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1 Informatat e pёrgjithshme dhe qёllimi i studimit
Skenarёt e thyerjёs sё digёs dhe llogaritjet e valёve tё baticёs zakonisht përfaqësojnë hipoteza
ekstreme kur konsiderohet rreziku i mbetur. Prandaj ato janё njё kërcënim real me një probabilitet
minimal të shfaqjes.
Rezultatet e hulumtimit sipas gjendjes sё teknikes konfirmojnё se me tipin e digёs e projektuar nё
projektin nё dorё arsyet mekanike tokёsore dhe fizika e erozionit kundershtojnё njё skenarё
katastrofik tё thyerjёve. Në vend të kësaj, skenarët më të këqija përbëjnë lloje të ndryshme të
proceseve të erozionit afatshkurtër.
Ky studim ka për qëllim të hetojë zhvillimin e një valë të baticës mbi bazën e hipotezave tё modelit
numerik duke përdorur gjeometrinë aktuale dhe duke pasur parasysh kushtet e vëllimit tё
mbledhjёs.
Qasjet empirike tё modelimit janë në dispozicion për llogaritjen e zhvillimit e thyerjeve. Rezultatet e
këtyre qasjeve modeli janë krahasuar me rezultatet e llogaritjeve numerike në mënyrë që të gjejmё
hipotezёn skenarike më realiste për këtë fushë studimi.
Prova e pasojave është dhënë në njё përshkrimi tё një skenari më të keq.

2 Pёrmbledhje ekzekutive
Sipas studimeve të fundit, format më të shpeshta tё thyerjeve tё digave janë mbingarkesa,
përhapja dhe rrjedhja, duke numëruar në gati 80% të të gjitha rasteve të dështimit natyrore tё
digave të një mostër statistikore e 360 rasteve, të cilat u vlerësuan për këtë temë.
Për këtë studim të ekspertëve, vlerësimet sipas gjendjes teknike, janё pёrdorur analiza hidraulike
(2D hidraulik) dhe metodat matematikore tё llogaritjeve për të vlerësuar skenarë të ndryshëm tё
dështimit me situatën e dhënë topografike të Lumit Shqipetar / Deçan, bazuar në dimensionet dhe
dizajnin e ndёrtimit tё digёs nga KelKos Energy, të përshkruara si për projektin HEC Lumbardhi II.
Simulimet kompjuterike tё gjёra qё janё shumë të aplikushme për të analizuar secilin prej
skenarëve të mundshёm. Abstraktet e rezultateve kryesore janë botuar në këtë studim të
ekspertëve.
Valët qё rezultojnë shkarkimet (valë të baticës) dhe deformime tё valëve janë analizuar në
aspektin e skenarëve të rrjedhës dhe thellësisё së ujit përgjatë luginës tё lumit Shqipetar / Deçan.
Parametrat e thellësisё së ujit për këto skenarёt më të kёqij (teorike) u analizuan për vende të
ndryshme përgjatë luginës tё lumit Shqipetar / Deçan deri poshtë nё kufij tё fshatrave të Deçanit.
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Ajo tregon se edhe në skenarët katastrofike nё rastin më të keq (teorike), asnjë ndikim tё çfarëdo
dëmtimi do të ndodhë. As Manastiri i Decanit as fshatrat e Deçanit nuk do të ndikohen nga asnjë
ndikim tё rrjedhjёs sё ujit.

3 Zona e studimit dhe hypotezat e modeluara
Zona e studimit është e vendosur në Kosovën perëndimore, pranë kufirit me Malin e Zi. Ne
supozojmë një thyerje tё digёs në rezervuarin e planifikuar për HEC Lumbardhi II në krye të
Luginës sё Deçanit. Kjo luginë përmban P. Shqipёtar në pjesën e sipërme dhe lumin Deçan në
pjesën e poshtme. Manastiri mesjetar serbo-ortodoks i Deçanit i vendosur në një pozicion të ngritur
në bregun e djathtë rreth 15.2 km në drejtim të rrymës nga rezervuari në një lartësi prej rreth 654,5
m mbi nivelin e detit. Qyteti i Deçanit, i cili i jep emrin kёsaj lugine, është i vendosur në hyrjen e saj.
Terreni ishte digjitalizuar duke përdorur linjat kontur të dukshme në hartë tё parashikuara nga
klienti. Një model homogjen i terrenit është krijuar me shtimin e seksioneve të verifikuara dhe
planet për ndërtimin e digёs, dhe kjo ishte baza për llogaritjen 2D hidraulike.
Diga e rezervuarit tё Lumbardhit II është planifikuar si një digë guri homogjene me një shtresё të
jashtme në anën e ujit.

