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1. HYRJE 

 

Mbrojtja dhe siguria në punë nënkupton mbrojtjen e shëndetit të punësuarve 

dhe ambientit të punës, parandalimin e lëndimeve, sëmundjet profesionale dhe 

mbrojtjen e ambientit të punës. 

Vendi i punës është çdo hapësirë punuese ku kryhet veprimtari punuese. 

Siguria në punë, mbrojtja e shëndetit të punësuarve dhe e ambientit të punës 

është pjesë integrale e organizimit të punës dhe e procesit të punës. Ajo duhet 

të vihet në funksion përmes ligjit të punës, aktivitetit të punëdhënësit dhe 

punëmarrësit, përmes marrëveshjeve obliguese, rregullave të kontraktuara dhe 

të pranuara për siguri në punë, mbrojtjen e shëndetit të punësuarve dhe 

ambientit të punës, masave tjera shtesë dhe udhëzimeve të përcaktuara nga 

punëdhënësi.  

 

 

2. QËLLIMI I MBROJTJES NË PUNË 

Qëllimi i mbrojtjes në punë është përcaktimi i masave për përmirësimin e 

shkallës së sigurisë dhe shëndetit të të punësuarve në punë. 

Ky qëllim përmban parimet e përgjithshme për parandalimin e rreziqeve 

profesionale,eliminimin e faktorëve të rrezikut dhe aksidentev, informimit, 

konsultimit,pjesëmarrjes sëbalancuar në përmirësimin e nivelit të sigurisë dhe 

shëndetit në punë, trajnimit të tëpunësuarve, përfaqësuesve të tyre dhe 

udhëzimeve të përgjithshme për zbatimin e këtyre parimeve. 

Në përgjithësi por edhe në industri metalike, mbrojtja në punë është një 

disiplinë mësimore-shkencore, relativisht e re dhe pëson ndryshime paralele 

me ndryshimin e teknologjisë së punës. 

Në botë: 

- ndodhin rreth 250.000.000 fatkeqësi në punë, 

- rreth 160.000.000 punëtorë sëmuren nga sëmundjet profesionale, 
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- çdo vit në tërë botën rreth 1,2 milion punëtorë vdesin nga fatkeqësitë 

në punë dhe sëmundjet profesionale, 

- harxhimet nga humbjet, dëmshpërblimet, ditët e punës të humbura, 

ndërprerja e prodhimit dhe harxhimet e tjera për shkak të fatkeqësive 

në punë arrin rreth 4% të bruto prodhimit botëror. 

 

  Bashkësia Evropiane 

- gjatë vitit 1999 kanë ndodh 7,4 milion fatkeqësi në punë nga këto 4,7 

milion fatkeqësi në punë  me pushim mjekësor me kohëzgjatje më të 

gjatë se tri ditë, 

- gjatë vitit në punë vdesin 8.600 njerëz(1999)nga të cilit 59% lidhur me 

trafikun, 

- harxhimet e përgjithshme të fatkeqësive në punë vlerësohen 2,6 deri 

3,8%GNP, 

- harxhimet MSD (Muscle skeletal disorders) përfshijnë rreth 56% të 

gjitha harxhimeve, 

- për shkak të fatkeqësive në punë humben rreth 600 milion ditë pune. 

-  

        Shtetet 

- humbjet për shkak të fatkeqësive në SHBA vetëm në sektorin 

prodhues,arrijnë 160 miliardë US $ për një vit, 

- humbjet e drejtpërdrejta në Gjermani arrijnë 28 miliardë Euro, 

- humbjet e drejtpërdrejta në Norvegji janë rreth 40 miliard KN (5,4 

miliard US $). 

Mjedis pune ne nje kantier ndertimi ku jane paraqitur personel i 

angazhuar ne pune,pozicione pune, makineri dhe pajisje. 
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Fig.1. Ne kete figure jane dhene pamje nga nje kantier ndertimi me 

mundesi te shumta te rreziqeve ne pune dhe nevojes per masa mbrojtëse  

 

 

3. E DREJTA E MBROJTJES NË PUNË 

Çdo shtet sjell normat për mbrojtjen në punë si të drejtë të njeriut punues për 

kushte të punës të cilat sigurojnë integritetin e tij fizik, moral si dhe sigurinë 

e tij. 

Mbrojtja në punë është e drejtë dhe detyrë e çdo anëtari të kolektivit. 

Punëtorët në ndërmarrje te ndryshme e kanë për detyrë që, në pajtim me 

dispozitat ligjore pozitive, dhe sipas kushteve dhe nevojave specifike të tyre, 

ta rregullojnë mbrojtjen në punë me akt të veçantë të – me rregullore mbi 

mbrojtjen në punë. 

Me rregullore mbi mbrojtjen në punë veçanërisht duhet të normësohen: 

1. të drejtat, obligimet dhe përgjegjësia e punëtorëve, 

2. detyrat e organeve vetëqeverisëse, 

3. të drejtat, obligimet dhe përgjegjësia e punëtorëve me autorizime dhe 

përgjegjësi speciale, 

4. organizimi i punëve të mbrojtjes në punë, dhe sidomos shërbimit të MNP, 

sfera e veprimit dhe autorizimet e tij. 
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5. stërvitja dhe arsimi i punëtorëve dhe kontrolli i njohurive të fituara, 

6. caktimi i punëve me kushte të veçanta të punës si dhe i kushteve të cilat 

punëtorët duhet patjetër t’i plotësojnë për kryerjen e tyre. 

7. verifikimi i shkeljeve në punë dhe i shkeljeve të tjera të disiplinës së 

punës, 

8. mbrojtja e veçantë e grave, e rinisë dhe e invalidëve, 

9. procedura e sigurimit të mjeteve për punë dhe e mjeteve të mbrojtjes 

personale, e kontrollit dhe e mirëmbajtjes së mjeteve për punë, 

10. procedura e dërgimit të punëtorëve në kontrolle mjekësore, 

11. dhënia e ndihmës së parë me rastin e lëndimeve në punë ose me rastin e 

sëmundjeve të punëtorëve dhe procedura e evakuimit dhe e shpëtimit, me 

rastin e fatkeqësive elementare, eksplozioneve, zjarreve e etj., 

12. mënyra e kryerjes së obligimeve ndaj inspektimit të punës, paraqitja dhe 

mbajtja e evidencës për stërvitjet e punëtorëve, 

13. ndalimi i punës atyre punëtorëve të cilët nuk u përmbahen masave të 

mbrojtjes në punë. 

 

 

4. DETYRIMET E PUNËDHËNËSIT 

 

4.1. Parimet e përgjithshme për punëdhënësin janë: 

1. Punëdhënësi është përgjegjës për të krijuar kushtet e punës të sigurta 

dhe të shëndetshme në të gjitha aspektet e punës. 

2. Punëdhënësi është i detyruar që të mbulojë të gjitha shpenzimet për 

kurimin e të punësuarit që ka pësuar lëndim në punë apo sëmundje 

profesionale, nëse nuk i ka siguruar në ndonjë kompani të sigurimeve 

të të punësuarit në pikëpamje shëndetësore. 

3. Punëdhënësi është i detyruar të bëjë vlerësimin e hollësishëm mbi 

rreziqet për secilën vend të punës. 

4. Punëdhënësi është i detyruar të udhëhiqet nga parimi i trajtimit të 

barabartë në marrjen e masave të sigurisë dhe shëndetit në punë për të 

gjithë të punësuarit. 

 

 

4.2. Detyrimet e përgjithshme të punëdhënësit janë: 

 

1. Në kuadër të përgjegjësive të tij, punëdhënësi detyrohet të ndërmarrë 

masat për siguri dhe shëndet në punë, përfshirë masat për parandalimin 

e rreziqeve profesionale, sigurimin e informatave, trajnimeve të të 

punësuarve për punë të sigurtë, udhëzimet e duhura për përdorimin 
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dhe mirëmbajtjen e makinerive, instrumenteve, pajisjeve dhe veglave 

të punës, masat për organizimin dhe mbarëvajtjen e procesit të punës. 

2. Punëdhënësi duhet të veprojë në vazhdimësi në përmirësimin e 

kushteve të punës për të ngritur nivelin e sigurisë dhe shëndetit në 

punë, duke i ndryshuar dhe plotësuar masat e ndërmarra më parë 

varësisht prej rrethanave të cilat krijohen me ndryshimet e proceseve 

teknike – teknologjike. 

3. Punëdhënësi i përgjigjet të punësuarit për dëmet e shkaktuara nga 

lëndimi në punë, sëmundjet profesionale ose sëmundjet e lidhura me 

punën, sipas parimit të përgjegjësisë objektive të së drejtës së 

detyrimeve. 

 

 

4.3. Masat parandaluese 

 

Punëdhënësi detyrohet të zbatojë masat parandaluese, bazuar në parimet e 

përgjithshme të 

parandalimit, si: 

 

1. shmangien e rreziqeve; 

2. vlerësimin e rreziqeve të pashmangshme; 

3. luftimin e rrezikut prej fillimit ose burimit 

4. tejkalimin e shkaqeve të rrezikut. 
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5.  TË DREJTAT DHE DETYRAT E PUNËMARRËSVE 

Zbatimi i mbrojtjes në punë është e drejtë dhe detyrë e çdo punëtori në 

punën e bashkuar, në bazë të drejtës në vetëqeverisje. 

Punëtori e ka për detyrë që: 

- punët e veta t’i kryej me kujdesin e plotë, me qëllim sigurie të jetës dhe 

shëndetit të tij dhe të punëtorëve të tjerë në organizatë, 

- t’i aplikojë masat e parapara mbrojtëse dhe të kujdeset për zbatimin dhe 

përparimin e mbrojtjes në punë, 

- menjëherë t’ia paraqesë udhëheqësit të tij të drejtpërdrejtë të metat e 

mundshme, defektet ose dukuritë e tjera të cilat mund të rrezikojnë 

sigurinë e punëtorit, 

- nëse i kërcënohet rreziku i drejtpërdrejtë për jetën dhe shëndetin e tij, për 

shkak të moszbatimit të masave mbrojtëse në punë – të mos e pranojë 

punën në atë vend pune derisa të mos zbatohen masat përkatëse, 

- t’i njohë dispozitat dhe masat e mbrojtjes në punë lidhur me punën e tij, 

anët e dëmshme, si dhe kushtet e punës para se të sistemohet në punë, 

- t’i plotësojë në mënyrë permanente dituritë e veta nga fusha e mbrojtjes në 

punë. 

 

 

6.  STËRVITJA DHE ARSIMIMI I PUNËTORËVE 

Organizata e ka për detyrë që para sistemit të parë në punë të stërvitë 

puntorin nga lënda mbrojtjes në punë, ta njoftojë me kushtet e punës, me 

rreziqet dhe dëmet lidhur me punën, gjegjësisht me masat dhe mjetet e 

mbrojtjes në punë, kurse gjatë punës – të kujdeset për arsimin dhe 

plotësimin e njohurive të tij nga lëmi i mbrojtjes. Kjo nuk është vetëm e 

drejtë, por edhe detyrë e punëtorit në punë, gjë që nënkupton njohje sa më të 

hollësishme me të gjitha elementet që mund të ndikojnë në sigurinë e 

punëtorit. 

Stërvitja e punëtorëve nga lënda e mbrojtjes në punë bëhet edhe në raste: 

- të sistemimit të punëtorit në një vend tjetër të punës, 

- të ndryshimeve të proceseve teknologjike dhe 

- në raste të tjera të cilat kërkojnë plotësim njohurish. 
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Ndërmarrja e ka për detyrë që të sjellë program të veçantë të stërvitjes së 

punëtorëve, me anë të të cilit sigurohet aftësim teorik dhe praktik i 

punëtorëve për punë të sigurt. Programi veçanërisht përmbanë: 

- përshkrim të veprimit teknologjik, gjegjësisht përshkrim të procesit dhe 

organizimit të punës në tërësi, dhe veçanërisht në punët, gjegjësisht në 

detyrat e punës, të cilat punëtori duhet t’i kryej, 

 

- theksim të rreziqeve dhe dëmeve që rrezikojnë sigurinë në punë, qoftë me 

shfrytëzimin apo përdorimin e mjeteve të rrezikshme – me rastin e ardhjes 

në kontakt me materie të caktuara dhe rreziqeve e dëmeve që mund të 

shkaktohen në çfarëdo mënyre tjetër, 

 

- masa të përgjithshme dhe të veçanta, me arsyetime se për çfarë shkaku 

parashihen dhe zbatohen, 

 

- përdorim të mjeteve përkatëse të mbrojtjes vetjake si dhe shfrytëzim të 

drejt të mjeteve për punë, 

- të drejta dhe detyra lidhur me zbatimin e dispozitave dhe masave të 

mbrojtjes në punë, si dhe pasojat për shkak të shkeljes së tyre, 

 

- organizimin e mbrojtjes në punë dhe funksionimin e saj. 

Pas stërvitjeve të kryera  nga mbrojtja në punë, organizata ka për detyrë të 

bëjë edhe verifikimin e aftësive të punëtorëve për punë të pavarur në punët 

që i kryen. 

Duhet theksuar sidomos që punëtorët duhet ta kuptojnë patjetër rëndësinë e 

mbrojtjes dhe esencën e saj. Nëse nuk e kuptojnë, atëherë nuk do të ketë 

efekt asnjë stërvitje. 

 

 

6.1 Kontrollimet mjekësore  

 

Përcaktimi i masave për kontrollin e shëndetit bëhet në përputhje me 

legjislacionin në fuqi. Çdo punëdhënës i një subjekti publik apo privat, vendas 

apo i huaj, është i detyruar të mbulojë me shërbim mjekësor, nëpërmjet mjekut 

të punës, të përshtatshëm për rreziqet që paraqet vendi i punës. 
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Sipas ligjit në fuqi punëdhënësi është i detyruar që të gjithë të punësuarit   t’i 

dërgoj në kontrollim  mjekësor së paku një herë në tri vite.  

 

6.2 Vendi i punës  

Përshtatja e mjeteve të punës dhe e ambientit punues, prore paraqet çështje 

të rëndësishme dhe komplekse nga aspekti i sigurisë, i ekonomizimit dhe 

humanizimit të punës. për zgjedhjen e këtyre problemeve është zhvilluar një 

disiplinë e veçantë shkencore me titull ERGONOMIA. 

 

 6.3  Ambienti i punës 

Për shkak të natyrës së punës dhe detyrave të punës, punëtori në punë është i 

ngarkuar me llojin e faktorit të ambientit të punës, të cilët natyrisht mund t’i 

përcaktojë ashtu që mund t’i matim. Faktorët e ambientit të punës mund të 

shkaktojnë drejtpërdrejtë lëndime (p.sh.rënia për shkak të ndriçimit të dobët 

etj.)dhe dëmtimet në shëndet (p.sh.humbja e dëgjimit për shkak të zhurmës 

etj.) 

Marrëdhëniet në ambientin e punës i caktojnë këta faktorë: 

1- fizikalë: (marrëdhëniet e nxehtësisë si mikroklima,ngritja dhe bartja e 

peshave, zhuma, vibrimet, ndriçimi, vetëtimat e pa jonizuara, vetëtimat e 

jonizuara), 

 

2- materiet:  (plumbi, balta, gazrat, materiet e rrezikshme dhe të dëmshme, 

me të cilat punëtori vie në kontakt gjatë punës), 

 

3- biologjike:  (mikroorganizmat, fauna dhe flora) 

Shumicën e këtyre faktorëve dhe kufijtë e tyre të lejueshëm i rregullojnë 

rregullat. 

 

6.4. Mikroklima 

Gjatë punës njeriu mund ta arrij efektin optimal, nëse e ndien vetën komod, 

përkatësisht, kur hapësira aty ku punon iplotëson kushtet e caktuara klimatike 

i cili nuk do të shkaktojnë pakomoditet fizik ose psikik. Kur flitet për 
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kushtetklimatike të punës, në rend të parë mendohet klimën e punës, 

përkatësisht mikroklimën.Me mikroklim nënkuptojmë gjendjen fizike dhe 

vetit e ajrit të atij ambienti të cilën e karakterizojnë këta faktor:- temperatura e 

ajrit,- lagështia relative e jarit,- shpejtësia e rrymimit e ajrit 

 

6.5. Ngritja dhe bartja e barrave me dorë 

 

Punëtori i kategorisë së veçantë herë pas here guxon vetëm në kushte të 

volitshme, të bartë këto pesha (kg): 

 

Mosha Meshkujt 

 

Femrat 

 

15-19 vjet 35 13 

19-45 vjet 55 30 

mbi 45 45 25 

shtatëzënia - 5 

 

    

6.6.  Zhurma  

Zhurma mund të ketë tri pasoja të dëmshme: dëmton shqisat e dëgjimit 

(punëtori shurdhohet ose i zvogëlohet aftësia e dëgjimit) ndikon dëmshëm në 

sistemin kardiovaskular dhe neurovegjetativ dhe pengon kryerjen e punëve 

(studimet, koncentrimin, marrëvshjen). 
 

Me zë nënkuptojmë luhatjen e pjesëzës materiale, më së shpeshti pjesëzës së 

ajërit, të cilën veshi ynë e ndien. Përveq ndikimit të dëmshëm të zhurmës në 

shqisat e dëgjimit të njeriut, me rastin e ndërmarrjes së masave për zvogëlimin 

e ndikimit të rropllimës, duhet respektuar poashtu ndikimin e rropllimës në 

vetë njeriun, prandaj zhurma pengon aktivitetet tjera, p.sh.të folurit dhe të 

kuptuarit e drejtë përdrejtë (telefoni, radio). 
 

Zhurmën e masim me të njëjtën masë,të cilën e përdorim për zë: e shprehim si 

shkallë të zërit (zhurma në njesi të dB(A). Njesia dB(A) do të thotë, se 

frekuenca e ndjeshmërisë  (ndjeshmëria për zëra) e instrumentit matës është e 

përshtatur përafërsisht ndieshmërisë së frekuencave të veshëve të njeriut.  
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Nivelet e zakonshme të zërit në ambient janë:          

Lloji i zërit                    niveli i zakonshëm dB(A) 

 

kufiri i sëmundjes      120 

prodhimi shumë i zëshëm             90 – 100 

prodhimi industrial shumë i zëshëm    85 

folja me zë        70 

zyra e madhe         60 

zyra e vogël        45 

dhoma e fjetjes e qetë natën       30 

 

 

 Mjetet mbrojtëse nga zhurma  

 

                    Fig.1.  Mjete  mbrojtëse nga zhurma 

Nëse nënshtrueshmëria ditore ose javore e zhurmës tejkalon 85 dB(A) ose 

nëse niveli konik i zhurmës tejkalon 140 dB(C), punëdhënësi duhet të studioi 

mundësitë për zvogëlimin e nënshtrueshmërisë së punëtorëve zhurmës, të 

garantoi se punëtorët janë të njoftuar për rrezikun e zhurmës, të garantoi se 

punëtorët kanë në dispozicion paisjet personale mbrojtëse adekuate dhe 

përkatëse, të mësojë punëtorët për mënyrën e mbajtjes dhe destinimin e 
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paisjeve, të garantoi kontrollimet mjekësore të punëtorëve dhe t’u mundësoi 

punëtorëve çasjet te rezultatet e matjeve.   

