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kërkesave të tregut të punës në këtë sektor. 
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Parathënie 

 

 

Manuali Teknologjia e përpunimit III është përgatitur  për profilin Opërator i 

makinave me dirigjim kompjuterik CNC duke u bazuar në kurrikulën 

bërtham të hartuar nga projekti Alled për profiling në fjalë. 

Gjatë përgatitjes së manualit është mbajtur llogari edhe për përgatitjen e 

shkollave dhe standardet e caktuara, me qëllim që ky libër të jetë i 

zbatueshëm në mësiminreal. 

Manuali përmban njohuri themelore për makinat CNC, funksioni i tyre si dhe 

janë dhënë njohuri themelore për punë me makinën CNC. 
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I. Në lidhje me Rezultatin Mësimor Nr.1:  

RM1 – Nxënësi njeh llojet e drejtimit automatik në makinat 

CNC 

 
- të njohë konceptin për drejtimin automatik; 

- të njohë drejtimim automatik te makinat metalprerëse;  

- të tregojë llojet e makinave CNC, karakteristikat konstruktive dhe 

funksionimin e tyre; 

- të tregojë parimet themelore të përpunimit dhe parametrat e regjimit; 

- të tregojë llojet e instrumenteve prerëse, materialin, gjeometrinë dhe 

përzgjedhjen; 

- të shpjegojë punimin e sipërfaqeve të rrafshëta horizontale, ballore, të 

profiluara; 

- të njohë sistemin i drejtimit me kufizues, kopjim;  

- të dijë për sistemin e drejtimit me bosht të profiluar dhe me drejtim 

ciklik; 

- për metodat e veqanta të përpunimit me makina CNC (prerja me 

flakë (plazma), prerja me shtypje uji dhe abraziv, prerja me llaser, 

preja me erozion (erozimat) me tel dhe elektrodë 

- të dijë për njësit drejtuese në makinat CNC ; 

- të përdor tabelat komanduese të njësisë drejtuese; 

- të përdor tastjerën e njësisë drejtuese. 
 

 
 

 

1.1. Drejtimi automatik 
 

Zbulimet e para dhe shfrytëzimi i elementeve të drejtimit automatik kanë 

filluar para epokës së re, e prej aty e ka marr edhe emrin nga fjala greke 

automatos – vetëlëvizje. 

Me makina prej kohërave të hershme ka manipuluar dhe drejtuar njëriu. 

Detyr e drejtimit automatik është që të zvogëlojë ose plotësisht të shkëpus 

rolin e njëriut në punë me makina, stabilimente dhe në përgjithësi me pajisje 

të ndryshme teknike. 
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Te makinat automatike madhësitë hyrëse për zhvillimin e procesit të 

përpunimit paraqesinnjë lloj programi të ndërtuar. Varësisht nga bartesi i 

programit makinat automatikendahen në dy grupe kryesore: 

o makina automatike me bartes jonumerik te programit dhe 

o makina automatike me bartes numerik te programit 

Në grupim e makinave automatike me bartës jonumerik të programit, si 

bartës të programit shfrytëzohen kufizuesit, kopjuesit dhe gungat (bregoret). 

Në këtë grup bëjnë pjesëmakinat automatike tëpaisura me: 

 sisteme të drejtimit me kufizues, 

 sisteme të drejtimit me kopjim, 

 sisteme të drejtimit me boshte të profiluara, 

 drejtim ciklik. 

 

 

1.2. Llojet e makinave CNC, karakteristikat konstruktive 

dhe funksionimi i tyre 
 

Teknologjia CNC makinat është inkuadruar me sukses në te gjitha fushat e 

industrise. CNC makinat për shkak te kompleksitetit dhe përberjes se tyre 

quhen edhe sisteme për përpunim, sepse në vete bashkojnë me tepër lloje te 

teknologjive: teknologjinë informatike - kompjuterike, elektronike, 

enërgjetike, teknologjinë e përpunimit makinërik, etj. Makinat e veglave qe 

përdoren në prodhimtarinë makinërike, në te cilat përdoret CNC makinat 

udheheqese mund te ndahen në: 

- CNC makinat me zdrukth, 

- CNC makinat me brejtje 

- CNC makinat me qendrat e përpunimit, 

- CNC makinat me mprehes, 

- CNC makinatpër saldim, 
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- CNC makinat me laser, 

- CNC makinatmakinat matese etj. 

 

 

 

 

 

 
 

 



[9] 
 

  
 

  
  

Fig1.1. Llojet e makinave CNC 

 

Karakteristikat themelore te cilat e karakterizojnëmakinat CNC janë: 

- përpunimi i pjeseve punuese prizmatike gjate një shtrengimi me 4 ose 5 

faqe, 

- shfrytezimi i instrumenteve te ndryshme për frezim, shpim, tornim, 

zgjerim, alezim, 

- nderrimi automatik i instrumenteve nga depoja e instrumenteve, 

- ndryshimi automatik i numrit te rrotullimeve dhe hapit, 

- përpunimi rrethor me shfrytezimin e tavolinës rrotulluese, me DN (B - aksi 

teqendrat e përpunimit horizontal), 

- nderrimi automatik i copes punuese me ndihmen e nderruesit automatik te 

paletave, 

- vendosjen e lehte te pajisjeve shtrenguese në paleta, 

- CNC njësia dirigjuese me memorimin e NC - programit dhe shfrytezimin e 

teknikesnën programore, 

- korrigjimi i programit në makinë, 

- matja automatike në makinë etj. 
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a) kapja dhe terheqja e instrumenteve nga boshti kryesor dhe magazina. 

b) rrotullimi i manipulatorit 180°. 

c) vendosja e instrumentit në boshtin kryesor dhe magazinë. 

 

Makina numerike e mjeteve industriale (MAKINAT NUMERIKE) posedon 

specifi ka te caktuara në konstruktimin edhe ate: 

 

1. ngurtesi te madhe statike dhe dinamike (vibrime minimale) te 

te gjithe elementeve te konstruksionëve bartese, 

2. vellim te madh te rrotullimeve kryesore te siguruara me kohe 

nga elektromotorët e rregulluar, 

3. cdo aks – drejtim i lëvizjes ndihmese patjeter duhet te 

posedoje repart te vetin (elektromotor me hapa), 

4. për cdo aks te lëvizjes ndihmese te posedoje lidhje kthyese 

(sistem te matjes), 

5. sipërfaqe me shkalle te vogel harxhuese, 

6. mbrojtje (rreshqitese) 

7. rregullimi te makinës nga largesia e te gjitha funksionëve 

kryesore dhe ndihmese. 

8. mirembajtja e magazinave te mjeteve për punë. 

9. elementet punuese te makinës numerike te sipërfaqes se 

mjeteve te ftohjes, pluhurit etj, 

 

Funksioni i makinave CNCka rolë të rëndësishëm në prodhimtarinë 

makinërike përpërpunimin e numrit te madhte asortimenteve te prodhimeve 

në prodhimtarinë e vogel, te mesmedhe te madhe serike. Keto makina 

mundesojnë prodhim racional dhete automatizuar, duke kaluar lehte edhe në 

programe te reja prodhuese me cka mundesohet fleksibilitet me i larte i tyre. 

Në prodhimtarinë bashkekohore CNC makinat kanëmarre rolin e tyre 

kryesor, përderisa makinat klasike përdoren përpërgatitjene prodhimtarise 

dhe mirembajtjen e metutjeshme në repartetprodhuese. 

 

 

1.3. Parimet themelore të përpunimit dhe parametrat e 

regjimit 
 

Parimet themelore të përpunimit janë ta varura nga kushtet e punës. Ti 

caktosh sa më shpejtë: 

 Shpjetësisë reale Vc (m/min), 

 Zgjatja f (mm/rrot ose mm/min) dhe  
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 Thellësia e prerjes ap (mm). 

 

Karakteristikat  e CNC makinave kanë përparësiit dhë mangësit e tyre e të 

cilatë janë: 

- zmadhimi i prodhimtarise, 

- zvogelimi i harxhimeve te prodhimtarise, 

- mundesia e kryerjes se opëracionëve me te nderlikuara makinërike, 

- përmiresimi i planifi kimit dhe kontrollit te prodhimtarise, 

- fleksibilitet te madh, 

- saktesi te madhe dhe kualitet te përpunimit, 

- zvogelimi i harxhimeve indirekte opërative, 

- kerkesa me te vogla në krahasim me doracaket e makinës. 

Mangesite e C-MAKINAT NUMERIKE makinave janë: 

- investimi i madh fi llestar, 

- mirembajtja e nderlikuar, 

- përgatitja e nderlikuar, 

- joefi kasiteti në krahasim me harxhimet e prodhimtarise. 
 

 

1.4. Llojet e instrumenteve prerëse, materiali, gjeometria 

dhe përzgjedhja e tyre 
 

Njëkohesisht, me zgjedhjen e makinës dhe pajisjeve për kryerjen e 

opëracionit duhet zgjedhur instrumentet prerese për ate opëracion, duke i 

dhenë karakteristikat e materialit te instrumenteve, emertimi sipas standardit 

përkates me përmasat standarde, jepet vizatimi teknik me prerjet e 

nëvojshme qe te shihet gjeometria e kokes etj. 

Me frezat me drejtim numerik mund te punohen pjeset me kontura shume te 

nderlikuarase sa te tornot. Mundesite qe te kemi lëvizje nëpër tre akse, dhe 

mundesi te rrotullimitte boshtit punues në pozite vertikale dhe horizontale, 

mundeson aplikimin e numrit temadh te veglave te ndryshme. 

