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RM1 –Nxënësi përshkruan  llojet e materjaleve dhe elementeve te makinave si dhe 

vetite e tyre. 

Pas shpjegimit të kësaj RM-je , nxënësi duhet të jetë i aftë të përshkruaj llojet e 

materjaleve,elementet  makinave bujqesore si dhe vetite dhe funksionet e tyre. 

 Renëdesia e teknikës në prodhimtarinë bujqësore bashkohore 

 Njohurit të përgjithshme mbi materialin 

 Rëndesia e metaleve dhe ndarja e tyre 

 Metalet e zeza dhe te ngjyrosura 

 Rëndesia e jometaleve dhe ndarja e tyre 

 Detalet kryesore dhe ndarja e tyre. 

 Elementet lidhese. 

 Elementet për përcjelljen e levizjes dhe fuqisë 

 Elementet për përcjelljen e lëngjeve,avullit dhe gazerave. 

 

 

1. RËNDESIA E  TEKNIKËS NE PRODHIMTARIN  BUJQËSORE 

    BASHKOHORE 

 

Mekanizimi është mbështetës i rëndësishëm në prodhimtarinë intensive bujqësore. 

Mekanizimi bujqësor mbështetet në veglat dhe makinat bujqësore bashkë me fuqinë 

tërheqëse apo burimin e energjisë.  

Zhvillimi intensiv i bujqësisë mbështetet fuqimisht në teknikën bujqësore dhe në 

përdorimin e drejt të veglave dhe pajisjeve bujqësore në procesin e punëve, duke ia 

përshtatur proceseve teknologjike të prodhimtarisë.  

Me përdorimin e mekanizimit në prodhimtarinë bujqësorë do të arrijmë që: puna të jetë 

më e lehtë; fuqia e nevojshme e krahut (fizike) të punës të jetë më e vogël; puna të jetë 

më cilësore; me një kalim të agregatit mund të kryhen disa operacione të punës.  
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Rëndësia e përdorimit të mekanizmit bujqësor në proceset e punës në prodhimtarinë 

bujqësore mbështetet në zhvillimin e shpejtë të makinave dhe veglave bujqësore, duke iu 

përshtatur kushteve të punës, teknologjisë prodhuese, në mënyrë që ajo të arrijë nivelin e 

duhur teknik dhe ekonomik dhe që rentabiliteti prodhues ti përgjigjet një bujqësie shumë 

degësh.  

Mekanizimi i bujqësisë është një faktor që e mbështet rritjen e rendimentit të punës nga 

njëra anë, ndërsa nga ana tjetër mjeti më universal dhe më efikas për zbatimin e 

kërkesave agroteknike shkencore. Të dy këta faktorë të bashkërenditur bëjnë të 

mundshme që në të njëjtën kohë të ndikojnë në rritjen e rendimentit dhe cilësisë së 

prodhimeve bujqësore dhe në uljen e kostos prodhuese.  

 Efektet energjetike të mekanizimit kompleks në prodhimtarinë e bimëve që përdoren për 

të ushqyerit e kafshëve.Teknologjia e sotme në prodhimin e misrit, lulediellit dhe sojës 

mbështetet kryesisht në përdorimin e teknikës së mekanizimit bujqësor duke u nisur 

gjithnjë në plotësimin e kërkesave agroteknike që të sigurojnë një lidhshmëri në mes të 

teknologjisë prodhuese, përdorimit të mekanizimit dhe ekonomisë – rentabilitetit 

prodhues.  

Karakteristikat bazë në shfrytëzimin e mekanizimit në prodhimtarit e misrit, lulediellit 

dhe sojës është në perioda sezonale duke u mbështetur në proceset teknologjike të 

prodhimtarisë së tyre, e kjo ndikon në shfrytëzimin jo racional kohor të mekanizmit.  

Gjatë projektimit për pajisjen e parkut me makina dhe vegla bujqësore fermeri duhet 

mbështetur sipas kërkesave për mekanizmin dhe pajisjet e nevojshme për proceset 

tekniko-teknologjike të kërkesave të kulturave që do ti kultivon 

Mbani mend makina eshte:  Mjet i përbërë nga një tërësi pjesësh a veglash, që vihet në 

lëvizje me rrymë elektrike ose me lëndë djegëse dhe që shërben për të kryer një punë të 

caktuar, për të nxjerrë një prodhim duke përpunuar lëndë të parë, për të shndërruar një 

lloj energjie në një lloj tjetër etj.; mjet i përbërë prej disa pjesësh që vihet në veprim 

zakonisht me dorë për punë të ndryshme. Makinë bujqësore. Makinë mbjellëse (korrëse, 

shirëse, kositëse, grirëse).  
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2. NJOHURIT E PËRGJITHSHME MBI MATERIALIN 

 

Çdo material i ka vetitë e veta: fizike, kimike, mekanike teknologjike etj. Sipas këtyre 

vetive bëhet edhe zgjedhja e materialit që do të zbatohet për detalet e caktuara 

makinerike ose detalet që do të realizojnë funksion në kushtet e caktuara të punës. 

Prandaj gjatë përzgjedhjes së materialit duhet të merren parasysh këto kushte: 

 kushtet eksploative (kushtet që paraqiten gjatë punës) gjatë së cilës 

materiali duhet t’u përgjigjet karakteristikave dhe vetive mekanike 

përkatëse, siç janë ngurtësia statike dhe dinamike, rezistenca ndaj 

konsumit dhe korrozionit, ngarkesës etj. 

 kushtet teknologjike, gjatë së cilës duhet të sigurojë përpunim më të mirë 

dhe më të lirë. 

- kushtet ekonomike, gjatë së cilës materiali duhet të ketë çmim më të ulët të kushtimit të 

pjesës së gatshme (duke pasur parasysh çmimin e lëndës së parë dhe çmimin e detalit të 

gatshëm), furnizimi sa më i lehtë, harxhime më të vogla të transportit etj. 

Në bazë të këtyre kushteve mund të japim një orientim të thjeshtë për zgjedhjen e 

materialit për disa detale të njohura: për akse dhe boshte të thjeshta: çelik të thjeshtë 

karbonik, për boshte me ngarkesa të mëdha: çelik i legeruar ose gizë e hirtë speciale, për 

mbajtës, pllaka dhe shtëpiza: gizë e hirtë dhe çelik për derdhje, për dhëmbëzorë: nga giza 

e hirtë, deri te çeliqet me cilësi të lartë dhe masave plastike, përpjesë të vogla me 

prodhim masovik: legura me derdhje nën presion etj. Që të mund të realizohet llogaritja e 

detaleve makinerike në vazhdim do të jepet pasqyra e disa materialeve makinerike më të 

rëndësishme, kryesisht, çelikut dhe gizës së hirtë si dhe disa materiale më të rëndësishme 

me vetitë e tyre. Materialet që përdoren më tepër për përpunimin e detaleve makinerike 

janë metalet dhe legurat (lidhjet metalike) e tyre, dhe ato: hekuri dhe legurat e tij 

(çeliku), metalet me ngjyra dhe legurat e tyre (bakri Cu, plumbi Pb, dhe legurat e tyre), 

metalet e lehta dhe legurat e tyre (alumini Al dhe legurat e tij) e tjerë. Përveç metaleve si 
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materiale shfrytëzohen edhe jometalet (masat plastike, goma, materiali prej qeramike dhe 

metaloqeramika, lëkura, fijet e tekstilit, druri teknik etj.). 

Hekuri fitohet nga xehroret magnetike (Fe3O4),hematite (Fe2O3), Limoniti (2Fe2O3) 

dhe piriti (FeS2).Pika e shkrirjes se hekurit eshte 1528C.Ka pesh specifike 75.5 N/dm2. 

Ne gjendje te pastert eshte I bute dhe nuk eshte per perdorim te gjer teknik, ne kete 

gjendje gjen zbatim vetem ne elektroteknike. Hekuri gjen zbatim si aliazh I karbonit si 

licit,manganit,fosforit dhe squfurit etj. Spas perqindjes se karbonit hekuri ndahet ne: 

1. 1 Hekuri I pa perpunuar me 2.14-5% C, 

2. 2 Qelik-rendom permban 0.5-2.14 % . 

2.1. Çeliku - Për përpunimin e detaleve makinerike më shumë përdoret çeliku. Ai është 

materiali më i përshtatshëm dhe i pazëvendësueshëm për konstruksione me ngarkesa të 

ndryshueshme (dinamike dhe statike), dhe material që mund të arrijë fortësi dhe 

qëndrueshmëri shumë të madhe. Çeliku është lidhje e hekurit me karbonin, me 

përmbajtje të karbonit deri në 2.14% C. Ekzistojnë shumë lloje të çeliqeve, në varësi të 

përmbajtjes së karbonit (C), elementeve përcjellëse (Si, Mn, P, O, H, N) dhe elementeve 

lidhëse (Cr, Mo, V, Ni, Nb etj.). 

 Çeliqet me përqindje më të madhe të karbonit (C) quhen çeliqe të forta dhe kanë fortësi 

dhe ngurtësi më të madhe, kurse çeliqet e buta (më përmbajtje të ulët të karbonit), 

dallohen nga plasticiteti i lartë, dhe për këtë arsye përpunohen shumë mirë me të gjitha 

llojet e përpunimit me deformimit plastik. Çeliqet e forta (të cilat përmbajnë % më të 

madhe të C) kaliten më mirë sesa çeliqet e buta.  

Çeliqet derdhen shumë vështirë, që do të thotë se kërkojnë kushte të posaçme 

teknologjike për derdhje. Vetëm disa çeliqe speciale kanë rezistencë të theksuar ndaj 

korrozionit. Çeliqet për dallim nga materialet e tjera makinerike, kanë veti më të mira 

mekanike për përpunimin e detaleve makinerike: kufi të lartë të proporcionalitetit, 

elasticitetit dhe në tërheqje, fortësi të lartë statike dhe dinamike gjatë të gjitha llojeve të 

sforcimeve, plasticitet dhe fortësi të lartë sipërfaqësore. I përshtatshëm për përpunim me 
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largim të ashklës dhe deformim plastik, si dhe përpunim termik ku me ndryshimin e 

structures së brendshme përmirësohen disa veti mekanike. 

Disa përbërës ia ndryshojnë vetitë çelikut. Për shembull, mangani (Mn) ia zmadhon 

rezistencën ndaj vjetrimit (humbjes së shkëlqimit), kromi (Cr) rezistencën ndaj 

temperaturave të larta dhe ndaj ndryshkut, rrit fortësinë, shtalbësin, qëndrueshmërinë në 

tërheqje, volframi (W) ia rrit fortësinë (i shtohet çelikut për përpunimin e veglave), 

vanadiumi (V) çelikut ja rrit qëndrueshmërinë në tërheqje dhe fortësinë dhe atë e ruan 

edhe në temperatura të larta, nikeli (Ni) përmirëson vetitë, veçanërisht fortësinë dhe 

shtalbësin në temperatura të ulëta, bakri (Cu) ia rrit qëndrueshmërinë ndaj ndryshkut etj. 

Sipas përbërjes, çeliqet ndahen në dy grupe:a.çeliqeme përbërje të pagarantuar (cilësi 

komerciale) b. çeliqe me përbërje të garantuar, që mund të jenë: karbonike dhe 

legeruaraVarësisht nga qëllimi i përdorimit, çeliqet ndahen:a. çeliqe konstruktiveb. 

çeliqe për vegla dhe. çeliqe special  

Giza e hirtë - Si material giza e hirtë është më e lirë se çeliku, fitohet më lehtë, pikën e 

shkrirjes e ka më të ulët dhe nuk ka kërkesa speciale ndaj procesit teknologjik, por 

punimi i kallëpit dhe modelet e tyre e bëjnë detalin makinerik të shtrenjtë. Për këtë arsye 

giza aplikohet vetëm nëse punohet për numër të madh pjesësh-detale. Ajo shkrihet 

shumë lehtë dhe e plotëson shumë mirë kallëpin gjatë derdhjes dhe mund të saldohet por 

me metoda të posaçme.  

Për këtë arsye giza e hirtë paraqitet si një material me rëndësi të lartë në makineri, 

veçanërisht gjatë përpunimit të detaleve me formë të përbërë. Nuk i përballon goditjet 

dinamike, por vetëm ngarkesat statike. Prandaj përdoret për bazamente të makinave 

metalprerëse, për blloqet e motorëve me djegie të brendshme, për shtëpiza të 

reduktorëve, të turbinave, elektromotorëve, kushinetave në rrëshqitje etj. Në makineri 

shumë shpesh përdoren edhe materiale artificiale, siç janë masat plastike, fije të tekstilit, 

azbestit etj. 
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3. RENDSIA E METALEVE DHE NDARJA E  TYRE 

3.1.  Metalet, lidhjet dhe vetitë e tyre 

 Ne prodhim dhe ne jetën e përditshme, njeriun e rrethojnë makineri dhe sende metalike. 

Shumica e detaleve te makinave, përgatiten prej metalesh ose prej lidhjeve te tyre.  

Metale, quhen substancat qe kane shkëlqim karakteristik, farketueshmeri, përcjellshmëri 

te elektricitetit dhe te nxehtësisë, nuk janë te tejdukshëm dhe kane qëndrueshmëri te 

larte. Me përjashtim te zhivës, te gjitha metalet, ne kondita te zakonshme, janë trupa te 

ngurte.  

Përcjellshmëria e nxehtësisë, është vetia e metaleve te përçojnë nxehtësinë gjate nxehjes 

ose ftohjes dhe karakterizohet nga koeficienti i përcjellshmërisë se nxehtësisë. 

Përcjellshmëri me te madhe te nxehtësisë ka alumini, bakri dhe lidhjet e metaleve me 

ngjyra, ndërsa me pak përcjellës te nxehtësisë janë çeliku dhe giza  Sa me e  vogël te jete 

përcjellshmëria e nxehtësisë  se metaleve, aq me i madh është rreziku I  shfaqjes se te 

çarave gjate nxehjes.  

Përcjellshmëria e elektricitetit dhe rezistence elektrike, është aftësia e metaleve për te 

përcjellë mire ose je rrymën elektrike. Vetia magnetike, është aftësia e metalit ose lidhjes 

qe te  magnetizohet ose te tërhiqet nga magneti. Veti magnetike me te theksuara ka 

hekuri, nikeli dhe kobalti, si dhe lidhjet e tyre te quajtura lidhje ferromagnetike.  

Veti te larta magnetike kane disa çelik qe quhen çelik elektroteknike, te cilët shërbejnë 

për përgatitjen e elementeve te transformatorëve, te elektromotorëve dhe makinave 

elektrike. Vetitë kimike te metaleve – kuptojmë aftësinë e tyre për ti qëndruar oksidimit 

ose për te hyre ne reaksion me substance te ndryshme. Shkatërrimi kimik i metaleve nga 

veprimi i ambientit rrethues (oksigjenit te ajrit, ujit, gazet e thata, alkooli, benzina, vajrat 

dhe substanca te tjera) quhet korrozion kimik. Korrozioni mund te ndodhe edhe ne 

ambiente agresive si: acide, baza dhe solucione kripërash.  

Vetitë mekanike te metaleve – kuptojmë aftësinë e tyre për ti rezistuar veprimit te 

forcave te jashtme (qe ushtrohen ne procesin e shfrytëzimit ne detalet metalike). 
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Qëndrueshmëria ne tërheqje, është aftësia e metaleve qe veprojnë ne to. Ajo është 

kërkesa kryesore qe i parashtrohet çdo detali dhe përcaktohet ne makina tërheqëse. Nën 

veprimin e forcës tërheqëse qe rritet gradualisht, ne një moment te caktuar kampioni 

këputet.  

Qëndrueshmëria ne tërheqje shpesh ndeshet edhe si rezistenca ne tërheqje. Fortësia, është 

aftësia e metalit për ti qëndruar futjes ne sipërfaqe te tije te një materiali tjetër me te 

forte. Shpeshherë ne praktike për përcaktimin e vetive te qëndrueshmërisë te metalit, 

kufizohemi ne përcaktimin e fortësisë.  

Fortësia e metalit përcaktohet me tre metoda: me metodën Rokvel dhe Vikers. Metoda e 

fundit është me pak e përdorshme. Fortësia sipas Brinelit shënohet me HB dhe sipas 

Rokvelit shënohet me HR. Me metodën Brinel për te provuar fortësinë e metaleve 

përdoret sfere çeliku e kalitur me diametër: 10,5 ose 2,5 mm, ndërsa forca qe ushtrohet 

është 3000 kg, 750 kg dhe 187.5 kg. Trashësia e metalit qe provohet, duhet te jete 10 

here me e madhe se thellësia e gjurmës qe le sfera. Fortësia sipas Brinelit gjendet duke 

pjesëtuar forcën e ushtruar me sipërfaqen e gjurmës qe le sfera. 

 Me metodën Rokvel, ne vend te spheres përdoret një kon diamante dhe zakonisht kjo 

metode përdoret për matjen e fortësisë mbi 450 HB, p.sh për matjen e fortësisë se 

çeliqeve te kalitur. Elasticiteti, është aftësia e metalit për te rifituar formën e tij mbas 

ndërprerjes se veprimit te forcave te jashtme qe kane sjelle ndryshimin e formës ose qe 

kane shkaktuar deformim. Plasticiteti, është aftësia e metaleve qe te ndryshojnë formën e 

tyre, dmth te deformohen pa u shkatërruar nen veprimin e forcave te jashtme dhe ta 

ruajnë atë mbas ndërprerjes se veprimit te këtyre forcave.  

Pra, plasticiteti është veti e kundërt e elasticitetit.Vetitë teknologjike te metaleve - si: 

farkëtueshmëria, saldueshmeria, rrjedhshmëria, aftësia për tu kalitur, për tu përpunuar ne 

prerje, përcaktojnë aftësinë e tyre për tu përpunuar me ketë apo atë metode. 

Farketueshmeria, është aftësia e metaleve për te ndryshuar formën e tyre ne një 

temperature te caktua, pa u shkatërruar gjate përpunimit plastik me çekiçë, presa ose 

makina te tjera farkëtuese. Mire farkëtohet hekuri, çeliku, bakri, plumbi, alumini dhe 
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lidhjet e tij, tunxhet qe përmbajnë shume bakër dhe bronxet qe përmbajnë pak kallaj dhe 

zink. Aftësia për tu salduar, është aftësia e  metalit për ti dhënë bashkim te qëndrueshëm 

gjate saldimit. 

 Me mire saldohen metalet e pastra dhe çeliku qe përmban pak karbon, krom etj, ndërsa 

keq saldohen lidhjet e metaleve dhe çeliktë e lidhur qe kane shume elemente lidhëse dhe 

ne sasi te madhe.  Aftësia për tu kalitur, është përpunimi termik gjate se cilës ndryshon 

struktura dhe vetitë mekanike te metaleve dhe lidhjeve. 

Kështu pas kalitjes metalit ose lidhjes I rritet fortësia dhe qëndrueshmëria por i ulet 

plasticiteti.  Zakonisht kalitja e çelikut kryhet duke e nxehur atë ne temperaturën 750-

900°C (sipas markës se çelikut) dhe pastaj duke e ftohur shpejt ne ujë, vaj ose ne lëngje 

te tjera. 

 

3.2. Ndarja e materialeve teknike 

Materialet mund të ndahën në tre grupe të mëdha sipas vetive të tyre karakteristike 

metalike, qeramike, dhe materiale polimere (ose materialet sintetike). 

Metalet janë përques te mirë të elektricitetit, e reflektojnë dritën, në temperatura të ulta 

mund të deformohen në mënyrë plastike dhe në të shumtën e rasteve kimikisht nuk janë 

aq të qëndrueshme.Në këtë grup bëjnë pjesë: 

Materialet metalike me bazë hekuri 

 hekuri i derdhur 

 hekuri i derdhur i bardhë 

 gizë e hirtë 

 gizë e shtalbët (nodulare) 

 giza e temperuar 

 çeliqet për konsruksione 

 çeliqet e zakonshme konstruktive 

 çeliqet me fortësi te rritur 

 çeliqet pë përmirësim 

 çeliqet për susta 
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 çeliqet për çimentim 

 çeliqet për automate 

 çeliqet rezistuese ndaj korrozionit 

 çeliqet për punë në temperatura të larta 

 çeliqet zjarrduruese 

 çeliqet me shtalbësi të madhe për punë në temperatura të ulta 

 çeliqet me veti special 

 

4. METALET E ZEZA DHE TE  NGJYROSURA 

 

a) Grupi i materialeve të hekurit, dallohët nëpërmjet rëndësisë së tyre tekniko 

ekonomike, në grupin qëndror të materialeve metalike. 

Pjesa përbërëse e tyre është hekuri, i cili si hekur i pastër e ka vetëm rëndësi të kufizuar 

teknike (si material megnetik). Ndryshe shumllojshmëria e materialeve të hekurit është e 

mundur duke u bazuar pjesërisht në ndryshimet kualitative dhe pjesërisht në ndryshimet 

kuantitative, të cilat i pëson hekuri nëse përmban karbon. Këtu bëjmë fjalë për sistemin 

prej dy materieve hekuri – karbon, si bazë për këtë grup të materialeve.  

Prej tij dallohen: 

 Giza (me përmbajtje të karbonit prej 2 deri 6 % peshore). 

 Çeliku (me përmbajtje të karbonit prej 0.03 deri 2% peshore). 

Si giza ashtu edhe çeliku përmbajnë sipas rregullës edhe pjesë tjera përbërëse si: Si; Mn; 

Ni; Cr; Mo; nëse pjesa e tyre kapërcen vlerën për 5% atëhere kemi të bëjmë me çeliqe të 

lidhura (p.sh. “ çeliku fisnik i pakorodueshëm” me 18% Cr dhe 8% Ni). 

 

b) Materialet me ngjyra. Në pikëpamje kimike këtu përfshihet një pjesë e madhe e 

elementeve të sistemit periodik. Këtu mund të përmendet edhe nëngrupi i këtyre 

elementeve: 

- Metalet e lehta (Be, Mg, Al, dhe legurat e tyre). 

- Metalet fisnike (Ag, Au, Pt, Rh dhe lëgurat e tyre). 
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- Metalet me temperature të larta të shkrirjes (Ë, Ta, Nb...). 

Përveç kësaj, nëngrupe formojn elementet të cilat kanë veti të ngjajshme ose janë me 

rëndësi tekniko – ekonomike: 

- Bakri dhe lidhjet e bakrit. 

- Plumbi, kallaj dhe zinku. 

- Titani, cirkoniumi dhe shumë të tjerë. 

Bakeri-(CU) eshte percjelles I mire I nxehtesise.Per kete arsye shfrytezohet ne vendet 

ku eshte e nevojshme ftoheja dhe nxehja e shpejt e detajes se makines.Pershkak te 

kombinimit te shpejt te nxehtesise dhe ftohjes se ujit perdoret per radiatoret te motorve 

MDB.Eshte percjelles I mire I elekricitetit,për kete arsye gjen zbatim te gjer ne 

elektroteknike.Shkrihet ne 1083 
o
C. 

Zinku- (Zn)) Zinku elementar nuk ka ne natyre.Ka ngjyre te perhimte ne te kalterte me 

structure te imet kristalore. Masa vellimore eshte 7.0 kg/dm
2
.Ne temp.010-150C mund te 

petzohet. 

Kallaj (Pb) Ka shkelqim te shprehur metalik me ngjyre te bardhe argjendi.Shkrihet ne 

temp.232 
o
C. Masa vellimore eshte 7.3 kg/dm

2
. Ka fortesi dhe qendrushmeri te vogel.Ne 

100C zbutet dhe nxirret ne tela.Kazbatim te madh ne industrine e konzervave,per 

punimin e kushinetave te mitoret MDB. 

Plumbi –(Pb) eshte metal I bute me mas vellimore 11.3 kg/dm
2
.Shkrihet ne 330

o
C.Mir 

derdhet , petzohet, farketohet, shtypet dhe munde te salldohet me nje shtres me te erret e 

cila me vone sherben si shtres mbrojtese nga korozioni. Nga plumbi fitohet oksidi I 

plumbit I njohur me emrin minium,i cili eshte me ngjyre te kuqe dhe sherben per veshjen 

e pjesve metalike per mrojtje nga korozioni.Plumbi perdoret per pnimin e pllakave per 

akumulatore dhe per punimin e eneve ne industrin kimike. 

Alumini – (Al) ka ngjyre të badhe hiri me mase vellimore 2.7 kg/dm2.Shkrihet 

ne660C.Kur qendron ne ajr meshtillet me shtres te holle të oksidit te aluminit,i cili me 

tutje e rune nga oksidimi. Eshte percjelles I mire I nxehtesise dhe elektricitetit.Perdoret 

per punimin e larte percjellsve Alumini mund te aliazohet me Cu,Fe,Mg,Si,Mn,Zn,Pb 

dhe metale te tjera.Silumini eshte aliazh qe permban 13% Si 0.5% Fe dhe 68% Al. 
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Ky aliazh është i përshtatshem per derdhje dhe shërben për ndertimin e pistonave dhe 

kokave te motorit MDB, 

 

 

5. RËNDWSIA E JOMETALEVE DHE NDARJA E TYRE 

 

5.1. Materialet jometalike 

 Materialet polimere – Masat plastike Masat plastike janë materiale, përbërësit kryesorë 

të të cilave ndërtohen prej përlidhjeve organike makromolekulare, që fitohen me 

procesin e sintetizimit ose me transformimin e prodhimeve natyrore. Plastmasat nën 

veprimin e temperaturës dhe presionit kalojnë në gjendje plastike dhe mund t’u jepet 

forma e dëshiruar. Masat plastike nuk janë më vetëm zëvendësim i thjeshtë i materialeve 

natyrore por edhe materiale për konstruksione në elektroteknikë, makineri, ndërtimtari, 

transport dhe sektorë të tjerë të ekonomisë 

Goma.  – Veta themelore e gomes ështeë elasticiteti.Ajo mund të zgjatet 5 deri ne 10 

here në krahasim me gjatesine normale.Për këtë arsye ka zbatim në punimin e 

amartizatorve të ngarkesave goditese. Eshtë e pa depërtushme për lengje dhe gaze, për 

kete arsy nga goma ndertohen tubat elastike,tubat lidhese, nenshtresa dhe shtupa. 

Vetit elektro rezistuese te gomes jonë të përshtatshme për perdorim gjatë punimit te 

baterive të elekricitetit dhe për punimin e pjesve të dynamo-makinav dhe magneteve. 

Prodhimet e gomave duhet të ruhen nga nxehëtsia e diellit dhe drita, lagështise se rritur 

te ajrit, ndrrimit të vrulleshëm te tmperaturave etj. 

Lekura – përdoret në makineri për rripa levizes, shirita transportues, valvula mbyllese, 

mbyllsa,  pompa etj. 

Materialet zjarrduruese  Përdoren aty ku shfrytezohen temperaturat e larta. 

Azbsti është me prejadhe minerale, ka struktur fijore. Fijet jonë shumë të zgjatura, 

elastike zjarrerezituese.Shërben për izolomin e përcjellsve të avullit, për mbyllesa etj. 

Vetitë e masave plastike  
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Masat plastike kanë një varg vetish, të cilat materialet klasike, p.sh. jometalet, nuk i 

kanë. Këtu mendohet në vetitë e mira, të volitshme dhe pjesërisht të pavolitshme. Vetitë 

e mira të masave plastike në krahasim me jometalet janë : - dendësia e vogël (pesha 

specifike ) përafërsisht 0,92- 1,9 g/cm
3
 - veti të mira izoluese elektrike, - përçueshmëri e 

vogël e nxehtësisë, d.m.th. veti të mira për izolime termike, - qëndrueshmëri të mirë ndaj 

ndryshkut (korozionit), thartirave, bazave dhe pjesërisht ndaj tretësve, mbrojtja 

sipërfaqësore nuk është e nevojshme sikur te metalet, - nuk kanë ndikim të dëmshëm 

fiziologjik, janë pa shije dhe pa erë, - përpunohen me lehtësi me përpunim me prerje dhe 

pa prerje, - mund të ngjyrosen lehtë në brendi dhe sipërfaqësisht. Vetitë negative të 

masave plastike në krahasim me metalet janë: - rezistenca e vogël ndaj temperaturës, - 

ngurtësia e vogël në shumicën e rasteve, - bymimi i madh në temperaturë, - janë të 

ndezshme.  

Në mesin e përparësive të masave plastike në krahasim me materialet e tjera mund të 

numërohet edhe çmimi i kushtimit, i cili gjithnjë ka tendenca të rënies, derisa 

prodhimtaria rritet. Përdorimi i masave plastike Masat plastike përdoren  për prodhimin e 

artikujve të konsumit të gjerë, siç janë: pajisjet për vizatim dhe shkrim, lapsat, stilografat, 

vizoret, trekëndëshat, enët, shishet, kapakë të ndryshëm për industrinë ushqimore, kimike 

dhe farmaceutike; pajisjet për ushqim, enë, shporta të bërllokut, aparate dhe pajisje 

shtëpiake; pulla, krehra, doreza për mobilje, pajisje toaleti, syze; lojëra, topa; helmeta për 

xehetarë dhe automobilistë. Prof.dr. Hysni Osmani, - Materialet Mekanike – 2008, e pa 

recensuar Materialet dhe ndarja e tyre 

 

5.2. Materiali kompozit  

Përforcimin e materialeve me ndihmën e fijeve e gjejmë edhe në natyrë, si në botën 

bimore ashtu edhe në atë shtazore. Trungu i disa bimëve dhe eshtrat e disa shtazëve janë 

të përforcuara me fije që u japin anizotropinë dhe shumëfish e rrisin rezistencën ndaj 

ngarkesave të jashtme. Edhe popujt primitivë e kanë vërejtur përforcimin dhe përlidhjen 

e materialit ekzistues me fije. P.sh. muret që lyheshin me baltë janë lidhur dhe përforcuar 

me fije kashte. Zhvillimi i aviacionit dhe i aeronautikës në dekadat e fundit ka 
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përshpejtuar hulumtimin e materialeve që pos qëndrueshmërisë së madhe të kenë dendësi 

të ulët. Masat plastike me vetitë e tyre shpesh nuk mund t’i plotësojnë kërkesat e 

teknikës bashkëkohore.  

Për këtë arsye masave plastike me qëllim të përmirësimit të vetive fizike dhe mekanike u 

shtohen materialet e ndryshme mbushëse në formë të fijeve: argjilë, dioksidi i silicit, 

bloza aktive, karbonati i kalciumit, etj. Materialet e këtilla të fituara me përzierjen e 

masave plastike (si material bazë) dhe mbushësit fijor quhen materiale kompozite ose 

shkurt kompozite. 