Nëse nënshtrueshmëria ditore ose javore tejkalon 90 dB (A) ose nëse niveli 

kronik i zhurmës tejkalon 140 dB(C), punëdhënësi duhet, përveç masave të 

lartëpërmendura, të zbatojë edhe këto:  

- të konstatohen shkaqet e nivelit të zhurmës tej mase dhe të 

përpunohet dhe zbatohet programi i masave teknike por edhe 

organizative, me të cilat zvogëlohet në nivel të pranueshëm dhe 

vendet e punës të tilla të kufizuara nga tjerat vende të punës,  

- të garantohet se punëtorët përdorin paisjet personale mbrojtëse 

adekuate dhe përkatëse; të kufizojë qasjen, lëvizjen dhe qëndrimin në 

ambient, nëse zhurma tejkalon nivelin e lejuar. 

- të shenjëzohet vendi i punës dhe hapësira me shenjën për detyrim të 

përdorjes së paisjes personale mbrojtëse për mbrojtjen e dëgjimit 

(veshit).  

 

6.7.  Vibrimet 

Vibrimet në kuptimin e mbrojtjes së shëndetit i kuptojmë si luhatje të 

materieve ose lëndëve të forta. Në njeriun barten me kontakt të drejtëpërdrejtë 

me lëndët luhatëse, p.sh. ulëseve ose mjeteve të dorës të cilat vibrojnë. 

Vibrimet mund të jenë për punëtorin penguese dhe të mërzitshme ose mund të 

shkaktojnë dëmtime shëndetësore.  

Me vibrimet lokale janë të nënshtruar punëtorët të cilët manipulojnë me 

makine pneumatike (në miniera, në gurthyes, në industrinë e metaleve, 

pylltari, në ndërtimtari etj.). 

Me vibrimet e përgjithshme janë të nënshtruar punëtorët që punojnë me 

mjete transporti (vozitës të të gjitha llojeve të makinave), në ndërtimtari 

(tavolinat vibruese në betonuese) dhe në degët tjera të industrisë (të 

elektromotorëve, të furrave, të industrisë etj.)  

6.8. Ndriqimi  

Ndriçimi ndikon në punën e sigurt dhe në efikasitetin në punë. Me 

hapësirën e të ndriçuarit, lodhja e punës bie (rënia shkon deri në 100 Lx), 

kurse produktiviteti rritet (rritja shkon deri në 2000 LX). 
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Intensiteti i ndriçimit varet nga lloji i punës që e ushtron punëtori, prandaj 

në pasqyrën poshtë japim vlerat e intensitetit të ndriçimit për punë të 

ndryshme: 

- kërkesat e jashtëzakonshme, të cilat u dedikohen punëve me rastin e 

operacioneve ose punës me instrumente optike –- 5000 Lx. 

 

- Me rastin e punës afatgjatë me vegla të imëta (mekanika precize, 

vizatimi teknik etj.) ----------------------------------------- 1000-3000Lx 

- Puna normale nëpër zyra ------------------------------------500-1000 Lx 

- Puna e thjeshtë nëpër zyra -----------------------------------300-500 Lx 

- Për punë të përcipta (ndriçim minimum)-------------------150-250 Lx 

- Shkallët dhe rruginat ------------------------------------------100-150 Lx 

- Ndriçim minimal për punë të parrezikshme ------------ deri në 50 Lx

   

Me siguri se nuk mund të përcaktohemi me saktësi për intensitetin e 

ndriçimit vetëm përmes tabelës së paraqitur. Në intensitetin e ndriçimit 

ndikojnë edhe: 

- me rastin e paraqitjes së tymit dhe të pluhurit në ambientin punues, 

do të rrisim ndriçimin akoma rreth 30% nga vlera e paraqitur në 

tabelë për punët e caktuara, 

- në vendet e punës ku punojnë punëtorët në moshë më të shtyrë, 

rritet, po ashtu, ndriçimi i ambientit punues, 

- në qoftë se nuk jemi në gjendje që të realizojmë ndriçim të barabartë, 

dihet t’i rrisim burimet e dritës, 

- në qoftë se ambienti punues ka ngjyrë të shndritshme dhe një sipërfaqe më 

të vogël, duhet që dritën ta pakësojmë, gjegjësisht ta rrisim – në qoftë se 

është fjala për lokal më të madh ku dominojnë ngjyrat më të errëta, 

- në qoftë se është vendosur një burim i dritës, formimit të hijes i shmangemi 

me vendosjen e burimit të dritës për anësh zonës së punës, 

- vezullimi evitohet me vendosjen e burimit të dritës në atë mënyrë sa mund 

ta përshtatim këndin e dritës, ta pakësojmë ndriçimin ose sipërfaqet t’i 

ngjyrosim me mat ngjyra. 
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Fig.2.  Sipas standardeve ndërkombëtare rekomandohen këto karakteristika 

të ambientit të punës: 

a) në vendin e punës çdo punëtor duhet të ketë patjetër 1,5 m
2
 të 

sipërfaqes së lirë të dyshemesë (dispozitat tona kërkojnë minimum 2 

m
2
 dhe 10 m

3
 të hapësirës), 

b) lokali i punës në të cilin punon një punëtor duhet patjetër të ketë një 

sipërfaqe minimale prej 9 m
2
 (për dy persona 12 m

2
, për tre – 21 m

2
, 

etj.), 

c) lokali i punës duhet të ketë formën e kënddrejtit; përndryshe, 

madhësia duhet të jetë më e madhe, 

d) lartësia minimale e lokalit është 2,8 m, kurse në rast se puna bëhet 

ndenjur – 2,5m. 

Po ashtu në madhësinë e lokalit ndikojnë disa faktorë: 

- organizimi i punës, 

- kryerja e transportit të brendshëm, 

- shpërndarja e makinerive dhe e instalimeve, 

- puna në kushte të jashtëzakonshme. 

 Kujdes i veçantë duhet t’u kushtohet këtyre normave: 

- përqark çdo makine duhet patjetër të ketë hapësirë të lirë më sa paku 

0,5 m, 

- hapësira përreth makinës nëpër të cilën lëvizin punëtorët (gjerësia e 

shtegut për kalimin e punëtorëve) patjetër duhet të jetë më së paku 

0,9 m,  

- rrugicat të cilat shërbejnë për transportim me dorë të ngarkesave, 

patjetër duhet të jenë të gjëra më së paku 2 m, 
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- rrugicat nëpër të cilat qarkullojnë sfurkmakinat kërkojnë gjerësi më 

së paku prej 0,9 m, duke mos llogaritur gjerësinë e sfurkmakinës, 

- nevojitet, po ashtu, minimum 0,85 e hapësirës së lirë nga zona e 

rrezikut, 

- burimet e rrezikut vendosen në lokale të veçanta në vetë sallën e 

punës, 

ndriçimi dhe ngjyrat në lokalet e punës (ngjyrat e errëta dhe të gjalla 

shkaktojnë përshtypjen e ngushtësisë, kurse ngjyrat e shndritshme dhe 

të ftohta – përshtypjen e gjerësisë hapsinore). 

 

 

7.   KONTROLLIMET DHE HULUMTIMET PERIODIKE 

 

Me qëllim të zbatimit të sigurisë në punë, në organizatë bëhen matje dhe 

hulumtime te ndryshme si: 

- për dëmet biologjike dhe kimike dhe për mikroklimën, 

- për mjete të punës dhe për stabilimente, 

- për instalime. 

Kontrollimet dhe hulumtimet periodike bëhen edhe në rast të riparimeve 

dhe rikontruksionimeve të të makinerive dhe të stabilimenteve, si dhe me 

rastin e ndërrimin e lokalit. 

Vendet e punës, për të cilat janë të domosdoshme hulumtimet periodike, 

përcaktohen me dispozita të veçanta të mbrojtjes në punë dhe me aktet 

normative të organizatës. 

 

8. LËNDIMET NË PUNË 

Lëndim në punë konsiderojmë: 

1 – çdo lëndim të të siguruarit, i shkaktuar me veprimin e 

drejtpërdrejtë dhe kohëshkurtër mekanik-fizik, si dhe çdo lëndim të 

shkaktuar me ndryshimet e vrullshme të pozitës së trupit, apo me 

ndryshimet e papritura të gjendjes fiziologjike të organizmit, në qoftë se 

lëndimi i tillë ka lidhje me të ushtruarit e punës në vendin e caktuar të 
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punës, apo të detyrës punuese, gjegjësisht të veprimtarisë, në bazë të 

cilave personi i lënduar gëzon cilësinë e të siguruarit; 

2. – çdo sëmundje e të siguruarit e cila është shkaktuar drejtpërdrejt 

ose kryesish si pasojë e ndonjë fatkeqësie ose e fuqisë madhore, gjatë 

procesit të punës, gjegjësisht gjatë të ushtruarit të veprimtarisë, në bazë të 

të cilave personi i sëmurë gëzon cilësinë e të siguruarit; 

3. – çdo lëndim i të siguruarit që e pëson gjatë udhëtimit të 

zakonshëm nga banesa deri në vendin e punës ose anasjelltas, gjatë 

udhëtimit të detyrueshëm me qëllim të kryerjes së detyrave punuese dhe 

në udhëtimin që e bën me qëllim të hyrjes në punë, në detyrën e cila i 

është siguruar. 

Me qëllim të mbajtjes së evidencës mbi lëndimet në punë dhe mbi 

kompensimin e dëmeve të të lënduarit, shërbimi i mbrojtjes në punë 

lëshon FLETËPARAQITJEN MBI FATKEQËSINË NË PUNË. 

Fletëparaqitjet mbi fatkeqësinë në punë dërgohen brenda 24 orëve nga 

momenti i fatkeqësisë në punë. 

Në qoftë se organizata punuese nuk ka pasur mundësi që të informohet 

drejtpërdrejt mbi fatkeqësinë, është e detyrueshme që të paraqesë 

fletëparaqitjen në afatin prej 24 orëve nga momenti i marrjes së lajmit mbi 

fatkeqësinë. 

Fletëparaqitjet mbi fatkeqësinë në punë plotësohen në katër kopje dhe i 

dërgohen mjekut i cili e ka kontrolluar punëtorin. Mjeku e ka për detyrë që 

ta plotësojë atë pjesë të fletëparaqitjes që i dedikohet raportit të mjekut, 

brenda 24 orëve nga momenti i marrjes së fletëparaqitjes. 

Organizatat punuese janë të detyrueshme që fletëparaqitjet mbi 

fatkeqësinë në punë t’i ruajnë si dokument me vlerë të përhershme. 

Fletëparaqitjet renditen sipas numrave rendorë të librit të fletëparaqitjeve 

mbi fatkeqësinë në punë, për çdo vit kalendarik veçanërisht. 
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8.1 Roli i faktorit njeri në lëndimet ne pune 

Njohja e faktorëve që kontribuojnë në lëndimin e punëtorit në punë, është 

një nga parakushtet themelore për të ndërmarrë masat përkatëse. Lëndimi 

është njëra nga dukuritë në lëmin e punës së njeriut, i cili kërkon angazhim 

jo vetëm i shkencave teknike, por edhe të shkencave shoqërore, mjekësore 

dhe humane, të cilat, çdonjëra nga aspekti i vet, japin ndihmesën përkatëse 

për pakësimin e numrit të lëndimeve në punë. 

Në kuadër të këtyre shkencave, psikologjia e punës luan rol dominant, e 

cila niset nga fakti se numri më i madh i fatkeqësive shkaktohet nga 

gabimet që i ka bërë vetë njeriu, për arsye të ndryshme. Të dhënat 

statistikore flasin se “FAKTORI NJERI”, te lëndimet, është i pranishëm 

në 90 për qind të rasteve. Prandaj psikologjia e punës shtron disa pyetje të 

cilat kërkojnë përgjigje si: 

- pse ngjajnë lëndimet, 

- cili është shkaku që njeriu të gabojë, 

 

8.2 Shenjat e rrezikut dhe paralajmeruese  

Ne figurat ne vazhdim jane dhene disa nga shenjat rrezikut dhe 

paralajmeruese ambiente pune me pershkrimin e situates dhe rrezikut. 
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Fig.1. Disa nga shenjat e rrezikut ne pune dhe pajisjeve mbrojtëse 
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9. MBROJTJA NE PUNE  

Makinat dhe pajisjet e punës qe kanë mundësi të rrezikojnë punëtoret 

 9.1  Mbrojtja nga rryma elektrike 

Njohuritë elementare të personelit lidhur me pasojat e kalimit të rrymes 

elektrike nëpër organizem janë: 

-  Veprimi termik (djegie) sidomos në hyrje dhe dalje nga trupi,  

- Veprimi mekanik (shkarrimi i indeve) në hyrje dhe dalje nga trupi, 

- Veprimi kimik duke e demtuar plazmen e gjakut dhe  

- Veprimi biologjik duke mos u perputhë frkuencat e trupit dhe të 

korrenti, ndalja e organeve të frymmarrjes dhe shtangimi I muskujve.  

 

Ky ndikim ka mundësi veprimi atehere kur:  

- preken dy perques në tension njëkohësisht,  

- preken perques të ndryshem qe rastësisht mund të jenë në tension, 

- preket tokëzimi nese ka shkarkim elektrik,  

- qendrohet afer lartperquesve për efekt të rrymimit të ajrit, 

- qendrohet në tokë (zone) në mes të dy potencialeve elektrike.  

-  

Rreziqet nga rryma elektrike mund të jenë:  

Goditje elektrike (demtohet organizmi pa shenja të jashtme të dukshme dhe -

trauma elektrike (djegie,demtim sysh dhe demtime tjera).  

Tensioni,intenziteti dhe rezistenca elektrike mund të kete efekt të demshem 

kur:  

- rezistenca elektrike është 2000 om, 

- -intenzitet është 15 deri 30 mA, 

- tensioni për rrymë alternative është 120 V apo të vijushme 50 V  

Masat mbrojtëse teknike duhet orjentuar në:  

- izolim të perquesve dhe elementeve në tension në vendet ku veprohet 

me duar,  

- vendosja e kutive apo shttepizave mbrojtëse,  

- vendosja e pengesave fizike ,  

- shfrytëzimine nderpresve -mundësinë e nderprerjes automatike e 

rrymes në momente të gabimeve, 

- vendosja e perquesve në vendet e padukshme (mbrojtura). 
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 Masat vepruese për rastete e goditjes elektrike ndermerren duke 

bere: 

- çkyqjen e burimit elektrik në rast fatkeqsie (nderpresi mekanik apo 

siguresa),  

- personin e goditur duhet liruar nga ndikimi I rrymes,  

- të hiqet kablli furnizues apo të këputet,  

- izolimin e dores së shpetuesit kur të veprohet për nderprerje të burimit 

të rrymes,  

- të perdoren mjete qe nuk e perqojnë elektricitetin për shkeputje etj.  
 

9.2  Mbrojtja ne punë dhe përpunimi i metaleve 

Përpunimi me prerje 

Gjatë ketij perpunimi është mundësia e theksuar qe të rrezikohet 

puntori dhe personeli atëhere kur nuk behet shtrengimi I mire I vegles 

apo edhe I detalit qe perpunohet. Pervetsimi I hapeve të kalimit gjatë 

prerjes dhe zgjedhja jo adekuate e materjaleve mund të sjellë thyerje të 

ashklave dhe fluturimi I tyre dhe keshtu ta rrezikoi puntorin dhe ata të 

cilet kryejn punë tjera në afersi të tij 

 
 

Fig.1. Mjedis pune ku kryhen përpunime te pjesëve me prerje 
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Përpunimi me deformim 

 

 Gjatë këtij perpunimi mund të krijohen mundësitë e gjenerimit te 

rrezikut në punë pasiqe punohet me presa me forca vepruese të medha 

çdo shmangje nga udhëzimet e sigurisë në punë mund të damtoi 

puntorin (kur komanda nuk është e sinkronizuar me veprim) apo edhe 

makinen,pajisjet apo veglat. 
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Fig.2. procese pune gjate përpunimit me deformim 

 

Perpunimi me ngjitje dhe saldim  

Krahas rrezikut qe mund të paraqes perpunimi me saldim dhe ngjitje në 

aspektin e helmimit me solventet të cilet krijohen gjatë shkrirjes së metalit apo 

ngjitjes ,çfaqet mundësia e rrezatimit qe dëmton të parit. 

 

Fig.3. Nje nga menyrat e saldimit me gaz oksi-acetik 
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9.3. Llojet e makinave dhe pajisjeve me rrezik ne punë 

Gjatë punës pajisjet dhe makinat e punes gjithnjë mund të paraqesin 

shkallë të rrezikimit nga aspekti I mbrojtjes në punë. Aksenti kryesor 

duhet të orjentohet në mbrojtjen në punë dmth gjatë punes me makina dhe 

pajisje me të cilat ka mundësi qe në çfardo forme ka mundësi të rrezikohet 

shendeti apo jeta e personelit. 

 

Pajisjet dhe makinat me shkallë të lartë të rrezikshmerisë në punë janë:  

 

a. vinçat me veprim të përkohshem apo të përhershem,  

b. skelet për ndertim- mekanike apo me mekanizem levizes, 

c. makinat vetlevizese për ngarkim/shkarkim, 

d. transporteret e pavarur/varur të cilet bartin mallëra sidomos aty ku ka 

mundësi të depertojnë pjesë të trupit apo rroba të punëtorit, 

e. mjetet për transportin e brendshem të cilet duhet ta kene mekanizmine 

frenimit,  

f. makinat shpejtëlevizese për perpunimin e drurit dhe mprehëse e teheve 

(shpejtësia mbi 15 m/s), 

g. sharrat me transmetim zingjiror,  

h. çpueset (trapano) dhe sharrat me bartje të materjalit me dorë, 

i. makinat me derdhje centrifugale të metaleve të shkrira, 

j. makinat dhe pajisjet për bartje me rula, 

k. centrifugat dhe mikserat industrial, 

l. presat mekanike , hidraulike ,gersheret dhe pajisjet tjera qe kanë 

hapsirë veprimi mbi 6mm dhe shpejtësi levizjeje 3 cm/s,  

m. ngrohtoret me kapacite ma të madh se 50 kW, n) -reaktoret,komprsoret 

dhe të gjitha pajisjet te cilat punojnë nen presion të cilat duhet të ken të 

instaluar valvola sigurie,  

n. kaldajat e avullit,kaldajat qe punojnë me lendë djegëse të gazta dhe 

ngurta, 

o. komorat nen shtypje, 

p. makinat industriale per bluarje dhe thermim,  

q. pajisjet e mekanizuara dhe vetlevizese në veprim malor,  

r. pajisjet për prodhimin e actilenit, -pajisjet për lyerje dhe terje me 

mjetet qe ndizen lehtë,  

s. kamionat me mekanizmin hidraulik, 

t. pajisjet dhe makinat për prodhimin e eksploziveve dhe mjetet 

piroteknike,  

u. linjat teknologjike për prodhime -makinat te cilat punojnë nen dhe, 

v. lokomativat dhe vagonat, 
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w. pajisjet hidraulike, 

x. pajisjet me motora me djegie te brendshme. 

 Për të gjitha keto pajisjedhe makina punëdhënsi ka obligim qe të:  

- provoi para fillimit në punë, - 

- se paku një here në dy vite ta bëj certifikimin dhe  

- provoi para rifillimit në punë pas ndonjë rekonstruksionit apo pas 

çvendosjes për vazhdim pune. 

