedisin me burimin dhe llojin e dëmit.
IEC 62305-1  prezanton konceptet e burimit të dëmtimit,  ku: 

□  S1 – Goditje rrufeje në strukturë  

□  S2 – Goditje rrufeje pranë strukturës  

□  S3 – Goditje rrufeje tek shërbimet  

□  S4 – Goditje rrufeje pranë shërbimeve

Në burimet e mundshme të dëmtimit për shkak të goditjes së rrufesë, janë identifikuar tre tipe të 
mundshme dëmtimi:

□  D1 – Dëmtimi i qenieve njerëzore për shkak të tensionit të prekjes  
□  D2 – Dëmtimi fizik (zjarr, shpërthim, sulm kimik)   
□  D3 – Dëmtim i sistemit të brendshëm elektrik ose elektronik, për shkak të impulsit 
             elektromagnetik të rrufesë

Me çdo lloj dëmtimi, identifikohen 4  lloje humbjesh:  

□  L1 – Humbja e jetës njerëzore   

□   L2 – Humbja e një shërbimi jetësor për publikun   

□   L3 – Humbja e trashëgimisë kulturore   

□   L4 – Humbje ekonomike (ndërtesat,  materialet që kanë brenda, shërbime të ndryshme)   

Kërkohet kujdes me termin “shërbime”, sepse është i varur në kontekstin e tij brenda standardit.  Kjo 
mund t’i referohet shërbimeve fizike të lidhura me ndërtesën (uji,  elektriciteti,  gazi, komunikimet, 
data etj), ose shërbime të mundësuara për publikun (shërbimet e informacionit). Qëllimi i shërbimeve 
për publikun, përfshin çdo lloj furnizuesi i cili për shkak të dëmtimit nga rrufetë,  nuk mund t’i 
ofrojë të mirat e tij ose t’i “shërbejë” publikut.  Për shembull: një supermarket i mbyllur për shkak 
të dëmtimit tek kasa e lekëve ose një kompani sigurimesh që nuk është në gjendje të bëjë punën për 
shkak të dëmtimit të telefonit ose internetit.  

Tabela IV, përmbledh llojet e dëmit dhe llojet e humbjeve për çdo burim dëmtimi  [nga IEC 62305-
1 Tabela 3].  Për secilën nga të parat e tre tipeve të humbjeve (L1, L2 dhe L3),  procedura  e  IEC 
62305-2 vlerëson rrezikun e humbjeve përkatëse  (R

1
, R

2
 dhe R

3
)  dhe i krahason ato me nivelet e lejuara.  

Për humbjen  L4,  kostoja ekonomike e humbjes me edhe pa mbrojtje nga rrufetë, krahasohet me koston 
e masave të mbrojtjes.

Tabela V, jep me detaje tipet e dëmit dhe humbjet e lidhura me një shërbim.  Meqë humbja dhe 
llogaritja e rrezikut të humbjes janë të ndryshme me atë të strukturës, simbolet  L’

2
 dhe L’

4
  përdoren 

për t’i diferencuar këto humbje. 
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Tabela IV. Dëmet dhe humbjet në një strukturë për burime të ndryshme [106]

Shkaku i dëmit (pika e goditjes) Tipi i dëmit Tipi i humbjes

S1 

Goditja e rrufesë në strukturë 

D1 – Plagosje 

L1 – Humbje jete njerëzore 

L4 – Humbje ekonomike 

D2 – Dëme fizike 

L1 – Humbje jete njerëzore

L2 – Humbje shërbimi 

L3 – Humbje trashëgimie

L4 – Humbje ekonomike 

D3 – Dëmtim i sistemeve 

L1 – Humbje jete njerëzore

L2 – Humbje shërbimi

L4 - Humbje ekonomike

S2 

Goditja e rrufesë afër strukturës 

D3 - Dëmtim i sistemeve

L1 – Humbje jete njerëzore

L2 – Humbje shërbimi

L4 - Humbje ekonomike

S3 

Goditja e rrufesë tek shërbimet 

D1 – Plagosje 
L1 – Humbje jete njerëzore

L2 - Humbje shërbimi

D2 – Dëme fizike 

L1 – Humbje jete njerëzore

L2 – Humbje shërbimi

L3 – Humbje trashëgimie

L4 - Humbje ekonomike

D3 - Dëmtim i sistemeve

L1 – Humbje jete njerëzore

L2 – Humbje shërbimi

L4 - Humbje ekonomike

S4 

Goditja e rrufesë afër shërbimeve

D3 - Dëmtim i sistemeve

L1 – Humbje jete njerëzore

L2 – Humbje shërbimi

L4 - Humbje ekonomike
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Tabela V.  Dëmet dhe humbjet në një strukturë për burime të ndryshme   

Shkaku i dëmit (pika e goditjes) Tipi i dëmit         Tipi i humbjes

S1 

Goditja e rrufesë në strukturë 

D2 – Dëme fizike  

D3 - Dëmtim i sistemeve  

L’
2
 – Humbje shërbimi

  L’
4
 - Humbje ekonomike

S3 

Goditja e rrufesë tek shërbimet

D2 – Dëme fizike  

D3 - Dëmtim i sistemeve  

S4 

Goditja e rrufesë afër shërbimeve
D3 - Dëmtim i sistemeve  

  5. 4. 3  Procedura e menaxhimit të riskut (rrezikut) dhe risku i lejuar

Për secilën nga humbjet  L1 deri te  L3,  rreziku  i humbjeve jepet nga  R
1
  te R

3
.  Më pas rreziku i çdo 

humbjeje krahasohet me rrezikun e lejuar: 

□  Nëse rreziku i llogaritur është i barabartë ose më i vogël se rreziku përkatës i lejuar  RT,  atëherë 
nuk kërkohet mbrojtje nga rrufetë. Nëse rreziku  i llogaritur është më i lartë se rreziku  i lejuar atëherë 
kërkohet mbrojtje.  Masat mbrojtëse duhet të vlerësohen për të reduktuar rrezikun e llogaritur dhe për 
ta bërë atë të barabartë apo më të vogël se rreziku i lejuar.  

□ Bllokskema te figura1 tregon procedurën e përgjithshme, ndërsa tabela VI, jep rreziqet e lejuara 
sipas standardeve ICE dhe BS (British Standard).  Rreziku i lejuar shprehet në formën e numrave të 
ngjarjeve për vit. Tabela VII shpreh vlerësimin e  riskut të humbjeve.

Tabela VI. Tolerancat e riskut  R
T
     

Tipi i humbjes  
R

T
 (vit -1)

IEC 62305 - 2 BS EN  62305 - 2

Humbje jete njerëzore
10 -5 (Risku 1 në 100 000) 10 -5 (Risku 1 në 100 000)

Humbje e shërbimeve publike
10 -3 (Risku 1 në 1 000) 10 -4 (Risku 1 në 10 000)

Humbje e trashëgimisë kulturore
10 -3 (Risku 1 në 1 000) 10 -4 (Risku  1 në 10 000)
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Në figurën 1,  jepet bllok skema për analizën e risqeve nga goditjet direkte në një objekt të dhënë.

Fig 1. Bllokskema për analizën e risqeve nga goditjet direkte në një objekt të dhënë [106]

Identifikimi i Strukturës së mbrojtjes

Identifikimi i tipit të humbjes lidhur me strukturën e mbrojtur  Rn
R1 Risku i humbjeve të jetëve njerëzore   
R2 Risku i humbjeve të shërbimeve publike   
R3 Risku i humbjeve të trashëgimive kulturore   

Identifikimi i nivelit të tolerueshëm të
        riskut për çdo humbje  R T

Për çdo humbje identifikimi dhe 
       llogaritja e Riskut R 1 2 3 

R 1,2,3, <  RT

NO

YES

Instalohen masa të mëtejshme mbrojtëse
      me qëllim që të zvogëlohen  R 1,2,3

Struktura është e mbrojtur në mënyrë të 
mjaftueshme ndaj këtij tipi të humbjes

Po

Jo
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Tabela VII  Vlerësimi i riskut të humbjeve . 

Përbërësit e riskut Shkaqet e dëmtimeve Tipi i dëmtimit Formula

R
A

S
1

D
1

   R
A
 = N

D
 x P

A
 x L

A

R
B

S
1

D
2

   R
B
 = N

D
 x P

B
 x L

B

R
C

S
1

D
3

   R
A
 = N

C
 x P

C
 x L

C

R
M

S
2

D
3

   R
M
 = N

M
 x P

M
 x L

M

R
U

S
3

D
1

   R
U
 = (N

L
+ N

DA
) x P

U
 x L

U

R
V

S
3

D
2

  R
V
 = (N

L
+ N

DA
) x P

V
 x L

V

RË S
3

D
3

  RË = (N
L
+ N

DA
) x PË x LË

R
Z

S
4

D
3

  R
Z
 = (NI+ N

L
) x P

Z
 x L

Z

    5.4.4  Komponentët e rrezikut   

Rreziqet nga R1 te  R4,  llogariten nga shuma e komponentëve të rreziqeve përkatëse: 

□ Rreziku i humbjes së jetës njerëzore:

                   R
1
 = R

A
 + R

B
 + R

C
(1) + R

M
(1) + R

U
 + R

V
 + RË

(1) + R
Z

(1)                                  (5-1)

1.  I aplikueshëm vetëm te strukturat me rrezik shpërthimi dhe spitalet ose struktura të tjera, ku   
     dështimi i sistemit të brendshëm vë në rrezik jetën njerëzore.   