Figura 1: Zona e studimit me rezervuar, Lugina e lumit Shqipetar / Deçan dhe Deçani (Burimi: Google
Earth, e punuar)
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4 Format e dёshtimit, studimet dhe burimet
4.1

Format e dështimit te thyerjet e digёs

Te digat tokёsore tё mbushura (diga me gurё dhe njё shtresё kundёr ujit, diga tokёsore tё zonuara
etj.) ne nё pёrgjithёsi dallojmё tri burime “natyrale” tё dёshtimit:
1. Mbingarkesa
2. Depёrtimi
3. Rrjedhja
Nowotny (1997) ka analizuar 360 ngjarje tё dështimit tё digave. Ato kanё treguar se shumica e
thyerjeve të digës janë shkaktuar nga mbingarkesa (tabela 1)
Tabela 1: shkaqet e deshtimit, burimi: Nowotny (1997)

Shkaqet e dёshtimit

Pjesa nё %

1.Mbingarkesa

44

2.Depёrtimi/erozioni i

26

brendshёm
3.Shkaqe tjera

8

Për më tepër, rreziqet për digat mbi bazën e shkaqeve globale mund të përmblidhen si më poshtë:
Tabela 2: Kategoritё e rreziqeve (burimi: Biedermann, 1987)
Tё jashtme

Tё brendshme

Tё tjera

Hidrologjia

Gjeoteknike

Sabotim

Sizmike

Gjeohidraulike

Lufta

Sistemet

mbledhjёse

Dёshtimi i objektit

dёshtojnё
Rrёshitjet

Statistikisht skenaret 'e natyrshme' tё dështimit më e zakonshmja është dështimi hidraulik (frakturë
progresive tё erozionit) si një rezultat i mbingarkesёs në kreshtë tё digës. Për digat tokësore
ekziston një rrezik i proceseve erozive në anën e ajrit, për këtë tё pёrjashtuar janё digat me gurё.
Te mbingarkesa nё stresin kufitare të fortifikimit në kreshtë është e tejkaluar, ku pjesë nga
struktura e përbërë lirohen. Ky është fillimi i një thyerje. Si pjesë e strukturës sё përbërë sipas
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këtyre pjesëve të dy kanë transport pak rezistencë dhe rrit kapacitetin e transportit përmes
rrjedhjes sё shpejtësisё së lartё dhe thellësisё së ujit, kjo fillon formimin progresiv të një thyerje
(erozioni progresiv).
Zhvillimi i thyerjёs mund të ndodhë në fund tё luginës ose erozionit bazë (p.sh. shkëmbi), në varësi
të vëllimit mbledhёs dhe përbërjёs sё digës.

4.2

Formimi i thyerjeve tё digёs te digat e vogla nё kanton Cyrih

ETH Zürich, Lukas Vonwiller, Klienti: Zyra pёr

rasteve me thyerjet standarde, por kjo nuk

Mbeturina, Ujё, Energji dhe Ajёr (Office for

është gjithmonë në anën e sigurt.

Water, Waste, Energy and Air), kanton Cyrih
(AWEL):

Ishte e mundur të kalibrohen e parametrat e
modelit në bazë të kushteve të Macchione në

Një studim u krye në emër të Zyrës për,

kantonin e Cyrihut bazuar në ndryshimin e

mbeturina, ujё, energji dhe ajër të Kantonit të

parametrave në modelin numerike. Në këtë

Cyrihut (AWEL) për të gjetur shkallën në të

mënyrë është e mundur tё merren në

cilën një thyerje progresive e digës si rezultat

konsideratë parametra të ekzaminuara si

i mbingarkesёs ndikon shkarkimin maksimal

vëllim e ujit, lartësia e digave, gjёrsia e

tё shkeljes në krahasim me progresionin

shtresёs sё digёs, vendosja nё shpat dhe

aktual standard tё thyerjeve (thyerje e dhe e

hyrja e digës. Parametri model i kalibruar

pjesshme e digës).

sipas Macchione është siguruar në formën e

Faktorët përkatëse që ndikojnë janë të
ndryshme në mënyrë sistematike në modelin
e