 

 

9.4  Mbrojtja-ekzaminimi dhe kontrolli i sistemeve dhe pajisjeve  

Ekzaminimi dhe kontrolli perfshijnë: 

 a) -ekzminimin e sistemeve stabile për sinjalizim dhe fikjen e zjarrit është 

kompetencë e organeve shtetërore të kontrollit dhe ekzaminimit për të 

evituar krijimin e humbjeve materjale ,rrezikimin jo vetem të personelit 

por edhe të popullates në përgjithësi duke kontrolluar dhe shqyrtuar 

funksionimin e sigurt gjatë leshuarjes në punë për heren e pare dhe 

periodikisht sipas ligjit , të gjitha sistemet për: 

- sinjalizim zjarri, 

- zjarrfikje me dioksid karboni, 

- zjarrfikje me shkumë, 

- zjarrfikje me ujë, 

- zjarrfikje me pluhur, 

- sinjalizim të ekzistimit të gazrave dhe avujve të djegshme, 

- rrjetin e hidrantve dhe e pajisjeve mbrojtëse dhe sinjalizuese, 

- parandalim dhe zgjerim zjarri dhe ekzplodimi.  

b) -ekzaminimi I makinave dhe pajisjeve me shkallë të lartë të rrezikut 

është kompetencë e organeve shtetërore të kontrollit dhe ekzaminimit për 

të lëshuar dokumentacionin e nevojshem e mbrojtjes në punë duke u 

bazuar në certifikimin e prodhuesit për makina dhe pajisje të punuara për 

heren e parë dhe makina dhe pajisje të cilat kanë shkallë të lartë të 

rrezikshmer Pos pajisjeve dhe makinave tjera zakonisht për ekzaminim 
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janë edhe pajisjet e kuzhinës pajisje për restorane gjeneratoret për 

prodhimin e rrymes stacioni I pompave stacioni I kompresorve pajisjet në 

vegeltore (çpojse,ratifika etj).  

c) -ekzaminimi I karakteristikave të vendit të punes është e domosdoshme 

qe të behet inspektimi I kushteve të ambijentit : temperatura,lagështira 

relative,shpejtësia e rrymimit të ajrit,zhurma ,ndriqimi etj. 

 d) -ekzaminimi I makinave , pajisjeve dhe instalimeve tjera duhen të 

behen poashtu gjatë leshuarjes në punë për heren e pare dhe në mënyrë 

periodike: instalimet elektrike,rrufepritsat,vinqat,platformat 

ngritëse,sistemet e ventilimit,daljet emergjente,instlimet mbrojtës nga 

zjarri-dyert automatike dhe kapaket mbylles nësistemet e 

ventilimit/klimatizimit. 

 e) Mbrojtja në punë gjatë bartjes me dorë - Sipas shumë standardeve të 

punës shumë shtete i normojnë në përgjithësi punet qe kanë të bëjnë me 

bartjen me dorë ngarkesave. Punet të cilat lidhen me sigurinë në punë për 

personelin gjithnjë janë të kushtëzuara me aftësinë psikofizike ,moshen 

dhe gjinin e punetorit. Këtu bëjnë pjesë të gjitha operimet me fuqinë e 

punëtorit- ngritja,bartja,lëshuarja,shtyrja,terhjekja mbajtja etj. Ergonomija 

është lëmia e cila i përfshinë mundësitë e levizjes së trupit dhe gjymtyrve 

gjatë proceseve të punës dhe bartjes së materjaleve.  

 

9.5   Kontrolli i mjedisit , makinave dhe pajisjeve me rrezikshmeri të 

lartë  

Kontrolli dhe shqyrtimi I mjedisit,makinave dhe pajisjeve me shkallë të lartë 

të rezikshmerisë bëhet sipas:  

kontrollit të mjedisit nga aspekti I mbrojtjes në punë duke shqyrtuar 

parametrat :  

- fizik (temperature,lagështirë,shpejtësi e levizjes së 

ajrit,ndriqim,zurmë dhe vibrim), 
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- kimik (koncentrimi I ndotësave – gaze dhe avull dhe pluhur), 

- kontrolli i pajisjeve dhe makinave sipas listes së pranuar për 

shkallë të rritur të rrezikshmerisë.  

Kontrolli dhe shqyrtimi I pajisjeve me shkallë të lartë të rrezikshmerisë bëhet 

sipas standardit ISO 10013 dhe pastaj behet regjistrimi I posaqem I cili duhet 

të përfshijë: 

     -    emertimi i pajisjes,  

- prodhuesi, -tipi i pajisjes dhe numri serik,  

- viti i prodhimit,  

- viti i leshuarjes në punë dhe përdorim dhe 

- data e fundit e shqyrtit dhe kontrollit. 

Pajisjet dhe makinat me shkallë të lartë të rrezikshmerisë gjatë operimit me to 

duhet qe të jenë të ditura shumë parametra qe maten me instrumente të 

kolauduara (kalibruara-bazhdaruara) ashtuqe të jepet në momente të 

caktuara pasqyra e qartë sipas:  

 

1) madhesive mekanike ( masë,gjatësi,kohë,temperature,numri I 

rrotullimeve etj), 

2) madhesive elektrike (rezistencë,tension,intenzitet,fuqi ,tokëzimetj.),  

3) madhësive të rezistencave të izolimit,  

4) madhësive të zhurmes (sipas standardeve nderkombëtare IEC 651 dhe 

IEC 804), -madhësive të vibrimeve (frkuencat sipas IEC 225),  

5) madhësive të ndriqimit (lux) dhe korksionit (kosinusit), 

6) madhësive të koncentrimit të materjeve të rrezikshme (pluhurit , 

avujve organik dhe joorganik dhe materjet të cilat duhen të analizohen 

sipas teknikes analitike), 

7) pajisjeve matëse (pompave për marrje të mostrave,dozimetrat, , 

kronometrat, anemometrat termometrat,hidrometrat dhe barometrat), 

8) matja e pluhurit (stacionare ,peshorja analitike ,filtrat,koncentrimi I 

pluhurit respirabil), 

9) matja e pluhurit fibrinogjen (kokat matese per fibra dhe mikroskopi 

optik),  
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10) gazrat dhe avujt inorganik (absorbimet,sprektofotometri,leximi diret të 

koncentrimeve ndotëse në ajër dhe aplikimi I metodes së koncentrimit 

potenciometrik), 

11) gazrat dhe avujt organik (absorbimet,kromatografi me kapilar me 

detector,spektrofotometri,sistemi I identifikimit dhe leximi diret të 

koncentrimeve ndotëse në ajër), 

12) materjalet të cilat analizohen sipas teknikes analitike (kromatografi 

dhe koncentromi I karbonit organik) dhe 

13) mikroklima (temperature,lagështi relative,shpejtësi e levizjes dhe 

rrezatimi termik). 

 

10. GAZRAT TEKNIKE DHE PAJISJET NËN PRESION   

 Edhe puna me gazna teknike paraqet gjithnjë rrezik per personelin dhe si 

e tillë kerkon perkushtim dhe pergjegjesi për mbrojtjen në punë.Rast më të 

padeshirueshem është atëhere kur gazi është helmues , i djegshem apo 

eksploziv.  

Veprimet të cilat duhen të ndermirren (në hapsirat e mbyllura) atëhere kur 

hetojmë eren e gazit janë:  

- të fiket çdo burim zjarri, 

- të hapen dyer e dritare, 

- të nderpritet furnizimi me gaz (të mbyllet ventili), 

- mos të perdoret drita e hapur, 

- mos të përdoret shkrepsa,  

- mos të lëshohet rryma elektrke ,  

- mos të nxjerret priza elektrike nga rrjeti elektrik,  

- mos të kyqet zilja elektrike, -mos të pihet duhan, 

- drita mund të ndezet vetem kur nuk hetohet era e gazit, 

- mos u bazo vetem në mendimet tua por konsultohu edhe me tjeret, 

- të thirret personeli I autorizuar për gazna etj. 

 

http://image.slidesharecdn.com/mbrojtjanepunedheperpunimiimetaleve-140417034704-phpapp01/95/mbrojtja-ne-pune-dhe-perpunimi-i-metaleve-10-638.jpg?cb=1397706506
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 10.1.  Oksigjeni – o2  

Të gjithë ata të cilet punojnë me oksigjen duhet të dijnë: 

- ti ken rrobat e pastra sidomos pa vajra sepse në kontakt me 

oksigjenin mund të vetndizen,  

- veglat e punës,elementet nderlidhëse dhe copat për pastrim duhet 

të jen të pastra dhe pa yndyrna dhe vajra, 

- pastrimi dhe çyndyrizimi I elementeve duhet të behet me tretje të 

veçanta dhe terja duhet bërë në ajer ose me azot,  

- oksigjeni nuk guxon të ruhet në mediume ku ka materjale të cilat 

lehtë ndezen,eksplodojnë apo vetndezen,  

- rezervoari për oksigjen të gaztë me presion mbi 1.bar dhe oksigjeni 

I lenget duhet të jet I paster dhe pa materje ndezese, 

- vendzbrazja e oksigjenit nuk duhet të jet nga materjet qe ndezen 

(asfalt etj.),duhet të jet pa fuga dhe joporoz, 

- gjatë perdorimit të oksigjenit të lenget duhet kushtuar rendësi 

mbrojtjes së fytyres (me syza) dhe duarve (me dorëza)për shkak të 

temperaturave të ulta të cilat mund të shkaktojnë merdhirjen,  

- oksigjeni I paster perdoret në medicine,zhytësa dhe për djegie të 

sotisfikuar, 

- oksigjeni I paster nuk duhet të perdoret për pastrimin e materjeve 

nga goma,  

- oksigjeni nuk guxon të përdoret në ato mediume ku perdoret ajri i 

komprimuar,gjatë punes me MDB,për pastrimin e ashklave të 

drurit,për pastrimin e pluhurit (çfardo sidomos pluhurit të qymyrit) 

dhe të rrobave,   

- -oksigjeni nuk guxon të përdoret në zbrazjen e materjeve me 

presion,bartje pneumatike apo atestimin e enve nen shtypje,  

- në hapsirat punuese (prodhim, riparim,metalprerje, saldim,ngjitje 

etj.) ku ka mundësi qe të rritet koncentrimi I oksigjenit duhet të ket 

sistem të ventilimit, 

- në rast zjarri duhet perdorur pajisjet për fikjen e zjarrit ma materje 

të thata (CO2,azot etj.)të cilat duhen të jen të testuara se paku një 

here në vit, -gjatë punes me oksigjen ndalohet pirja e duhanit dhe 

perdorimi I flakes së hapur, 

http://image.slidesharecdn.com/mbrojtjanepunedheperpunimiimetaleve-140417034704-phpapp01/95/mbrojtja-ne-pune-dhe-perpunimi-i-metaleve-11-638.jpg?cb=1397706506
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- rrobat e punës qe permbajnë oksigjen duhet të ndrrohen ose të 

ajrosen,  

- hapsira në të cilen ruhen rrobat duhet të jenë në vendin ku rrymon 

ajri ashtuqe të ajrosen,  

- armaturat të lidhura në sistemin e oksigjenit duhet të 

hapen/mbyllen ngadal,  

- armaturat të lidhura në sistemin e oksigjenit duhet të testohen pas 

çdo pauze, 

- armaturat dhe elementet tjera të lidhura në sistemin e oksigjenit 

duhet të pastrohen me ajër të ngrohtë,ujë të vluar ose avull, 

- pajisjet ,makinat dhe instrumentet matëse në sistemet e oksigjenit 

duhet të jen të posaqme (destinuese), 

- kompresoret për punen me oksigjen duhet të evitojnë ndikimin e 

vajrave, 

- nuk prerferohet qe të ndrrohen kompresoret dhe të punojnë me 

gazna të ndryshme,  

- për izolim të pajisjeve dhe sistemit të oksigjenit (edhe rezervoarve) 

duhet perdorur materjalet qe nuk digjen (lesh xhami,lesh 

minera,poliuretan etj.), 

- ekzaminimi i rrjedhjes nepër sistemin e oksigjenit duhet bërë 

institucioni I autorizuar, 

- nese fundrrohet vaj në sistemin e oksigjenit do të çfaqet një aromë 

e pakëndshme, - 

- pas çdo riparimi të sistemeve me oksigjen duhet larguar drurin I 

cili është perdorur eventualisht gjatë intervenimit mekanik, 

- mbushja/zbrazja e sistemit me oksigjen behet në mbikqyrje të 

personelit dhe me tabela njoftese për kujdes dhe mosperdorim të 

zjarrit,  

- oksigjeni medicinal duhet të mbushet bartet dhe ruhet me bombola 

të posaqme pa ndonjë aromë karakteristike, 

- oksigjeni I gaztë gjatë frymmarrjes nuk ka ndonjë efekt të 

demshem pos veshtirësisë në ngopje me ajër,  

- në rast të lendimeve në lekurë duhet të mbulohet varra me fasha 

sterile ashtuqe mos të bie në kontakt me oksigjen të lenget ,të 

ndrrohet shpesh dhe mos të perdoren puder,vaj ose yndyrna për 

sherim, 
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- merdhirja eventuale e ndonje pjese të trupit nuk guxon te trajtohet 

me akull apo bore por të imobilizohet dhe të vazhdoi mjekimi 

spitalor etj.  

Objekti me të cilin është vendosur ena për oksigjen të lengët duhet të ketë 

tabelat e vërejtjës me këtë tekst:  

- Stacioni për oksigjen të lëngët, 

- Rrezik nga zjarri dhe eksplodimi,  

- Ndalohet pirja e duhanit dhe përdorimi i flakës së hapur,  

- Ndalohet puna me duarë rroba apo vegla të yndyrosura,  

- Ndalohet prania e jopunëtorve.  

Përdorimi i mjetëve për mbrojtjen personale është i detyruar Mbishkrimet 

në tabela duhet të jenë të dukshme dhe tabelat të vendosën në vendet të 

dukshme.  

 

Fig.1. Elementet qe paraqesin zjarrin 

 

10.2. Hidrogjeni-H  

Hidrogjeni është lendë djegëse qe ka perdorim të gjërë në teknik 

,perdorimi i tij paraqet veshtirësi dhe probleme për sigurinë në punë pasiqe 
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ka mundesi qe të rrjedhe nëpër të qarat e sistemit për efekt të vetive 

difuzive.Për efekt të sigurisë në punë me hidrogjen duhet qe: 

- gjithnjë të bëhet shiqimi vizuel I sistemit,  

- të behet se paku një here gjatë ndrrimit shqyrtimi i rrjedhjes -

shkalla e hermetizimit nëper vendet e mundshme bile me fluska 

sapuni nese nuk ka mundësi tjera, 

- të shifet dhe të evitohet mundesia e formimit të xhepave 

(lokalizimit) të hidrogjenit sidomos mbi tubacione të sistemit të 

hidrogjenit apo edhe në hapsirat e mbyllura-duhet të ventilohen 

keto hapsira se paku me 5 ndrrime të ajrit në orë ashtuqe të 

evitohet eksploziviteti, 

- nuk lejohet qe tubacionet bartese të hidrogjenit të vendosen afer 

tubacioneve të oksigjenit,klorit dhe acetilenit,  

- duhet qe të evitohet krijimi eventual I elektricitetit static, 

- mbushja ,ruajtja dhe transporti I hidrogjenit në bombola speciale të 

çelikut me 40.litra,6.m3 dhe presion deri në 150.bar,  

- deponimi I hidrogjenit do të behet në vende të posaqme ku 

parashef projektani dhe me lejen speciale të inspeksionit shteteror, 

- deponimi I hidrogjenit behet në hapsiratë hapura , me mbrojtje nga 

të reshurat dhe të ndara bombolat e mbushura nga ato të zbraztat,  

- deponija duhet ruajtur edhe nga shkarkimet elektrike dhe kontrolli 

vizuel duhet të jet permanent,  

- deponitë e medhe (centralet me 12 ose 24 bombola) per konsumues 

të medhenjë ndertohen shtepiza me mure të gjëra , me 

konstruksion kulmi të lehtë dhe të mbrojtura nga veprimi I diellit, 

- rrjeti elektrik duhet të bëhet ashtuqe mbrojtja antieksplozive të jet 

primare, -të vendosen shenjat e lajmërimit për rrezikun nga 

perdorimi I flakes,rreziku nga eksplodimi dhe ventilat të hapen 

ngadal etj.  

 

10.3. Monoksidi i karbonit –CO 

- Edhe pse ka shumë dilemma lidhur me emertimin e ketij gazi si gaz 

teknik, është e arsyeshme qe të analizohet si i tillë pasiqe në shumë vende 
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– furrlartat jo vetem të metalurgjisë së rendë përdoret si lendë djegse 

sekondare pasiqe lirohet sasi e madhe e këti gazi. Perdoret si lendë djegëse 

shtesë por për shkak të vetive të theksuara ngulfatëse kriteret e perdorimit 

të tij janë shumë të theksuara. Në sasira të vogla mund të çfaqet , sidomos 

kur djegia është jo e plotë, të motorat me djegje te brendshme dhe kaldajat 

e ndryshme,CO është shumë helmues CO ne ajer shnderrohet ne CO2. CO 

Iidhet me hemoglobinen e gjakut te njeriut dhe sulmon sistemin nervor 

dhe ate kardiovaskular .  

Motorat me benzin lirojne deri ne 8% CO nga produklet e djegjes . Vlere 

te madhe te koncentrimit te tij ka edhe ne tymln e duhamt. Ky gaz mund të 

paraqitet edhe në garazha dhe tunele. Një veturë me shpejtësi levizje rreth 

50 km/h liron 0,025 m3 /për çdo kilometer kurse një automjet transportues 

deri në 0,07. Në rastet kur levizja është e ngadalsuar (në rastet kur bëhet 

ekzaminimi i automjretit në pajisjet e kontrollit teknik) për efekt trafikut 

apo perpjetëze lirimi i CO mund të trefishohet. Koncentrimi vellimor i 

monoksidit të karbonit(CO) mbi 1% ngulfatë. Koncentrimi i CO është ne 

zonat me komunikacion normal 25 ppm (30 mg/m3) -ne zonat me 

komunikacion intenziv- 50 ppm (60 mgjm3) -ne zonat kur kemi gazra le 

djegies -3% (36 000 mg/m3) dhe ne mjediset ku pihet dahan mbi 50 

mg/m3  

 

10.4. Dioksidi i karbonit –CO2  

Dioksidi I karbonit nuk është gaz helmues në koncentrime të vogla deri në 

koncentrimin 0,03%. Për vlera të ndryshme të këtij koncentrimi themi se:  

- kur rritet koncentrimi I dioksidit te karbonit në ajër njeriu nuk 

ndihet mire, bile në koncentrimi vellimor prej 1% çfaqet rritja e 

frymmarrjes ashtuqe të kompenzohet marrja e oksigjenit dhe si 

pasojë e qendrimit të gjatë kemi kokëdhembje intensive,  

- kur çfaqet rritja e koncentrimit të dioksidit të karbonit në 3% rritet 

frymmarrja deri në dyfish dhe si pasojë çfaqet zvoglimi I të 

ndegjuarit,theksohet kokëdhëmbje,rritet tensioni I gjakut dhe pulsi, 
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- me rritje deri në 5%,frymmarrja veshtirësohet dhe pas gjysem ore 

çfaqen shenjat e helmimit-pra preferohet perforcim I personelit të 

kontrollit ose operimit sidomos ne mediume kur nuk funksionon 

ventilimi, 

- rritja e koncentrimit 5-10% çfaq aromen e ajrit sikurse uji I gazuar 

karbonik, e rritë kokëdhëmbjen, çfaqen pengesa në të 

pamë,konfuzitet në sjellje dhe humbje e vetdijes,  

- koncentrimi mbi 10% mund të sjellë gjendje komatike dhe 

vazhdimi I qendrimit në këtë medium mund të sjell vdekjen, 

- për efekt të peshes specifike të dioksidit të karbonit ma të madhe se 

e ajrit koncentrimi është më I theksuar afer siperfaqes së tokes-pra 

kur një person e humb vetdijen dhe bije duhet sa më pare qe të 

largohet ose ngritet më lartë,  

- në depo ku deponohet dioksidi I karbonit duhet të kët gjithnjë 

bombolat e shpetimit me oksigjen ashtuqe në hapsirat pa ventilim 

vizita duhet bërë me percjellës,  

- mjetet personale të mbrojtje në punë (dorezat për mbrojtje nga 

merdhirja dhe kepucet speciale) duhet perdorur në mjediset ku ka 

akull të thatë etj.  