Te frezat industriale me DN magazinat e veglave përmbajnë edhe deri 50 

vegla tendryshme. Për cdo vegel te shfrytezuar duhet te programohen te 

dhenat e dhena në listene veglave, si dhe radha e aplikimit te vegles. Në fig.. 

në menyre simbolike janë paraqiturdisa lloje te veglave për frezat me DN. 
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Fig.1.2. Paraqitja e llojeve tëndryshme te veglave për frezen me DN 

 

Veglat qe shfrytëzohen te frezat me DN janë te ndare në grupe varesisht nga 

lloji i 

përpunimit. Keshtu i dallojme keto grupe te veglave: 

- freze cilindrike për rrafshim, 

- freze boshtore, 

- freze për kanale (ulluqe), 

- freza konike, 

- freze forme sharre, 

- freze për shpim te thelle, 
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Fig.1.3.. Frezë për makina CNC 

 

Si vecori kryesore e makinave shume apozicionale është paraqitja e depove 

për instrumentenë te cilat mund te vendoset 6-150 e me shume instrumente. 

Zgjedhja dhe shtrengimiautomatik i instrumentit në boshtin e makinës behet 

nën ndikimin e programit te dhenë. Sishembull I një kompletit te tille është 

paraqitur nëfig.VII.5. 

 

 
 

Fig. 1.4.. Komplet instrumentesh te makinat shume opëracionale. 

 

Regjimet e punës në makinat CNC kërkojnë mjete prerëse modernë dhe të 

qëndrueshme. Mjetet e tilla janë të përbëra prej mbajtësve dhe pllakës 

prerëse të shtrënguar. Mbajtësit dhe forma e pllakave janë të standardizuara 

me standardin ISO. Më së shumti përdoren mjetet nga pjesët e forta të 

karbidit, keramikës prerëse, përkundër kësaj përdoren mjete prej çeliku 

shpejtëprerës me shtresa okside ose metalike. 

   Sot këto mjete janë të mveshura me material të ndryshme të cilat e rrisin 

qëndrueshmërin dhe aftësin prerëse të  instrumenteve metalprerëse. Shtesat 

janë nga materialet e ndryshme si prej: TiN; TiC;Al2O2; TiAlN,…,etj. 

Ashtu si në fotot nga të cilat mund të shihet se si mund të përpunohet një 

thikë dhe në çfarë këndi i afrohet mjet. 

Është e rëndësishme që të mos ketë përplasje midis mbajtësit të mjetit dhe 

mbajtësit të mjetit (shih fig.) 
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Fig.1.5. Gjeometria e pllakës prerëse 

 

 

1.5. Përpunimi sipërfaqeve të rrafshëta horizontale, ballore 

dhe të profiluarasht 
 

Nëpërmjet fotove do ti paraqesim përpunimin e sipërfaqeve të rrafshëta, 

horizontale, ballore dhe të profiluarasht.
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Fig.1.6. Përpunimi i sipërfaqeve të rrafshëta 
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Fig.1.7. Përpunimi i sipërfaqeve ballore 
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Fig.1.8. Përpunimi i sipërfaqeve të profiluara 

 

 

1.6. Sistemii drejtimit me kufizues, kopjim 
 

Një system të tillë të kopjimit e hasim tek makinat tornuese të cilat 

shfrytëzohen për përpunimin epjesëve të vogla dhe me madhësi mesatare në 

formë rrotative (rrotacionë). Prodhimtariate këto makina është shumë e lartë, 
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për shkak se te ato përpunohenpjesët e njëjta, për formen e të cilave 

shfrytezohet shablloni dhe pajisja kopjuese. 

 
Fig.1.9. Skema punuese e tornos kopjuese 

 

Pjesa punuese (3) është e vendosur në kokën shtrënguese (1) dhe qendrën 

fundore (2). Ajo e realizon lëvizjen kryesore rrethore. Thika tornuese (5) 

realizonlëvizjen drejtvizore gjatësore dhe tërthore me ndihmën e dy 

rrëshqitësve – gjatësorë(6) dhe tërthorë (7). Me lëvizjen e dorëzës (8) 

nëpërmjet rrëshqitësit (7) afrohetmaja (thumbi) e kopjuesit (9) që e përcjellë 

konturën e shabllonit (4). Madhësiae lëvizjes gjatësore dhe tërthore varet nga 

forma e shabllonit (modelit). Me shfrytëzimine shabllonit fitohen pjeset me 

formë identike. Tornot kopjuese punojnë me shpejtësi të madhe prerëse, ku 

koha e nëvojshme për përpunim zvogelohetshumë. 

Shpesh herë, në vend të shabllonit shfrytëzohet prototipi. Prototipi është 

pjesë me formë dhe dimension të njëjtë si edhe pjesa që duhet të përpunohet. 

 

 

1.7. Sistemi i drejtimit me bosht të profiluar dhe me drejtim 

ciklik 
 
Gjatë programimit të përpunimit të ashpër shpesh nevojiten shumë kalime 
të cilat programohen në një numër të madh të rendeve (blloqeve) 
programore, me çka programimi bëhet i gjatë dhe jo ekono- mik.  
Me shfrytëzim të cikleve të paraprogramimit reduktohet numri i 
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nevojshëm i rendeve programore në minimum, me çka zvogëlohet 
edhekohaeshpenzuarnëpunënprogramuese. 
Quhencikleparaprogramuesesepseatotanimëjanëprogramuarprej më parë 
nga prodhuesi i njësis ëudhëheqëse dhe janë implemen- tuar në të. 
Mënyra e dhënies së këtyre cikleve është dhënia e thjeshtë e ciklit para 
programuese dhe definimi i shtegut të lëvizjes së veglës në për kontur 
ënefundit të mjetit punues. Shikuar nga aspekti teknologjik, një- sia 
udhëheqëse vetëm e zhvendos numrin e kalimeve ,koordinatat për çdo 
kalim dhe në fund lëvizjen nëpër konturën përfundimtare. Dome- thënë, 
bëhet fjalë për të ashtuquajturat cikle “inteligjente” të cilat e leh- tësojnë 
mjaft programimin dhe e shkurtojnë programin e nevojshëm. 

Si cikle të paraprogramuara shfrytëzohen: 

 

G71 – cikli për përpunim të ashpër të jashtëm të zgjatur, 

 G70 – cikli për përpunim të lëmuar të jashtëm të zgjatur,  

G72 – cikli për përpunim të ashpër të jashtëm të tërthortë,  

G73 – cikli i profiluar, 

G74 – cikli për gërryerje të sipërfaqeve të tërthorta 

G75 – cikli për gërryerje të prerjes së tërthortë,  

G76 – cikli për gdhendje tëfiletës. 

 

Karakteristike për dhënien e këtyre cikleve është ajo se daljen me 

përfshirje për çdo kalim vegla e bën nën kënd prej 450. 
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Fig .1.10. Cikli i frezimit 

 

 

1.8. Metodat e veçanta të përpunimit me makina CNC 

(prerja me flakë (plazma), prerja me shtypje uji dhe 

abraziv, prerja me llaser, preja me erozion (erozimat) me 

tel dhe electrode 

Në vijim do ti paraqesim disa foto të makinave CNC për prerje: 
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Fig.1.11.Prerja me plazma 
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Fig.1.12. Prerja me shtypje uji 
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Fig.1.13. Prerjame llaser 

 

 
 

Fig.1.14. Makina CNC për prere me erozimat 
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Fig.1.15. Prerja në makinë CNC me tel 

 

 Prerja me elektrod realizohet nëpërmjet dorezës e cila është e lidhur me 

aparatin HED dhe me ajrin e komprimuar. Elektrodat janë elektroda 

karbonike dhe dhezen njëjtë sikur elektrodat për saldim.  

 

Ajri I koprimuar mundëson që pjesën e shkrirë për shkak të rezistencës 

elektrike ta shtyej poshtë dhe të realizoj prerjen. 
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Fig.1.16. Prerja me elektrod karbonike 

 

 

1.9. Njësit drejtuese në makinat CNC 
 

Karakteristikat e njësive dirigjuese i definojnë: fleksibiliteti ,besueshmeria,( 

probaliteti ) dhepërformansat e NC-makinave. 

Ssipas [ 3 ] njësia dirigjuese përbehet prej: 

- njësise baze dirigjuese, 

- moduleve shtese dhe 

- moduleve te zgjeruara. 

Njësia themelore dirigjuese definon numrin e akseve te dirigjuar,llojin e 

interpolimit,tipin eprogramit( dhe ose inkremental ),zgjedhjen e shpejtesise 

se prerjes, korekcionin e instrumenteve( ndarjen në klasa,ciklet e përpunimit 

etj.) 

Modulet shtese sherbejnëpër futjen e informatave nënjësinë themelore 

dirigjuese dhe daljen prejsaj .Module shtese janë psh.lexuesi i shiritit te 

përforuar ,lexuesi I shiritit magnëtik ,moduli për futjenme dore te 

informatave,:Enterface: 

përpërshtatjen e madhesive dalese nga NJD makinës metalpreresete caktuar. 
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Nëse deshirohet te arrihen përformansa me te mira te makinës, njësise 

themelore dirigjuese I shtohen modulet e zgjeruara ( psh.moduli për 

interpolim rrethor dhe parabolik ). 

Karakteristika e pare e rendesisheme e NJD është lloj I dirigjimit .Në 

varshmeri nga lloji I dirigjimit dallohen njësite dirigjuese për dirigjim pike 

për pike,sipas drejtzes dhe sipaskontures. Karakteristika e dyte është numri i 

akseve te dirigjuara .Në praktike hasen NJD përdirigjimin edhe në deri 6 

akseve.Me kete mendohet përpunimi i pjeseve dydimenzionale ( 2D )dhe 

tridimenzionale ( 3D ). 

Karakteristike e trete e NJD është dedikuar për dirigjim te një numri me te 

madh te sistemeve. 