 

 

6. DETALET KRYESORE DHE LLOJET E TYRE 

 

Çdo makine apo mekanizëm përbëhet prej një numri te caktuar detalesh te veçanta. 

Detalet mund te jene te përdorimit te përgjithshëm (universale) dhe te përdorimit te 

veçante (speciale).  

Ne detalet e përdorimit të përgjithshëm hyjnë: bulonat, dadot, boshtet, xhuntot, 

kushinetat, etj. Këto detale përdoren pothuajse në të gjitha tippet e makinave. Detalet me 

përdorim te veçante përdoren vetëm ne disa tipe makinash. 

Objekt i studimit ne këtë kapitull janë detalet e përdorimit te përgjithshëm.Qe një makine 

te jete sa me e afte për pune, te shërbeje një kohe sa me te gjate dhe te punoj me kosto sa 

me te ulet, detalet, nyje dhe mekanizmat përbërëse te saj duhet te jene sa me te 

qëndrueshëm, sa me te shtangëta (te ngurta), sa me te qëndrueshme ndaj konsumimit dhe 

ne disa raste te durojnë ne temperatura te larta apo ndaj veprimit te vibrimeve.  

Qe te sigurohet shtangësia (ngurtësia) e detalit, përmasat dhe materiali i tij duhet te 

zgjidhen në mënyrë te tille qe nga veprimi i ngarkesave ne detale, vlefta e deformimit te 

detalit te mos e kaloje një madhësi te dhëne. Ne rast te kundërt, puna e makinës prishet. 

Kështu, p.sh, ne një transmision me rrota me dhembe, po te deformohet boshti d.m.th. te 

përkulet mund të prishet puna e rrotave me dhembe, sepse dalin ngaingranimi.  

Ekziston shtangësia vetjake e detalit, kur deformohet i gjithë vëllimi i materialit (p.sh 

gjatë përkuljes se një boshti) dhe shtangësia ne kontakt, kur deformohen shtresat 



 

21 
 

 

sipërfaqësore të materialit (p.sh shtypja lokale e sipërfaqes se dhëmbëve te rrotave ne 

vëndet e kontaktit të tyre). Një pjese e detaleve duhet te llogariten në qëndrueshmëri. 

Detalet që humbin formën fillestare, duke i bëre ato të pa afta për te 

vazhduar punën do te thotë se kane humbur qëndrueshmërinë. Qëndrueshmëria ndaj 

konsumimit te detaleve karakterizon aftësinë e tyre që ti qëndrojnë konsumimit.  

Detalet mund te pësojnë konsumim mekanik, qe quhet ndryshe konsumim abraziv, dhe 

konsumim korrozivo-mekanik ne te cilën korrozioni qe lind ne materialin e detalit, gjate 

lëvizjes se përbashkët te detaleve, zmadhon konsumimin e tyre. 

Derajet e makinave mund te ndahen sipas dedikimi: 

 Detajet e makinave për lidhje: bulonat: pykat ,sustat, ribatinat,salldimi ,ngjitja 

etj. 

 Detajet e makinave për trasmisisionin e fuqis dhe levizjes rrotulluese (rrrotat 

friksione, pulegjat dhe rripat, dhembzoret, zingjiret dhe yllezat. 

 Detajet e makinave të levizjes rrotulluese (akset boshtet rezat dhe spinotat). 

 Detajet e makinave per lidhje dhe mbeshtetje të detaleve rrotulluese (lidheset 

dhe kushinetat). 

 Detajet e makinave për bartjen e lëngut, avullit, gazit dhe materialeve të ngurta 

(tubat ,zorret, pjeset anektuese, lidhjet tubore, dhe mbyllesit tibore). 

 

Qëndrueshmëria ndaj konsumimit rritet me vajosjen e mire te sipërfaqeve qe fërkohen 

dhe me zvogëlimin e presioneve specifike midis tyre. Si rezultat i fërkimit te detaleve qe 

punojnë se bashku ose për arsye te tjera, detalet gjate procesit te punës nxehen. 

Nxehtësia e krijuar duhet te largohet nga sipërfaqet e ngrohura.  

Zakonisht, për këtë qëllim këto sipërfaqe bëhen me përmasa të mëdha ose i nënshtrohen 

ftohjes me rryma ajri (nga ventilatorët) apo me mënyra te tjera. Një vëmendje e veçante 

duhet ti kushtohet llogaritjes se detaleve ne qëndrueshmëri ndaj vibrimeve. Nga ana 

tjetër, duhet te zgjidhen kushte te tilla pune, ne te cilat nuk ka mundësi qe te lindin 

vibrime ne ato detale ku vibrimet nuk nevojiten. 
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7. ELEMENTET LIDHËSE  

 

7.1 Lidhjet e detaleve te makinave 

 Lidhjet e detaleve me njeri-tjetrin, ne mënyre te ngurte e kane origjinën nga vështirësitë 

qe kane lindur ne prodhimin, mbërthimin, zbërthimin, shfrytëzimin dhe mirëmbajtjen e 

tyre. Lidhjet e ngurta te detaleve qe praktikohen ne ndërtimin e makinave janë te shumta. 

Ne një ndarje te përgjithshme kemi dy grupe kryesore: 1. lidhje të ngurta te 

zbërthyeshme 2. lidhje të ngurta të pazbërthyeshme. 

 Me lidhje të zbërthyeshme do të kuptojmë te gjitha ato lidhje detalesh te cilat mund te 

mbërthehen (lidhen me njeri-tjetrin) ose te zbërthehen, pa humbur elementi lidhës anën 

funksionale te tije. Kjo mënyrë lidhje krijon mundësinë qe ne rast nevoje ose kohe pas 

kohe te mund te mbërthehen ose zbërthehen detalet pa qëne nevoja e përdorimit te detalit 

lidhës te ri. Ne grupin e lidhjes të zbërthyeshme bëjnë pjese: 

 lidhjet me fileto  

 lidhjet me pyka  

 lidhjet me kiaveta 

 lidhjet me shlica  
 

Me lidhje te pazbërthyeshme duhet tekuptojmë të gjitha ato lidhje detalesh te cilat, 

parashikohen, qe ne asnjë rast te mos zbërthehen. Shpesh këto lidhje njihen edhe me 

emrin lidhje te përhershme.  

Ne raste te veçanta, kur kërkohet zbërthimi i tyre, parashikohet qe njeri prej detaleve qe 

lidhet te dëmtohet. Ne grupin e lidhjeve te pazbërthyeshme bëjnë pjese: 

a) lidhjet me ribatina 

b) lidhjet me saldim 

c) lidhjet me presim 
 

Lidhjet ne përgjithësi bëjnë te mundur: - ndërtimin e një detali te ndërlikuar ose me 

përmasa te mëdha i cili mund te prodhohet me vështirësi ose mund te mos prodhohet - 

krijimin e kushteve te mira për mbërthimzbërthim 4 te grupit ose makinës - prodhimin e 
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detaleve me kosto te ulet - shfrytëzimin me të drejte të materialit, kryesisht të 

materialeve deficitare - thjeshtësimin (lehtësimin) e transportit te 

tyre etj. 

 

 

8.  ELMENTET PER PERCJELLJEN E LEVIZJES DHE FUQISË 

 

8.1. Eelementet e transmisionit te fuqisë dhe parimet e punës 

Transmisioni i fuqisë shërben për transmetimin e momentit përdredhës (rrotullues) nga 

boshti i motorit ne rrotat udhëzuese te traktorit.  

Fuqia e motorit (MDB) ne një traktor mund të përdoret vetëm ne qofte se MDB lidhet 

me rrotat lëvizëse të traktorit dhe me boshtin e marrjes se fuqisë (b.m.f.). Është 

transmisioni i fuqisë qe lidh fuqinë motorike me rrotat dhe b.m.f. Ai është i ndërtuar nga 

këto pjese: friksioni, kutia e shpejtësisë,  transmisioni kardanik, transmisioni kryesor 

konik, diferenciali, transmisionet anësore dhe semiakset. 

 

 

Fig.1.Elemtet per percjelljen e levizjes 

 

8.2 Boshtet dhe akset  

Boshtet dhe akset janë ato detale te makinave qe ne përgjithësi shërbejnë për mbajtjen e 

elementeve qe kryejnë lëvizje rrotulluese (rrota me dhëmb, pulexho,tambur etj) Ne 

ndërtimin e makinave ndërmjet aksit dhe boshtit duhet te behet dallimi I mëposhtëm: 

Akset shërbejnë vetëm për mbajtjen e detaleve qe rrotullohen dhe nuk transmetojnë 

moment përdredhës dhe si pasoje këto janë te ngarkuara vetëm ne përkulje. Duke u nisur 
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nga forma gjeometrike akset janë gjithmonë te drejte. Akset mund te jenë me seksion të 

njëjtë ne gjithë gjatësinë e tyre. Boshtet në dallim me akset gjithmonë rrotullohen dhe 

transmetojnë moment përdredhës nga njeri detal ne tjetrin.  

Ne shumicën e rasteve boshtet janë të ngarkuara jo vetëm në përdredhje por edhe në 

përkulje. Sipas formës gjeometrike boshtet i klasifikojmë në: Boshte te drejta – që mund 

të jene me seksion të njëjtë në te gjitha gjatësinë e tyre ose me seksion te shkallëzuar (te 

ndryshueshëm) Boshte jo te drejta, që përdoren ne mekanizmat bjelle-manivele dhe 

shërbejnë për kthimin e lëvizjes drejtvizore ne rrotulluese ose e kundërta dhe përdoren 

kryesisht ne makinat me piston (motorët, pompat).  

Nisur nga pikëpamja teknologjike është e leverdishme qe boshtet dhe akset të përgatiten 

të pashkallëzuar.  

Boshtet elastike - përdoren për transmetimin e momentit përdredhës nyjeve të makinave 

ose agregateve që ndryshojnë pozicionin e tyre reciprok gjatë punës.    

Këto boshte karakterizohen nga ngurtësia e vogël ne përkulje dhe nga ngurtësia e madhe 

ne përdredhje. Këto boshte përbëhen prej disa shtresash teli, te mbështjella ne forme te 

një suste te ngjeshur, ku secila shtrese është e mbështjell ne kah te kundërt me tjetrën.   

Kahu i mbështjelljes se fundit duhet te jete e kundërt me kahjen e rrotullimit te vete 

boshtit gjate punës. Kjo ka për qellim mos-mbështjelljen e telit, si dhe gjate rrotullimit te 

boshtit ne veprimin e momentit përdredhës, shtresat e brendshme te ngjeshën mire. Këto 

boshte bëhen me diametër 4 - 40 mm dhe me diametër te telit 0,5-2,6.  

Pa marre parasysh konstruksionet e shumëllojshme të boshteve dhe akseve, secili prej 

tyre paraqitet me disa elemente të përbashkët qe janë:  

Qafat mbështetëse te boshtit (aksit) ne kushineta, për boshtet me bryla karakteristike janë 

edhe qafat e manivelave ne te cilat lidhen kokat e bjellave Unazat penguese dhe pragjet 

për te penguar zhvendosjen aksiale te boshteve dhe akseve Kanalet dhe shlicat për 

lidhjen e detaleve rrotullues. Boshtet të ngarkuara në përdredhje dhe në përkulje 
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Fig. 2. Boshtet të ngarkuara në përdredhje dhe në përkulje 

 

8.3.  Kushinetat 

Boshtet, akset dhe detalet qe rrotullohen rreth tyre vëndosen ne kushineta. Dallohen dy 

tipe kushinetash: kushineta rrëshqitëse dhe kushinetat rrokulliseshe. Kushinetat 

rrëshqitëse - sipërfaqja e mbështetëset se boshtit ne këto kushineta rrëshqet ndaj 

sipërfaqes se brendshme të kushinetës. 

Zvogëlimi i forcave te fërkimit midis sipërfaqeve qe fërkohen arrihet nëpërmjet 

vëndosjes se një shtrese vaji. Trupi i kushinetës mund te jete i plote, një cope, ne te cilën 

presohet një bronxine cilindrike. Ne shumicën e rasteve trupi i kushinetës përbëhet nga 

dy pjesë, qe kapen midis tyre me bulona. Ne këtë rast edhe bronxina përbehet nga dy 

gjysme cilindra. 

Kushinetat me trup të plote përdoren për boshtet me diametër te vogël. Kushinetat me 

trup te përbëre prej dy pjesësh, lehtësojnë montimin e boshteve dhe bëjnë te mundur 

regjistrimin sipas diametrit.  

Bronxinat zakonisht bëhen bimetalike. Si bazë shërben një bokul prej gize ose çeliku, 

dhe ne konstruksione te rëndësishme prej bronxi, mbi te cilën vëndoset një shtrese 

materiali antifriksion kundër fërkimi: babit,bronx-plumbi, najlon, tekstil, etj. Trashësia e 

shtresës antifriksion varet nga diametri I qafës dhe zakonisht është afërsisht sa 0,1 e 

vleftës se këtij diametri. 

 Një nga përmasat e rëndësishme te kushinetës është gjatësia e saj. Zakonisht gjatësia e 

kushinetës zgjidhet ne kufijtë e 0,5-0,9 te diametrit te qafës. Kushinetat rrëshqitëse 



 

26 
 

 

llogariten ne presionin specifik te lejuar. Vlefta e këtij presioni duhet te jete me e vogël 

se vlefta e lejuar, te cilat varen nga materiali mbushës dhe trashësia e shtresës.  

Pra do te kemi: 

P 
 

   
 

ku: 

P --- ngarkesa ne kushinete (reaksioni imbështetjes), kg 

d --- diametri i kushinetës, cm 

l --- gjatësia e kushinetës, cm 

kështu, p.sh për kushinetat e mbushura me babit me baze kallaji, (p) = 20 kg/cm² dhe për 

ato me babit me baze bronxi (p) 200 kg/cm² Gjate punës temperatura  nekëto kushineta 

nuk duhet te jete me e madhe se 60°C. Kushinetat rrëshqitëse vendosen ne boshtet me 

peshe te madhe, kur kërkohet çmontimi i tyre, ose kur këto punojnë ne ambiente agresive 

apo ne vende tepër te papastra. Kushinetat rrokulliseshe - ne këto kushineta shfrytëzohet 

fërkimi rrokullisës. Ato përbëhen prej unazës se jashtme 1 dhe unazës se brendshme 2, 

ne te cilën janë bere kanale ku vendosen sfera ose rula qe rrokullisen. Qe këto sfera ose 

rula te ndodhen ne largësi te njëjtë nga njëratjetra, ne kushineta vendosen ndarës, qe 

përfaqësojnë unaza te stampuara me vrima ku vendosen rulat dhe sferat. Ne varësi nga 

madhësia dhe drejtimi i ngarkesave, qe veprojnë ne boshtet ose detalet ku vendosen 

kushinetat, përdoren kushineta me sfera ose kushineta me rula. Kushinetat rrokullisёse 

ndahen ne tre grupe kryesore: Kushineta radiale, qe pranojnë ngarkesat radiale por 

pranojnë edhe ngarkesa te vogla aksiale. Kushineta radialoaksiale, qe pranojnë si 

ngarkesat radiale dhe ato aksiale (por vlefta e ngarkesave aksiale nuk duhet te kaloj një 

vlere te dhënë). Kushineta aksiale (mbështetëse), qe pranojnë vetëm ngarkesa aksiale. 

Kushineta rrokullisëshe Gjate shfrytëzimit te kushinetave ka shume rëndësi vendosja e 

rregullt e tyre (montimi), vajosja ne kohe dhe ruajtja  ngapapastërtitë  

 Kushinetat duhet te vendosen ne një aks me boshtin, ne mënyrë qe deformimet e tij për 

shkak te temperaturës te mos shkaktojnë ngarkesa suplementare ne kushineta.  
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Fig.3.Kushinetat rrokulluse 

Kushinetat radialoaksiale vendosenne  mënyrë te tille qe te jete i mundshëm regjistrimi 

aksial i tyre, gjë  ndaj tjetrës. Ne kushinetat rrokulliseshe, ne krahasim me 

atorrëshqitëse,forcat e fërkimit janë 5- 10 here me te vogla. 

 

Fig. 4.Boshtet të ngarkuara në përdredhje dhe nëpërkulje 

 

8.4.  Xhuntot 

Për bashkimin e boshteve qe janë ne vazhdim me njeri-tjetrin apo ne një fare këndi, 

përdoren xhuntot.to shërbejnë për transmetimin e lëvizjes rrotulluese, edhe te momenti 

përdredhë 

 

Fig 5. Xhunotat  
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9. ELEMENTET PËR PERCJELLJEN E LENGJEVE, AVULLIT DHE 

 GAZRAVE 

 

 9.1. Sistemi i futjes dhe nxjerrjes se gazeve ne motorët me djegie te brendshme 

 

Ky sistem përbëhet nga dy nënsisteme: Nënsistemi i futjes se ajrit, i përberë nga tubat, 

filtrat dhe pajisjet qe dërgojnë ajrin (oksigjenin) ne motor dhe benë te mundur djegien e 

karburantit ne cilindër. Nënsistemi i nxjerrjes se produkteve te djegies, i përberë nga 

tubat, pajisjet dhe një marmite, qe duhet te siguroje grumbullimin e zhurmave dhe te 

nxehtësisë, te largoje gazrat nga motori dhe te ndaloje shkëndijat qe mund te shkaktojnë 

zjarre.  

Pjesët e nënsistemit te futjes se gazeve janë: 

1. Parafiltri (ne disa motorë) kap dhe mban copëzat e mëdha te mbeturinave dhe pluhurit 

duke mos lejuar kalimin e tyre ne filtrin e ajrit e me pas ne motor. Duke mos shkaktuar 

kështu dëmtime te tij. 

2. Filtri i ajrit kap dhe mban copëzat e vogla te mbeturinave dhe pluhurit duke mos lejuar 

kalimin e tyre ne motor dhe duke mos shkaktuar kështu dëmtime te tij.  

3. Pajisja turbo (ne disa motorë) dërgon me shume ajër ne cilindër duke bere më 

eficiente djegien e lendes djegëse. 

4. Karburator (vetëm ne motorët me ND), realizohet përzierja e karburantit me ajrin 

përpara se te futet ne cilindër. 

5. Tubat e kalimit te ajrit, përcjellin ajrin ose  përzierjen ajër+karburant për ne cilindrin e 

motorit. 

6. Valvolat e thithjes, hapen ne kohen e rregullt ne procesin e thithjes, duke lejuar 

ajrin ose përzierjen ajër+karburant te futet ne çdo cilindër, mbyllen ne kohen e duhur 

duke mbajtur gazet brenda ne cilindër gjate procesit te ngjeshjes, djegies dhe zgjerimit. 

Ato qëndrojnë te mbyllura gjithashtu edhe gjate procesit te zbrazjes. 

Parafiltri dhe filtri janë te rëndësishëm gjate punës se motorit prandaj është e 

rëndësishme ti behet mirëmbajtje periodike.  
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Fig.6.Sistemi i percjelles se lengjeve dhe gazeve 

 

Shumë motorë janë te pajisur me një pajisje te quajtur turbo, i cili nuk benë pastrimin 

apo filtrimin e ajrit por rrit fuqinë. Kjo realizohet duke dërguar me shume ajër ne 

cilindrat dhe si rrjedhim rritet efikasiteti gjate djegies se karburantit. 

 

Pjesët e nënsistemit te nxjerrjes se gazeve janë: 

1. Valvolat e shkarkimit, hapen dhe lejojnë shkarkimin e produkteve te djegies 

nga çdocilindër gjate procesit te shkarkimit dhe qëndrojnë te mbyllura gjate gjithë 

proceseve te tjera te ciklit te punës. 

2. Marmita, siguron grumbullimin e zhurmave dhe te nxehtësisë, largon gazrat 

nga motori dhe ndalon shkëndijat. 

3. Tubat e shkarkimit, lejojnë kalimin e gazeve te produkteve te djegies te kalojnë 

nga cilindri motorit ne marritë dhe me tejne atmosfere. 

 

Masat për parandalimin e parregullsive ne mekanizmin e shpërndarjes se gazrave ne 

motor.  

Gjatë punës se motorit, valvolat dhe detalet  e tjera të mekanizmit të shpërndarjes se 

gazeve i nënshtrohen, sipas rastit ndryshimeve të temperaturave, veprimeve gërryese të 

mjedisit ku punojnë si dhe veprimeve mekanike.  

Si rezultat i veprimit të tyre, detalet e mekanizmit pësojnë defekte të ndryshme. Defekt 

kryesor të valvolave janë: konsumim i brezit konik dhe cilindrik të kokës se valvoles, 
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djegie ose gërryerje e kokës se valvoles, konsumim I bishtit (trupit) të valvoles dhe i 

pjesës fundore të saj, konsumim apo dëmtim I kanalit (ose vrimës) ku vendosen 

fiksatoret (ose kunji), lodhja nga nxehtësia si dhe thyerja e valvoles. Defektet e valvolave 

sjellin prishjen e punës normale të motorit, pasi humbet hermeticiteti i dhomës se 

djegies, e për rrjedhoje zvogëlim të fuqisë se motorit dhe rritje të konsumit të lendes 

djegëse.  

Djegia e valvoles ndodh kur kemi djegien nga  detonimi ose ndezje të parakohshme të 

përzierjes se djegshme. Ne këto raste temperatura ne mjedisin e punës se valvolave rritët 

dhe shkakton shkrirjen e tyre. Valvolat e djegura duhet të zëvendësohen.  Gërryerja 

ndodh kryesisht ne vendin e bashkimit të kokës se valvoles me trupin dhe shkakton 

thyerjen e saj gjatë punës. 

Shkaqet qe shkaktojnë djegie dhe gërryerje të valvoles janë: përdorimi i lendeve të 

djegshme të papërshtatshme, djegia jo normale e përzierjes se djegshme, përdorim i 

përzierjeve të djegshme të papërshtatshme (të varfëruara).  

Shkaqet qe shkaktojnë lodhje nga nxehtësia janë: konsumimi i bishtit të valvoles dhe 

boboles udhëzuese të saj: dëmtimi ose konsumimi I unazës (folesë) mbështetëse të 

valvoles, përdorimi i përzierjeve të djegshme jo të përshtatshme etj. shenje e lodhjes nga 

nxehtësia është prania ne kokën e valvoles të disa gërvishtjeve qe dalin nga një pike e 

përbashkët. Kjo pike është dhe pikënisja e thyerjes se kokës se valvoles. Faktor tjetër I 

thyerjes se valvoles është dhe hapësira jo normale. 

Defekte kryesore të boshtit të shpërndarjes janë: përkulja e boshtit, konsumimi i qafave 

mbështetëse si dhe ekscentrikeve të komandimit të valvolave dhe pompës se benzinës 

(tek disa motorë ne karburatorë), konsumimi ose thyerja e rrotave të dhëmbëzuara qe 

ndodhen të boshti I shpërndarjes, konsumimi ose dëmtimi I kanaleve të kiavetave ose 

filetove të bushtit etj. Përkulja e boshtit të shpërndarjes kontrollohet me tregues me fushe 

ne qafen e mesit, duke e vendosur atë ne maje qendërzuese. 

Defektet kryesore të puntërive (shtytësave) janë: gërvishtje dhe konsumimi i trupit ose 

pjesës se takimit me ekscentrikun, dëmtimi ose konsumimi i filetës se pajisjes 

regjistruese, dëmtim ose konsumim i vend takimit të shtytësit me thuprën (shtagën) e tij. 

Shtaga e  shtytësit pëson përkulje të trupit, konsumim të kokës sferike ne takim me folën 
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e shtytësit, si dhe konsumim ose dëmtim i folesë sferike ne takim me vidhen regjistruese 

të rregullimit të hapësirës. Shtaga e përkulur drejtohet ne gjendje të ftohtë. Përkulja ne 

gjithë gjatësinë nuk duhet të kaloj 0.1 mm. Defektet kryesore të bilancierit dhe aksit të tij 

janë: konsumimi ose dëmtimi i pjese qe godet valvolen (thembrën e bilancierit), 

konsumimi ose dëmtimi i vrimës rreth se cilës bilancier lëkundet (është cernjeruar), 

dëmtimi dhe konsumimi i filetës ose kanaleve të vajosjes. Sustat e valvolave pësojnë 

këto defekte: thyerje, plasaritje sipërfaqësore, shkurtim i gjatësisë fillestare (kur arrin 8 

deri 10% susta duhet të zëvendësohet), humbje të elasticitetit të sustës si dhe konsumim 

për shkak të fërkimit ndërmjet spirave të sustës. Foletë e valvolave konsumohen ose 

dëmtohen nga ngarkesat goditëse të kokës se valvoles nen ndikimin e sustës se saj, nga 

fërkimi i sipërfaqeve konike të valvoles ne folenë (sedien), mosputhitja e mire e valvoles 

ne folën e saj (valvola smerilohet ne folenë e saj), brejtja kimike dhe termike nga 

përzierja e djegshme dhe gazet e djegura me temperature të lartë etj. Brejtja kimike 

termike shkakton dhe gërryerjen e metalit duke formuar plasaritje dhe zgavra. 

 

Detajet e makinave per percjelljen e lengjeve, avujve dhe gazeve 

Ne këto detale bejne pjese: zorret lidhjet tubore pjeset anektuse dhe mbyllesit tubor, 

kanjellat, pengojcat dhe saraqinskat. 

Tubat shërbejn për percjelljen e lëngjeve, avujve dhe gazeve dhe materialit tjeter 

nen shtypje ose me renje te lire. Dediktimi i tyre përcakton formen, dimenzionet dhe 

materialin për punimin e tubave. 

Këto jone detale makinash të prerjes rrethore me gjatsi relativisht të madhe dhe mure të 

holla.Gjat përjjelljes së lëngut tubat lidhën njeri me tjetrin ashtu që kalojne përcjelljen 

tubor, i cili mund të dedikim të ndryshem(ujsjellsi, naftasjellsi, gazsjellsi, etj.) 

Tubat e qelikte punhen me derdhje, petzim, nxjerrje dhe presim.Mund te jen me 

tegel dhe pa tegel. 
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Tubat e bakrit përdoret në vëndet ku është i nevojshëm këmbimi i shpejtë i 

nxehtësise (tubezat të radiatorit i motorit). 

Tubat e kallajt përdoren në industrin ushqimore meqe kallai është i 

qëndrueshëm ndaj veprimit të thartinave organike dhe nuk krijon bashdyzime helmuese. 

Tubat e aluminit shquhen me mase të vogel jonë të reztueshum ndaj korezionit 

përdorën kryesisht për shi artificial etj. 

Lidhja e tubave mund të bëhet në shume mënyra: lidhja e tubave me shputa zbatohet të 

tubat e derdhur. Kjo lidhje kërkon që nje skaj i tubit te jete i zgjëruar kurse tjetri të këtë 

gjërsin e njejt si te tubi.Lidhja e tubave me dado përfshirese realizohet ashtu që dadoja 

vëndoset ne skajin e tubit ose te zorrës në fileturen e vet në mënyre qe lirishte të 

rrotullohen rreth aksit të vetë dhe most e bier nga filetura e vet. Kur deshirojm të bejm 

lidhjen afrojm skain e tubit tjetër në te cilin gjëndet fileta dhe me rrrotullimin e dados 

bashkojm tubat. 

Lidhja e tubave me dadon e dyfishte dadoja e dyfishte eshte pjes e zbrazet e 

shkurte e tubit qe nga ana e mbrendshme ka fileture kurse nga ana e jashteme brinjet qe 

munde te vidhosen tubat te cilet I lidhim duhet te ken fileturen nga ana e jashtme nga 

skajet e veta. 

Lidhja e tubave me bulona bloni eshte i zbrazet dhe i shkurt ne mes. Nga ana e 

jashteme me se shpeshti ka prerja gjashte kendshe për vidhosje. Nga mesi kah skajet 

gjënden filetat nga ana e jashteme.Skajet e tubave që lidhim duhet të ken filetur ne anen 

e brendëshme.Lidhja e tubave ekspres gjën zbatim të shiu artificial pjeset anektuese jone 

pjes te tubave të shkurtera e të zbrazeta të cilat gjejnë zbatim të formimi i ujsjellsit në 

vëndet ku ndrrohet kahu i levizjes. 

Mbyllesit e tubave jonë detale makinash me të cilet rregullohet rrjedhja, 

orjentimi i drejte i materjes në drejtim përkates dhe ndërprerja e levizjës së materjës 

sipas nevojes 
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levizjes se mbyllesit gjatë mbylljes dhe hapjes. Pllaka e mbyllesit ngrihet dhe leshohet pa 

rreshqitje.Pjeset e vallvules jonë shtepza pllaka shtiza për ngritje dhe leshuarje të places 

kapaku me suportim e dados dhe mbyllsit. 

Pengojcat jonë mbyllesa të tubave pllaka e të cileve lëviz normal ne akesin e 

tubit. Pengoca përbëhet nga shtëpiza ,pllaka, unazat mbyllese, shtiza kapaku dhe rrota. 

Pengojcat jonë të përshtatshme për leshuarjen e sasive me të medha të lengut në njesin e 

kohës. 

Kanjelat jonë mbyllesa të cilet gjatë rrotullimit të tapes hapin dhe mbyllin 

kalimin e materjes,  pjeset e kanjeles jonë shtëpiza tapa doreza dhe dadoja për 

shterngimin e tapës. 

Saraçineskat jonë të vëndosur në tuba për rregullimin e rrjedhshmeris dhe 

shtypjes. 

Zorret prodhohen nga jo metalet: goma , pelhura e gomezuar, plastika , 

plhuraetj. Se cili material do të përdoret varet nga materiali i cili i përciellet dhe nën cilen 

shtypje.Karateristik themelore e zorrëve është se gjatë përcjelljes se materjes sipas 

nevojes munde të ndrrohet kahu i levizjes.   

 

 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje me gojë. 

- Pyetje – përgjigje me shkrim. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të 

kritereve të vlerësimit me karakter teorik.  

Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi 

plotëson 45% të pikëve. 
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RM2 –Nxënësi përshkruan  lendet djegese,lubrifikantet dhe perdorimin e tyre ne 

mekanizmin bujqësor 

Pas shpjegimit të kësaj RM-je , nxënësi duhet të jetë ne gjendje ti pershkruaj lendet 

djegese , lubrifikimin dhe perdorimin e tyre. 