 

 

10.5. Acetileni –C2H2  

Edhe acetileni si gaz teknik është lendë djegëse ku gjatë prodhimit,bartjes 

dhe shfrytëzimit duhet permbajtur disa kritereve me të cilat veprojmë 

sigurt: 

- gypat dhe elementet tjera të sistemit (baterive) të acetilenit nga 

bombola deri te ventili redukues kerkohet që të testohen në presion 

300.bar,  

- pasiqe acetileni shumë lehtë ndezet gjithnjë duhet pas parasysh 

mundësinë e çfaqjes së flakes afer bomboles,  

- qe të evitohet mundesia e eksplodimit në pajisjen më acetilen 

kerkohet qe projektanti gjatë dimnzionimit të tubacioneve ta merr 

parasysh mundeinë e djegies sidomos kur tubat janë më gjërë dhe 
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në mediumet e punës kerkohet qe ventilimi të behet me 6 ndrrime 

të ajrit brenda ore, 

- flaka e hapur është e rrezikshme siç paraqet rrezik edhe trupi me 

temperature të lartë-sidomos elektromotoret dhe nderprersit e 

rrymes të punohen sipas kriterit antieksploziv,  

- në sistemet e acetilenit zakonisht janë të instaluara pajisjet e 

ndaljes së flakes qoftë të thatë (kur diametri është I madh ) apo 

edhe të lagët (kur diametric është I vogel), 

- në sistemet bateri janë të vendosura poashtu edhe valvolat 

jokthyese, -koncentrimi I acetilenit në ajër deri ne 5% nuk 

kandonjendikim esvident ne frymmarrje,  

- për vlera te koncentrimit të acetilenit në ajër mbi 5% mund të 

çfaqen ngulqim sepse zvoglohet koncentrimi I ajrit,  

- per koncentrimin 20% kemi çfaqjen e kokëdhembjes dhe 

frymmarrjen e veshtirësuar,  

- kurse gjat koncentrimit 40% mund të krijoi mundësinë e humbjes 

së vetdijes dhe vdekjen. 

 

Fig.1. Shenjat e rrezikut gjate përdorimit te acetilenit 

 

10.6. Mediumet ftohese  

Pos tjerave mediumet ftohëse përdoren edhe në klimatizimin e autmjeteve 

andaj mediumet ftohëse paraqesin interesë për mbrojtjen në punë , pasiqe: 
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- të gjitha fluidet qe perdoren në tekniken e ftohjes paraqesin 

mundësinë e helmimit të organizmave të gjalla, 

- është definuar saktësisht shkalla e mundësisë së veprimit të 

dëmshem për fluide ftohëse të ndryshme,sipas koncentrimit 

maksimal të lejuar (KML), 

- organet e frymmarrjes preferohen qe te mbrohen me maska të 

posaqme ose aparatura e posaqme me oksigjen,  

- për rastin e rrjedhjes së amonjkut duhet përdor syzat e posaqme , 

- -për rastin e disa mediumeve ftohëse duhet të përdoren dorëzat e 

posaqme pasiqe ka mundësi qe të behet djegia në lëkurë,  

- ndikimet e mediumeve ftohëse të cilat dihen janë: 

 

11.  LËNDET DJEGËSE DHE MBROJTJA NË PUNË  

Lëndet djegëse konvencionale të cilat perdoren në kushtet tona janë: 

thengjilli,mazuti,nafta,benzini,gazi I lëngët natyral (GLN-LPG),biovaji 

(vaji bimor) etj. dhe jokonvencionale: Lëndet djegëse radioaktive.  

Krahas perparsive dhe aplikueshmerisë së domosdoshme të lëndve djegëse 

në përgjithësi, paraqiten veshtirësi të shumta për punen dhe shfrytëzimin e 

sigurtë të tyre. 

 11.1. Thengjilli  

Nuk paraqet ndonjë vështirësi gjatë shfrytëzimit të tij nga aspekti I 

mbrojtjes në punë.Problem kryesor është rrezatimi radioaktiv I cili nuk 

është I vogel dhe mundësia e vetndezjes së pluhurit të tij duke krijuar edhe 

mundësitë e shperthimeve.  

11.2. Druri  

Në aspektin e mbrojtjes në punë paraqet problem sidomos në ato makina 

ku behet perpunimi i mire i drurit sepse mund të krijohet mundësia e 

shperthimeve –eksplozionit lendimeve fatale per punetorin  .Kjo do të 
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thotë së në ket industri duhet kushtuar randësi dhe perkushtim na domenin 

e sigurisë në punë.  

11.3. Mazuti 

Nuk paraqet ndonjë vështirësi gjatë shfrytëzimit të tij nga aspekti I 

mbrojtjes në punë. Nafta –ka përdorim të gjërë në MDB,për startimin e 

punës në TEC, e për nevoja tjera.  

11.4. Lënda djegëse diesel  

Karakteristikat sipas DIN:  

Shenja e shkurtuar-D1, D2,Koncentrimi i lejuar maksimal në mg/m3 100, 

klasifikimi sipas sjelljes në zjarr -lëng i ndezëshëm, përmbajtja e 

materieve të dëmshëm 0.5 – 1%, ,klasifikimi i zjarrit të ndezshem të 

materies-zjarrë pa prushë dhe ngjyra - lëng i pangjyrë RREZIKU PËR 

SHENDET . 

Lëndet djegëse diesel shkakton helmime akute nëse thithen avujt e tyre me 

koncentrime të mëdha . Në rast të përbirjës shfaqet kokëdhëmbja , 

marramendja dhe dobësia. Në rast të prekjes së lëkurës së njeriut është i 

mundur irritimi i lëkurës. Në rast të thithjes së koncentrimeve më të 

medha të avullit dhe përbirja e lëndës djegëse diesel, duhet kerkuar 

ndihmën e mjekut . Në rast të derdhjes së lëndës djegëse diesel nëpër trup 

duhet larë ajo pjesë me sapun dhe ujë.  

Gjatë punës me lëndë djegëse diesel duhet patjetër të përdorën këpucët 

dhe rrobat mbrojtës. RREZIKU NGA ZJARRI -Lënda djegëse diesel është 

lëng i ndezshëm. Nuk ka rrezik të madh për shfaqjen e zjarrit në kushtet 

normale të punës dhe kur temperatura e lëndës djegëse dhe e ambientit 

sillet nën 303K. Reziqet shfaqen kryesisht për shkak të mundësisë së 

përmbajtjes së fraksioneve më të lehta në lëndën djegëse diesel . Përzierja 

e avullit dhe lëngut të lëndës djegëse diesel mund të ndizet: Me flakë të 

hapët, me hark elektrik, me thermi të shkuqur dhe shkëndi.  
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Këtu duhet vërejtur se lënda djegëse diesel ka nxehtësi të lartë 

volumetrike, kështu që edhe sasitë më të vogla , nëse ndizen , mund të 

jenë shumë të rrezikshme, në rast se kryhet fikja e zjarrit në fillim të 

shfaqjes së tij. Gjatë djegies krijohet në masë të madhe tymi me çrast është 

i vështirsuar shpëtimi i njerzëve dhe i pasurisë si dhe aksioni i fikjes së 

zjarrit.  

Në rastet e zjarrëve të vogla, lokale, në fillim të shfaqjes së tyre, zjarrin e 

fikë puntori me aparatin doracak, ndërsa në rastin e zjarrit më të madh, 

duhen njësitë e specializuara për këtë të zjarrfikësve. RREZIKU NGA 

EKSPLODIMI - Avujt e lëndës djegëse diesel me ajrin (0.6-2.5%) japin 

përzierje eksplozive.  

Avujt e lëndëve djegëse diesel janë më të randa se ajri. Rreziku më i madh 

nga eksplodimi shfaqet në temperaturën e ambientit mbi 313K. 

Eksplodimi i përzierjes mund të nxitet: me flajë të hapët , hark elektrik, 

thërmi të shkuqur dhe shkëndi.  

11.5. Benzini 

Përdoret për MDB.Gjatë rafinimit të petroleumit si dhe gjatë transportit 

deri në deponim dhe deri te konsumatori gjithnjë mund të çfaqen 

problerme të cilat kanë mundësi që të sjellin pasiguri në punë. BENZINA 

PER MDB- karakteristikat sipas DIN: shenjat e shkurtuar-BM-98 , BM95, 

BM86, koncentrimi maksimal i lejuar mg/m2 -300, klasifikimi sipas 

sjelljes në zjarr-lëng që ndizët dhe që digjet,-përmbajtja e materialeve të 

dëmshme- 0.6gPB/100ml për BM-95 0.1%S, klasifikimi i zjarrit sipas 

llojit të materieve të ndezëshme-zjarr pa prushë, zjarri nuk fiket me ujë me 

vrushkull të plotë , ngjyra- lëng i pa ngjyrë. RREZIKU PËR JETË - 

Koncentrimet e larta të avullit të benzinës mund të sjellin deri te humbja e 

vetëdijes, koma dhe vdekja. Shkaktar i kësaj është çrregullimi i punës së 

zemrës dhe organeve të frymarrjes.  

Në rastet më të lehta: dehja, shpesh e përcjellur me halucinacione 

kohëshkurtëra. Futja orale e sasisë nga 30-40ml sjellë deri te euforia, 

shqetësimi , konfuzioni, kokëdhëmbja dhe vjellja. Helmimet kronike 

shprehen me kokëdhembje, marramendje, humbje të apetitit, neurozë,të 
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mukozës së hundës, bronkëve etj.Vie deri te ndryshimi i fotografisë së 

gjakut. Në rast të thithjes së sasive të mëdha të avullit dhe te përbirjes së 

benzinës , duhet kërkuar ndihmën e mjekut.  

Në rast të derrjedhjes së benzinës nëpër rroba dhe trup, rrobat duhet hequr 

dhe të lahet pjesa e kontaminuar e trupit me ujë dhe sapun. 

Gjatë punës me benzinë motorikë duhet gjithsesi të shfrytëzohen rrobat 

dhe këpucet mbrojtës. RREZIKU NGA ZJARRI - Benzinamotorrike është 

lëng që ndizet lehtë dhe që digjet. Me rastin e djegies benzina ngrohet në 

mbrendi, duke krijuar një shtresë hermetike e cila vazhdimisht rritet 

(70cm/h). Rreziku nga zjarri është gjithmon prezent kur temperatura e 

lëndës djegëse sillet në mes 236-286K  

Përzieja e avullit dhe lëngut të benzinës mund të ndizët me: flakë të hapët, 

hark elektrik, thërmi të shkuqur dhe shkëndi. Në rast të djegies më të gjatë 

të benzinës, e cila krijon shtresën hermëtike, shpenzimi i mjeteve për 

fikjen e zjrrit dhe zgjatja e fikjes rritet.  

Gjatë djegies shfaqet në masë të madhe tymi me çrast vështersohet 

shpëtimi i njerzve dhe pasurisë si aksioni i fikjes së zjarrit.Në rastin e 

zjarrit të vogël lokal, në fillim të shfaqies së tij, zjarrin e fikë puntori me 

aparat doracak, ndërsa në rastin e zjarreve më të mëdha, njësitë e 

specializuara për këtë qellim të specializuar.  

RREZIKU NGA EKSPLODIMI- Avulli i benzinës me ajrin (1.0-5.0%) 

japin përzierje eksplozive. Avujt e benzinës motorike janë më të rëndë se 

ajri .Rreziku nga eksplodimi lindë kur temperatura e ambientit është mbi 

246K. Eksplodimi i përzierjes mund të ngacmohet me: flakë të hapur, hark 

elektrik, thermi të shkuqur dhe shkëndi. 

11.6. Biovaji 

Vaji I bimve – paraqet edhe një hap drejtë shfrytëzimit ekologjik por edhe 

të sigurisë në punë nga produktet e natyres.Prodhohet nga bimet – 

panxhari,luledielli etj. Shfrytëzohet për ngasje të automjteve dhe për 

ngrohje.  
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11.7. Gazi i lëngët natyror–gln (liquiefied petroleum gas- lpg)  

Eshtë lendë djegëse qe ka perdorim të gjërë në ato vende ku ka mundësi. 

GLN perdoret në industri ,automobilizem ,amvisni – për ngrohje dhe 

kuzhinë. Përbërsi kryesor i tij është metani. Nga aspekti I mbrojtjes në 

punë ,perdorimi I GLN paraqet veshtirësi në sigurin e personelit për shkak 

të vetive :  

- ngulfatëse (helmuese),  

- lehtë të ndezshme dhe  

- eksploduese (sidomos bartja dhe depozitimi).  

Supozohet qe në botë sot ka afersisht 5 milion automjete të cilat 

punojnëme gaz të lënget natyror , çmimi i së ciles lendë djegse është për 

gjysem ma lire sesa benzini, mirëmbajtja e ketyre automjeteve është shumë 

më e lire. Nga aspekti ekologjik automjeti i cili punon me GLP ndotë më 

pak sepse:  

- -nuk liron shumë tym , plumb,grimca materjale (PM),pak okside të 

squfurit ,CO2 dhe hidrokarbure (CH), 

- -puna e motorit është ma e qetë dhe qendrushmeria e tij rritet 

afersisht per 35%, 

- -cilindrat e motorit ma pak konsumohen, -rritet qendrushmeria e 

vajrave lubrifikuese,  

- -dyfishohet qendrushmeria e katalizatorit, 

- -produktet e djegies janë shumë ma pak ndotëse etj.  

Me veti pothuajse te ngjajshme janë edhe të gjitha lëndet djegës: 

- -grupi S (gasi I rrjetit dhe kreking gasi),  

- -grupi N (gazi I tokes dhe gazi I naftës),  

- -grupi F (gaznat e lëngëta-propa,butan etj.) dhe 

- -gazrat e perzira 2 ose 3 –grupi I gazrave me ajër.  

Sipas emertimit komercial gaznat teknike si lendë djegëse janë: 
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- gazi I furrave ( grotleni, gjeneratorik, i koksit, i thengjillit të gurit , 

sauggas –i , etj.), 

- gazrat tjera (propani,butani, i vajit, i rrjetit komunal, metani, i 

tokes etj.). 

11.8. Siguria gjatë punes me lëndë djegëse  

Prodhimi ,deponimi dhe ruajtja e lëndve djegëse paraqet shkallë rrezikut sipas 

normave duke filluar nga prodhimi,vendzbrazja ,ruajtja dhe te konsumatori. 

Udhëzime për punë mund të konsiderohen njësoj të rëndëshishme si për 

prodhimin ashtu edhe për punë në instalimin e depos dhe në vendet e zbrazjes. 

Të gjitha punët mund të jenë shumë të rrezikshme dhe të damshme, sepse 

mund të ketë pasoja serioze në punë , e deri te humbja e jetës së puntorëve. 

Udhëzimet kanë të bëjnë me përdorimin e veglave gjatë kryerjes se këtyre 

veprimeve. 

    Zonat e rrezikut nga shperthimi i zjarrit-Zona I përfshinë: 

- brendin e rezervoarit, 

- shahtin mbi hapjen hyrse të rezervoarit në të cilin janë vendosur 

kyqjet për mbushje,  

- automatin për mbushje, matësin e rrjedhjes, 

- armaturen dhe paisjen tjetër e cila përben tërsin e aparatit për 

mbushje. 

Zona II përfshinë:  

- hapsirën rreth hapjes hyrese të rezervoarit nëntoksor, gypin për 

ajrosje dhe valvolen me rreze 3m të matur horizontalisht dhe me 

lartësin 1m mbi shahtin gjegjës, valvolën dhe gypin për ajrosje të 

matur nga toka. 

- hapsiren e objektit për vendosjen e përsonelit të punësuar në të 

cilin mbahen lëngjet e ndezëshme të grupit të I , II dhe III. 

Zona III përfshinë: 
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Hapsiren rreth terenit rrethues me gjërsi 5m horizontalisht nga skaji i zones II 

dhe me lartësi 0.5m matur nga toka.  

a) Në Zonën II nuk guxojnë të gjinden hapjet e kanalizimit për 

largimin e fundrinave atmosferike, gropat dhe kanalet e hapëta për 

kabllo dhe gypa.  

b) Me përjashtim nga rregulloret e permendura, në zonat II dhe III 

lejohet hyrja dhe dalja e automjeteve pa mbledhësit e shkendiave.  

 

 

12. MATERJET TE RREZIKSHME DHE MBROJTJA NE PUNE 

Materiet e rrezikshme janë ato materie te cilat para prodhimit, transportimit (te 

mbrendeshem), shfrytzimit manipulimit jane shum te rrezikshme dhe te 

damshme per shendetin e njeriut, por edhe mund te shkaktojn dame ne te mira 

materjale. Do te thotë ato mund ta dëmtojnë mesin jetsor dhe te punës, te 

gjitha këto materie ne te llojit dhe grupeve mund te ndahen ne baze te 

normave ndërkombëtare te cilat baze rregullojnë përdorimin e tyre 

transportimin dhe deponimin.  

Me këto rregullore dhe marrëveshje janë përfshi mase 50.000 materie te 

rrezikshme te cilat I ndajmë ne 9 klasa dhe atë:  

 Klasa 1a Matjet eksplozive; 

 Klasa 1b lëndet për mbushje te materieve te rrezikshme; 

 Klasa 1c Mjetet për mbushje, lëndet e ndryshme; 

 Klasa 2 Gazrat e ndryshëm, ne gjendje te lënget dhe nën presion;  

 Klasa 3 Lëngjet e ndezshme; 

 Klasa 4.1 Materiet e ndezshme te ngurta;  

 Klasa 4.2 Materiet e vetndezshme; 

 Klasa 4.3 Materiet te cillat ne kontakt me ujin krijojn gazra te 

ndezshem; Klasa 5.1 Materiet oksidues;  

 Klasa 5.2 Materiet peroksid okside;  

 Klasa 6.1 Helmet;  
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 Klasa 6.2 Materiet helmues – ndotëse; 

 Klasa 7 Materiet radioaktive; 

 Klasa 8 Materiet korodive brejtëje;  

 Klasa 9 Materiet te tjera te rrezikshme;  

Klasa 1-Materiet e forta kimike te cilat kane karakteristika veprime te jashtme 

(ramje apo ferkim) eksplozivet kimike lirojnë energji ne formë nxëhtesije apo 

gasra . 

Ne zona te rrezikshme ne vende te dukshme me ligjet ne fuqi duhet dhe e 

obliguar është te vendosen shenjat e rrezikut me përmbajtje nga pikat e 

larteshenura. 