□ Rreziku i humbjeve të shërbimeve ndaj publikut:   

                     R
2
 = R

B
 + R

C
 + R

M
 + R

V
 + RË + R

Z
                                             (5-2)

□ Rreziku i humbjes së trashëgimisë kulturore:   

                           R
3
 = R

B
 + R

V                                                     
(5-3)

□ Rreziku i humbjeve ekonomike:

                                    R
4
 = R

A
(2) + R

B
 + R

C
 + R

M
 + R

U
(2) + R

V
 + RË + R

Z     
 (5-4)

2. Vetëm për strukturat ku mund të rrezikohen jetët e kafshëve.
Secili komponent merret duke përdorur llogaritje të mëtejshme dhe duke përdorur tabelat e referimit 
bazuar tek ekuacioni i përgjithshëm:  

                                                             XXXX LPNR ⋅⋅=                                                 (5-5)

ku:  

 N -  numri i ngjarjeve të rrezikshme për vit    

         P
X
 -  probabiliteti i dëmtimit të strukturës

             L
X
 -  sasia e humbjeve    



137

Numri i ngjarjeve të rrezikshme për vit, merret ose nga hartat, ose nga të dhënat e ekpertëve dhe 
përdoret në dimensionet e strukturës,  gjatësinë dhe llojet e shërbimeve si dhe densitetin  e rrufesë në 
terren.  Dimensionet fizike të strukturës dhe shërbimet përdoren për të llogaritur zonën aktive të kapjes 
së rrufesë, dhe densiteti  i rrufesë në terren përdoret për të përcaktuar numrin e mundshëm të ngjarjeve 
në një vit.  Nga standardi, jepen një numër i madh metodash grafike dhe llogaritëse. Probabiliteti i 
dëmtimit merret nga tabelat e dhëna në standardet, me disa llogaritje të thjeshta. Sasia e humbjeve 
gjithashtu merret nga tabelat e dhëna në standardet me anë të disa llogaritjeve.  

 

 5.5. Llogaritja e parametrave të sistemeve (impianteve) të tokëzimit mbrojtës

Për analizën  e procesve kalimtare të shkaktuara nga goditja  direkte e rrufesë, është e domosdoshme 
njohja e parametrave  të sistemit mbrojtës nga goditja e rrufesë. Sistemet mbrojtëse janë ajrore si në 
ndërtesa të ndryshme civile dhe ushtarake, ashtu edhe ato nëntokësore, pra sistemet e tokëzimeve 
mbrojtëse.  Për llogaritjen e yre  më poshtë po japim formulat për llogaritjen e parametrave të ndryshëm.

Nëse njihet frekuenca maksimale e spektrit te  rrymës goditëse të rrufesë, f
max

,  atëherë mund të gjejmë 
gjatësinë minimale që duhet të ketë segmenti, pjesë e përcjellësit  me të cilin është ndërtuar rrjeta e 
tokëzimit. 

Gjatësia minimale e përcjellësit, është pjesë e gjatësisë minimale të valës. Ky kriter shërben për 
përdorimin e përafrimit kuazistatik të fushës elektrike dhe magnetike, me qëllim të llogaritjes së 
parametrave  sikurse janë  kapaciteti, induktiviteti statik i segmentit përkatës, me gjatësi të dhënë.

Nëse shënojmë me λ  gjatësinë e valës në tokë, e cila është më e vogël nga gjatësia përkatëse në ajër, 
atëherë:

     β
πλ ⋅

=
2

                                                   (5-6)

    

1
2 21( [ 1 ( ) 1)

2
σβ ω µε
ωε

= + +                  (5-7)

                                             

1
2 2

1
1( [ 1 ( ) 1)
2

v
ω
β σµε

ωε

= =
+ +

                (5-8)

ku:

   σµε ,,   janë  parametrat e tokës,  ku është vendosur sistemi mbrojtës i tokëzimit;

       fπω 2=  frekuenca këndore;

 v,β   janë përkatësisht  koeficienti i fazës dhe shpejtësia fazore e përhapjes së valës 
          elektromagnetike  në tokë.
Rezistenca aktive e përçuesëve të tokëzuesit, llogaritet duke patur parasysh dukurinë e skin-efektit. 
Kështu duke llogaritur thellësinë e depërtimit,δ  të valës në përçues:

     f⋅⋅⋅⋅
=

σµπ
δ

2
2

    [m]                 (5-9)
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     ))((
1

22 δσπ −−⋅⋅
=

oo rr
R  [ / mΩ      (5-10)

Kapaciteti për njësinë e gjatësisë, [21], [22], në rrjetat e tokëzimit, llogaritet me  anë të formulës:

     


4

s

s

l
C

dl dldl dl

r r

πε

Γ Γ ΓΓ

⋅
=

+∫ ∫ ∫ ∫
                 (5-11)

ose

                              çv II

l
C

+
⋅

=
πε4

                                (5-12)

Formula për llogaritjen e kapacitetit për njësinë e gjatësisë, kur përcjellsat nuk janë në tokë, pra 
në ajër (kujtojmë këtu shtyllat e GSM, shtyllat e tensionit të lartë, shtyllat e puseve të naftës etj,) 
llogaritet në trajtën:

                  



4

s

s

l
C

dl dldl dl

r r

πε

Γ Γ ΓΓ

⋅
=

−∫ ∫ ∫ ∫
   (5-13)

 

ku   I
v   

dhe  I
ç
  janë përkatësisht  integralet  dyfishe, që tregojnë përkatësisht ndikimin në kapacite-

tin vetjak dhe atij të pasqyruar,  kundrejt planit të tokës. Llogaritja e këtyre integraleve bëhet sipas  
rrugëve të treguara në figurën 2.

Fig.2  Koordinatat  lokale dhe globale, rrugët e integrimit, përmasat  e përçuesit

Integrimi bëhet sipas aksit të  segmentit (kurba Γ  në figurën 2) si dhe sipas sipërfaqes së segmentit 
e cila është paralel me aksin e tij (kurba  Γ  në figurën 2).  Mbështetur në këtë,  llogaritet integrali 
dyfish i marrë respektivisht, sipas  mënyrës së mësipërme, i cili vlerësohet në trajtën:

           

2 2
2 22 ( ln )o

v o o
o

l r ldl dl
I l l r r

r rΓΓ

+ +
= = ⋅ ⋅ − + +∫ ∫       (5-14)

Integrali  dyfish  i  dytë,  I
ç 
  pra ai midis përçuesit  dhe të  pasqyruarit të e tij në lidhje me sipërfaqen

 e tokës, gjendet në varësi nga pozicioni i tij kundrejt sipërfaqes tokës.  Dallojmë rastet e mëposhtme:
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a) Segmenti  paralel  me sipërfaqen e tokës;
b) Segmenti  pingul me sipërfaqen e tokës;
c) Segmenti i  pjerrët  kundrejt sipërfaqes së tokës;

Shohim rastet e veçanta

a) Segmenti  paralel me sipërfaqen e tokës;
Në këtë rast, kur përcjellësi është vendosur në një thellësi h,  atëherë duke shfrytëzuar  figurën 2, 

bëjmë  hr 20 →   dhe integrali i dyfishtë i llogaritur më sipër, na çon nga  çv II → .

Pra, në këtë rast, vlera e integralit çI , llogaritet si më poshtë:

  

 2 2
2 242 ( ln 4 2 )

2
s

s
ç

dl dl l h l
I l l h h

r hΓ Γ

+ +
= = ⋅ ⋅ − + +∫ ∫                 (5-15)

b) Segmenti pingul me sipërfaqen e tokës;

Nëse segmenti është pingul me sipërfaqen e tokës, shih  figurën 3, atëherë për zgjidhjen e integralit 

dyfish, bëjmë integrimin e parë në integralin dyfish që do të bëhet sipas rrugës SΓ  , kurse integrimi i 

dytë do të bëhet sipas sipërfaqes së përçuesit,  paralel me aksin e segmentit (kurba )Γ .