 Renëdesia dhe llojet e lendeve djegëse  

 Klasifikimi I lendeve djegëse dhe vetit e tyre 

 Rëndesia dhe llojet e lubrifikanteve 

 Rëndesia dhe llojet e yndyrave 

 Vetit dhe klasifikimi I lubrifikanteve 

 Perdorimi I lendeve djegese dhe lubrifikanteve ne mekanizmin bujqesore 

 

 

10.  RENËDESIA DHE LLOJET E LENDEVE DJEGËSE 

   

10.1. Karburante quhen materiet organike te djegshme te cilat hasen ne natyre ose 

fitohen nepermjet rruges industriale si burim i energjise se nxehtesise ose mund te 

definohen si materie te cilat gjate nxehjes ne prezence te oksigjenit ne menyre intensive 

oksidohen duke liruar sasi te madhe te nxehtesise. 

Karburantet te cilat perdoren per djegie , mund te jene te ngurta, te lengeta dhe te gazta. 

Rendesi me te madhe ne industrine e proceseve kane karburantet me permbajtje te larte 

te karbonit dhe hidrogjenit. Prej lendeve te ngurta djegese ketu bejne pjese thengjilli, prej 

lendeve te lengeta djegese – naft a dhe derivatet e saja, ndersa prej te lendeve te gazta – 

gazi natyror. Me djegien e karburanteve lirohet nxehtesia ne formen e gazrave te flakes 

dhe gazra te nxehta si prodhime prej djegies. Sot karburantet, gjithashtu, paraqesin burim 

te rendesishem te lendeve te para per industrine kimike. 

  

 



 

35 
 

 

 

11.  KLASIFI KIMI I LENDEVE DJEGESE DHE VETITË E TYRE 

 

Sipas gjendjes agregate, dallohen tri lloje te leneve djegese: te ngurta, te lengeta dhe te 

gazta. 

Ne natyre me shume hasen lendet e ngurta djegese: druri, torfa, thengjilli dhe rrasa 

bituminoze. Lendet djegese te lengeta dhe te gazta me rralle hasen ne natyre, megjithate 

fitimi dhe perdorimi i tyre eshte me i lehte se sa fi timi i lendeve djegese te ngurta. Nga 

lendet djegese te lengeta e njohur eshte nafta, ndersa nga lendet djegese te gazta eshte 

gazi natyror i cili gjithashtu eshte prezent ne nafte.  

Sipas formimit lendet djegese ndahen ne natyrore dhe artifi ciale (lende djegese 

industriale). Te gjitha ato lende djegese qe nxirren prej toke dhe lendet djegese bimore 

ne formen e paperpunuar emertohen lende djegese natyrore. Lendet djegese ne raste te 

caktuara nuk i plotesojne kerkesat qe prej tyre kerkohen, prandaj i ekspozohen 

perpunimit gjate te cilit fi tohen lloje te reja te lendeve djegese te quajtura artifi ciale 

(lende djegese industriale).  

Lende djegese te ngurta artifi ciale (industriale) jane: koksi, gjysme koksi, thengjilli i 

briketuar, thengjilli i drurit, pluhuri i thengjillit. Lende djegese industriale jane: 

prodhimet nga distilimi i naft es, katrani, thengjill guri, thengjilli ngjyre kafe, bitumen 

dhe pllakat bitumenoze, benzina sintetike dhe prodhimet nga krekirimi; benzeni, etil 

alkooli, benzini i polimerizuar etj. 

Lende djegese te gazta industriale jane: gazi gjeneratorik, gazi ujor, gazi per ndricim, 

gazi i koksit, gazi nga furrnaltat, propani, butani etj. 

 

11.1.  Perberja dhe vetite e lendeve djegese 

 

Përbërësit kryesorë të naftës janë hidrokarburet. Kryesisht arenet, alkanet dhe 

cikloalkanet. Në naftë gjenden dhe komponime që pëmbajnë okigjen, azot dhe squfur. 

Komponimet e azotit dhe squfurit i japin naftës erë jo të këndshme 
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11.2. Vetitë 

Nafta e papërpunuar është lëng me ngjyrë kafe në të zezë, por edhe me ngjyrë të çelët. 

Është më e lehtë se uji dhe nuk tretet në të. Nuk ka pike vlimi të caktuar. Vetitë fizike të 

naftës varen nga pëbërja kimke e saj. Eshte perzierje e perbere qe formohet nga gjallesat 

e vogla bimore e shtazore qe janë shtresuar para miliona vitesh ne fund te deteve te 

ceketa Nafta nuk qëndron aty ku formohet por leviz neper shtresat poroze te nentokes 

(rranore ose gëlqerore). Nen nafte qëndron uji kurse mbi te gazi natyror nen trysni te 

larte. Nafta është lëndë bazë e industrisë kimike që quhet Petrokimi 

 

11.3. Përpunimi I naftës 

Nafta nxirret nga thesllsitë e ndryshme të tokës. Ajo del vetë në sipëfaqe të tokës, në 

formë curili, nëse është nën shtypje të gazeve. Mirpo presioni i gazeve shpeshë here nuk 

është i mjaftueshëm, prandaj duhet ushtruar presion artificial nga jashtë. 

Nafta kalonë nëpër tri faza 

1. Pastrimi nga uji, nga rëra, dhe nga papastërtitë e tjera.Me ndihmën e tubave 

naftësjellës , të cisternave , kamionëve , të transportit hekurudhor ose të tankerëve , 

përcillet deri në Rafineri  

2. Distilimi fraksional i naftës 

Distilim Fraksional quhet ndarja e një përzierje komponimesh në thyesa distilimi , që 

vlojnë në kufij të caktuar të temperaturës.Fjala Fraksion rtjedh nga latinishtja ("Fractio-

Thyesim , ndarje në pjesë") . Nëse nafta nxehet në temperaturë deri në 400 °C në kullat 

për distilim , atëherë ajo shndrrohet në gjende të gaztë.Nëse avujt kondesohen me ftohje , 

do të përftohen produkte të rëndësishme : të gazta (metani , etani , propani , butani) , të 

lëngëta (eteri i petrolit , benzina , vajguri , gazoili , vajrat lyesë) dhe të ngurta (parafinat , 

bitumeni dhe asfallti). 

3. Përpunimi I thellë I produkteve të përfituara nga distilimi fraksional me proces 

hidropastrimit, reformimit dhe krekingut. 
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11.4.Hidropastrimi. 

Është proces që largon përbërjen e sulfurit nga nënproduktet e naftës sepse shkaktkon 

brejtjen e motorit dhe ndotjen e mjedisit. Largimi i sulfurit bëhet me hidrogjen. Procesi 

zhvillohet në prani të katalizatorëve. 

 

11.5. Reformimi. 

Është proces që shërben për përmismin e cilësisë së benzinës. Kjo behet me shëndrrimin 

e alakneve ne varg të degezuar në cikloalkabne dhe arene. 

 

11.6. Krekingu. 

Është proces gjatë të cilit bëhet shpërbërja e alakaneve me numër më të madhë atomesh 

karboni në alkane me numër më të vogël atomesh karboni. Ky proces zhvillohet në 

temperature dhe shtypje të lartë , në prani të katalizatorëve. Te procesi i Krekingut 

shkëputet lidhja njëfishe karbon-karbon (C-C) për të formuar alkanet dhe alkenet me 

numër atomesh karboni më të vogël se alkani nismëtar. 

 

11.7. Gazi natyror  

Është formuar me shpëbërjen e mbetjeve organike të bimëve dhe të shtzëve të cilat u 

depozituan në fund të deteve dhe u mbulkuan me shtresa të limituara. Gazi natyror 

gjindet në afërsi të burimeve të naftës.Temperatura dhe shtypja e lartë , pa praninë e 

oksigjenit si dhe veprimi i mikroorganizmave e ndihmuan procesin e shnëdrrimit të 

mbetjeve organike në gaz natyror dhe në naftë. Gazi Natyror gjendet në afërsi të 

burimeve të naftës , dhe bartet me ndihmën e tubacioneve.Përbërësit kryesorë të gazit 

natyrorë janë : Metani (95%) , etani , propani dhe butani me 5%. Lëndët djegëse të gazta 

kanë disa përparësi krahasuar me ato të ngurta dhe të lëngëta; 

 Transportohen lehtë 
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 Prodhojnë pak ose aspak tym dhe nuk lënë hi 

 Kanë kosto më të lirë 

 Ndizen lehtë dhe kanë flakë të pandërprerë 

 

 

12.  RËNDESIA DHE LLOJET E LUBIRIFIKANTËVE 

 

12.1.  Lubrifikimi  

Me lubrifikim bëjmë zvogëlimin e fërkimit të drejtpërdrejtë në mes pjesëve makinerike 

të cilat rrotullohen ose rrëshqasin, e me këtë pengojmë edhe harxhimin e sipërfaqeve të 

tyre.  

Nëse dy sipërfaqe të lëmuara fërkohen me kontakt të drejtpërdrejtë njëra në tjetrën, 

atëherë edhe në shpejtësi të vogla të fërkimit, fillon harxhimi i pjesëve sepse nga 

sipërfaqet kontaktuese gjatë fërkimit shkëputen grimca të imta të materialit. Nëse në të 

kundërtën, në mes të dy sipërfaqeve vendoset lyrës i përshtatshëm, formohet shtresa 

lyerëse e cila pengon takimin direkt, qoftë edhe gjatë presioneve të mëdha. Pra detyrë 

kryesore e lubrifikuesit është zvogëlimi i fërkimit i cili lind gjatë lëvizjes së detaleve të 

makinave të bashkuara në lëvizje ndërmjet veti, zvogëlimi i konsumimit të sipërfaqeve të 

tyre dhe zvogëlimi i humbjeve në energji. Sipërfaqet që duhet të lyhen në të shumtën 

janë metalike, ndërsa lubrifikantët që përdoren zakonisht janë vajrat dhe yndyrat.  

Disa pjesë makinerike, si p.sh. kushinetat dhe dhëmbëzorët mund të jenë të punuar edhe 

nga materialet tjerë, p.sh. nga druri ose masat artificiale. Në këto raste, shpeshherë si 

lubrifikant nuk përdoren vajrat, por uji ose lëngje tjera, ndonjëherë edhe ajri.  

 

 

13. RENDËSIA DHE LLOJET E YNDYRAVE 

 

13.1 Yndyrat (kallamazet) minerale. Më e rëndësishmja është vazelina. Përfitohet nga 

mbeturinat e naftës së përpunuar me origjinë parafinore. Është fraksion i vajit me 
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dendësi më të lartë dhe i parafinës së ngurtë. Vazelina e ka pikën e shkrirjes të ulët (afër 

40°C). Për dallim nga kallamazet tjera, edhe pas shkrirjes mbetet përmbajtja e 

mëparshme. Më së shumti përdoret për lubrifikimin e kushinetave të vogla rrotulluese 

dhe rrëshqitëse, ku depërton uji.  

 

13.2. Yndyrat sapunore. Janë më të rëndësishmet dhe kanë përdorim më të gjerë. Janë 

një lloj tretësire koloidole e një lloj sapuni me vaj mineral dhe 1 deri në 4% ujë. Vetitë 

kryesore varen nga sasia e yndyrës, ndërsa sapuni shërben si stabilizues i tretësirës vaj-

ujë. Prodhohen duke e shkrirë sapunin e terur në vaj të vluar ose duke i neutralizuar 

thartirat yndyrore me bazë minerale. Më së tepërmi përdoren vajrat e distiluara ose të 

rafinuara me viskozitet 3,5 deri 60°E50. Sapunet prodhohen nga dhjami shtazor ose vaji 

bimor me ndonjë shtesë bazore. Dendësia e yndyrës rritet me rritjen e sasisë së sapunit 

në të. Yndyrat sapunore ndahen varësisht nga përmbajtja e sapunit në të në : kalciumore, 

të natriumit, të aluminit, të litiumit, etj.  

 

13.3. Yndyrnt e kalciumit. Përmbajnë sapune të kalciumit të ashtuquajtura solidose ose 

të Shtauferit. Nuk janë stabile ndaj temperaturave të larta, sepse avullohen dhe 

shkatërrohen, por janë rezistente në mese me lagështi. Përdoren më së shumti për 

lubrifikimin e kushinetave rrëshqitëse jo shumë të ngarkuara e që punojnë në 

temperaturë nën 50°C, ku mund të depërtojë uji e avulli.  

 

13.4. Yndyrat e natriumit. Përmbajnë sapunë të natriumit të ashtuquajtura konstaline. 

Kanë konzistencë më kompakte se solidoset dhe janë të qëndrueshme në presione dhe 

temperatura të larta. Zbërthehen me ujë, sepse sapuni i natriumit tretet në ujë. Përdoren 

për lubrifikimin e kushinetave rrotulluese ose rrëshqitëse me ngarkesë të mesme dhe të 

lartë, në të cilat nuk depërton uji.  

 

13.5. Yndyrnt e aluminit. Janë të qëndrueshme në ujë dhe në presione të larta, por jo në 

temperatura mbi 100°C. Përdoren për lubrifikimin e mekanizmave të ndjeshëm 
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(ndërruesit e shpejtësive, diferencialet, etj.) dhe atyre që punojnë në ngarkesa të mëdha 

dhe që janë në kontakt me ujin dhe avullin e ujit.  

 

13.6. Yndyrat e litiumit.  

Janë të mirë për punë në temperatura të ulëta për çka përdoren për lubrifikim të pjesëve 

në aeroplanë, për lubrifikim në lokomotiva dhe  

automobila në kushte të dimrit, e sidomos për lubrifikimin e motorëve, makinave dhe 

stabilimenteve në teknikën ftohëse. 

 

 

14. VETITË DHE KLASIFIKIMI I LUBRIFIKANTEVE 

 

14.1.  Vetitë e lubrifikantëve  

Vetitë e lubrifikantëve përcaktohen me prova: fizike, kimike dhe mekanike. Provat e 

këtilla bëhen për ta përcaktuar grupin, llojin dhe përdorimin e lubrifikanteve. Çdo 

material lubrifikues i ka veçoritë e veta që i shërbejnë prodhuesit dhe shpenzuesit për 

kontrollimin e cilësisë së tij. Këto prova bëhen sipas kërkesës konkrete ose standardit 

përkatës.  

Nga pikëpamja fiziko-mekanike lubrifikanti më i mirë është ai i cili ka aftësi më të 

mëdha për vetë depërtim në boshllëqe të ngushta (çarje) ndërmjet sipërfaqeve fërkuese të 

cilat lubrifikohen dhe të cilat me lubrifikim të tillë më së miri ndahen, me kusht që  

lubrifikanti të ketë qëndresë ndaj tejshtypjes nga boshllëku-nën veprimin e ngarkesës e 

cila transmetohet ndërmjet pjesëve të lëvizshme që lubrifikohen.   

Për sa u përket kushteve nën të cilat punojnë, elementet e gërshetuara, siç janë: 

temperatura, lagështia, pluhuri, agresiviteti kimik i ambientit të punës, shpejtësia, shtypja 

dhe ndryshimet e ngarkesës që transmetojnë elementet, lubrifikantet duhet të jenë 

fizikisht dhe kimikisht stabile.  

Stabiliteti i lubrifikanteve, varësisht nga kushtet e punës, garantohet me disa 

karakteristika të lubrifikantëve.   
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14.2. Vetitë karakteristike të lubrifikuesve  

Vetitë karakteristike të lubrifikuesve ndahen në veti fizike dhe kimike.  

Në vetitë fizike bëjnë pjesë: pamja dhe aroma, dendësia specifike (pesha specifike), 

viskoziteti, flakëzimi (temperatura e vetëndezjes dhe e djegies), pika e konzistimit 

(temperatura e trashjes), etj.  

Në vetitë kimike bëjnë pjesë të ashtuquajturit: numri i neutralizimit, numri i 

sapunifikimit, numri jodik, përmbajtja e përgjithshme e yndyrës, përmbajtja e ujit, 

përmbajtja e hirit, etj.  

Më të rëndësishme janë karakteristikat eksploatuese: 

 viskoziteti i vajrave lubrifikues dhe  

 numri i penetracionit i kallamazeve.  

 

a)Viskoziteti i vajrave  

Viskoziteti i vajit është rezistenca e vajit (ose e lëngjeve në përgjithësi) ndaj rrjedhjes; 

vaji më i trashë dhe më ngjitës rrjedhë më me vështirësi-ai është më viskoz.  

Viskoziteti i vajit është një nga karakteristikat më të rëndësishme të tij, sepse nga 

viskoziteti varet fuqia e bartjes së sipërfaqeve fërkuese të pjesëve ndërmjet veti, 

konsumimi i këtyre sipërfaqeve dhe vetë konsumimi i vajit. Megjithatë, me rritjen e 

shpejtësisë së lëvizjes rritet edhe rezistenca e brendshme inter molekulare (fërkimi) në 

vaj për çka nxehen dhe bëhen më të rrjedhshëm (u bie viskoziteti) prandaj, për këtë 

arsye, te shpejtësitë më të mëdha përdoren vajra më të rrjedhshëm (vajra me viskozitet 

më të vogël), ndërsa te shpejtësitë më të vogla vajra më viskoz (më të trashë).  

Me ndryshimin e temperaturës ndërron edhe viskoziteti: me rritjen e temperaturës ai bie, 

ndërsa me uljen e temperaturës viskoziteti rritet.  

Viskoziteti përcaktohet me anë të viskozimetrave. Në Europë (me përjashtim të Anglisë) 

matet me anë të viskozimetrit të Englerit dhe shenohet me shkallë Engler (shenja : °E): 

Viskoziteti i Englerit është numër relativ i cili fitohet me anë të krahasimit të kohës së 

rrjedhjes së një sasie të caktuar të vajit që provohet nga viskoziteti standard i Englerit, 
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me kohën e rrjedhjes së një sasie të njejtë të ujit dhe në temperaturë të njejtë(20°C , 

50°C dhe në 100°C). 

b) Numri i penetracionit të kallamazeve 

Rezistenca e penetracionit është rezistenca e depërtimit të gjilpërës standarde (të 

penetracionit ) në graso konzistuese. Sa më e butë që është grasoja konzistuese, aq më 

thellë do të depërtoj gjilpëra konzistuese: penetracioni( depërtimi i gjilpërës 

penetracione) do të jetë më i madh, ndërsa numri i penetraciont, me të cilin shprehet 

penetracioni, do të jetë më i vogël. 

 

14.3.  Ndarja dhe llojet e lubrifikantëve  

Nevoja për plotësimin e kërkesave që lindin për shkak të kushteve të ndryshme të punës 

nën të cilat punojnë detalet e ndryshme, kanë sjellë deri te formimi i llojeve të ndryshme 

të lubrifikuesve, të cilët mund të ndahen në tri grupe të mëdha:  

a) Vajrat lubrifikues  

b) Grasot konzistente (kallamazet)  

c) Materialet tjera lubrifikuese  

 

 

15. PËRDORIMI I LËNDEVE DJEGËSE DHE LUBRIFIKANTEVE NE 

 MEKANIZMIN BUJQËSOR 

 

MDB përdorin karburante ne gjendje te lëngët ose te gazte, qe gjate djegies ne 

cilindrin e motorit prodhojnë fuqi. Karburanti është “ushqimi” i një motori. Pa te një 

motor nuk mund te prodhoje fuqi. Djegia gabim e një karburanti ne një motor e 

shkatërron atë. P.sh, nëse do të digjet benzenë në një motor diesel, benzina do te digjet 

shume me shpejt, prishet pompa e naftës dhe dëmtohen injektohet e naftës. Nafta. Ne 

Amerikë dhe ne shume vende te tjera te botes ka dy vlerësime te naftës: D-1 karburant 

për kohe te ftohte dhe D-2 karburant për kohe te ngrohte. Nëse karburanti i dimrit mund 

te digjet ne pranvere (diferencat e mbetura nga dimri), karburanti i verës nuk duhet te 

përdoret ne dimër sepse bllokohen filtrat e naftës. Bllokimi i filtrave shkaktohet nga 
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kristalizimi i parafinës se naftës ne temperatura te ftohta. Gjithashtu vlerësimi i naftës 

behet nga Numri i Cetanit (NC). NC është i lidhur me vetitë fiziko-kimike te lendes 

djegëse e sidomos me temperaturën e vetëndezjes, te cilat lidhen me kohen e zgjatjes se 

fazës se pare te procesit, rrjedhimisht me punën e motorit. Kështu, me rritjen e NC te 

naftës shkurtohet vonesa e ndezjes dhe si pasoje e rritjes me te qete te presionit te punës, 

puna e motorit do te jete me e qete. 

 Edhe presioni maksimal do te jete me vlere me te vogël. Për pune normale vlera e 

cetanit duhet te jete te paktën 40. 

Benzina. vlerësohet nga numri i Oktanit, qe vlerëson vetitë kundër-detonuese te lendes 

djegëse dhe varet nga struktura dhe pasha molekulare e hidrokarbureve qe bëjnë pjese ne 

lenden djegëse. 

Djegie detonuese është ajo lloj djegie për te cilën ndezja e lendes djegëse nuk behet nga 

shkëndija elektrike por nga vetëndezja e saj nen veprimin e temperaturës dhe presioneve 

te larta te trupit te punës. Kjo lloj djegie shfaqet zakonisht pas dhënies se shkëndijës ne 

zonën qe ndodhet me lart kandelës. Ne këtë rast ne këtë zone lënda djegëse nuk pret 

arritjen e frontit te flakes për tu djegur, por vetëndizet dhe digjet vete. 

 

 

Fig7. Proceset e naftës brenda makinës (traktorit) 
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15.1. Sistemi i vajosjes se motorëve me djegie te brendshme  

Sistemi i vajosjes shërben për dhënien e vazhdueshme te vajit ne te gjitha mekanizmat 

dhe detalet qe u nënshtrohen fërkimeve. Vajosja ne motored ka një specifike te veçante 

sepse behet ne kushtet e temperaturave te larta, te forcave te mëdha goditëse, te ndotjes 

se vajit nga produktet e djegies. Sistemi i vajosjes shërben për te:  

1. Zvogëluar fërkimin midis pjesëve lëvizëse 

2. Ndihmuar ne ftohjen e motorit 

3. Siguruar puthitjen midis unazave te pistonit dhe mureve te cilindrit 

4. Pastruar pjesën e motorit Zvogëlimi i fërkimit 

Nëse do te fërkonim dy detale me njeritjetrin ne te thate do te ndesheshim me veprimin e 

forcave te fërkimit te cilat mposhten shume lehte kur vendoset një shtrese vaji midis tyre. 

Ne këtë rast detalet nuk do te fërkohen po do te rrëshqasin kundrejt njeri-tjetrit. 

Kështu, edhe pjesët e motorit kur janë te veshura me vaj, rrëshqasin shume lehte. 

Prandaj, sistemi i vajosjes mban një shtrese vaji mbi te gjitha pjesët e motorit për te 

zvogëluar fërkimin. Ne këtë mënyrë vajisja e sipërfaqeve fërkuese pakëson humbjet e 

fuqisë për kapërcimin e forcave te fërkimit dhe ngadalëson konsumin e detajeve, 

ndihmon ftohjen e motorit Kur një motor është duke punuar vaji pompohet lart nga 

depozita dhe sprucohet ne pjesët e lëvizshme.  

Vaji absorbon nxehtësinë nga këto pjese, kthehet ne depozite dhe rrezaton nxehtësinë 

jashtë nëpërmjet mureve te depozitës. Disa 

makina janë tepajisura edhe me ftohës vaji për te ndihmuar ne ftohjen e tij. Midis 

pistonave dhe mureve te cilindrit ndodhet një hapësirë e holle, ku pistonat mund te 

lëvizin. Vaji duhet te mbush këtë hapësirë për te mbajtur presionin ne cylinder gjate 

procesit te shtypjes dhe te djegies gjate procesit te zgjerimit (punës).  

Nëse shtresa e vajit pikon, kemi humbje te fuqisë se motorit sepse edhe gazet (produktet 

e djegies) kalojnë midis unazave te pistonit dhe mureve te cilindrit. Vaji pastron pjesët e 

brendshme te motorit nga mbetjet e ngurta te produkteve te djegies dhe nga copëzat e 
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vogla metalike te cilat janë produkt i konsumit mekanik te detaleve. Një pjese e këtyre 

thërrmijave kapen dhe mbahen nga filtri i vajit, por, shumica e tyre precipiton ne fundin 

e depozitës se vajit. Kjo duket kur shkarkohet vaji i përdorur gjate ndërrimit periodic 

(sipas orëve te punës se motorit) te vajit. Pjesët e sistemit te vajosjes se motorit Vaji i 

motorit magazinohet ne depozitën e vajit.  

Një pompe vaji dërgon vajin jashtë dhe e pompon atë neper një filtër vaji, e cili kap dhe 

mban papastërtitë dhe vaji i pastër lejohet te kaloje neper te. Pastaj, vaji I filtruar 

dërgohet neper rrugët e kalimit te tij ne pjesët e lëvizshme te motorit. Pasi vaji bën punët 

e tij te lubrifikimit, puthitjes, pastrimit dhe te ftohjes ai kthehet ne depozite. 

Disa motorë ftohin vajin ne një pajisje ftohëse vaji përpara se te kthehet ne depozite. Ne 

depozite, vaji i nxehte rrezaton nxehtësinë ne muret metalike te cilat e përcjellin atë ne 

atmosfere.  

Masat për parandalimin e parregullsive ne sistemin e vajosjes se motorit. Tregues 

kryesor për pranin e çrregullimeve dhe defekteve ne sistemin e vajosjes janë: mos 

qarkullimi ne trysnin e nevojshme të vajit (gjykohet nga tregimi i manometrit të vajit) 

dhe ndryshimi i theksuar I temperaturës se motorit (gjykohet nga tregimi i termometrit të 

sistemit të ftohjes).  

Mos qarkullimi i vajit ne trysnin e nevojshme ne system shkaktohet për shumë arsye, por 

e dëmshme është si rënia ashtu edhe rritja e trysnisë. Rënia e trysnisë se vajit ne sistem 

mund të jetë e menjëhershme (treguesi i manometrit bie menjëherë ne 0) ose shkalle-

shkalle, duke qëndruar ne një vlere me të ulet se ajo e caktuar.  

Rasti i pare paraqet rrezik për motorin, prandaj ai duhet të ndalet menjëherë dhe të 

merren masat për mënjanimin e çrregullimeve dhe defekteve të mundshme.  

Shkaqet e rënies se shpejtë të trysnisë ne sistemin e vajosjes janë: rrjedhjet e 

paparashikuara të vajit, si për shembull ne bashkimin e tubacioneve ose të elementëve të 

sistemit; rrjedhjet nga tapa e zbrazjes se nenkarterit, si dhe nga vendet e tjera të dëmtuara 

të këtij sistemit; mosfunksionimi i rregullt i pompës se vajit për shkak të thithjes se ajrit; 

bllokimi I rrjetë-filtrit të pompës se vajit etj. kur niveli i vajit dhe veshtullja janë ne vlera 

të caktuara, kurse treguesi i manometrit tregon 0, hiqet manometri nga kanali kryesor 

(magjistrali) i vajosjes, nëse vaji del me trysni dhe me rrjedhje të plotë, kuptojmë qe 
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manometri ka defekt, kurse kur vaji nuk del nga rakordi përkatës, ka defekte ne sistem. 

Manometrat me defect riparohen ose zëvendësohen me të rinj. Puna e motorit pa  

manometër vaji nuk duhet lejuar. Rasti i dytë d.m.th kur trysnia ne sistem ulet shkalle-

shkalle, duke qëndruar ne një vlere me të ulet se ajo e caktuar, tregon se ne sistemin e 

vajosjes kemi çrregullime dhe defekte.  

Shkaqet e rënies se trysnisë ne këtë rast janë: ulja e nivelit të vajit ne depozitë 

(nenkarter); zvogëlimi i tepërt i veshtullisë se ajrit për shkak të rënies se lendes se djegies 

ne të ose nxehjes se tepërt të motorit, dëmtime të tubave ose kanaleve të kalimit të vajit 

dhe mos puthitja e mire e rakordeve bashkuese; defektet të pompës se vajit, dëmtim ose 

mosregjistrim i mire (dobësim i sustës) I valvoles se rregullimit të trysnisë (valvoles se 

reduksionit), konsumimi ose dëmtimi I detaleve të çiftëzuara të motorit etj. 

Rritja e trysnisë se vajit ne sistemin e vajosjes shkaktohet nga përdorimi i vajrave me 

veshtulli me të lart të caktuar, nga regjistrimi jo i rregullt i valvoles se rregullimit të 

trysnisë dhe valvoles se sistemit, bllokimi I filtrit të trashe ose edhe I dy filtrave (të 

trashe e të imët) ne lidhje ne seri të tyre.  

Sistemi I vajosjes duhet të jetë vazhdimisht I rregullt dhe të punoje normalisht, sepse 

kështu edhe motori do të punoje normal. Kjo do të realizohet nëse motori do të 

furnizohet me vajin e këshilluar.  

Si defekte kryesore janë ato të pompës se vajit, filtrave të ndryshëm dhe radiatori i vajit. 

Këshillohet qe sistemit të vajosjes se motorit ti behet shërbim i rregullt për të parandaluar 

defektet dhe konsumimin e parakohshëm të motorit.  

Ky shërbim qëndron ne kontrollin e përditshëm të nivelit të vajit dhe ndërrimit të vajit e 

të filtrave ne kohen e duhur. Kontrolli i nivelit të vajit nuk duhet bere kur motori është ne 

pune, por rreth 10 minuta pasi motori është ndalur. Kjo behet qe vaji të zbresë i gjithi ne 

depozitë. Kontrolli behet me shufrën e kontrollit të nivelit, ku ka 2 vija maksimum dhe 

minimum.  

Ndërrimi I vajit këshillohet të behet mbas çdo 100 ore pune, megjithëse një gjë e tille 

specifikohet për çdo lloj traktori.  

Është mire qe ndërrimi i vajit të behet kur motori është i ngrohtë, sepse vaji ne këtë rast 

rrjedh me lehtë. Pas zbrazjes se vajit qe do të ndërrohet, këshillohet qe të behet larja e 
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depozitës me përzierje me vajguri. Kjo behet për të larguar llumrat qe mbetën ne fund të 

depozitës. Kujdes duhet ti kushtohet filtrit të vajit, sidomos elementit filtrues të tij.  

Filtri pastrohet nga papastërtitë duke u lare me vajguri ose ndërrohet. Furnizimi I motorit 

me vaj duhet të behet me ene të pastra qe mos të futën papastërti. Kur traktori punon ne 

mjedise me pluhur, atëherë ndërrimi i vajit dhe pastrimi I elementit filtrues behet me 

shpesh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje me gojë. 

