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I. Në lidhje me Rezultatin Mësimor Nr.1:  

RM1 – Nxënësi shpjegon parimet hidropneumatike 

- tregojë rëndësinë e mekanikës së gazrave dhe fluideve; 

- tregojë vetitë fizike dhe ligjet e gazeve dhe fluideve; 

- përshkruajë sistemet pneumatike; 

- përshkruan sistemet hidraulike. 

 

 

1. Pneumatika dhe hidraulika 

 

1.1 Ndarja dhe zbatimi i sistemeve pneumatike 

 

Pneumatika, njësoj si edhe hidraulika, është shumë e përhapur në teknikën 

bashkëkohore, posaçërisht në sistemet për punim me udhëheqje 

gjysmautomatike dhe automatike, sepse pajisjet pneumatike dallohen me 

ekonomizim të madh, me qëndrueshmëri dhe me konstruksion të thjeshtë. 

Zbatim të rëndësishëm posaçërisht kanë në mjediset me kushte të rënda të 

punës, me presione të larta, me temperatura të larta të punës, ku ka rreziqe 

nga eksplodimi etj 

 

Instalimet pneumatike zbatohen në pajisjet për petëzim, në industrinë e 

qelqit, lloje të ndryshme të presave, industrinë e drurit, medicinë. 

Shpeshherë pajisjet pneumatike, hidraulike dhe elektrike plotësohen si 

instalime të kombinuara dhe tërësisht i plotësojnë të gjitha kushtet e 

vendosura gjatë projektimit të konstruksioneve të komplikuara. Pajisjet e 

para pneumatike që prej moti përdoren janë barku farkues dhe pajisjet me 

erë. Më vonë, industria e armatimit tërësisht bazohet mbi ligjet e 
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pneumatikës. Sot pneumatika zbatim të gjerë gjen në teknikën raketore, 

avio-industri dhe në medicinë - posaçërisht në stomatologji. 

 

Ndarja e pneumatikës sipas presionit(shtypjes) punues 

Pneumatika, sipas lëmit të zbatimit dhe presionit punues që shfry-tëzon, 

ndahet në disa lëmenj: 

1. Pneumatika për presionet e ulëta të fluidit punues (deri 1 bar), 

shfrytëzohet për transmetimin dhe përpunimin e të dhënave në 

informatikë. Ky lëmë ashtu quhet, fluidi k. 

2. Pneumatika për presione të mesme (1 deri 10) [bar], më shpesh 

zbatohet në industri dhe për këtë arsye ashtu quhet, industrial. 

3. Pneumatika për presione të larta punuese (10 deri 500)[bar], 

zbatohet në pajisjet industriale, të cilat punojnë me shpejtësi të 

madhe punuese. 

4. Pneumatika për presione shumë të larta punuese, mbi 500 [bar], 

zbatohet tek pajisjet speciale industriale dhe teknike. 

 

Përparësitë e sistemeve pneumatike 

Sistemet pneumatike janë gjerësisht të përfaqësuara në industri dhe nëse 

krahasohen me sisteme të tjera operative, mund të konstatohen përparësitë 

vijuese: 

- Ajri, i cili shfrytëzohet si fluid punues në pneumatikë, e ka në sasi të 

pakufizuara. Ai, nën presion, lehtë rrymon nëpër pajisjet pneumatike, 

- Ajri i komprimuar nuk është i ndezshëm dhe nuk ka rrezik nga 

eksplodimi gjatë punës dhe për këtë arsye pajisjet pneumatike mund të 

punojnë edhe gjatë temperaturave punuese të rritura deri në 200 C. Kjo 

do me thënë se nuk ka nevojë nga pajisjet plotësuese për ftohje dhe 

mbrojtje të sistemit, 
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- Të gjitha pajisjet pneumatike janë me konstruksion të lehtë, të lehtë për 

mirëmbajtje dhe ekonomike në eksploatim, 

- Pajisjet ekzekutuese janë me konstruksion të thjeshtë, me dimensione të 

vogla dhe nuk e ndjejnë mbingarkimin. Ato punojnë me shpejtësi të 

madhe rrymimit dhe mund të bëjnë ndryshime të papritura dhe të 

vazhdueshme, 

- Sistemi çdoherë është me një gyp, pa përçues kthyes, që domethënë se 

duhet më pak material për realizimin e tij 

- Ajri i komprimuar i shfrytëzuar që lëshohet është ekologjikisht i pastër 

dhe nuk e ndot rrethinën, 

- për realizimin e sistemeve pneumatike shfrytëzohet një numër i madh 

elementesh standarde, të cilat bëjnë që instalimi të jetë me çmim të ulët. 

- Ato punojnë me shkallë të lartë automatizimi 

- Një stacion kompresorësh mund të shërbejë më shumë sisteme 

pneumatike 

 

Krahasimi i sistemeve pneumatike dhe hidraulike 

 

Krahas numrit të madh të vetive pozitive, nëse bëhet krahasimi i sistemeve 

pneumatike me ato hidraulike, konstatohen edhe mangësi të caktuara: 

 

- Për shkak se fluidët e gaztë janë materie me ngjeshje të lartë, ndryshimi 

i vëllimit negativisht ndikon mbi precizitetin e organeve ekzekutuese, 

- Para shfrytëzimit në sistemin pneumatik, ajri i komprimuar duhet mirë 

të përgatitet, domethënë të largohen lagështia dhe papastërtitë, 

- Për shkak të lagështisë në ajrin e komprimuar, çdoherë është i 

pranishëm rreziku potencial nga korrozioni i elementeve në sistem. 
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- Që të funksionojë në mënyrë të vazhdueshme sistemi pneumatik, 

domosdo të ekzistojë stacion i kompresorëve 

- Sistemet pneumatike nuk rekomandohen për transmetimin e fuqisë së 

madhe 

- Për enët nën presion është i nevojshëm sigurimi plotësues, sipas 

normave ligjore rigoroze. 

 

1.1.1. Fluidi punues-Karakteristikat fizike te fluidi i gaztë 

 

Vetitë themelore fizike të gazrave janë: 

- Viskoziteti (rezistenca gjatë lëvizjes), i cili shprehet përmes 

koeficienteve për viskozitet dinamik dhe kinematik, 

- Ngjeshmëria – të gjitha gazrat kanë dendësi të vogël dhe nën 

veprimin e forcave të jashtme shumë iu zvogëlohet vëllimi. 

Ngjeshmëria është veti shumë negative e të gjitha gazrave, 

- Lagështia – ajri çdoherë në vete përmban sasi të caktuara të 

lagështisë, e cila rrjedhë prej pranisë së avullit të ujit ose avullit nga 

lëngjet e tjera. 

 

Viskoziteti është posaçërisht i shprehur, sepse kohezionindërmjet molekulave 

te të gjitha gazrat është shumë i vogël dhe molekulat kanë liri të madhe të 

lëvizjes. Gjatë rritjes së temperaturës së gazit, kjo liri vjen në shprehje, sepse 

atëherë krijohet ekspansioni (zgjerimi) dhe molekulat e gazit tërësisht e 

mbushin hapësirën në të cilën gjenden.  

 

Viskoziteti i gazrave është shprehur po ashtu sikurse edhe te fluidet e lëngëta 

dhe paraqet rezistencë gjatë lëvizjes, sepse krijohet fërkim i brendshëm 

ndërmjet molekulave, fërkim ndërmjet molekulave dhe murit të enës nëpër të 
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cilin realizohet lëvizja. Viskoziteti rritet me rritjen e temperaturës së gazit, 

kurse madhësia e tij varet edhe nga madhësia e shtypjes së gazit. Për shkak të 

viskozitetit, gjatë rrymimit të gazrave përgjatë kanaleve përçuese vjen deri te 

zvogëlimi i presionit punues. 

 

Ngjeshmëria është karakteristikë fizike negative, e cila është sipasojë e 

dendësisë së vogël të gazrave. Nën veprimin e forcës së jashtme, të gjitha 

gazrave iu zvogëlohet shumë vëllimi.  

Ndryshimi i vëllimit të fluidit punues në sistemet pneumatike manifestohet 

me precizitet të zvogëluar të elementeve ekzekutuese. 

 

Lagështia është veti e të gjitha gazrave, e veçanërisht e ajrit, i cilimë shpesh 

përdoret në instalacionet pneumatike.  

Gjatë komprimimit të ajrit, rritet temperatura e tij dhe lagështia 

transformohet në avull të ujit. Gjatë rrymimit nëpër kanale përçuese (gypat 

përçues), zvogëlohet temperatura e ajrit të komprimuar dhe lagështia 

kondensohet, transformohet në ujë.  

 

Prania e ujit është shkak për paraqitjen e korrozionit dhe defekteve të shumta 

nëpër tërë instalacionin, kurse tek elementet ekzekutuese dhe instrumentet 

matëse e zvogëlon precizitetin. Për këtë arsye, lagështia ka ndikim negativ te 

gazrat. 

 

1.1.2. Madhësitë e gjendjes 



[10] 
 

 

 

 



[11] 
 

1.1.3. Barazimi i gjendjes 
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1.1.4. Barazimi i kontinuitetit 
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Fig.1. Instalimi gypor 

 

 

1.1.5. Barazimi i Bernul-it 

Barazimi i Bernul-it e analizon energjinë e përgjithshme të fluidit, e cila 

paraqet shumën e energjisë kinetike dhe potenciale në gjendje të gaztë ose të 

lëngët, e cila rrymon nëpër përçues. Ajri i komprimuar ka dendësi të vogël, 

ndërkaq shkaku i shpejtësisë së madhe të rrymimit energjia kinetike dhe 

energjia e presionit janë në mënyrë të konsiderueshme më të mëdha nga 

energjia potenciale.  

Të analizojmë ajrin e komprimuar, i cili rrymon nëpër përçues (fig. 1). Në 

prerjen I - I ajri i komprimuar ka shpejtësi të mesme 1, presion p1 dhe 

dendësi 1.Për shkak se energjia potenciale anashkalohet (braktiset), energjia 

specifike e përgjithshme në atë prerje tërthore për masë prej një kilogrami do 

të jetë: 

 

Nëse nëpër prerjen II – II rrymon e njëjta sasi e ajrit të komprimuar me 

shpejtësi të mesme 2, presion p2 dhe dendësi energjia specifike do të jetë: 
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Gjatë kushteve ideale të punës, kur nuk merret parasysh viskoziteti i ajrit të 

komprimuar, domethënë fërkimi i tij, energjia në prerjen tërthore I – I do të 

jetë e barabartë me energjinë në prerjen tërthore II – II, respektivisht: 

 

 

Në kushtet reale të punës, për shkak të rrymimit të ajrit të komprimuar me 

shpejtësi të madhe, ka fërkim dhe për këtë qëllim një pjesë prej energjisë 

harxhohet për përballimin e rezistencave që paraqiten gjatë kësaj dhe një 

pjesë e energjisë transformohet në nxehtësi. Energjia e harxhuar për 

përballimin e rezistencave nga fërkimi do të jetë e barabartë me ndryshimin e 

energjive në prerjet I 

– I dhe II – II: 

 
 

Energjia e humbur, e cila harxhohet për përballimin e rezistencave gjatë 

rrymimit, në kushte reale manifestohet si rënie e presionit punues përgjatë 

përçuesit, në drejtim të rrymimit. 

 

1.1.6. Rrezistenca gjatë rrymimit 

Në praktikë, presioni punues te secili sistem pneumatik ka rënie të caktuar në 

drejtim të rrymimit, përkatësisht prej fillimit kah mbarimi i instalacionit. 

Rënia e presionit është pasojë e llojeve të ndryshme të rezistencave gjatë 

rrymimit, prej të cilave më të mëdha janë rezistencat nga fërkimi. Nëse 

zbatohet barazimi i Bernul-it për rrymim të ajrit nëpër përçues me prerje 
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tërthore konstante (A = const), shpejtësia e mesme konstante e rrymimit ( = 

const) dhe dendësia konstante ( = const) është: 

 

Në tabelë është dhënë pasqyrimi i disa elementeve të ndryshme nga sistemi 

pneumatik me vlera të dhëna të koeficientit .Energjia e ajrit të komprimuar, e 

cila harxhohet për përballimin e rezistencave gjatë rrymimit, është: 
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1.1.7. Zbatimi barazimit te kontinuitetit dhe barazimit te Bernul-it 

Me ndryshimin themelor të gjendjes, i analizuam proceset termodinamike, të 

cilat ndryshimin e energjisë në punë mekanike e vëzhgojnë si pasojë e 

ndryshimit të gjendjes. 

Megjithatë, në sistemet pneumatike rëndësi më të madhe ka transformimi i 

energjisë së presionit në energji mekanike. Gjatë rrymimit të ajrit të 

komprimuar nëpër përçues, energjia e presionit transformohet në forcë të 

presionit, e cila përmes pajisjeve ekzekutuese kryen punë mekanike. Në 

pajisjet pneumatike me makina automatike ose gjysmautomatike 

transformimi i energjisë kryhet me rrymimin e ajrit dhe me ekspansion 

(zmadhim të vëllimit). Rrymimi i ajrit të komprimuar shfrytëzohet për 

transmetimin e forcës së presionit, për shkak të kryerjes së punës së caktuar. 

Sasia e ajrit të komprimuar, e cila rrymon me shpejtësinë [m/s] nëpër prerje 

tërthore të caktuara të përçuesit A [m
2
], mund të llogaritet nga barazimi: 
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Në llogaritje shpeshherë është e nevojshme të caktohet sasia e ajrit të 

komprimuar qm [kg], që është e harxhuar në njësi të kohës. Kjo sasi 

llogaritet sipas barazimit: 

 

 

 

1.1.8. Shkaqet themelore për krijimin e kondensatit 

Ajri atmosferik, i cili më shpesh përdoret si fluid punues në 

instalacionin pneumatik, është përzierje prej N2, O2, avullit të ujit dhe 

CO2. 

Gjatë ndryshimeve termodinamike, avulli i ujit shpesh e ndryshon gjendjen 

agregate. Avulli i ujit nga ajri, gjatë ftohjes kondensohet, kurse në 

temperatura atmosferike të ulëta mund të ngrihet dhe të shkaktojë plasaritje 

në instalacion. 

Përveç avullit të ujit, ajri përmban dhe avull të vajit, me të cilën kompresori 

lyhet gjatë punës. 

Sasia e avullit të ujit në ajër shprehet si lagështi absolute ose relative. 