Gjithashtu ne zona te rrezikut instalimet duhet te jen ne “EX” instalim. Mjetet 

transportues, te cilat transportojnë lendet e lehtendezshme duhet apo te 

obliguar janë te bejn përtokzimin gjat ngarkim shkarkimit, si dhe te vendos 

perfshisin ao terheqsin e shkendijave ne gypin fryers. Gjersa puna e motorit 

dhe paimeve për nxemje te kabinës duhet te jete e ndërpre, pos nëse motori i 

mjetit transportues nevojitet për ta future ne punë pompën apo te paimeve 

tjera për zbrazje.  

Klasa 4- Materiet ndeze te forta janë ato materie te cilat kur janë ne gjendje te 

terur, mund lehte te ndezën ne kontakt me flaken apo shendin (fosfori, 

celuloidi, nitroceluloza, fosfori i kuq etj). Materiet e vetndezshme ndezen ne 

kontakt me ajrin apo ujin pa ndihme apo me burimet e ndezjes ( fosfori bardh 

dhe i zi, mbeturinat te hudhura nitroceluloza, filmat, pamuku dhe lecka te 

perlyra). Materiet te cilat bin ne kontakt me ujin zhvillojnë krijon gazra te 

ndezshëm e te njëjtët ndezen ne kontakt flaken dhe shkëndija.Këto materjale 

janë: Natriumi, kaliumi, kalciumi, kalcium karbit, alkalin silici etj.me 

shembullin e reakcionit te kalcium karbidit me uji eshte shum eksploziv. 

Klasa 5- Materiet oksidues ne kontakt me materie te tjera mund te shkaktoj 

zjarr (hloridi, përflorati, përoksidet alkali, metalet dhe përzirjet e 

tyre).Peroksidet organike janë materie organike me shkallë te lartë oksidimit 

te cilat mund te shkaktojnë shumë pasoja për shëndeti e njeriut dhe dëme tjera 

materiale. Numri i madh te peroksideve organike janë te prirur për ngritjen e 
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temperaturës pran te cilles mund te eksplodojnë. Për shkak te stabilitetit ndoni 

nga to mund te deponohen dhe te transportohen ne temperature te ulte. 

Klasa 6-Helmet janë materie sintetike, biologjike apo me prejardhje natyrore 

dhe preparate te prodhuar nga këto materie te cilat futen ne organizmin e 

njeriut permes te kontaktit, mund te rrezikojnë jetën dhe shëndetin e njeriut si 

dhe te dëmshme për rrethinën. Helme llogariten materiet te cilat kur futen ne 

organizmin e njeriut me sasi te vogël do te bëjnë ndryshime ne funksionet 

normale ne organizëm, apo vjen deri te dëmtimet e përkohshme apo te 

vazhdueshme. Mvarsisht nga dozat e marrura ne organizem helmet ndahen ne 

kater grupe (I,II,III dhe IV). Ku ma te rrezikshme janë helmet e gupes se I, ku 

nevojitet sasi shumë vogël te depertoi ne organizëm dhe te shkaktoj vdekjen 

për shkak te helmimit. Helmimi mund te jetë akut- kur për kohe te shkurt ne 

organizëm merret sasi e madhe e materieve helmues. Kur sasi te vogla futen 

ne organizëm për nji kohë te gjate te materieve helmues ato do te ndikojnë ne 

mënyrë kronike. Disa nga materiet helmues mund te jenë eksplozive, te 

ndezshme apo oksidues, dhe si te tilla mund te shkaktojnë zjarr, disa prej tyre 

mund te kenë edhe veti te brejtjes. Materjet helmuse jane ato materje te cillat 

përhapin erë te pakandshme e cilla futet ne organizem ku përmbajn ne vete 

mikrroorganizma toksike për te cillat dihet se mund te shkaktojn smundje 

ngjitse te njerzit dhe kafshet ( lekura e fresket apo e vjeter, hedhurinat pas 

prodhimit, tutkalli, fekaljet dhe mbeturina te tjera). 

Klasa 7- Materiet radioaktive janë ato materie te cilat përmban atome 

radioaktive. Radioaktivitet do te thotë aftësi e nji trupi për te emitua rreze 

radioaktive , ky është nji proces ku ne te cilin trupi gjatë imitimit shkatërrohet.  

Rrezatim nga rrezet alfa (qendra e atomit te heljumit) neqofse keto rreze 

depertojn ne organizem shum jane te rrezikshme per shendetin e njeriut.  

Rrezatimi nga rreze beta ( elektroni ) ka veprim te madh me mundesi te 

jonizimit duke u futer ne trup per disa centimetra.Rrezatimi nga rrezet gama 

përbehet prej valve elektromagnetike me vale shumë te shkurta këto rreze 

depërtoj neper trup por shkalla e jonizimit është shumë ma e vogël. Materiet 

radioaktive janë ato materie me te cilat aktiviteti specifik kalon 74 bekerela 

(0,02 mikrokiri) për gram.  
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Klasa 8 -Materiet koreduse brejtese janë ato materje te cillat ne kontakt me 

materie tjeter apo organizma shkaktojn ndryshime apo demtime. (acidi 

sulfurik, acidi azotik, bromi, natrium hloridi, hidroksidi, elementat halogen)  

Materiet korodive ne kontakt me organizmin e njeriut shkakton dëmtime te 

medha ne lëkur, sy, organet e frymarrjes pos kesaj, disa raste mund te 

shkaktojn temperature te madhe. Zhvillimit i gasrave dhe avujve, si dhe 

shkaktim te zjarrit apo eksplozivit.Te nje numer i madh materjeve koreduse 

(acide dhe baza) koncentracioni ma i vogel mund te shkaktoj pasoja te 

rrezikshme Neutralizimi i acideve bahet përms te bazave.  

Klasa 9- Materiet tjera te rrezikshme janë ato materie te cilat gjate 

transportimit paraqesin rrezik dhe te cilat nuk mund ti radhisim ne klasat e 

lartëshenura (azbesti, akulli that, materjet magnetike etj.) . 

Materiet rrezikshme mund te llogariten lëndët e para prodhues materie dhe 

hedhurina - neqofëse kanë veti të atyre materjeve. 

 

13.  MBROJTJA NGA ZJARRI - PAJIMET PËR MBROJTJE 

NGA ZJARRI DHE TEMPËRATURA 

Këto pajime kanë aplikim mbrojtjen e përsonelit të rrezikuar apo të ndoni 

sendi me vlerë nga zjarri e gjithashtu nga temperature e jashtëmase. Në keto 

grupe paimesh bëjnë pjesë: rroba mbrojtëse (të azbestit dhe tempeksi) dhe 

mbshtjellësit nga azbesti apo tempeksi. Rrobat nga azbesti-Rrobat e azbesti 

përbahen nga pantollanat, bluza, kapela, dorzat dhe qizmet.  

Rrobat e azbestit mbrojn nga nxëhtësia duke ju falenderuar ngjyres se 

ndritshme e cilla zmbraps rrezatimin e rrezeve. është konstatuar se me rroba te 

azbestit nuk mund te hyhet ne zjarr, por me to mund te punohet ne afersi te 

zjarrit, e randesishme është edhe gjendja shendetsore e përsonit I cilli ka 

veshur Rrobat mbrojtëse tempeks -Për dallim nga rrobate azbestit rrobat 

tmpeks janë punuar nga pelhura e thurur shpesh ne vek, te lyra me ngjyr 

speciale të bardhë qe shkelqen apo janë te mveshura me foli speciale të 

shkelqyshmëris së lartë. Këto rroba kanë aftësi ma te madhe për reflektimin e 
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nxehtësis kurse sipërfaqja e lëmuar siguron izolimin thuja të plotë. Me to 

mund te kalohet edhe nëpër zjarr dhe të qendrohet aty deri ne 20 sekonda . Me 

këto rroba mund te punohet afer zjarrit me temperature deri 1500 C, dy tri 

metra larg kjo temperature zvoglohet prej 90- 95% andaj kjo temperature 

është durushme për zjarrfiks.  

Mbshtjellsit e azbestit-Mbshtjellsit e azbestit ashtu edhe ato tempeks, kanë 

detyrë krysore të mbrojnë disa sende nga zjarri gjatë shpetimit. Gjithashtu këta 

mbshtjells mund te përdoren edhe për mbulimin e përsonave qe I nxjerrim nga 

zjarri . 

13.1. Aparatet e dores për fikje të zjarrit.  

Aparatet e dores për fikje të zjarrit janë paime shum praktike te cilat sherbejn 

për shurje të zjarrit fillestar. Pesha e qdo aparati veq e veq nuk mund të kaloj 

peshen mbi 20 kg. nese është I mbushur. Këto aparate aktivizohen permes te 

shtypjes qe çdoher duhet të domionoj ne aparat apo shtypjes e cilla duhet të 

mbretroj ne momentine e aktivizimit. Keto paime përdoren për mbrojtje nga 

zjarri ne puntori të ndryshme, depo, si dhe objekte të ndryshme. Sipas 

materjalit te cilin e bartin ne vetë aparatet për fikje këto aparate I ndajm në: 

Aparate për fikje të lënget, Aparate për fikje me shkumë, Aparate për fikje të 

thatë, Aparate përfikje me dioksid karboni, dhe Aparate për fikje me tetraklor 

karboni Aparatet për fikje të lëngët- Këto aparate sherbejnë për fikjen e të 

gjitha zjarreve qe janë ne fazen e pare fillestare pos derivative të naftes, 

stabilimentet elektrike dhe materjeve qe ne kontaktë me uji zberthehen dhe 

formojn gazra helmus, djegse apo eksploduse. Pos kësaj këto aparate nuk 

përdoren për fikje te zjarreve ne ato materje me të cillat lengu I cilli del nga 

aparati mund të bëjë dëmë.  

Këto aparate ndahen në:Aparate te mbushura me uji bazik dhe aparate te 

mbushura me uji të paster  nga ana e jashtme e enës gjinden dy dorza për 

bartje dhe veshëz për varje. Ne brendi te enes gjindet gypi përqus gjysem 

rrethor I cilli është ngjitur për buzez dhe qon deri ne anen tjeter të enës. Ne 

fytin e aparatit vendoset shportëza ne form site e plumbit e cilla sherben për 

vendosjen e ampules me thartinë.Për mbushjen e ketyre aparateve sherben një 

qese sodë bikarboni dhe një ampulë e qelqt në të cillen gjindet e koncentruar 

thartira sulforike. 
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 Ne rastë te përdorimit të aparatit, ate duhet tundur mire, të kthehet mbrapshtë 

ne menyrë qe meshusi të jetë në anen e poshtme. Me tër aparatin i mshohet 

mshusit për ndonjë mjeti të forte. Keshtu keputet siguresa, thehet ampula e 

qelqit, thartira sulforike përzihet me sodden bikarboni duke krijuar reaksioni 

kimik qe krijojnë gazra te cillet shtynë (bejn presion) qe lengu të del nepër 

buzez.Meniher pas përdorimit aparatin duhet pastruar dhe mbushë.  

 Fig.1. Aparate te dores per fikje te zjarrit 

 

Aparati dorës për fikje me shkum kimike- Me aparatin e shkumes kimike 

mund te fiken të gjitha zjarret pos atyre të ne stabilimente elektrike. Përdoret 

posaqerisht për fikjen e lengjeve qe ndizen lehtë( benzina, vaj).Aparati I dorës 

për fikje me shkum kimike përbahet nga pjeset e njejta, ku te njejtat vellime 

për mbushje, punohet nga i njejti materjal si aparati për fikje të langet UK, me 

te vetmin dallim se ky ka nji enë të brendshme me vellim prej 1.5kg. 

13.2.  Aparati i dorës për fikje të thatë “C” 

Aparati për fikje të that mund te përdoret për fikje të te gjitha zjarreve, mandej 

edhe zjarret ne stabilimente elektrike me tension te lartë. Mase shpeshti 

përdoren për fikje të derivative te langta qe ndizen lehtë dhe zjarreve ne 

bybloteka , muze etj. Ne bazë te standaredeve ekzistuse aparatet për fikje te 

thatë kanë këto madhesi:C-1, C-2, C-3, C-6, C-9 dhe C-12. Numri pas 

shkronjes C tregon sasin e pluhrit për fikjene aparat.Punohet edhe aparate me 

mbushje prej 1,5 kg pluhur. 

https://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.fahrenheitfire.co.za/images/EXT1.JPG&imgrefurl=http://engjujtshqiptare.forumotion.com/t2467-sigurija-ne-pune-dhe-mbrojtja-e-punetorit&docid=MYa6JgX9m2oUNM&tbnid=IdFXqEbQV_1mVM:&w=354&h=300&bih=748&biw=1518&ved=0ahUKEwiKxouZl_rOAhVJShQKHR7uDMoQMwg_KBcwFw&iact=mrc&uact=8
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Mbushjet për këto aparate janë paqetime origjinale të pluhrit për fikje me 

pëshë të caktuar dhe dyoksidit të komprimuar në bombolën e qelikt. Pluhuri 

për fikje të thatë nuk pranon lageshtinë por edhe nuk e përqon rrymën. Pluhëri 

për fikje në sasi të caktuar hudhet ne enën e aparatit pastaj mbyllsi me 

bombollën me CO2 te komprimuar lidhur me enë. Para mbylljës se enes duhet 

vertetuar se a është ne rregull pllaka mbyllse e gomes. Në raste të aktivizimit 

te aparatit veprohet sipas udhzimeve të prodhusit.  

Gazi me ndihmen e shtypjes hynë ne aparatë dhe e shtyn pluhrin qe te del me 

shtypje nëper zorrën e gomës dhe nepër fishkallë deri ne vendin kun e e 

orjentojmë. Me kete aparati mundë të fiken të gjitha zjarret, mandje edhe 

zjarret ne stabilimentet elektrike me tension të lartë. Aparati CO2 përbahet 

nga : Bombolla e qelikt ne të cilen gjinden dioksidi I karbonit I komprimuar 

ne gjendje te lëngët, ventillit për shtypje te madhe me ventill sigurus, zorres 

shtytse (përcjellse) të armiruar dhe fishkalles ekspanzione  

Brenda bomboles se qelikt gjindet zorra vertikale e ne anen e jashtme zorra 

për bartje. Ne pjesen e poshtme te aparatit gjindet hallka e metalit. Keta 

aparata te dores prodhohen me madhesi prej 1-6 kg. Mbushja e aparatave me 

dioksid karboni kryhet ne ndermarrjet qe prodhojn gazra te komprimuar. Kur 

te perdoret aparati fiskaja nxiret nga vendi I vetë dhe hapet ventilli ne 

bombolë. Dioksidi karbonit kalon nëpër gypin vertical me shtypje të lartë e 

pastaj nëpër zorren përcjellëse ne fishkallë, nga e cilla del fisku I dioksidit të 

karbonit pjesrishtë I lëngët e pjesrisht në form të pluhrit te bores e qe ka një 

temperature prej minus -79 C. Haloni si mjet për fikje të zjarrit është paraqitur 

shum vonë dhe ka nji përvoj disa vjeqare. Haloni është gas I cili ne bombollë 

është ne gjendje të langet nga se është I shtypur. Përbahet nga atomet e 

bromit, karbonit dhe florit, andaj dhe shkurtesa “BrCF” janë simbolet e ketyre 

elementave kimike. Është mjaftë efikas ne fikjen thuja të gjtha zjarreve. 

“BrCF” nuk përqon rrymën dhe për atë përdoret edhe për fikje të zjarreve ku 

ka rrym nenë tension deri ne 1000,000 volt, është mjaft efikas për shurje te 

zjarrit edhe ne paimet elektronike nuk le kurfar gjurme.Haloni mund te 

përdoret aty ku përdoret edhe dioksidi I karbonit, por është shum ma efikas se 

ai. Aprati me halon mund te mbushet ne bomboll prej 1,2,3,6 madje edhe 12 

dhe 25 kg. Konstrukcioni është I njejt si të aparatet e tipit “C” ( me pluhur). 

Ne enen e jashtme vendoset sasija e caktuar e BCF (haloni) I cili nxirret nga 

aparati me shtypjen e gazit inert azotit.Haloni 1211 I cili nxirret nga aparati 
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me shtypjen e gazit inert azotit. Haloni 1211 nuk është toksik (helmus) për 

njerz andaj dhe preferohet për përdorim.  

13.3.  Mjetet për dozimetri dhe detekcion  

Kohes se fundit qdo her ma shum janë present gazërat ndezes ne industri këta 

gazra te përzir me aëjr bëjnë përzirje eksplozive , aty ku ndodhen ne mes të 

zones se ulet dhe të lartë të eksplodimit , ku mund te ekzistoj ndoni burim I 

temperatures ne afersi dhe ne ate vje deri të eksplodimi këta gazra janë pa 

ngjyrë shije dhe erë , prezenca e tyre veshtir të zbulohet apo hetohet.  

Zbulimi i hershem dhe me kohë I këtyre gazrav do të thotë mbrojtje e mesit të 

ambientit. Mjetet për zbulimin e hershem te këtyre gazrave quhen detector të 

gazit apo eksplozimeter i cili regjistro gjdo tejkalim kufirit të lejushemeris ne 

ajr apo atmosfer 20% të kufiri i fundit. Eksplozimetri zbulon se a ka ardhe 

deri te tejkalimi i prezences se ketyre gazrav, dhe verteto se koncentracioni 

gazit ne hapsir është ne mesin e kufirit të lartë dhe të ulet. Metodat e 

detekcionit te gazit bahen principe te ndryshme kimike dhe fizike Detekcioni I 

gazrav reagensav kimike, “ djegjes katalitike, “ ne bazë të sinjalizimit 

terrmik“, “ principit gazrav defuziv “ gjysem perçues elektrik. Nga 

varshmerija e përdorimit eksplozimetrat ndahen: Te levizshem për raste të 

shqyrtimit Stacionar me sonda të detektimit Detektoret me sonda funkcionojn 

ne shtepizë me pjesen e lartë të shtepizës ndodhet nji dalje qe mundson 

cirkulim të ajrit, ky tip I detektorve është I lidhur me central dhe alarm, ne 

pjesen e saj të parë ndodhen, indikatoret me dritë alarm dhe indikatoret me za 

alarm.Ne raste të detekcionit të gazrave janë të kyqur si drita dhe zeri, disa 

nga mjetet për dozimetri dhe detekcion Disa nga llojet e dozometrave të 

levizshem Detektoret e tymit mund te jen:  

a. lajmerusit jonizus te zjarrit te cillet reagojn ne prodhime te djegjes 

te cillet ndikojn ne ndryshimet jonizuse te rrymave ne komoren 

radioactive te lajmrusit. 

b. lajmerust optic te tymit te cillet reagojn nga produktet e djegjes te 

cillet qojn deri te apsorbimi apo shperndarja e drites infra te kuqe. 

c. lajmerusit e gasit, te cillet reagojn ne prodhimet e gasit qe vin nga 

djegja gjegjsisht temperatura. 

d. lajmerusit e flakes te cillet reagojn rrezet e emitura prej flake.  
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Neqofse fazat e vazhdimit mund te llogariten. Neqofse ne fazen e zhvillimit te 

zjarrit mund te llogaritet me tymim ne fillim te zjarrit(ku zhvillimi tymit, 

temperatures se vogel, rrezatim te flakes) shfrytzohen detektoret e tymit. Ne 

qoftse ne faze e vazhdimit te zjarrit mund te llogarisim me shpejtsi te 

zhvillimit te zjarrit, (zhvillim ishpejt I tymit, pak temperature dhe rrezatim te 

flakes) shfrytzohen detektoret e tymit terrmik dhe kombinimet e tyre. 