- Pyetje – përgjigje me shkrim. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të 

kritereve të vlerësimit me karakter teorik.  

Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi 

plotëson 45% të pikëve. 
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RM3 –Nxënësi përshkruan  ndertimin dhe funksionimin e akumulatorit dhe 

gjeneratorit qe perdoret ne mekanizimin bujqesore. 

 Burimet e rrymes 

 Akumulatori ndertimi dhe llojet e tij 

 Gjeneratori ndertimi I tij. 

Pas shpjegimit të kësaj RM-je , nxënësi duhet të jetë i aftë të  tregoj llojet e 

ndryshme te burimeve te rrymes 

- Pjeset perberse te akumulatori dhe  llojet etij 

- Llojet e akumulatorit ne baze te shfrytzimit 

- Ndertimin dhe funksionimin e gjeneratorit 

- Ndertimin dhe funksionimin e alternatorit 

- Paisjet ndihmese per startimin e motorit 

- Si dhe pershkrimin e rrotullusit elektrik 

 

16. BURIMET E RRYMËS 

 

Konsumatorët e energjisë elektrike janë të shumët dhe sipas qëllimit dallojmë: të sistemit 

të ndezjes, të lëshimit, të ndriçimit, të sinjalizimit, të kontrollit si dhe aparatet ndihmese. 

Këto të fundit lehtësojnë punën e drejtuesit të mjetit, rrisin sigurinë ne pune dhe 

komoditetin. Bateria e akumulatorëve furnizon (ushqen) me energji elektrike motorin 

elektrik të lëshimit (gjatë ndezjes fillestare) si dhe konsumatorët e tjerë të energjisë 

elektrike, kur motori rrjedhimisht edhe gjeneratori qe merr lëvizje nga ai, nuk punojnë 

ose kur ata punojnë me numër të vogël rrotullimesh. 

Bateria përbëhet nga disa akumulatorë qe lidhen ne seri ndërmjet tyre. Akumulatori 

përbëhet nga grupi i pllakave 2 dhe 8 qe ndërthuren (alternohen) me njëra tjetrën dhe 

izolohen nga ndarësit 7. Poli 3 ku përfundojnë pllakat e dyoksidit të plumbit (PbO2) 

është pozitiv, kurse poli ku përfundojnë pllakat e plumbit (Pb) është negativ. Grupi i 
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pllakave 2 dhe 8 të montuara se bashku futën ne enën (trupin) 1, qe përgatitët prej 

ebanitit ose plastike, të cilat janë dielektrike. Trupi 1 mbyllet nga kapaku qe ka vrimat ku 

dalin polet 3, si dhe vrimat qe mbyllen me tapat 5. Këto vrima shërbejnë për mbushjen 

me tretësirë të acidit sulfurik H2SO4 , me ujë të distiluar si dhe për ventilim. Ne fund të 

trupit bëhen brinjët (të ngriturat) 9, të cilat nuk lejojnë qe pllakat e elementit të takohen 

ne fund, duke mënjanuar kështu, lidhjen e shkurtër dhe si rrjedhoje shkarkimin e shpejtë 

të akumulatorit. 

 

17.AKUMLATORI, NDËRTIMI DHE LLOJET E TIJ 

 

Bateritë janë pjesët më të rëndësishme të sistemeve elektrike dhe elektronike të 

automjetit. Ato luajnë një rolë të rëndësishëm në lëshimin e motorit, akumulimin e 

energjisë, dhënën e xixave nga kandelat, ndriçimin dhe furnizimin me energji të pjesëve 

të ndryshme te automjetit kur motori nuk punon. Në këtë pjesë, jepen njohurit mbi 

ndërtimin e baterive që përdoren në automjete dhe pjesët kryesore të tyre, përshkrimi i 

procesit të shkarkimit dhe të mbushjes, dhe tensioni që prodhon një element i saj, 

tregohet ndryshimi në strukturën e baterive të reja dhe jepen njohuri tjera, që janë të 

domosdoshme dhe që duhet të dihen. Një bateri kryen disa funksione kryesore: siguron 

tension dhe është një burim rryme për automjetin, plotëson rrymën në qark gjatë punës të 

motorit, kur harxhimi është më i madh se ajo që prodhon alternatori.  

 

Fig.8. Bateria, Alternatori, Rregullatori dhe nderprersi 
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17.1. Parimi i punës së akumulatorit  

 

Parimi i punës së akumulatorit është i bazuar në kthimin e energjisë elektrike në energji 

kimike (në mbushje) dhe në të kundërt kthimin e energjisë kimike në energji elektrike 

(në shkarkim). Pra një bateri e automjeti është një pajise elektro-kimike, që shërben për 

të ruajtur dhe për të prodhuar rrymë elektrike.  
 

Emërtimi elektro-kimike, do të thotë që bateria për të punuar përdorë energji elektrike 

dhe energji kimike. Bateria e automjetit prodhon rrymë të vazhduar (DC), ato kanë një 

potencial për të çliruar rrymë te madhe. Bateria e automjetit është gjithashtu shumë e 

sigurt dhe mund të punoj për disa vite pa i kryer ndonjë shërbim. Shkarkimi i baterisë 

ndodh kur nga bateria kalon rrymë për në konsumator të ndryshëm. Nga pikëpamja e 

transformimit të energjisë, shkarkimi ndodh kur energjia kimike shndërrohet ose kthehet 

në energji elektrike, për vënien në punë disa pajisje elektrike.  
 

Mbushja e baterisë është një proces i kalimit të rrymës nga një burim tjetër, në rast te 

automjetit nga alternatori, në bateri. Gjatë mbushjes së baterisë përcillet një rrymë pak 

me e lartë se ajo që ka bateria.  

Kjo energji e akumuluar në llojin e energjisë kimike, mund të shndërrohet përsëri në 

energji elektrike, në qoftë se është e nevojshme. 

 

  

Fig.9 Bateria (aklumatori) 
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 18. GJENERATORI, NDËRTIMI I TIJ 
 

Gjeneratorët elektrik (dinamot) shërbejnë për ushqimin e konsumatorëve të energjisë 

elektrike dhe për të ngarkuar baterinë e akumulatorëve, kur motori punon ne një numër 

rrotullimesh të caktuara (të mesëm e të madh). Gjeneratorët elektrik shndërrojnë 

energjinë mekanike qe marrin nga boshti I motorit ne energji elektrike. Sipas rrymës qe 

prodhojnë gjeneratorët ndahen: të rrymës se vazhduar dhe të rrymës alternative. 

Gjeneratorët e rrymës alternative përdoren gjerësisht ne traktorë mbasi janë të thjeshtë, 

kane përmasa dhe mase me të vogël për të njëjtën fuqi, shërbehen me lehtësi, janë me të 

sigurt ne pune. 

Gjeneratorët e rrymës se vazhduar kane me të ndërlikuar se ata të rrymës alternative, por 

përdoren ne disa traktorë e autokombajna qe kane pajisje lëshimi elektrike.  

Ne varësi të skemave elektrike dhe llojet, gjeneratorët duhet të pajisen me aparate 

speciale rregullues, si rele, rregullatorë dhe radrizatoret (këta të fundit vendosen ne 

gjeneratorët e rrymës alternative). Rele-rregullatori shërben për mbajtjen e tensionit ne 

vlera të pandryshueshme pavarësisht nga ndryshimi i numrit të rrotullimeve (rregullatori 

i tensionit dhe nga ndryshimi i numrit të konsumatorëve si dhe siguron punën e 

përbashkët të baterisë me gjeneratorin, releja e rrymës se kundërt). Releja e rrymës se 

kundërt fut gjeneratorin ne qarkun gjenerator-bateri: kur tensioni ne kapëset (bornat) e 

gjeneratorit behet me i madh se tensioni ne polet e baterisë se akumulatorëve 
 

.                                 

Fig.10. Alternatori     Fig.11. Starteri 

 

Zakonisht të tri aparatet: relja e rrymës se kundërt (RRK), kufizuesi I rrymës (K.R) dhe 

rregullatori i tensionit (R.T) se bashku me shuntin magnetik, montohen ne një bllok të 
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vetëm të izoluar nga masa dhe mbulohen ne një kapak të përbashkët. Shunti magnetik 

është një pllake me rezistence magnetike të ndryshueshme ne varësi të temperaturës se 

mjedisit. Shunti magnetik i shtohet rregullatorit të tensionit për të ndryshuar tensionin ne 

kapëset e tij ne varësi të temperaturës se mjedisit (zhvillimi i reaksioneve kimike ne 

batërinë e akumulatorëve varet nga temperatura). Një qark elektrik është rruga neper te 

cilën kalon një rryme elektrike. Ne figure tregohet kalimi i rrymës elektrike nga bateria 

nëpërmjet kabllove elektrike ne llampe dhe kthehet përsëri ne bateri. Sistemi elektrik i 

makinës (traktorit) punon në te njëjtën mënyrë por ka këto veçori: Ka shume qarqe, sepse 

ka shume drita, motorizon, sistemin e ndezjes etj. Nuk ka tela qe kthehen ne bateri nga 

përdoruesi. Kjo nënkupton qe përdoruesit janë te lidhur me trupin e makinës. Sistemi 

elektrik përmban katër qarqe elektrike: 

- Qarku i nisjes, ndez motorin  

- Qarku i ringarkimit te baterisë, prodhon rrymën elektrike dhe e magazinon ne 

bateri.   

- Qarku i ndezjes, realizon shkëndijën për djegien e karburantit ne rastin e MDB 

me karburator.  

- Qarku i aksesoreve, ndez dritat, instrumentet dhe aksesoret. 

 

Fig.12. Qarku I ndezjes se traktorit 

 

A. Instrumentet, dritat dhe aksesoret 

B. Bateria 
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C. Kabllo i tokës 

D. Kabllo elektrik 

E. Çelësi ndezës 

F. Injektoret  

G. Rripi ventilues 

H. Motorino 

I. Rregullues tensioni 

J. Spirale 

K. Shpërndarës 

L. Motorino 

M. Bobina magnetike 

N. Voltmetër ose ampermetër 

Qarku i ndezjes se traktorit Qarku lidh baterinë nëpërmjet një çelësi elektrik me 

motorizon (motor elektrik). Kur çelësi është ne pozicionin pune rryma elektrike kalon ne 

bobinën magnetike e cila drejton rrymën elektrike (i vendosur ne rotorin e motorinos) i 

transmeton lëvizjen e volantit te motorit i cili fillon ciklin e punësse motorit. Masat për 

parandalimin e parregullsive ne sistemin e ndezjes se motorëve me karburator 

Mirëmbajtja e sistemit të ndezjes se motorit ndikon dukshëm ne regjimin e punës se 

traktorit. Kontrolli dhe mirëmbajtja fillon qe ne çastin e ndezjes se traktorit, duke 

vlerësuar tregimet e aparateve matëse. Le të shqyrtojmë disa nga këto aparate. Bateria e 

akumulatorëve kontrollohet ne trup nëse ka plasaritje apo gjurme të rrjedhjes se 

elektrolitit, kontrollohet pastërtia e bornave (poleve) dhe kapëseve të tyre, kontrollohet 

niveli i elektrolitit dhe I dendësisë se tij. Bateria duhet të pastrohet rregullisht nga 

papastërtitë, lagështia dhe korrozioni (gërryerjet). Kur bateria është duke u ngarkuar 

(karikuar), spërklat e elektrolitit qe kanë karakter acid, dalin jashtë baterisë se bashku me 

hidrogjenin qe  çlirohet për shkak të veprimit kimik qe ndodh Brenda elektrolitit. Ky 

acid mbulon pjesën e sipërme të baterisë, duke krijuar një zone të laget ne të cilin 

grumbullohen pluhurat. 

Gjithashtu, duke rene ne kontakt me polet e baterisë acidi krijon shtrese ndryshku qe nuk 

është përcjellëse e rrymës elektrike dhe qe pengon ringarkimin nga gjeneratori. Krijimi I 
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shtresës se acidit ne pjesën e sipërme shërben edhe si rruge kalimi (lidhje e shkurtër) e 

rrymës elektrike ndërmjet poleve. Kjo shkakton shkarkimin e shpejtë të baterisë. Për këto 

arsye bacteria duhet të pastrohet çdo 250 orë pune. Kontrolli i nivelit të elektrolitit duhet 

bere ne çdo 50 orë pune. Ky nivel duhet të qëndroj 6 deri 12 mm mbi nivelin e pllakave. 

Nëse ne ndonjë nga akumulatorët e baterive ka nevojë për të shtuar elektrolit, atëherë 

shtohet me një shiringe uji i distiluar. Nëse ka derdhje të elektrolitit dhe duhet shtuar 

acid, ky i fundit bashkohet me ujë të distiluar. Pas shtimit të elektrolitit ose ujit behet 

matja e dendësisë me aparate të posaçme (aerometër). Kujdes i veçantë I kushtohet 

izolatorit dhe elektrodave të kandelës. Kur izolatori është i plasaritur ose i thyer, kandela 

duhet ndërruar, kurse kur elektrodat janë të veshura me blozë ose të lagura me vaj, ato 

duhet të pastrohen. Gjatë pastrimit duhet pasur parasysh qe kandela të mos dëmtohet. Pas 

pastrimit kontrollohet hapësira midis elektrodave. Ajo duhet të jetë ne vlerat e 

këshilluara. Gjatë punës drejtuesi i mjetit duhet të vëzhgoj tregimet e ampermetrit i cili 

tregon nëse punon siç duhet gjeneratori ose jo. Për çdo mënjanim të tij, shuhet motori 

dhe vëzhgohet e kontrollohet me kujdes gjeneratori. Gjatë mirëmbajtjes dhe shërbimeve 

kontrollohet me kujdes trupi I gjeneratori, fiksimi i tij ne motor, regjistrimi i rripit të 

transmisionit etj. pastaj pastrohen me kujdes me pecetë të thatë trupi dhe bornat e tij. Ne 

disa tipe gjeneratorësh ka dhe pika grasatimi për nyjet e rrotullueshme, ne të cilat futët 

periodikisht graso. 

 

 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje me gojë. 

- Pyetje – përgjigje me shkrim. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të 

kritereve të vlerësimit me karakter teorik.  

Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi 

plotëson 45% të pikëve. 
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RM 4 Nxenesi pershkrun ndertimin, parimet kryesore te punes dhe funksionimin e 

sistemeve kryesore te motorit me djegeje te mbrendshme. 

- Motoret me djegeje te mbrendeshme 

- Pjest e pa levizshme 

- Pjeset e levizshme 

- Oto dhe disel motoret 

- Parimi I punes se motorve me dy kohe 

- Parimi I punes se motorve me kater kohe 

- Mekanizmi I ndezjes se motorit 

- Mekanizmi per percjelljen e ajrit dhe gazerave 

- Mekanizmi per percjelljen e lendve ndezese dhe vajosjeve. 

- Mekanizmi per sistemin e ftohjes 

 

19.  MOTORËT ME DJEGIE TE BRENDSHME(MDB) 

 

MDB, janë motorë endotermike, te cilët shfrytëzojnë energjinë e lidhjeve kimike qe 

zotërojnë karburantet fosile te lëngët, qe transformohen me ane te djegies ne prezence te 

ajrit ne energji termike. Kështu, krijohet një gaz, me nivel te larte temperature dhe për 

shkak edhe te ambientit te mbyllur ne te cilën behet djegia me presion te larte. Kjo është 

një energji e brendshme ose energji termike e magazinuar si rrjedhoje e pozicionit dhe e 

lëvizjes se molekulave te trupit te punës.  

Çdo ndryshimi te temperaturës se trupit te punës I përgjigjet një ndryshim i shpejtësisë se 

molekulave d.m.th. ndryshim i energjisë kinetike molekulare, ndërsa çdo ndryshim te 

vëllimit për shkak te ndryshimit te largësisë ndërmjet molekulave i përgjigjet një 

ndryshim i forcave te brendshme te tërheqjes (kohezionit) molekulare d.m.th. një 

ndryshim i energjisë potenciale ndërmolekulare. Kjo energji e brendshme me anën e një 

sistemi fizik te jashtëm transformohet duke prodhuar energji mekanike. Futja e lendes 



 

56 
 

 

djegëse ne trupin e punës se motorit behet me ndihmën e aparaturës se lendes djegëse, 

ndërsa ajrit (i cili shërben si lende oksiduese qe siguron 02 e nevojshëm për djegie) pa 

ose me ndihmën e kompresorit. Lënda djegëse mund te futet ne motor se bashku me ajrin 

ne formën e përzierjes se përgatitur jashtë cilindrit ose me vete.  

Duke marre parasysh faktin qe trupi i punës zë vëllim te caktuar gjate ciklit te punës këta 

motorë quhen edhe motorë vëllimore. Ku përdoren MDB dhe skema e transformimit te 

energjisë? Motorët me djegie te brendshme kane një përdorim te pakufizuar, sepse fuqia 

qe zhvillojnë është nga me te ndryshmet, ndërsa format dhe përmasat e tyre u përshtaten 

çdo lloj kërkese për vendosjen e tyre ne makinat e punës.  

Duke qene te pavarur nga vendburimet natyrore energjetike apo nga instalimet për 

transmetimin e energjisë elektrike, këta motor gëzojnë cilësinë e veçante për t’u përdorur 

ne mjetet e lëvizshme.  

Kështu me MDB janë te pajisur automobilat, traktorët, motokultivatorët, makinat 

bujqësore vetëlëvizëse (p.sh. autokombajnat), makina te transport-tueshme nga kafshët 

apo njeriu (p.sh. makinat spërkatëse) , si edhe nga makina stacionare si në gjeneratorët e 

prodhimit te rrymës elektrike, pompat për ngritjen e ujit, makina shirëse, bluarës, etj. 

 

Klasifikimi i MDB MDB mund te ndeshen dhe te dallohen sipas disa karakteristikave 

principiale dhe funksionale, ndërsa sipas formave konstruktive shumëllojshmëria e tyre 

është  shume e madhe. 

Sipas llojit te karburantit qe përdoret, mënyrës se formimit te përzierjes djegëse dhe sipas 

mënyrës se ndezjes ndahen ne dy grupe: 

 

 

20.  PJESËT  E PA LËVIZSHME 

 

Elementet e palëvizshëm:  

- Blloku 

- trupi i motorit 

- unaza e cilindrit  
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- koka e motorit 

Pjesët themelore te palëvizshme te motorit dhe atë posaçërisht shtëpiza e motorit dhe 

blloku i cilindrave duhet te formojnë bartës te ngurtë te pjesëve et lëvizshme qe me sa 

pak deformime te pranojnë ngarkesat, qe paraqiten gjate punës se motorit. Ne mënyrë 

konstruktive këto pjese mund te kompozohen ne mënyrë te ndryshme, qe varet ne 

përgjithësi prej mënyrës se ftohjes, mënyrës se punës si dhe prej madhësisë dhe 

përdorimit te motorit.Te ftohja me ujë aplikohet zgjidhjet e paraqitura ne fig. 13 deri te 

fig. 15. 

 Ne fig. 305 është paraqitur konstruksioni i llojit te tunelit. Te ky konstruksion blloku i 

cilindrave (b), pjesa e epërme e shtëpizës se motorit (c1) dhe pjesa e poshtme e shtëpizës 

se motorit (c2) janë te derdhura se bashku. Me këtë arrihet ngurtësia maksimale por është 

e vështirësuar derdhja e kësaj pjese dhe vendosja e boshtit motorik. Përdorët te motorët 

me një ose me dy cilindra, te fuqive te vogla, dhe atë shume rrallë. Ne fig. 13 a) është 

paraqitur skema ndërsa ne fig. 14 b) pamja hapësinore e ndërtimit me te ashtuquajturin 

bllok karterin, te e cila janë bashkua blloku i cilindrave (b) dhe pjesa e epërme e 

shtëpizës se motorit (c1). Ky është ndërtimi i rendomë te motorët me fuqi te vogël dhe 

mesatarë. Për rritjen e ngurtësisë rrafshi ndarës i shtëpizës se motorit shpesh lëshohet nen 

aksin e boshtit motorik. 

 

Fig. 13 Ndërtimi ne formë tuneli. 
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Fig. 14 Skema e ndërtimit blloku - koka.        Fig. 15 Skema e ndërtimit të bllok               

            motorit te  motorët me fuqi te mëdha. 

 

Boshti motorik është e përforcuar ne përforcimet tërthore te pjesës se epërme te shtëpizës 

se motorit, ndërsa te motorët e mëdhenj ne përforcuesit tërthor ne pjesën e poshtme te 

shtëpizës se motorit  

 

20.1. Blloku i motorit dihet se është pjesa me e rend e motorit, edhe atë edhe nëse shkon 

vet ose me shtëpizën e motorit. Prej tij kërkohet: 

- te ka ngurtësi mjaft te lart 

- te ka peshe te vogël 

- te jetë i përshtatshëm për përpunim 

Këtu rëndom do te shqyrtohen konstruksionet, qe kanë veçmas bllokun dhe 

konstruksionet ku blloku I motorit është i lidhur me pjesën e epërme te shtëpizës se 

motorit. 

Te motorët ne vij dhe ata me formën V, qe hynë ne grupin e motorëve te shpejt dhe me 

pak te shpejt dhe atë gati deri te diametri i pistonit Ø 500 mm blloku i cilindrave është 

rëndom i derdhur nga një pjesë me shtëpizën e motorit. Pamja e këtyre zgjidhjeve 

konstruktive shihet ne figurat e ardhshme. 

është dhënë fotografia e bllokut te derdhur me pjesën e epërme te shtëpizës te një motori 

ne vij me katër cilindra, ndërsa prerja e bllokut te derdhur me pjesën e epërme te 

shtëpizës te motorit ne vij. 
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Fig. 16. Blloku i derdhur me pjesën e epërme te shtëpizës te motorit ne vij. 

 

 

Fig. 17. Disa pjesë të motorit me djegie të brendshme 

 

 

20.2. Unazat e cilindrit te lagura 

 Me shpesh si zgjidhje shfrytëzohet te motorët dizel. 

Karakterizohet me përpunimin me te thjesht te bllokut te cilindrave (me pakës 

mbeturina), ndërrimin e lehtë ne rast te dëmtimeve, mire ftohen, ndërsa për unazën e 

cilindrit zgjidhet materiali i mire, pavarësisht nga materiali i bllokut te motorit. Si te 
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meta te kësaj zgjidhje mund te përmenden ngurtësia me e vogël, distanca me e madhe ne 

mes cilindrave, përpunimi mekanik me i kushtueshëm. Qe te mundësohen dilatimet 

termike te unaza e cilindrit është ne skajin e epërm me një fllanxhë me diameter me te 

madhe e inkastruar ne mes bllokut, hermetizuesit dhe kokës se motorit ndërsa pjesa e saj 

e poshtme është ne drejtim aksial e lirë.  

Nën fllanxhën e përmendur unaza e cilindrit është e udhëhequr ne drejtim radial dhe e 

centruar ne bllok. Hermetizmi i pjesës se poshtme te unazës se cilindrit behet me unaza 

hermetizmi te vendosura ne kanale ne pjesën e përforcuar te unazës se cilindrit ose për 

shembull me hermetizmues prej bakrit ne pjesë ne poshtme.Te këto zgjidhje duhet pasur 

kujdes për ftohjen e njëtrajtshme te unazës se cilindrit ne te gjithë zonat, posaçërisht ne 

zonën e larte ku pistoni vjen ne PJF. 

 

20.3. Shtëpiza e motorit (karteri) 

Shtëpiza e motorit dhe blloku i motorit duhet te formojnë bartësin me te shkurt te 

mekanizmit motorik, dhe këtë duhet pasur parasysh edhe gjate formimit konstruktiv te 

shtëpizës se motorit (karterit).  

Konstruksioni i karterit varet ne mas me te madhe nga mënyra e mbështetjes te bushtit 

motorik. Te ndërtimi ne formë te tunelit (fig. 305), qe posedon ngurtësinë me te madhe, 

shtëpiza e motorit është nga një pjese dhe boshti motorik gjate ndërtimit duhet 

ç’vendosur ne drejtim aksial, qe te motorët me ma shumë cilindra është mjaft e 

komplikuar.  

Ky ndërtim kufizohet ne motorët me fuqi te vogla me 1 ose 2 cilindra. Mbështetëset 

kryesor te boshtit motorik janë ne njërën ane ne murin tërthor te jashtëm, ndërsa ne te 

tjetrën ne kapakun (bartësin) qe e mbyll vrimën neper te cilën boshti motorik vendoset. 

Te motorët për ngasjen a automjeteve karteri është dy pjesësh.  

Ku pjesa e epërme është e derdhur se bashku me bllokun e cilindrave (bllok – karteri) 

Mbështetëset e boshtit motorik janë ne përforcimet tërthore te derdhura ne pjesën e 

epërme te shtëpizës se motorit ne mes cilindrave.Me ndihmën e „këmbeve“ te derdhura 

ose te përforcuara ne pjesën e epërme te shtëpizës se motorit, motori nëpërmjet shtresave 

prej gome mbështetet ne bartëset ne objektin e vendosjes. Pjesa e poshtme e karterit 
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shërben si korit për vaj (depozitë) dhe rëndom është e presuar nga llamarina te trashësisë 

1 deri 1.5 mm dhe nëpërmjet perimetrit te vete e përforcuar me një shirit te llamarinës  te 

salduar me pikje, e shtrënguar me bulona për pjesën e epërme te karterit (1) nëpërmjet 

hermetizuesit (2). Ne fig. 17 është dhënë pamja e koritave te vajit te presuara prej 

llamarine. 

 

Fig. 18.  Pamja hapësinore e koritave te vajit te presuara prej llamarine. 

 

 

21. PJESËT E LEVIZSHME  

Motori me piston me djegie te brendshme është sistem makinerie shumë i ndërlikuar, qe 

përbehet prej me tepër se 1000 pjese. Për studimin e problematikes konstruktive te 

motorëve me DB këtu do te përqendrohemi vetëm ne shqyrtimin e grupeve themelore 

dhe elementeve te motorit si: 

a) Elementet lëvizëse –  

b) grupi i pistonit (pistoni, aksëza, unazat e pistonit) – 

c)  bjella –  

d) boshti motorik me mbështetëset 

 

21.1. Mekanizmi lëkundës (biellë - manivelë) i cili ka aftësinë të shndërrojë lëvizjen 

alternative të pistonave, që shkaktohet nga veprimi i presionit të trupit të punës në to, në 

lëvizje rrotulluese të boshtit motorik, si dhe anasjelltas. Pjesët kryesore të tij janë 

pistonat, spinotat, biellat dhe boshti motorik (fig .8). 
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  Cilindrat, ne motorët me shume cilindra, vendosen:  ne një radhe, njeri pas tjetrit 

ne një rrafsh zakonisht vertikal, (motorët një 

radhësh)  ne dy radhe, me kënd te ndryshëm ndërmjet tyre. Kur ky kënd është me I vogël 

se 180° motorët quhen me vendosje cilindrash ne forme V-je, kurse kur ky kënd është 

180°, motorët quhen me vendosje cilindrash diametralisht te kundërt (opozitar), Qafat e 

bjellave te boshtit motorik janë te zhvendosura për 120° (duke marre parasysh radhën e 

punës se motorit) Kështu p.sh, për një motor me katër piston (qe është dhe motori me i 

përhapur ne tekniken bujqësore) koha e punës do te kryhet ne vazhdimësi për çdo gjysme 

rrotullimi te boshtit te motorit sipas kësaj radhe: 1-3-4-2 ose 1-2-4-3. Mekanizimi bjelle-

manivele ne motorët me djegie te brendshme Pese pjesët baze te mekanizmit 

bjellmanivele janë: Cilindrat, vendi ne te realizohet cikli i punës. Cilindrat përgatiten me 

derdhje prej gize te hirte, ose prej lidhjesh te aluminit (ne këtë rast vendosen këmisha 

prej gize). Motorët ne pjesën me te madhe përbëhen nga disa cilindra, te cilët përgatiten 

ne një bllok te vetëm, qe quhet blloku i cilindrave.  

Pistoni, mbyll dhomën e djegies nga poshtë, pranon forcën e presionit te gazeve 

gjate 

kohës se zgjerimit dhe ia transmeton atë boshtit motorik nëpërmjet spinotit dhe bjelles. 

Pistonët përgatiten prej lidhjesh te lehta me baze alumini ose magneziumi (zakonisht ne 

MDB te automobilave) ose prej gize te hirte. Pistonat përbëhen nga:  Koka e pistonit, 

mbyll dhomën e djegies dhe pranon presionin e gazeve tedjegura.  Pjesa udhëzuese ose 

fundi i pistonit e cila shërben për udhëzimin e pistonit ne cilindër. Pjesa hermetizuese, e 

cila siguron hermetizmin e hapësirave mbi dhe nen piston. Ne këtë pjese vendosen 

unazat elastike te cilat janë: unaza hermetizuese qe sigurojnë ngjeshjen e nevojshme ne 

motor (vendosen 2-3 ne motorët karburator dhe 3-5 me ato diesel) dhe unaza vaji qe nuk 

lejojnë kalimin e vajit ne dhomën e djegies (vendosen me poshtë se unazat 

hermetizuese). 

Bjella lidh nëpërmjet spinotit pistonin me boshtin motorik duke i transmetuar 

moment rrotullues si rezultat i forcave te presionit te produkteve te djegies se lendes 

djegëse. Bjella se bashku me boshtin motorik shndërrojnë lëvizjen drejtvizore te pistonit 

ne lëvizje rrotulluese ne boshtin motorik. Boshti motorik (ose kollodoku), merr lëvizjen 
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rrotulluese qe i transmetohet nga bjella dhe e transmeton atë nëpërmjet mekanizmave te 

transmisi-onit ne rrotat udhëzuese (p.sh, tek traktorët: bosht motorik- fraksion – kuti 

shpejtësie – transmision qendror konik – diferencial – transmisione anësore – rrote 

aktive).  

51Volanti, është një rrote e madhe ne fund te boshtit motorik, grumbullon një pjese te 

energjisë kinetike gjate kohës se punës (koha e zgjerimit) dhe e jep atë gjate kohëve te 

tjera. Pra, volanti benë me te njëtrajtshëm rrotullimin e boshtit motorik, lehtëson 

lëshimin e motorit si dhe nisje te qete nga vendi. Ne volant vendoset kurora e 

dhëmbëzuar e cila shërben për lëshimin e motorit me anën e motorit elektrik (motorinos). 

Mekanizimi i shpërndarjes se gazeve ne motorët me djegie te brendshme 

Mekanizmi i shpërndarjes se gazeve shërben për komandimin ne kohen e duhur te 

valvolave. Ai kryhen futjen e përzierjes se djegshme (ose ajrit) ne cilindrat e motorit si 

dhe nxjerrjen e produkteve te djegies ne mjedis. 