Lagështia absolute është raporti ndërmjet masës së avullit tëujit dhe masës 

së ajrit të thatë, në masën e përgjithshme të ajrit të lagët. 
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Gjatë llogaritjeve, shpesh shfrytëzohet nocioni “shkalla e ngopshmërisë së 

ajrit me avull të ujit “. Shkalla e ngopshmërisë ψ është raporti ndërmjet 

lagështisë absolute X dhe lagështisë së ngopur X’ . 

 

Lagështia relative () është raporti ndërmjet presionit parcial tëavullit të ujit  

Pvp gjatë kushteve konkrete dhe presionit parcial të avullit të ujit në ajrin e 

ngopur  V’p  gjatë temperaturës së njëjtë të ajrit. Lagështia relative më 

shpesh shprehet në përqindje. 

 

Sipas ligjit të Daltonit, presioni i përgjithshëm i përzierjes paraqet 

shumën prej presioneve parciale të komponentëve. Kështu që, presioni i ajrit 

është shuma prej presionit të ajrit të thatëpvdhe të presionit të avullit të ajrit 

pVp, përkatësisht: 

 

Lagështia relative e ajrit atmosferik sillet prej (60 ÷ 90)%. Mënjanimi 

i kondensatit më shumë kryhet në pajisjen për të tharë ajrin në komprimuar, 

në ftohës dhe në rezervuarin për ajër të komprimuar. Mirëpo, te gjatësitë më 

të mëdha të sistemeve pneumatike, mënjanimi i kondensatit kryhet përgjatë 

elementeve transmetuese. 
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Nëse nga kompresori kërkohet të dërgohet rrjedha e caktuar e ajrit të thatë 

kah harxhuesit, ai duhet të ripërpunohet (në varësi nga lagështia e ajrit, 

përkatësisht të sasisë së avullit të ujit në ajër) sasi më e madhe e ajrit të lagët. 

Pas mënjanimit të kondensatit, respektivisht lagështisë së ajrit, duhet të 

fitohet rrjedha e nevojshëm e ajrit të thatë. 

 

Pyetje për përforcim: 

1. Si ndahet pneumatika sipas presionit? 

2. Cilat përparësi të sistemit pneumatik i njeh? 

3. Çka është viskoziteti te fluidet e gazta 

4. Çka është lagështia e ajrit? 

5. Cilat madhësi themelore të gazrave i njeh? 

6. Cilat ndryshime themelore të gjendjes i di? 

7. Cilat janë rezistencat më të mëdha gjatë rrymimit të ajrit? 

8. Për çka zbatohen barazimet e Bernul-it dhe të gjendjes? 

9. Çka është lagështia absolute? 

10. Çka është lagështia relative e ajrit? 

 

Perfundimi 

Nga materia e prezantuar nxënësit mund të informohen për ajrin si fluid 

punues, cilat janë madhësitë themelore të tij dhe vetitë fizike.  

Si ndahen sistemet pneumatike, sipas madhësisë së presionit punues, cilat 

janë përparësitë, por edhe mangësitë në raport me sistemet hidraulike. 
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Ndryshimet e gjendjes për të gjitha fluidet e gazta mundësojnë që të zbatohet 

barazimi i gjendjes dhe të zgjidhen situata të caktuara në praktikë. Cilat janë 

shkaqet për krijimin e rënies së presionit punues përgjatë gypit përçues, sa 

janë rezistencat e rrymimit, cilat janë rezistencat më të mëdha…, këto janë 

informacionet me të cilat do të njihet nxënësi. Ajri si fluid punues ofron 

përparësi, mirëpo ai u është nënshtruar më shumë ndikimeve të jashtme të 

cilat negativisht ndikojnë mbi gjendjen punuese të tij. Lagështia si problem 

kryesor në sistemet pneumatike, krijimi i kondensatit dhe cilat janë mënyrat 

e mënjanimit të tij, janë informacionet me rëndësi të veçantë për përdorimin 

e sistemeve pneumatike. 

Kushtet e nevojshme:  

- Klasë mësimore-kabineti i mekatronikës 

- Projektori, 

- Testi me shkrim dhe  çelesi i testit, 

- Materiale të shkruara-TLM, prezantime ne power point,  

- Mjete dhe materiale vizualizuese 

 

 

Deshmimi i Vlerësimit:  

- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për 

të verifikuar shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të 5-7 kritereve 

të vlerësimit me karakter teorik. 

Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapur. 
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II. Në lidhje me Rezultatin Mësimor Nr.2:  

RM2-Nxënësi monton dhe demonton elementet e sitemit pneumatik për 

orientim dhe shperndarje te fluidit punues-Shperndaresi 

Ne fund të RM-së nxënësi duhet të jete i aftë të:  

- përshkruaj  shpërndarësit pneumatik; 

- renditë klasifikimin e shpërndarësve pneumatik; 

- interpretojë paraqitjet e thjeshtësuara te  shpërndarësve pneumatik me 

anën e simboleve standarde; 

- përshkruaj ndërtimin konstruktiv, mënyrën e lidhjes dhe aktivizimit të 

shpërndarësve pneumatik në  sisteme pneumatike; 

- vizaton skemen e sistemit pneumatik për orientim dhe shpërndarje te 

fluidit. 

- montoj dhe demontoj elementet e sistemit pneumatik për orientim dhe 

shpërndarje të fluidit punues – Shpërndarësit. 

 

 

2. PAKOJA E PAJISJEVE PËR NIVELIN BAZIK (TP101) 

 

Pakoja e pajisjeve është përgatitur për trajnim bazik në fushën e teknologjisë 

së kontrollit pneumatik. Pakoja përfshinë të gjithë komponentët që nevojiten 

për arritjen e objektivave specifike mësimore dhe mund të plotësohet edhe 

me pajisje tjera.  

Për të ndërtuar një sistem funksional të kontrollit nevojitet një platformë e 

profileve dhe një burim i ajrit të kompresuar. 
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Sasia Emërimi 
Nr. i 

porosisë 

2 Valvul 3/2 me dorëz rrethore, zakonisht e mbyllur  152866 

1 Valvul 3/2 me buton, zakonisht e hapur  152861 

2 Valvul 3/2 me buton, zakonisht e mbyllur 152860 

1 
Valvul 3/2 me qelës me përzgjedhje, zakonisht e 
mbyllur  

152863 

1 
Valvul 3/2, e aktivizuar në mënyrë pneumatike në 
njërën anë  

576302 

3 
Valvul 5/2 e dyfishtë, e aktivizuar në mënyrë 
pneumatike në njërën anë 

576303 

1 Valvul 5/2 me qelës me përzgjedhje 152862 

1 
Valvul 5/2, e aktivizuar në mënyrë pneumatike në 
njërën anë 

576307 

1 Cilindër me veprim të dyfishtë  152888 

2 Valvul për kontroll të njëanshëm të rrjedhjes  193967 

2 Manometër për kontroll të presionit  152865 

1 Rregullator i presionit me manometër  539756 

1 Valvul me sekuencë të presionit  152884 

1 Cilindër me veprim të njëfishtë 152887 

1 Valvul On-off me rregullator me filtër 540691 

2 Tuba plastike, 4 x 0.75, argjend, 10 m 151496 

2 
Çelës/ndërprerës me përafri pneumatike me cilindër 
të montuar 

539775 

1 Kohëmatës pneumatik, zakonisht i mbyllur 540694 

1 Valvul me shkarkim të shpejtë 539772 

10 Mëngë me shtytje  153251 

10 Konektor T me shtytje  153128 

1 Bllok shpërndarës  152896 

1 Valvul me dy burime (OSE) 539771 

2 Valvul me presion dual/ të dyfishtë (DHE) 539770 
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Simbolet e pajisjeve  

 

Emërtimi Simboli 

Valvul 3/2 me buton, zakonisht e 
mbyllur 

 

Valvul 3/2 me buton, zakonisht e 
hapur 

 

Valvul 5/2 me qelës me 
përzgjedhje 

 

Valvul 3/2 me qelës me 
përzgjedhje 

 

Manometër 

 

2

31

24 

35
1
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Valvul 3/2 me dorëz rrethore, 
zakonisht e mbyllur 

 

Çelës/ndërprerës me përafri 
pneumatike  

 

Valvul 3/2, e aktivizuar në 
mënyrë pneumatike në njërën anë 

 

Valvul 5/2 e dyfishtë, e 
aktivizuar në mënyrë pneumatike 
në njërën anë 

 

5/2-way double pilot valve, 
pneumatically actuated at both 
ends 

 

 

 

31

2

31

2

2

31

12

4 2

15

14

3
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Designation Symbol 

Valvul me dy burime  

 

Valvul me presion dual  

 

Kohëmatës pneumatik, zakonisht 
i mbyllur 

 

Valvul me shkarkim të shpejtë 

 

Valvul për kontroll të njëanshëm 
të rrjedhjes 

 

Valvul me sekuencë të presionit   

 
 

Cilindër me veprim të njëfishtë 

 

2

11

2

11

2

31

t

2

3
1

21

2

3112
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Cilindër me veprim të dyfishtë 

 

 

Designation Symbol 

Valvul on-off me rregullator me 
filtër 

 

Rregullator i presionit me 
manometër 

 

Blloku shpërndarës  

 

Lidhësit   

 

2.1. Shpërndarësit pneumatikë 

 

Shpërndarësit në sistemin pneumatik kanë detyrë të njëjtë sikurse dhe te 

sistemi hidraulik, e ajo është të udhëheqin me rrjedhjen, respektivisht t’i 

2

3
1

2

31
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japin udhë ajrit të kompresuar sipas nevojave të elementeve ekzekutuese në 

sistem. Gjatë kësaj, mundësojnë sinjal udhëheqës, i cili ka fuqi të vogël të 

udhëheqë me rrymimin e ajrit të komprimuar. Ekzistojnë më shumë ndarje të 

shpërndarësve: 

Sipas konstruksionit zgjidhen si: 

1. me piston 

2. pllakorë dhe valvulorë 

Sipas mënyrës së veprimit mund të jenë: 

1. me veprim direkt (mekanik, elektrik ose pneumatik) 

2. me veprim indirekt (sinjali i udhëheqjes vepron në shpërndarës 

përmes servo-pajisjes) 

Sipas numrit të pozitave punuese ndahen në: 

 

1. me dy pozita 

2. me tri pozita dhe 

3. me më shume pozita 

Shënimi i shpërndarësve në skemat për udhëheqje kryhet me simbole, të cilat 

e paraqesin funksionin e shpërndarësve. Simbolet realizohen në formën e 

katrorit dhe janë të njëjta sikurse te shpërndarësit hidraulikë, edhe atë: 

- pozita e shpërndarësit në skemë paraqitet me një katror 

 

- numrin e katrorëve të lidhur në rresht horizontal, 

paraqet numrin e pozitave punuese 

(me dy pozita, tri pozita, …) 

 

Funksioni dhe mënyra e veprimit paraqiten brenda në katror, edhe atë: 
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- numri i vijave e shënon numrin e përçuesve, 

ndërsa shigjeta e tregon kahjen e rrymimit 

- ndërprerja e rrjedhimit nëpër shpërndarës paraqitet me 

vijë tërthore 

 

- lidhja e përçuesve në shpërndarës paraqitet me vija dhe pika,  

 

- përçuesit përcjellës, përmes të cilëve lëshohet ajri i 

komprimuar në atmosferë, paraqiten me trekëndësh të 

zbrazët me kulmin drejt kahes së rrymimit. 

 

Në tabelen ne vazhdim janë paraqitur shpërndarësit të cilët më shpesh i 

hasim në skemat për udhëheqje. 

Ne kete tabele janë paraqitur shperndaresit, pozita dhe simboli i tyre. 

Sikurse edhe ne hidraulikë, numri i parë(numëruesi) paraqet nurin e 

bashkëngjitjeve, kurse emëruesi numrin e pozitave të shpërndarësit. 

Që të sigurohet vendosja korrekte e shpërndarësve, kanalet bashkëngjitëse në 

simbole janë të shënuara me numra (shënimi i vjetër është me shkronja të 

mëdha), të cilët kanë kuptimin si në vijim: 

- bashkëngjitja punuese, [2 (A), 4 (B), 6 (C)... ], 

 

- bashkëngjitja për ajër të komprimuar, [1 (P)], 

 

- përcjellje (lidhje) kah atmosfera, [3 (R), 5 (S), 7 (T)... ], 

 

- përçues për prurjen e ajrit të komprimuar për udhëheqje [12 

(Z), 14 (Y), 16 ( (X)... ]. 
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Tabela1. 

 Ne kete tabele janë paraqitur shperndaresit, pozita dhe simboli i tyre. 

Sikurse edhe ne hidraulikë, numri i parë(numëruesi) paraqet nurin e 

bashkëngjitjeve, kurse emëruesi numrin e pozitave të shpërndarësit. 

Që të sigurohet vendosja korrekte e shpërndarësve, kanalet bashkëngjitëse në 

simbole janë të shënuara me numra (shënimi i vjetër është me shkronja të 

mëdha), të cilët kanë kuptimin si në vijim: 

 bashkëngjitja punuese, [2 (A), 4 (B), 6 (C)... ], 
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 bashkëngjitja për ajër të komprimuar, [1 (P)], 

 

 përcjellje (lidhje) kah atmosfera, [3 (R), 5 (S), 7 (T)... ], 

 

 përçues për prurjen e ajrit të komprimuar për udhëheqje  

- [12 (Z), 14 (Y), 16 ( (X)... ]. 

 

Sipas standardeve të reja, shënimi i kanaleve bashkëngjitëse të 

shpërndarësve duhet të kryhet vetëm me numra. Simbolet për valvulat dhe 

shpërndarësit janë paraqitur në shtojcë, kurse mënyra e aktivizimit zgjidhet 

sipas dedikimit dhe mund të jetë mekanike (me dorë ose me këmbë), 

elektrike, hidraulike, pneumatike ose e kombinuar. 

 

2.2. Zgjidhjet konstruktive dhe mënyra e punës 

 

2.2.1. - Shpërndarësit me piston 

- Shpërndarësit me piston përdoren më shpesh. Në figurën 1është 

paraqitur shpërndarësi me piston 5/2 me pjesët përbërëse vijuese: a – piston 

punues, b – piston për udhëheqje, c – hapësira për udhëheqje, 2 dhe 4 – 

kanale me të cilat lidhen elementet ekzekutuese, 1 – kanali për lidhjen e 

prurësit të ajrit të kompresuar, 3 dhe 5 kanalet për lidhje me atmosferën dhe 

12 – kanali për të cilin bashkëngjitet ajri i kompresuar për udhëheqje në 

shpërndarës. 