2D

numerike

me

bazament

(figura

1).Vëllimi i rrjedhës është ndikimi kryesor i
madh në kryerjen e thyerjeve maksimale, por

BREACH_MACCHIONE software. Kjo i lejon
inxhinierat, duke e përdorur atë, tё bёjnё një
vlerësim më real të shkarkimit maksimal në
rast të thyerjёs progresive tё digёs me
përpjekje të arsyeshme.

niveli i ujit, shtresa e gjёrё e digёs dhe
argjinatura e shpatit tё digёs janë ndikime
poashtu tё papërfillshme. Në krahasim me
thyerje

standarde,

thyerjet

e

shkarkimit

maksimal mund të shihen mё të vogla,
kryesisht për volume të vogla të ujit dhe
nivelet e larta të ujit. Në të kundërt, vëllime të
mëdha të ujit dhe lartësi të ulët e ujit të çojnë
në shkarkimet maksimale më të mëdha tё
thyerjeve. Kështu shkarkimet maksimale tё
thyerjeve janё tё mbivlerësuar në shumicën e
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Figura 2: Zhvillimi i thyerjeve (burimi: ETH
Zürich)

Një digë dheu mund të dështojë ose si një rezultat i mbingarkesёs sё vazhdueshme ose një
depërtimi të vazhdueshёm. Në rastin e mbingarkesёs, pjesa e shtresёs sё digës duhet të
mbingarkohet për kohë të mjaftueshme që tё arrihet një sasi kritike e shkarkimit (Sametz, 1981) në
mënyrë që mund të ndodhë një thyerje erozioni tё digёs. Pika e pushimit, e quajtur thyerje, zhvillon
lirishem horizontalisht dhe vertikalisht deri sat ё arrihet në fund tё luginës.
Zhvillimi i thyerjёs është atёherё i penguar në një drejtim vertikal. Zgjerimi i mëtejshëm i thyerjes
vetëm atëherë bëhet horizontalisht. Nëse digës ka një bazë koheziv tё përkryer, atëherë kanali
eroziv nuk mund të rregullojë lirishёm. Megjithatë, shkarkimi nga zgjerimi i thyerjёs mbetet e
pandryshuar në parim.
Ky lloj i dështimit është supozuar në studimin e mëtejshëm për shkak të frekuencës të qartë të
skenarëve të dështimit të shkaktuara nga mbingarkesa.
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Figura 3: tipet e deshtimit tё mbingarkesёs (burimi: UniBw München)

Në eksperimentet e tij pёr thyerjet e digёs Sametz (1981) ka vërejtur se zhvillimi i thyerjeve
ndryshon në masë të madhe në sistemin gjatësore në varësi të materialit dhe dendësisё. Në
material homogjen pa kohezion apo membranё mbushёse, erozioni në sistemin gjatësore ndodh si
një rrёzim i etazhes rreth një pikë bazë (Stecher, 2010). Kjo sjellje përbën bazën për hipotezat e
modelit të problemit aktual.
Sametz (1981), poashtu ka studiuar efektin e mbushjёve dhe ka gjetur se këto kanë një ndikim
vendimtar në formën e erozionit të strukturës së digës. Rezervuari i digës në studimin tonë nuk ka
shtresё tё pёrkueshёm nga uji, por më tepër njё mbushjё tё jashtëm.

Figura 4: Degjenerimi i digёs (pa kohezion ose mbushje) sipas Sametz (1981) nga Stecher (2010)

4.3

Metodat analitike pёr njё zgjidhje

Formula bazë sipas Ritter përfaqëson një hipotezё ekstreme për llogaritjen e një valë te thyerjёs sё
digës dhe përshkroi njё pёrhapje një-dimensionale, tё qetё kur bllokimi është hequr papritmas
(Broich, 1997).
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q

shkarkimi specifik [m³/(s m)]