Në  këto kushte, për llogaritjen e  integralit dyfish, llogaritim së pari këta ndryshorë:

     lhhu ++= 211                      (5-16)

     lhhu −+= 212                      (5-17)

     213 hhu +=                          (5-18)

 

22
3

3
3

22
2

2
2

22
1

1
1 2 o

o
o

o
o

o
ç ru

r

u
arshuru

r

u
arshuru

r

u
arshuI ++⋅⋅−+−⋅++−⋅=     (5-19)
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Fig.3 Koordinatat lokale e globale për rastin b)

c) Segmenti i pjerrët kundrejt sipërfaqes së tokës;

Në këtë rast, shih fig. 4, llogaritim më parë gjatësinë e segmentit, duke patur si të dhëna: d, h
1
 dhe h

2

Fig.4 Përcjellësi i pjerrët dhe pasqyrimi i tij

Gjatësia e përcjellësit të pjerrët përcaktohet me formulën:

     
2

12
2 )( hhdl −+=         (5-20)
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Llogaritim koordinatat:

     
l

hh

hh
ZX pp ⋅

−
==

12

21 ),min(
     (5-21)

     
l

hh

hh
ZX kk ⋅

−
==

12

21 ),max(
     (5-22)

      
12cos 2

2

−=
l

dα                 (5-23)

dhe nëse  gjatësia e segmentit plotëson kushtin:  l >> r
o
  , atëherë, integrali dyfish, llogaritet në këtë 

rast, në trajtën:

   ),(),(),(),([2 pkkpkkppç ZXBZXBZXBZXBI −+⋅=  
(5-24)

Funksioni i përgjithsuar, B, llogaritet me formulën:

  
cos2cosln[),( 222 αα ⋅⋅⋅−+++⋅−⋅= ZXrZXXZXZXB o    (5-25)

5.5.1  Llogaritja e rezistencës tërthore (përçueshmërisë tërthore) që modelon rrymat e 
rrjedhjes,  që kalojnë nga përcjellësi (tokëzuesi) në tokë

Rezistenca tërthore që merr parasysh rrymat që rrjedhin nga segmenti përçues drejt tokës, ka dy terma: 
ajo që lidhet me rezistencën vetiake të rrjedhjes, R

v
  dhe ajo reciproke ose e çiftimit rezistiv, R

ç 
 ,[22] . 

  




2 2

1 1[  ( )
4 4

S

S
L V ç

dl dldl dl
R I I

l r r lπ σ πσΓ Γ ΓΓ

= + = ⋅ +
⋅ ⋅ ⋅ ⋅∫ ∫∫ ∫ ∫

 

(5-26)

Përçueshmëria tërthore ka trajtën:

      
L

L R
G

1
=        (5-27)

Integralet dyfishe në formulën (5-26), llogariten njëlloj si në rastet e mësipërme, duke patur 
parasysh pozicionin e përcjellësit të tokëzimit (segmentit përkatës).
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5.5.2  Metoda  kompjuterike  të vlerësimit të  riskut dhe perdorimi i software: Dehn Support  
Toolbox, në  vlerësimin e riskut në ndërtesën kryesore të  UPT

Analiza e riskut të goditjeve nga rrufeja me ndihmën e kompjuterit, sjell përparësi si nga ana e 
shpejtësisë së llogaritjeve, të përpikërisë së llogaritjeve si dhe të respektimit të standardeve sikurse janë 
IEC 62 305 etj. Software  Dehn Support Toolbox, [103], ka disa module, të cilat janë dhënë në figurën 4.  
Për analizën e riskut dhe ndërtimin e sipërfaqes mbledhëse të goditjeve direkte dhe indirekte të rrufeve, 
së pari ndërtohet planimetria, pra pamja  nga sipër e  ndërtesës kryesore duke futur dimensionet e saj, 
sikurse tregohet në figurën 5.  

Fig.5   Pamje e ikonës hyrëse, DEHN support toolbox
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Fig.6  Pamje nga sipër e ndërtesës kryesore të UPT

Pasi futim të dhënat e figurës  6, në software DEHN support, marrim përshkrimin e strukturës së 
mëposhtme, që jepet në figurën 7.
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Fig.7  Pamja e sipërfaqeve mbledhëse  dhe përmasat  e  objektit (UPT)

Më tej, me qëllim që të bëhet analiza e riskut nga goditjet e rrufesë në objekt, futen në fillim në 
modulin e Risk management, të dhënat për riskun e lejuar nga humbja e jetëve njerëzore si dhe të 
humbjeve të shërbimeve publike, të cilat janë zgjedhur në ikonën e treguar në figurën 8.
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Fig.8  Zgjedhja e risqeve të lejuara (të toleruara)

Më tej, pas plotësimit të ikonave të tjera që lidhen me dendësinë e goditjeve të rrufeve, për  km2 dhe 
për një vit,  si dhe  rajonit ku ndodhet objekti,  me pemë apo pa ato, zonë urbane apo agrare,  si dhe 
të mënyrave të furnizimit me energji elektrike, pra me linja ajrore apo kablore (te skermuara apo të pa 
skermuara) etj., marrim vlerësimin paraprak, për domosdoshmërinë e mbrojtjes.

Në figurën 9, paraqitet gjendja e risqeve të llogaritura nga softi, si dhe krahasimi i tyre me gabimet e 
toleruara.  

Fig.9   Risqet e llogaritura dhe ato të toleruara

Sikurse shihet nga figura 9, risqet në ndërtesë, kur ajo nuk  ka mbrojtje nga goditjet, janë më të mëdha 
nga risqet e toleruara. Për këtë  ripërsëritet analiza , duke patur paraprakisht, një nivel  të mbrojtjes të 
dhënë paraprakisht. Pasi dhamë LPL III, nga analiza me softin rezultoi që  ikona e  risqeve, ka pamjen 
e treguar në figurën10.
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Fig.10   Risqet dhe krahasimi mes tyre; risqet  janë më të vogla nga ato të toleruara

5.6   Llojet e mbrojtjeve të objekteve nga goditjet direkte të rrufeve

Shkurtimisht, llojet e mbrojtjeve të objekteve varen së pari nga niveli i mbrojtjes që sipas stadardit 
IEC 62 305, ndahen në 4  nivele mbrojtje. Niveli më i lartë i mbrojtjes është niveli I, pra  LPL I dhe 
më i ulëti është LPL IV.

Dallojmë dy  grupe mbrojtjesh nga goditjet e rrufeve:

1. Mbrojtje të  paizoluara nga objekti (pra të vendosura në objekt);
2. Mbrojtje të izoluara nga objekti (pra të vendosura jashtë objektit)

Mbrojtjet e paizoluara nga objekti ndahen në:
1.1 Mbrojtje me rrufepritësa apo me shufra të Franklin-it, figura 11
1.2 Mbrojtje me  ekrane, me konture apo me kafaze të modifikuar të Faradeit, figura 12 
1.3 Mbrojtje me përcjellësa të varur (p.sh. Alumin-Çelik), figura 13 

Fig. 11 Mbrojtja me rrufepritësa e parashikuar në ndërtesën e UPT
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Fig.12 Mbrojtja me ekrane, konture apo kafaz të modifikuar të Faradeit të një objekti

Fig.13  Mbrojtja me përcjellësa të varur e një çisterne lendësh djegëse
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2. Mbrojtjet e  izoluara nga objekti (pra të vendosura jashtë objektit), ndahen në:

2.1 Mbrojtje e izoluar nga objekti me një rrufepritës, figura 14
2.2 Mbrojtje e izoluar nga objekti me disa rrufepritësa, figura 16 
2.3 Mbrojtja e objektit me përcjellësa  të varur, fig.17

Fig.14  Mbrojtja e objektit me një rrufepritës dhe vëllimi mbrojtës (koni mbrojtës)

Nëse  kemi më tepër se një  plan referues, sikurse është treguar në figurën 15, atëherë kemi dy kënde 
mbrojtës për të njëjtin objekt. Kjo është mjaft e rëndësishme në përdorimin e këndit mbrojtës në 
ndërtesa me tarraca me lartësi të ndryshme nga toka. 

Fig.15  Objekti  me dy zona mbrojtëse (dy kënde mbrojtëse) për të njëjtin rrufepritës, si funksion i

planit referues (plani i tarracës dhe plani i tokës)

h1
Δ

A

B C0Vëllimi mbrojtës

α

α
1

Δ1
Δ2

h1 h1

h2

H

α
1 α

2
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Në figurën 16, tregohet  mbrojtja  e një objekti me metodën e këndit të mbrojtjes. Duket nga figura që 
kemi dy kënde mbrojtjeje 1α dhe 2α , për të njëjtin objekt, por me dy rrufepritës.

              

Fig.16  Mbrojtja e objektit me dy rrufpritës; Pamje në vertikal, ku shihen dy kënde të ndryshme 
mbrojtjeje dhe pamja horizontale me gjurmat e dy sferave të jashtme

Në figurën 17, paraqitet mbrojtja e një objekti me përcjellës të varur në dy shtylla. 

Fig.17  Mbrojtja e objektit me përcjellës të varur 

5.7 Metodat e llogaritjes së  mbrojtjes së jashtme të objekteve,
 nga goditjet direkte të rrufesë

Ato klasifikohen në dy grupe: Metodat e këndit të mbrojtjes dhe metoda e sferës rrotulluese.
Metoda e këndit të mbrojtjes 
Sikurse shihet nga fig.14, në se  pranë objektit  që duhet të mbrohet, vendose një rrufepritës me lartësi, 
h  nga plani referues, atëherë në funksion të nivelit të mbrojtjes që ka objekti, LPL I  deri në LPL IV,  
gjendet këndi  (α ) i  mbrojtjes, shih fig.13. Pasi ndërtohet koni mbrojtës (tripërmasor në hapësirë) ose 
trekëndëshi në plan, shihet më tej nëse objekti,është i mbrojtur (kur ai është brenda vëllimit mbrojtës), 
si  në fig.14. ose nuk është i mbrojtur, kur  ai del jashtë vëllimit mbrojtës.
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Δ2
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1
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Në figurën 18 tregohet familja e lakoreve për llogaritjen e këndit të mbrojtjes, kur jepet lartësia 
(gjatësia) e rrufepritësit, h  dhe niveli i mbrojtjes.