 
 

1.10. Tabelat komanduese të njësisë drejtuese 
 

Çdo makinë CNC kontrollohet nga një softuer i veçantë (program) dhe një 

kontrolluesnjësi. 

Me makinat e shkollave CNC EMCO, njësia e kontrollit SINUMERIK 840 

D oseDisa njësi të tjera të kontrollit si FANUC, EMCOTRONIC, 

HEIDENHAIN dhe të tjerë.Dhe softëare ËinNC SINUMERIK 840D TURN 

(MILL) si dhe njësia e kontrollit(Tastierë) përbëjnë një njësi të vetme që 

kontrollon makinën. 
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1.11. Tastjera e njësisë drejtuese 
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Kjo pjesë e tastierës përbëhet nga disa nëngrupe të funksionëve të kontrollit 

dhe shërben ekskluzivisht për komunikim me makinën. 
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Funksionët horizontale në tastier 
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Tastiera e kompjuterit për punë me makinën NC 

 

 

Përveç tastierës EMCO NC, 

mund të përdoret edhe 

tastiera e kompjuterit përsonal. 

 

Paraqitja e butonave është treguar në 

figurë 

Maus 

Kjo është koha e ËIN NC 32 

Softueri mundëson përdorimin e mausit 

duke klikuar miun në njëherë të vetme,  

Ose klikoni dy herë në butonin e majtë të 

miut 

 

Komanda e kërkuar thirret. 

1 * majtas-klikoni do të thotë: 

- Dritarja e menysë është aktive 

- Vendosni kursorin në fushëne 

përzgjedhur 

- ndryshoni direktoriumin 

 

Presioni në horizontale ose 

butonat e funksionëve vertikale 

- hapja e listës së përzgjedhur 

- Aktivizoni / çaktivizoni kaloni 

2 * majtas-klikoni do të thotë: 

- Hapja e dosjes 

- zgjedhja e listës 

- vlera e hyrëse 

 

E drejta e djathtë klikoni: 

- Shfaqja e zonave të punës 
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II. Në lidhje me Rezultatin Mësimor Nr.2:  

 
RM2 – Nxënësi përshkruan pjesët kryesore në makinat 

 

 
- të tregoj rëndësinë e sistemit ngases të lëvizjes kryesore;  

- të përshkruaj punën e motori ngases të makinës  CNC;   

- të përshkruaj punën e transmetuesit të makinës CNC;  

- të përshkruaj punën e boshtit kryesor në makinën CNC 

- të tregoj sistemim ngases përlëvizjen ndihmese të makinës CNC;  

- të identifikoj shkyçjen e motoreve me hap në makinës CNC;  

- të identifikoj bartesit i veglës. 

 

 
 

 

2.1. Rëndësia e sistemit ngasës të lëvizjes kryesore në 

makinat CNC 

  Për realizimin e lëvizjes kryesore tek makinat CNCshfrytëzohenmotorët e 

rrymësalternative dhe asaj njëkahore. 

Edhe pse motorët e rrymës alternative kanënjëpërdorim të gjerënë MMP-se 

përpërpunimin e metalit me prerje tek NC-makinat përdoren mjaft pakë. 

Arsyeja qëndron nëate se numri i rrotullimeve shumë vështirë rregullohet. 

Makinat më të vogla në rend të parë makinat shpuese, ratifikuese ku nuk 

është e nëvojshmerregullimi preciz i numrit të rrotullimeve edhe sot si NC-

makina pajisjen me motor tërrymës alternative. Ndërrimi i numrit te 

rrotullimeve tek makinat e tilla është shkallëzor sitek MMP-klasike. 
 

 

2.1.1. Lëvizja kryesore me ndihmen e motoreve trefazorasinkron (mta) 

 

 Motorët asinkron posedojnë karakteristikat e “forte” dhe praktikisht punojnë 

me numërkonstant të rrotullimeve. Në fig. 2.1,është paraqit varësia e 

momentit rrotullues nga numrii rrotullimeve tek motori trefazor asinkron 

(MTA). Këta motor kanë punë stabile vetëm nëpjesën e lakores në mes 

pikave “a” dhe “b”. Faktikisht pika e punës së motorit nëngarkesën e plotë i 

përgjigjet numrit të rrotullimeve prej 95% të numrit të mundshëmmaksimal 

të rrotullimeve. Motori nuk mundet të mbizotëroj momentet më të mëdha si 



[32] 
 

aipikës “b”, nëse makina ngarkohet me moment më të madh se ai i pikës “b” 

motori nukmund të filloi lëvizjen fare, rritja e momentit në punë do tëçonte 

në zvogelimin e numrit tërrotullimeve (lakorja “b”-“c”) Në këtë rast rryma e 

cila kalon nëpër stator fiton një vlerëshumë të madhe dhe vjen gjerë tek 

djegia e mbështjellave,në qoftë se motori nuk ështësiguruar (me siguresa) 

nga mbipesha. 

Për shkak të këtyre vetive te MTA e tërë kutia e lëvizjes kryesore është 

mjaftë e ngjashmeme kutin e MMP-ve klasike fig.2.2. 

Sot përdoren dy tipe të ndërruesve të shpejtësive të kutive përlëvizjen 

kryesore: 

 Kutia me ndërrim me dorë të “n” dhe 

 Kutia me ndërrim automatik të numrit të rrotullimeve. 

 

Për kutin e lëvizjes kryesore të ndërrimit me dorëështë bërë fjalënë 

“përpunimin meprerje” prandaj këtu vetem i përmendem. 

Kutit me ndërrim automatik të numrave të rrotullimeve kanënjëpërdorim 

shumë më tëmadh tek MMP-te me DN. Nderrimi i numrave të rrotullimeve 

bëhet automatikisht,nëpërmes të urdhëresave të cilat gjenden në program.  

Kur në dalje tënjësise dirigjuese (fig2)Lajmerohet një impuls elektrik i 

caktuar ose një bashkësi impulsesh të tensionit 5V,aktivizohet rolei i caktuar 

i vendosur në pjesen e përshtatjes.  

Ky role lëshon rrymën nëmbështjellat e xhuntes dhe nëatë moment fusha 

magnetike e krijuar tërheq xhunten në tëdjathtë duke ingranuar dhëmbëzorët 

e caktuar duke i rrotulluar boshtet me kahje dheshpejtësi të caktuar. Impulsi i 

formës tjetër aktivizon rolein dhe çaktivizon të parin dhefillon procesi i 

njëjte por me palen tjetër të dhëmbëve. 

Me këtë rast duhet të sqarohet lidhja kthyese (kundër lidhja) e cila ka 

rëndësin e vecantë tekMMP –te me DN. 

Do të ishte rrezik të vazhdohet zhvillimi i programit nga NJ. D. në qofte se 

për shkak tëprishjes boshti i punës nuk ka filluar të rrotullohet edhe pse e ka 

marr impulsin nga Nj. D.Kolizion (atakimi anësor) është i pa shmangshem 

në cfare do lloji te MMP-ve. 



[33] 
 

 
 

Fig.2.1. Karakteristikat e punës se MTA nmar arrihet kur MTA është 

i pa ngarkuar me ngarkimin e tij “n” bien në piken “b”. 

 

Impulsi i njëjte i cili i ka aktivizua mbështjellësit e xhuntës 

elektromagnetike, bllokonpunën e metutjeshme të NJ. D. Nga kjo e fundit 

nuk mund të dalin sinjalet të cilat pasojnsipas programit të shkurtër. 

Në anën e majtë të boshtit kryesor vendoset një sensor (pajisje e cila mund të 

regjistroi seboshti kryesor a pushon apo rrotullohet). Në qoftë se boshti 

rrotullohet, impulse nga senzorie bllokon Nj. D e cila tani mund të vazhdoj 

punën. Nëse nuk vjen sinjali për te bllokim tëNj. D. pas një kohe të shkurtër 

aktivizohet sinjali “alarm”në tabele komanduese. Përpunimii mëtutjeshem në 

asnjë mënyrë nuk mund të vazhdoi. 

 

 

2.1. 2. Lëvizja kryesore ndihmese e motoreve te rrymës Njëkohore  

(m. Rr. Nj.) 

 

Motorët e rrymësnjëkahore janë mjaft të shtrenjtë se MTA M. Rr. Nj. 

kërkojnë rregullatortë cilët po ashtu janë si pajisje të shtrenjta. Rregullatorët 

janëtë vendosur në pjesën epërshtatjes M. Rr. Nj. është shumë me i ndjeshëm 

se sa MTA dhe kërkojnë mirëmbajtje tërregullt dhe të drejtë. 

Krahas këtyre të metave lëvizja kryesore thuaj se te të gjitha MMP me DN 

realizohet memotor tërrymësnjëkahore. Këtëpërdorim ua ka mundësuar vetia 

e tyre e rregullimit tënumrave të rrotullimeve me precizitet të lartë dhe me 

thjeshtësi relative në krahasim meMTA. 

Motori i njëjte i rrymësnjëkahore varësisht nga mënyra e lidhjes së 

mbështjellave të motorite statorit fiton karakteristikat dalëse të ndryshme.  

 



[34] 
 

Fig.a,b. 

 
 

Fig.2.2. Motorët e rrymës njëkahore 

 

Pra,në praktikë takohen shpesh motorët të komponuar njëkahore me një 

pjesë tëmbështjellave në rend e tjetra paralel ose si motor me magnet 

përmanent M. Rr. Nj mundenme qenë edhe me zgjim të pavarur. 

Karakteristika e një motori të tille është paraqit nëfig.2.3. 

Pra momenti rregullohet në vlerë konstante vetëm në pjesen 600-1000rr/min. 

Më tejmomenti bien por fuqia rregullohet që të jetë konstanta. 