Në fig. 1 është paraqitur shpërndarësi me dy pozita - në pozitën fillestare, kur 

janë të lidhura kanali 2 me kanalin 3, nëpër të cilin ajri i komprimuar, i 

shfrytëzuar del në atmosferë; në kanalin 4 është kyçur njëra anë me 

elementin ekzekutues nga sistemi, i cili merr ajër të komprimuar përmes 

kanalit prurës 1. Kur nëpër kanalin 12 do të lëshohet ajri i komprimuar për 

udhëheqje me shpërndarësin, pistoni b nën veprimin e presionit zhvendoset 
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në të djathtë, duke shtytur pistonin punues a në pozitën e skajshme të djathtë. 

Gjatë kësaj mbyllet lidhja ndërmjet kanaleve 2 -1 dhe 4 - 5, me çka sigurohet 

rrjedhja e ajrit të komprimuar në sistemin prej 1 kah 2, kurse ajri i përdorur, 

përmes kanalit 4, del në atmosferë nëpër kanalin 5. 

Për kyçjen në punë të anës së elementit të bashkëngjitur në kanalin 4, pistoni 

punues duhet të kthehet në pozitën e skajshme të majtë. Atëherë shkyçet 

prurja e ajrit të komprimuar nëpër kanalin 12 dhe ajri prej kanalit prurës 1, 

përmes kanalit d dhe dhomës c e shtyt pistonin a kah e majta. 

 

 

Fig. 1 Shpërndarësi me piston 

Ajri i komprimuar për udhëheqje me shpërndarësin që sillet nëpër kanalin e 

bashkëngjitur 12 zakonisht është me presion të njëjtë ose më të vogël se 

presioni punues në sistem. Që të mund presioni punues të përdoret edhe si 

presion për udhëheqje, prerjet tërthore të pistonit punues a dhe pistonit për 

udhëheqje b më shpesh janë të barabarta. 

Për riparimin dhe mirëmbajtjen e shpërndarësit me piston është  e 

domosdoshme  heqja e shpërndarësit nga sistemi pneumatikë dhe demontimi 

e montimi i elementeve te shperndaresit duke zëvendesuar elementet e 

demtuar me elemente te reja. Procedura e demontimit dhe montimit kryhet 
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duke i përmbushur udhëzimet teknike sipas prodhuesit dhe mbështetur ne 

liber teknik dhe skemes se shperndaresit. Keto udhëzime percilen me  

 

Detyra 1: 

 Te demontohet dhe montohet shperndaresi me piston nga sitemi pneumatik 

dhe te sigurohet funksionaliteti in tij. Procesi i punes mbeshtetet me skema te 

sistemit pneumatik dhe liste kontrolli. 

Lista e kontrollit për demontimi dhe montimin e shperndaresin me piston 

përmbanë: 

- Perzgjedhjen e veglave te punes; 

- Leximin e skemes se sistemit pneumatikë; 

- Leximin e skemes se shperndaresit me piston; 

- Lirimin e shperdaresit me piston nga gypat e sistemit 

pneumatik; 

- Heqjene shperndaresit me piston nga sistemi pneumatik; 

- Vendosjen e shperndaresit me piston ne tavolinen e punes; 

- Demontimin e pjesëve te shperndaresit me piston; 

- Zevendesimin e pjesëve te sperndaresit me piston; 

- Zevendesimin e hermetizuesve ne shperndares me piston; 

- Vendosjen e shperndaresit me piston ne sistemin 

pneumatikne;  

- Lidhjen e gypave te sistemit pneumatik ne shperndares me 

piston; 

- Prova  e funksionimit te shperndaresi me piston; 

- Prova e funksionimit te sistemit pneumatik; 

- Respektimi i rregullave te sigurise ne pune dhe ruajtjes se 

mjedisit. 
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2.2.2. Shperndaresi pllakorë 

 

Shpërndarësit pllakorë realizohen me lëvizje rrotulluese dheaksiale të 

elementit punues. Në fig. 2 është paraqitur shpërndarësi pllakor 4/2 me 

lëvizje aksiale të elementit punues. Ai përbëhet prej pjesëve vijuese: a – 

trupit të shpërndarësit, b – pistonit punues, c – pllakës lëvizëse (pllakës për 

udhëheqje). Ajri i komprimuar për udhëheqje me shpërndarësin sillet nëpër 

kanalet 12 dhe 14, siç është paraqitur në fig. 2 (I dhe II). 

Në pozitën I ajri për udhëheqje hyn nëpër kanalin 12 dhe e shtyt pistonin b 

dhe pllakën lëvizëse c kah e djathta. Gjatë kësaj, procesi punues zhvillohet 

prej kanalit 1 kah kanali 2, derisa ajri i përdorur prej kanalit 4, përmes 

pllakës lëvizëse c dhe nëpër kanalin 3, lëshohet në atmosferë. 

Nëse duhet të ndryshohet kahja e procesit punues, ndërpritet prurja e ajrit për 

udhëheqje nëpër kanalin 12, kurse bashkëngjitet prurja nëpër kanalin 14, si 

në pozitën II. Atëherë procesi punues rrjedh prej 1 kah 4, kurse ajri i 

përdorur përmes kanalit 2, me ndihmën e pllakës lëvizëse, lëshohet në 

atmosferë nëpër kanalin 3. 

 

 

Fig. 2 Shpërndarësi pllakor 
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Shpërndarësi pllakor me element rrotullues punues është përshkruar në 

kapitullin për shpërndarësin hidraulik. Sepse, punohet për konstruksion dhe 

mënyrë të njëjtë të punës, kështu që nuk ka nevojë për sqarim të përsëritur. 

Detyra 2: 

Te demontohet dhe montohet shperndaresi pllakorë nga sistemi pneumatikë 

dhe te sigurohet funksionaliteti i tij. Procesi i punës mbështetet me skema te 

sistemit pneumatikë dhe listë kontrolli. 

 

Lista  e kontrolliet për demontimi dhe montimin e shperndaresin pllakor 

përmbane: 

- Perzgjedhjen e veglave te punes; 

- Leximin e skemes se sistemit pneumatikë; 

- Leximin e skemes se shperndaresit pllakor; 

- Lirimin e shperdaresit pllakor nga gypat e sistemit pneumatik; 

- Heqjene shperndaresit pllakor nga sistemi pneumatik; 

- Vendosjen e shperndaresit pllakor ne tavolinen e punes; 

- Demontimin e pjesëve te shperndaresit pllakor; 

- Zevendesimin e pjesëve te shperndaresit pllakor; 

- Zevendesimin e hermetizuesve ne shperndares pllakor; 

- Vendosjen e shperndaresit pllakos ne sistemin pneumatikne;  

- Lidhjen e gypave te sistemit pneumatik ne shperndares 

pllakor; 

- Prova  e funksionimit te shperndaresi pllakor; 

- Prova e funksionimit te sistemit pneumatik; 

- Respektimi i rregullave te sigurise ne pune dhe ruajtjes se 

mjedisit. 
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2.2.3. Shpërndarësi valvularë 

 

Shpërndarësit valvulorë realizohen me element lëvizëspunues, me formë të 

pllakës, konit ose topthit (sferës), ndërsa kanë konstruksion shumë më të 

thjeshtë prej shpërndarësve hidraulikë. Në fig. 3 janë paraqitur pozitat I, II 

dhe III të shpërndarësit valvulor 3/2. Pjesët përbërëse janë: m – elementi 

shtytës, n – elementi punues (pllaka), l – susta, e cila siguron hermetizim 

ndërmjet kanalit të bashkëngjitur 1 dhe kanalit përcjellës 2. 

 

 

Fig. 3 Shpërndarësi valvulor 

 

Në pozitën I valvula është e mbyllur, përkatësisht ajri i komprimuar i 

përdorur prej shfrytëzuesit 2, përmes kanalit përcjellës 3, del në atmosferë, 

derisa kanali prurës 1 është i mbyllur. Në një periudhë, siç është treguar në 

pozitën II, të gjitha kanalet (1, 2 dhe 3) janë të mbyllura. Kjo periudhë është 

shumë e shkurtër dhe mundëson të kryhet ndryshimi i kahjes së rrymimit. 

Me shtypjen e elementit shtytës m teposhtë (në mënyrë mekanike, 

gjysmautomatike ose automatike), me ndihmën e forcës së sustës, ai 

zhvendoset nga foleja e vet dhe e mbyll rrjedhjen e ajrit të komprimuar nga 

kanali hyrës 1 kah shfrytëzuesi 2 (pozita III në figurë). Me lirimin e 

elementit shtytës m, forca e sustës l dhe presionit punues të ajrit të 

komprimuar e kthejnë elementin punues në fole dhe me këtë mbyllet rrjedhja 
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prej 1 kah 2, kurse ajri i komprimuar, i përdorur nga shfrytëzuesi 1, përmes 

kanalit përcjellës 3, del në atmosferë - pozita I në figurë. 

Sipas mënyrës së veprimit, shpërndarësit valvulorë realizohen me veprim 

direkt ose indirekt (mekanik, elektrik, hidraulik, pneumatik dhe të 

kombinuar). 

 

2.3.Detyra praktike: 

 

 Te demontohet dhe montohet shperndaresi valvulorë nga sistemi 

pneumatikë dhe te sigurohet funksionaliteti i tij. Procesi i punës mbështetet 

me skema te sistemit pneumatikë dhe listë kontrolli. 

 

Lista  e kontrolliet për demontimi dhe montimin e shperndaresin valvular 

përmbane: 

- Perzgjedhjen e veglave te punes; 

- Leximin e skemes se sistemit pneumatikë; 

- Leximin e skemes se shperndaresit valvulor; 

- Lirimin e shperdaresit valvulor nga gypat e sistemit pneumatik; 

- Heqjene shperndaresit valvulor nga sistemi pneumatik; 

- Vendosjen e shperndaresit valvulor ne tavolinen e punes; 

- Demontimin e pjesëve te shperndaresit valvulor; 

- Zevendesimin e pjesëve te shperndaresit valvulor; 

- Zevendesimin e hermetizuesve ne shperndares valvulor; 

- Vendosjen e shperndaresit valvulor ne sistemin pneumatikne;  

- Lidhjen e gypave te sistemit pneumatik ne shperndares valvulor; 

- Prova  e funksionimit te shperndaresi valvulor; 

- Prova e funksionimit te sistemit pneumatik; 

- Respektimi i rregullave te sigurise ne pune dhe ruajtjes se mjedisit. 
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Kushtet e domosdoshme për realizimin e modulit: 

Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen 

mjediset, veglat, pajisjet, dhe materialet e mëposhtme: 

- Kabineti i mekatronikës i pajisur me sistem pneumatik qe ka keta tri 

llojet e shperndaresve; 

- Ndermarrje qe ofron shërbime ne riparimin dhe mirëmbajtjen e 

sistemeve pneumatike; 

- Kompleti i veglave, paisjeve dhe materialeve të nevojshme për 

demontim, montim dhe mirëmbajtje te shperndaresve; 

- Katallogë, manuale, udhëzuesa, materiale të shkruara në mbështetje 

të çështjeve që trajtohen në modul; 

- Kompjuteri,projektori,  

- Pajisjet për siguri ne pune dhe ruajtje te mjedisit 

 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje - përgjigje me shkrim. 

- Pyetje - përgjigje me gojë 

- Liste kontrolli 

 

Deshmimi i Vlerësimit:  

- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të 

verifikuar shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të 5-7 kritereve të 

vlerësimit me karakter teorik. 

- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapur. 

- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit që të përmbushin 

kriteret e vlerësimit te përcaktuara ne kete RM2. 

 



[39] 
 

Në lidhje me Rezultatin Mësimor Nr.3:  

RM3:  Nxënësi i monton dhe demonton elementet e sistemit pneumatik 

për rregullimin e presionit dhe prurjes të fluidit punues – Valvolat 

Ne fund të RM-së nxënësi duhet të jete i aftë të:  

- përshkruaj  valvolat e sistemit pneumatik; 

- renditë klasifikimin e valvolave të sistemit pneumatik; 

- interpretojë paraqitjet e thjeshtësuara te  valvolave të sistemit pneumatik 

me anën e simboleve standarde; 

- përshkruaj  ndërtimin konstruktiv, mënyrën e lidhjes dhe funksionimin e 

valvolave  në  sistemin pneumatik; 

- vizaton skemat e lidhjes se elementev te sistemit pneumatik për 

rregullimin e presionit dhe prurjes të fluidit punues – Valvolet 

- montoj dhe demontoj elementet e sistemit pneumatik për rregullimin e 

presionit dhe prurjes të fluidit punues – Valvola 

 

 

 

3.VALVULAT  

3.1. Valvulat njëkahëshe 

Këto valvula në sistemin pneumatik lejojnë që rrymimi i ajrit të komprimuar 

të zhvillohet vetëm në një kahje. Në kahjen e kundërt, rrymimi nuk është i 

mundur, sepse elementi lëvizës i valvulës e mbyll kanalin përçues. Elementi 

lëvizës realizohet me formë konike ose të sferës, ose si pllakë a membranë. 

Valvula mund të jetë e mbyllur në një kahje në dy mënyra: 

- me veprimin e forcës të presionit nga ajri i 

komprimuar mbi elementin lëvizës 
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- me kundërpresion mbi elementin lëvizës (me sustë), valvula do të jetë 

e mbyllur derisa madhësia e presionit punues nuk e përballon forcën 

e sustës. 

Në grupin e valvuleve njëkahëshe përdoren edhe zgjidhjet konstruktive 

vijuese: 

- Valvula njëkahëshe alternative  

- Valvula njëkahëshe e ngulfatur 

- Valvula për udhëzim të kushtëzuar 

-  Valvula për lëshim të shpejtë. 

Në fig.1 është paraqitur valvula njëkahëshe me element lëvizës konik. 

 

Fig.1. Valvula njëkahëshe 

Ajri i komprimuar, nën veprimin e presionit punues, e përballon forcën e 

sustës (3) dhe e zhvendos elementin punues (2) nga foleja. Në këtë mënyrë 

siguron boshllëk, nëpër të cilin rrymon ajri i komprimuar kah kanali dalës. 