Detektoret jonizus te tymit reagojn ne produkte jo te pashme te ndezjes, te 

cillet janë present te shumica e zjarreve ne fazen fillestare, ku me kete 

mundson zbulimin e zjarrit ne fazen fillestare pa mbrri permasa te medha.. 

Detektori foto elektrik I drites, reagon ne produktet e djegjes ne madhesi 2 

deri ne 20 milimetra (mikrrona) posaqerisht janë te përshtatshemper zbulimin 

zjarret te cilat tymojn, te cillat ngadal zhvillohen. Punon ne princip te 

detektimit grimcat reflektuse te drites, shembullin e zbulusit te drites. Pjeset e 

tymit depertojn ne detektor dhe reflektojn driten I cilli bjen foto transmetus I 

cil percjell signal te posaqem. 

 

14. RREZIQET E PËRGJITHSHME, DËMTIMET DHE MASAT 

MBROJTËSE NË HAPËSIRËN PUNUESE 

Teknologjia bashkëkohore, automatizimi dhe modernizimi i proceseve 

prodhuese për çdo ditë e ndërrojnë qëllimin e caktuar (destinimin) të punës së 

njeriut. Punëtori për kohë të njëjtë është i detyruar t’i kontrolloj në punë më 

shumë makina, që shpejtë dhe në mënyrë precize të reagojë në sistemet 

ekzistuese komanduese. Do të thotë, prodhimtaria moderne në njërën anë e 

lehtëson veprimtarinë nga aspekti i mundit fizik, ndërsa në anën tjetër, i rritet 

obligimi dhe përgjegjësia, sepse në këtë situatë punëtori paraqitet si 

kontrollues i prodhimtarisë.  

Kualiteti dhe kuantiteti i prodhimeve drejtpërdrejt varet nga profesioni dhe 

aftësive punuese të punëtorit i cili e kontrollon procesin teknologjik. Në suaza 

të këtyre obligimeve dhe programit, duhet të mbahet aftësia punuese e 

punëtorit në nivelin me të cilin realizohet efekti i programuar. Në shëndetin 

dhe aftësive punuese të punëtorit në masë të madhe ndikojnë faktorët e 

hapësirës punuese.  
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Këta faktorë në relacionin NJERI-MAKINË lajmërohen si të lidhura prej të 

cilave shumë varet efekti i punës, përkatësisht ata lajmërohen si faktor 

ergonomik të cilët drejtpërdrejt ndikojnë në aftësinë punuese, e me këtë në 

tërësinë e prodhimtarisë. Kërkesat për kualitetin e prodhimtarisë më të madh 

mund të arrihet nëse, përpos tjerash, duhet pas kujdes edhe në vlerën e 

faktorëve të cilët e kushtëzojnë konformitetin e hapësirës punuese në të cilën 

çdo ditë e më tepër rritet kujdesi për kualitet.  

 Duhet pas parasysh edhe faktin se prodhimtaria bashkëkohore nga secili 

punëtorë kërkon personin komplet (profesional, të shëndetshëm, kreativ ndaj 

punës, etj.), dhe se aftësia punuese e njeriut në prodhimtari krejtësisht nuk 

varet nga hapësira punuese, veç edhe nga masës së mirë të hapësirës jetësore 

në përgjithësi (kushtet e banimit, raporti në familje, pushimi dhe rekreacioni, 

etj.).  

Procesi teknologjik dhe operacionet e punës ndikojnë në vlerat e faktorëve të 

hapësirës punuese dhe do të jenë burim i rreziqeve dhe dëmeve. Për këtë arsye 

punëtori duhet ta njoh mirë procesin e punës dhe teknologjik edhe atë jo 

vetëm në rrethin e veprimit, por edhe më gjerë. Njohja e procesit teknologjik 

nënkupton njohjen e: karakteristikën e materialit, mjetet e punës dhe mënyrën 

punuese të regjimit të punës dhe teknologjik.  

Pasi që se secila teknologji e punës ka specifikat e veta, është e nevojshme që 

me këto të njihen punëtorët, kuadri teknologjik në organizatën punuese. 

Faktorët që ndikojnë në gjendjen e hapësirës punuese në reparte janë: faktorët 

mikroklimatik, rrezatimi i nxehtësisë, ndriçimi, zhurma, vibrimet, rrezatimi, 

gazrat, avulli, pluhuri toksik dhe interno, rreziqet mekanike, rreziku nga 

rryma, etj.  

 

 

15.NDIHMA E SHPEJTË, SI TA JAPIM ATË 

15.1. Rëndësia e dhënies së ndihmës së parë 
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Ndihma e parë – kuptojmë zbatimin e ndihmës mjekësore në vendin e ngjarjes 

të të sëmurit apo të të lënduarit, gjatë transportit si dhe në institucionin 

shëndetësor përkatës, me qëllim të mënjanimit të drejtpërdrejtë të shkaktarëve 

të rrezikut, që e keqësojnë gjendjen shëndetësore të të sëmurit ose të të 

lënduarit.  

Dhënia e ndihmës së parë fillon nga vendi i ngjarjes dhe vazhdon gjatë 

transportit deri në vendosjen e të lënduarit dhe të sëmurit në institucionet 

mjekësore përkatëse. 

 Ndihma e parë duhet të zbatohet brenda 10 minutave të art dhe në 

mënyrë përkatëse. 

Qëllimi kryesor i ndihmës së parë është që t’i sigurojë të sëmurit, të lënduarit 

dhe të helmuarit ventilim të shpejt të mushkërive dhe perfuzionin sistemik, të 

dërgohet sa më parë dhe në gjendje sa më të mirë shëndetësore deri në Entin 

shëndetësor. Shpëtimtari duhet të kërkojë ndihmë, të përcaktojë kohën e saktë 

të ndërprerjes së punës së zemrës dhe të lënduarin ta vendosë horizontalisht 

mbi një sipërfaqe të fortë. Kjo mund të jepet vazhdimisht si një pasqyrë. 

 

Fig.1. Mjetet për transportimin e te lenduarve 

Kur duhet të ofrohet ndihma e shpejtë mjekësore? 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjuhr7WnPnPAhUG0hoKHYKVD50QjRwIBw&url=http://www.telegrafi.com/ndihma-e-pare-te-lendimet-masovike/&bvm=bv.136593572,d.bGs&psig=AFQjCNHka_X4oUd7GJQvBvTcMTcvGufOQA&ust=1477597173682656
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 Ndihma e parë duhet t’u ofrohet të gjithë të sëmurëve, lënduarve dhe të 

helmuarve, jeta e të cilëve është në rrezik. Duke pasur parasysh zhvillimin 

dinamik të jetës, shpesh ngjajnë lëndime në punë, aksidente në komunikacion, 

vrasje, plagosje, goditje me mjete të ftohta, rënia nga katet e larta të 

ndërtesave, lëndime nga rryma elektrike, mbytjet në ujë, lëndimet nga mjetet 

fizike, kimike, biologjike, sulme në zemër dhe gjendje të tjera emergjente. Në 

këto raste është e domosdoshme të ofrohet ndihma e shpejtë mjekësore brenda 

10 minutave të artë. Shpëtimtari i rastit, duhet të zbatojë parimet themelore të 

dhënies së ndihmës së parë dhe ta konsideroi atë si obligim human dhe ligjor 

ndaj të gjithë atyre, të cilët, në momentin e caktuar e kanë jetën në rrezik. 

 15.2. Gjendjet të cilat kanë prioritet për ndihmë të parë: 

- Ngulmimi 

- Gjakderdhjet 

- Gjendjet aksidentale 

- Lëndimet e kokës, bushtit kurrizor, barkut dhe 

- Lëndimet e shkaktuara nga të goditurat e trupit me gërmadha 

 

Fig.2.Shembull i ndihmes se pare ne rast te goditjes elektrike 
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Fig.3.Pamje te duarve te djgura 

 

 15.3. Roli i shpëtimtarit në ofrimin e ndihmës së parë 

Do të dëshironi apo nuk do të dëshironi që një herë në jetë të luanin rolin e 

shpëtimtarit. Shpëtimtari nuk është person që ka mbaruar specializimin, kurs 

ose shkollë për këtë qëllim. Është shumë e natyrshme që këta persona të 

posedojnë njohuri elementare të ofrimit të ndihmës së parë. Ofrimi i ndihmës 

së parë mund të bëhet në shumë mënyra, nga momenti i thirrjes së Enti i 

Ndihmës së Shpejtë Mjekësore ose personave tjerë. Shpëtimtari është person 

që ofron ndihmën e parë, ndihmon të lënduarit ose të sëmurët që të 

mbijetojnë, lehtëson ankesat deri na ardhje të ndihmës së shpejtë mjekësore. 

Shpëtimtari është person me potencial fizikë, psikik, i aftë të njohë nevojat e 

dobishme të ndihmës së parë, dhe jep vendim për fillimin e ndihmës së parë. 

Ndihma e parë që duhet t’i ofrohet të lënduarit apo të sëmurit, nuk është 

gjithherë e ndërlikuar, për të cilën mendon shpëtimtari, por vetëm duhet të 

respektohen disa parime bazë të ndihmës së parë. 

Nëse gjendeni në një situatë të tillë, shumë shpejtë duhet të bëni një plan për 

veprim, i cili përfshinë këto detyra:  

- Njohja e dhe vlerësimi i nevojave, 

- Ndërmarrja e vendimeve për ofrimin e ndihmës së parë dhe 

vlerësimi i vendit ku ka ndodhur aksidenti, 

- Shkallën e lëndimeve dhe rrezikshmërinë që paraqesin ato për jetën e 

të sëmurit, 

- Thirrja e ENSHM-së 
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- Ekzaminimi parësor i viktimës 

- Ekzaminimi dytësor i viktimës 

- Vlerësimi dhe përcjellja e shenjave jetësore. 

- Tërheqjen e viktimës nga vendi ku ka ndodhur aksidenti, vendosja në 

pozitë të dëshirueshme 

- Transporti i të sëmurëve dhe të lënduarve në entet shëndetësore 

Shpëtimtari dhe personat, të cilët ofrojnë ndihmën e parë, duhet të kenë kujdes 

nga: 

- Mjetet eksplozive 

- Zjarret e mëdha 

- Burimet e hapura të energjisë elektrike 

- Shtyllat elektrike të rrëzuara 

- Vazhduesit elektrik 

- Shembjet e dheut 

- Tymi nga zjarret 

- Vërshimet 

- Tërmetet 

- Aksidentet madhore 

 

15.4. Transporti i të lenduarit ne entet shendëtsore 

- Nëse lëndimet e viktimës nuk janë serioze, dhe të pa mundshme të 

arrijë ekipi ndihmës së shpejtë mjekësore mund të merret vendimi që 

transportohet me veturë private deri në entin shëndetësor. 

- Por nëse gjendja shëndetësore e viktimës është e përkeqësuar nuk 

këshillohet të bëhet transporti, por të pritet ndihma e shpejtë 

mjekësore por me kusht të jenë dy persona njëri vozitës, ndërsa tjetri 

në cilësinë e përcjellësit të viktimës. 

- Në kushte bashkëkohore përdoren mjetet e posaçme për transport. 

- Vetëm në raste të veçanta viktima mund të bartet me veturë private, 

por me përcjellje. 

- Nuk këshillohet që i sëmuri apo i lënduari të vozisë vetë, kjo mundë 

të jetë vdekjeprurëse. 
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15.5. Ndihma e pare - frymemarrja artificiale-hemoragjia dhe helmimi 

Frymemarrja artificiale  

Frymemarrja artificiale eshte konsideruar gjithmone nje nga proçeset me 

themelore te ndihmes se shpejte per rastin e nje personi qe ka pesuar pushim 

zemre. Por, sipas rekomandimeve te American Heart Association, publikuar 

ne revisten Circulation, aplikimi i ketij proçesi tashme duhet ridimensionuar 

seriozisht, per te mos thene eleminuar. Flitet gjithmone per rastin kur 

personat qe japin ndihmen e pare nuk jane njerez te profesionit dhe si te tille 

mund te gabojne. 

Sipas studimeve te fundit del se nuk duhet humbur kohe duke alternuar 

frymemarrjen me shtypjen e gjoksit, por duhet proçeduar menjehere me 

100 shtypje ne minute pa nderprerje ne qender te kafazit te kraharorit. Ne 

kete moment duhet vepruar me vendosmeri e shpejtesi pa patur frike se mund 

te shkaktojme ndonje dem sepse edhe po te duam nuk kemi c’te demtojme me 

teper. Pra, e thene shkurt, shtypja e gjoksit me shpejtesi merr perparesi 

kundrejt frymemarrjes artificiale. 

Nderkohe qe Roberto Ferrari, kardiolog ne Universitetin e Ferraras dhe 

president i Shoqates Europiane te kardiologjise, shkon me tej duke sugjeruar 

se, per faktin qe shume prej ndalimeve te zemres shkaktohen nga fibrilacion 

ventrikular, ja vlen qe para masazhit kardiak t’i japesh pacientit nje goditje ne 

qender te gjoksit per te “ndezur’ perseri motorrin. Goditja ne kete rast 

funksionon si nje lloj defribilatori. 

 

Fig.1. Shembull i masazhit kardiak 

http://www.tiranaobserver.al/wp-content/uploads/2012/02/852109_f520.jpg
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Fig.2. Shembull i masazhit kardiak dhe frymarrjes artificiale te femija 

Rianimacioni kardio-polmonar mund te dyfishoje shanset per mbijetese te 

personit qe ka pesuar pushim zemre, por vetem nje e treta e pacienteve qe 

pesojne kolaps e marrin ndihmen e pare nga ata qe kane rrotull. “Nuk mund te 

themi se frymemarrja artificiale nuk vlen per asgje – thote kardilogu Ferrarri – 

ne duart e nje eksperti, masazhi sherben per te pompuar gjak ne zemer dhe 

frymemarrja per te oksigjenuar gjakun.” 

Shpesh, ata qe duhet te japin ndihmen e pare i kap paniku dhe humbin minuta 

te çmuara duke mos ditur çfare te bejne. Here te tjera, per te bere 

frymemarrjen artificiale, ata nderpresin masazhin duke e bere keshtu me pak 

te efektshem ate. Ekziston gjithashtu dhe frika nga infeksione meqe shpesh 

pacientet jane njerez te panjohur per ata qe duhet te japin ndihmen e pare. 

Sa per dijeni duhet thene se keto procedura nuk duhen aplikuar tek nje person 

qe eshte mbytur ne det a liqen sepse me pare duhen çliruar mushkerite nga 

uji. E njejta gje vlen edhe per personat qe ju ka rene te fiket prej abuzimit me 

drogen. Ne keto raste eshte me mire te therrasesh urg Të gjithë njerëzit mund 

të gjenden në një situatë aspak të përshtatshme, e cila lidhet me humbjen  e 

ndjenjave të një afërmi, reaksionin e medikamenteve të ndryshme (kryesisht 

penicilina), apo edhe gjakderdhje e madhe që nuk pushon. Por vetëm një pjesë 

shumë e vogël di sesi të reagojë përballë këtyre situatave, të cilat përveçse nuk 

janë aspak të këndshme mund të venë në rrezik edhe jetën e të afërmve, miqve 

etj. Pikërisht për këtë arsye po japim ushtrimet kryesore që duhen kryer në 

raste emergjente. 

Frymëmarrja gojë më gojë 

Kur nuk ka ngritje e ulje të gjoksit, e ju nuk ndjeni lëvizje nga ajri i nxjerrë, 

atëherë menjëherë menjëherë filloni frymëmarrjen nga goja: ulni viktimën në 

kurriz në një sipërfaqe të fortë. Pastroni gojën nga të vjellat, materiale të huaja 

https://www.google.com/imgres?imgurl=http://bebja.com/files/2016/03/ndihma-e-pare-bebe.jpg&imgrefurl=http://bebja.com/2016/03/02/guida-si-te-japim-ndihmen-e-pare-per-bebet-dhe-femijet/&docid=gC523HgSbknhqM&tbnid=UakU8XyRgFC4mM:&w=497&h=189&bih=538&biw=1093&ved=0ahUKEwi2isTXmvnPAhXhE5oKHTMFCdQQMwgpKA0wDQ&iact=mrc&uact=8
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e nga dhëmbët falso (protezat). Hapni rrugët e frymëmarrjes, me dy gishta 

(tregues e të mesit) nga poshtë mjekrës dhe ngrijani kokën pacientit. 

Njëkohësisht dorën tjetër duhet ta vini mbi ballë për t`ja shtyrë kokën nga pas. 

Pra këndi duhet të jetë 90 gradë. Viza nga mjekra te veshët duhet të jetë pingul 

me dyshemenë. Hapi i tretë që duhet të bëni është ti mbyllni hundën (me 

dorën që kishit në ballë, tjetra vazhdon të rrije nën mjekër). Merr frymë thellë, 

jepi frymë shpejt. Kontrollo pulsin. Nëse ka puls, vazhdoni përsëri pra dy 

frymëdhënie të shpejta një pas një, por pauzat duhet të ndahen me 5 sekonda. 

Pas çdo frymëdhënie, kthehu e shiko a po lëviz gjoksi, dëgjo për zhurmën e 

ajrit që del nga goja e viktimës. Vazhdo,deri sa viktima fillon të marrë frymë, 

a deri sa të vijë ndihma mjekësore. 

Kompresion kardiak (Shtypja e zemrës) 

Kjo teknikë përdoret së bashku me frymëmarrjen gojë më gojë, për të 

vazhduar lëvizjen e gjakut nga një zemër që ka pushuar normalisht duhet bërë 

nga dikush i trajnuar për këtë problem. Kompresioni kardiak konsiston në 

shtypjen e gjoksit (në qendër) të viktimës me 80 kompresione /minutë (për të 

rriturit). 

15 shtypje/2 frymëdhenie. 

Si e dimë se a ka ndaluar zemra? Kontrollojmë pulsin. Zakonisht në qafë (nga 

të dy anët) janë dy arterie (damarë) që quhen arterier karodite. Nëse puls,nuk 

ka vazhdo kompresionin. 

Pozicioni i sigurisë, është pozicioni më i sigurte për një të shpëtuar nga mbytja 

ose per një që ka humbur ndjenjat kjo mënyrë lejon që personi të marrë frymë 

me lehtësi, dhe parandalon mbytjen e tij nga të vjellat. Një viktimë nga 

overdoza duhet vënë në këtë pozicion kur, ndihma e parë urgjente nuk është e 

nevojshme (p.sh gojë më gojë- frymëmarrje) e kur nuk ka dyshim për shok. 

Vini viktimën përmbys (me bark në dysheme) hapeni njërën këmbë e 

përkuljani atë. Kthejani kokën anash, e çojeni pak lart që rrugët e ajrit të jenë 

të hapura, veni dorën e viktimës nën mjekër (që ta mbajë kokën në këtë 

pozicion) dhe në fund mbulojeni, për ngrohtësi. 

6 këshilla rekomandojnë mjekët specialistë për të gjithë personat që do të 

kryejnë ndihmën e shpejtë, sipas tyre pas ndihmës së parë pacienti duhet 

dërguar domosdoshmërisht tek mjeku. 90 gradë duhet të jetë këndi, që 

formohet nga pjesa e qafës deri tek dora  personit që jep ndihmën e parë, në 

rastin e frymëmarrjes gojë më gojë. Koka nuk duhet të ngrihet shumë lart, pasi 

mund të shkaktojë të vjella 

http://www.rruzull.net/termi1913.html
http://www.rruzull.net/termi468.html
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1. Rekomandohet që ushtrimet për dhënien e ndihmës së shpejtë duhet të 

shkruhen në një letër të madhe dhe të vendosen në dhomën e gjumit. 