 

 
Fig.2.3. Karakteristikat e M. Rr. Nj. te rregulluar me tiristor. 

Keta lloj motoresh përdoren sot në MMP me DN 
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2.2. Motori ngasës i makinës CNC 

 

Sistemet ngasëse tek NC- makinat munde të jenë me:  

 elektromotor të rrymës njëkahore dhe alternative,  

 motor hidraulik ,  

 motor pneumatiko-hidraulik,  

 motor me hap elektrik,  

 motor me hap elektro-hidraulik, etj. 

 

 

2.3. Transmetuesit në makinën CNC 

 

Në figurën e mëposhtme janë paraqitur sistemet e transmetimit nga programi 

e deri te pocesi i përpunimit. 

 

 
 

Fig.2.4. Transmetuesit e makinës CNC 
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2.4. Boshti kryesor në makinën CNC 

Tek NC makinat metalprerëse aplikohen boshtet e filetuar me dado me sfera 

recirkulative fig. 2.5. 

Këto boshte kanë fërkim shumë të vogël, kështu që humbjet e enërgjisë dhe 

krijimi i nxehtësisë është shumë i vogël. Në të njëjtën figurë është paraqitur 

mënyra me e shpeshtë e vendosjes së këtyre sferave, e cila mundëson  

parangarkimin e boshteve të filetuara. Me parangarkim ndikohet mirë në 

pozicionim, çka është veçanërisht e rëndësishme për MMP me DN me 

sisteme matëseindirekte. 

 

 

 

 
 

Fig. 2.5. Boshtet e filetuara me dado dhe me sfera recirkulative. 
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2.5. Sistemi ngasës për lëvizjen ndihmëse të makinës CNC 

Nëmakinat CNC të prodhimeve të më hershme si pajisje kryesore 

ekzekutuese tëlëvizjesndihmëse ështëpërdor motori me hap elektrik. 

Me përdorimin e këtij motori janëpërmiresuar dukshem përformancat e 

lëvizjes ndihmësetek makinat CNC. 

Në fig. 2.6, është dhenë skema principiele e ngasjes me motor me 

hapelektrik. 

 

 
 
Fig.2.6. Principi i dirigjimit me lëvizjen ndihmese me motor me hap elektrik. 

 

   Makinat CNC  të ditëve të sotme për realizimin e lëvizjes 

ndihmëseshfrytëzojnëmotorët e rrymësnjëkahore. Shpesh motori ngasës, 

freni, taho dinamo dhepajisja matëse lajmërohen si një tërësi (shih fig. 2.7) 

 

 
 

Fig.2.7. Motori i rrymësnjëkahore përlëvizjen ndihmese tek MMP me DN. 

 

 

Motorët e rrymësnjëkahore plotësojnë kushtin e zhvendosjes kontinuale 

tëlëvizjesndihmëse cka motorët tjerë e plotësojnë pjesërisht ose nuk e 

plotësojnë fare (motorëthidraulik). 

Motorët e rrymësnjëkahore rregullohen me anë të tristorëve (nënjë puls). 

Po ashtu përlëvizjen ndihmëse përdoren elektro motorët hap elektro-

hidraulik dhe ate makinat CNC tëfuqisë së mesme. Pra me rritje e fuqisënë 

boshtin ndalës dhe të momentitrrotullues motorit me hap elektrik i shtohen 

një hidromotor me pajisje përcjellese fig.2.8. 
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Fig.2.8. Ndertimi struktural i motorit me hap elektro-hidraulik (MHEM) 

 

1. Hyrja e impulsit elektro magnetik nga njësia dirigjuese. 

2. Motori me hap elektrik. 

3. Transmetuesi me dhëmbëzor. 

4. Valvola hidraulike. 

5. Pllaka e valvoles. 

6. Lidhja në mesë të shpërndarësit hidraulik dhe hidromotorik (lidhja me 

filetë). 

7. Valvola për prurjen e fluidit. 

8. Valvola për largimin e fluidit. 

9. Dalja mekanike-rrotullimi i boshtit. 

10. Tavolina e punës së makinës. 

11. Boshti i filetuar i tavolinës. 

12. Hidromotori 

 

Sistemet e para komerciale të realizuara ngasëse janë lajmëruar në Japoni 

rreth viteve 1960dhe kanë qenë të dedikuara për NC sistemet. Motorët 

elektrik me hap ndërtohen për fuqi tëkufizuar, prandaj duke e shfrytëzuar 

njëpërforcues hidraulik kalohet në motor me hapelektro –hidraulik e që 

prodhohen me fuqi edhe gjerënë7 kË, fig.2.8. Nga figura shihetbllok skema 

dhe prerja tërthore e motorit me hap elektro-hidraulik. Motori përbëhet prej 

dy pjesëve: Shëndrruesit digjital analog dhe përforcuesit hidraulik të 

momentit. Mestrukturimin e më tejmë shohim se ai përbëhet prej: motorit me 

hap elektrik (MHE), çiftit të dhëmbëzorëve, mekanizmit vidë – dado, 

shpërndarësit me katër lidhje dhe hidromotoritaksial dhe piston. Po ashtu 

është tregu edhe kundër lidhja nga dalja e hidromotorit gjerëte mekanizmi 

vidë-dado. 
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2.6. Shkyçja e motorëve me hap në makinën CNC 

 

Motorët me hap janë motor që ofrojn një kontroll në qark të hapur që 

mundëson kontrollin në mënyrën digjitale të pozitës se pjesës së punës te 

makinat me kontroll numerik . Njësia e ngasjes pranon një të dhënë hyrëse 

për drejtimin e lëvizjes( në kahje të akrepave të osës ose në kahje të kundërt) 

si dhe një imput pulsiv. 

Për secilin impuls që pranon njësia e kontrollit manipulon tensionin dhe 

intenzitetin e rrymës duke bërë që motori të rrotullohet për një kënd të 

fiksuar që quhet hap. Motori më dominant në industri është ai me hap që ka 

hapin 1,8 shkallë. Vida me sferën qarkulluese e bën shëndrrimin e lëvizjes 

këndore në lëvizje lineare të pjesës së punës. Ky motor i ka 200 ndarje 

përrreth përimetrit. 

 

Nëfig. 2.9është paraqit një motor me hap elektrik i cili përbehet prej motorit 

dhe statorit.Në stator (ST) janë mbështjellat (Ë) në formë unazash dhe kështu 

formohen katër polemagnetike.  

Statori përbëhet prej tri grupesh të mbështjellave (Ë) të zhvendosura për 1/3 

errethit si (St1, St2, St3) e që u përgjigjet nga një disk i motorit R1, R2, R3 

shihe pjesën eposhtme të figurës. Impulset elektrike në mbështjella shkojnë 

hap pas hapi duke formuarfushat magnetike dhe detyrojnë rotorin të 

rrotullohet në funksion të frekuencës së impulsivedhe të numrit të pales së 

poleve në stator.  

Numri i tërë i rrotullimeve i cili i përgjigjetgjatësisë së dëshiruar tëlëvizjes 

rrotullohet me numrin e tërë të impulsive të pranuara. Këtamotor punojnë pa 

sensor, prandaj janë më të lirë se motorët e rrymësnjë kahore. Këta 

motorpërdoren në makinat për vizatim. 
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Fig.2.9 .Menyra e punës te motorit me hap elektrik 

 

 

2.7. Bartësi i veglës 

Nën elemente punuese te makinës numerike te veglave shpeshnënkuptohen 

bartesit e vegles (te zdrukthat), tavolinat punuese etj. 

 
Fig.2.10. Bartësi i veglës 
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III. Në lidhje me Rezultatin Mësimor Nr.3: 

 

 
RM3 – Nxënësi njeh pikat karakteristike të makinës, pjesët 

punuese dhe instrumentet në makinat CNC 

 
- të tregoj rëndësinë e sistemit koordinativ në makinën CNC;  

- të tregoj për sistemin mates në makinën CNC; 

- të përcaktoj pikat karakteristike te makinës CNC; 

- të vendos në pozitën zero veglën;  

- të përcaktoj pikën fillestare te veglës. 

 

 
 

 

3.1. Rëndësia e sistemit koordinativ në makinën CNC 

 

Në torno CNC sistemi koordinativ është i dyanshëm, dmth në boshtin punues 

e që zakonisht është horizontalisht është aksi Z, kurse vertikalisht është aksi 

X. Aksi pozitiv X mund të vendoset në një ose në drejtim tjetër në varësi të 

pozicionit të mjetit ose kokës rrotulluese në varësi të me punësqë realizohet 

(shih figurën 3.1). 

Koordinatat me një shenjë nëgative (-x, -y) tregojnë lëvizjen e mjetit gjatë 

procesit të përpunimit dhe shenja pozitive nënkupton lëvizjen e mjetit nga 

pjesa e punës. 

Për një makinëfrezuese CNC, sistemi i koordinatave është me tre akse X, Y, 

Z (shih Figurën 3.2.) 

Për sistemin koordinativ të pjesës se punës përvetësohet sistemi koordinativ 

kënddrejtë i orientuardjathtas ( fig.3.1 ). 
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Fig. 3.1. Sistemi kordinativ kenddrejtë i orientuar djathats 

 

Për sistemin koordinativ të makinës aksi Z-të i përgjigjet lëvizjes kryesore , 

aksi X- shtrihet nërrafshin e pozicionit të pjesës se punës ose instrumentit, 

kurse aksi Y-është i definuar me sisteminkoordinativ të përvetësuar. 

 

Gjatë përpunimit varësisht nga lloji i makinës lëvizjen e bënë instrumenti ose 

pjesa punuese. 

 

Nëse lëviz instrumenti, atëherë kahja pozitive përputhet me kahjen e akseve 

gjegjëse (+X, +Y,+Z). 