Nëse në sistemin pas valvulës rritet presioni punues, ai, i ndihmuar nga forca 

e sustës, e kthen elementin punues në fole dhe nuk lejon që ajri i komprimuar 

të kthehet në kahjen e kundërt. Për këtë arsye këto valvula quhen valvula 

njëkahëshe. 
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1. Valvula njëkahëshe alternative– kanë dy kanale prurëse dhe një kanal 

përcjellës, fig.1. Pjesët përbërëse të valvulës janë: l – trupi i valvulës dhe q – 

elementi punues me forma të sferës. 

Nëse presioni punues (p1) në kanalin prurës nga ana e majtë është me vlerë 

më të madhe, elementi punues sferik do të zhvendoset në të djathtë dhe do të 

mbyllë kanalin prurës nga ana e djathtë. Atëherë ajri i komprimuar, i cili vjen 

përmes kanalit prurës të majtë del nëpër kanalin prurës (2), jep pozitën I në 

figurë. Nëse përsëri sillet fluidi punues përmes kanalit prurës të djathtë me 

presion (p2), atëherë elementi punues shtytet në anën e majtë dhe e mbyll 

kanalin prurës të majtë. Rrjedhja e fluidit punues atëherë zhvillohet prej 

kanalit prurës të djathtë kah kanali përcjellës 2 - pozita II në figurë. 

 

Fig.1. Valvula njëkahëshe-alternative 

2.Valvula njëkahëshe ngulfatëse – në fig.2 është paraqitur një valvulë e tillë 

me pjesët përbërëse: l – trupi, q – buloni për rregullim të rrjedhës, m – 

valvula njëkahëshe. Me ndihmën e bulonit për rregullim (q), ndryshohet 

(zvogëlohet ose zmadhohet) prerja tërthore e kanalit përçues. Në këtë 

mënyrë kontrollohet madhësia e rrjedhjes, përkatësisht e shpejtësisë së 

rrymimit të ajrit të komprimuar, përmes madhësisë së ngulfatjes. Nëse 

rrymimi zhvillohet në kahje të kundërt, rrjedhja kryhet përmes valvulës 

njëkahëshe (m) dhe pa ngulfatje. 
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Fig.2. Valvula njëkahëshe – ngulfatëse 

3.Valvulat njëkahëshe– ngulfatëse janë të njohura edhe meemrin valvula 

për rregullimin e shpejtësisë së lëvizjes te cilindrat pneumatikë. 

Për shkak se ngulfatja me këto valvula kryhet vetëm në një kahje, me të 

mund të rregullohet shpejtësia e lëvizjes vetëm në një kahje. Te cilindrat 

pneumatikë, për shkak të rregullimit të shpejtësisë së lëvizjes së pistonit, 

valvula njëkahëshe – ngulfatëse vendoset në hyrje ose në dalje të kanalit. Në 

këtë mënyrë rregullohet sasia e ajrit që hyn, përkatësisht që del, me këtë edhe 

shpejtësia e lëvizjes së pistonit. 

Ngulfatja e ajrit që hyn (primar) kryhet me vendosjen e valvulës njëkahëshe 

– ngulfatëse, e cila bën ngulfatjen e ajrit hyrës në cilindrin pneumatik. Ajri 

dalës prej cilindrit pneumatik lirshëm del në atmosferë përmes valvulës 

njëkahëshe të hapur. Në mënyrën e këtillë të ngulfatjes të pranishme janë 

parregullsi të mëdha gjatë lëvizjes së pistonit nëpër cilindrin pneumatik. Për 

këtë arsye kjo mënyrë e ngulfatjes zbatohet vetëm te cilindrat pneumatikë me 

vëllim të vogël dhe me veprim të njëanshëm. 

Në fig.3 I është paraqitur cilindri pneumatik (C) me veprim të njëanshëm, i 

bashkëngjitur përmes valvulës njëkahëshe – ngulfatëse 
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(m) për shpërndarësin (n). Ngulfatja e ajrit dalës (sekondar) kryhet për shkak 

të lëvizjes së njëtrajtshme të pistonit në cilindrin pneumatik. Për shkak se ajri 

hyrës lirshëm hyn në cilindrin pneumatik, kurse ajri dalës ngulfatet, pistoni 

çdoherë ndodhet ndërmjet dy jastëkëve ajrorë. 

Në fig.3II është paraqitur cilindri pneumatik (C), i bashkëngjitur në sistemin 

pneumatik përmes valvulës njëkahëshe – ngulfatëse (m) ose (m1) për 

shpërndarësin (n). Me ngulfatjen e ajrit dalës kah atmosfera rregullohet 

shpejtësia e lëvizjes së pistonit në cilindrin pneumatik. 

 

Fig.3 Skema për ngulfatjen e ajrit dalës dhe hyrës 

Ngulfatja e ajrit dalës posaçërisht zbatohet te cilindrat pneumatikë me 

veprim të dyanshëm. Me këtë arrihet lëvizje më e njëtrajtshme e pistonit, 

përkatësisht e levës me pistona, gjatë dorëzimit të forcës. 

4.Valvulat për udhëzim të kushtëzuar përdoren përudhëheqjen e 

elementeve të sistemit pneumatik që bëjnë sigurimin e tij. Në fig.4 është 

paraqitur konstruksioni i valvulës së tillë. Nga ana e majtë dhe e djathtë janë 

kanalet hyrëse l dhe m, nëpër të cilët prej shpërndarësit sillet ajri me presion 
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p1 dhe p2. Nga ana e sipërme gjendet kanali dalës 2, i cili lidhet me 

elementin ekzekutues për kontrollim ose sigurim. T 

ë gjithë tri kanalet ndërmjet vete janë të lidhura me dhomën punuese (q), e 

cila gjendet në trupin e valvulës (n), në dhomën gjendet pistoni i dyanshëm, i 

vendosur në mënyrë të lirë (r), i cili në veprimin e presionit punues mund të 

lëvizë majtas djathtas nëpër dhomë.  

Pistoni i dyanshëm ka për detyrë që të lidhë kanalin hyrës dhe dalës. Kushti 

themelor për funksionimin e valvulës është që të sillet ajri i komprimuar 

përmes të dy kanaleve dalëse. 

Nëse presioni p1, i cili sillet përmes kanalit l është më i madh prej presionit 

të ajrit të komprimuar p2 , që sillet nëpër kanalin (m), atëherë pistoni (r) do 

të zhvendoset në të majtë dhe do të mundësojë që ajri i komprimuar me 

presion të vogël (p2) të dalë kah elementi ekzekutues i lidhur për kanalin 2. 

 

Fig.4 Valvula për udhëzim të kushtëzuar 
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Nëse presioni i ajrit të komprimuar i cili sillet nëpër vrimat l dhe m është i 

barabartë (p1=p2), atëherë valvula prapë do të punojë. Edhe pse presionet 

janë të barabarta, pistoni do të zhvendoset në të majtë ose në të djathtë, 

varësisht prej asaj cili kanal, l ose m, do të jetë i pari që do të bashkëngjitet 

me shpërndarësin. Nëse p. sh. i pari do të bashkëngjitet kanali m, ajri i 

komprimuar do të zhvendosë pistonin në të majtë, gjatë së cilës do të mbyll 

lidhjen m kah 2. Pastaj, me bashkëngjitjen e kanalit l, edhe pse presioni p1 

është i barabartë me p2, nuk do të kthehet pistoni prapa, por rrymimi do të 

zhvillohet prej l kah 2. Edhe pse kushti themelor është të sillet ajri i 

komprimuar nëpër të dy kanalet hyrëse, gjatë punës së valvulës njëri kanal 

hyrës çdoherë është i mbyllur. 

Nëse sillet ajri i komprimuar vetëm nga njëri kanal hyrës, valvula nuk do të 

punojë, sepse nën veprimin e presionit, pistoni do të mbyllë daljen prej 

dhomës punuese që ka kanali dalës 2. 

5.Valvulat shpejtlëshuesejanë valvula speciale, sepsepërdoren në rast kur 

ajri i komprimuar, i përdorur, duhet që për një kohë të shkurtër të lëshohet 

jashtë sistemit, domethënë të zbrazet sistemi. 

Zakonisht montohen afër elementit ekzekutues – motorit pneumatik ose 

cilindrit. Në fig.5 është paraqitur valvula shpejtlëshuese në pozitën punuese 

(I) dhe në pozitën e zbrazjes (II). Kur valvula nuk funksionon, ajri i 

komprimuar nga instalacioni, përmes kanalit prurës 1, kalon nëpër valvulë 

kah shfrytëzuesi 2. Elementi punues b (manzheta) është shtytur në të djathtë 

dhe e mbyll kanalin dalës dhe, kështu, sasia e tërësishme e ajrit të 

komprimuar merr udhë kah elementi ekzekutues, i bashkëngjitur në kanalin 

2, fig.5. I 
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b  Fig.5 Valvula shpejtlëshuese 

Pasi që ajri do të përdoret në elementin ekzekutues, patjetër përsëri të kalojë 

nëpër valvulë, mirëpo atëherë në kahje të kundërt. Duke ardhur nga kanali 2, 

valvula e shtyt manzhetnën (elementin b) në të majtë dhe e mbyll kanalin 

prurës (1). Ajri i përdorur prej kanalit 2, përmes kanalit 3, del kah atmosfera 

për një kohë shumë të shkurtër (pozita II në figurë). Pas zbrazjes së elementit 

ekzekutues, presioni punues i sistemit përsëri e zhvendos manzhetnën në të 

djathtë, e mbyll kanalin dalës (3) dhe vendoset lidhja mes kanalit prurës 1 

dhe elementit ekzekutues, të bashkëngjitur në kanalin 2. Në këtë mënyrë 

zhvillohet procesi i mbushjes, përkatësisht i zbrazjes së elementit 

ekzekutues. Për shkak se koha për zbrazje është shumë e shkurtër në raport 

me kohën për mbushje, këto valvula quhen valvula shpejtlëshuese. 

 

3.2.Valvulat për presion 

Valvulat për presion janë elemente për udhëheqje në sistemet pneumatike, 

sepse me ndihmën e tyre rregullohet madhësia e presionit punues. Sipas 

detyrës që kryejnë, do të jenë të analizuara llojet vijuese: 
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 valvula për rregullimin e presionit 

 valvula për kufizimin e presionit dhe 

 valvula rëndore 

 

Fig.6. Valvula për rregullimin e presionit 

Valvula për rregullimin e presionit – quhen edherregullues të presionit, 

sepse rregullojnë madhësinë e presionit punues në dalje tëvalvulës. Presioni 

sistem çdoherë duhet të jetëpërafërsishtme vlerëkonstante, pavarësisht nga 

madhësia e presionit hyrës në valvulë dhe harxhueshmëria e fluidit punues 

në sistem. 

Në fig.6 është paraqitur valvulapër rregullim të presionit me pjesët 

përbërëse: 1 – trupi, 2 – elementi punues, 3- susta, 4 – buloni për rregullimin 

e forcës së sustës, 5 – leva me pistona dhe 6 – membrana. 

Presioni punues në dalje të valvulës rregullohet me pozitën e elementit 

punues (2), i cili, përmes levës (5), është lidhur me membranën elastike (6). 

Presioni i ajrit të komprimuar prej kanalit hyrës(l) vepron mbi pllakën (2), 

duke e zhvendosur atë në të djathtë, me çka rregullohet madhësia e prerjes 

tërthore të kanalit hyrës. Madhësia e presionit hyrës është në baraspeshë me 

forcën e sustës (3), e cila nga njëra anë e shtyp bulonin (4), ndërsa nga ana 

tjetër shtrihet mbi bartësin e membranës. Nëse zvogëlohet presioni punues në 

kanalin dalës të valvulës, forca e sustës e shtyt membranën, ndërsa përmes 
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levës, edhe elementin punues 2 në të majtë, gjatë së cilës rritet boshllëku 

ndërmjet tij dhe kanalit hyrës. Me këtë rritet rrjedhja e ajrit të komprimuar 

kah kanali dalës. Me arritjen e shkallëzuar të madhësisë së rekomanduar 

tëpresionit punues në dalje të valvulës, elementi punues në mënyrë të 

shkallëzuar kthehet në pozitën e rregulluar. 

2. Valvula për kufizimin e presionitka detyrën e mbrojtësit tëtë gjitha 

elementeve të sistemit pneumatik. Kjo valvulë e pengon zmadhimin e 

presionit punues mbi vlerën maksimale të lejuar. 

Në fig.7 është paraqitur valvula për kufizimin e presionit me pjesët 

përbërëse: a – trupi i valvulës, b – elementi punues (pllaka, koni ose sfera), c 

– susta dhe d – buloni për rregullim. Kur presioni punues në përçuesin 

shtytës të sistemit (1) nuk e kalon vlerën maksimale të lejuar, përballohet 

forca e sustës (c) dhe elementi punues (b) zhvendoset në të djathtë. Në këtë 

mënyrë lidhet kanali shtytës (1) me atmosferën përmes kanalit për 

shkarkimin e instalacionit (3) dhe teprica e ajrit del nga sistemi. 

 

Fig.7 Valvulë për kufizimin Fig.8 Valvula rendoree presionit 

Me normalizimin e madhësisë së presionit në sistem, elementi punues (b) 

ngadalë kthehet në të majtë nën veprimin e forcës së sustës, duke e mbyllur 

daljen e ajrit të komprimuar kah atmosfera. 
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3.Valvula rendoreshërben për kyçjen e një pjese të sistemit,kur do të arrihet 

madhësia e presionit punues paraprakisht të përcaktuar. Në fig.8 është 

paraqitur valvula rendore, e cila ka konstruksion dhe mënyrë të punës sikurse 

valvula për kufizimin e funksionit.Deri te një madhësi e caktuar e 

presionit punues nga kanali prurës (1), kanali dalës (2) është i mbyllur 

me elementin punues (b) nën veprimin e forcës së sustës (c) në të cilën 

paratensioni rregullohet me bulonin (d) me rritjen e vlerës së presionit 

punues në sistem, nëpër kanalin hyrës (1) hyn fluidi, duke e shtytur 

elementin punues (b) në të djathtë dhe duke rrymuar kah kanali dalës 

(2).Shfrytëzuesi, i cili bashkëngjitet në kanalin dalës (2), nuk punon derisa 

presioni punues në kanalin prurës (1) nuk arrin madhësi të caktuar saktë. Pas 

zvogëlimit të madhësisë së presionit punues përmes kanalit hyrës (1), forca e 

sustës (c) e kthen elementin punues (b) në fole dhe mbyllet rrjedhja prej 1 

kah 2, përkatësisht shfrytëzuesi që i është bashkëngjitur kanalit dalës (2) 

shkyçet. 