Fig.18   Familja e lakoreve për llogaritjen e këndit mbrojtës, kur jepen  lartësia (gjatësia) H e 

rrufepritësit dhe niveli i mbrojtjes së objektit: I, II, II dhe IV.

Theksojmë që standardet IEC 62 305 dhe EN  62 305 në funksion të nivelit  të  mbrojtjes, kanë hartuar 
tabela ku jepen këndet në funksion të lartësisë së rrufepritësit. 
Metoda e sferës rrotulluese, shërben për llogaritjen e zonave të mbrojtura në funksion të  nivelit të 
mbrojtjes. Në figurën 19,a,b,c,, [104], tregohen raste të përdorimit të sferës rrotulluese për llogaritjen 
e zonës së mbulimit apo zonës së mbrojtur për një rrufepritës.

Fig.19  a)  Pamje  vertikale e rrufepritësit dhe dy sferat rrotulluese me rreze 25[m] të cilat mbulojnë 
objektin me lartësi h

x 
; b) Pamje horizontale e gjurmës së objektit, si dhe  bashkesisë së qendrave të 

sferës; c) Pamje 3D, tripërmasore e zonës së mbulimit ndërtuar me anën e sferës rroutulluese
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Në tabelën VIII, jepen të dhëna të përgjithshme për rrezen e sferës rrotulluese R ,  të këndit të mbrojtjes, 
të hapit të rrjetës mbrojtëse ekranuese, të largësisë midis përcjellsave zbritës, si funksion i nivelit të 
mbrojtjes.

Tabela VIII  

5.8  Mbrojtja e ndërtesës kryesore  të UPT, nga goditja direkte e rrrufesë

Në figurën 20, është paraqitur mbrojtja me rrufepritësa, me lartësi 5 [m]  e ndërtesës kryesore të 
UPT, kurse në  figurën 21, jepen këndet përkatëse të mbrojtjes për gjatësinë e dhënë të rrufepritësit.

Fig 20   Mbrojtja me rrufepritësa me lartësi 5 [m] e taracave së ndërtesës kryesore të UPT   

Duke u mbështetur në standardin ndërkombëtar: IEC-62305, janë gjetur këndet e mbrojtjes, referuar 
planeve të ndryshme, të paraqitura në figurën 21.

Niveli 
mbrojtjes

Efiçenca e 
mbrojtjes

Rrezja 
e sferës  
rrotulluese

Këndi  mbrojtjes së rrufepritësit, kundrejt planit 
referues, në gradë

(lartësia: h)

Hapi i 
rrjetës
ekranit

Largësia
midis

përcjellësve
zbritës, në

 
R[m] 20[m] 30[m] 45[m] 60[m] >60[m] [m]      [m]  

I 0.98 20 25o * * * * 5 10

II 0.95 30 35o 25o * * * 10 15

III 0.9 45 45o 35o 25o * * 15 20

IV 0.8 60 55o 45o 35o 25o * 20 25

5 [m]5 [m]

5 [m] 5 [m]
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Fig.21   Përcaktimi i këndeve mbrojtëse, kundrejt planeve referuese që përcaktohen me ndihmën e nivelit  III 
të mbrojtjes 

Në figurën 22, paraqiten zonat e mbulimit nga goditjet e rrufesë. Shihet që ka tri pika të pa mbuluar 
plotësisht. 

Fig. 22   Zonat e mbulimit nga goditja e rrufesë sipas këndeve të mbrojtjes në figurën 21    

Në figurën 23, është paraqitur pamja nga sipër e taracave të ndërtesës kryesorte të UPT, ku shihen 
qartë zonat e mbulimit nga rrufepritësit të vendosur në taracat e ndërtesës kryesore, sipas planimetrisë 
së paraqitur. 

                       

70 0

49 0

70 0 70 0

70 049 0 49 0

49 0
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  Fig. 23   Pamje nga sipër e zonave të mbulimit nga rrufepritësit me gjatësi 5 m   

Nga këto figura, 22 dhe 23, shihet qartë që ka disa vende të dyshimta në të cilat nuk sigurohet mirë 
mbulimi i këtyre zonave nga goditja direkte e rrufesë. Për të shmangur mbulimin e paplotë si dhe 
për të rritur sigurinë e mbrojtjes së këtyre zonave nga goditjet e rrufesë, janë shtuar 5 rrufepritësa, në 
pikat të cilat dallohen qartë në planimetrinë e paraqitur në figurën 24.

Fig.24  Planimetria e vendosjes së rrufepritësëve me lartësi ( gjatësi) 5[m] 

si dhe atyre shtesë (me ngjyrë të kuqe)

Në figurën 25, paraqitet pamja 3D e vendosjes së  rrufepritësve me përmasat përkatëse në [m]
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Fig. 25  Planimetria  3 D vendosjes së rrufepritësave dhe atyre shtesë,
 me gjatësi 5[m]  mbi taracat e UPT 

Si pasojë e vendosjes së rrufepritësave shtesë, situata e mbrojtjes (mbulimi i objektit,  është  përmirësuar 
ndjeshëm). Kjo dëshmohet me rindërtimin e zonave të mbulimit me anën e këndeve mbrojtës që 
paraqitet në figurën  26.

70 0 70 0

70 0
70 0

45 0

45 0 45 0

45 0
70 070 0 70 0 70 0

                    Fig.26  Pamje  e mbrojtjes së përmirësuar nga vendosja e rrufepritësave shtesë
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Në figurën 27, është paraqitur pamja nga sipër e taracave të ndërtesës kryesore të UPT, pasi kemi 
shtuar edhe 4 rrufepritësa shtesë. Sikurse shihet qartë nga figura 27, bëhet mbulimi në mënyrë të 
përkryer i mbrojtjes nga goditja direkte e rrufesë i të gjithë taracave të ndërtesës së UPT. 

Fig 27  Pame nga sipër e zonave të mbulimit nga rrufepritësit me gjatësi 5 [m], pas vendosjes së  
rrufepritësave shtesë 

Është përdorur edhe metoda e sferave rrotulluese, figura 28, duke marrë rrezen e sferës R=45 [m], 
mbështetur në nivelin III të mbrojtjes, (LPL III).

Fig 28  Pamje e mbulimit të plotë duke përdorur, metodën e sferave rrotulluese. Ngjyra e gjelbër tregon zonat 
e mbuluara nga rrufepritësit. Rrezja e sferës  rrotulluese është R = 45[m], mbështetur në faktin që  objekti 

është i nivelit të III, (LPL III)
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5.9  Llogaritja e parametrave të  segmenteve të përcjellësve horizontalë  dhe vertikalë, 
të përcjellësve zbritës anësorë dhe atyre në kullën kryesore

Mbështetur në paragrafin 5.2 si dhe në planimetrinë  e treguar në figurën  25, u përcaktuan që  rrjeti 
mbrojtës, gjithsej 23 rrufepritësa prej hekuri, me gjatësi L=5[m]; nga të cilët  5 rrufepritës janë vendosur 
në kullën kryesore, kurse të tjerët janë ndarë në dy taracat anësore. Nisur nga pozicionet gjeometrike 
të përcjellësve (segmenteve), horizontalë dhe vertikalë, janë llogaritur parametrat e segmenteve. 
Gjatësia e segmentit është pranuar L=5 [m] nisur nga kriteri limit  i gjatësisë, për gjatësinë minimale 
të valës elektromagnetike të rrufesë. Frekuenca maksimale e rrufesë është marrë 2 [MHz].

Më poshtë mbështetur nga programet e hartuara në Matlab, po japim për secilin grup segmentesh, 
kapacitetin, induktivitetin për njësinë e gjatësisë si dhe rezistencën valore  ose ate karakteristike të 
segmetit.