h0

niveli origjinal i ujit nё rervuar

c

Shpejtёsia e pёrhapjёs sё valёs

Shkarkimet sipas formulës Ritter përcaktojne vlerën me tё madhe teorikisht e mundur tё pikut tё
shkarkimit. Megjithatë, ajo përfaqëson vetëm një skenarё realisht ‘mё tё keq’ për muret e betonit.
Resio et al. (2008) dhe Sametz (1981) tregojnë se zhvillimi i thyerjeve i strukturave tё digёs varet
kryesisht në materiale (toka, zhavorr, diga guri (kohezive - jo-kohezive)).
Resio et al. (2008) ka studiuar, ndër të tjera, zhvillimin e përkohshёm tё thyerjeve. Duke bërë
kështu, ata krahasojnë hipoteza nga Thun dhe Gillette (1990) me ngjarjet aktuale tё dështimit.
Sipas Thun dhe Gillette (1990) ne duhet të dallojmë në mes erozionit rezistent, materiale me
lehtësi kohezive dhe materiale erozionale tё larta për zhvillimin e përkohshёm tё thyerjeve.
Koha e formacionit tё thyerjeve tf sipas Thun dhe Gillette (1990) është përcaktuar si një funksion të
gjerësisë sё thyerjeve, thellësinë fillestare të ujit dhe një faktor kohor C. Thun dhe Gillette
supozojnë këtë C faktor të jetë 4.
Treguesit e performancës janë nxjerrë nga rastet aktuale të dështimit duke llogaritur prapa dhe
këto japin parametrat e nevojshme për zgjedhjen e skenarit të përshtatshёm të dështimit.
Në këtë proces është shënuar se një normë zhvillimi 0,1-3,5 cm/s u vu re si një parametër për
degjenerim tё digës. Digat nga guri qëndrojnë në digat e sipërme dhe digat nga dheu në pjesën e
poshtme të vlerave. Prandaj zgjedhja e parametrit tё llogaritjes (Thun dhe Gillette (1990)) është e
varur në materiale.
Vlerat deri në një maksimum prej 20 rezultoi për faktorin kohor C, si rezultat i këtyre llogaritjeve
mbrapa, ku vlerat e larta duhet të aplikohen për digat nga gurёt.
Normat e vërejtura tё zhvillimit përfaqësojnë një kriter vlerësimi për përzgjedhjen e zhvillimit të
thyerjeve.

4.3.1 Përzgjedhja e skenarit të dështimit në fuqi
Përkufizimi i një sipërfaqe prej proceseve të dështimit të mundshme në kuadër të rrezikut tё
mbetur është konsideruar si një qasje e përshtatshme.
Hipoteza gjeometrike (Sametz (1981)):
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Diga e planifikuar do të ekzekutohet si një digë nga guri. Erozioni zhvillohet në seksionin gjatësor
si një rrёzim i etazhes rreth një pikë bazë (Figura 4).
Gjёrsia e shiritit tё hipotezave model për zhvillimin e thyerjeve (llogaritja e valёve tё baticёs) është
përcaktuar nga variacioni i parametrave dhe qasjet zgjedhore dhe krahasimi me raste të
vëzhguara tё dështimit.

Supozimet e mëposhtme janë bërë për llogaritjet:
Materiali i digёs:

gurё tё derdhur

Gjёrsia e thyerjёs (max):

170 m

Thellësia e ujit:

37 m

Faktori kohor C (max):

deri nё 20 (Digё nga gurё)

Shkalla e zhvillimit tё thyerjeve:

deri nё 3.5 cm/s (Digё nga gurё – kufiri i sipёrm)

Vlerat e mëposhtme janë përcaktuar (Koha e formacionit tё thyerjeve tf sipas Thun dhe Gillette
(1990)):
1. Kufiri i ulët (rasti më i keq):
Supozimet: materiale erozionale tё larta, C = 16
tfmin = 16 min

Shkalla e zhvillimit tё thyerjeve ёshtё 3.9 cm/s (kufiri mё lartё)

2. Kufiri i sipërm (rasti më i mirë)
Supozimet: materiale me lehtësi kohezive; C= 9
tfmax = 32 min

Shkalla e zhvillimit tё thyerjeve ёshtё 2.0 cm/s (në rangun më të lartё
të vlerave)

tf = 24 min (mesatare) është supozuar si njё hipotezë e duhur modeli.