Mekanizmi i shpërndarjes mund te jete: me valvola ose pa valvola (me dritare). 

Mekanizmi me dritare përdoret ne motored me dy kohe dhe shërben për komunikimin e 

cilindrave me kolektorin e thithjes ose te zbrazjes (kryhet nga dritaret e cilindrit, te cilat 

hapen dhe gjate lëvizjes se pistonit). 

 

Mekanizmi me valvola përdoret ne motored me katër kohe te cilat përgjithësisht janë te 

vendosura ne kokën e motorit, nga lart ose Ne blloku e cilindrave, nga poshtë. Çdo 

cilindër ka dy valvola, një për thithje dhe një për shkarkim. Valvola qëndron e puthitur 

sipas brezit konik te pjatës se saj, ne folenë konike te kokës se motorit (ose te bllokut) 

nen veprimin e forcës se sustës. Hapja e valvoles behet nen veprimin shtytës se gungës te 

boshtit te shpërndarjes nëpërmjet një sistemi levash. 

Ne një cikël, valvola hapet vetëm një here. Për këtë boshti i shpërndarjes duhet te 

rrotullohet një here për çdo dy rrotullime te boshtit te motorit, qe sigurohet nga 

transmisioni me rrota me dhembe me raport transmisioni ½. 

Shpejtimi ose vonesa e hapjes dhe e mbylljes se valvolave, ne raport me pozicionet e 

manivelës se boshtit te motorit (pikërisht te pistonit me pikat e vdekura) sjell çrregullime 

ne fazat e mbushjes dhe shkarkimit te cilindrave, duke ndikuar ne parametrat e motorit 
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dhe ne punën normale te tij. Kur valvola është e mbyllur, midis shtyesit dhe bishtit te 

valvoles duhet te lihet një hapësirë e caktuar e quajtur hapësirë nxehtesore. Kjo hapësirë, 

e rregullueshme me anën e një vide regjistruese dhe e matur ne disa te dhjeta te 

milimetrit, është e caktuar për motorë te ndryshëm dhe është me e madhe për valvolen e 

shkarkimit.  

Kjo hapësirë lidhet për kompensim te zgjatjes se bishtit te valvoles nga veprimi I 

temperaturës te larte. Nëse hapësira do te lihet me e vogël (ose do mungoje) gjate punës 

se motorit valvola nuk do te mbyllet për te siguruar hermeticitetin e hapësirës se cilindrit.  

 

Nëse hapësira do jete me e madhe valvola nuk do te hapet plotësisht dhe si rrjedhim 

mbushja e cilindrit ose shkarkimi i tij do te jete me mangësi. Ne te dy rastet puna e 

motorit do te çrregullohet dhe ai nuk do te funksionoje normalisht duke ulur parametrat e 

tij ose nuk do te ndizet. 

 

 

Fig. 19. Mekanizmi lëkundës (Pistoni dhe pistoneta ose biellë-manivellë) 
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22.  OTTO DHE DISEL MOTORET 

 

22.1. Motorë Diezel (emërohen sipas emrit te shpikësit Rudolf Diezel ne vitin 1893). 

Këta motorë quhen ndryshe motorë me përzierje te brendshme ose me injektim. Ne këta 

motorë përzierja e djegshme formohet  brenda ne cilindrin e motorit dhe karburanti 

dërgohet ne cilindër me injektim ne forme te pluhurizuar (me pikëza shume te imta) qe 

difuzojne ne masën e ajrit.Ndezja kryhet nga temperatura e larte qe krijohet ne cilindër, 

ne fund te procesit te ngjeshjes prandaj thuhet se janë motorë me vetëndezje (VN). Ne 

këta motor si lende e djegshme përdoret nafta.  

 

22.2.Motorë karburator, (quhen edhe motor Otto, sipas emrit te shpikësit Nikolla Otto, 

ne vitin 1877). Këta motorë quhen ndryshe motorë me përzierje te jashtme. Përzierja e 

djegshme formohet jashtë cilindrit te motorit ne karburator dhe futet ne cilindër ne 

formën e një gazi gjate kohës se thithjes. Ndezja e përbërjes behet e detyruar nga 

shkëndija elektrike me tension te larte qe jepet nga kandela prandaj thuhet se janë motorë 

me ndezje te detyruar (ND). Këta motor përdorin si lende djegëse benzinën, benzolin, 

gazin natyror ose gazin e prodhuar. 

 

 

23. PARIMI I PUNËS SË MOTORVE ME DY KOHE 

 

Motorët me dy kohe - Cikli i punës Motorët me dy kohe përdoren ne traktorë, 

autokombajna, motoçikleta etj. Motorët me dy kohe ndryshojnë nga ata me katër kohe si 

nga ndërtimi ashtu edhe nga parimi I punës. Me përjashtim te mekanizmit 

bjellemanivele, i cili ka ndërtim dhe funksion te njëjtë, te tjerët kane ndryshime. Kështu, 

p.sh rolin e mekanizmit te shpërndarjes me valvola e luajnë dritaret e hapura ne cilindër, 

hapja dhe  e te cilave behet nga pistoni. Gjithashtu sistemi i vajosjes dhe ai i ftohjes kane 

ndryshime. 

Është karakteristike se, ne kryerjen e ciklit te punës, një pjese e proceseve kryhet jo 
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vetëm ne cilindër (mbi piston), por edhe ne karterin (trupin) e motorit. Procesi I 

mbushjes se cilindrit shpesh quhet fryrje dhe jo thithje, për te dalluar sepse kjo e fundit 

ndodh ne karter. Nenkarteri lidhet me cilindrin nëpërmjet kanalit te fryrjes dhe dritares se 

fyerjes. Kutia e boshtit motorik (karteri) komunikon me karburatorin (ose filtrin e ajrit ne 

MDB Diesel) me dritaren e sipërme kurse zbrazja gazeve behet me anën e dritares se 

poshtme. Cikli i punës ne motorët me dy kohe me Karburator Ne motorët me dy kohe 

cikli i punës kryhet për dy rruge te pistonit ose për një rrotullim te boshtit motorik (2 

rruge = 360◦) 

Për motorin me dy kohe karburator, koha e pare, kryhet me zhvendosje te pistonit nga 

PSV ne PPV. Zhvendosja e pistonit shkaktohet nga presioni i gazeve te djegura, te 

prodhuara nga djegia e përzierjes se djegshme. 

 Ne fillim te kësaj kohe zhvillohen njëkohësisht dy procese: i djegies dhe I zgjerimit. 

Procesi i zgjerimit vazhdon derisa pistoni hap dritaren e zbrazjes, nga e cila dalin gazet e 

djegura nga cilindri ne mjedis. Pak me vone pistoni hap edhe dritaren e mbushjes, nga e 

cila futet përzierja e djegshme nga kutia e boshtit motorik  (dhoma masive). 

 Pra, ne fund te kohës se pare, fillon edhe dalja e gazeve nga cilindri dhe mbushja me 

përzierja te djegshme.  

Koha e dyte, kryhet me zhvendosje te pistonit nga PPV ne PSV. Ne fillim te kësaj kohe 

vazhdojnë te kryhen njëkohësisht mbushja (ventilimi) dhe zbrazja (qe filluan nga fundi i 

kohës se pare). Me ngjitjen e pistonit, ne fillim mbyllet dritarja e mbushjes dhe me vone 

ajo e zbrazjes. Ne këtë çast fillon ngjeshja e përzierjes se djegshme, e cila vazhdon derisa 

pistoni I afrohet PSV, pasi ne këtë çast kandela jep shkëndijën qe shkakton ndezjen. Ne 

këtë çast mbaron koha e dyte dhe i gjithë cikli I punës se motorit dhe fillon cikli tjetër. 

Duhet pasur parasysh se ne çastin qe pistoni mbyll dritaren e zbrazjes, ka hapur dritaren 

e mbushjes, nga e cila futet përzierja e djegshme (ne karter). Kjo ndodh pasi gjate 

ngjitjes se pistonit ne këtë dhome krijohet boshllëk. 

 Përzierja e djegshme, gjate kohës se pare, kur pistoni ulet poshtë, ngjeshët derisa pistoni 

te hape kanalin e hyrjes ne cilindër. Pas këtij çasti, përzierja fillon e futet ne cilindër 

sepse presioni i saj është me i madhe se presioni i gazeve ne cilindër. Pra, kur ne 

cilindrin e motorit kryhen kohet e punës dhe te ngjeshjes, ne dhomën e maniveles (ose 
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karter) kryhen kohet e ngjeshjes paraprake dhe te thithjes. Cikli i punës ne motorët me dy 

kohe Diesel. Ne motorët diesel me dy kohe cikli i punës është pothuajse i njëjtë me 

ciklin e punës se motorëve me dy kohe karburator.  

Ndryshimet kryesore janë: Gjate kohës se thithjes ne cilindra futet ajër dhe jo përzierje e 

freskët Gjate kohës se shtypjes trupi i punës përbëhet nga përzierja e këtij ajri me 

produktet e djegies qe kane mbetur nga cikli i mëparshëm dhe nuk përmban lende 

djegëse Shkalla e shtypjes është shume me e larte. Ajo pranohet e tille qe te siguroje 

shtypjen e trupit te punës deri sa 

temperatura e trupit te punës qe përfitohet ne këtë rast te siguroje vetëndezjen normale te 

lendes djegëse edhe ne kushtet me te vështira te mundshme te punës se motorit (te 

motorit te ftohte ne temperatura te ulëta atmosferike)  

Lënda djegëse fillon te futet ne cilindra aty nga fundi i kohës se shtypjes, pak me përpara 

nga çasti qe duhet te filloje djegia e saj. Me pas kjo vazhdon krahas zhvillimit te procesit 

te djegies dhe përfundon diçka me shpejt se procesi I djegies. Futja e lendes djegëse ne 

dhomën e djegies behet me ndihmën e injektorit, kurse përgatitja e përzierjes se saj me 

ajrin sigurohet duke kombinuar për çdo rast konkret zgjidhjen e faktorëve qe ndikojnë ne 

këtë drejtim dhe qe janë forma e dhomës se djegies, presioni i injektimit te lendes 

djegëse dhe sasia e forma e vrimave te hundës se injektorit.  

 

 

24. PARIMI I PUNËS SË MOTORËVE ME KATËR KOHË 

 

 Quhen ata motorë alternative ne te cilët cikli i punës kryhet gjate 4 rrugëve te pistonit, 

baras me 2 rrotullime te boshtit motorik. Ndërsa, motorë 2-kohesh quhen ata, ne te cilët 

ky cikël kryhet gjate 2 rrugëve, baras me një rrotullim te boshtit te motorit. Pra, me kohe 

te motorit kuptojmë një rruge pistoni, d.m.th. zhvendosjen e tij nga një pozicion ekstrem 

ne tjetrin, baras kjo zakonisht me 1/2 e rrotullimit te bushtit motorik. Përzierja e freskët 

përbëhet nga sasitë e ajrit dhe te lendes djegëse qe futen ne çdo cikël pune ne çdo 

cilindër te motorit, pavarësisht nëse përgatitja e saj behet brenda ose jashtë cilindrave. 
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Meqenëse ajo gjen ne cilindër një sasi produktesh djegieje qe kane mbetur nga cikli i 

mëparshëm, me te cilat dhe përzihet, kuptohet qe sasia e kësaj përzierje do te jete me e 

vogël se ajo e trupit te punës para djegies se lendes djegëse.  

 

Gjate punës se motorit, pistonat bëjnë lëvizje drejtvizore alternative ne drejtim te akseve 

te cilindrave te tije, nga një pozicion  skajohen ne tjetrën. Meqenëse ne këto pozicione 

pistoni ndryshon drejtimin e lëvizjes shpejtësia e tij behet zero.  

 

Për këto arsye pozicionet kufitare quhen pika e sipërme e vdekur ose shkurtimisht PSV, 

e cila i përgjigjet pozicionit kufitar për largësinë me te madhe nga aksi i rrotullimit te 

boshtit motorik dhe pika e poshtme e cila i përgjigjet pozicionit tjetër kufitar, ati qe ka 

largësinë me te vogël. Vëllimi i plote i cilindrit V c, përbëhet nga dy pjese: vëllimi i 

dhomës se djegies Vd ose I dhomës se shtypjes qe quhet ndryshe, i barabarte me vëllimin 

mbi piston kur ky është ne PSV dhe nga vëllimi i punës I cilindrit Vp, i barabarte me 

vëllimin qe përshkon pistoni kur lëviz nga PSV ne PPV. 

 

Pra:  

Fig.20.Cikli I punes ne MDB 4kohesh 

V c = Vd + Vp 

Rruga e pistonit S, paraqet largësinë ndërmjet dy pikave te vdekura dhe zakonisht ajo 

është e barabarte me dyfishin e rrezes se krahut te boshtit motorik  
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R:S = 2R 

Çdo rruge te pistonit i përgjigjet një kohe ciklit te punës për çdo rruge te pistonit boshti 

motorik do te rrotullohet 180°. Cikli i punës i motorëve me katër kohe. 

Puna e motorit me katër kohe fillon me kohen e pare-thithjen, kur pistoni duke lëvizur 

nga PSV ne PPV rrit vëllimin ne cilindër dhe krijon zbrazëti. Gjate kësaj kohe nga 

valvola e thithjes e cila është e hapur, ne cilindër hyn përzierje LD + ajër nga karburatori 

për motorët ND ose ajër I pastër, nëpërmjet filtrit, për motorët me VN. 

 

Ne kohen e dyte, kur pistoni lëviz nga PPV ne PSV dhe te dy valvolat janë te mbyllura, 

kryhet – shtypja, e përzierjes ose e ajrit. Madhësia e shtypjes varet nga shkalla e shtypjes 

se secilit motor. Për motorët VN (diezel) shtypja ka vlere me te larte, sepse është e 

nevojshme qe ajri te arrije një temperature te mjaftueshme për te siguruar vetë-ndezjen e 

naftës. Ne fund te kohës se shtypjes para se pistoni te këtë arritur ne PSV ne motorët 

karburator nëpërmes kandelës, jepet shkëndija elektrike qe shkakton ndezjen e përzierjes. 

Për motorët diezel, ndërmjet injektorit sprucohet ne cilindër nafta dhe fillon 

 

njëkohësisht djegia e tij. Ne kohen e trete, kur pistoni nga trysnia e gazeve lëviz nga PSV 

ne PPV kryhet zgjerimi ose puna, energjia mekanike i transmetohet boshtit te motorit. 

Koha e katërt e shkarkimit kryhet kur pistoni lëviz nga PPV ne PSV, ndërsa valvola e 

shkarkimit është e hapur. Gazet e djegura shkarkohen ne atmosfere, pastrohet cilindri për 

te rifilluar cikli i ri i punës.  

Trupi i punës i cili ne këtë kohe përbëhet nga produktet e djegies nuk mund te dale 

plotësisht jashtë dhe një pjese e tij mbetet ne dhomën e djegies me presion pr diçka me te 

larte se presioni atmosferik. Me qellim lehtësimi te studimit te ciklit pranuam qe hapja 

dhe mbyllja e valvolave te thithjes dhe te zbrazjes bëhen ne pikat tevdekura përkatëse, 

gjë qe nuk është plotësisht e sakte sepse kjo i korrespondon vetëm ciklit ideal te punës i 

cili ndryshon nga cikli real i punës.  
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Fig. 21. Paraqitja skematike e ciklit te punës se motorve me 4 kohe 

 

MDB me 4 – kohe 

Nga paraqitja e këtij cikli shihet se vetëm 2 nga 4 kohet e ciklit dhe pikërisht ato te 

shtypjes dhe ato te punës janë kohe te domosdoshme për shndërrimin e energjisë termike 

ne pune te dobishme. Gjate dy kohëve te tjera, te thithjes dhe te zbrazjes, motori bënë 

punën e një kompresori, kështu ato janë te domosdoshme si kohe te veçanta për një 

motor termik. Pra, motori katër kohesh punon vetëm 50% te kohëve te ciklit si motor 

termik. 

Duke analizuar ciklin e punës rrjedh se ne dy rrotullime te boshtit te motorit ose ne katër 

rruge te pistonit, vetëm njëra prej tyre, koha e trete – zgjerimi, realizon punën e 

dobishme, tre kohet e tjera konsumojnë energji, ato janë ndihmese. Kjo sjell rrotullim jo 

te njëtrajtshëm te boshtit te motorit. Për te mënjanuar këtë çrregullim, ne boshtin e 

motorit vendoset volanti (një rrote me mase te madhe) qe shërben për te grumbulluar 

energji ne kohen e punës, te cilën e jep pastaj për te kryer pune ne kohet e tjera. Ne këtë 

mënyrë ai luan rolin e një rregullatori te energjisë për te njëtrajtësuar rrotullimet e boshtit 

te motorit. Ne praktike përmasat e volantit caktohen zakonisht ne baze arsyetimesh 

konstruktive dhe ato kontrollohen nëse sigurojnë njëtrajtshmërinë e kërkuar te rrotullimit 

te boshtit motorik për rastin kur motori punon ne rrotullime minimale pa ngarkese. 
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Përveç këtij kontrolli duhet bere edhe kontrolli nëse siguron lëvizjen normale nga vendi 

te automjetit ose te traktorit te kompletuar me makine operative (agregat bujqësor). Ky 

kontroll behet duke pranuar qe kjo lëvizje behet për organ ushqimi ne pozicion te 

pandryshuar dhe qe i përgjigjet punës pa ngarkese te motorit gjate zvogëlimit te 

rrotullimeve te bushtit motorik. Ne këtë kontroll pranohet qe fraksioni takohet 

menjëherë. Ciklet reale te punës te motorit me djegie te brendshme me katër kohe Ciklet 

reale te punës ndryshojnë nga ciklet ideale sepse realisht gjate punës se një MDB hapja 

dhe mbyllja e valvolave nuk përkon me pikat e vdekura. Kjo duket qarte ne diagramin e 

shpërndarjes, e cila tregon kohen e hapjes dhe mbylljes se valvolave ne raport me 

pozicionet e pistonit ndaj pikave te vdekura. 

 

Fig.22 Cikli katër kohësh i punës 

 

Nga diagrami del se valvolat hapen me pare se pistoni te këtë arritur ne PSV për valvolen 

e thithjes dhe ne PPV për atë te shkarkimit dhe gjithashtu mbyllen me vonese, d.m.th. 

pasi pistoni te këtë kapërcyer pikat e vdekura përkatëse. Vlerat e paraqitura ne diagrame 

ndryshojnë nga një motor ne tjetrin. Hapja me pare dhe mbyllja me vonese e valvolave 

ka për qellim qe te siguroje, si mbushjen e plote te cilindrit ashtu edhe pastrimin e tij nga 

produktet e djegies. Çastet e hapjes dhe mbylljes se valvolave te shprehura ne grade 

rrotullimi te boshtit te motorit nga pikat e vdekura përbejnë fazën e motorit. Dallimi 
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midis ciklit ideal te punës dhe atij real edhe ne motorët karburator është edhe ne procesin 

e ndezjes dhe te djegies se përzierjes. Kështu, shpendia qe shkakton ndezjen e përzierjes 

jepet përpara se piston te arrije ne PSV (pika m). Djegia e përzierjes  vazhdon edhe për 

një kohe pasi piston ka kaluar nga PSV (pika n). Ne këtë rast djegia zhvillohet jo vetëm 

me vëllim konstant por pjesërisht edhe me presion konstant. 

Ne ciklin real te MDB Diezel vërejmë një ndryshim nga cikli ideal ne fazën e djegies. 

Meqenëse praktikisht është e  pamundur te rregullohet një injektim i tille qe te ruaje te 

pandryshuar presionin gjate djegies, sikurse ne ciklin ideal, fillimi I  injektimit kryhet 

përpara se pistoni te këtë  arritur ne PSV (pika i) dhe vetëndezja e lendes djegëse kryhet 

ne piken o.  

Ne këtë mënyrë cikli real rezulton kështu midis atij me vëllim konstant dhe atij me 

presion konstant. Shpejtësia e djegies se gazoilit është me e madhe sa me i imët te jete 

injektimi i tij ne cilindër, gjë qe varet nga cilësia e aparatit te injektimit. Këto ndryshime 

te cikleve bëjnë qe edhe diagrami e presioneve e paraqitur me vija te trash atë te mos 

përputhet me atë te ciklit termodinamik (ideal) respektivisht për motorët me karburator 

dhe motorët diesel. Fazat e ciklit te punës se motorit me katër kohe ne grade rrotullimi te 

boshtit motorik, janë zakonisht ne kufijtë: 

Thithje ---- 215 - 230◦ 

Zbrazje ---- 215 – 230 

 

 

25.  MEKANIZMI PËR PËRCJELLJEN E AJRIT DHE GAZËRAVE 

 

Ky sistem përbëhet nga dy nënsisteme: Nënsistemi i futjes se ajrit, i përberë nga tubat, 

filtrat dhe pajisjet qe dërgojnë ajrin (oksigjenin) ne motor dhe benë te mundur djegien e 

karburantit ne cilindër. Nënsistemi i nxjerrjes se produkteve te djegies, i përberë nga 

tubat, pajisjet dhe një marmite, qe duhet te siguroje grumbullimin e zhurmave dhe te 

nxehtësisë, te largoje gazrat nga motori dhe te ndaloje shkëndijat qe mund te shkaktojnë 

zjarre.  
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Pjesët e nënsistemit te futjes se gazeve janë: 

1. Parafiltri (ne disa motorë) kap dhe mban copëzat e mëdha te mbeturinave dhe pluhurit 

duke mos lejuar kalimin e tyre ne filtrin e ajrit e me pas ne motor. Duke mos shkaktuar 

kështu dëmtime te tij. 

2. Filtri i ajrit kap dhe mban copëzat e vogla te mbeturinave dhe pluhurit duke mos lejuar 

kalimin e tyre ne motor dhe duke mos shkaktuar kështu dëmtime te tij.  

3. Pajisja turbo (ne disa motorë) dërgon me shume ajër ne cilindër duke bere më 

eficiente djegien e lendes djegëse. 

4. Karburator (vetëm ne motorët me ND), realizohet përzierja e karburantit me ajrin 

përpara se te futet ne cilindër. 

5. Tubat e kalimit te ajrit, përcjellin ajrin ose  përzierjen ajër+karburant për ne cilindrin e 

motorit. 

6. Valvolat e thithjes, hapen ne kohen e rregullt ne procesin e thithjes, duke lejuar 

ajrin ose përzierjen ajër+karburant te futet ne çdo cilindër, mbyllen ne kohen e duhur 

duke mbajtur gazet brenda ne cilindër gjate procesit te ngjeshjes, djegies dhe zgjerimit. 

Ato qëndrojnë te mbyllura gjithashtu edhe gjate procesit te zbrazjes. 

Parafiltri dhe filtri janë te rëndësishëm gjate punës se motorit prandaj është e 

rëndësishme ti behet mirëmbajtje periodike.  

Shumë motorë janë te pajisur me një pajisje te quajtur turbo, i cili nuk benë pastrimin 

apo filtrimin e ajrit por rrit fuqinë. Kjo realizohet duke dërguar me shume ajër ne 

cilindrat dhe si rrjedhim rritet efikasiteti gjate djegies se karburantit. 

 

Pjesët e nënsistemit te nxjerrjes se gazeve janë: 

1. Valvolat e shkarkimit, hapen dhe lejojnë shkarkimin e produkteve te djegies nga 

çdocilindër gjate procesit te shkarkimit dhe qëndrojnë te mbyllura gjate gjithë proceseve 

te tjera te ciklit te punës. 

2. Marmita, siguron grumbullimin e zhurmave dhe te nxehtësisë, largon gazrat nga 

motori dhe ndalon shkëndijat. 

3. Tubat e shkarkimit, lejojnë kalimin e gazeve te produkteve te djegies te kalojnë nga 

cilindri motorit ne marritë dhe me tejne atmosfere. 
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 Masat për parandalimin e parregullsive ne mekanizmin e shpërndarjes se gazrave ne 

motor.  

Gjatë punës se motorit, valvolat dhe detalet  e tjera të mekanizmit të shpërndarjes se 

gazeve i nënshtrohen, sipas rastit ndryshimeve të temperaturave, veprimeve gërryese të 

mjedisit ku punojnë si dhe veprimeve mekanike.  

 

Si rezultat i veprimit të tyre, detalet e mekanizmit pësojnë defekte të ndryshme. Defekt 

kryesor të valvolave janë: konsumim i brezit konik dhe cilindrik të kokës se valvoles, 

djegie ose gërryerje e kokës se valvoles, konsumim I bishtit (trupit) të valvoles dhe i 

pjesës fundore të saj, konsumim apo dëmtim I kanalit (ose vrimës) ku vendosen 

fiksatoret (ose kunji), lodhja nga nxehtësia si dhe thyerja e valvoles.  

Defektet e valvolave sjellin prishjen e punës normale të motorit, pasi humbet 

hermeticiteti i dhomës se djegies, e për rrjedhoje zvogëlim të fuqisë se motorit dhe rritje 

të konsumit të lendes djegëse. Djegia e valvoles ndodh kur kemi djegien nga  detonimi 

ose ndezje të parakohshme të përzierjes se djegshme. Ne këto raste temperatura ne 

mjedisin e punës se valvolave rritët dhe shkakton shkrirjen e tyre. Valvolat e djegura 

duhet të zëvendësohen. 

Gërryerja ndodh kryesisht ne vendin e bashkimit të kokës se valvoles me trupin dhe 

shkakton thyerjen e saj gjatë punës.  Shkaqet qe shkaktojnë djegie dhe gërryerje të 

valvoles janë: përdorimi i lendeve të djegshme të papërshtatshme, djegia jo normale e 

përzierjes se djegshme, përdorim i përzierjeve të djegshme të papërshtatshme (të 

varfëruara).  

Shkaqet qe shkaktojnë lodhje nga nxehtësia janë: konsumimi i bishtit të valvoles dhe 

boboles udhëzuese të saj: dëmtimi ose konsumimi I unazës (folesë) mbështetëse të 

valvoles, përdorimi i përzierjeve të djegshme jo të përshtatshme etj. shenje e lodhjes nga 

nxehtësia është prania ne kokën e valvoles të disa gërvishtjeve qe dalin nga një pike e 

përbashkët. Kjo pike është dhe pikënisja e thyerjes se kokës se valvoles. Faktor tjetër I 

thyerjes se valvoles është dhe hapësira jo normale. 



 

75 
 

 

Defekte kryesore të boshtit të shpërndarjes janë: përkulja e boshtit, konsumimi i qafave 

mbështetëse si dhe ekscentrikeve të komandimit të valvolave dhe pompës se benzinës 

(tek disa motorë ne karburatorë), konsumimi ose thyerja e rrotave të dhëmbëzuara qe 

ndodhen të boshti I shpërndarjes, konsumimi ose dëmtimi I kanaleve të kiavetave ose 

filetove të bushtit etj.  

Përkulja e boshtit të shpërndarjes kontrollohet me tregues me fushe ne qafen e mesit, 

duke e vendosur atë ne maje qendërzuese. 

Defektet kryesore të puntërive (shtytësave) janë: gërvishtje dhe konsumimi i trupit ose 

pjesës se takimit me ekscentrikun, dëmtimi ose konsumimi i filetës se pajisjes 

regjistruese, dëmtim ose konsumim i vend takimit të shtytësit me thuprën (shtagën) e tij. 

Shtaga e  shtytësit pëson përkulje të trupit, konsumim të kokës sferike ne takim me folën 

e shtytësit, si dhe konsumim ose dëmtim i folesë sferike ne takim me vidhen regjistruese 

të rregullimit të hapësirës. 

Shtaga e përkulur drejtohet ne gjendje të ftohtë. Përkulja ne gjithë gjatësinë nuk duhet të 

kaloj 0.1 mm. Defektet kryesore të bilancierit dhe aksit të tij janë: konsumimi ose 

dëmtimi i pjese qe godet valvolen (thembrën e bilancierit), konsumimi ose dëmtimi i 

vrimës rreth se cilës bilancier lëkundet (është cernjeruar), dëmtimi dhe konsumimi i 

filetës ose kanaleve të vajosjes. Sustat e valvolave pësojnë këto defekte: thyerje, 

plasaritje sipërfaqësore, shkurtim I gjatësisë fillestare (kur arrin 8 deri 10% susta duhet të 

zëvendësohet), humbje të elasticitetit të sustës si dhe konsumim për shkak të fërkimit 

ndërmjet spirave të sustës. Foletë e valvolave konsumohen ose dëmtohen nga ngarkesat 

goditëse të kokës se valvoles nen ndikimin e sustës se saj, nga fërkimi i sipërfaqeve 

konike të valvoles ne folenë (sedien), mosputhitja e mire e valvoles ne folën e saj 

(valvola smerilohet ne folenë e saj), brejtja kimike dhe termike nga përzierja e djegshme 

dhe gazet e djegura me temperature të lartë etj.  

 

Mekanizmi I ndezjes se motorit 

Një sistem elektrik i ndezjes së motorit duhet të rritë tensionin, nëpërmjet bobinës, për të 
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krijuar xixën (shkëndin) në kandelë. Motorët që punojnë me benzinë, mund të lëshohen 

ose të“ndizen” dhe të mbahen në punë vetëm me një sistemi elektrik që inicion procesin 

e fillimit tëdjegies së lëndës djegës në përfundim të procesit të shtypjes. 

Në motorët që punojnë me naftë, për shkak te presionit dhe temperaturave të lartë që 

krijohen në cilindrin e motorit, lënda djegies (nafta) vet ndizet dhe nuk kërkohet sistem 

elektrik për dhënien e xixës. 

- Kandela, që shërben për të krijuar xixën ndërmjet dy elektrodave të saj, anodës 

dhe katodës, për të iniciuar ndezjen e përzierjes në mes ajrit dhe lëndës djegëse. 

- Përçuesit e kandelave ose përcjellësit sekondar me izolim të trashë, që përcjellin 

rrymën me tension të lartë nga distributori ose shpërndarësi në kandela. 

- Kapaku i distributorit, është i përgatitur prej materiali izolues, që shpërndan 

rrymën me tension të lartë nga rotori në përçuesit e kandelave sipas një renditje te 

caktuar.  

- Rotori, një bashkues elektrik i rrotullueshëm, që furnizon me tension të lartë 

secilin terminal (pol) të kapakut të distributorit dhe në përçuesit e kandelave. 