  

2. Ato duhet të praktikohen herë pas here me njerëzit e afërm të familjes, 

qoftë edhe me fëmijët. 

  

3. Ndihma e shpejtë jepet në gjithë ato raste kur personi humbet ndjenjat, 

ka gjakderdhje të madhe dhe helmohet. 

  

4. Gjithashtu ndihma e shpejtë mund të merren në kushtet e shtëpisë edhe 

në rast se të kanë bërë reaksion barnat, veçanërisht penicilinat. 

  

5. Për të gjitha rastet është e nevojshme që personit ti matet pulsi, dhe 

temperature. 

  

6. Gjithashtu domosdoshmërisht, pas dhënies së ndihmës së parë i sëmuri 

duhet dërgua tek specialisti. 

 4 mënyra ekzistojnë për të dhënë ndihmën e parë. Frymëmarrja e cila 

ushtrohet tek personat që kanë humbur ndjenjat, përdorimi i gishtave për të 

ndaluar gjakderdhjen, etj.  

 

Fig.3. Shembull i ndihmes se pare ne rast te mbytjes ne uje 

Hemoragjia, me dy gishta ndalon gjakderdhjen 

Për të ndalur gjakderdhjen shtypni fuqishëm dy buzët e plagës me anë të dy 
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gishtave të mëdhenj. Pastroni plagën përreth duke u kujdesur të mos ngacmoni 

gjakun e mpiksur në të. Mbajeni të shtypur pjesën e gjakosur me rroba ose me 

një copë pambuk të pastër dhe lidheni. Nëse rrjedhja nuk pushon  shtrëngojeni 

fort me dorë ose me fashature tjetër. 

 

 
Fig.4. Shembull i ndihmes se pare ne rast te gjakderdhjes 

Helmimi, qumësht dhe sheqer për ta “shpëlarë” organizmin 

Nëse i dëmtuari është pa ndjenja përdorni vetëm frymëmarrjen artificiale. Ata 

që janë të ndërgjegjshëm se janë dëmtuar nga helme gërryese që shkatërrojnë 

indet (siç janë acidet, etj) të pinë sasi të mëdha qumështi. Në rastet e 

helmimeve me ilaçe gjumëdhënëse ose qetësuese duhet provokuar vjellja duke 

ngacmuar fytin . 
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Fig.5. Shembull i ndihmes se pare ne rast te helmimit 

 

Shembull i ndihmes se pare ne rast te bllokimit te rrugeve te frymarrjes 

Ujë të ftohtë dhe amoniak për të fiktit 

Uleni personin që i merren mendtë. Lagini fytyrën me ujë të ftohtë. Ulni 

kokën më poshtë se gjunjtë. Nëse humbet ndjenjat shtrijeni për tokë, i ktheni 

kokën anash dhe jepini të nuhasë amoniak. Nëse gjendja nuk përmirësohet 

mbajeni në qetësi absolute dhe njoftoni mjekun. 

Fraturat- Lendimet e manifestuara me me thyerje te kockave 



[67] 
 

Fig.6. Shembull i ndihmes se pare ne rast te thyerjes se kockave 

 

 

Fig.7. Pozicionimi i te lenduarit ne rastin kur eshte pavetedije 
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RM2 – Nxënësi kryen punime axhusterie ne elemente plastike 

dhe metalike 
 

 

16.AXHUSTERIA 

 

16.1.Rendesia e axhusterise ne profesionin e mekatronikes 

 

Ne profesioni e mekatronikes jane te domosdoshme e punet e axhusterise se 

ngjajshjem sikurse punet e mekanikut. 

Mekaniku kryen prodhime me çelik ose metale të tjera për montim çatish, 

elemente fasadash, porta, skelete dritaresh ose gardhe prej telash. Herë pas 

here ai prodhon pjesë të veçanta sidomos sipas preferencave të klientëve. 

Ai ndjek skicat teknike kur punon me dorë ose makineri elemente të lehta 

metalike ose çeliku. Ai shënon shufrat prej metali ose profilet metalike, i 

bashkon dhe u jep formë atyre. Më pas ai i saldon, i lidh me përçina ose i 

shtrëngon me vidha elementet e veçanta. 

Gjatë montimeve ai nuk lë jashtë instalimet e sigurisë dhe ato të sistemit 

kyçës. Ai instalon paisje mekanike, hidraulike dhe elektrike për porta dhe 

dritare. Veç kësaj, ai mirëmban dhe riparon produktet 

 

.  
Fig.1. Punime axhusterie ne maikna shpuese 
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Fig.2. Rregullat e përgjithshme te sigurise 

 

 

17. VEGLAT DHE PAJISJET PER SHTRENGIM TE PJESËVE 

METALIKE DHE PLASTIKE 

 

17.1. Bangoja e punës- shënime të përgjithshme 

 

Një bango pune e rregullt e bën punën më të lehtë. Veglat, instrumentet 

matëse dhe skicat e përdorura për kryerjen e punimeve, duhet të kenë vendin e 

tyre mbi bangon e punës. 

 
Fig.1 Vegla te punese 
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Këshilla praktike 

- Gjithmonë vendosini veglat djathtas morsës 

- Instrumentet matëse vendosini majtas morsës, mbi një siperfaqe të 

butë 

- Veglat e punës duhen vënë me rregull mbi bangon e punës dhe në 

kutitë e veglave sipas madhësive të tyre 

- Veglat e punës dhe instrumentet matëse duhen mbajtur të ndara nëpër 

kutitë e veglave 

- Mbajini pastër veglat e punës 

- Njoftoni instruktorin për cdo dëmtim të veglave apo instrumenteve 

matëse 

- Pas përfundimit të punës, instrumentet matëse duhen pastruar dhe 

grasatuar 

- Hiqeni nga morsa materialin e punës kur duhet ta matni atë ose kur 

largoheni nga bangoja e punës. 

 

Shënime rreth rregullave të parandalimit të aksidenteve: 

o Përdorni vetëm vegla pune që janë në kushte optimale 

o Sigurohuni që t’i përdorni veglat me kujdes 

o Përdorni vetëm ato vegla dhe makineri për të cilat keni marrë 

shpjegime të përdorimi të tyre. 

 
 

Fig. 2. Kutija e veglave te punes 
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Fig.3. Morsa e mekanikut 

 

 

 

 

 



[72] 
 

Vendosja e morses 

 

 
Fig.3. Vendosja e morses 

 

 

 

Keshilla praktike 

 

 

 

 Pastroni nofullat e morsetës para kapjes me morsetë të materialit të punës. 

 Mos rrihni me çekiç mbi nofullat e morsetës. 

 Lëvizeni levën me dorë, mos e shtrëngoni tej mase vidën e morsetës. 

 Nëse mundeni, kapeni copën e materialit në qendër të morsetës. 

 Për të parandaluar gërryerjen, pastroni dhe vajosni çdo ditë tërë siperfaqet 

 rrëshqitëse si dhe ato metalike. 
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18. VEGLAT DHE PAJISJET PER MATJE TE PJESËVE 

METALIKE DHE PLASTIKE 

 

Matja 

Matja përcakton përmasat reale të materialit te punës (p.sh. gjatësinë, 

gjerësinë, lartësinë) me ndihmën e instrumentave matës. Një vizore çeliku 

mund të përdoret për të përcaktuar gjatësinë e materialit të punës në mm. 

 
Fig.1. Meter çeliku 

 

Gjatë matjes, vizorja prej çeliku duhet të jetë paralel me gjatësine e materialit

 
 

Fig.3. Matje dhe kontroll i profilit  
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 Rregullat e kontrollit me skuadrën e proves 

 Skuadra e provës, duke qenë një instrument matës duhet mbajtur me 

kujdes, të 

 mbrohet nga papëstërtitë dhe gërryerjet 

 Para kontrollit, materiali i punës duhet të pastrohet 

 Nëse është e mundur përdorni sipërfaqen më të madhe si sipërfaqe 

reference 

 Gjatë kontrollit të pjesëve më të mëdha, duhet kontrolluar këndi në 

pika të ndryshme 

 të materialit punues. 

 
Fig.4. Menyre e matjes dhe kontrollit 

 

 

18.1. Noniusi 

 
       

Fig.5.  Noniusi 
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Me nuonius maten përmasat e jashtme, te brendshme dhe thelluesit. 

Tek Noniusi vërejmë dy shkalla të ndryshme:  

 Një shkallë të madhe (shkalla kryesore) që shtrihetmbi të gjithë 

gjatësinë e kalibrit dhe  

 Një shkallë e shkurtër nën shkallën kryesore (Nonius). 

 

Leximi i vlerave në shkallën kryesore është i thjeshtë. Vlera e matur lexohet në 

vëndin përballë shifrës 0 të Nonius-it. Tek shëmbulli i paraqitur janë 23 milimeter 

dhe një pjesëz e milimetrit. 

Madhësia e saktë e kësaj pjesëze nuk mund të lexohet në shkallën kryesore, sepse 

ndarja ështe shume e vogël. 

 
Fig. 6. Leximi i vlerave te matura ne nonius 

 

Nga ndarja jo e barabartë përputhet gjithmonë vetëm një vijë ndarëse e 

shkallës Si pasojë e ndarjes jo të barabartë kemi përputhjen e vetëm një vije 

ndarëse të shkallës me atë të Nonius-it. 

 

Ndarje të njohura janë: 

1) 10 vija ndarëse me distancë 0,9 mm 

2) 20 vija ndarëse me distancë 0,95 mm 
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3) 40 vija ndarëse me distancë 0,975 mm 

4) 50 vija ndarëse me distancë 0,98 mm 

 

Nga kjo del edhe saktësia e matjes, që mund të lexohet me një nonius. Kështu, 

për një ndarje prej 20 vijave ndarëse është 0,05 mm, pa marrë parasysh 

devijimet e matjes. 

 
Fig. 7. Shembull i nje vlere te matur me nonius 

 

Gjatë leximit të Nonius-it ka rëndësi që të bëhet kujdes që të shmangen 

gabimet nga paralaksi. 

Tek një ndarje me 50 vija ndarëse tek kalibri me Nonius është arritur vlera 

kufi, meqenëse syri i 

njeriut nuk arrin të lexojë ndarje më të madhe se kjo pa ndihmën e mjeteve 

ndihmëse. Në këtë pikë rekomandohet të futet në përdorim një kalibër 

dixhital. 

 

Saktësia e matjes prej 0,02 mm arrihet vetëm nga përdorues të stërvitur. 
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Fig.8. Matja e përmasave te jashtme 

 

 
 Fig.9. Matja e përmasave te brendshme  

 



[78] 
 

 
Fig.10. Matja e thellesise 

 

 
Fig.11. Matja e shkalles 

 

Veglat dhe pajisjet per shenim te pjesëve metalike dhe plastike 
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Fig.1. Veglat per shenim 

 

 
Fig.2. Shembull i shenimit te pikes dhe vijes 
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Fig.3. Shembull i shenimit te vijes dhe rrethit 

 

Fig.4. Shembull i menyres se mbajtjes se shenjuesit 
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Fig.5. Shembull praktik i shenjimit 

 
Fig.6. Shenuesi ne lartesi 
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Fig.7. Shembull i shenimit ne lartesi 

 

 

 

18.2. Ushtrimi nr 1.-Vizatimi i figurave te rregullta gjeometrike ne 

pllaka metalike dhe plastike siq jane: kënddrejti, trekendeshi, 

rrethi, elipsa etj. 

 

 
Fig.1. 
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19. LIMIMI 

 

 

Me limë realizohen sipërfaqe të rrafshta, kënddrejta, paralele ose të harkuara. 

Këto proçese 

varen nga masa, forma, saktësia e shtrirjes, si dhe cilësia e sipërfaqes. 

 

19.1. Ndertimi i limave 

 
Fig. 1. Ndertimi i limes 

 

19.2 Përshkrimi i punës së limës 

 

 Dhëmbët e limës cifëlzojnë lëndën në të cilën punohet 

 Numri i dhëmbëve të limës për çdo cm të gjatësisë së limës përcakton 

numrin e goditjeve. 

 Kjo numër goditjesh shënohet në limë. 

 

 

Llojet e limave 

 

Llojet e limave përcaktohen nga format e prerjeve tërthore, madhësive dhe 

numrit të goditjeve, si dhe nga mënyra e prodhimit të tyre: të frezuara apo të 

goditura. 

 

Punimet e ashpra kërkojnë heqje të madhe ashklash, dmth. këtu kërkohen lima 

me numër të vogël goditjesh (1 ose 2), të cilat quhen lima të ashpra. 
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Fig.2. Disa nga llojet e limave 

 

 

 
Fig.3. Disa nga profilet e limave 
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Fiksimi i bishtit te limes 

 

Bishti i limës duhet të fiksohet mirë. Për të fiksuar bishtin me fletën e limes, 

fleta digjet. Çivi i fletës nuk ka kaluar në proçesin e forcimit, prandaj flaka e 

gazit nuk e dëmton. Përzgjidhet një bisht që i përshtatet madhësisë së fletës 

(tehit të limës) dhe shpohet në atë mënyrë që fleta të depërtojë deri në 

gjysmen e bishtit. Pas kësaj ngrohim çivin me flakë gazi deri pak përpara 

skuqjes. Në fund fleta dhe bishti shtrëngohen me njera tjetrën me një shtytje të 

lehtë. Ndërkohë që druri digjet nga pak brënda, degjohet nje gricje e lehtë. Në 

këtë rast mund të themi që lima është fiksuar mirë. 

 
Fig.1. fiksimi i bishtit te limes 

 

 

19.3. Mirembajtja e limes 

 

Për pastrimin e saj mund të përdoret një furçë lime ose një furçë tunxhi. Gjatë 

lëmimit të sipërfaqeve të mëdha mund të ndodhë që pjesa e mesme e fletës së 

limës të mos mund të dalë nga qoshet e objektit. Këtu ashklat pothuajse 

ngecin mes limës dhe sipërfaqes së objektit. Gjatë zmerilimit me letër zmerile 

formohen kështu puprriza që gërrvishtin sipërfaqen. 

Për ta shmangur këtë, lima lyhet me shkumës. Ashklat kapen për shkumës dhe 

kështu ulet dëmi që ata mund të sjellin. Shkumësi gri i konsumuar hiqet dhe 

lima lyhet përsëri me shkumës të ri. 

Ky proçes bëhet në etapën e fundit të lëmimit. 

Limat vjetrohen dhe humbasin mprehtësinë. 

Nëse mbajmë një limë të vjetër dhe një të re pak pjerrtas kundrejt dritës, mund 

të vihet re lehtë që lima e vjetër është më e shndritshme dhe e zhveshur se e 

reja. Lima mund të shkatërrohet lehtë tek lëndët e forta. Nëse limojmë mbi një 

cilindër të forcuar, në një këllëf të fortë apo nofulla morse të forta, vihet re që 

lima rrëshqet. Dhe nëse vërejmë më nga afër, shikojmë gjurmët e shndritshme 

dhe të zhveshura në fletë. Përpara limimit duhet të kontrollohet patjetër, se 
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çfarë materiali ka objekti që do përpunohet. 

 

       Mbaj mend: Të mos lëmohen asnjëherë sipërfaqet e forcuara. 

 

 

19.4. Pozicionimi i punes gjate limimit 

 

Mbajtja e limës: 

Dora e djathtë mban bishtin e limës, ndërkohë që që fundi i bishtit mbështetet 

tek 

gishti i madh i kësaj dore. 

 
Fig.1. Mbajtja e limes 

 

Pozicioni gjatë limimit: 

 

Limimi kërkon ushtrim të madh force dhe lëvizje të shpetja të të gjithë trupit, 

që me dhëmbët e limës të mund të largohen ashklat nga objekti. Prandaj është 

e nevojshme të mbahet pak distancë nga objekti, në mënyrë që lima të mund 

të lëvizet lirshëm dhe në masën e duhur. 

 

 
Fig.2. Pozicioni gjatë limimit 
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19.5. Ushtrimi nr. 2 – Limimi i sipërfaqeve te rrafshta ne pjese plastike 

dhe metalike 

Ushtrimi nr.2 

Hapat e punës 

 

1. Kontrollo majtet e objektit prej hekuri 

2. Limo faqen 1 rrafsh dhe pastër 

3. Limo faqen 2 rrafsh dhe në kënd të drejtë me faqen 1 

4. Limo faqen 3 rrafsh dhe pastër duke përdorur si faqe referimi, faqet 1 dhe 

2 

5. Përdor faqen 1 si faqe referimi për vizatimin e masës 48 mm me ndihmën 

e shënuesit në lartësi. 

6. Limo faqen 4 sipas masës 48 +/- 0,2 mm dhe ruaj paralelitetin me faqen 1 

dhe këndin e drejtë me faqet 2 dhe 3. 

7. Përdorni faqen 2 si faqe referimi për vizatimin e masës 48 mm për faqen 5 

me ndihmën e shënuesit në lartësi. 

8. Limo faqen 5 sipas masës 48 +/_ 0,2 mm poshtë, paralel me faqen 2 dhe 

në kënd të drejtë me faqet 1,4 dhe 3. 

9. Përdor faqen 3 si faqe referimi për vizatimin e lartësisë të faqes 6 (120 

mm) me ndihmën e shënuesit në lartësi. 

10. Limo faqen 6 sipas masës 120 +/- 0,2 mm poshtë dhe ruaj rrafshtësinë dhe 

këndin e drejtë me gjitha faqet e tjera. 

11. Përfundoi. Kontrollo gjitha matjet dhe sipërfaqet. 

 

Fig.1. Elemet  për përpunimin e sipërfaqeve te rrafshta 
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Pak para se të arrihet tek rrezja e vizatuar, kalohet tek limimi 

 

Fig. 2. Vizatimi i punes i nje  elementi per përpunim me limim 

 

19.6. Limi i i rrezeve te brendshme 

 

Për limimin e rrezeve të brëndshme përdoret lima gjysëmrrumbullake. Përpara 

se të bëhet limimi rrezes së brëndshme duhet të realizohen me punto konturet 

e saj të përgjithshme dhe bëhet sharrimi ose daltimi i pjesë së brëndshme. Pasi 

kemi hequr urëzën, objekti fiksohet tek morsa dhe  fillohet me limimin. Edhe 

ciflat më të vogla duhet të hiqen me limë. Puna më  e rëndësishme që mbetet 

tani për t’ u bërë është lëmimi i faqes që mund të jetë e shtrëmbëruar nga njëra 

anë. Lëvizja gjatë limimit ështe e njëjta si tek limimi i sipërfaqeve. Duhet 

patur kujdes që lima të mos krijojë cepa apo të dalë nga qoshet e siperfaqes. 

Pas kësaj, lëvizja tjetër ka të bëjë me krjimin e rezes. Për të arritur këtë 

sipërfaqe tëharkuar, lima duhet të zhvendoset në njërën anë. 

Limohet drejtë, si tek Çeliku Urë. Lëvizja e drejtë alternohet me zhvendosjen 
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në njërën anë të limës, në mënyrë që lima ngjitet lart, ndërkohë që lëviz 

përpara. 

Kjo lëvizje praktikohet gjatë gjithë rezes. Zhvendosja anësore nuk duhet të 

jetë shumë e madhë, ndoshta 2 ose 3 cm për çdo lëvizje përpara, sepse në fakt 

lima pret vetëm gjatë kësaj lëvizjeje përpara. Pak para se të arrihet tek rrezja e 

vizatuar, kalohet tek limimi i imët dhe ky limim vazhdon deri tek vijëzimi. 