I. Parametrat e percjellsave horizontale të  mbrojtjes nga goditjet direkte të rufese, në UPT

ro =  0.0033 [m] ; rrezja e percjellësit të bakrit, me seksion 35 [mm2]

R =   0.0126 [om/m] ; rezistenca  omike e percjellësit

            Tabela  I

 Parametrat  e segmenteve horizontale ne lartesi h  nga toka

__________________________________________

  Kap.           Indukt.        Imped.      h  

_________________________________________

 C[pF/m]    LL[uH/m]     Zs(om)     h(m)

________________________________________

________________________________________

ans =

    7.9174    1.3976  419.0972   15.0000

    7.8713    1.3894  416.6282   30.0000

>>

II.Parametrat e rrufepritësave  në taracën 15 [m] dhe atyre në kullën kryesore 30 (m)

S =  3.5000e-005   Seksioni i përcjellësit të rrufepritësit, në [m2]

ro =  0.0033           Rrezja e përcjellësit, në [m]

D =   0.0067          Diametri percjllësit, ne [m]

R =   0.0026         Rezistenca omike e përcjellësit, në [om/m]

Lloji i përcjellësit:   Hekur (Fe)
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            Tabela  II

 Parametrat e rrufepritesave  me percjellësa  hekuri 

________________________________________________

  Kap.           Indukt.      Imped.        h1       h2    

________________________________________________

 C[pF/m]     L[uH/m]   Z(om)      h1[m]   h2(m) 

_________________________________________________

_________________________________________________

ans =

    5.3317    2.0868   625.6151   15.0000   20.0000

    1.1309    2.6934      807.4815   30.0000   35.000

II.Parametrat e segmenteve  zbritës, nga taracat në tokë dhe  nga kulla kryesore në tokë:

1. Përcjellësit  zbritës (2 përcjellësa zbritës, në çdo taracë anësore, me gjatësi 15 [m]) ndahen 
në tri segmente, duke filluar nga toka deri në lartësinë 15 [m];

2. Përcjellësit zbritës (2 përcjellësa zbritës, në kullën  kryesore, me gjatësi 30 [m] nga toka), 
ndahen në 6 segmente, duke filluar nga toka, deri në lartsinë  30 [m];

3. Përcjellësit zbritës (2 përcjellësa zbritës, nga taracat anësore, në kullën kryesore, me gjatësi 
15[m]), ndahen në tri segmente, duke filluar nga taracat  anësore me lartësi 15 [m], deri në 
lartsinë  30 [m];

S =  3.5000e - 005 [m2]            Seksioni përcjellësit 

ro =  0.0033 [m]                      Rrezja e tij

D = 0.0067  [m]                      Diametri

R =  4.9603e-004 [Ω/m]       Rezistenca  e përcjellësve të rrjetit lidhës
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            Tabela  III  

Parametrat e e segmenteve zbrites nga taracat ne toke   me percjellesa  bakri 

________________________________________________

  Kap.           Indukt.    Imped.        h1      h2    

________________________________________________

 C[pF/m]     L[uH/m]   Z(om)      h1[m]   h2(m) 

_________________________________________________

_________________________________________________

ans =

    8.1656    1.3626  408.4947         0         5.0000

    6.6738    1.6672  499.8073    5.0000   10.0000

    5.9151    1.8810  563.9169   10.0000   15.0000

    5.3317    2.0868  625.6151   15.0000   20.0000

    4.8586    2.2900  686.5337   20.0000   25.0000

    4.4647    2.4920  747.1016   25.0000   30.0000

    >>

5.10 Analiza e mbitensioneve dhe mbirrymave, gjatë goditjes direkte të rrufesë në  
rrufepritësin qendror në taracën kryesore më anë të software ATPDraw-ATP

Duke shfrytëzuar rrjetin që lidh rrufepritësat, figura 27, është simuluar në ATP Draw, rrjeti përkatës.  
Në figurën 29 kemi paraqitur modelin e simulimit në ATP të rrjetit të rrufepritësave. 
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Fig.27   Modeli në ATPDraw i rrjetit mbrojtës të  ndërtesës kryesore të UPT,
  nga goditjet direkte të rrufesë

Nga analiza, në figurën 28, janë dhënë vala standarde e rrymës së rrufesë: 1.2/50 [us], me kreshtë 
10 [kA]  e ndërtuar sipas modelit  të Heidler-it.

Fig. 28  Vala standarde  e rrymës së rrufesë: 1.2/50 [us] me kreshtë 10 [kA] 
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Në figurën 29, jepet ligji i ndryshimit të mbitensionit në nyjen ku godet rrufeja me valën përkatëse.

Fig 29.  Ligji i ndryshimit të valës së  mbitensionit në nyjen goditëse të rrufesë 1,2 / 50  μs; 10 [kA], kur 
rezistencat e tokëzimeve janë R

t
 =10 [om] 

Nga analiza e kryer, është nxjerrë edhe ligji i ndryshimit të valës së tensionit, figura 30, në fundin e 
përcjellësit zbritës me gjatësi 30[m], nga taraca deri në tokë, në pikën ku bashkohet me rezistencën 
e tokëzimit, me vlerë R

t
 =15 [om].

Fig.30. Vala e tensionit në fundin e përcjellësit zbritës me gjatësi: L=30 [m] dhe rezistencë Rt =10 [om]
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Në figurën 31 po japim  valën e rrymës në fundin e përcjellësit zbritës me gjatësi L =30 [m]

Fig.31  Vala e rrymës  në fundin e përcjellësit zbritës me gjatësi L=30 [m] dhe rezistencë Rt =10 [om]
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Përfundime të kapitullit 5

1.  Për analizën e mbrojtjes së objekteve mbi tokë nga goditjet direkte të rrufesë, duhet 
të  përdoren standardet evropiane IEC  62 350-1, deri në serinë IEC-62 530-4. Kjo për 
shkak të mungesës së standardeve  të miratuar në vendin tonë.

2.  Para se të fillohet me projektimin  e sistemit të mbrojtjes nga goditjet direkte të rrufesë, 
duhet të bëhet më parë analiza e risqeve nga goditjet direkte. Pas kësaj përcaktohet 
niveli i mbrojtjes së objektit nisur nga kriteri, nëse risqet e llogaritura, janë më të vogla 
se risqet e tolerueshme.

3. Për analizën e risqeve autori ka përdorur një software  Dehn Toolbox Support, me 
një modul të të cilit duke futur të dhëna nga planimetriae objektit, sikurse është rasti 
i projektimit të ndërtesës kryesore të UPT, nga e cila rezultoi që niveli i mbrojtjes i 
kategorisë së III. Kjo u përcaktua pas shumë të dhënash për performancën  e objektit 
sipas standardit përkatës, ku pas së cilës shuma e risqeve të llogaritura ishte më e vogël 
nga risqet e toleruara.

4. Për llogaritjen  e sistemit të mbrojtjes, pasi  është llogaritur niveli i mbrojtjes përkatës, 
bëhet me dy metoda, ate të këndit të mbrojtjes dhe ajo e sferës rotulluese. Kështu, nisur 
nga niveli III i mbrojtjes, u përcaktuan këndet e mbrojtjes, për taracat anësore dhe 
kullën kryesore, të UPT.

5.  Nga analiza e mbitensioneve si dhe mbirrymave të sistemit të mbrojtjes, ka rezultuar 
se rritja e kohës së frontit të valës goditëse të rrymës rrufesë, sjell zvogëlimin e 
mbitensioneve  në nyje të  veçanta  të sistemit.

6. Me rritjen e vlerës së rezistencës së tokëzimit, rritet sidomos, tensioni në pikën e lidhjes 
së  përcjellësve zbritës me tokëzuesit. Kjo sjell  rritjen e tensionit të hapit, të prekjes 
duke sjellë  rrezik  të madh  për shokun elektrik të organizmave të gjalla.
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KAPITULLI I    6

Modelimi dhe analiza  e  mbitensioneve dhe      
mbirrymave  të  lindura nga goditja direkte e 
rrufeve  në shtylla  me destinacione të  ndryshme

 6.1.  Goditja direkte e rrufesë në shtyllën e antenave  të   telekomunikacioneve

Për industrinë e komunikimit pa përcjellës, mbrojtja nga rrufetë po paraqet gjithmonë një
domosdodshmëri në rritje për shkak të rritjes gjithmonë e më tepër të pajisjeve elektronike të 
sofistikuara, të montuara në shtylla të  veçanta.
Goditja direkte e rrufesë  në shtyllën e telekomunikacioneve, mund të shkaktojë mbitensione të 
rrezikshme, duke shkaktuar dëmtime të funksioneve të pajisjeve të ndjeshme si dhe tensione të 
rezikshme të hapit dhe të prekjes, në zonën përreth këmbëve të shtyllës.
Mbitensionet dhe mbirrymat të lindura nga goditja direkte në shtyllën me lartësi 60 [m] i kemi analizuar  
me ndihmën  e paketës së programeve kompjuterike ATPDraw - ATP, duke përdorur disa modele të 
simulimit të  shtyllave të këtij tipi. Në këtë kapitull studioj dhe bëj analizën e  procesit kalimtar 
elektromagnetik të shtyllave dhe linjave të ndryshme  të lidhura me to nën veprimin e impulsit direkt 
të rrufesë në majën e shtyllës.
Në analizën e procesit kalimtar të përhapjes së valës elektromagnetike, secili përcjellës i shtyllës, 
ndahet në segmente  të caktuar. Gjatësia e segmentit duhet të respektojë kriterin kufitar të gjatësisë që 
është pjesë e gjatësisë minimale të valës elektromagnetike, që lind nga goditja e rrufesë. Gjatësia e 
segmentit nuk duhet të jetë më e madhe  se  një e dhjeta e gjatësisë minimale të valës elektromagnetike. 
Kjo gjatësi vale është funksion i frekuencës maksimale në spektrin e kufizuar të frekuencave të rrufesë. 
Natyrisht, këtu ka rëndësi  koha e frontit të valës. Nga koha e frontit të valës së rrufesë, varet frekuenca 
maksimale e rrufesë dhe më tej sikurse e kemi parë në kapitullin e 5-të edhe  gjatësia minimale e valës 
elektromagnetike.