Shkalla

e

zhvillimit

tё

thyerjeve ёshtё 2,6 cm/s (në rangun më të lartё të vlerave).
Llogaritjet janë ekzekutuar për të gjitha tre skenarët (nё vijim si T16, T24, T32). Imazhet (plani I
lokacionit, seksionet) i referohen hipotezës të përshtatshme model T24, por poashtu përfshijnë
kufijtё e supozuar tё sipërm dhe të poshtёm.
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5 Llogaritjet hidraulike dhe sedimenteve-të caktuar
5.1

Metoda

5.1.1 Metoda e vlerësimit - prezantimi i rezultateve
Një model numerik 2D hidraulike është alternativa më e favorshme dhe e mirë-testuar të modeleve
fizike si një instrument analize.
Modeli hidraulik i përdorur është ndryshuar në fazat për vlerësimin e zhvillimit të valëve për shkak
të ndryshimeve në gjeometri (formimi i thyerjeve)
Analizat janë kryer në lidhje me efektet në pozitat e nivelit të ujit.
Rezultatet janë treguar në formën e një plani tё lokacionit (zonat e përmbytjeve në nivelin max tё
ujit dhe linjat goditëse), nje seksion gjatësore (nivelin max tё ujit) dhe një profilit kryq (krijuar në
seksionin gjatësor) në Manastirin e Deçanit.

5.1.2 Hidraulik – modeli 2D – SMS / HYDRO_AS-2D
Kufizimet e një analize 2D hidraulike për shkak të qasjes specifike të kufijve duhet të merret
parasysh (informacioni mbi thellësinё, shpërndarja 2D).
Struktura e modelit është krijuar me software SMS (Sistemi I modelimit tё ujit nё sipёrfaqe, Moduli
Para-dhe Pas-përpunimit, Brigham Young University, USA) nga Aquaveo, ndërsa modelimi I
shkarkimit është kryer me software-Hydro_AS 2D.
Pёrshkrimi i modelit Hydro_AS-2D (burimi: Hydrotec Ingenieurgesellschaft für Wasser und Umwelt
mbH, Aachen):
“Softwari Hydro_AS-2D (zhvilluar nga Dr Nujić) është përdorur për modelimin dy-dimensional të
rrjedhёs sё trupit tё ujit. Ajo është aplikuar për regjistrimin e kushteve të rrjedhjes komplekse ku
për secilin model dimensional nuk mund të bëjë deklarata të besueshme.
Proces që është i integruar në Hydro_AS-2D është i bazuar në zgjidhjen numerike e ekuacioneve
2D tё rrjedhёs sё thellё mesatare me diskretizimin final tё vëllimit. Procesi i shkeljёs sё kohёs
eksplicite siguron një simulim të saktë të valës me kalimin e kohës…”

5.1.3 Metoda e formimit tё thyerjёs
Një model digjital i terrenit tё rezervuarit dhe të digës është krijuar analog të testeve në ETH-Cyrih
(Vonwiller) dhe formimi i thyerjёs është simuluar duke pёrdorur degjenerimin e digёs. Llogaritjet
janë kryer duke përdorur 2D hidraulike.
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Progresion i thyerjёs është treguar në figurën 5 në 8 hapa (t1-t8). Në përputhje me kohën e
formimit tё thyerjёs, një hap kohor është i barabartë me 2 minuta (T16), 3 minuta (T24) ose 4 mins
(T32).

Figura 5: Modeli i thyerjeve tё HEC Lumbardhi II
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5.2

Rezultatet

5.2.1 Shkarkimi i valёve (valё tё baticёs)
Valët origjinë nga modeli janë matur në zonën nënujore të digës. Kontrolli ushtrohet nëpërmjet
barazisë sё vëllimit (vëllimi i mbledhjёs - vëllimi i valëve). Piku i shkarkimit që janë të formuara nga
zhvillimi i rritur i thyerjeve janë zbutur përgjatë hapit kohor. Çdo pik shkarkimi është i përfshirë pa
zbutje (rasti më i keq).
Figura 6 tregon rezultatet e skenarëve tё thyerjeve tё digёs. Piku i shkarkimit T24 (direkt nën
thyerjen e digës) është rreth 6800 m³/s (supozimi i përshtatshёm). Piku i shkarkimit T16 është rreth
9500 m³ / s (rasti më i keq) dhe piku i shkarkimit T32 është rreth 5400 m³ / s (rasti më i mirë).