- Distributori ose shpërndarësi, është një mekanizëm që drejton dhënien e xixës, 

rrotullon rotorin, i përcaktuar me shpejtësinë e rrotullimit të boshtit motorik dhe 

ndihmon punën e bobinës nëpërmjet hapjes dhe mbylljes së pikave të kontaktit. 
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Fig. 23. Sistemi elektrik i startimit të motorit 

 

Pjesët kryesore të një sistemi elektrik të motorit janë: 

a) Kandela  

b) Përçuesit e kandelave 

c) Kapaku i distributorit 

d) Rotori, 

e) Distributori ose shpërndarësi 

f) Moduli i drejtimit të dhënies së xixës, 

g) Aparati ose pajisja për matjen e shpejtësisë së rrotullimit, 

h) Bobina e dhënies së xixës 

i) Përçuesi i bobinës 

j) Përçuesi primarë 

k) Çelësi i lëshimit ose çelësi i kuadrit 

Qarku lidh baterinë nëpërmjet një çelësi elektrik me motorizon (motor elektrik). Kur 

çelësi është ne pozicionin pune rryma elektrike kalon ne bobinën magnetike e cila 

drejton rrymën elektrike (i vendosur ne rotorin e motorinos) i transmeton lëvizjen e 

volantit te motorit i cili fillon ciklin e punës se motorit. Masat për parandalimin e 

parregullsive ne sistemin e ndezjes se motorëve me karburator Mirëmbajtja e sistemit të 

ndezjes se motorit ndikon dukshëm ne regjimin e punës se traktorit. Kontrolli dhe 

mirëmbajtja fillon qe ne çastin e ndezjes se traktorit, duke vlerësuar tregimet e aparateve 

matëse. Le të shqyrtojmë disa nga këto aparate. Bateria e akumulatorëve kontrollohet ne 
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trup nëse ka plasaritje apo gjurme të rrjedhjes se elektrolitit, kontrollohet pastërtia e 

bornave (poleve) dhe kapëseve të tyre, kontrollohet niveli i elektrolitit dhe I dendësisë se 

tij. Bateria duhet të pastrohet rregullisht nga papastërtitë, lagështia dhe korrozioni 

(gërryerjet). Kur bateria është duke u ngarkuar (karikuar), spërklat e elektrolitit qe kanë 

karakter acid, dalin jashtë baterisë se bashku me hidrogjenin qe çlirohet për shkak të 

veprimit kimik qe ndodh Brenda elektrolitit.  

Ky acid mbulon pjesën e sipërme të baterisë, duke krijuar një zone të laget ne të cilin 

grumbullohen pluhurat. Gjithashtu, duke rene ne kontakt me polet e baterisë acidi krijon 

shtrese ndryshku qe nuk është përcjellëse e rrymës elektrike dhe qe pengon ringarkimin 

nga gjeneratori.  

Krijimi i shtresës se acidit ne pjesën e sipërme shërben edhe si rruge kalimi  lidhje e 

shkurtër) e rrymës elektrike ndërmjet poleve. Kjo shkakton shkarkimin e shpejtë të 

baterisë. Për këto arsye bacteria duhet të pastrohet çdo 250 orë pune. Kontrolli i nivelit të 

elektrolitit duhet bere ne çdo 50 orë pune. Ky nivel duhet të qëndroj 6 deri 12 mm mbi 

nivelin e pllakave.  

Nëse ne ndonjë nga akumulatorët e baterive ka nevojë për të shtuar elektrolit, atëherë 

shtohet me një shiringe uji i distiluar. Nëse ka derdhje të elektrolitit dhe duhet shtuar 

acid, ky i fundit bashkohet me ujë të distiluar.  

Pas shtimit të elektrolitit ose ujit behet matja e dendësisë me aparate të posaçme 

(aerometër). Kujdes i veçantë I kushtohet izolatorit dhe elektrodave të kandelës. Kur 

izolatori është i plasaritur ose i thyer, kandela duhet ndërruar, kurse kur elektrodat janë të 

veshura me blozë ose të lagura me vaj, ato duhet të pastrohen. 

 Gjatë pastrimit duhet pasur parasysh qe kandela të mos dëmtohet. Pas pastrimit 

kontrollohet hapësira midis elektrodave. Ajo duhet të jetë ne vlerat e këshilluara. Gjatë 

punës drejtuesi i mjetit duhet të vëzhgoj tregimet e ampermetrit i cili tregon nëse punon 

siç duhet gjeneratori ose jo.  

Për çdo mënjanim të tij, shuhet motori dhe vëzhgohet e kontrollohet me kujdes 

gjeneratori. Gjatë mirëmbajtjes dhe shërbimeve kontrollohet me kujdes trupi I 

gjeneratori, fiksimi i tij ne motor, regjistrimi i rripit të transmisionit etj. pastaj pastrohen 
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me kujdes me pecetë të thatë trupi dhe bornat e tij. Ne disa tipe gjeneratorësh ka dhe pika 

grasatimi për nyjet e rrotullueshme, ne të cilat futët periodikisht graso. 

 

 

26.  MEKANIZMI PËR PËRCJELLJEN E LËNDËVE NDEZËSE DHE 

VAJOSËSE 

 

Sistemi i vajosjes shërben për dhënien e vazhdueshme te vajit ne te gjitha mekanizmat 

dhe detalet qe u nënshtrohen fërkimeve. Vajosja ne motorët ka një specifike te veçante 

sepse behet ne kushtet e temperaturave te larta, te forcave te mëdha goditëse, te ndotjes 

se vajit nga produktet e djegies. Sistemi i vajosjes shërben për te: 

1. Zvogëluar fërkimin midis pjesëve 

2. Ndihmuar ne ftohjen e motorit 

3. Siguruar puthitjen midis unazave te pistonit dhe mureve te cilindrit 

4. Pastruar pjesën e motorit  

Zvogëlimi i fërkimit Nëse do te fërkonim dy detale me njeritjetrin ne te thate do te 

ndesheshim me veprimin e forcave te fërkimit te cilat mposhten shume lehte kur 

vendoset një  shtrese vaji midis tyre. Ne këtë rast detalet nuk do te fërkohen po do te 

rrëshqasin kundrejt njeri-tjetrit. Kështu, edhe pjesët e motorit kur janë te veshura me vaj, 

rrëshqasin shume lehte.  

Prandaj, sistemi i vajosjes mban një shtrese vaji mbi te gjitha pjesët e motorit për te 

zvogëluar fërkimin. Ne këtë mënyrë vajisja e sipërfaqeve fërkuese pakëson humbjet e 

fuqisë për kapërcimin e forcave te fërkimit dhe ngadalëson konsumin e detajeve, 

ndihmon ftohjen e motorit Kur një motor është duke punuar vaji pompohet lart nga 

depozita dhe sprucohet ne pjesët e lëvizshme.  

Vaji absorbon nxehtësinë nga këto pjese, kthehet ne  depozite dhe rrezaton nxehtësinë 

jashtë nëpërmjet mureve te depozitës. Disa makina janë tepajisura edhe me ftohës vaji 

për te ndihmuar ne ftohjen e tij. 

Midis pistonave dhe mureve te cilindrit ndodhet një hapësirë e holle, ku pistonat   mund 

te lëvizin. Vaji duhet te mbush këtë hapësirë për te mbajtur presionin ne cilindër gjate 
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procesit te shtypjes dhe te djegies gjate procesit te zgjerimit (punës). Nëse shtresa e vajit 

pikon, kemi humbje te fuqisë se motorit sepse edhe gazet (produktet e djegies) kalojnë 

midis unazave te pistonit dhe mureve te cilindrit.  

Vaji pastron pjesët e brendshme te motorit nga mbetjet e ngurta te produkteve te djegies 

dhe nga copëzat e vogla metalike te cilat janë produkt i konsumit mekanik te detaleve. 

Një pjese e këtyre thërrmijave kapen dhe mbahen nga filtri i vajit, por, shumica e tyre 

precipiton ne fundin e depozitës se vajit. Kjo duket kur shkarkohet vaji i përdorur gjate 

ndërrimit periodic (sipas orëve te punës se motorit) te vajit. Pjesët e sistemit te vajosjes 

se motorit  

Vaji i motorit magazinohet ne depozitën e vajit. Një pompe vaji dërgon vajin jashtë dhe e 

pompon atë neper një filtër vaji, e cili kap dhe mban papastërtitë dhe vaji i pastër lejohet 

te kaloje neper te. Pastaj, vaji I filtruar dërgohet neper rrugët e kalimit te tij ne pjesët e 

lëvizshme te motorit. Pasi vaji bën punët e tij te lubrifikimit, puthitjes, pastrimit dhe te 

ftohjes ai kthehet ne  depozite.  

Disa motorë ftohin vajin ne një pajisje ftohëse vaji përpara se te kthehet ne depozite. Ne 

depozite, vaji i nxehte rrezaton nxehtësinë ne muret metalike te cilat e përcjellin atë ne 

atmosfere. 

 

 

27. MEKANIZMI PËR SISTEMIN E FTOHJES 

 

Me qellim qe ne motor te ruhet vazhdimisht një temperature normale e punës është e 

nevojshme qe nga motori te largohet një sasi e konsiderueshme e nxehtësisë. Kjo 

nxehtësi largohet nëpërmjet rrezatimit te nxehtësisë përreth si dhe nëpërmjet sistemit te 

ftohjes se motorit. Sistemi I ftohjes ka për qellim te largoje nxehtësinë nga cilindrat dhe 

koka e motorit dhe te ruaje një temperature te caktuar ne motor qe lëviz ne kufijtë 80-90 

˚C. Për ftohjen e motorit shërben uji dhe ajri ose te dyja te kombinuara.  

 

Ftohja me ujë behet me anën e ujit ftohës I cili duke qarkulluar neper hapësirat ujore te 

bllokut te cilindrave dhe te kokës se motorit merr nxehtësi te cilën pastaj e jep ne 
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mjedisin rrethues nëpërmjet radiatorit. Ventilatori i vendosur prapa radiatorit, krijon një 

rryme ajri qe qarkullon neper radiator dhe ftoh ujin e nxehte qe vjen nga motori. Ai 

shërben njëkohësisht edhe për ftohjen e jashtme te motorit. Qarkullimi I ujit nëpërmjet 

pompës është qark i mbyllur, nga radiatori ne pompe, qe këtej shtyhet ne hapësirat ujore 

te motorit dhe ne radiator. 

Ne rrugën e qarkullimit te ujit ne dalje nga   koka e motorit vendoset termostati i cili 

ndryshon drejtimin e rrymës se ujit, ne  funksion te temperaturës se mjedisit (qarkullimi i 

shkurte ose i gjate i ujit). 

Ftohësi është përzierje e ujit te pastër me elemente kimik qe pengon ndryshkjen dhe 

korrozionin. Përpara se te ndizet motori, kur ky është akoma i ftohte, hapet kapaku i 

radiatorit dhe kontrollohet nëse ftohësi është ne nivel te rregullt, duhet rreth 1 cm (1/2 

inch) nga maja. Shtohet ujë I pastër nëse është me pak.  

Antifriza është përzierje qe ruan ujin nga ngrirja e temperaturave te ftohta. Antifriza e 

mire përmban edhe parandalues ndryshku dhe korrozioni dhe nuk nevojitet shtesa e tyre. 

Masat për parandalimin e parregullsive ne sistemin e ftohjes  

 

Kur motori i traktorit ka sistem ftohje me ujë dhe punon sado pak ne praninë e ujit, ne të 

do të shfaqen dëmtime të pariparueshme. Prania e vetme e ujit ne sistemin e ftohjes nuk i 

plotëson të gjitha kërkesat e sistemit të ftohjes. Është mire qe ne ujë të hedhen substanca 

shtese, të cilat pengojnë ngrirjen e tij ne temperatura të ulëta, pengojnë formimin e 

ndryshkut,  mënjanojnë efektin gërryes të pjesëve metalike qe bien ne kontakt me ujin 

dhe   depozitimin e zmercit (gurit të kazanit). Uji me I përshtatshëm për ftohje është uji I 

butë, i pastër, i distiluar ose uji i shiut I filtruar.  

 

Përdorimi i ujit të fortë është I padëshirueshëm, sepse ai behet shkak për depozitimin e 

zmercit ne pjesët e motorit qe ai bie ne kontakt dhe ne vet elementët e sistemit të ftohjes. 

Pavarësisht nga të mirat e ujit të butë ndaj ujit të fortë, përsëri ai nuk e humb efektin 

gërryes ndaj pjesëve metalike. Për këtë arsye, behet I domosdoshëm përdorimi i 

substancave parandaluese, sidomos ne vere. 
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Mirëmbajtja e sistemit të ftohjes nënkupton: 

A. Kujdesin për radiatorin dhe kontrollin e nivelit të ftohësit ne të 

B. Parandalimin e rrjedhjeve të ftohësit ne. 

C. Kontrolli i termostatit 

D. Parandalimi i gërryerjeve 

E. Pastrimi i sistemit 

F. Vajosjen e pompës se sistemit të ftohjes 

G. Kontrolli i rripit të ventilatorit 

Kur motori është ne pune dhe lind nevoja të kontrollojmë nivelin e ftohësit ne radiator, 

duhet të fikim motorin dhe të presim derisa temperatura e ujit të zbresë nen piken e 

vlimit. Pastaj i lirojmë pak kapakun e   radiatorit me qellim qe të largohet trysnia e tepërt. 

Vetëm pas këtyre veprimeve këshillohet hapja e plotë e kapakut të plotë të radiatorit.  

Këshillohet qe niveli i ftohësit ne radiator të jetë 12 deri ne 48 mm poshtë  grykës se 

hyrjes ne radiator.  

Përveç nivelit të ftohësit ne radiator duhet të kontrollohet gjendja e radiatorit. Radiatori 

kontrollohet të mos këtë rrjedhje, drejtohen fletët  ftohëse të shformuara dhe pastrohen 

nga papastërtitë.  

Për tu siguruar nëse ka rrjedhje të ftohësit nga sistemi ftohës, kontrollohet gjendja e 

tubacioneve, vend bashkimeve të tyre, tubat ftohës të zemrës se radiatorit etj. Rrjedhjet 

nga tubat ose vendbashkimet e tyre mënjanohen duke bere ngjitjet ose bllokimet 

përkatëse.  

Kujdes i kushtohet termostatit nëse funksionon ne rregull ose jo. Kontrolli I termostatit 

behet duke e zhytur atë ne ujë dhe duke e ngrohur ujin gradualisht. Hapja e termostatit 

motorësh, pompa e ujit është e montuar ne të njëjtin bosht me ventilatorin. Kushinetat e 

këtij boshtit janë hermetike dhe nuk vajosen. Por ne disa raste duhet të behet grasatimi qe 

nuk lejon rrjedhjen e ujit ne 

kushinetë. Disa solucione antingrires përbejnë shtesa qe shërbejnë për vajosjen e 

kushinetës se pompës. Ne këto raste është e domosdoshme qe të ndërrohet here pas here 

ftohësi ose të shtojmë këta inhibitor ne  intervale të përcaktuar. Rripi i ventilatorit nuk 

duhet të jetë shume I shtrënguar dhe as shume i lire. Kur rripi 
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është i shtrënguar shume, ai shkakton mbingarkese ne kushinetën e ventilatorit dhe e 

konsumon atë për një kohe të shkurtër. Kur rripi është i lire ai rrëshqet ne pulexh. Kjo 

qon ne konsumim të shpejtë të rripit dhe ne zvogëlim të numrit të rrotullimeve të 

ventilatorit dhe pompës. Një gjë e tille behet shkak për mbinxehje të sistemit të ftohjes. 

Prandaj kontrolli I shtrëngimit të rripit të ventilatorit është I nevojshëm dhe duhet bere 

periodikisht. 

 

Fig.24. Sistemi i ftotjes 

 

 

 

 

 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje me gojë. 

- Pyetje – përgjigje me shkrim. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të 

kritereve të vlerësimit me karakter teorik.  

Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi 

plotëson 45% të pikëve. 
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RM5Nxënësi përshkruan  ndertimin dhe funksionimin, menyren e perdorimit dhe 

mirmbajtjen e traktorit. 

Pas shpjegimit të kësaj RM-je , nxënësi duhet të jetë ne gjendje ti pershkruaj 

- Ndarja e traktoreve sipas kategorive. 

- Mekanizmi percjelles-lidhes. 

- Ndrrerruesi i shpejtesive. 

- Diferenciali përcjellës I pëparemë dhe i prapëm. 

- Sistemi I drejtimit te traktorit. 

- Sistemi I frenimit dhe llojet e tije. 

- Instalimet e ndriqimit dhe sinjalizimit. 

- Sistemi hidraulik I traktorit. 

- Perdorimi I traktorit dhe mirmbajtja e tijë. 

 

 

28.NDARJA E TRAKTORËVE SIPAS KATEGORIVE  

 

28.1. Traktorët bujqësore 

Traktori, nga fjala “tërheqës” është një makine energjetike. Ai është mjeti mekanik mbi 

te cilin është mbështetur dhe vërtitet e gjithë veprimtaria ne ferma, për sigurimin e 

punimeve te tokës, jo vetëm si operacione masive e te vështira për mbi te gjitha, sepse 

tashme është vërtetuar efekti i punimit mekanik te tokës ne prodhimtari. 

Traktori shërben për tërheqjen e makinave bujqësore, për mbajtjen dhe drejtimin e tyre, 

për t’iu dhënë lëvizje rrotulluese mekanizmave te makinave operative, për transport etj.  

Përdorimi i traktorëve bujqësore, megjithëse e ka fillesën ne vitet e para te shekullit te    

kaluar, ai ka marre një zhvillim te jashtëzakonshëm pas luftës se dyte botërore dhe ne 

veçanti dekadat e fundit. Përmirësimet teknike ne traktorët e sotëm kane arritur nivele te 

larta dhe përshtatshmëri te pakufizuar për kryerjen e te gjithë proceseve te punës ne 

bujqësi dhe ne te gjitha kushtet ku ato paraqiten. 
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Ne saje te fuqisë se tyre, traktorët nuk njohin kufizime edhe për sa u përket vështirësisë 

se punimeve. Mbajtësit hidraulik, pajisjet drejtuese dhe kontrolluese ne largësi, ndërrimi 

automatic i shpejtësisë etj. kane quar ne përmirësime te dukshme ne cilësinë e punimeve, 

ne  rritjen e rendimentit te punës dhe ne përgjithësi ne rritjen e efektivitetit te  përdorimit 

te traktorëve dhe te gjithë teknikes bujqësore.  

Tendenca e sotme kudo ne bote është ne përdorimin e traktorëve me katër rrota aktive 

dhe me fuqi te mëdha te klasave 57-  66 kw, 67-78 kw e me shume.  

Kjo benë te mundur rritjen e pakufizuar te shkalles se mekanizmit kompleks, te 

rendimentit te punës, te shkurtimit te kohës se punës dhe uljes se kostos se punimeve 

bujqësore. i traktorëve Shumëllojshmëria e proceseve te punës ne bujqësi, veçorit e 

bimëve dhe kushtet e shfrytëzimit kane sjelle përdorimin e llojeve te ndryshme te 

traktorëve  

 

 

Fig.25. Traktori 

 

 Për te sistemuar llojshmërinë e traktorëve i klasifikojmë sipas disa kritereve: 

Klasifikimi sipas sistemit te lëvizjes:  

- Traktorë me zinxhirë 

- Traktorë me rrota 
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28.2. Traktorët me zinxhir 

Kane këto ane pozitive: Aftësi me te mëdha tërheqëse sepse rrëshqasin me pak Cilësi me 

te mëdha kapëse prandaj ata përdoren ne kushte me te vështira te terrenit, sidomos ne 

terrene me lagështi dhe pjerrësi. Përgjithësisht ushtrojnë një trysni specifike me te vogël, 

pra supozohet e ngjesh token me pak. Anët negative: Konstruksion i ndërlikuar Kosto e 

larte ne prodhim dhe mirëmbajtje Përdorim i kufizuar ne teknologjinë e kultivimit te 

bimëve Nuk përdoren për transporte te  gjate sepse kane shpejtësi te ulet afërsisht deri ne 

10 km/h Kane efektivitet te ulet. 

 

28.3. Traktorët me rrota 

Përbejnë një grup shume me te gjere te cilin mund ta ndajmë ne këto nëngrupe: 

1. Traktor me një aks me dy rrota vepruese (motokultivatore) 

2. Traktorë me dy rrota aktive (me një diferencial) dhe shënohet 2RA  

3. Traktorë me katër rrota aktive, 4RA, ne te cilët rrotat e pasme dhe ato te para janë me 

përmasa te ndryshme ose janë me përmasa te barabarta. 

 Traktorët me rrota janë: 

1. Me universale, sepse mund te kryejnë çdo lloj punimi, natyrisht edhe ne varësi te 

fuqisë qe disponojnë. 

2. Kane humbje me te mëdha se traktorët me zinxhirë prandaj aftësia e tyre tërheqëse 

është me e vogël, mangësi e korrigjuar ndjeshëm nga traktorët 4RA 

3. Kostoja me e ulet e prodhimit dhe e mirëmbajtjes 

4. Përdorim i pakufizuar gjate vitit duke përfshirë edhe transportet sepse kane shpejtësi te 

madhe afërsisht deri ne 40 km/h 

5. Janë me efektivitet ekonomik me te larte se traktorët me zinxhir. Presioni mbi toke ne 

traktorët e zakonshëm arrin ne 3.5 – 5 N/cm2, ndërsa ne traktorët e modifikuar për te 

punuar ne zona  kënetore 2 – 3.5 N/cm2. 

Klasifikimi sipas fuqisë ne motor dhe kapaciteti tërheqës Kjo ndarje është pak a shume 

konvencionale sepse përfshihen ne te njëjtin grup si traktorët me zinxhirë ashtu edhe ata 

me rrota. Kjo benë qe për te njëjtën klase fuqie,  
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Tab.1. Klasifikimi sipas fuqisë ne motor dhe kapacitetit tërheqës 

 

 

forca tërheqëse te jete e ndryshme dhe anasjelltas, për te njëjtën klase te forcës tërheqëse 

te përfshihen traktorë me fuqi te ndryshme ne motor. Për këtë arsye rekomandohet qe 

klasifikimi te behet duke iu referuar vetëm një faktori, fuqisë ose forcës tërheqëse.  

 

Shumëllojshmëria e proceseve te punës ne bujqësi, veçoritë e bimëve dhe kushtet e 

shfrytëzimit kane sjelle përdorimin e llojeve te ndryshme te traktorëve. Për te sistemuar 

llojshmërinë e traktorëve i klasifikojmë sipas disa kritereve:  

 

Klasifikimi sipas sistemit te lëvizjes:  

1. Traktorë me zinxhir  

2. Traktorë me rrota  

 

Klasa e traktorit 

 

Tipi i traktorit 

              < 18 kw (<24 kf) Mini traktorë 

20-28 kw (27-37kf) Traktorë te lehte 

33-41 kw (45-55kf) Traktorë te mesëm 

49-56 kw (66-75kf) Traktorë te mesëm 

57-66 kw (77-88kf) Traktorë te rende 

67-78 kw (90-104kf) Traktorë te rende 

> 78 kw (> 105kf) Traktorë shume te rende 
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Klasifikimi sipas përdorimit:  

 

Sipas këtij kriteri traktorët klasifikohen:  

1. traktorë bujqësore për punime kryesore ose te përgjithshme  

2. traktorë universale  

3. traktorë te specializuar:  

a) për sektorë te veçante  

b) për procese te veçanta  

 

Traktorët bujqësore për punime kryesore ose te përgjithshme, përfshijnë traktorët 

me zinxhirë te tipit te mesëm, te rende dhe shume te rende si dhe traktorët me rrota te 

rende dhe shume te rende. Ata përdoren kryesisht për punimet me kryesore fushore dhe 

përgjithësisht te vështira.  

Te tilla mund te jene: shpyllëzimet, punimet qilizme dhe  punimet e thella, rrafshime dhe 

hapje kanalesh, punime përgatitore te tokës dhe punime te tjera qe nuk kane te bëjnë me 

periudhën vegjetative (nga mbërrija deri ne korrje). Traktorët e mesme mund te përdoren 

edhe pune stacionare si për pompim te ujit apo ne ujitje me shi hedhje,etj.  

 

 

28.4. Traktori universalë gjatë përgatitjes së tokës për mbjellje Traktorët universal, 

siç janë paraqitur në dy fotot e mëposhtme, përfshijnë te gjithë traktorët me rrota, duke 

përfshirë edhe motokultivatoret.  

Universaliteti i këtij grupi qëndron ne faktin se ata mund te përdoren pa kufizim ne 

kryerjen e te gjitha punimeve bujqësore si edhe ne transporte me rimorkio. Këtu mund te 

bëjmë dallime midis grupeve te traktorëve me rrota sipas fuqisë, lidhur me mundësitë e 

kryerjes se disa punimeve te vështira, ose te papërshtatshmërisë se sistemit lëvizës ne 

lidhje me hapësirën midis rreshtave te bimëve.  
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Nga kjo pikëpamje mund te konstatojmë se me tepër universale janë traktorët me rrota 

me fuqi te mesme dhe te rende.  

Përgjithësisht minitraktoret dhe traktorët me rrota te lehta emërtohen edhe traktorë 

‘prashitës’ duke nënkuptuar përdorimin e gjere te tyre kryesisht ne shërbimet ndaj 

bimëve. Motokultivatoret duke përjashtuar disa punime te vështira, siç janë punimet e 

tokës ne thellësi mbi 25 cm, mund te konsiderohen si traktorët me universale qe mund te 

kryejnë te gjitha punimet për kultivimin e bimëve.  

 

28.5. Traktorët e specializuar, përfshihen traktorët e specializuar për sektorë te 

veçanta prodhimi, ku mund te përmendim traktorët për perime, për vreshta etj.  

 

Traktorët për vreshtari mund te konsiderohen edhe si traktorë universal për kryerjen e te 

gjitha punimeve ne me gjerësi 1.8 – 2.2 m si dhe për pemëtore dhe tarraca. Këtu hyjnë 

traktorët me zinxhirë dhe me rrota te grupit te lehte dhe te mesëm. Traktorët speciale për 

punime te veçanta, janë përgjithësisht te destinuar për një punim dhe për këtë ata janë te 

pajisur me mjetin përkatës, i cili është i pa zëvendësueshëm, siç janë ekskavatorët, 

ngarkuesit grief ose me lopate-kove, dranazhuesit etj.  

 

 

29. MEKANIZMI PËRCJELLËS- LIDHËS  

 

Traktori si makine energjetike vetëlëvizëse është i përbëre: 

 

 I --- Motori, shërben si burim i energjisë mekanike 

 II --- Transmisioni, shërben për transmetimin e momentit përdredhës nga boshti i 

motorit ne rrotat udhëzuese te traktorit. Këtu hyjnë: friksioni, kutia e shpejtësisë, 

transmisioni kardanik, transmisioni kryesor, diferenciali dhe semiakset (gjysmëboshtet) 
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 III --- Mekanizmi i drejtimit, përbehet nga dy sisteme: - mekanizmi i kthimit, shërben 

për te ndryshuar drejtimin e lëvizjes - sistemi i frenimit, shërben për te zvogëluar 

shpejtësinë e lëvizjes dhe për ndalimin e plote te tij ne një rruge sa me te shkurtër. 

 IV --- Pjesa lëvizëse, hyjnë rama, urat, rrotat dhe gomat. 

Pajisja lidhëse – tërheqëse shërben për lidhjen e te gjithë makinave bujqësore qe tërhiqen 

si edhe rimorkiove te transportit.  

Ne përgjithësi lidhësi i traktorit duhet te lejoje zhvendosjen e pikës se lidhje se cengelit 

te makinës si ne rrafshin vertical ashtu edhe ne atë horizontal, për tu përshtatur 

regjistrave te nevojshme për pune, pozicionit lidhësit te makinës dhe sigurimin e 

qëndrueshmërisë gjate punës.  

Ne te gjithë traktorët bujqësore te pajisur me ngritësin hidraulik, pajisja tërheqëse 

formohet siç u trajtua me sipër ne ngritësin hidraulik. Për lidhjen e rimorkiove te 

transportit, ne shumice e traktorëve me rrota, vendoset një lidhës i veçante ne lartësinë 

0.65 m nga toka, i pajisur me suste për amortizimin e goditjeve Çengeli i lidhjes se 

makinave te tërhequra, shërben për lidhjen ne një pike te makinave bujqësore te 

tërhequra dhe rimorkiove.  

Lidhja është e thjeshte dhe e qarte, megjithatë duhen mbajtur parasysh disa veçori: 

Lejojnë zhvendosjen e pikës se lidhjes gjate gjithë gjerësisë se traktorit dhe ne disa 

traktorë edhe lartësinë e lidhjes nepërshtatje me makinat e punës. 

 

 

29.1. Pajisjet e punës se traktorëve bujqësorë 

Ne traktorët bujqësore vendosen disa pajisje ndihmese te cilat mund te përdoren sipas 

procesit qe mekanizojnë, tipit te makinës qe përdorin dhe gjendjes se terrenit. Pra, 

nëpërmjet këtyre pajisjeve mund te tërhiqen makina te ndryshme bujqësore ose rimorkio, 

te komandohen makina te varura (pa sistem lëvizës), te vihen ne lëvizje organet e punës 

dhe pajisje te ndryshme te makinave punuese qe kërkojnë lëvizje rrotulluese. Këto pajisje 

janë: 

1. Ngritësi hidraulik 
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2. Boshti i marrjes se fuqisë 

3. Pulexho 

4. Pajisjet tërheqëse 

 

Ngritësi hidraulik shërben: 

 Për lidhjen e makinës se varur dhe gjysme te varur me traktorin ne një sistem te 

vetëm; 

 Ngritjen e makinës se punës ne pozicion transporti dhe uljen ne gjendje pune; 

 Për mbajtjen ne një lartësi te dhëne dhe për rregullimin e ruajtjen e thellësisë se 

punës; 

 Për te rritur ngarkesën ne rrotat vepruese te traktorit me qellim qe te rritet aftësia 

kapëse me token (forca kapëse Fk = μ   Gk) dhe si rrjedhim edhe forcën lëvizëse te 

traktorit; 

 Ne një pozicion te fiksuar shërben edhe për lidhjen e makinave te tërhequra dhe 

rimorkiove te transportit. 

Ngritësi hidraulik përbëhet nga: 

1. Mekanizmi i varjes 

2. Sistemi hidraulik i ngritjes. 

Mekanizmi i varjes, shërben per: 

 Lidhjen e makinës dhe mbajtjen e saj ne pozicionin e dëshiruar; 

 Rregullimin e pozicionit te makinës ne rrafshin vertikal  dhe horizontal. 