Për modelimin e procesit kalimtar  nga goditja e rrufesë në majën e shtyllës, segmentet që përfaqësojnë  
përcjellësit e ndryshëm të shtyllës, janë ekuivalentuar me linja me humbje me parametra të shpërndarë, 
ku sikurse do t’a shohim në paragrafët e mëposhtëm burimi i rrufesë, modelohet me një burim rryme,  
sipas Nortonit. Rezistenca ekuivalente e Nortonit, ka vlerën 1000 [om]. Vala e rrymës përfaqësohet 
me valët standarde të rrymave impulsive, sikurse janë trajtat: 1.2/50 [us]  8/20 [us] dhe 10/ 350 [us].

Për simulimin  kompjuterik valët standarde janë ndërtuar sipas funksionit të Heidler-it. 
Modeli matematik i përpunuar në ATPDraw, karakterizohet nga linja me humbje me parametra të 
shpërndarë, që bazohen në modelin një fazor të Clark-ut. Parametrat e ndryshëm të segmenteve si 
kapaciteti, induktiviteti dhe rezistenca valore llogariten me metodën analitike, të trajtuar në kapitullin 
e 5-të.
Mbi këtë bazë janë ndërtuar disa programe në Matlab, mbështetur sa më sipër, me anën e të cilëve janë 
përcaktuar të gjithë parametrat e nevojshëm për simulimin në ATPDraw-ATP.
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6.2 Llogaritja e  parametrave të një nga shtylle tipike të  telekomunikacionit  në Shqipëri

Në vendin tonë ka dy tipe shtyllash: Shtylla me bazë katërkëndshe (ose katrore), figura 1 dhe ato me  
bazë  trekëndshe, figura 2.

Fig.1 Shtyllë me bazë katrore
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Fig.2 Shtyllë me bazë  trekëndshe

Në analizë kemi marrë një shtyllë me bazë katrore. Për qëllime të analizës, shtylla është përafruar, në 
trajtën e treguar në figurën 3. Përmasat e shtyllës janë në metër. Pamja  3D (tri përmasore) jepet më 
poshtë. Segmentet e shtyllës për qëllime të analizës, janë emërtuar me shkronjën S

1
 , S

2
, e kështu me 

radhë. Nyjet, ku lidhen segmentet midis tyre, janë  emërtuar me numra (shih figurën 3).

Nga figura 3 shohim që kemi vetëm dy grupe segmentesh nga ana gjeometrike  kemi pra:

1. Segmente paralel me sipërfaqen e tokës;

2. Segmente të pjerrëta kundrejt sipërfaqes së tokës;

Në figurën 4, tregohet pamja 2D (dy përmasore) e  gjatësive dhe pozicionit gjeometrik si dhe lidhjeve 
midis tyre të segmenteve të ndryshme. Llogaritja e kapaciteteve dhe induktiviteteve në njësinë e 
gjatësisë si dhe të rezistencave valore  është bërë me metodën analitike, të treguar në kapitullin e 5-të. 
Në fillim është ndërtuar një program në Matlab, në dalje të të cilit, marrim tabelat  e parametrave të 
segmenteve sipas pozicionit gjeometrik të tyre.



166

S5

S5 S5

S5

S10

S4S4

S4
S4

S9

S3S3

S3
S3

S8 S8S8 S8

S2
S2

S2
S2

S7

S1

S1

S1
S1

11 

1 2

3
4

5
6

7
8

9 10 

12 

13 14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

h = 48 m

h = 36 m

h = 24 m

h = 12 m

X

Y

Z

h = 60 m

S6 S6

S6 S6

S7 S7 S7

S9 S9
S9

S10 S10
S10

Fig.3 Pamje tripërmasore e shtyllës me bazë katrore dhe të dhënat gjeometrike të saj
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Fig.4 Pamje 2D (dypërmasore) e shtyllës me emërtimet e segmenteve dhe gjatësitë e tyre

Më poshtë, po japim të dhënat e fituara nga program në Matlab për segmentet horizontale; Kemi 
parasysh që  në çdo kat  të shtyllës së dhënë në figurën 3, kanë të njëjtin pozicion gjeometrik kundrejt 
sipërfaqes së tokës. Kështu p.sh., në katin e parë, shihni figurën 3, midis nyjeve 1, 2, 3 dhe 4, janë 
lidhur segmentet  që kanë të njëjtin  emërtim  S

1
, pra në rreshtin e  parë të tabelës I, kemi të dhënat për 

segmentin S
1
 e me radhë më tej.
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>>

Rezistenca omike e segmentit horizontal  të shtyllës, në [om/m]

R =  2.8259e-005

Frekuenca maksimale e rufese; fmax ne [MHz]

fmax =   2

___________________________________________-

 Gjatesia minimale e vales, Landa_min, në [m] 

Landamin =  150

___________________________________________

 Gjatesia kufitare e segmentit, në [m]             

deltaL = 15

____________________________________________________

       

    Tabela I 

 Disa te dhena per gjeometrine, frekuencen dhe  gjatesine e vales e te segmentit

                                                                    

 ro1 [cm]     fmax [MHz]     Landamin [m]   delta L [m]     

ans =

    3.2000    2.0000  150.0000   15.0000

____________________________________________________

                                                    

            Tabela  II

 Parametrat e segmenteve horizontale

__________________________________________

  Kap.           Indukt.  Rez.valore  Gjatesia  Segmentet

__________________________________________

 C [pF/m]     L [uH/m]   Z (om)       L [m]     Emertimi

________________________________________

________________________________________
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ans =

    8.6170    1.2912  387.0947   12.0000      S1

   10.0163    1.1108  333.0163   10.0000     S2

   10.6686    1.0429  312.6552    8.0000      S3

   11.3836    0.9774  293.0174    6.0000      S4

   12.4640    0.8927  267.6201    4.0000      S5

>>

Më  poshtë po japim të dhënat  e fituara nga program tjetër në Matlab për segmentët e pjerrët

Rezistenca omike e segmentit të  pjerrët

R =  2.8259e-005

            Table  III

 Parameterat e segmenteve të pjerrët

__________________________________________

  Kap.       Indukt.   Rez. Valore     Gjatësia

__________________________________________

 C [pF/m]     L [uH/m]   Z (om)       L [m]

________________________________________

________________________________________

ans =

    9.9753    1.1149  334.3097   12.0934

   10.0043    1.1116  333.3425   12.0934

   10.0572    1.1058  331.5898   12.0934

   10.1856    1.0919  327.4073   12.0934

   11.0903    1.0028  300.6990   11.5974

>>
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6.3  Modeli  në  ATPDraw  i shtyllës së telekomunikacioneve me linja me humbje me
             parametra të shpërndarë, ndërtuar sipas modelit të Clark-ut.

Ky model është paraqitur në figurën 5.

Fig.5  Modeli në ATPDraw i shtyllës së telekomunikacioneve, me linja me humbje me parametra të 

                                                          shpërndarë sipas Clark-ut

Rezistencat e tokëzimit janë zgjedhur si rezistenca konstante, të cilat gjatë simulimeve të ndryshme, 
janë ndryshuar nga  R

t 
=10 [om], në R

t 
=5 [om]. 
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                   6.4  Të dhëna të simulimeve në shtyllën e telekomunikacioneve

Gjatë simulimeve, janë përdorur  trivalë standarde   të rrymës impulsive të rrufesë.

1. 1.2/50 [us] ,   me kreshtë 100 [kA];
2. 8/20   [us],  me kreshtë   100 [kA];
3. 10/350 [us], me kreshtë   100 [kA];

 Në figurën 6, është  dhënë bashkësia  e valëve standarde, të cituar më sipër.

Fig.6. Valët goditëse të rrymave të burimit në modelin ATPDraw

Të shohim disa raste të simulimeve: 

Rasti i parë:  Vala goditëse e rrufesë: 10/350[us], me kreshtë 100[kA] dhe me rezistenca tokëzimi 
në këmbët e shtyllës: Rt =50[om] (në zona malore apo shkëmbore). Burimi i rrymës në modelin 
ATPDraw, figura 5, ka në paralel rezistencën 1000 [om].

Nga simulimi me këta tregues, kemi fituar tensionin në majën e shtyllës, të dhënë në figurën 7 dhe atë 
në  njërën këmbë të shtyllës, të dhënë në figurën 8.
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Fig.7  Vala e tensionit në majën e shtyllës, për valën standarde të rrymës së rrufesë, 10/350[us], me 
kreshtë 100 [kA] dhe me rezistencë tokëzimi Rt =10 [om]

Fig.8  Vala e tensionit në njërën këmbë të shtyllës  me Rt =10 [om], me impuls rrufeje:10/350 [us], 
dhe me kreshtë 100 [kA]
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Rryma në njërën këmbë të shtyllës që kalon në tokë nëpërmjet rezistencës së tokëzimit, Rt =10[om],  
është dhënë në figurën 9.

Rasti i dytë: Vala goditëse  e rrufesë: 10/350[us], me kreshtë 100[kA] dhe me rezistencë tokëzimi në 
këmbët e shtyllës: Rt =100[om] (në zona malore apo shkëmbore) Burimi i rrymës në modelin ATP 
Draw, paraqitet me qarkun e Nortonit, figura 5, ai ka në paralel rezistencën e Nortonit: 1000 [om].
Nga simulimi me këta tregues, kemi fituar tensionin në majën e shtyllës, të dhënë në figurën 10 dhe 
atë në njërën këmbë të shtyllës, të dhënë në figurën 11.