 

3.3. Valvulat rrjedhëse 

Valvulat rrjedhëse përdoren për të rregulluar rrjedhjen. Madhësia e rrjedhjes 

rregullohet me kontrollim rigoroz të prerjes tërthore të kanaleve përçuese. 

Prej të gjitha valvuleve deri tani të analizuara, mund të konstatojmë se vetëm 

me valvulat ngulfatëse kontrollohet madhësia e rrjedhjes. Tek ato valvula 

zvogëlohet madhësia e prerjes tërthore në  

kanalin përçues, duke zvogëluar kështu edhe madhësinë e rrjedhjes, sikurse 

në fig.10. Sipas konstruksionit, përdoren tipat vijues: 

 valvulat ngulfatëse pa mundësinë për ndryshimin e prerjestërthore, 

simbolet e të cilave janë paraqitur në fig.9, 
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 valvula me prerje tërthore të ndryshueshme, pamja e të cilave është 

paraqitur në fig.10. 

Simboli i këtyre valvuleve karakterizohet sipas asaj se ka një shigjetë, e cila 

shënon ndryshueshmërinë e prerjes tërthore. 

 

 

 

 

 

Në praktikë, shumë shpesh përdoren valvulat rrjedhëse me prerje tërthore të 

ndryshueshme. Ndryshimi i prerjes tërthore kryhet në mënyrë mekanike, me 

ndihmën e bulonit (2), i cili më shpesh ka majë konike. Ngulfatja e rrjedhjes 

mund të jetë në njërën ose në të dy kahet e rrymimit. 

 

3.4. Menyrat e funksionimit te disa llojeve te valvulave 

 

Mënyra e operimit të një valvule 3/2 zakonisht të mbyllur  

– Plotëso qarkun e simbolit të një valvule 3/2 zakonisht të mbyllur që 

aktivizohet me dorë e që përmban spirale kthyese. 

 

Fig.9  Valvula ngulfatëse pa Fig.10  Valvula ngulfatëse 

mundësinë për ndryshimin me mundësi për 

e prerjes tërthore   ndryshimin e prerjes tërthore 
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Simboli i qarkut dhe paraqitja skematik e një valvule 3/2 zakonisht të 
mbyllur 
 

– Përshkruani mënyrën e operimit të valvules 3/2. 

 

Valvula 3/2 ka 3 porta dhe 2 pozicione. Ajo paraqitet në pozicionin 

normal të saj. 

zakonisht e mbyllur do të thotë se ajri nuk mund të kalojë nëpër 

valvul. Kur të aktivizohet butoni atëherë valvula është e hapur, e në 

këtë mënyrë e lejon ajrin të rrjedhë dhe pistoni i cilindrit të lidhur 

avancon. 

 

Mënyra e funksionimit të një valvule me shkarkim të shpejtë 

   

Simboli i qarkut dhe diagrami skematik i një valvule me shkarkim të shpejtë 

2
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– Përshkruani mënyrën e funksionimit të një valvule me shkarkim të 

shpejtë. 

 

Rritja e shpejtësisë së pistonit gjatë goditjes kthyese mund të arrihet 

me cilindra me veprim të njëanshëm dhe të dyanshëm duke përdorur 

valvul me shkarkim të shpejtë, sepse në këtë mënyrë zvogëlohet 

rezistenca e rrjedhës për ajrin që shkarkohet. 

 

Ajri i kompresuar rrjedh nga valvula pilotuese në cilindër përmes 

valvulës me shkarkim të shpejtë. Në këtë moment mbyllet porti i 

shkarkimit. 

 

kur të bije presioni në portin 1, rrjedha e shkarkimit bëhet nga 2 në 3. 

Për të realizuar shkarkim të shpejt optimal, valvula duhet të jetë e 

lidhur direkt në portin furnizues të cilindrit. 

 

Mënyra e operimit të një valvule 5/2 me pilotim të dyfishtë 

 

 

 

Diagrami skematik i 5/2 me pilotim të dyfishtë 
 

– Shpjegoni mënyrën e operimit të valvulës 5/2 me pilotim të dyfishtë. 

 

24 

35 1

14 12
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Valvula 5/2 me pilotim të dyfishtë ka 5 porta punuese dhe 2 pozita 

pozicione. Valvula është e pajisur me një funksion mbyllës; një sinjal 

i shkurtër (puls) mjafton për ndryshim të pozicionit. 

pistoni i valvules lëviz në pozitën e kundërt me anë të një pulsi të ajrit 

të kompresuar në njërën prej dy portave pilot (12/14). Pistoni i 

valvules qëndron në këtë pozitë me në të ajrit të kompresuar në portin 

punues deri sa një puls me ajër të kompresuar në anën tjetër të 

valvules e kthen atë në pozicionin paraprak. Nëse sinjali është prezent 

në dy portet pilotuese, sinjali që arrin i pari është më dominant. 

Një sinjal pneumatik në portin pilot 12 shkakton rrjedhën prej portit 1 

në portin 2. Një sinjal pneumatik në portin pilot 14 shkakton rrjedhën 

prej portit 1 në portin 4. 

 

– Përshkruani performancen e valvules së paraqitur më lartë kur porti 14 

mbushet me ajër të kompresuar. 

 

Kur porti 14 mbushet me ajër të kompresuar, pistoni i valvules lëviz 

në të djathtë dhe e drejton ajrin e kompresuar prej portit 1 në portin 4. 

Porti 2 shkarkohet përmes portit 3. Kur porti 14 lirohet nga presioni, 

pistoni i valvules mbetet në këtë pozicion për shkak të ajrit të 

kompresuar nga porti 1. 

 

Mënyra e operimit të një valvule me dy burime 

 

 

 

2

11
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Simboli i qarkut dhe diagrami skematik i valvulës me dy burime 

– Përshkruani mënyrën e funksionimit të komponentëve që kërkohen. 

 

Valvula me dy burime përdoret për funksionin OSE. Sinjali 

pneumatik në njërin ose në të dyja hyrjet 1 shkaktojnë sinjal në daljen 

2 

Nëse nuk ka sinjal hyrës, nuk ka as sinjal dalës. 

Nëse ka sinjal në dy hyrjet, sinjali i mëhershëm arrin në dalje. 

 

Mënyra e operimit të valvulës me presion të dyfishtë 

 

 

 

Simboli i qarkut dhe diagrami skematik i valvules me presion të dyfishtë 
 

– Përshkruani mënyrën e funksionimit të valvules me presion të dyfishtë. 

 

Valvula me presion të dyfishtë përdoret për funksionin DHE. Sinjalet 

pneumatik në dy hyrjet 1 shkaktojnë një sinjal në daljen 2. Nëse ka 

vetëm një ose asnjë sinjal në hyrje, atëherë nuk ka sinjal në dalje. 

Nëse sinjalet hyrëse gjenerohen në kohë të ndryshme, sinjali më i 

vonë arrin në dalje. Nëse sinjalet hyrëse kanë vlera të ndryshme të 

presionit, sinjali me presion më të dobët arrin në dalje. 

 

 

2

11
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Mënyra e funksionimit të valvulës 3/2 me levë rrethore 

 

 

 

Simboli i qarkut dhe diagrami skematik i valvulës 3/2 me levë rrethore  
 

– Përshkruani mënyrën e operimit të valvulës 3/2 me levë rrethore. 

 

Valvula 3/2 me levë rrethore ka tre porte punuese dhe 2 pozicione. 

Leva rrethore vihet në funksion me, për shembull, këmbëzën 

udhëtuese të cilindrit. Zvogëlimi i forcës së vërjes në veprim arrihet 

me anë të kontrollit pilotues. 

 

– Shpjegoni si duhet të vendoset leva rrethore në mënyrë që të sigurojë 

funksionim korrekt të sistemit të kontrollit. 

 

Leva rrethore duhet të montohet në atë mënyrë që të mund të vihet në 

veprim kur pistoni i cilindrit gjendet në pozitën fundore të tërheqjes. 

Nëse valvula montohet përball ose nën këmbëzën e cilindrit, leva 

rrethore nuk vihet në veprim dhe funksioni DHE nuk mund të 

plotësohet. Sistemi i kontrollit nuk ka startuar. 

 

2

31
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Mënyra e funksionimit të një çelësi me përafri pneumatike 

 

   

Simboli i qarkut dhe diagrami skematik i një çelësi me përafri pneumatike  
 

– Përshkruani mënyrën e funksionimit të çelësit me përafri pneumatike. 

 

Çelësi me përafri pneumatike është valvule 3/2 e cila vihet në veprim 

me anë të një magneti permanent të vendosur në pistonin e cilindrit. 

Nëse magneti permanent është në afërsi të çelësit me përafri, valvula 

3/2 vihet në veprim dhe gjeneron një sinjal pneumatik. Çelësat me 

përafri montohen direkt në shtëpizën e cilindrit. 

 

Mënyra e funksionimit e një valvule me sekuencë të presionit 

  

Simboli i qarkut të një valvule me 
sekuencë të presionit  

Diagrami skematik i një valvule me 
sekuencë të presionit 
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– Përshkruani mënyrën e funksionimit të valvules me sekuencë të presionit. 

 

Nëse presioni në portin pilotues 12 tejkalon një vlerë të caktuar, 

valvula 3/2 e vënë në veprim aktivizohet dhe ajri i kompresuar 

vepron në portin punues 2. 

Valvula 3/2 kthehet sërish në pozicionin fillestar kur presioni në 

portin e pilotimit bie nën vlerën e caktuar. 

 

Mënyra e funksionimit të valvulës me vonesë kohore  

 

 

Simboli i qarkut dhe foto e një valvule me vonesë kohore 
  

– Përshkruani mënyrën e funksionimit të një valvule me vonesë kohore dhe 

futni në tabelë të dhënat teknike më të rëndësishme. 

 

Valvula me vonesë kohore e kthen presionin e aplikuar në hyrjen 1tek 

hyrja 2 pasi të ketë kaluar koha (vonesa) e paracaktuar. Nëse 

furnizimi me ajër të kompresuar ndërpritet në portin 1, porti 2 sërish 

kthehet në gjendjen pa presion. Valvula me vonesë kohore 

automatikisht resetohet brenda 200 ms. Koha e vonesës mund të 

përshtatet pafundësisht përmes një çelësi përshtatës. 

2

31

t
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Mënyra e funksionimit të një rregullatori të presionit  

  

Simboli i qarkut për një 
rregullator të funksionit  

Diagrami skematik për një rregullator të 
funksionit 

 

 

– Përshkruani mënyrën e funksionimit të një rregullatori të presionit. 

 

Presioni hyrës (presioni primar) në rregullatorin e presionit gjithmonë 

duhet të jetë më i lartë se presioni dalës (presioni sekondar). 

Rregullimi i presionit bëhet me anë të një diafragme. Presioni dalës 

vepron në njërën anë të diafragmës kurse në anën tjetër vepron forca 

e një spirale. Forca e spirales mund të përshtatet me një bulon 

përshtatës. 

 

Nëse presioni në anën sekondare rritet, për shembull si rezultat i 

ndryshimit të ngarkesës në cilindër, diafragma shtypet kundrejt 

spirales dhe seksioni dalës i valvulës zvogëlohet ose mbyllet. 

Diafragma e valvulës hapet dhe ajri i kompresuar ka mundësi të dal 

jashtë përmes portit shkarkues të shtëpizës. 

 

Nëse presioni bije në anën sekondare, valvula hapet nga forca e 

spirales. Duke rregulluar kështu presionin në nivelin e caktuar të 

presionit operativ, që do të thotë se valvula në vazhdimësi hapet dhe 

mbyllet, gjë që nxitet nga volumi i ajrit që rrjedh. Presioni operativ 

rregullohet me anë të në instrumenti matës. 

 

2

1 3
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3.5.Detyrë praktike: 

 

Të demontohen dhe montohen te gjitha valvulat nga sistemi pneumatikë dhe 

të sigurohet funksionaliteti i tij. Procesi i punës mbështetet me skema te 

sistemit pneumatikë dhe listë kontrolli. 

 

Lista e kontrolliet për demontimi dhe montimin e shperndaresin valvular 

përmbane: 

- Perzgjedhjen e veglave te punes; 

- Leximin e skemes se sistemit pneumatikë; 

- Ndarja e gypave nga valvulat ne sistemin pneumatikë; 

- Heqjene e valvolave njëkahëshe nga sistemi pneumatik; 

- Heqjene e valvolave njëkahëshe nga sistemi pneumatik; 

- Heqjene e valvolave për presion nga sistemi pneumatik; 

- Heqjene e valvolave rrjedhese nga sistemi pneumatik; 

- Vendosjen e valvulave ne tavolinen e punes; 

- Demontimin e pjesëve te valvulave; 

- Zevendesimin e pjesëve te valvulave; 

- Zevendesimin e hermetizuesve ne valvula; 

- Vendosjen e valvulave ne sistemin pneumatikne;  

- Lidhjen e gypave te sistemit pneumatik ne valvula; 

- Prova  e funksionimit te valvulave ne sistemin  pneumatikë; 

- Prova e funksionimit te sistemit pneumatik; 

- Respektimi i rregullave te sigurise ne pune dhe ruajtjes se 

mjedisit. 

 

Kushtet e domosdoshme për realizimin e modulit: 
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Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen 

mjediset, veglat, pajisjet, dhe materialet e mëposhtme: 

- Kabineti i mekatronikës i pajisur me sistem pneumatik qe permbane 

valvola te ndryshme; 

- Ndermarrje qe ofron shërbime ne riparimin dhe mirëmbajtjen e 

sistemeve pneumatike; 

- Kompleti i veglave, paisjeve dhe materialeve të nevojshme për 

demontim, montim dhe mirëmbajtje te valvulave; 

- Katallogë, manuale, udhëzuesa, materiale të shkruara në mbështetje 

të çështjeve që trajtohen në modul; 

- Kompjuteri,projektori,  

- Pajisjet për siguri ne pune dhe ruajtje te mjedisit 

 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje - përgjigje me shkrim. 

- Pyetje - përgjigje me gojë 

- Liste kontrolli 

 

Deshmimi i Vlerësimit:  

- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për 

të verifikuar shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të 5-7 kritereve 

të vlerësimit me karakter teorik. 

- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapur. 

- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit që të 

përmbushin kriteret e vlerësimit te përcaktuara ne kete RM3. 
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Në lidhje me Rezultatin Mësimor Nr.4:  

RM4:  Nxënësi monton dhe demonton elementet ekzekutive të sistemit 

pneumatik – Motorët pneumatikë 

 

Ne fund të RM-së nxënësi duhet të jete i aftë të:  

- përshkruaj motorët pneumatikë; 

- renditë klasifikimin e motorëve pneumatikë; 

- interpretojë paraqitjet e thjeshtësuara të motorëve pneumatikë  me anën e 

simboleve standarde; 

- përshkruaj ndërtimin konstruktiv, mënyrën e lidhjes dhe funksionimin e 

motorëve pneumatikë në  sistem pneumatik; 

- vizatoj skemat e lidhjes se  elementeve egzekutive të sistemit pneumatik 

– Motorët pneumatikë     

- montoj dhe demontoj elementet egzekutive të sistemit pneumatik – 

Motorët pneumatikë     

 

 

4. MOTORËT PNEUMATIKË – PAJISJET EKZEKUTUESE 

Pajisjet ekzekutuese në sistemet pneumatike kanë për detyrë të transformojnë 

energjinë e ajrit të komprimuar në energji mekanike. Me energjinë e fituar 

mekanike, pajisjet ekzekutuese kryejnë punë mekanike ose shërbejnë si 

motorë lëvizës. Në varësi të lëvizjes së elementit punues, pajisjet 

ekzekutuese ndahen në: 

- Motorë me lëvizje drejtvizore dhe 

- Motorë me lëvizje rrotulluese 
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Motorët me lëvizje drejtvizore të elementit punues (cilindratpunues) 

përdoren shumë shpesh, kurse realizohen si motorë me veprim të njëanshëm 

ose të dyanshëm dhe si motorë me zgjedhje konstruktive të veçantë. 

Motorët me lëvizje rrotulluese të elementit punues realizohen si:motorë me 

dhëmbëzorë, motorë me krahë (lamelarë) ose turbinë gazi. 

 

4.1. Cilindrat pneumatikë me veprim të njëanshëm 

Në fig. 27 është paraqitur cilindri pneumatik me veprim punues të 

njëanshëm. Pjesët përbërëse të tij janë: 1 – leva me pistona, 2 – gëzhoja, 3 – 

susta kthyese, 4- kapaku i cilindrit punues, 5 – trupi i cilindrit, 6 – elementi 

punues (piston) 7 – hermetizuesi, 8 – pllaka për përforcimin e pistonit dhe të 

hermetizuesit, 9 – dadoja me përfundëse, 10 – kanali për prurjen e ajrit të 

komprimuar dhe 11- kanali për lidhje me atmosferën. 

Në fillim pistoni gjendet në pozitën e fundit të djathtë, nën veprimin e forcës 

së sustës (3). Me bashkëngjitjen e instalacionit pneumatik, ajri i komprimuar 

nëpër kanalin (10) hyn në cilindrin punues. Atëherë e përballon forcën e 

sustës (3), e shtyt elementin lëvizës (pistonin 6, manzhetnën 7, pllakën 8 dhe 

dadon 9) nga e djathta në të majtë. 

Lëvizja drejtvizore e elementit punues përmes levës me pistona(1) bartet 

jashtë cilindrit, ndërsa forca e presionit nga ajri i komprimuar transformohet 

në energji mekanike. Energjia mekanike harxhohet për kryerjen e punës së 

caktuar. Kthimi i pistonit prej pozitës së fundit të majtë, në pozitën fillestare, 

kryhet nën veprimin e forcës nga susta, mirëpo paraprakisht ndërpritet prurja 

e ajrit të komprimuar, ndërsa kanali i bashkëngjitur, përmes shpërndarësit, 

lidhet me atmosferën. Kthimi i pistonit quhet ecje bosh (kthyese ose 

jopunuese), sepse nuk krijon as nuk harxhon energji. 
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Fig. 4.1 Cilindri pneumatik me veprim të njëanshëm 

 

Kanali (11) është lidhje e brendisë së cilindrit punues dhe e atmosferës, dhe 

nëpër të ajri nga atmosfera hyn në hapësirën nga ana e prapme e pistonit, 

gjatë ecjes kthyese, ndërsa del gjatë ecjes punuese. 

Cilindrat pneumatikë me veprim të njëanshëm kanë zbatim të gjerë - janë 

shumë efikas dhe ekonomikë. 

 

4.2. Cilindrat pneumatikë me veprim të dyanshëm 

 

Në fig. 28 (a, b) është paraqitur cilindri pneumatik me veprim të dyanshëm, 

në dy zgjidhje konstruktive të ndryshme. Pjesët përbërëse janë: 1- leva e 

pistonit, 2 – kapaku i sipërm, 3 – trupi i cilindrit punues, 4– elementi punues, 

5 – unaza hermetizuese C dhe E, 6 – valvula ngulfatëse, 7 – kapaku i 

poshtëm, 8 – syprina e pjesës së ngushtë të ballit të pistonit dhe 9 – dhoma 

për ajër të komprimuar, që del nëpër valvulën ngulfatëse. Nëse duhet të 

rregullohet shpejtësia e lëvizjes në pozitën e skajshme të pistonit (leva e 

pistonit) vetëm në një kahe, atëherë vendoset valvula njëkahëshe – 

ngulfatëse vetëm në njërën pozitë (të poshtme) të skajshme (pozicioni 6 në 
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fig. 28. a). Nëse sillet ajri i komprimuar përmes kanalit prurës të sipërm (A), 

elementi punues – pistoni (4) lëviz kah pozita e skajshme e poshtme, nën 

veprimin e forcës së presionit, i cili është: 

 

Që të rregullohet shpejtësia e lëvizjes së pistonit (4) në pozitën e 

skajshme të poshtme, vendoset valvula njëkahëshe ngulfatëse (6). Valvula ka 

detyrë që ta zvogëlojë shpejtësinë e lëvizjes së pistonit (4) dhe të pengojë 

goditjen në kapakun e poshtëm (7). Derisa balli i pistonit (8) (pjesa e 

ngushtuar) nuk hyn në dhomën (10), në pjesën e poshtme të cilindrit, ajri del 

nëpër kanalin (B). Posa balli i pistonit (8) të hyjë në dhomën (10), atëherë 

ajri i cili ka ngelur i robëruar në dhomën (9) mund të dalë vetëm nëpër 

valvulën njëkahëshe – ngulfatëse (6). Për shkak se ajri nëpër valvulën 

ngulfatëse (6) del ngadalë, për shkak të zvogëlimit të prerjes tërthore, 

zvogëlohet shpejtësia e lëvizjes së pistonit (4). Shpejtësia e lëvizjes në 

mënyrë të shkallëzuar zvogëlohet deri në vlerën zero, për shkak se pistoni 

ngadalë duhet të ndërpresë lëvizjen teposhtë, kurse të fillojë të lëvizë në 

kahen e kundërt. Posa të bashkëngjitet prurja e ajrit të komprimuar në 

kanalin B (përmes shpërndarësit), gjatë së cilës kanali A lidhet me 
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atmosferën, atëherë do të fillojë lëvizja e pistonit (4) në kahe të kundërt 

(përpjetë). 

 

Fig.4.2 Cilindri pneumatik me veprim të dyanshëm (me ngulfatje) 

Forca me të cilën veprohet mbi pistonin gjatë asaj kahjeje të lëvizjes do 

të jetë më e madhe dhe përcaktohet sipas shprehjes: 

 

Në fig. 28 b është paraqitur cilindri pneumatik me veprim të dyanshëm, 

tek i cili janë vendosur valvulat njëkahëshe – ngulfatëse C dhe E në të 

dy pozita të skajshme. Në këtë mënyrë rregullohet shpejtësia e lëvizjes 

b) 
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së pistonit në të dy pozitat e skajshme (e poshtme dhe e sipërme). 

Zvogëlimi i shkallëzuar i shpejtësisë së pistonit kryhet në mënyrën e 

njëjtë sikurse te cilindri pneumatik te fig. 28 a. Ngulfatja e ajrit dalës në të dy 

pozitat e skajshme veçanërisht zbatohet te cilindrat pneumatikë me vëllim 

punues të vogël, sikurse dhe te cilindrat pneumatikë me ecje të shkurtër. 

 

4.3. Cilindrat pneumatikë me zgjidhje të veçantë konstruktive 

 

Në varësi të vendit se ku përdoren, cilindrat punues pneumatikë shpesh kanë 

nevojë për zgjidhje speciale të veçanta. 

a) Në fig.2 është paraqitur cilindri me veprim goditës, icili përbëhet prej 

pjesëve vijuese: 1 – cilindri punues me dy dhoma (e madhe A dhe e vogël 

B), 2 – pistoni, 3- leva e pistonit dhe 4 – kanali për vakuum. 

Cilindri punues përmes shpërndarësit është i lidhur me instalimin e ajrit të 

komprimuar dhe atmosferën. Në fillim, ajri i komprimuar sillet në dhomën 

A, ndërsa dhoma B është e lidhur me atmosferën. 

 

 

Fig. 4.3 Cilindri me veprim goditës 

Nën veprimin e presionit të ajrit të komprimuar, pistoni (2) zhvendoset nga e 

djathta në pozitën e skajshme të majtë, sikurse në figurë. Pastaj, ajri i 

komprimuar sillet në dhomën e vogël (B), kurse dhoma (A) lidhet me 
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atmosferën. Për shkak se ajri i komprimuar prej dhomës (B), derisa është 

pistoni në pozitën e skajshme të majtë, vepron në ballin e pistonit vetëm në 

syprinën C, presioni në dhomën (B) duhet të arrijë vlerë shumë më të madhe 

se presioni punues. Me prurjen e ajrit të komprimuar në dhomën (B), 

presioni do të rritet derisa nuk barazohen forcat e presionit nga ana e majtë 

dhe e djathtë e pistonit. Pas barazimit të forcave, pistoni do të zhvendoset në 

të djathtë. Atëherë, forca e presionit, e cila vepron mbi ballin e presionit nga 

ana e tij e majtë, momentalisht (përnjëherë) zmadhohet. Ky zmadhim është i 

shkaktuar prej presionit më të madh në dhomën (B), i cili tash vepron mbi 

tërë syprinën e ballit të pistonit dhe jo vetëm në syprinën C. Forcat e 

presionit nga njëra anë e pistonit (dhoma A) dhe ana tjetër (dhoma B) janë: 

 

Pas daljes së pistonit nga pozita fillestare (e majtë), gjendja e baraspeshës 

rrënohet dhe forca e presionit FB nga ana e dhomës B do të jetë shumë më e 

madhe se forca e presionit FA, përkatësisht: 

FB >> FA. 

Forca e presionit e lëviz pistonin me shpejtësi të madhe (7 deri 8) [m/sek] 

kah pozita e skajshme e djathtë (fillestare).  

 

Kjo lëvizje, përmes levës së pistonit ku zakonisht forcohet vegla, 

transmetohet në formë të goditjes, kur pistoni do të arrijë në pozitën e 

skajshme të djathtë.  
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Për këtë arsye cilindri i këtillë quhet cilindër me veprim goditës. Këta 

cilindra kanë zbatim të gjerë në industrinë e drurit, si pistoleta pneumatike, të 

cilat përdoren për përforcimin e elementeve të caktuara.b) Zgjidhja tjetër 

speciale, e cila po ashtu përdoret shpesh, ështëcilindri rrotullues pneumatik 

me listelë të dhëmbëzuar. 

 Ky cilindër me zgjidhje të veçantë zbatohet ku kanë nevojë për transmetimin 

e momenteve rrotulluese osciluese, me kënd oscilimi prej 90
0
 deri 300

0
. Në 

fig.3 është paraqitur skema e një cilindri të tillë, me pjesët përbërëse: 1 – 

trupi i cilindrit, 2 – leva e pistonit në formë të listelës së dhëmbëzuar, 3 – 

pistoni, 4 – dhëmbëzori, i cili është i ingranuar në listelën e dhëmbëzuar dhe 

5 – boshti dalës (radial). 

Ajri i komprimuar, i cili sillet përmes kanalit hyrës nga ana e djathtë e 

cilindrit, e shtyt dhe e lëviz pistonin nga pozita e skajshme e djathtë deri te 

pozita e skajshme e majtë. Atëherë, kanali B përmes shpërndarësit lidhet me 

atmosferën. Leva e pistonit me dhëmbë është e ingranuar te dhëmbëzori (4), i 

cili është i përforcuar në boshtin dalës (5), përmes të cilit e përcjell lëvizjen 

kah shfrytëzuesi 

 

Fig.4.4 Cilindri rrotullues pneumatik me listelë të dhëmbëzuar 
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Që të kthehet pistoni prej pozitës së skajshme të majtë në pozitën e skajshme 

të djathtë, përmes shpërndarësit sillet ajri i komprimuar nëpër kanalin B, 

ndërsa kanali A lidhet me atmosferën. Atëherë dhëmbëzori 5 dhe boshti 

dalës rrotullohen në kahe të kundërta.  

Lëvizja periodike e pistonit varet nga gjatësia e cilindrit punues, 

respektivisht nga gjatësia e levës së dhëmbëzuar të pistonit. Lëvizja është e 

kufizuar prej 45
0
 deri 300

0
.  

Lëvizje të ngjashme kanë fshirëset e xhamit mbrojtës të ajrit. Këta cilindra 

kanë zbatim të kufizuar, për shkak se makinat me lëvizje osciluese nuk 

përdoren shpesh. 

 

4.4. Të dhëna teknike për cilindrat pneumatikë 

 

Për zgjedhje të rregullt dhe përdorim të cilindrave punues pneumatikë, duhet 

t’i njohim të dhënat teknike që i jep prodhuesi.  

Edhe pse ekzistojnë dallime të caktuara në formën ose konstruksionin mes 

prodhuesve të cilindrave punues, më shpesh zgjedhja bëhet sipas elementeve 

vijuese: 

- Forca e cilindrit pneumatik, 

 

- Shpejtësia e lëvizjes së elementit punues (pistonit) dhe 

 

- Harxhueshmëria e ajrit të komprimuar 
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Shpejtësia e lëvizjes së pistonit për cilindra punues standardlëviz në kufijtë 

prej 0, 1 deri 3 [m/s], respektivisht 6 deri 120 [m/min]. Te zgjidhjet speciale, 

në varësi prej nevojave, shpejtësia e lëvizjes rritet shumëfish. Për cilindrin 

me veprim goditës shpejtësia e lëvizjes është (7-8) [m/s], domethënë 420 ÷ 

480 [m/min], që është shpejtësi shumë e madhe. Shpejtësia e pistonit varet 
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nga madhësia e presionit punues, ngarkesës mbi levën e pistonit, prerjeve 

tërthore të kanaleve nëpër të cilat rrymon ajri i komprimuar, gjatësia e tyre, a 

ka të vendosur valvula ngulfatëse, përkatësisht valvula shpejtlëshuese e 

ngjashëm. 