Makina e varur (ose ½ e varur) lidhet ne tre pikat çerniere ne fundet e tre terheqesave (1 

dhe 2), skajet e tjerë te te cilave lidhen po me çerniere sferike ne trupin e urës se pasme. 

Tërheqësit anësore (1),  lëkunden ne rrafshin vertikal duke u rrotulluar rreth çernierave F 

dhe mbahen ne një lartësi te dhëne nga krahët ngritës AB dhe bjellat BE. Me ketë 
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mekanizëm, behet e mundur qe lidhja e makinës ne tre pika, te formoje një sistem te 

ngurte traktor-makine, ne një pozicion te çfarëdoshëm. Kjo lidhje lejon njëkohësisht 

ngritjen dhe uljen e makinës brenda një kufiri te caktuar.  

Mekanizmi varës njëkohësisht luan edhe rolin e rregullatorit për nivelimin e makinës. 

Tërheqësi i sipërm 2, është i rregullueshëm ne gjatësi me anën e dados me fileto te 

kundërta, dhe shërben për nivelimin e makinës ne planin vertikal ose për t’i dhëne 

makinës një fare pjerrësie para - prapa ose ne te kundërtën. Edhe bjellat, BE, janë te 

rregullueshme ne gjatësi, për të. 

 

30.  NDËRRUSI I SHPEJTËSIVE 

 

Për çfarë shërben kutia e ndërrimit te shpejtësisë. Kutia e ndërrimit te shpejtësisë 

(KNSH) është një nga pjesët kryesore te transmisionit te fuqisë nga përdorimi I drejte i 

se cilës varet:  Shfrytëzimit me efektiv i fuqisë se motorit  Përdorimi ekonomik i 

karburantit  Plotësimi i kërkesave tekno-logjike te punimeve bujqësore. Momenti 

rrotullues qe zhvillon MDB është llogaritur për te lëvizur traktori normalisht ne rruge 

horizontale me shpejtësi mesatare. KNSH lejon te përdoret motori me regjimin e tij 

optimal edhe ne kushte te vështira siç janë: nisja fillestare ku duhet  momenti i madh 

rrotullues dhe numër I vogël rrotullimesh ne rrota), ecja me pjerrësi, për te ndërprerë 

dërgimin e momentit rrotullues ne rrotat kur fraksioni vazhdon te mbetet i mbyllur 

d.m.th. kur traktoristi mund te lere traktorin me motor ne gjendje pune për një kohe pak a 

shume te gjate, etj. 

Fuqinë e vet nominale vetëm me shpejtësi rrotulluese te caktuar te boshtit te tij. Por, kjo 

shpejtësi është aq e madhe, sa nuk mund te jepet ne maoizmat e tjera te transmisionit te 

fuqisë. Me ndryshimin e shpejtësisë ne lëvizje, duke mbajtur te pandryshuar shpejtësinë 

rrotulluese nominale te motorit, behet e mundur qe ne rrotat aktive te traktorit te 

përfitohen momente përdredhëse te tilla, qe ti përgjigjen vlerave te ngarkesës se traktorit. 

Pra, duke mbajtur afërsisht konstante momentin përdredhës te motorit, ne rrotat e 
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traktorit përfitohen vlera te ndryshme, me te mëdha ose me te vogla te momentit 

përdredhës, si rrjedhim përfitohen forca motorë, pra edhe forca tërheqëse, me te mëdha 

ose me te vogla, ne përputhje me rezistencat qe paraqesin makinat bujqësore gjate punës. 

Si është ndërtuar kutia e nderimit të shpejtësisë? 

Kutia e shpejtësisë formohet nga tre pjesëkryesore: 

- Trupi ose kutia 

- Boshtet dhe rrotat e dhëmbëzuara 

- Mekanizmi i komandimit 

Kutia – në te vendosen të gjitha elementet tjera si: boshtet, rrotat e dhëmbëzuara, 

kushinetat, etj. Ajo përgatitet prej gize ose prej lidhjeve të aluminit. Qëndron e mbushur 

me vaj, i cili shërben për vajosjen e rrotave me dhëmbë, boshteve dhe kushinetave.  

 

Boshtet dhe rrotat e dhëmbëzuara 

Në KNSH zakonisht vendosen tre boshte: Boshti primar, i cili nëpërmjet friksionit lidhet 

me boshtin motorik; Boshti I ndërmjetëm dhe Boshti sekondar, i cili transmeton lëvizjen 

me anën e elementeve të tjerë te rrotës aktive të traktorit. 

Si funksionon kutia e ndërrimit te shpejtësisë? Veprimet qe benë operatori (traktoristi) 

për te ndërruar shpejtësinë përmblidhen ne dy etapa: 

- Ne fillim lirohen rrotat e dhëmbëzuara te ingranuara me pare 

- Pastaj, ingranohen rrotat e dhëmbëzuara te nevojshme për te realizuar shpejtësinë e 

duhur Këto lëvizje bëhen sepse për te lëvizur aksin e pirunit duhet mposhtur jo vetëm 

rezistenca e sferës se fiksatorit, por edhe forcën e fërkimit F1 te bllokut me shlicat e 

boshtit sekondar dhe forcën e fërkimit F2 ndërmjet dhëmbëve te rrotave te dhëmbëzuara. 

Këto forca varen nga momenti rrotullues qe transmetohet ndërmjet rrotave te 

dhëmbëzuara. Ato rriten shume me rritjen e tij dhe zvogëlohen shume nëse para se te 

filloje qingranimi shkelim plotësisht pedalin e fraksionit duke e hapur plotësisht këtë te 

fundit Nga ana tjetër duke ingranuar rrotat e dhëmbëzuara me te dhëna kinematike, 

shpejtësia V e rrotës me dhembe 1 varet nga shpejtësia e rrotulluese e boshtit motorik, qe 

rregullohet nga shkelja e pedalit te gazit. 
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Shpejtësia V e rrotës me dhembe 2 varet nga shpejtësia e lëvizjes se traktorit. Po te 

ingranohen menjëherë do te krijohej një goditje e forte, sepse secili prej tyre do te 

kërkonte te rrotullohej me shpejtësinë e tyre te mëparshme. Kjo goditje do te zvogëlohej 

shume po te manovrojmë me pedalin e gazit dhe ne rast se para ingranimit do te 

shkelnim plotësisht pedalin e friksionit, duke e hapur plotësisht atë. 

 Për te kaluar nga shpejtësia e pare neshpejtësinë e dyte bëhen këto veprime: 

1. shkelet pedali i friksionit, kështu bllokut te rrotave me dhembe nuk i transmetohet 

lëvizja nga boshti motorik 

2. qingranohen rrotat me dhembe te shpejtësisë se pare 3 dhe 4 dhe shpejtësia e traktorit 

zvogëlohet (ai vazhdon te lëvizë për inerci). Kështu, shpejtësia V” e rrotës me dhembe 2 

zbret nga 2.8 m/s ne 2.5 m/s 

3. gjate kohës qe mbahet i hapur friksioni, shpejtësia e boshtit te ndërmjetëm 1 

zvogëlohet për shkak te forcës se fërkimit te vajit dhe V’ zvogëlohet nga 5.7 m/s ne 2.5 

m/s. 4. ingranohen rrotat e dhëmbëzuara 1 dhe 2 te shpejtësisë se dyte 5. rregullohet 

pedali I  gazit, për te mbajtur regjimin e punës se motorit qe I përgjigjet shpejtësisë se 

dyte. 

6. hiqet këmba nga pedali i friksionit dhe ky mbyllet, pasi shpejtësitë këndore te 

boshtit sekondar dhe atij te ndërmjetëm janë pothuajse te barabarta. Për te kaluar nga 

shpejtësia e dyte ne shpejtësinë e pare bëhen po këto veprime vetëm se kur bëjmë 

ingranimin, mund te ndodhin goditje ne rrotat me dhembe sepse shpejtësitë rrethore te 

tyre nuk arrijnë te barazohen. Prandaj, friksioni ndahet dy here d.m.th. edhe një here pas 

çingranimit, për te barazuar me mire shpejtësinë e rrotave me dhembe qe do te 

ingranohen. Sinkronizatorët shërbejnë për te barazuar shpejtësitë këndore te rrotave me 

dhembe ne momentin e ndërrimit te shpejtësive. Masat për parandalimin e parregullsive 

ne kutinë e ndërrimit të shpejtësisë. 

Defektet kryesore ne kutinë e ndërrimit të shpejtësisë janë: konsumimi ose dëmtimi 

(kryesisht thyerja) e dhëmbëve të rrotave të dhëmbëzuara, konsumimi ose dëmtimi i 

qafave mbështetëse të boshteve të shlizave ku zhvendosen rrotat e dhëmbëzuara ose 

bashkueset (xhuntot), konsumimi ose dëmtimi i kushinetave të ndryshme i foleve 



 

95 
 

 

dhe premistopeve të tyre, dëmtimi ose konsumim të trupit dhe kapakut të kutisë se 

shpejtësisë dhe se fundi konsumimet ose dëmtimet ne mekanizmin e komandimit dhe 

ne pajisjet qe lehtësojnë nderdhëmbëzimin e rrotave me dhembe.  

Pas riparimit dhe zëvendësimit të pjesëve të dëmtuara, behet montimi i kutisë se 

shpejtësisë sipas kushteve teknike, mbushet me valvoline dhe kalohet ne banke prove, ku 

behet shtrimi, mënjanimi i ndonjë çrregullimi apo defekti dhe kontrolli I përgjithshëm i 

saj.  

Kutia e ndërrimit të shpejtësisë kërkon dhe një mirëmbajtje të vazhdueshme. Kur traktori 

është ne pune, mirëmbajtja e kutisë se ndërrimit të shpejtësisë qëndron ne kontrollin e 

nivelit të vajit ne të. Niveli kontrollohet me treguesin e nivelit. Kur niveli i vajit është 

nen shenjen e poshtme (kufirit minimal të lejuar), atëherë shtohet vaji deri ne nivelin e 

lejuar.  

Ne rastet kur kutia e ndërrimit të shpejtësisë nuk ka tregues niveli, niveli i vajit 

kontrollohet nëpërmjet një butoni tape qe ndodhet ne faqen anësore të trupit të kutisë se 

ndërrimit të shpejtësisë. Përveç kontrollit të nivelit të vajit, rëndësi i kushtohet edhe 

ndërrimit të vajit të papastër me vaj të ri. Ndërrimi i vajit behet ne intervale të caktuara 

kohe (p.sh. çdo 1000 ore), qe përcaktohet ne manualet e shërbimit. 

 

 Përpara ndërrimit të vajit, ndizet traktori dhe vihet ne lëvizje për disa minuta. Pastaj, 

traktori parkohet ne një sipërfaqe horizontale të rrafshit dhe zbrazet vaji I papastër nga 

kutia e ndërrimit të shpejtësisë. Pasi sigurohemi qe vaji i vjetër ka dale plotësisht, 

pastrojmë tapën e shkarkimit dhe e vendosim ne vendin e vet, duke e shtrënguar 

plotësisht. Heqim tapën e mbushjes pastrojmë zonën, mbush kutinë me vaj deri ne 

nivelin e kërkuar. Pastrojmë tapën dhe e rivendosim duke e shtrënguar plotësisht. 

Asnjëherë nuk hedhim me tepër vaj se niveli i lejuar, sepse kjo shkakton shkumëzimin e 

tij dhe jep efekte negative gjatë punës. 

 

 

 

 



 

96 
 

 

 

31.  DIFERENCIALI PËRCJELLËS I PËRPAREM DHE I PRAPËM 

 

 Për çka shërben diferenciali ? Diferenciali është një mekanizëm qe lejon 

tu transmetohen rrotave aktive numra te ndryshëm rrotullimesh, për te njëjtin numër 

rrotullimesh te boshtit motorik, si dhe te ruaje ne to momente rrotullues te barabarte. Një 

gjë e tille behet e nevojshme ne funksion te kushteve rrugore ne te cilat lëviz traktori. 

Kështu, gjate lëvizjes se traktorit, ne një sektor rruge A-B, rrota e jashtme përshkruan 12 

m, ndërsa rrota e brendshme 10 m, duke e marre diametrin e rrotës 63 cm, rrota e 

jashtme duhet te beje 6 rrotullime dhe e brendshmja 5 rrotullime. Po ashtu kur rrotat nuk 

janë te fryra njëlloj, nen efektin e ngarkesës G diametrat e tyre do te ndryshojnë, d.m.th. 

edhe duke lëvizur ne vije te drejte numri i rrotullimeve te rrotave do te jete i ndryshëm.  

Diferenciali kutia e te cilit është e fiksuar ne rrotën e dhëmbëzuar konike marrëse 

(transmetuese) te transmisionit qendror konik, përbëhet nga dy rrota konike te 

dhëmbëzuara te barabarta te quajtur “planetare” dhe nga një ose dy rrota konike te 

dhëmbëzuara, te ingranuar me planetaret, te quajtura “satelite”. 

 Planetaret janë te fiksuar secili me gjysmëboshtin qe transmeton lëvizjen për ne rrotat 

aktive te traktorit. Satelitet qëndrojnë lirisht mbi akset e tyre ne kutinë e diferencialit. Si 

funksionon diferenciali ? 

Le ta supozojme se traktori lëviz ne rruge te drejte dhe rrotat e tij kane diametër te 

barabarte. Ne këtë rast korona konike rrotullohet kundrejt akseve x-x me 620 rrot/min, 

duke tërhequr me vete kutinë e Diferencialit, 1, dhe se bashku me te edhe satelitin S, te 

vendosur ne aksin 2. Ky I fundit, me qe është ingranuar me planetaret P, i merr ata me 

vete. Shpejtësia ne pikat e kontaktit do te jete e barabarte V = 1.24 m/sek. 

 Pra, rrotat do te rrotullohen me te njëjtin numër rrotullimesh me kutinë e diferenciale 1. 

Gjate kthesës, ne krahun e majte, rrota e brendshme do te beje p.sh 600 rrot/min, duke u 

frenuar, sepse rruga qe perlon është me e shkurtër, ndërsa kutia e diferencialit vazhdon te 

rrotullohet njësoj 620 rrot/min, sepse boshti motorik vazhdon te rrotullohet me te njëjtin 

numër rrotullimesh. Qe te vazhdoje te rrotullohet sateliti S se bashku me kutinë e 

diferencialit rreth aksit x-x, ai duhet te rrotullohet mbi planetarin P1, duke filluar te 
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rrotullohet rreth aksit 2, e jashtme e lidhur ne te do te marre një numër suplementar 

rrotullimesh, duke u rrotulluar me shpejt. (duke pasur parasysh te dhenat dhe diametrat e 

planetareve dhe sateliteve llogaritet qe ky numër rrotullimesh te jete 640 rrot/min). 

Shpejtësitë ne pikat A1 dhe A2 

do te jene përkatësisht: V1 = 1.2 m/s dhe V2 = 1.28 m/sek. 

Pra, shpejtësia ne pike I do te jete: 

         V1 + V2 

V = ------------ = 1,24 m/s 

 

Nëse rrotën e djathte e bllokojmë, ndërsa te majtën e leme te lire, duke e ngritur ne krik, 

atëherë planetari P2 do te jete plotësisht I frenuar dhe me rrotullimin e kutisë se 

diferencialit 1, sateliti S do te rrotullohet edhe rreth aksit 2, duke i transmetuar rrotës se 

lire dyfishin e rrotullimeve 1240 rrot/min, ndërsa shpejtësia ne pikat A1, A2 dhe I do te 

jene V1 = 2.48 m/s, V2 = 0 dhe V1 = 1.24 m/s. Një gjë e tille ndodh kur fërkimi i rrotave 

me rrugën nuk është i barabarte. Rrota me fërkim me te madh konsiderohet e frenuar, 

ndërsa rrota tjetër, qe lëviz ne balte, bore, akull etj, fillon te rrotullohet me dyfishin e 

rrotullimeve ne boshllëk, kështu traktori nuk lëviz. Ne këto raste futen nen rrotën e lire 

drere, gure, etj për te rritur forcën e kapjes (aderenten). Po te ngremë te dy rrotat ne kriko 

dhe te rrotullojmë njërën rrote, rrota tjetër do te rrotullohet ne krahun e kundërt, sepse 

sateliti S luan ne këtë rast rolin e një ingranazhi parazitar qe rrotullohet rreth aksit te tij 2. 

planetaret P1 dhe P2 do te kenë shpejtësi me kah te kundërt ne pikat A1 dhe A2. Gjate 

kohës qe rrotullohet korona, aksi I satelitit i transmeton atij ne pike I një force F dhe një 

moment rrotullues M. Meqenëse sateliti S qëndron lirisht ne aksin e tij, pavarësisht nga 

kahu i rrotullimit, forcat F1 dhe F2, me te cilat kundërveprojnë planetaret ne pikat e 

kontaktit A1 dhe A2 janë te barabarta. Si rrjedhoje edhe forcat F1 dhe F2, me te cilat 

sateliti S vepron mbi planetaret P1 dhe P2 janë te barabarta. Planetaret janë te barabarta, 

si pasoje momentet M1 dhe M2 te F’1 dhe F’2 janë te barabarta. Përfundimisht mund te 

themi se rrotave gjithmonë u transmetohen momente te barabarta. Masat për 

parandalimin e parregullsive ne diferencial dhe gjysme boshte. 
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Diferenciali ndryshon rrotullimet ne rrotat udhëzuese të mjetit, duke i rritur ato ne rrotën 

qe ka qëndresë me të vogël dhe duke i zvogëluar po aq rrotullimet rrotës qe ka qëndresë 

me të madhe (qe përshkon rruge me të vogël). 

 Diferencialet janë të shumëllojshëm dhe sipas ndërtimit ndahen: ne rrota të 

dhëmbëzuara konike dhe cilindrike. Ne traktorët e sotëm përdoren ato me rrota të 

dhëmbëzuara konike.  

Rrotat e dhëmbëzuara konike (planetaret) janë me shliza nga brenda për tu vendosur 

gjysmëboshtet ndërsa nga jashtë janë thjesht të pastruara. Vendosja e tyre ne kutinë e 

diferencialit është e tipit me fërkim. Gjithashtu rrotat konike (satelitët) janë të vendosura 

nga brenda me fërkim ne një aks ne forme kryqi dhe pjesa ballore e jashtme e tyre, ne 

forme sferike, fërkohet ne kutinë e diferencialit e ndare nga ajo me një rondele, e 

ndërtuar me material qe I reziston fërkimit. 

Pra, siç shihet nga ndërtimi i tij, diferenciali, punon me rrotullime ne fërkim, dhe si 

rezultat i kësaj kërkohet një kujdes mjaft I veçantë për lubrifikimin e tij, me qellim qe të 

mos dëmtohet. Lëngu lubrifikues qe përdoret ne diferencial është kryesisht vaji i tipit 

SAE-70-90.  

Duhet pasur kujdes qe niveli i lëngut ne diferencial të jetë ne nivelin e duhur, nëse ka 

rrjedhje të lëngut lubrifikues nga garnicionet e mbylljes të kutisë se diferencialit si dhe 

nga premistopat, ato duhet pa tjetër të zëvendësohen. Punimi i mjetit pa lëng lubrifikues 

ose me nivel të ulet të tij sjell konsumim të satelitëve, konsumim të foleve të planetareve, 

për pasoje rritje të hapësirave midis satelitëve e planetareve dhe ne fund thyerje të 

dhëmbëve të tyre. Traktorët e sotëm i kane gjysmëboshtet të vendosura brenda hinkave 

të urës ose kur janë 4x4, pra të katër rrotat aktive, rrotat udhëzuese, gjysmëboshtet i kane 

jashtë. 

Gjysmëboshtet e vendosur brenda hinkës, ne dalje të saj aty ku do të vendoset rrota janë 

të vendosura mbi një kushinetë dhe për mosrrjedhje të lëngut lubrifikues vendoset një 

permistop. Gjatë shërbimeve profilaktike duhet pasur kujdes të kontrollohet hapësira qe 

ka kushineta si dhe hermetizmi i premistopit. Gjatë përdorimit duhet qe mjeti të mos 

sforcohet mbi mundësitë e tij të fuqisë, sepse ndodh këputja e gjysmëboshtit nga 

tejkalimi i momentit përdredhës. 
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 Ne ato gjysmëboshte, të cilat janë të montuara jashtë, pjesa ku realizohet këndi i kthimit, 

I cili mund të jetë ndërtuar ne mënyra të ndryshme, është e mbyllur me një gomine ne 

forme fizarmonike, me qellim qe mos të lejohet groposja të dale përjashta dhe 

papastërtitë e ambientit të hyjnë Brenda grushtit. Shërbimet profilaktike duhen bere me 

kujdes ne këto gomina dhe njëkohësisht mbushja me graso e grushteve.  

 

 

32 .SISTEMI I DREJTIMIT TE TRAKTORËVE ME RROTA  

 

Sistemi i drejtimit përmbledh ato organe me anën e te cilave kthehen rrotat ne mënyrë qe 

trajektorja e lëvizjes se traktorit tu përgjigjet kthesave te rrugës. Ne traktorët e sotëm dhe 

ne te gjithë makinat e tjera lëvizëse me rrota përdoret vetëm mënyra e dyte, ndërsa 

mënyra e pare haset kryesisht vetëm me rimorkiot. 

Qe traktori te lëvizë pa rrëshqitje te rrotave duhet qe gjate kthesës te katërt rrotat te 

rrotullohen rreth një pike te përbashkët O,  qe quhet qendra e çastit te kthimit dhegjendet 

ne zgjatimin e aksit te pasmë. Kuptohet se ne këtë rast rrotat e para duhet te kthehen me 

kënde te ndryshme, e brendshmja me një Kënd me te madh a se sa e jashtmja qe kthehet 

me këndin ß.  

Kjo gjë realizohet ne saje te lidhjes se grushteve me anën e zbarove qe formojnë një 

trapez qe quhet trapezi i kthimit. Pra, sistemi i mekanizmave, levave dhe krahëve me te 

cilët sigurohet kthimi I rrotave drejtuese nen kënde te ndryshme te caktuara, formon 

sistemin e drejtimit. Si funksionon sistemi i drejtimit ne traktorët me goma ? Me 

rrotullimin e timonit 1 rrotullohet boshti 2, i cili me anën e mekanizmit te kthimit 3 

rrotullon krahun 4, i cili shtyn përpara zbaren e shkurtër 5. Zbara e shkurtër nëpërmjet 

krahut 9 kthen grushtin rreth spinotit 8, kështu kthehet ne një kënd rrota e djathte. Gjate 

kthimit te grushtit 7, me anën e krahut 12 dhe zbares se gjate 11, lëvizet krahu 6, i cili 

rrotullon grushtin 12 te rrotës se majte. Kthimi i grushtit me kënde te ndryshme 

realizohet nga trapezi i kthimit i formuar nga krahët 6 dhe 12 dhe zbara 11 me asalin 10. 

Si është ndërtuar sistemi i drejtimit ne traktorët me goma?  
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Nga pikëpamja ndërtimore, te gjithë elementet e sistemit te drejtimit grupohen ne dy 

pjese kryesore: 

 Grupi i timonit 

 Sistemi i levave qe lidh grupin e timonit me grushtet rrotulluese te rrotave.  

Grupi i timonit, është i përberë nga timoni  

1. boshti 

2. mekanizmi i kthimit 

3. dhe krahu I kthimit  

Grupi i timonit ne shumicën e traktorëve është i tipit mekanik. Forca e nevojshme për 

kthimin e rrotave me anën e volantit, duhet te jete sa me e vogël. Për këtë raporti i 

transmisionit midis Kthimit te rrotave dhe rrotullimit te volantit, për traktorët e lehte dhe 

te mesme është 1:16, për ata te rende është 1:18 dhe mund te arrije deri ne 1:40. Për 

kthimin e plote te rrotave volanti kthehet 3 deri ne 3.5 here Ne traktorët me rrota 

mekanizmi i kthimit qe përdoret me shume është ai i kthimit me burme pa fund dhe me 

sektorë te dhëmbëzuar.  

Ne këtë mekanizëm, gjate lëvizjes se timonit, rrotullohet boshti i tij dhe bashke me te 

edhe burma, e cila merr me vete sektorin e dhëmbëzuar. Rrota nga ana tjetër, sipas kahut 

te rrotullimit te timonit, lëviz ne njërën ose tjetrën ane boshtin e saj 3, si rrjedhim edhe 

krahun e mekanizmit te kthimit qe montohet ne te.  

Sistemi i levave qe lidh grupin e timonit me grushtet e kthimi, transmeton lëvizjen nga 

krahu i mekanizmit te kthimit ne grushtet e kthimit, zmadhon forcën vepruese, si dhe 

kryen kthimi e rrotave drejtuese ne përputhje me kushtet e kthimit, mbështetur ne 

parimin qe qendra e kthimit te te gjithë rrotave te mjetit duhet te jete ne një pike te 

përbashkët. Numri i levave dhe mënyra e vendosjes se tyre varet nga lloji i varëses se 

rrotave te përparme dhe ne çdo rast duhet te formoje trapezin e kthimit d.m.th. te ktheje 

rrotat drejtuese ne kënde te ndryshme. Përforcuesit e sistemit te drejtimit. Traktorët e 

sotëm me rrota kane ne sistemin e drejtimit një përforcues qe njihet me emrin 

serromekanizem. Ai lehtëson: Manovrimin e traktorit pasi zvogëlon forcën e ushtruar 

nga drejtuesi ne timon, shuan goditjet qe do ti transmetoheshin timonit. Sipas parimit te 
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punës mund te jene: hidraulike, pneumatike dhe elektrike. Ne traktorët e sotëm me rrota 

përhapje me te gjere kane përforcuesit hidraulike.  

 

 

33. SISTEMI I FRENIMIT  DHE LLOJET E TIJ 

 

 Perse shërben sistemi I frenimit ? 

Gjate lëvizjes se traktorit lind nevoja e frenimit te tij, d.m.th e pakësimit te shpejtësisë 

ose e ndalimit te plote. Kjo ndodh kur fuqia qe motori dërgon ne rrota është me e vogël 

se fuqia qe nevojitet për te mposhtur rezistencat e lëvizjes si: rezistenca mekanike e 

pjesëve qe lëvizin, rezistencën e rrokullisjes se rrotave, rezistencën e ajrit, etj. Një gjë e 

tille realizohet duke pakësuar fuqinë e motorit (drejtuesi heq këmbën nga pedali i gazit) 

ose duke rritur rezistencën e lëvizjes (fërkimi rrokullises ne rrota kthehet ne fërkim 

rrëshqitës duke i bllokuar ato). Mënyra e pare siguron ngadalësimin e lëvizjes, por je 

ndalimin e plote te traktorit.  

Këtë mund te siguroje vetëm sistemi I frenave. Rruga qe përshkon traktori qe nga 

moment i frenimit deri ne ndalimin e plote, quhet rruga e frenimit, L. Kjo rruge varet nga 

shpejtësia e lëvizjes dhe nga koeficienti I fërkimit te gomave me rrugën, qe jepet me 

formulën:  

L=
  

   
 

ku: V – shpejtësia e lëvizjes ne m/s a – nxitimi gjate frenimit qe merret 4-5 m/s2. po te 

jete me i madh ndikon negativisht për shkak te forcës se madhe te inercisë. Për te pasur 

një frenim te mire te traktorit është e nevojshme qe sistemi i frenave et siguroje: 

- Ftohjen e nevojshme, sepse gjate frenimit zhvillohet një sasi e madhe nxehtësie 

qe për çdo frenim e rrit temperaturën deri ne 25°C. Kështu po te bëjmë disa 

frenime te një pas 

- njëshme, temperatura do te rritej shume dhe frenat do te humbasin efikasitetin e 

tyre. 
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- Shpejtësinë e frenimit, sepse mjafton te humbet një kohe pre disa te dhjetash te 

sekondes, nga momenti qe frenohet deri sa hyjnë ne veprim frenat, qe rruga te 

rritet disa metra deri ne frenimin e plote  dhe mundësia e aksidenteve do te ishte 

me e madhe. 

- Frenimin e qete, d.m.th. forca e frenimit nuk duhet te rritet ne mënyrë te 

menjëhershme, por gradualisht, sepse do te kishte dëmtime për shkak te forcës se 

inercisë. 

- Njëtrajtshmëri ne frenimin e rrotave te te njëjtit aks, sepse do te ndodhte shkarja 

ne njërën ane te traktorit kryesisht gjate kthesave. Si është i ndërtuar dhe 

funksionon sistemi I frenimit? 

Sistemi i frenimit është i formuar nga dy pjese: 

- Frenat 

- Mekanizmi i komandimit. 

 Frenat, bllokojnë rrotën duke ndërruar kështu fërkimin rrokullises ne fërkim rrëshqitës.  

Ne traktorët e sotëm, nga pikëpamja konstruktive frenat mund te jene: 

- Frenat me shirit (fashte) 

- Frena me zgjerim nga brenda (me cepa) 

- Frena me disk. 

 

33.1. Frena me shirit. Frenimi behet nga bllokimi qe i behet qe i behet tamburit 3 qe 

lidhet me rrotën e traktorit. Kur veprohet te pedali I frenit, mposhtet tensionimi i sustës 4 

dhe kryhet tërheqja e shiritit 2 prej çeliku qe përqafon tamburin 3 dhe rrota e traktorit 

bllokohet. Kur largohet forca vepruese, susta 4 e tërheq shiritin 2 duke e lenë te lire 

tamburin 3 dhe bashke me te edhe rrotën e traktorit. Sipërfaqja e brendshme e shiritit 

qe bie ne takim me sipërfaqen e jashtme te tamburit, vishet me material ferrote 

(material me koeficient te larte fërkimi) Frena me zgjerim nga brenda (me cepa). Pedali 

frenave (ose leva e dorës), nëpërmjet mekanizmit te transmetimit te forces frenuese 

komandon gungën 3. Disku I palëvizshëm i frenave 4 mbërthehet te urat e traktorit. Aty 

lidhen cerniere nofullat e frenave metalike 5 (cepat), qe nga jashtë vishen me ferrote. 

Cepat 5 ne gjendje normale mbahen te mbledhura nga susta 2.  
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Jashtë cepave rrotullohet tamburi 1 i frenit, i cili fiksohet te moco 8 rrotës. Ndërmjet 

cepave dhe tamburit ne gjendje normale  (kur nuk veprohet) lihet një hapësirë e lejuar. 