Fig.9. Vala e rrymës në njerën këmbë të shtyllës, Rt =10[om], nëse  vala e rrufese, ka 
trajtën: 10/350 [us], me kreshtë të rrymës: 100 [kA], 

Fig.10 Vala e tensionit në majën  e shtyllës: Rt =100[om], në çdo këmbë kur  vala e rrufesë 
është e trajtës: 10/350 [us], 100 [kA]



174

    

Fig.11 Tensioni në këmbën e shtyllës, kur Rt =100 [om], me valë të rrymës së rrufesë,
të trajtës 10/350 [us], 100 [kA]

Fig.12 Vala e rrymës në njërën  këmbë të shtyllës, me Rt = 100[om]; vala e rrufesë 10/350[us]     
                                                 dhe me kreshtë të rrymës: 1 [kA].



175

Rasti i tretë: Vala goditëse  e  rrufesë: 8/20[us], me kreshtë 100[kA] dhe me rezistencë  të  tokëzimit 
në këmbët e shtyllës : Rt =10[om].Burimi i rrymës në modelin ATPDraw, figura 5, ka në paralel 
rezistencën 1000 [om].
Nga simulimi me këta tregues, kemi fituar  tensionin në  majën e shtyllës dhe në këmbën e saj, të 
dhënë në figurën 13. 

Fig.13 Tensionet në majë dhe në këmbën e saj, për valën goditëse të rrufesë 8/20[us] dhe me kreshtë 
100 [kA], Rt =10 [om].

Në figurën 14 jepet rryma në këmbën e shtyllës që kalon  në rezistencën e tokëzmit Rt =10 [om].

Fig.14 Vala e rrymës në një nga këmbët e shtyllës: vala goditëse e rrufesë: 8/20 [us], me kreshtë 
100 [kA] dhe   Rt =10 [om]
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Rasti i katërt: Vala goditëse e rrufesë: 8/20[us], me kreshtë 100[kA] dhe rezistenca tokëzimi në 
çdo këmbë të shtyllës: Rt =100 [om].Burimi i rrymës në modelin ATPDraw, figura 5, ka në paralel 
rezistencën 1000 [om]. Nga simulimi me këta tregues kemi fituar tensionin në majën e shtyllës dhe 
në këmbën e saj, të dhënë në figurën 15. 

Fig.15. Tensionet në majë dhe në njerën  këmbë të shtyllës: Vala goditëse e rrufesë: 8/20 [us], me 
kreshtë 100 [kA] dhe rezistencë tokëzimi në njërën nga këmbët: Rt =100 [om].

Rasti i pestë: Vala goditëse e  rrufesë: 1.2/50 [us] me kreshtë 100 [kA] dhe rezistenca tokëzimi në 
çdo këmbë të shtyllës: Rt =10 [om].Burimi i rrymës në modelin ATPDraw figura 5, ka në paralel 
rezistencën 1000 [om].
Nga simulimi me këta tregues, kemi fituar tensionin në  majën e shtyllës, të dhënë në figurën 16. 

Fig.16 Tensioni në majën e shtyllës: vala goditëse e rrufesë:1.2/50 [us], me kreshtë 
100 [kA] dhe me rezistencë tokëzimi në njërën nga këmbët, Rt =10 [om]
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Në figurën 17  paraqitet tensioni ne këmbën e shtyllës për  valën goditëse të rrufesë: 1.2/50 [us] dhe 
me kreshtë të rymës 100 [kA] dhe rezitencë të tokëzimit në njërën nga këmbët e saj: Rt =10 [om]

Fig.17 Tensioni në këmbën e shtyllës, vala goditëse e rrufesë në majë të saj 1.2/50 [us], me kreshtë të 
rrymës: 100 [kA] dhe me rezistencë të tokëzimit në njërën nga këmbët e saj Rt =10 [om]

Rasti i gjashtë: Vala goditëse e  rrufesë 1.2/50 [us] me kreshtë 100 [kA] dhe me rezistencë tokëzimi 
në çdo këmbë të shtyllës: Rt =100 [om].Burimi i rrymës në modelin ATPDraw figura 15, ka në paralel 
rezistencën 1000 [om]. Nga simulimi me këta tregues, kemi fituar tensionin në  majën e shtyllës dhe 
në njërën nga këmbët e saj, të dhënë në figurën 18.

Fig.18  Tensionet në majë dhe në këmbë të shtyllës, kur vala goditëse e rrufesë ka trajtën 1.2/50 [us], 
me kreshtë të rrymës 100 [kA] dhe rezistencë të tokëzimit në njërën nga këmbët e saj Rt =100 [om].
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Në figurën19 jepen për krahasim dy lakore të rrymës: njëra në majë dhe tjetra në njerën nga këmbët e saj.

Fig.19.  Rryma në majë të shtyllës dhe në njërën nga këmbët e saj; vala e rrufesë 1.2/50 [us] dhe 
me kreshtë 100 [kA], kur rezistencate tokëzimit në këmbët e shtyllës,janë Rt =100 [om].

Në figurën 20, janë krahasuar dy tensionet  në majën e shtyllës, për të njëjtën valë goditëse të rrufesë 
1.2/50 [us] dhe me kreshtë të rrymës 100 [kA] por për  dy raste të ndryshme të rezistencave të tokëzimit 
Rt =100 [om] dhe Rt =10 [om].

Fig.20  Krahasimi i dy tensioneve në majën e shtyllës, për të njëjtën valë goditëse të rrufesë 1.2/50 [us] me 
kreshtë të rrymës 100 [kA], por për dy raste, me rezistenca tokëzimi 100 [om] dhe për Rt = 10 [om]
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Nga krahasimi, figura 20, del se  në dy  tensionet e lindura në majën e shtyllës nga goditja e së njëjtës 
valë të rrufesë, për dy rezistenca të ndryshme tokëzimi, kanë vlera maksimale që nuk ndryshojnë 
shumë nga njëra tjetra, por vërejmë që kur rezistenca e tokëzimit është e vogël Rt =10 [om] vala e 
tensionit në majë të shtyllës, ka karakter lëkundës me dobësim të ngadaltë të vlerave të tensionit. 

Në rastin kur rezistenca e tokëzimit  është Rt =100 [om]  lëkundjet  e valës së tensionit, në majë të 
shtyllës, dobësohen shpejt. 

Të shohim tani se çfarë ndodh  me tensionet në pikat ku lidhen rezistencat e tokëzimit, për të njëjtën 
valë goditëse 1.2/50 [us]  me kreshtë 100 [kA] por për dy rezistenca të ndryshme, si më sipër, paraqitur 
në figurën 21. 

Shihet pra, që për të njëjtën valë goditëse të rrufesë, në të njëjtën shtyllë, por për dy rezistenca tokëzimi 
të ndryshme, tensionet që lindin në këtë nyje, ndryshojnë shumë nga njëri - tjetri. Tensioni është 
shumë i madh në rastin kur  Rt =100 [om], se sa në rastin kur Rt =10 [om].  

Në figurën 22, janë krahasuar valët e rrymave, për dy rezistenca tokëzimi.

Fig.21. Krahasimi i dy tensioneve, në nyjen ku lidhet rezistenca e tokëzimit, por për dy vlera të saj: 
Rt =100 [om] dhe Rt =10 [om]. Vala goditëse e rrufesë është e njëjtë 1.2/50[us] me kreshtë 100[kA]  
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Fig.22. Krahasimi i valëve të rrymave në dy rezistencat e ndryshme të tokëzimit

 Rt =100 [om] dhe Rt = 10 [om] për të njëjtën valë goditëse të rrufesë 100 [kA] dhe 1.2/50 [us] 

6.5 Vlerësimi i mbitensioneve në izolatorët e varur në një shtyllë të tensionit 400 [kV] 
të shkaktuar nga goditja direkte e rrufesë

 Në këtë  paragraf  kemi për qëllim  të  vlerësojmë si ndikon  rezistenca e  tokëzimit të shtyllës, në 
vlerën e mbitensioneve në njërin nga izolatorët  e pjesës së sipërme të saj, kur  veprojnë  burime të 
ndryshme  të rrufesë  në majën e shtyllës.

Për këtë qëllim zgjodhëm një tip  shtylle  400 [kV] me lartësi  49,9 [m]  e cila është  modeluar  me  4  
blloqe qarqesh  me parametra të përqendruar e të shpërndarë, të lidhur në seri, figura 23. 
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Fig.23 Modeli me 4  blloqe qarqesh të përziera të lidhura në seri. Çdo bllok ka një linjë pa humbje 
me parametra të shpërndarë me rezistencë valore në regjimin dinamik Z

Ti 
 dhe me shpejtësi valore V

t  

si dhe një çift me parametra të përqendruara: R
i
, L

i
 , të lidhura në paralel;

Llogaritja e parametrave të secilit bllok, bëhet sipas formulave  të mëposhtme:

  1 2 3

2 lnTi
i i

Z
R h

h h h

γ⋅ ⋅
= − ⋅

+ +
     3,2,1=i    ( 6-1 )

dhe rezistenca 4R , llogaritet me formulën:
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   4 42 lnTR Z γ= − ⋅ ⋅     (6-2 )

Për llogaritjen  e induktiviteteve  të përqendruara, përdoret formula:

                     T

i
ii V

Hk
RL

⋅
⋅=          3,2,1=i   (6-3)

dhe induktiviteti  L
4
 llogaritet në trajtën:

            Tv

Hk
RL

⋅
⋅= 4

44      (6-4)

ku                                     4321 hhhhH +++=    (6-5)

Tv   shpejtësia e përhapjes së valës elektromagnetike të rrufesë në  shtyllë.