Harxhueshmëria e ajrit të komprimuar në mënyrë direkte ndikonmbi fuqinë 

e cilindrit pneumatik, respektivisht mbi punën e kryer. Harxhueshmëria 

llogaritet sipas llojit të cilindrit punues. Për cilindrat pneumatikë me veprim 

të njëanshëm, rrjedhja teorike, e sjellë nën kushtet atmosferike, është: 
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4.5.  Motorë rrotullues pneumatikë 

 

1.Motorët pneumatikë me dhëmbëzorë përdoren kur është enevojshme 

tëfitohet fuqia më e madhe, respektivisht momenti rrotullues në boshtin 

dalës. Në fig. 31 është paraqitur motori pneumatik me dhëmbëzorë me pjesët 

përbërëse: 1 – trupi, 2 – dhëmbëzori i përforcuar në boshtin dalës, 3 – 

dhëmbëzori i lirë, 4 – boshti dalës, 5 – kanali prurës për ajër të komprimuar 

dhe 6 – kanali dalës (lidhja me atmosferën). 

 

 

Fig.4.5 Motori pneumatik me dhëmbëzorë 

Ajri i komprimuar hyn përmes kanalit prurës, në të cilin është zhvendosur 

stërpikësi për rregullimin e rrjedhjes. Ajri vepron në anën anësore të 

dhëmbëve të dhëmbëzorëve të ingranuar (2 dhe 3), duke i rrotulluar në 

drejtim të kahes së paraqitur. 

Në këtë mënyrë, forca e presionit nga ajri i komprimuar transformohet në 

punë mekanike, e cila manifestohet si moment rrotullues në boshtin dalës 

(4). Ajri i komprimuar, duke lëvizur ndërmjet dhëmbëve dhe trupit të motorit 

pneumatik, arrin në hapësirën para kanalit dalës, përmes të cilit del në 

atmosferë. Duhet të theksohet se ajri i komprimuar nuk mund të rrymojë në 

mënyrë direkte ndërmjet dhëmbëzorëve, sepse ata janë në atë të ingranuar 
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dhe sigurojnë hermetizim nëpër linjën prekëse. Motorët e këtillë përdoren në 

ndërtimtari dhe xehetari (miniera). 

2. Motorët pneumatikë me krahë (me lamela) përdoren kur nëboshtin dalës 

ka nevojë për një numër më të madh rrotullimesh dhe fuqi më të vogël. Në 

fig. 32 është paraqitur motori me krahë me pjesët përbërëse: 1 – statori, 2 – 

rotori, 3- krahët (lamelat), 4 – kanali prurës për ajrin e komprimuar dhe 5 – 

vrima për daljen e ajrit të komprimuar, të përdorur, në atmosferë. 

 

Fig.4.6 Motori pneumatikë me krahë 

Rotori (2) në mënyrë ekscentrike është i vendosur në raport me statorin (1), 

kurse krahët janë të vendosura në kanalet e rotorit. Para startimit të motorit, 

krahët afrohen deri te trupi i statorit, nën veprimin e ajrit të komprimuar, i 

cili lëshohet në mënyrë qendrore, duke hyrë në kanalet radiale ose me sustat 

mbahet gjithmonë në pozitën shtypur. 

Pastaj, nën veprimin e forcave centrifugale nga lëvizja rrotulluese, krahët 

shtypen dhe rrëshqasin nëpër sipërfaqen e brendshme të statorit. Rrotullimi i 

rotorit ndodh nën veprimin e ajrit të komprimuar, i cili sillet nëpër kanalin 

(4). Dhoma punuese paraqet vëllimin ndërmjet rotorit, statorit dhe dy 

krahëve fqinjë. Me hyrjen e ajrit të komprimuar në dhomën punuese, ai 



[74] 
 

vepron mbi sipërfaqen anësore të krahëve dhe nën veprimin e forcës së 

presionit e rrotullon rotorin në kahje sikur në figurën 32. Me rrotullimin e 

rotorit, dhomat punuese me ajër të komprimuar hasin në vrimat (5) (2 ose më 

shumë, të cilat gjenden në stator), nëpër të cilat ajri i komprimuar del në 

atmosferë.  

Numri i rrotullimeve të rotorit varet nga madhësia e presionit të ajrit të 

komprimuar dhe shpejtësia e rrymimit. Për shkak të rregullimit të numrit të 

rrotullimeve, në kanalin prurës (4) montohet valvula ngulfatëse, me të cilën 

kontrollohet rrjedhja e ajrit të komprimuar. Përmes boshtit dalës, në të cilin 

është përforcuar rotori (2), rrotullimet përcillen te shfrytëzuesi. Motorët e 

këtillë përdoren në industrinë elektronike dhe në medicinë. 

 

4.6. lidhja e gypave përçues me elemente të ndryshme bashkëngjitësh 

 

Elementet përçuese dhe bashkëngjitëse janë pjesë të sistemit pneumatik, me 

të cilat lidhen të gjitha komponentët e sistemit, duke filluar prej kompresorit 

e deri te shfrytëzuesi i poshtëm ose pajisja ekzekutuese. Ato kanë detyrë me 

përgjegjësi, sepse me ndihmën e tyre transportohet ajri i komprimuar, 

përkatësisht energjia pneumatike. Rrjeti për ajrin e komprimuar duhet të 

projektohet sipas tre faktorëve themelorë: 

- Shpejtësisë së rrymimit, 

- Rënies së presionit nëpër gjatësinë e instalacionit dhe 

- Hermetizimit (jolëshueshmërisë) së tërë rrjetit. 

 

Për punën optimale – ekonomike të secilit rrjet, në praktikë është e njohur sa 

duhet të jenë vlerat e lejuara për shpejtësinë e rrymimit dhe të rënies së 
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presionit. Përçuesit dhe elementet bashkëngjitëse zgjidhen sipas madhësisë 

së diametrit të brendshëm ose të jashtëm, respektivisht trashësisë së murit. 

Lidhja e ndërsjellë e gypave ose zorrëve kryhet me elemente bashkëngjitëse 

standarde, të punuara sipas standardeve ndërkombë-tare (ISO, DIN...), sepse 

duhet të sigurohet intensiteti, qëndrueshmëria, vazhdimësia dhe hermetizimi 

i gypit përçues. 

 

Elementet bashkëngjitëse, bashkë me elementet hermetik-zuese, prodhohen 

prej materialeve të ndryshme, njësoj si gypat dhe zorrët, në seri të mëdha, si 

elemente standarde. Shërbejnë për lidhjen e elementeve të tjera në sistemin 

pneumatik, kurse me to sigurohet hermetizimi, qëndrueshmëria dhe puna e 

sigurt e sistemit. Sipas mënyrës së lidhjes, lidhjet ndahen në: 

 

- lidhje të pandashme (me saldim dhe ngjitje), fig. 33 

- lidhje të ndashme (me dado ose holendarë), fig. 34. 

 

Për lidhjet e ndashme më shpesh përdoren elementet me fileto, të cilat 

mundësojnë intervenim të shpejtë dhe të lehtë gjatë montimit të elementeve 

të reja ose çmontim dhe montim gjatë mirëmbajtjes së rrjetit. 

Lidhjet e pandashme përdoren gjatë formimit të rrjetit, edhe atë vetëm për 

bashkimin e instalacioneve të gjata, kurse lidhja realizohet me saldim ose 

ngjitje (për gypa me trashësi të vogla të murit). 

 

Në figurat vijuese janë paraqitur disa lloje të ndryshme të elementeve të 

bashkëngjitëse për lidhjen e gypave përçues dhe elementeve për udhëheqje, 

elementeve matëse dhe elementeve punuese. 
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Fig. 6 Lidhja e pandashme 

 

 

 

4.7. Llogaritja dhe zgjidhja e gypave përçues 

 

Në sistemet pneumatike, si fluid punues më shpesh shfrytëzohet ajri 

atmosferik, kurse shumë rrallë gazrat e pastër, siç janë: oksigjeni, azoti ose 

gazrat e komprimuar inert. Për shkak se ajri është përzierje prej më shumë 

gazrave, ai lehtë e mbush hapësirën punuese. Gjithashtu, ai është material 
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shumë i ngjeshshëm, i cili nën presion lehtë e ndryshon vëllimin e vet. Nën 

veprimin e temperaturave të rritura, ajri lehtë zgjerohet dhe kjo dukuri tek ai 

më shumë është e shprehur në krahasim me fluidet punuese të tjera. Në 

instalacionet pneumatike ajri i komprimuar çdoherë rrymon prej zonës me 

presion të madh kah zona me presion të vogël. Rrymimi i ajrit nën presion 

shfrytëzohet për transmetimin e forcës së presionit për kryerjen e punës. 

Rrymimi, njësoj sikurse te sistemet hidraulike, mund të jetë laminar ose 

turbulent, çka varet nga madhësia e shpejtësisë së rrymimit. Të gjitha gazrat 

realë janë viskoz. Gjatë rrymimit të gazrave nëpër gypat përçues, për shkak 

të viskozitetit, vjen deri te rënia e presionit. Rënia e përgjithshme e presionit, 

përveç nga viskoziteti, varet edhe nga gjatësia e gypit përçues, diametri, 

vrazhdësia e sipërfaqes së brendshme të tij, forma e prerjes tërthore të gypit 

përçues dhe ndryshimi i drejtimit të rrymimit (kthesa, gjunjë). Për këtë arsye, 

gjatë projektimit duhet të zgjidhet diametri optimal i gypit përçues sipas 

kritereve vijuese: 

- Madhësia e presionit punues, 

- Madhësia e rrjedhjes, 

- Gjatësia e gypit përçues, 

- Rënia e lejuar e presionit punues. 

 

Në varësi prej madhësisë së presionit punues, si elemente përçuese dhe 

bashkëngjitëse shfrytëzohen gypa dhe zorrë prej metali dhe plastika. Gypat 

prej metalit mund të përpunohen prej çelikut, aluminit, bakrit dhe prej 

legurave të tyre. 

Gypat prej çelikupërpunohen prej çeliqeve të përfshira mestandardin DIN. 

2391. Shfrytëzohen për presione të larta pune mbi 6[bar] dhe shpejtësi të 

mëdha të rrymimit. Përpunohen si gypa pa tegel, mund të durojnë 
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temperatura të larta të punës dhe janë rezistuese ndaj korrozionit dhe 

dëmtimeve mekanike. 

Gypat prej bakripërpunohen prej 99, 5% bakër ose legurave tëtij, sipas DIN. 

1754. Bakri është rezistent ndaj korrozionit, lehtë lakohet, kurse mund të 

shfrytëzohet për temperatura të punës deri 70
0
 C dhe presion deri 6[bar]. 

Gypat prej aluminitshfrytëzohen për presione të vogla pune, janërezistente 

ndaj korrozionit dhe janë relativisht të lehta (kanë dendësi të vogël). Për këtë 

arsye, më shpesh përdoren në avio-industri. 

Gypat prej plastikejanë të ngurta, sikurse gypat prej metalit, porkanë peshë 

të vogël dhe shfrytëzohen në kushte me temperaturë të ulëta pune (prej – 10 

deri 60) [
0
C] dhe presion punues deri 6 [bar]. 

Zorrëtme elemente përçuese elastike shfrytëzohen për lidhjen eelementeve 

lëvizëse ose elementeve që dridhen gjatë punës. Përpunohen prej gomës ose 

materialeve sintetike, të cilat janë të armiruara me fije të tekstilit ose të 

metalit që të zmadhohet qëndrueshmëria ndaj dëmtimeve mekanike. Mund të 

shfrytëzohen për temperatura punuese prej (-30 der 80 [
0
C] dhe presion 6 

[bar]. 

Elementet përçuesedhe bashkëngjitëse janë të standardizuarsipas diametrit 

të brendshëm dhe të jashtëm, domethënë sipas trashësisë së murit. Shumë 

shpesh, gjatë zgjidhjeve të tyre, shfrytëzohen tabelat ose nomogramet me 

dimensione të caktuara standarde ose praktike.  

 

Për gypat prej metalit dhe presion punues deri 10 [bar], dimensionet 

standarde të diametrit të jashtëm dhe të brendshëm në milimetra janë: 
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4.8. Mirëmbajtja e sistemeve dhe pajisjeve pneumatike 

 

Analiza e skemave të nxjerra pneumatike 

Mirëmbajtja e sistemeve dhe pajisjeve pneumatike duhet të realizohet me 

plan dhe në mënyrë të vazhdueshme. Për këtë qëllim formohet ekipi prej 

punëtorëve profesionistë, të cilët i implementojnë udhëzimet për përdorime 

korrekte dhe mirëmbajtjen e sistemit të paraparë me projekt ose nga 

prodhuesit e elementeve të vendosura. Për shkak se çdo element i vendosur 

ka të caktuar afatin e përdorimit, më mirë është që prej fillimit të 

eksploatimit të tij të hapet libri për mirëmbajtje, ku do të shkruhet çdo 

intervenim, zëvendësim ose riparim. Këto të dhëna kontribuojnë në çdo kohë 
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që të dihet kur dhe pse është intervenuar, sa kohë shfrytëzohet elementi i 

caktuar dhe sa shpesh ndodhin defektet e caktuara. Në këtë mënyrë shumë 

lehtë përcaktohen shkaqet për defektet dhe mirëmbajtja nuk është vetëm 

zëvendësim i thjeshtë i elementeve të dëmtuara. Ekipi për mirëmbajtje kryen 

kontrollim të përditshëm të parametrave punues (presionin, rrjedhjen, 

temperaturën dhe shpejtësisë e rrymimit), duke i përshtatur sipas nevojës së 

procesit teknologjik. 

 

Mirëmbajtja e rregullt e disa elementeve nga sistemi përbëhet prej 

aktiviteteve vijuese: kompresori, si element i parë i sistemit, duhet të pranojë 

ajër të pastër dhe të ketë vaj të mjaftueshëm për të lyer pjesët lëvizëse. Puna 

e ekipit për mirëmbajtje përbëhet prej pastrimit të rregullt të filtrit hyrës ose 

zëvendësimit të tij pas periudhës së caktuar të punës dhe plotësimit, 

përkatësisht zëvendësimit të vajit për lyerje. 