Nëse lëvizjen e bënë pjesa punuese kahja pozitive është e kundërt me me 

kahjen e akseve dheshënohen me (+X’, +Y’, +Z’). 

Programi gjithmonë supozon se instrumenti lëviz kah pjesa punuese fig. 3.2. 
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Fig. 3.2. Sistemet koordinative të disa CNC- makinave 
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Fig.3.3. Plani i shtrëngimit duke iu përmbajtur sistemit koordinativ të makinës 

 

 

3.2. Sistemi matës në makinën CNC 

Në vartësi nga lloji dhe pozita e sistemit matës, NC-sistemi mundë të jetë: 

 

 i hapur fig. 3.4 

 i mbyllur fig, 3.5, 

 gjysmë i mbyllur, 

 kuazi i mbyllur. 
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Fig. 3.4 Sistemi mates i hapur 

 

Udhëzimet e programuara futen në njësinë dirigjuese nëpërmjet një pajisje 

hyrëse. Këto udhëzimekonvertohen pastaj në impulse elektrike (sinjale) nga 

kontrolluesi dhe dërgohen në servo përforcuesi përtë aktivizuar servo 

motorët. Numri kumulativ i pulseve elektrike përcakton distancën e çdo 

servomotori që duhet të zhvendoset, ndërsa frekuenca e impulsit përcakton 

shpejtësinë. 

Pengesë kryesore e sistemit të hapur është se nuk posedon system të 

informatës kthyese për tëkontrolluar nëse është arritur pozita dhe shpejtësia e 

programuar. Nëse përformanca e sistemit është endikuar prej ngarkesës, 

tempëraturës, lagështisë, apo vajosjes atëherë produkti aktual mund të 

devijojnga përmasat e dëshiruara. 

Për këto arsye, sistemi i hapur përdoruretpërgjithësisht tek sistemet e 

dirigjimi pikë-për-pikë kukërkesat e saktësisë nuk janë kritike. Shumë rrallë, 

ndodhë që një system i dirigjimit kontinual tëtrajektores së instrumentit të 

shfrytëzojë kontrollin hapur. 

Sistemi i mbyllur ka një nënsistem kthyes (feedback) për monitorimin e 

produktit (informatën dalëse –output-in) aktual dhe e korigjon çdo 

mospërputhje me hyrjen (input-i) e programuar. Sistemi kthyesmund të jetë 

ose analog ose digjital. Sistemet analoge masin variacionin e variablave 

fizike të tilla sipozicionin dhe shpejtësinë në terma të niveleve të tensionit. 

Sistemet dixhitale monitorojnëvariacionin madhësive dalëse me anë të 

pulseve elektrike. 
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Sistemet e mbyllura janë shumë të fuqishme dhe të sakta për shkak se ata 

janë të aftë të monitorojnëkushtet opërative përmes nënsistemeve kthyese 

dhe automatikisht të kompensojnë cdo luhatje tëpërmasave në kohë real. 

 

 
Fig. 3.5 Sistemet e mbyllura 

 

Shumica e sistemeve matëse të mbyllura të CNC-ve modernë janë në gjendje 

të ofrojnë resolutionshumë të ngushtë prej 0,0001 e një inç. Sistemet e 

mbyllura, natyrisht, do të kërkojnë më shumëpajisje dhe qarqe kontrolluese 

në mënyrë që ato të zbatojnë kontrollin edhe të pozicionit edhe të 

heshpejtesisë. Kjo, natyrisht, i bën ata më kompleks dhe më të shtrenjtë se 

sistemi i hapur. 

Në fig. 3.4 është paraqitur makina tornuese me dirigjim numerik e cila k 

dirigjimia pajisjen përkontrollim automatik të dimensionëve të pjesës qe 

përpunohet. Pas përfundimit të përpunimit pjesakontrollohet instrumentin 1, 

rezultatet e matjes së të cilit i regjistron pajisja 2. Pajisja 2 disponon 

meshënimet mbi tolerancat e lejuara dhe në bazë të rezultateve të matjes 

konstatohet sa është shmangianga këto toleranca. Në këtë mënyrë llogaritet 

vlera korrektuese me të cilën korrigjohet programi I përfshirë në njësinë 

dirigjuese 3, me qellim fitohet saktësia e parapare e pjesës. 
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3.3. Pikat karakteristike të makinës CNC 

Në fig. 3.6 është paraqitur hapësira punuese e një makinë tornuese me DN 

me pjesën e shtrënguarpër përpunim dhe koka revolverë me më shumë 

instrumente. Në figurë vërehen disa pika karakteristikedhe atë: 

 

 
 

 pika zero e makinës, M 

 pika zero e programit, Ë 

 pika referente e makinës, R 

 pika e ç'vendosjes së bartësit të instrumenteve (T,F) 

 pika e majës së instrumentit A. 

 

M- Pika zero e makinës (Machinë zero point) paraqet fillimin e sistemit 

koordinativ të makinësgjegjëse, prej nga bëhet llogaritja etëgjitha 

lëvizjevetëinstrumentit. Pozita e saj tek makinat CNC ështëe përhershme dhe 

nuk mund të ndryshoj, prandaj gjendet në njërën prej sipërfaqeve të ngurta. 

Kryesisht,kjo pikë gjendet në aksin e rrotullimit të pjesës punuese në fund të 

boshtit të punës, e cila përcaktohetnga na e prodhuesit. 

 

R - Pika referente (Reference point), është pikë në hapësirën punuese e 

përcaktuar me ndërpresatfundor. Shërben për kalibrimin e sistemit matës dhe 

në fillim të punës të makinës duhet qëinstrumentin ta sjellim në pikën R. 

Është e rëndësishmetëmakinat tek të cilat lëvizja e majës sëinstrumentit 

bëhet në njërin rrafsh, pra makinat tornuese dhe ratifikuese rrethore me DN. 

Pozita epikës referente përcaktohet në raport me pikën zero të makinës dhe 

gjendet në distancë XR dhe ZR ngapika M. 

Madhësitë XR dhe ZR janë paraprakisht të definuar për çdo makinë me 

shmangie e cila duhet të jetëpatjetër më e vogël se inkrementi i sistemit 

matës me të cilën është pajisur makina (saktësia 0,01 ose0,001mm). 
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Çdo punë e MMP me DN duhet të filloj nga pika referente. Makinat e reja 

alarmojnë në rast se fillohetpuna me sistemin matës e para kësaj nuk është 

arritur pika referente. 

Pika referente është e nëvojshme për shkak të sistemit relativ të matjes i cili 

haset te një numër I madh i makinave. Tani do e shtjellohet më gjerësisht ky 

konstatim. 

 

 
a) me rregullim paraprak dhe b) pa rregullim paraprak të 

instrumenteve. 

 
Fig.3.6. Pikat karakteristiketëmakina tornuese me DN gjatë punës: 

 

Gjatë punës me sistemin absolut të matjes, nuk do të kishte pasur nëvojë që 

puna të filloj nga pikareferente pasi që pika e bartësit të instrumenteve T=F 

në çdo moment do të jetë e përcaktuar në raportme pikën zero të makinës M. 

Mirëpo, gjatë punës me sistemin relativ të matjes nuk është kështu, pasiqë 

matja e zhvendosjes (rrugës) çdo herë bëhet nga një pikë e njohur paraprake 

në të cilën gjendetbartësi i instrumenteve me pikën T. Pasi, që në makinë e 

vetmja pikë që është e definuar dhe e njohurështë pika M atëherë do të duhej 

që bartësi i instrumenteve me pikën T të shkonte në atë pikë dhe prejsaj të 

fillonte matjen e rrugës. Kjo praktikisht është e pamundur me që, pika M 

gjendet në boshtin kryesortë rrotullimit ku bartësi i instrumenteve me pikën 

T nuk mund të vij (afrohet). Për këtë arsye nëhapësirën punuese të makinës 

është përcaktuar në distancë të definuar saktë nga pika M, në të cilënbartësi 

instrumenteve me pikën T në çdo moment mund të vij dhe prej saj të bëjnë 

matjen e rrugës(zhvendosjes). Kjo është në realitet kooptimi i pikës referente 

R. 

Pika e zhvendosjes së bartësit të instrumenteve T=F gjendet në qendër të 

bartësit të instrumentitdhe rruga e së cilës matet në realitet gjatë ekzekutimit 

të programit. Kjo do të thotë, që në njësinëdirigjuese është e njohur pozita e 

pikës T, e jo maja e tehut të instrumentit A, trajektorja e së cilës gjatëlëvizjes 
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përshkruan formën dhe dimensionët e pjesës. Që të mundet në program të 

përshkruhettrajektorja e majës së instrumentit (pika A) duhet që ajo maje në 

mënyrë precize të rregullohet nëdistancë ZA dhe XA' prej pikës T, për çka 

edhe quhet para rregullim i instrumenteve. 

 

Pika zero e programit W, gjendet në distancë të caktuar Z nga pika M dhe 

më së shpeshti në aksin Z,dmth. Xë=0. Kjo mund të zgjidhet kudo në 

gjatësinë e pjesës, me qëllim që të sigurohet përpunimi sa mëi përshtatshëm i 

pjesës dhe që gjatë programimit llogaritjet të sillen në minimum. Para se të 

fillojprogramimi i zhvendosjeve (lëvizjeve) të pikës A në sistemin koordinat 

me qendër me pikën Ë, duhet tëbëhet transferimi (me program ose me dorë, 

përmes tastierës) i pikës zero të makinës M në pikën zerotë programit Ë me 

çka praktikisht përmes pikave R dhe T lidhet pika e majës së instrumentit A 

me pikënW. Kështu, tani të gjitha lëvizjet e pikës A jepen në raport me 

sistemin koordinativ me qendër në pikënW. 