                            300=Tv [m/μs]

Disa autorë shpejtësinë  e përhapjes së valës elektromagnetike të rrufesë në  shtyllë, e marrin:

             300<Tv [m/μs]    (6-6 )

Vlerat e koeficientit γ , ndryshojnë:  0.7 ose  0.8;  koeficienti  k
i   

 merret i njëjtë:

         k
i
 = 2

Mbështetur në formulat e mësipërme, kemi hrtuar një program në Matlab, për llogaritjen e parametrave  
të tri blloqeve të para të qarqeve të shtyllës,  duke pranuar  rezistencën valore  të secilit nga 4 blloqet  
të barabartë me Z

T
 =132.96 [om].  Parametrat e bllokut të katërt, janë R

4 
  dhe  L

4
 . 

Llogaritet në fillim rezistenca  R
4, 

 formula(6-2)  pastaj induktiviteti L
4
,  formula (6-4). 

Duke marrë koeficientin  70=γ  dhe  k =2  pas ekzekutimit të programit, fitojmë parametrat e 
kërkuar të modelit me 4 blloqe me qarqe të përziera (me parametra të përqendruar dhe të shpërndarë), 
që jepen në tabelën IV dhe  më poshtë janë parametrat  R

4 
 dhe  L

4
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 Tabela IV                            

 Parametrat   e shtylles  400 kV 

________________________________________________

  Rezis.      Indukt. L    Rez.valore   Lartesia. h  

________________________________________________

  Ri [Om]     Li [uH]      ZTi (om)      hi [m]      

_______________________________________________ 

________________________________________________

ans =

   10.0190    3.3330  132.9600    4.5000    h1

   21.5966    7.1845  132.9600    9.7000    h2

   15.8078    5.2587  132.9600    7.1000    h3

ZT4 =

  132.9600

h4 =

   28.6000

R4 =

   47.4235

L4uH =

           15.7762
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Pasi parametrat e shtyllës  janë llogaritur,  për të bërë analizën e procesit kalimtar shumë të shpejtë, në 
intervale  nga fillimi i procesit, çasti  t = 0 deri në  10 [us], kemi ndërtuar  modelin  përkatës të shtyllës 
në ATPDraw, dhënë në figurën  24.  

Fig.24. Modeli  në ATPDraw i shtyllës 400 [kV] me 4 blloqe qarqesh të përziera. Burimi impulsiv i 
rrymës së rrufesë  është i tipit pjesë – pjesë ramë (slop rame) me kreshtë 1 [kA].

Të dhëna për eksperimentimin numerik  me modelin e dhënë, janë paraqitur  më poshtë  

1.Vala  standarde e rrymës  së rrufesë 1.2/50 [us] me kreshtë  1 [kA].   Është zgjedhur një rrymë me 
vlerë të vogël, në mënyrë të tillë që izolatorët të mos mbulohen nga  mbitensioni i lindur nga goditja 
e një rryme të vogël rrufeje.  Vala e rrymës paraqitet në figurën 25.
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Fig.25 Vala standarde  e rrufesë në majën e shtyllës: 1.2/50 [us], me kreshtë  1 [kA]  ndërtuar 
sipas  tipit  Slop –Rame të ATPDraw.

Më tej, në figurën 26 paraqitet tensioni në izolator, me kushtet e sipërme, kur shtylla ka rezistencën 
e  tokëzimit, Rt = 10 [om].

Fig.26  Tensioni në izolatorin e sipërm,  Vala e rrufesë:  1.2/50 [us], 1 [kA],  Rt =10 [om]
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Në figurën 27, jepet i njëjti tension,  për Rt =20 [om].

(f ile 400kv -10.pl4; x-v ar t)  v :XX0001     
0 1 2 3 4 5[us]

0

10

20

30

40

50

60
[kV]

Tensioni ne izolator , Rt =20[om]

Fig. 27. Tensioni në  izolator, për  Rt =20 [om]

Duke rritur  kohën e frontit të  valës në trajtën 3/50 [us] në figurën 28 jepet tensioni i ndryshuar në 
izolator.

Fig.28  Tensioni në izolator,  kur Rt =10 [om], me valë të rrymës:  3/50 [us],  1 [kA].

(f ile 400kv -100.pl4; x-v ar t)  v :XX0001     
0 1 2 3 4 5[us]

0

5

10

15

20

25

30
[kV]

Tensioni ne izolatorË Vala e rufese 3/50[us], 1[kA], Rt =10[om]
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Tensioni në izolator ndryshon, kur rezistenca e tokëzimit rritet në 20 [om],  Kjo dëshmohet në figurën 29.

(f ile 400kv -100.pl4; x-v ar t)  v :XX0001     
0 1 2 3 4 5[us]

0

5

10

15

20

25

30

35
[kV]

   Fig.29  Tensioni në izolator, kur  Rt =20 [om], dhe vala e rrufesë, ka trajtën: 3/50 [us]

Më  poshtë në tabelën  V janë dhënë 44  eksperimente numerike që janë bërë në modelin ATPDraw, 
për shtyllën 400 [kV]  për lloje valësh me kohë të ndryshme të frontit të tyre.

Tabela V   

Rt[om] 
Tensioni në izolator, në [kV]

Vala:1.2/50[us] Vala: 3/50[us] Vala: 8/50[us] Vala: 10/50[us]
10 48.958 25.66 15.8 14.6

20 57.462 34.88 24.8 24.1

30 65.8 44.029 34.7 33.2

40 73.8 52.784 43.1 42.7

50 81.5 61.16 52.6 51.4

60 88.567 69.688 61.5 60.27

70 96.009 77.834 69.9 68.78

80 102.65 85.769 77.9 77.56

90 108.67 93.318 86.3 85.3

100 175.39 100.83 94.43 93.54

200 328.19 170.00 167.61 167

Mbështetur në të dhënat e tabelës V, në figurën 30, janë paraqitur grafikisht me anë të një programi 
në  Matlab, lakoret e ndryshme të varësisë së tensionit në izolatorin e sipërm të shtyllës së zgjedhur 
400 [kV]. Sikuse shihet, me rritjen e rezistencave të tokëzimit  të shtyllave, rritet edhe tensioni 
(mbitensioni) në izolator, me kusht që koha e frontit të valës të mbahet konstant.

Nga ana tjetër, për të njejtën rezistencë të tokëzimit, kur koha e frontit të valës rritet, tensionet në 
izolator, zvogëlohen.
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Fig. 30. Varësia e tensioneve (mbitensioneve) në izolator nga  vlera e rezistencës së tokëzimit, ku si parametër 
është koha e frontit të vales,  kur madhësia e kreshtës së rrymës,  mbahet konstante:  1 [kA].
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      Përfundime të  kapitullit 6

1. Analiza e procesit kalimtar të shpejtë  të shkaktuar nga goditja direkte e rrufesë në 
shtyllat e infrastrukturës së telekomunikacioneve, paraqet një  problem me shumë 
rëndësi që lidhet me sigurinë, disponueshmërinë e pajisjeve delikate  elektronike që 
lidhen me shtyllën përkatëse. Bazuar në nivelin e mbitensioneve që lindin në  nyje të 
veçanta  të  shtyllës, si dhe  nga mbitensionet e induktuara në kablo, krijohet mundësia 
e  koordinimit të izolacionit të pajisjeve të ndryshme.

2. Nisur nga  niveli i mbirrymave  në segmente të veçanta të shtyllës, të shkaktuara 
nga goditja direkte e rrymës së rrufesë, krijohet mundësia e llogaritjeve të fushave 
magnetike në kablot lidhës, që lidhin antenat me aparaturat elektronike të kontrollit.  Me 
këtë rast analizohet edhe shkalla e dëmtimit.

3. Tokëzimi i shtyllave dhe vlera e  rezistencës së  tokëzimit, në zonat  shkëmbore apo 
malore, sidomos atyre gëlqerore, me rezistenca elektrike specifike të mëdha, me vlera 
1000 deri në 2500[om.m], është  një  problem i një rëndësie të veçantë. Rritja e rezistencës 
së tokëzimit në këto shtylla, për të njëjtat përmasa të kontureve, të  tokëzuesëve sidomos 
atyre horizontalë, rrit mbitensionet e lindura nga goditjet e rrufesë, për rrjedhojë edhe të 
shkallës së dëmtimit  të  kablove, madje dhe të pajisjeve elektronike.

4. Goditja e rrufeve me kohë fronti të vogël të vales, të  tipit 1.2/50[us] apo më të vogla, 
paraqet rrezikshmëri për faktin se funksioni derivat i rrymës së  rrufesë, pra di/dt shkon 
deri në 100 [kA/us]. Kjo do të  thotë që edhe tensionet e induktuara, janë më të mëdha 
(M.di/dt) që bëhen shkak dëmtimesh të mëdha.
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