Figura 6: Valë të baticës nën digё (valët fillestare)

Valët e shkarkimit (valë të baticës) që janë të vendosur formojnë pastaj bazën për llogaritje të
mëtejshme.
Figurat 7-9 tregojnё progresionin e nivelit të ujit për T16, T24 dhe T32.
Mund të shihet se në T16 - hapi 8 (thyerje plotësisht të hapur) një thellësi e ujit prej mbi 10 m ende
ekziston, atëherë kjo është përafërsisht 7 m në T24 - hapi 8 dhe vetëm rreth 2 m në T32 - hapi 8.
Ne mund të konkludojmë se ngarkesa në sipërfaqe T32 zor se do të jetë e mjaftueshme për të të
hapur plotësisht thyerjen.
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Figura 7: Progresioni i nivelit tё ujit T16
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Figura 8: Progresioni i nivelit tё ujit T24
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Figura 9: Progresioni i nivelit tё ujit T32
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5.2.2 Deformime tё valёve
Llogaritja e shkarkimit është kryer duke përdorur një model 2D hidraulik. Një model i lartёsise
homogjen digjital u krijua nga të dhënat gjeometrike në dispozicion (anketat) dhe informacione të
inspektimit (dokumentacioni fotografik). Supozimet e vrazhda janë përcaktuar duke përdorur
vlerësime zone. Përcaktimi ishte disi 'para' siç na tregon literature qё shkarkimi në rastin e thyerjёs
sё digёs nuk është ujë i pastër, por më tepër një përzierje e ndjeshme e sedimenteve dhe ujit. Kjo
situatë mund të merret parasysh vetёm në modelin duke ndrysdhuar viskozitetin dhe vrazhdësinё.
Megjithatë, vlerat përkatëse empirike nuk janë në dispozicion për të ndryshuar viskozitetin.
A KST njё vlerё prej 24 m1/3/s ishte supozuar për kanalin e gjeometrisё (deri në një thellësi të ujit të
përafërt prej 2 m) dhe një KST v 20 KST 20 m1/3/s për terrenin mbi të.
Grykat e thella të luginës sё lumit Shqipetar / Deçan thotë se vetëm deformime tё lehta tё valëve
mund tё ndodhin por vetëm mbi manastir (Manastiri i Deçanit). Ndërmjet modelit km i 12 deri në
rezervuar gradienti mesatar i luginёs është përafërsisht 10% dhe rreth 3% nën këtë rang në hyrjen
e luginёs. Në pjesën e sipërme të luginës gradienti është në kufirin e sipërm të normës së
llogaritjes (2D hidraulikë). Praktikisht nuk janë llogaritur deformime tё valëve në këtë fushë. Majat e
larta tё valëve mbeten për pjesën më të madhe në zonën gryka-si luginë.
Figurat 10-11 tregojnё deformime tё valëve përgjatë modelit tё rrjedhës. Në T16 deformimi i valëve
ёshtё e dallueshme dhe në T32 deformimi i valëve është shumë i vogël për shkak të vales
fillestare tashmё tё dukshme tё gjёre.

Figura 10: Deformimi i valёve T16
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Figura 11: Deformimi i valёve T24

Figura 12: Deformimi i valёve T32
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5.2.3 Thellёsitё e ujit
Thellësitë e ujit janë treguar si seksione gjatësore. Në gryka-si zonë e luginës (modeli km 4-17)
thellësitë maksimale tё ujit janё llogaritur në 10-15 m, dhe deri në 18 m (T24) në vende. Nivelet e
ujit në T16 janë përafërsisht 2 m me të larta në grykën-si seksion i luginës.
Në zonen e Manastirit tё Deçanit shkarkimi kryesor shkon përgjatë bregut të majtë dhe arrin njё
thellësi të ujit rreth 9-9,5 m (T16 dhe T24). Lartësitë maksimale janë arritur në bregun e majtë. Në
zonen e manastirit nivelet e ujit janë prandaj të ulëta. Bazuar në supozimet e modelit manastiri nuk
do të ndikohet në rast të një thyerje tё digës (as në T24 as në T16). Rezultatet për manastirin janë
treguar në një profil të veçantë kryq (me planin e lokacionit dhe të seksionit gjatësor).

Figura 13: Thellësitë e ujit dhe vektorët e shpejtësisë (T24) në zonën e manastirit

Thellësitë e ujit zvogëlohen dukshëm nga modeli i kalimit të rrugës (modeli 0.0 km në planin e
lokacionit). Thellësitё të ujit rreth 4-5 m mbi kanalin bazë janë llogaritur këtu (T24 dhe T16). Asnjë
informacion gjeometrik nuk ishte në dispozicion në rrugë te digës dhe seksionet e urave. Prandaj
nuk është e mundshme, për të përcaktuar një ruajtje të mundshme apo efekt mbajtjes. Zona e
analizuar mbaron prandaj në rrugë në km 0,0 (plani lokacionit).
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