Do të tërheqim vërejtjen që mënyra e përshkruar më sipër nuk është rast i 

përgjithshëm i përshkrimittë trajektores së majës së instrumentit. 

Makinat bashkëkohore posedojnë njësit dirigjuese të cilat mundësojnë 

mënyrën e punës pa rregullimparaprak të majës së instrumentit (pika A) në 

raport me pikën T-F. Gjatë punës në këtë mënyrë, pikareferente R zgjidhet 

në mënyrë të lirë në hapësirën punuese të makinës, pavarësisht prej pikës M. 

Dukefilluar ecur (lëvizur) prej saj caktohet sistemi koordinativ (pika W), dhe 

duke kontrolluar majën e çdoinstrumenti me qendrën e sistemit koordinativ 

caktohen gjatësitë e tyre në raport me pikën T. Kjo ështëtreguar në fig.3.6.b. 

Në vazhdim do të tregojmë pozicionin e pikës zero të programit W gjatë 

punës në makinat frezuesedhe shpuese me bosht punues horizontal dhe 

vertikal fig.3.7. 

 
 
Fig.3.7 .a. Pika zero e pjesës së punës tek frezimi me bosht horizontal. 
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Fig.3.7.b. Pika zero e pjesës së punës tek frezimi me bosht vertikal. 

 
Njërangapunëtkryesoregjatëprogramimitështëparaqitjaesistemitprogramu
esnëpikënzeronëfillimtëlëndëspunuese(W).Ekzis- 
tojnëdyvariantetëvendosjessësaj: 

- në qendër të sipërfaqes së pasme apo 

- në qendër të sipërfaqes së përparme të mjetit punues. 

 
 
Pika zero më tepër vendoset 
siçështëparaqituredhenërastine 
dytë në pjesën që përpunohet. 
Kjo 
bëhetsepseveprimiiparëështëb
a- razimi ballor, me çka fitohet 
sipër- faqja punuese që pastaj 
paraqet si 
bazëpërmatjedheprogramim. 

 

 

 

 

 

 

a) 
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b) 

 

Fig.3.8. Pozita e pikës zerot të programit, a)në sipërfaqen e pasme, b) në sipërfaqen e 

përparme 

 

   Programi C-MAKINAT NUMERIKE shkruhet në raport me  pikën zero, 
për të cilën edhe duhet definuar largësia mes pikave zero në mes  të makinës 
M dhe lëndës punuese Ë. Kjo lidhje i shkruhet makinës në  dy mënyra: 

- merrugëprogramoremeinstruksionemekodeapo 

- me futjen e largësisë mes këtyre dy pikave në menytë 
speciale të njësisëudhëheqëse. 

Në këtë mënyrë bëhet translacioni i sistemit koordinativ nga pika zero e 
makinës M me atë të lëndës punuese W (largësia Zw). Njësitë bashkëkohore 

lejojnë edhe rrotullim të sistemit  koordinativ. 
 

 

 

Fig.3.9.Translacioni i sistemit koordinativ prej M në W 
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3.4. Pozita zero e veglës 

 
Kjo pikë P është fillimi koordinativ i dhënë në program që përdoret për 
definimin e pozitave të të gjitha pikave tjera në program. Kjo zgje- dhet para 
programimit. Pika zero e programit mund, por jo domosdo të përgjigjet me 
atë të lëndës punuese. Mund të definohen më shumë pika zero gjatë 
programimit të lëndëve punuese të ndërlikuara me gjeometri të ndërlikuar. 

 

 

3.5. Pika fillestare e veglës 

   ....                 - B 

 

 

 

Pikafillestaregjendetnëmajënesecilës thikë 
që përdoret gjatë përpunimit dhe pas saj 
kthehet në përpunim. Makinat numerike 
industriale pikën fillestare nuk e kanë 
tëpër- 
bashkëtpërtëgjithaveglat,porçdovegëlka 
pikënevetfillueseqëduhettëpërcaktohet. 
 

 
 
 
 
Mepërcaktimtësajçdovegëlcaktonlargësinëanënemajtëtëve- glës në 
raport të mjetit Ë, me pikën referente R. Duke ditur këto largësi, dihen 
edhe saktë se ku gjendet çdo majë e veglës në raport me mjetin punues 
Ë, si dhe në raport me makinën (R ndajT). 
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IV. Në lidhje me Rezultatin Mësimor Nr.4:  

 

 
RM4 – Nxënësi bën përgatitjen e veglave në makinat CNC 
 

- shpjegojë funksionët themelore të veglave; 

- identifikon veglat për makinën CNC sipas standardit; 

- rendit veglat sipas radhës së procesit teknologjik të makinës CNC ;  

- vendosja e veglave në bartesin revolver te veglave;  

- të përzgjedh veglat për përpunim gjatësorë në makinat CNC; 

- të përzgjedh veglat për përpunim të brendshëm në makinën CNC ; 

- të përshtat veglën në pajisjën optike; 

- përdorë drejt veglat dhe pajisjet për matje, shënim dhe fiksim. 
 

 
 
 

4.1. Funksionët themelore të veglave 

Paisja e  makinës CNC me një shumëllojshmëri tëveglave është thelbësore 

për prodhim  cilësor. Veglat janë të vendosura në depotë veglavesipas rendit 

tëpërdorimit (shih foto). Veglat vendosen sipas radhës së përdorimitdhe 

bashkë me to shënohet edhe shenja e mjetit (veglës). 

Çdo vegël mund të ndrrohet ose të korigjohet duke ruajtur korigjimet në 

memorien e makinës. 

Me korigjim nënkuptojm rregullimin e velerave koordinative të veglës 

aktuale me ate paraprake. 

Pasaktësit e veglave paraqesin pasaktësi në përpunim  

Shënimi i veglës ose korrigjimi i tij është kryer në mënyrën e mëposhtme: 

Nr. T01D1 T - mjet (mjet) 

T01 - Vendi i parë në kokën revolver 

T01D1 - vendoseni në memorien e korrigjimit të mjeteve Nr.1 
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Fig.4.1. Veglat në kokën revolver në disa makina torno 

 

 

4.2. Veglave standard që përdoren në  makinën CNC 

Në tabelën e mëposhtme janë dhënë disa vegla standard për makinën 

shkollore CNC «EMCO-TURN 55» 

 

SKICA E VEGLËS EMËRTIMI I VEGLËS Nr. 

 

 

Vegël për përpun im gjatësor – e 

djathtë 

 

No. SDJCR 1210 D07 

 
 

260 601 

 

 

Vegël për përpun im gjatësor – e majtë 

 

No. SDJCL 1210 D07 

 
 

260 602 

 

 

Thikë e drejtë 

 

No. SDNCN 1210 D07 

 
 

260 603 
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Thikë për përpunimin  efiletave të 

jashtme 

Hapi max. 

1,5 mm No. 

NL 1210-2 

RH 

 
 

260 620 

 

 

Thikë për përpunimin  e filetave të 

brendshme 

 

No. NVR 10-2 RH 

ø10 x 60 mm për filetë të brendshme 0,5-

1,5 mm 

 
 

260 627 

 

 

 

Thikë për përpunim gjatësor të 

brendshëm 

 

No. SDVCR 07 S10D 

ø10 x 60 mm 

 
 

260 606 

 

 

Thikë për prerje 

 

No. L150.15.15.1212-3/M0 

 
 

264 020 

 

 

Qendërzues, HSS 

 

ø6,8 mm 
A8, DIN 333 

 
 

573 770 

271 220 

 

 

Set i burgjive spirale, HSS 

 

9 copë, nga ø2-10 mm 

 
 

260 628 

 

 

 

Burgji spirale, HSS 

 

ø 12mm 

 

 

 

 
 

A6Z 050 
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SKICA E VEGLËS EMËRTIMI I VEGLËS Nr. 

 
 

 

Frezë cilindrike, HSS 

 

ø 40 x 20 mm, diametric I brendshëm ø 16 mm 

 
 

764 410 

 

 

 

 

 
 

 

Frezë bishtore, HSS  

DIN 327, forma B 
 

ø3 mm - ø6 mm – diametri i bishtit ø6 

mm ø8 mm – diametri  bishtit ø8 mm 

ø10 mm - ø10 mm 

ø12 mm  - ø12 mm 

764 301 

764 306 

764 308 

773 100 

 

 

 

 

 

Frezë bishtore, HSS 

 

DIN 844, formaA           ø8 

mm - ø16 mm 

 

 

 

764 200 

 

 
 

 

Frezë bishtore e profiluar, HSS  

ø6 mm 771 030 

ø12 mm 771 040 

 
 

 

Frezë bishtore për përpunim konik, HSS 

 

DIN 1833, forma A  

60°, ø16 mm, bishti- ø12mm 

 
 

764 400 

 
 

 

Frezë bishtore për përpunim konik  , HSS 

 

DIN 1833, forma B 

45°, ø16x4 mm, bishti - ø12 mm 

 
 

771 050 
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Zgjeruese vrimash 

 

Për zgjerimin e vrimave 

nga ø16-40 mm 

Diametri i mbajtësit të 

thikës - ø15 mm 

 
 

F1Z 050 

 

 

 

NC-burgji centruese, HSS 

 

Diametri ø10 mm,  

Këndi prerës i burgjisë 120° 

 
 

7710 

 

 

4.3. Renditja e veglave sipas radhës së procesit teknologjik 

të makinës CNC 

Renditja e veglave realizohet sipas planit të veglave të cilat përcaktohen 

duke u bazuar nga procesi teknologjik i përpunimit. 