Gjate lëvizjes tamburi 1 rrotullohet bashke me rrotën, kurse disku 4 dhe cepat 5 

qëndrojnë te palëvizshme. 

 Kur lind nevoja e frenimit, drejtuesi vepron te pedali, i cili nëpërmjet mekanizmit te 

komandimit, rrotullon ekscentrikun 3. Ekscentriku duke mposhtur forcën tërheqëse te 

sustës 2, i hap cepat 5, te cilët ngjeshen pas sipërfaqes se brendshme te tamburit 1. Ne 

këtë çast, nëpërmjet tamburit 1 dhe cepave 5 lindin forcat e fërkimit te cilat bllokojnë 

(ndalojnë) tamburin dhe bashke me te edhe rrotën e traktorit. Pra, frenohet traktori.  

Kur traktoristi nuk vepron ne pedalin e frenave (ose largon këmbën nga pedali), forca e 

sustës 2 i largon cepat nga tamburi 1 dhe frenimi ndërpritet. Frena me disk. Formohet 

nga disku 1 qe fiksohet me rrotën, ne te dyja anët e tij vendosen nofullat 2 te pajisura me 

ferote 3.  

Ne cilindrat 4 vjen lëng me presion, si pasoje ushtrohet presion ne nofulla dhe me  anën e 

frotove 3 bllokojnë diskun 1, duke frenuar kështu rrotën. Këto frena kanë një sere anesh 

te mira ne krahasim me ato me cepa, si psh: - hyjnë ne veprim me shpejt, sepse pothuajse 

nuk ka hapësirë ndërmjet diskut dhe nofullave me ferrota. 

- Disku ftohet me mire se tamburi, si pasoje ka shformime me te vogla dhe siguri 

frenimi me te madh. 

- Frenimi behet me i qete, sepse nuk ndodh vetefrenimi (tamburi e tërheq cepin 

kryesor) 

- Riparimi është me i lehte Për këto arsye këto frena po gjejnë sot përdorim me te 

gjere. 

Mekanizmi i frenimit - Perse shërben mekanizmi i frenimit? 

Mekanizmi i frenimit ka për qellim qe forcën e ushtruar nga drejtuesi nëpërmjet një 

pedali me këmbë ose një leve me dore, ta shumëfishoje dhe ta dërgoje deri tek frenat. 

Ky mekanizëm mund te jete: Mekanik Hidraulik Pneumatik Si është i ndërtuar dhe 

funksionon mekanizmi i frenimit? 
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Mekanizmi mekanik i frenave. Ky mekanizëm ne traktorët e sotëm nuk gjen aplikim, 

sepse nuk siguron veprim te njëkohshëm te frenave ne te katër rrotat dhe për pasoje 

frenimi nuk është i sigurte. 

 

 Mekanizmi hidraulik i frenave. 

Ky mekanizëm transmeton forcën e frenimit te ushtruar nga traktoristi ne pedalin e 

frenave me anën e një lëngu, njëkohësisht e shumëfishon këtë force deri ne vlerën e 

nevojshme ne frenat, gjë qe siguron bllokimin e rrotave. Ky mekanizëm është i përberë 

nga pedali, rezervuari I lëngut, cilindri qendror, cilindrat e frenave dhe tubacionet. Kur 

drejtuesi shkel pedalin 1, shtaga 2 shtyn përpara pistonin e cilindrit qendror 3 me 

sipërfaqe S, duke ushtruar forcën P dhe duke krijuar ne system presionin qe llogaritet me 

formulën: 

  P 

P = ----- 

 S 

Kur drejtuesi heq këmbën nga pedali I frenave, ndodh veprimi i kundërt dhe rrotat 

lirohen. 

Lidhja ndërmjet elementeve te ndryshëm te këtij sistemi duhet te jete hermetike, sepse 

prania e ajrit pengon rritjen e presionit kur shkelet pedali i frenave dhe si pasoje nuk 

ndodh frenimi i rregullt. Ne krahasim me atë mekanik, ky mekanizëm është me i sigurte, 

siguron frenimin e njëkohshëm te rrotave dhe ne mënyrë te njëtrajtshme. Mekanizmi 

pneumatik i frenave. Ne traktorët shume te rende, forca qebllokon rrotat gjate frenimit 

duhet te jete shume e madhe, gjë qe po te realizohej nga ne mënyrë mekanike ose 

hidraulike do te lodhte drejtuesin . Ne këto raste jep rezultate me te mira mekanizmi 

pneumatic i frenimit. 

Ky mekanizëm përbëhet nga kompresori 1, filtri i ajrit 2. bombola 3 dhe 12, filtri i ajrit te 

komprimuar 4, valvola e moskthimit prapa 5, rregullatori i presionit 7, valvola e 

sigurimit 6, manometri 8, valvola qendrore e frenimit 9, pedali i frenave 10, sofietat 11 

dhe 12.  
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Kur punon motori, kompresori 1 e ndrydh ajrin dhe pasi te këtë kaluar ne filtrin 4, ku ai 

pastrohet nga pikat e vajit ose te ujit, e dërgon ne bombolën 3. Presioni ne bombel matet 

me anën e manometrit 8. Valvola e moskthimit 5 pengon kthimin e ajrit prapa ne 

bombel, kur nuk punon kompresori 1. Rregullatori i presionit 7 rregullon presionin ne 

sistem, duke nxjerre nga qarku kompresorin kur presioni rritet përtej një kufiri te caktuar 

dhe drejton mbushjen e bombolave 3 dhe 12 sipas një radhe te caktuar. Ne fillim 

mbushet me ajër bombola e vogël 3 dhe pastaj e madhja 13. Një gjë te tille behet me 

qellim qe, kur ndizet ne fillim motori, te mos prese një kohe te gjate sa te mbushen te 

dyja dhe te sigurohet kështu mundësia e frenimit. Kur shoferi shkel pedalin e frenave 10, 

valvola 9 ve ne komunikimi bombolën 3 me sofietat 11 dhe 12, kështu ajri qe shkon ne 

to, me anën e një sistemi levash, lëviz akset ekscentrike, hap cepat dhe realizon frenimin. 

Ndërsa, kur shoferi le te lire pedalin, valvola 9 ve ne komunikim sofietat me atmosferen 

dhe kështu mbaron frenimi. 

Masat për parandalimin e parregullsive ne sistemin e frenimit Sistemi i frenimit është 

pjese përbërëse e mekanizmit të drejtimit. Ai mund të pësojë defekte ne dy pjesët 

kryesore të tij d.m.th. tek mekanizmi i frenimit (freni) dhe tek mekanizmi i transmetimit 

të forcës se frenimit. Sipas llojit (me cepa, shirit ose disk) frenat pësojnë defekte ne 

elementët e tyre. 

Ne frenat me cepa defekte pësojnë tamburet e frenave dhe cepat. Tamburet, përveç 

ngarkesave mekanike kane edhe ngarkesa termike të shkaktuara nga fërkimi me ferrodat. 

Këto shformime mekanike dhe termike ulin aftësinë frenuese të sistemit dhe rrisin rrugën 

e frenimit.  

 

 

34. INSTALIMET E NDRIQIMIT DHE SINJALIZIMIT 

 

Një qark elektrik është rruga neper te cilën kalon një rryme elektrike. Ne figure tregohet 

kalimi i rrymës elektrike nga bateria nëpërmjet kabllove elektrike ne llampe dhe kthehet 

përsëri ne bateri. Sistemi elektrik i makinës (traktorit) punon në te njëjtën mënyrë por ka 

këto veçori: ü Ka shume qarqe, sepse ka shume drita, motorizon, sistemin e ndezjes etj. ü 
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Nuk ka tela qe kthehen ne bateri nga përdoruesi. Kjo nënkupton qe përdoruesit janë te 

lidhur me trupin e makinës. 

Sistemi elektrik përmban katër qarqe elektrike:  

- Qarku i nisjes, ndez motorin 

- Qarku i ringarkimit te baterisë, prodhon rrymën elektrike dhe e magazinon ne 

bateri. 

- Qarku i ndezjes, realizon shkëndijën për djegien e karburantit ne rastin e MDB 

me karburator.  

- Qarku i aksesoreve, ndez dritat, instrumentet dhe aksesoret. Kushineta 

rrokullisëshe 

 

Fig.26. 

A. Instrumentet, dritat dhe aksesoret 

B. Bateria 

C. Kabllo i tokës 

D. Kabllo elektrik 

E. Çelësi ndezës 

F. Injektoret 

G. Rripi ventilues 

H. Motorino 

I. Rregullues tensioni 

J. Spirale 

K. Shpërndarës 

L. Motorino 
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M. Bobina magnetike 

N. Voltmetër ose ampermetër 

 

35. SISTEMI HIDRAULIK I TRAKTORIT  

 

 Parimi i punës I sistemit hidraulik Një tub plastik ne një bulb gome plot me ujë është një 

sistem hidraulik. Nëse ne shtypim bulbin, uji do te dale nga tubi. Forca e shtypjes se 

bulbit i transmetohet ujit ne te. Nëse do te vendosim gishtin ne fundin e tubit dhe 

shtypim bulbin ne do ndjejmë veprimin e forcës. Një gjë e tille ndodh kur ne ushtrojmë 

force ne një leve komandimi hidraulike, forca hidraulike i transmetohet pistonave dhe 

nëpërmjet tyre fluidit qe vepron ne cilindrat hidraulike te punës ose motorave hidraulike. 

Motorët dhe cilindrat rrisin forcën e ushtruar fillimisht dhe lehtësojnë zhvendosjen ose 

ngritjen e trupave te rende. Ne këtë këndvështrim forca hidraulike është si një shok qe ju 

ndihmon juve për te ngritur një objekt te rende. Ndërtimi dhe funksionimi i sistemit 

hidraulik Sistemi hidraulik siguron fuqinë e nevojshme për ngritjen e makinave 

bujqësore  

 

 

 

 

 

 

 

Fig 27. Cilindrat e  punës me piston, 
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Fig. 28. Parimi i punes se sistemit hidraulik 

 

Pjesët kryesore perberese te tij janë: 

- Pompa 

- Cilindri hidraulik me piston 

- Shpërndarësi 

Pompa hidraulike, qe përdoren ne këtë sistem zakonisht janë rrota te dhëmbëzuara me 

trysni 4 –14 Mpa. Kapaciteti i pompave është rreth 0.6 dm3/s, duke siguruar ngritjen e 

çdo lloj makine te varur ne një kohe 2 – 3 sekonda. Pompat janë te pajisura me valvola 

sigurimi për te mbrojtur sistemin nga trysnite e larta qe krijohen gjate punës, duke 

derdhur vajin ne depozite. Cilindrat e punës me piston, janë me veprim te dyfishte ose te 

njëfishtë. Cilindrat me veprim te dyfishte funksionojnë nëpërmjet trysnisë se vajit qe 

jepet ne te dy anët e pistonit. Kur ne hapësirën poshtë cilindrit i dërgohet vaj, pistoni 

vepron ne ngritje dhe ne te njëjtën kohe shtyn vajin qe ndodhet ne hapësirën sipër tij, i 

cili nëpërmjet shpërndarësit dërgohet ne depozite. Për ulje, drejtimi i vajit është i 

kundërt. Cilindrat me veprim te njëfishtë, funksionojnë me anën e trysnisë se vajit vetëm 

ne ngritje, pra ai jepet vetëm ne hapësirën e poshtme te pistonit. Ulja ne këtë rast behet 

për efekt te masës se vete makinave.  

 

Shpërndarësi shërben: 

 për drejtimin e rrymës se vajit 
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 për vendosjen e mekanizmit ngritës ne pozicionet e dëshi-ruara. 
 

Për këtë qellim shpërndarësit kane 3 ose 4 drejtime te qarkullimit te vajit qe komandohen 

me anën e levës qe ka reciprokisht 3 ose 4 pozicione: ngritje, ulje, neutral dhe notues. 

Ngritja, realizohet nen veprimin e shtytjes, qe krijon vaji, qe dërgohet nëpërmjet 

shpërndarësit ne pjesën e poshtme te cilindrit hidraulik, i cili e detyron pistonin te 

hvendoset dhe te përballoje ngarkesën e ngritjes se makinës. Sipas kohës se mbajtjes se 

levës ne këtë pozicion, dmth sasisë se vajit qe dërgohet dhe te masës se zhvendosjes se 

pistonit, ngrihet ne pozicionin e dëshiruar edhe pajisja varëse. 

Ulja, përgjithësisht realizohet nen veprimin e peshës se vete makinës, pasi leva vendoset 

ne pozicionin ulje. Ne këtë rast, vaji nga cilindri nëpërmjet shpërndarësit rikthehet ne 

depozite i shtyre nga pistoni, qe zhvendoset ne krahun e kundërt nen veprimin e makinës. 

Por, ne disa sisteme hidraulike ulja behet e detyruar gjithashtu nëpërmjet presionit te 

vajit, te cilën shpërndarësi e dërgon ne pjesën e sipërme te cilindrit.  

Ne këtë rast, kemi një qarkullim te dyfishte te vajit, por gjithmonë vaji I pjesës se 

cilindrit qe nuk është nen presion, rikthehet, si ne rastin e pare, ne depozite nëpërmjet 

shpërndarësit. Ne pozicionin Neutral, shpërndarësi bllokon kalimin e vajit ne te dy 

drejtimet, dhe si rrjedhoje makina fiksohet ne pozicionin e dëshiruar nen veprimin 

dinamik te vajit.  

Pozicioni Notues, përdoret vetëm gjate punës, makina thellohet ne toke ose zhvendoset 

ne sipërfaqen e tokës vetëm nen veprimin e peshës se vet pa asnjë detyrim te jashtëm, 

pasi vaji qarkullon ne linjën depozite-pompe-shpërndarës-depozite. Ne këtë rast kopjon 

lehte relievin e tokës dhe traktori nuk sforcohet, përgjithësisht ky është pozicioni i 

rekomandueshëm për pune për shumicën e makinave bujqësore. Ngritësi hidraulik ne 

shume raste përdoret edhe për tërheqjen e makinave te tërhequra dhe rimorkiove, duke 

lidhur dy tërheqësit e poshtëm me një traverse tërheqëse. Ne këto raste është e 

domosdoshme qe sistemi hidraulik te mos funksionoje dhe ngritësi te fiksohet ne një 

lartësi te përshtatshme, sipas nevojës, me anën e dy pllakave te regjistrueshme.  
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36 .PËRDORIMI I TRAKTORIT DHE MIRËMBAJTJA E TIJ 

 

Traktori, nga fjala “tërheqës” është një makine energjetike. Ai është mjeti mekanik mbi 

te cilin është mbështetur dhe vërtitet e gjithë veprimtaria ne ferma, për sigurimin e 

punimeve te tokës, jo vetëm si operacione masive e te vështira për mbi te gjitha, sepse 

tashme është vërtetuar efekti i punimit mekanik te tokës ne prodhimtari. Traktori shërben 

për tërheqjen e makinave bujqësore, për mbajtjen dhe drejtimin e tyre, për t’iu dhënë 

lëvizje rrotulluese mekanizmave te makinave operative, për transport etj. 

Përdorimi i traktorëve bujqësore, megjithëse e ka fillesën ne vitet e para te shekullit te 

kaluar, ai ka marre një zhvillim te jashtëzakonshëm pas luftës se dyte botërore dhe ne 

veçanti dekadat e fundit. Përmirësimet teknike ne traktorët e sotëm kane arritur nivele te 

larta dhe përshtatshmëri te pakufizuar për kryerjen e te gjithë proceseve te punës ne 

bujqësi dhe ne te gjitha kushtet ku ato paraqiten. Ne saje te fuqisë se tyre, traktorët nuk 

njohin kufizime edhe për sa u përket vështirësisë se punimeve. Mbajtësit hidraulik, 

pajisjet drejtuese dhe kontrolluese ne largësi, ndërrimi automatic i shpejtësisë etj. kane 

quar ne përmirësime te dukshme ne cilësinë e punimeve, ne rritjen e rendimentit te punës 

dhe ne përgjithësi ne rritjen e efektivitetit te përdorimit te traktorëve dhe te gjithë 

teknikes bujqësore. Tendenca e sotme kudo ne bote është ne përdorimin e traktorëve me 

katër rrota aktive dhe me fuqi te mëdha te klasave 57- 66 kw, 67-78 kw e me shume. Kjo 

benë te mundur rritjen e pakufizuar te shkalles se mekanizmit kompleks, te rendimentit 

te punës, te shkurtimit te kohës se punës dhe uljes se kostos se punimeve bujqësore. 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje me gojë. 

- Pyetje – përgjigje me shkrim. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të 

kritereve të vlerësimit me karakter teorik.  

Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të 

pikëve. 
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RM6: Nxënësi, drejton dhe manovron I sigurt nje traktor dhe rimorkio 

 

- Kontrolli për vaj, vaji dhe lëndë djegëse, para nisjes se traktorit 

- Kontrolli dhe ndezja e traktorit 

- Lëvizja para,prapa në kthesa 

- Lidhja me rimorikon 

- Teknikat e ecjes para dhe prapa me rimrkio 

- Sigurimi teknik gjatë levizjes, sistemi ndriques naten, sinjalizus ne kthesa, sigurimi I 

traktorit ku ndalohet dhe zbret drejtusi I traktorit 

 

 

 Nxënësi  para përdorimit të traktori duhet të kontrollojnë  fillimisht --për ujë, vaj dhe 

lëndë djegëse e pastaj fillon procesin e ndezjes se traktorit. 

 Nxënësi duhet të kontrollojnë sistemin e ndezje para se te vehët traktori në levizje. 

 Nxënësi pas ndezjes se traktorit mund te aktivizoj levizjen me kujdes para,mrapa e 

po ashtu edhe te manovroj  ne kthesa. 

 Nxënesi pasi te jet aftesuar me manovru me traktor para, mrapa dhe ne kthesa ateher 

vjen aktiviteti tjeter lidhja e traktorit me rimorkion. 

 Nxënësi posa ta lidhe traktorin me rimokion duhet ti pervetsoj teknikat  e ecjes para 

dhe mrapa me rimorkion. 

 Nxënësi pasi ti kaloj aktivitetet (shkathësit) e lartepërmendura  me sukses duhet te jet 

i afet ta kontrolloj sistemin teknik gjat levizjes,sistemin e ndriqimit,sinjalzimin ne 

kthesa sigurumin e traktorit ku ndalohet dhe zbret nga traktori me siguri te plotë 

 

Rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit gjatë përdorimit të 

makinave dhe paisjeve pë përpunimin themelor dhe plotësues të tokës. 

Mjetet qe perdoren ne praktiken profesionale: 
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 Traktori 

 Rimorikio dhe mjetet e tjera përcjellse 

1. Përgaditja e vendit te punes dhe pergaditja e nxënësve  

 Veshja e uniformës 

 Kontrolli i gjendjes fizike të pajisjeve  

 Kontrolli i gatishmërisë së pajisjeve  

 Kontrolli i ambjentit 

2. Pastrimi I mjeteve te punës 

 Pastrimi I mjeteve te punës( traktori, rimorikio dhe mjetet e tjera përcjellse) 

 Mbajtja e mjeteve në kushte të përshtatshme  

 

3. Respektimi i rregullave të sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit gjate 

procesit të punës. 

 Nxënsit duhet të kujdeset për mjedisin me mënyrën e jetesës së tij. Psh; mund t’i 

hedhë mbeturinat te koshi i plehrave. 

4. Gjatë punë praktike problem serioz shkaktojn: 

 Hedhje e baterive dhe akumlatoreve 

 Vajrat e përdorura  

 Ambalazhi i substancave të të rrezikshme 

 Mbeturinat e gomës dhe plastikës 

 Pesticidet e skaduara 

 Mbeturinat elektrike dhe mekanike. 

 

Mbeturinat zakonisht krijohen gjatë përpunimit dhe transformimit të materieve dhe 

formave të energjisë. Në jetën e përditshme dallohen dy lloj mbeturinash ato industriale 

dhe të punishteve. Është miratuar ligji për mbeturinat, ky ligj ka për qëllim: 

Mbrojtjen e shëndetit të njeriut dhe të mjedisti nga ndotja dhe rreziku nga 

mbeturinat, përmes administrimit të mbeturinave, duke krijuar kushte për 

parandalimin dhe zvoglimin e prodhimit të mbeturinave dhe rrezikshmërisë së 

tyre 
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RM7: Nxënësi i lidhë dhe shkeput paisjet në lidhësin me tri pikat e 

traktorit  

 Manovrim i qet i traktorit para,prapa, ne kthesa,ganxhat lidhëse te paisjeve 

 Levizja me dore e paisjeve të rënda në drejtim të lidhesit me tre pika në 

traktor. 

 Montim dhe qmontim i paisjeve më lidhësin më tre pika me siguri të lartë  

 

-Nxënsi pasi qe të jetë aftësuar të lëviz me traktor para, mbrapa dhe në kthesa ai tashmë 

është në gjendje të bëjë lidhjen e traktorit me elemtet përcjellse si psh me rimoriko, etj. 

-Nxënsi për të bërë lidhjen e traktorit me paisje themelore bënë levizjen e paisjes ne 

drejtim te kyqjes. 

-Nxënsi duhet te jetë I shkathët të bëj dhe qmontimin e paisjeve të lidhura më pare 

 

Rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit gjatë përdorimit të 

makinave dhe paisjeve pë përpunimin themelor dhe plotësues të tokës. 

 

Mjetet qe perdoren ne praktiken profesionale: 

 Traktori 

 Rimorikio dhe mjetet e tjera përcjellse 

5. Përgaditja e vendit te punes dhe pergaditja e nxensve  

 Veshja e uniformës 

 Kontrolli i gjendjes fizike të pajisjeve  

 Kontrolli i gatishmërisë së pajisjeve  

 Kontrolli i ambjentit 

 

6. Pastrimi I mjeteve te punës 

 Pastrimi I mjeteve te punës( traktori, rimorikio dhe mjetet e tjera përcjellse) 

 Mbajtja e mjeteve në kushte të përshtatshme  
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7. Respektimi i rregullave të sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit gjate 

procesit të punës. 

 Nxënsit duhet të kujdeset për mjedisin me mënyrën e jetesës së tij. Psh; mund t’i 

hedhë mbeturinat te koshi. 

8. Gjatë punë praktike problem serioz shkaktojn: 

 Hedhje e baterive dhe akumlatoreve 

 Vajrat e përdorura  

 Ambalazhi i substancave të të rrezikshme 

 Mbeturinat e gomës dhe plastikës 

 Pesticidet e skaduara 

 Mbeturinat elektrike dhe mekanike 

 

Mbeturinat zakonisht krijohen gjatë përpunimit dhe transformimit të materieve dhe 

formave të energjisë. Në jetën e përditshme dallohen dy lloj mbeturinash ato industriale 

dhe të punishteve.  

 

Është miratuar ligji për mbeturinat, ky ligj ka për qëllim: Mbrojtjen e shëndetit të njeriut 

dhe të mjedisti nga ndotja dhe rreziku nga mbeturinat, përmes administrimit të 

mbeturinave, duke krijuar kushte për parandalimin dhe zvoglimin e prodhimit të 

mbeturinave dhe rrezikshmërisë së tyre 
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RM8:Nxënsi përdor makinat dhe paisjet për përpunimin themelor dhe plotësues të 

tokës 

- Përzgjedhja e paisjeve për përpunimin themelor dhe plotësues të tokës. 

- Përshtatja e paisjeve për lloje dhe kushte tokash te veqanta. 

- Bashkëngjitja e mjeteve të punës për traktor. 

- Transportimi I paisjes me traktor në vendin e punës. 

- Përdorimi I plugut për përpunimin e tokës. 

- Përdorimi I paisjeve për përpunimin plotësues te tokës.  

- Manovrimet e mundshme gjatë punimit të tokës. 

- Realizimi I punimit në cilësin e duhur. 

- Rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit gjatë përdorimit të makinave 

dhe paisjeve pë përpunimin themelor dhe plotësues të tokës. 

 

 

-Nxënsi fillimisht para se te filloj punën duhet të bëjë perzgjedhjen e paisjeve që 

nevojten për përpunimin themelor dhe plotësues te tokës (plugu, freza, kultivatorët etj.) 

-Varësisht nga lloji I tokës dhe kushteve nxënsi duhet t’i përzgjedh mjetet e punës 

-Pasi përzgjedhjes së mjeteve të punës nxënsi duhet të bëjë lidhjen e tyre e tyre me 

traktor. 

-Nxënsi duhet të bëjë transportimi e mjeteve të punës  me traktor të ngarkuar në rimorkio 

deri në destinacionin e caktauar. 

-Nxënsi duhet te jetë në gjendje të përdor plugun për lavrimin e tokës. 

-Përveq lavrimit të tokës me plug është e nevojshme edhe perdorimi I paisjeve tjera për 

përpunimit të tokës me mjete përcjellse (freza, kultivatorët) 

-Gjatë kryesrjes se këtyre punëve nxënsi duhet të ketë shkathtësi të bëjë manovrime. 

- Pas kryerjes së lavrimit themelor dhe plotësues tashmë toka është në cilësin e 

nevojshme për përdorimin e metutjeshum(mbjellje e kulturave te ndryshme) 
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-Gjdo here duhet te kemi parasysh rregullat e sigurimit teknik dhe ruajtjen e mjedisit 

gjatë përdorimit të makinave dhe paisjeve për përpunimin e tokës 

Rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit gjatë përdorimit të 

makinave dhe paisjeve pë përpunimin themelor dhe plotësues të tokës. 

 

Mjetet qe perdoren ne praktiken profesionale: 

 Traktori 

 Rimorikio  

 Plugu 

 Freza 

 Kultivatorët 

9. Përgaditja e vendit te punes dhe pergaditja e nxënsëve për punë 

 Veshja e uniformës 

 Kontrolli i gjendjes fizike të pajisjeve  

 Kontrolli i gatishmërisë së pajisjeve  

 Kontrolli i ambjentit 

 

10. Pastrimi I mjeteve te punës 

 Pastrimi I mjeteve te punës( traktori, rimorikio dhe mjetet e tjera përcjellse) 

 Mbajtja e mjeteve në kushte të përshtatshme  

 

11. Respektimi i rregullave të sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit gjate 

procesit të punës. 

 Nxënsit duhet të kujdeset për mjedisin me mënyrën e jetesës së tij. Psh; mund t’i 

hedhë mbeturinat te koshi. 

12. Gjatë punë praktike problem serioz shkaktojn: 

 Hedhje e baterive dhe akumlatoreve 

 Vajrat e përdorura  

 Ambalazhi i substancave të të rrezikshme 



 

117 
 

 

 Mbeturinat e gomës dhe plastikës 

 Pesticidet e skaduara 

 Mbeturinat elektrike 

 Mbeturinat mekanike 

 

Mbeturinat zakonisht krijohen gjatë përpunimit dhe transformimit të materieve dhe 

formave të energjisë. Në jetën e përditshme dallohen dy lloj mbeturinash ato industriale 

dhe të punishteve.  

Është miratuar ligji për mbeturinat, ky ligj ka për qëllim: Mbrojtjen e shëndetit të njeriut 

dhe të mjedisti nga ndotja dhe rreziku nga mbeturinat, përmes administrimit të 

mbeturinave, duke krijuar kushte për parandalimin dhe zvoglimin e prodhimit të 

mbeturinave dhe rrezikshmërisë së tyre 

 

MIRËMBAJTJA  E MJETEVE TE PUNES DHE AKTIVITETET NË MIRËMBAJTJE 

 

Mirëmbajtja eshte kombinim nga aktivitetet teknike, organizative dhe kontrolluese 

te cilat kryhen me qellim qe sistemi te mbahet ose te kthehet ne 

gjendje ne te cilen mund ta kryej funksionin e kerkuar gjegjesisht te mbahet 

ose te kthehet ne gjendjen e tij operative. Mirembajtja perbehet prej aktiviteteve 

korrigjuese dhe operative.  

Mirëmbajtja preventive eshte mirembajtje e planifi kuar, e cila kryhet ne interval 

paraprakisht te percaktuar ose ne pajtueshmeri me kriteret paraprakisht 

te pershkruara me qellim te pengohen parregullsite e mundshme/anulimet ose 

te degradohet funksioni i sistemit. 

Detyrat preventive te mirembajtjes kryhen permes: 

 kontrollimit, 

 trajtimit, 

 korrigjimit/zevendesimit. 
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Shtojca 

 

 Fig 1;Elemtente per percjelljen e levizjes dhe fuqis;  faqe 23 

 Fig 2 - Boshte të ngarkuara në përdredhje dhe në përulje;  faqe 25 

 Fig 3 – Kushinetat rrokulluse ; faqe 27 

 Fig 4 – Boshte të ngarkuara në përdredhje; faqe 27 

 Fig 5 – Xhunotat ; faqe 27 

 Fig 6 – Sistemi i përcjelljes së lëngjëve dhe gazeve; faqe 29 

 Fig 7 – Proceset e naftës Brenda makinës (traktorit); faqe 43 

 Fig 8 _ Bateri, alternatori, rregullatori, ndepersi faqe 49 

 Fig 9 – Bateria (aklumatori); faqe 50 

 Fig 10; Alternatori; faqe 51 

 Fig 11 ;Starteri;  faqe 51 

 Fig 12 ;Qarku I ndezjes se traktorit; faqe 52 

 Fig 13 – Ndërtimi në form tuneli; faqe 57 

 Fig 14 – Skema e ndërtimit blloku-koka te motorët me fuqi të madhe ; faqe 58 

 Fig 15- Skema e ndërtimit të bllok motorit; faqe 59 

 Fig 16- Blloku I derdhur në pjesën e epërme të shtëpizës të motorit në vijë ; f. 59 

 Fig 17-Disa pjes te motorit me djegje te brendshme; faqe 59 

 Fig 18– Pamja hapsinore e koritave të vajit, të presuara prej llamarine; faqe 61 

 Fig 19- Mekanizmi lëkundës; faqe 64 

 Fig 20-Cikli I punes ne MBD 4kohesh; faqe 68 

 Fig 21-Paraqitja skematike e ciklit te punes me 4 kohe: faqe 70 

 Fig 22– Cikli katër kohësh i punës ; faqe 71 

 Fig 23–Sistemi elektrik i sistemit të motorit;faqe 77 

 Fig 24- Sistemi I ftohjes ; faqe 83 

 Fig 25-Traktori; 85 

 Fig 27-Cilindrat e punes me piston; 107 

 Fig 25-Parimi i punes ne sistemin hidraulik; 108 

 

Tabelat 

 Tabela 1; Klasifikimi sipas fuqisë ne motor dhe kapacitetit tërheqës faqe 87 
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