Rezervuari rregullisht duhet të kontrollohet me ndihmën e instrumenteve të 

instaluara, sepse parregullsia e tij mund të shkaktojë eksplodim dhe havari të 

tërë sistemit. 

Elementet përçuese dhe bashkëngjitëse kontrollohen çdo ditë, por është e 

nevojshme 3 deri në 4 herë në vit të provohet i tërë instalacioni. Ky 

kontrollim kryhet pasi që sistemi do të mbushet me ajër të komprimuar, deri 

te presioni punues, dhe pastaj do të shkyçen kompresori dhe të gjithë 

shfrytëzuesit. Kështu sistemi mbahet 12 deri 24 orë dhe nëse instrumentet 

tregojnë rënie të presionit më të madh se 10%, kjo do të thotë se hermetizimi 

është zvogëluar. 

Gjetja e vendit prej ku rrjedh fluidi nga sistemi, më lehtë bëhet me 

lyerjen e rrjetit me shkumë sapuni. Atëherë në vendin e defektit paraqiten 

flluska. 
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Cilindrat punues pas periudhës së caktuar të eksploatimit duhet të 

çmontohen, të lahen mirë dhe t’u hiqet yndyra, pastaj në mënyrë të detajuar 

të kontrollohen. Tek ato më shpesh duhet të zëvendësohen unazat 

hermetizuese dhe të kontrollohen kanalet ku janë të vendosura ato. Pas 

montimit, cilindri punues detyrimisht kontrollohet në tavolinën kontrolluese 

dhe pastaj montohet në sistem. 

Elementet për udhëheqje (valvulat dhe shpërndarësit) më shpesh vuajnë nga 

papastërtitë që i mbyllin kanalet e tyre, të cilat janë me dimensione të vogla. 

Këto elemente rregullisht duhet të pastrohen. Po ashtu, edhe filtrat që janë të 

montuar në sistem rregullisht duhet të pastrohen ose të zëvendësohen pjesët e 

tyre të zëvendësueshme. Përveç kësaj, rregullisht duhet të kontrollohet edhe 

puna e grupit përgatitor për ajër të komprimuar. Prej kualitetit të ajrit të 

pastruar varet se a do të punojë në mënyrë korrekte rregulluesi i presionit. Te 

lyerësja rregullisht duhet të kontrollohet niveli dhe dendësia e vajit në 

rezervuar, kurse kohë pas kohe duhet të kontrollohet edhe buloni për 

rregullimin e rrjedhjes. 

Sipas udhëzimit që e jep prodhuesi i instrumenteve matëse, në intervale të 

caktuara kohore provohet saktësia e matjes së tyre. Rregullimi i 

instrumenteve matëse kryhet në servise të specializuara. 

 

Parimet gjatë projektimit tësistemeve pneumatike 

Parimet për projektimin e sistemeve pneumatike janë të ngjashme sikurse tek 

ato hidraulike. Projekti duhet t’i përmbajë elementet e radhës: 

- Detyra projektuese,  

- Skema funksionale, 

- Llogaritja dhe zgjidhja e komponentëve te sistemit, 

-  Skema për montim të sistemit, 

- Përshkrimi teknik për punën e sistemit, 
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- Udhëzim për përdorim dhe mirëmbajtje të sistemit,  

- Lista e pjesëve rezervë. 

Me detyrën projektuese definohet lloji i projektit, përkatësisht a bëhet fjalë 

për objekt industrial apo për një makinë të caktuar. Nëse bëhet fjalë për 

makinë, automjet motorik ose ngjashëm, detyra projektuese përshtatet sipas 

nevojave të makinës, përkatësisht projekti punohet sipas dedikimit në 

mënyrë rigoroze. Nëse punohet për objekt industrial, atëherë me detyrën 

projektuese definohet burimi i ajrit të komprimuar, përkatësisht stacionit të 

kompresorëve. Projekti për stacionin e kompresorëve përfshin: zgjedhja e 

kompresorit, rezervuarit, elementeve të grupit përgatitor dhe instrumenteve 

për rregullimin e parametrave punues. Më shpesh parashihet edhe 

kompresori rezervë, i cili në mënyrë automatike kyçet në punë gjatë defektit 

të kompresorit kryesor ose gjatë kohës së remontit të të njëjtit. 

Skema funksionale sipas kushteve të parapara të punës në mënyrë precize e 

përshkruan funksionin e çdo elementi pneumatik. 

Për elementet tjera nga projekti, përshkrimi që është dhënë te sistemet 

hidraulike plotësisht përgjigjet edhe për sistemet pneumatike dhe për këtë 

arsye këtu nuk do të përshkruhen përsëri. 

 

Provimi dhe mirëmbajtja e sistemeve pneumatike 

Teknologjia e mirëmbajtjes dhe e provimit të sistemeve pneumatike i 

përfshin proceset vijuese: pastrimin dhe larjen, lyerja, kontrollimet 

preventive, zëvendësimin e rregullt të pjesëve dhe riparimet e planifikuara. 

Udhëzimet prodhuese të pajisjes për mirëmbajtje çdoherë duhet të jenë 

aktuale. Kontrollimi i parametrave punues për sistemin (madhësia e 

rrjedhjes, presionit, temperaturës, shpejtësisë së rrymimit) duhet të jetë 

obligim i rregullt i shërbimit për mirëmbajtje. 
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Provimi i sistemeve pneumatike është pjesë përbërëse e mirëmbajtjes dhe ai 

mund të ndahet në disa faza: 

 

1. Provimi i kompresorit dhe rezervuarit, 

2. Provimi i pajisjeve pneumatike për udhëheqje (valvula dhe 

shpërndarësit), 

3. Provimi i elementeve përçuese dhe bashkëngjitëse, 

4. Provimi i elementeve ekzekutuese. 

 

Mirëmbajtja e kompresorit përbëhet prej lyerjes së rregullt të kompresorit, e 

cila duhet të bëhet pas numrit të caktuar të orëve punuese dhe zëvendësimi i 

filtrit për ajër, sepse ka afat të caktuar përdorimi. Obligim ligjor është 

kontrollimi i rregullt i rezervuarit, sepse punohet për enë nën presion. 

Mirëmbajtja përfshin kontrollimin e rregullt të të gjitha instrumenteve të cilat 

janë të montuara në rezervuar dhe kontrollimin e rregullsisë së tyre. 

Pajisjet për udhëheqje (valvulat dhe shpërndarësit) çdoherë kërkojnë që të 

përdoret fluidi i përgatitur mirë, sepse papastërtitë në mënyrë negative 

reflektohen në funksionimin dhe precizitetin e këtyre pajisjeve. Nëse punohet 

me fluid mirë të përgatitur, prodhuesit garantojnë se valvulat dhe 

shpërndarësit pa defekte mund të funksionojnë deri në 10
7
 kyçje. 

Mirëmbajtja dhe riparimi përbëhet prej çmontimit, pastrimit dhe 

zëvendësimit të pjesëve përbërëse të dëmtuara dhe montimin e tyre. 

Elementet hermetizuese të pajisjeve për udhëheqje nuk riparohen, por pas 

çdo çmontimi të pajisjes ato zëvendësohen me të reja. Duhet të udhëhiqet 

evidencë për terminët e rregullimit (3, 6 muaj). 

Elementet përçuese dhe bashkëngjitëse duhet të kontrollohen në mënyrë 

permanente, sepse gjatë eksploatimit rriten humbjet e presionit. Për shkak se 

punohet me materie shumë të ngjeshme, ndryshimet e jashtme të 
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temperaturës (natën – ditën) kanë ndikim në madhësinë e presionit punues të 

fluidit. Njëherë në javë duhet të zbrazet kondensati prej rrjetit shpërndarës, 

sepse lagështia, e veçanërisht uji, e stimulon paraqitjen e korrozionit. 

Puna efektive tregon si funksionojnë dhe a janë në rregull elementet 

ekzekutuese. Rrënimi i cilitdo parametër punues në sistem negativisht 

reflektohet mbi funksionimin e elementeve ekzekutuese. Mirëmbajtja e 

sistemit përbëhet nga përcjellja e rregullt e instrumenteve dhe parametrave 

punues, funksionimi i pjesëve përbërëse dhe intervenimi në kohë për çdo 

shmangie nga parametrat e paraparë me teknologjinë e punimit. 

 

Hermetizimi i sistemeve pneumatike 

Për shkak se punohet për fluide të gazta nën presion, hermetizimi i sistemeve 

pneumatike është me rëndësi të veçantë. Nëse nuk sigurohet mbyllja 

hermetike e fluidit në sistemin pneumatik, zvogëlohet efikasiteti i tij ose 

sillet në pyetje funksionimi i disa elementeve ekzekutuese. Me hermetizimin 

e zvogëluar vjen deri te humbja e fluidit punues (del jashtë prej sistemit) dhe 

kjo shkakton presion të zvogëluar pune dhe rrënim të të gjitha parametrave të 

tjerë punues të sistemit të paraparë me teknologjinë e punimit. Nëse humbjet 

janë më të mëdha se 10%, atëherë seriozisht duhet t’i qaset provimit të 

sistemit dhe gjetjes së vendeve të lëshimit. Këto vende më shpesh janë në 

lidhjet ndërmjet pjesëve përbërëse, hermetizuesve ose elementeve për 

shtrëngim. 

Me provimin që u bëhet, përcaktohen gabimet gjatë lidhjes së elementeve 

dhe gabimet në materialin prej të cilave janë përpunuar. Këto më tepër janë 

plasaritje ose poroziteti (gabime të fshehura), të cilat kontribuojnë që të vijë 

deri te lëshimi i elementeve gjatë ngarkimit me presion të lartë punues. 

Provimi kryhet në shumë mënyra, por metoda më e saktë është nëse provimi 

kryhet në dhomë hermetike me ngarkim të plotë të elementeve. Megjithatë, 
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provimi më shpesh kryhet në vendndodhje, me lyerjen e elementeve me 

shkumë sapuni, gjatë së cilës formimi i flluskave tregon se hermetizimi nuk 

është në rregull. Për elementet me dimensione të vogla përdoret metoda 

“akuarium”. Në këtë rast përdoret një enë e mbushur me ujë, në të cilën 

zhytet elementi që provohet. Për shkak se elementi është nën presionin 

punues, hermetizimi i pamjaftueshëm gjatë lidhjes ose poroziteti (gabim i 

fshehur) në material do të shkaktojë paraqitjen e flluskave në ujë, duke 

treguar saktë ku gjendet gabimi. 

 

4.9. Detyrë praktike: 

 

Te demontohen dhe montohen motorë pneumatikë me lëvizje drejtëvizore  

dhe rrotulluese nga sistemi pneumatikë dhe te sigurohet funksionaliteti i tij. 

Procesi i punës mbështetet me skema te sistemit pneumatikë dhe listë 

kontrolli. Për secilin tip te motorit puna te përcillet me udhëzues te 

përmbushjes. 

Lista  e kontrolliet  për demontimi dhe montimin e shperndaresin valvular 

përmbane: 

- Perzgjedhjen e veglave te punes; 

- Leximin e skemes se sistemit pneumatikë; 

- Ndarja e gypave nga motori pneumatikë; 

- Heqjene e motorit pneumatikë nga sistemi pneumatik; 

- Vendosjen e motorit pneumatikë ne tavolinen e punes; 

- Demontimin e pjesëve te motorit pneumatikë; 

- Zevendesimin e pjesëve te motorit pneumatikë; 

- Zevendesimin e hermetizuesve ne motorin pneumatikë; 

- Vendosjen e motorit ne sistemin pneumatiknë;  

- Lidhjen e gypave te sistemit pneumatik ne valvula; 
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- Prova  e funksionimit te motorit ne sistemin pneumatikë; 

- Prova e funksionimit te sistemit pneumatik; 

- Respektimi i rregullave te sigurise ne pune dhe ruajtjes se 

mjedisit. 

 

Kushtet e domosdoshme për realizimin e modulit: 

Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen 

mjediset, veglat, pajisjet, dhe materialet e mëposhtme: 

- Kabineti i mekatronikës i pajisur me sistem pneumatik qe permbane 

motor pneumatikë; 

- Ndermarrje qe ofron shërbime ne riparimin dhe mirëmbajtjen e 

sistemeve pneumatike sidomos motoreve pneumatikë; 

- Kompleti i veglave, paisjeve dhe materialeve të nevojshme për 

demontim, montim dhe mirëmbajtje te motorëve pneumatikë; 

- Katallogë, manuale, udhëzues, materiale të shkruara në mbështetje të 

çështjeve që trajtohen në modul; 

- Kompjuteri,projektori,  

- Pajisjet për siguri ne pune dhe ruajtje te mjedisit 

 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje - përgjigje me shkrim. 

- Pyetje - përgjigje me gojë 

- Liste kontrolli 

 

Deshmimi i Vlerësimit:  

- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për 

të verifikuar shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të 5-7 kritereve 

të vlerësimit me karakter teorik. 
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- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapur. 

- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit që të 

përmbushin kriteret e vlerësimit te përcaktuara ne kete RM4. 

 

Përfundim: 

 

Në këtë RM u njoftuam me elementet për udhëheqje tek instalacionet 

pneumatike, si ndahen, në cilën mënyrë funksionojnë, çfarë është dedikimi 

themelor i tyre. Po ashtu, u njoftuam për zgjidhjet speciale të valvuleve, të 

cilat kanë zbatim të gjerë në praktikë për rregullimin e shpejtësisë së lëvizjes 

tek elementet ekzekutuese.  

 

Motorët pneumatikë, si ekzekutues direkt, janë sqaruar në mënyrë të 

detajuar, pastaj mënyra e funksionimit dhe si bëhet transformimi i energjisë. 

Janë paraqitur skemat e disa motorëve translatorë dhe rrotullues, ku 

përdoren, llogaritja e forcës ose e momentit rrotullues. Pastaj, është sqaruar 

si bëhet llogaritja themelore dhe zgjidhja e gypit përçues, prej cilit material 

mund të jetë gypi për kanale shpërndarëse, si lidhen dhe mirëmbajtja e 

instalacioneve pneumatike. Po ashtu, sqarohet cilat janë parimet themelore 

gjatë projektimit të sistemeve pneumatike, si bëhet provimi dhe sqarohet për 

çka është e nevojshme hermetizimi te sistemet pneumatik. 