Një shembull të planit veglave është paraqitur në tabelën vijues: 

Qendra 

shkollore 

 

 

PLANI I veglave 
Makina: 

COMPACT C5 

CNC 

 

Shembulli 1 Vizatimi 

TCNC 2-S 

Nr. i programit 

RASTI 2 

Faqe: 1 Nr. i faqeve 

Përpunuesi  

GOLOB 

 

Kontrolloi 

 

Data 

 

 

Nr. 

 

 

Emri i IMP 

 

 

Kodi 

T 

Shenja e detalit Koordinatat 

Pjesa 

prerëse 

Pjesa 

ngritëse 

Mbajtësi X Y 

01 Thikë e 

djathtë për 

përpunim 

gjatësor 

 DCMT 

070204 

EN 

SDJCR 

1210 

D07 

EMCO 

Dorësza 

e 

revolverit 

  

02 Thikë e 

majtë për 

përpunim 

 DCMT 

070204 

EN 

SDJCL 

1210 

D07 

EMCO 

Dorësza 

e 
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gjatësor revolverit 

03 Thikë për 

prerje 

 Gjerësia 

e prerjes 

2,5 mm 

12x10 EMCO 

Dorësza 

e 

revolverit 

  

04 Ç’vlerësimi 

i 

koordinatave 

      

 

 

4.4. Vendosja e veglave në bartësin revolver të veglave min e 

përpunimit 

Vendosja e veglave në mbajtësin revolver bëhet sipas radhës së përpunimit 

duke u harmonizuar edhe me programin. Koka revolver mund të kenë 

makinat tornuese dhe frezuese. 

Në fotot vijuese është dhënë koka revolver me disa vegla. 
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Fig.4.2. Koka revolveree mbajtësit të veglave 

 

 

4.5. Veglat për përpunim gjatësorë në makinat CNC 

Veglat në përgjithësi janë dhënë më lartë, ndërsa këtu do ti veqojm 

vetëm ato për përpunim gjatësor. 

 

SKICA E VEGLËS EMËRTIMI I VEGLËS Nr. 

 

 

 

Vegël për përpun im gjatësor – e djathtë 

 

No. SDJCR 1210 D07 

 

 

 
 

260 601 

 

 

 

Vegël për përpun im gjatësor – e majtë 

 

No. SDJCL 1210 D07 

 

 

 
 

2602 
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4.6. Veglat për përpunim të brendshëm në makinën CNC 

Në vijim do të paraqesim një nga veglat për përpunimtë brenshëm 

 

 

 

 

Thikë për përpunim gjatësor të brendshëm 

 

No. SDVCR 07 S10D 

ø10 x 60 mm 

 
 

2606 

 

 

4.7. Rregullimi i veglës me pajisjen optike 

Ekzistojnë dy metoda themelore për matje e instrumenteve: 

a) Metoda e kontaktit ( Strach method) 

b) Metoda e matjes me ndihmën e pajisjes optike. 

Madhësitë themelore të instrumentit tek tornimi XPF, gjegj., distanca radiale 

e majës se tehut deri tëpika referente F(N) sipas aksit X dhe ZPF, gjegj., 

distanca aksiale e majës se tehut të instrumentit prerësderi te pika F(N) sipas 

aksit Z. 

Tek frezimi me rendësi është vetëm korrektimi sipas lartësisë, gjegj., 

madhësia ZPF. 
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a) Metoda e kontaktit ( Strach Method) 
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b) Matja me pajisje optike 
Fig. 4.3. Rregullimi aksial dhe radial i instrumenteve. 

 

 

4.8. Mënyra e përdorimit të veglave dhe pajisjeve për matje, 

shënim dhe fiksim. 

Veglat dhe pajisjet që përdoren për matje, shënim dhe fiksim në makinën 

CNC janë të shumta dhe të llojllojshme. 

Për matje përdoren pajisje optike dhe elektronike ( siq janë llaserët, ose 

senzorët)  për caktimin e pozitës së veglës ose të gjysmëfabrikatit. 
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Fig.4.4. Vegla dhe pajisje për matje shënim dhe fiksim në makinën CNC 

 

 
 

Fig.4.5. Pajisje optike për caktimin e pozitës së veglës 
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V. Në lidhje me Rezultatin Mësimor Nr.5:  

 

 
RM5– Nxënësi punon në mënyrë të pavarur me makinat CNC 

 
- të tregoj rëndësinë dhe përparësinë e makinës CNC;  

- të tregoj funksionin e makinës CNC; 

- të përshkruaj aftësinë punuese të makinës CNC; 

- të zgjedh veglat e nëvojshme për procesinë e ardhshëm punues në 

makinën CNC; 

- t’i vendos veglat sipas radhës se punës në mkinën CNC; 

- të vendos gjysmëfabrikatin në makinën CNC; 

- të filloj (startoj) punën në makinën CNC; 

- të përcjell procesin e përpunimit; 

- ndërprej punën e makinës, largon copën e përpunuar, mat copën; 

- pastron makinën pas punës; 

- largon veglat nga makina dhe i siguron në vendin e duhur. 

 

 
 

5.1. Rëndësia dhe përparësia e makinës CNC 

 

Makinat CNC për sistemet e përpunimit (makinat) përdoren në 
prodhimtarinë makinërike për përpunimin e numrit të madh  të 
asortimenteve të prodhimeve në prodhimtarinë e vogël, të mesme dhe të 
madhe serike. Këto makina mundësojnë prodhim racional dhe    të 
automatizuar, duke kaluar lehtë edhe në programe të reja prodhuese me çka 
mundësohet fleksibilitet më i lartë ityre. 

Në prodhimtarinë bashkëkohore C-MAKINAT NUMERIKE kanë marrë 
rolin e tyre kryesor, përderisa makinat klasike përdoren për për- gatitjen e 
prodhimtarisë dhe mirëmbajtjen e mëtutjeshme në repartet prodhuese. 

Përparësitë e C-MAKINAT NUMERIKE të sistemeve të 
përpunimit në krahasim me ato klasikejanë: 

- zmadhimiiprodhimtarisë, 

- zvogëlimi i harxhimeve të prodhimtarisë, 

- mundësia e kryerjes së opëracionëve më të ndërlikuara 
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maki- nërike, 

- përmirësimi i planifikimit dhe kontrollit të prodhimtarisë, 

- fleksibilitet tëmadh, 

- saktësi të madhe dhe kualitet të përpunimit, 

- zvogëlimiiharxhimeveindirekteopërative, 

- kërkesa më të vogla në krahasim me doracakët e 

makinës. Mangësitë e CNC makinavejanë: 

- investimi i madhfillestar, 

- mirëmbajtja endërlikuar, 

- përgatitja endërlikuar, 

- joefikasiteti në krahasim me harxhimet e prodhimtarisë. 

 

5.2. Funksioni i makinës CNC 

 

Funksionimi i makinave CNC është I lidhur me dhënie numerike të 

urdhërave gjeometrike dhe teknologjike . 

Njësia  themelore e gjatësisë (BLU- Basic Length Unit ) 

Çdo njësi BLU korrespondon me zgjidhjen e pozicionit të boshtit të lëvizjes. 

Për shembull, 1 BLU = 0,0001 "do të thotë se aksi do të lëvizë 0,0001" për 

çdo një impuls elektrik të marrë nga motori. BLU është referuar edhe si Bit- 

(shifra binare). 

Pulse = BLU = BitNjësia Length themelor (BLU) 

Çdo njësi BLU korrespondon me zgjidhjen e pozicionit të 

boshtit të lëvizjes. Për shembull, 1 BLU = 0,0001 "do të thotë 

se aksi do të lëvizë 0,0001" për çdo një impuls elektrik 

marrë nga motori. BLU  referohet edhe si Bit- Binary digit  (shifra binare). 

 

Shembull: 

Tavolina punuese e makinës shpuese duet të zhvendoset prej pikes (1,1) në 

pikën (6,3). 

Secili asks do të zhvendoset me shpejtësi prej 0.5"/sec, the BLU me 

0.0001", të llogaritet koha udhtëtimit ? 

Koha e udhëtimit në akin-X është (6-1)/0 .5 = 10 sec, në aksin- 

Y është (3-1)/0 .5= 4 sec . Koha e udhëtimit = 10 sec 

 
Funksionimi i makinës CNC është treguar në fig. 5.1, në fig. 5.1.2 a dhe b 

janë dhënë dy tipet e dirigjimit me qark të hapur dhe të mbyllur, ndërsa në 

fig. 4.2 është treguar renditja e punëve të lidhura me përgatitjen 
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teknologjike për përpunim në NC-makinat gjegj., është treguar radhitja e 

përpunimit të jashtëm të informatave, përpunimi i vizatimit të punëtorisë, 

përshtatja e vizatimit , teknologjike , përpunimi i programit, bartja e 

informatav e në bartësin e informatave dhe vendosja e bartësit të 

informatave në sistemin numerik të dirigjimit i cili është pjesës përbërës e e 

makinës. 

 

Fig. 5.1 Funksioni i makinës CNC 

 

 

Fig. 4.1.2 Dy tipet e dirigjimit numerik a) me qark të hapur dhe b) me qark të 

mbyllur 
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Funksino i makinave CNC lidhet me mënyrën e sistemit të dirigjimit i 

cili mund të: 

1. Dirigjimi pikë përpike, 

2. Dirigjimi linëar (sipas vijës sëdrejtë), 

3. Dirigjimi sipas kontures ose dirigjimikontural. 

 
 

5.3. Aftësitë punuese të makinës CNC 

Afësit punuese të makinës CNC jan të shumta, por në do ti cekim më të 

rëndësishmet, siq janë: 

• Mundësia e përpunimit të pjesëve më komplekse të makinës 

• Produktivitet i lartë 

• Shpejtësi e lartë për shkak të rritjes së mënyrës së funksionimit 

• Ndërtim i fuqishëm i makinës 

• Udhëzim më i mirë (p.sh. me bosht të filetuar dhe me sfera tëçelikut), duke 

rezultuar në saktësi më të madhe (0.001mm) 

• lubrifikim dhe ftohje të bollshme të mjetit (deri në 100 l / min dhe më lart) 

për të zgjatur jetën e shërbimit të mjetit 

• Përdorimi i veglave më të larta të cilësisë me tehe të mprehtë të bëra nga 

metale të forta dhe qeramika. 