Rrezen e brëndshme përfundimtare e  rrezematës ose një shabllon të përgatitur 

vetë. 

 

 

 

Fig.3. Fimimi i rrezeve te brendshme 

19.7. Limimi i rrezeve të jashtme 

 

Rrezja e jashtme limohet me një limë të sheshtë normale. Për të matur rrezen e 

saktë na nevojitet një rrezematës. Nëse nuk e kemi këtë instrument matës, 

mund të përgatisim vetë një shabllon. Rezematësit janë instrumente matëse, të 

cilat në fund kanë prerje të ndryshme rrezesh. Njëra anë e rezematësit është 

për rrezen e jashtme dhe tjetra për rrezen e brëndshme. Tek fletët e llamarinës 

janë shtampuar madhësitë e rrezes. Vështirësia gjatë limimit qëndron tek fakti 

se sipërfaqet e rrezes duhet të limohen rrafsh. Pra, duhet patjetër të shmanget 

me çdo kusht animi i limës. 
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Fig.4.Llimimi i rrezeve te jashtme 

 

19.8. Ushtrimi nr.4. 

 

Fig.4. Rrezimi teheve te jashtme dhe te brendshme me limim 
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20. DALTIMI 

Daltimi bën pjesë tek mjeshtëritë më të vjetra të përpunimit të metalit. Dalta 

është nje vegël e thjeshtë në formë pyke, që shtyhet ne lëndë me goditje të 

forta çekiçi. Me të metali mund të ndahet por edhe të ashkëlzohet.  

Daltimi po bie gjithnjë e më shumë në harresë , sepse velga të tjera si sharra, 

gërshëra dhe makinat e zmerilimit janë shumë herë më të sakta dhe më të 

shpejta. Dalta përdoret sot vetëm për sipërfaqet që arrihen me vështirësi. 

 Për realizimin e ndarjeve hapen vrima në distanca të vogla nga njëra tjetra 

dhe më pas, lidhjet mes tyre daltohen. Dalta goditet gjithmonë vertikalisht me 

çekiç. Gjatë heqjes së një pjese, dalta mbahet pak pjerrtas dhe me të dyja duart 

që të mund të arrihet një drejtim i mirë. 
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Fig.1. Daltimit 

 

Fig.2. Menyra te daltimit 
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Fig.2. Operacione te daltimit 

 

Rregulla pune: 

 Të përdoren vetëm dalta me teh pa të meta dhe një çekiç po ashtu pa të 

meta. 

 Koka e daltës nuk duhet të jetë e ciflosur. 

 Të mbahen syze mbrojtëse dhe dorashka. 

 Nëse është e mundur të përdoret daltë me mbrojtëse dore. 

 Gjatë daltimit, shikimi të jetë i përqëndruar gjithmonë tek tehi. 
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20.1. Ushtrimi nr.4. 

 

Fig.3. Element ne te cilen hapen kanalet gjatesore dhe terethore me daltim 
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21. PRERJA-SHARRITJA 

21.1. Procesi i prerjes 

Prerja është një proçes ndarës që nuk krijon ashkla. Dy fleta prerëse lëvizin 

kundrejt njëra tjetrës dhe kanalizojnë e çajnë lëndën. Avantazhi në krahasim 

me sharrimin, është se në këtë rast nuk kemi krijim ciflash metalike. Fletët 

metalik janë rreth 1,0 mm të trasha dhe mund të priten me gërshërë dore. 

Gërshërët e dorës i kemi si vegël mekanike dhe elektrike psh. si gërshërë 

harqesh. 

 
Fig.1. Procesi i prerjes 

 

Fig.2. prerja me gershere te dores 
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21.2. Sharrat e dorës 

 

Me sharrën e dorës ndahet metali në një proçes ashkëlzues/cifëlzues. Me anë 

të sharrimit mund bëhen sharrime në gjatësi ose të realizohen çarje. 

 

Ndërtimi: Sharra e dorës përbëhet nga fleta e sharrës, doreza dhe harku. 

 

Fig.1. Sharra e dores 

Fletët e sharrës presin vetëm në një drejtim. Ata kanë dhëmbë të vegjël që 

vijnë njëri pas tjetrit. 

Gjatë sharrimit drejtimi i dhëmbëve duhet të tregojë përpara. Distancën mes 

dhëmbëve equajmë ndarje dhëmbësh. 

Fletët e sharrave kane ndarje të ndryshme dhëmbësh: të rrallë, të mesme, të 

imët. 

 

21.3. Sharrimi me dorë 

 

 Objekti fiksohet në morsë në mënyrë të mos tundet apo të rrëshqasë 

 Të limohet me limën trekëndëshe një e prerë, që ndihmon drejtimin e 

sharrimit 

 Të sharrohet me lëvizje të njëtrajtëshme. Dhe gjatë sharrimit të 
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shfrytëzohet e gjithë gjatësia e fletës së sharrës. 

 Sharra të mbahet në të njëjtën mënyrë si lima me numer 1 dhe 2. 

 Lëvizja bëhet duke vënë në punë gjithë krahun duke u ndimuar edhe nga 

trupi. 

 

Fig.2. Sharritja me sharre te dores  

Lëvizja përpara bëhet me ushtrim force mbi fletën e sharrës– lëvizja mbrapa 

pa forcë. Forca ushtrohet nga dora tek doreza, ndërsa dora tjetër mban harkun 

e sharrës tek pjesa e përparma. 

 

Këshillë 

Fleta e sharrës nuk duhet të krijojë qoshe e kanale penguese, prandaj sharra të 

mbahet drejtë dhe të shtyhet në mënyrë të njëtrajtëshme. 

 

 

22. SHPIMI 

Shpimi shërben për hapjen e vrimave rrethore. Si vegël prerëse/shpuese 

përdoret puntoja. 

Lëvizjet e veglës realizohet në shumicën e rasteve nga shtytja e puntos sipas 

drejtimit të aksit gjatësor. 
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22.1. Vegla shpimi 

 

Për një punë të shpejtë dhe të pastër është e rëndësishme që të bëhet 

përzgjedhja e 

përshtatshme e puntos dhe proçesit shpues për një material të caktuar. 

Shumica e puntove ngjyrë argjendi prej guri kane një prerëse të kallaisur pak 

të dalë përpara, që është prej një materiali të forcuar. Puntot e drurit dallohen 

nga lapsi qëndërshënues në mes. Puntot spirale me majë jo aq të dale 

përshtaten për metalin dhe lëndët plastike. Qelqi duhet të përpunohet vetem 

me punto speciale për të. 

 

 

Fig.1. Lloje te punove-burgive 

 

Fig.2. Ndertimi i puntos-burgise 
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22.2. Shenimi ne metal 

Objektet prej metali fiksohen dhe shënohen për të shmangur rrëshqitjen. 

Duhet të punohet me numër të vogël rrotullimesh dhe me ushtrim të ulët force. 

Vendi i shpimit duhet të ftohet (freskohet) me lubrifika.  Puntot e metalit, që 

nxehen deri në ndriçim, prishen, sepse gjatë kësaj nxehjeje fortësia e tyre 

humbet. Nëse brenda vrimës duhet të bëhen prerje për fileto, vrima duhet të 

ketë një diametër që përftohet sipas kësaj formule: 

 Diametri i vrimës= madhësia e filetos x 0,8. 

 

 

Fig.3. Shenimi gjate shpimit 

 

22.3. Procesi gjate shpimit 

Figura tregon formën më të thjeshtë të puntos si vegël prerëse dyfishe. 

Nëpërmjet lëvizjes avancuese, pjesët prerëse depërtojnë në objekt. Proçesi i 

shpimit përbëhet kështu nga forca prerëse, që krijohet nga lëvizje prerëse 

rrethore dhe nga fuqia avancuese. 
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Fig.4. Forma e thjeshte e puntos-burgise 

 

22.4 Makina shpuese 

Forma më e thjeshtë ndër to është makina shpuese me tavolinë, e cila nuk 

mund zhvendoset lart. Makina me kolonë e zgjeron fushën e veprimit 

nëpërmjet tavolinës së lëvizshme në lartësi dhe bazamentit të makinës, që 

mund të përdoret edhe si sipërfaqe mbështetëse. 

 

 

Fig.1. Makina shpuese 

Numri i rrotullimeve hetohet nëpërmjet shpejtësisë 

prerëse. Shpejtësia prerëse është më e madhe në diametrin e jashtëm të 
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shpimit. Si rezultat,puntoja ka këtu ngarkesën më të madhe. Prej kësaj arrijmë 

në konkluzionin se në rastet e diametrave të mëdhenj të shpimit, shpejtësia 

duhet të jetë më e vogël. Këtu duhet të kemi parasysh se tek makinat shpuese 

nuk caktohet shpejtësia, por për një shpejtësi të dhënë përzgjidhet puntoja me 

numrin respektiv të rrotullimeve. Tek çeliku përcaktohet një shpejtësi prerjeje 

prej 25 m/ min. Nëse përzgjedhim një punto me një fuqi 9 mm, nga pikëprerja 

e dy linjave (shpejtësia prerëse dhe diametri i shpimit) del numri i 

rrotullimeve 880. 

 

 

Shpimi me makinën shpuese me tavolinë (banko) 

 

Shpimi është një proçes me krijim ashklash 

 

Dallojmë: 

 

1. Shpim në materiale të trasha 

2. Zgjerim vrimash 

3. Shpim profilesh 

 
Fig.2. Makin  shpuese me tavolin 

Përgatitja 

1. Të përgatitet vendi i punës 

2. Të vijëzohen qëndrat e vrimave sipas vizatimit 

3. Të shënohet me shënues qëndra e vrimave. Shënimi duhet të sigurojë               

drejtim e puntos. 

4. Objekti të fiksohet vertikalisht në makineri. Të përdoren si mbështetëse 

pjesë paralele ose pjesë të zdrukthuara paralelisht. 

5. Të përgatitet lëngu ftohës (lubrifikanti) 

6. Të merret shpejtësia e prerjes së puntos nga tabela e vlerave – të 
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hetohet frekuenca me e favorshme e rrotullimit nga diagrama. 

7. Të gradohet frekuenca e rrotullimit në makinën shpuese. 

8. Të përzgjidhen punto me trup cilindrik 

9. Të kontrollohet sipas rregullave gjëndja e puntos 

10. Të fiksohet puntoja në mand. 

11.  Të kombinohet drejtimi i qëndrës së shënuar në objekt me mesin e 

shpuesit me anë të morsës makinerike. 

12. Të fiksohet morsa mbi tavolinën e makinës shpuese (trapanit). 

 

Kontrolli i rrotullimit: 

 Është bërë me cifla, përthyer apo dëmtuar puntoja?  

 Bën rrotullime të çrregullta? 

 

 

 

Zbatimi 

1. Të ndizet makina shpuese 

2. Maja e puntos të zhvendoset ngadalë me levë mbi shënimin e objektit.  

3. Të shpohet me kujdes objekti, dhe njëkohësisht të kontrollohet proçesi.  

4. Nëse nuk vëmë re gabime, të vazhdohet proçesi i shpimit me ushtrim të 

njëtrajtshëm forcé.  

5. Nga fundi i proçesit shpues të zvogëlohet pak forca ushtruese. 

6. Pas shpimit të objektit të hiqet puntoja nga vrima. 

7. Të fiket makina dhe të pritet sa të ndalojë proçesi i rrotullimeve. 

 

Gjatë proçesit të shpimit objekti nuk duhet të lëvize. Të hidhet vazhdimisht 

lubrifikant me penel. 

 

1. Heqja e puntos, pastrimi dhe sistemimi 

2. Të hiqet objekti nga morsa dhe të pastrohet 

3. Të pastrohen vrimat nga të dy anët. 

 

Mbrojtja nga aksidentet 

 Të mbahen rroba të ngushta dhe të përvishen mëngët e gjëra 

 Të mbrohen flokët e gjatë (të mbahet rrjet flokësh) 

 Unaza, varëse, zinxhir dore dhe të tjera sende të ngjashme të hiqen 

 Të mbahen syze gjatë shpimit 

 Gjatë kohës që makina është në punë të mos fiksohen apo lirohen 

objekte 
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 Makina të pastrohet vetëm në gjëndje të stakuar. 

 

22.5. Zgjerimi i vrimave me kalizvar konik 

 

Me kalizvarin konik përpunohen më tej vrimat e bëra, për të arritur sipërfaqe 

të lëmuara dhe zgjerim vrimash. 

Lëvizjet e veglës janë të njëjta si tek shpimi. Por, shpejtësia e prerjes duhet të 

jetë sa dyfishi i shpejtësisë së shpimit. 

 

 
Fig.3. Kalizvar konik per hapje zgjerim te filetave 

 

 

22.6  Proçesi i zgjerimit të vrimave 

 

Dallojmë tre lloje të ndryshme të zgjerimit të vrimave. 

 

Lloji i parë ka të bëjë me krijimin e sipërfaqeve për koka dadosh dhe vidhash. 

Tek ky lloj proçesi kemi të bëjmë me përpunim sipërfaqesh. 

Brënda tij përfshihet edhe realizemi i thellimeve cilindrike tek objekti. 

 

Për kryerjen e këtij proçesi përdoret kalizvar i sheshtë me një kokë drejtuese, 

që drejton, pra,veglën në vëndin e shpimit. 

 

Lloji i dytë i përpunimit të vrimave është ai, në të cilin kemi të bëjmë me 

zgjerim vrimash në 

formë konike. Këta vrima mund të mbajnë vidha të sheshta apo përçina me 

kokë të sheshtë. 

Ky lloj proçesi me kalizvar konik përdoret edhe për realizimin e vrimave me 

fileto ose për të 
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pastruar vrimën nga ciflat. 

 

Lloji i tretë i përpunimit të vrimave është ai i zgjerimit të vrimave në një 

diametër më të madh. Këtu përdoret kalizvari spiral. 

 

 

 
 
       Fig.4. Seri kalizvaresh                                               Fig.5. Kalizvar konik 

 

 

22.7  Ushtrimi nr. 5 

 

 
Fig.6.  Shpimi i vrimave sipas kërkesave te vizatimit 
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23. HAPJA E FILETOVE 

 

23.1. Ndertimi i filetos 

Nëpërmjet filetos bashkohen dhe shtrëngohen dy pjesë të veçanta. Dallojmë 

filetot e brëndshme dhe të jashtme. Filetoja e brëndshme është një vrimë 

speciale në një objekt. Muret e saj janë të pajisura me të prera që ngrihen (ne 

formë spirale) në mënyrë të njëtrajtëshme. Një dado psh. ka fileto të 

brëndshme. Një filetoje të brëndshme i takon gjithmonë një fileto e jashtme që 

i përshtatet. 

Tek filetoja e jashtme të prerat janë gjithashtu në formë spirali. Vidha është 

një shëmbull për fileton e jashtme. Pra, nëse dëshirojmë të vidhosim dy pjesë 

me njëra tjetrën, është e nevojshmë që filetot e jashtme dhe të brëndshme të 

dy pjesëve të përputhen me njëra tjetrën. 

Shëmbull i emërtimit të një filetoje: 

M 10 d.m.th. lloji metrik. Diametri i jashtëm 10 mm 

 

 
Fig.1. Vegla për hapje te filaneve te jashtme dhe brendshme me dore 
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23.2. Hapja e filetove të brëndshme 

 

Për hapjen e një filetoje të brëndshme me dorë nevojitet një gjiro 

mashkull dhe nje seri meshkujsh. 

 

Hapat e punës 

 

1 Të vijëzohet dhe shënohet në objekt qëndra e shpimit 

1. Të shpohen vrima me fileto 

2. Të zgjerohet vrima me fileto në të dy anët e saj. 

3. Të hapet filetoja në tre hapa pune me ndihmën gjiro mashkullit. 

 

                       

 
Fig.2. Hapja e filetave te brendshme 

 

Hapja e filetos bëhet me mashkullin për fileta 

 Filetuesin (,mashkullin‘) e parë (1unazë) 

 Filetuesin (,mashkullin‘) e dytë (2 unaza) 

 Filetuesin (,mashkullin‘) përfundimtar (3 unaza - më të rinjtë janë pa 
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unaza) 

 

Proçesi 

 

1    Filetuesi (,mashkulli‘) të vendoset në kënd të drejtë 

2 Nën një ushtrim të lehtë force bëhet shpimi 

3 Të bëhet vazhdimisht një gjysëm kthimi prapa për të larguar apo thyer 

ciflat 

4 Të pastrohet dhe kontrollohet filetoja. 

 

Këshillë: Filetuesi (,mashkulli’)të mbahet i ftohur me graso ose vaj. 

 

 

23.3. Hapja e filetove të jashtme 

Për hapjen e filetove të jashtme me dorë nevojitet një madradividë dhe një 

gjiromadravidë. 

 

 
Fig.1. Vegel për hapjen e filetove te jashtme 

 

Hapat e punës 

 

1. Të kontrollohet diametri i objektit 

2. Të latohen buzët 

3. Të hapet filetoja me anë të një madradivide dhe një gjiromadravide në një hap të 

vetëm: 

4. Të vendoset madravida në kënd të drejtë. 

5. Të pritet nën një ushtrim të lehtë force. 

6. Të bëhet vazhdimisht një gjysëm kthimi prapa i madravidës për të larguar apo 

thyer ciflat 

7. Të pastrohet dhe kontrollohet filetoja. 
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Këshillë 

Madravida të mbahet e ftohur me graso ose vaj. 

 
Fig.2. Procesi i hapjes se filetos se jashtme 

 

24. Ushtrimi nr.6 
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25. Ushtrimi nr.7 
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26.NGJITJA E MATERIALEVE 
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26.1. Metodat dhe procedurat 

 

 
 

Fig. 1. Metodat dhe procedurat e bashkimit te materialeve 

 

Ne figuren 1 jane paraqitur procedurat e pikjes se butë dhe te fortë, te saldimit, 

me gaz, elektrozezistencë dhe me hark. Poashtu është paraqitur edhe salduesi 

bashkë me pajisjet për saldim, konstruksioni i salduar dhe lampa salduese. 
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26.2 Pikja e butë 

 

 
 

Ne  fig. 2. Eshte paraqitur i punes bashke me mjetet për pikje dhe bashkimi i 

pikur. Shihet maja e avisë (1), materiali ngjites (2), elementet-lamarinat e 

bashkuara (3) dhe bashkimi i pikur (4) me trashesi 0.05-0.2 mm. 

 

 
Fig.3.  Vendi i punes dhe bashkimi i pikur 
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Fig. 4. Procesi për pikje te butë 

 

26.3 Pikja e fortë 
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Fig.5. Aplikimi e pikjes se fortë 

 

 

26.4. Saldimi 
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26.5 Saldimi me gaz 

 

 
Fig. 1. Vendi i punes për saldim me gaz 
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Fig.2. Saldimi me gaz 
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    26.6. Prerja me gaz 

 

 
Fig. 1. Prerja me gaz 



[125] 
 

 

    26.7 Elektrosaldimi 
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Fig. 1. Saldimi me elektrorezistencë 

 

 
 

26.8 Saldimi elektroharkor 
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Fig.1. Vendi i punes për saldim elektroharkor 
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Fig.2. Procedura e saldimit elektroharkor 
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26.9 Procedurat e kombinuara te saldimit 
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Fig. 1. Procedurat bshkekohore te saldimit elektroharkor 
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26.10  Ekzaminimi i bashkimeve 
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