 

Përveq tjerash makinat CNC karaketrizohen edhe me qendrat përpunuese të 

cilat karakterizojnë (definojnë) fleksibilitetin e qendravepërpunuese të sotme 

janë: 

- përpunimi i pjeseve punuese prizmatike gjatë një shtrëngimi me 4 ose 5 

faqe, 

- shfrytezimi i instrumenteve të ndryshme për frezim, shpim, tornim, 

zgjerim, alezim, 

- ndërrimi automatik i instrumenteve nga depoja e instrumenteve, 

- ndryshimi automatik i numrit të rrotullimeve dhe hapit, 

- përpunimi rrethor me shfrytezimin e tavolinës rrotulluese, me DN (B - aksi 

teqendrat e përpunimit horizontal), 

- ndërrimi automatik i copës punuese me ndihmën e ndërruesit automatik të 

paletave, 

- vendosjen e lehtë teëpajisjeve shtrënguese në paleta, 
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- CNC njësia dirigjuese me memorimin e NC - programit dhe shfrytezimin e 

teknikesnën programore, 

- korrigjimi i programit në makinë, 

- matja automatike në makinë, etj. 

a) kapja dhe terheqja e instrumenteve nga boshti kryesor dhe magazina. 

b) rrotullimi i manipulatorit 180°. 

c) vendosja e instrumentit në boshtin kryesor dhe magazinë. 

Në vijim do ti paraqesim disa detale të punuara në makia CNC: 
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5.4. Përzgjedhja dhe vendosja e veglavetënëvojshme për 

procesinë e ardhshëm punues në makinën CNC 

Përzgjedhja dhe vendosja e veglave bëhet sipas opëracionit që do të 

realizohet.  

Këtë mund ta shohim me anë të një shembulli vijues: 

Me torno CNC, pajisjet e makinës me mjete të ndryshme janë të një rëndësie 

të madhe për prodhimin e cilësisë. Mjetet vendosen në kokën rrotulluese 

sipas rendit të prodhimit (shih figurën). Mjetet janë pozicionuar në mënyrë 

që çdo mjet tjetër (prej gjithsej 8) është një vegël reciprok për kthimin e 

jashtëm ose për përpunimin e sipërfaqeve të brendshme, që është një nga 

veglat me avull dhe tjetra me numra të rastësishëm. 

Çdo mjet mund të caktojë numrat e duhur të korrigjimit të mjeteve që 

ndodhen në kujtesën e mjetit të korrigjimit të vendndodhjes së mjetit 

(procedura e korrigjimit do të shpjegohet në seksionin x). 

Korrigjimi nënkupton vlerën e diferencës ndërmjet koordinatës së tipit të 

tehut të veglës së vërejtur në lidhje me mjetin e parë (thika e djathtë për 

kthimin e jashtëm). 

 

PROCEDURA E SHKARKIMIT TË DIMENSIONIT TË 

DIMENSIONËVE TË NDRYSHME ME KORRIGIM ALUMINUM. 

Mjeti i veshur gjithashtu ndikon në dimensionin e dimensionëve, prandaj në 

duhet të marrim parasysh këto korrigjime. Pabarazia përcaktohet duke matur 

punën. 

Përcaktimi i mjetit të kërkuar dhe korrigjimi i tij bëhet në mënyrën e 

mëposhtme. 

 

Eg. T01D1 T - mjet (mjet) 

T01 - Vendi i parë në kokën revolver 

T01D1 - vendoseni në kujtesën e korrigjimit të mjeteve Nr.1 
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Fig.5.3. Veglat në kokën revolver në disa torno 

 

 

 

5.5. Vendosja e veglave sipas radhës se punës në mkinën 

CNC 

  Vendosja e veglave realizohet sipas planit të veglave të cilat shënohen me T 

dhe numrin e bashkangjitur (p.sh. T01, T02,…, Tn) që tregon radhën e 

veglave dhe llojin e saj, siq është përcaktuar në planin e veglave. 
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  Veglat vendosen në depon e veglave me shënimet përkatëse të cilat i 

korespondojn programit dhe të dhënat ruhen në memorien e makinës.  

Sistemi i montimit të mjetit në mbajtësin e veglave 

 

 

Mbajtësi 
konik 

Distanc

uesi 

Distantni 
prsten 
Pjesa 
elastike 

Matrica 

Vegla 

Alat 

Bulo
nnini 
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5.6. Vendosja e  gjysmëfabrikatin në makinën CNC 

 

Vendosja e gjysmëfabrikatit në makinën CNC realizohet sipas planit të 

shtrëngimit. 

 Plani i shtrëngimi - përfshin dimensionët themelore të hapësirës së punës, 

pozita e detalit në makinë, pika mbështetës objektit dhe vendin fiksim 

pozitën dhe zero pike 

 

 

Fig.5.4. Plani i shtrëngimit 

 

 

5.7. Fillimi i punës në makinën CNC 

Puna në makinë CNC duhet të filloj pasi që të jemi siguruar se janë vendosur 

të gjitha veglat e nëvojshme në vendin e përcaktuar sipas planit të veglave, 

është shtrënguar gjysmëfabrikati sipas planit të shtrëngimit dhe është bërë 

simulimi i përpunimit.  

  Përveq udhzimeve të lartëcekura duhet të sigurohemi se a janë mbyellur 

dyert, pasi që shumica e makinave CNC kanë paisje shtesë të sigurisë, ku pa 

mbtë plotë të dyerve nuk fillon punën makina CNC.  

   Pasi që të jemi siguruar se makina është e gatshme për punë shtypim 

butonin START. 
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5.8. Përcjellja e procesit të përpunimit 

 

Makinat CNC mundësojn përcjelljen nga afër gjatë gjithë  procesit të 

përpunimit, kjo bëhet pas dyerve me xhama të makinës dhe para kompjuterit. 

Para kompjuterit përcillet vazhdimi I programit. 

 

 
 

  

Fig.5.Makinat CNC 

 

 

5.9. Ndërpreja e punëssë makinës, largimi i copëssë 

përpunuar, matja e copën 

Ndërprerja e makinës CNC bëhet pas përfundimit të përpunimit, në raste të 

jashtëzakonshme mund të ndërprehet edhe gjatë punës. Me shtypjen e 

butonit STOP  makina dhe njësia udhëheqëse dalin nga reparti dhe procesi i 

përpunimit ndalohet. 

Ekzistojnë tri mënyra për ndaljen e programit gjatë realizimit të tij: 

1. Për situata të paparishikuara kur ka mundësi të rënies së pakon- 
trolluar të veglës në lëndë apo ndonjë avarisë së makinës 
shtypet EMER- GEMAKINAT  NUMERIKEY STOP. 
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2. Për ndalimin e lëvizjes kryesore apo ndihmëse shtypet 1, për stopim 

pakusht të kohës së punës dhe veglës. Për ndalesën e vetëm lë- vizjeve 

ndihmëse të veglës lënda vazhdon të rrotullohet, shtypet 2 për stopim pa 

kusht të mbajtësit të veglës në - FEED HOLD. Në të dy rastet për 

vazhdim të lëvizjeve, e me atë edhe vazhdim të programit shtypet 

START 
 

 

3. Për ndalesë të programit, për gabim shtypet RESET. Me shtyp- 
jen e tij ndalen apo resetohen gjitha opëracionët automatikisht, 
por pas 
dhëniessëkorreksionëveprogramiduhettëstartojëngafillimi. 

 

 
 

Largimi i detalit të përpunimit bëhet pasi të ketë ndërprerë puna në makinë 

dhe të jenë ndalur të gjitha lëvizjet. 

  Matja e detalit pasë përfundimit të përpunimit mund të bëhet me nonius ose 

mikrometër, varsisht nga saktësia e kërkuar. 
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5.10. Pastrimi i makinës pas punës 

Sikur tek çdo vend tjetër punë dhe makinë punuese që duhet të pastrohet 

edhe makinat CNC duhet të pastrohen, por me një kujdes edhe më të shtuar 

në krahasim me makinat konvencionale, krejt kjo për shkak të pjesëve të 

ndishme në proceset prodhuese. 

  Çdo prodhues i makinave CNC paraqet nëpërmjet broshurave udhëzuesit 

për mënyrën e pastrimit dhe mirëmbajtjen e makinave dhe në duhet ti 

kërkojm ato broshura dhe ti ndjekim hapat sipas udhëzimeve. 

 

 

5.11. Largimi i veglave nga makina dhe  vendosja në vendin e 

duhur 

Veglat nga makina largohen nëse në procesin e ardhshëm të përpunimit nukë 

përdoren ose nëse duhet të kontrollohen për dëmtime eventuale. 

Largimi i veglave kryesisht bëhet në mënyr manual dhe të njëtat duhet të 

pastrohen dhe të vendosen në vendin e paraparë për mbajtje dhe ruajtje të 

veglave. 



[79] 
 

Është e preferueshme të mbajm edhe shënime për kohën dhe përdorimin e 

veglave ( kjo mund të bëhet me një table ku shënohet data e përdorimit, koha 

e përdorimit dhe gjendja e veglës para dhe pas përdorimit). 

 

Disa shembuj të programimit në makinënë CNC 
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[81] 
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Shembulli 3. Përgatitni programin sipas vizatimit të dhënë: 

 
 

 
 


