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Në lidhje me Rezultatin Mësimor Nr.1: 

 

RM1: Nxënësi përshkruan  procesin teknologjik dhe parametrat për produkt cilësor 

 

 shpjegoj kuptimin për procesin teknologjik; 

 përshkruaj daljen e procesit teknologjik si produkt qe i nënshtrohet tregut, sipas 

parametrave cilësore qe ai mbart; 

 argumentoj rendësin qe ka cilësia dhe qe përcaktohet nga mbarëvajtja e teknologjisë; 

 tregoj lidhjen midis cilësisë se produktit dhe kontrollin qe njeriu duhet te ushtroje mbi 

procesin teknologjik, për te siguruar cilësinë e kërkuar; 

 tregoj cilat janë parametrat kryesore qe sigurojnëcilësinë e produktit, për cilat njeriu 

duhet te interesohet gjate zhvillimit te teknologjisë; 

 tregoj çfarëjanë, kush janë dhe si ndikojnë ngacmime te ndryshme ne rrjedhën 

teknologjike, dhe si reflektohen këto ne cilësinë e produktit. 

 

 

HYRJE 

 

Sot, në prodhimtari jan gjithnjë të pranishëm temat si: kërkesat e tregut, të cilësisë së 

produktit dhe aplikimit të teknikave të prodhimit në bazë të "teknologjisë së lartë". 

Realizimi i tyre në lidhje me veprimin e real dhe produktiv është një parakusht i 

domosdoshëm për ndryshimin e njohurive industriale dhe krijimin e prodhimtarisë 

moderne, të cilat janë të mundura vetëm me ndihmën e një numri të mjaftueshëm të 

profeionistve të mirë edukuar të prodhimit. 

 

Përmbajtja qendrore e programit të tyre të trajnimit është Planifikimi i proceseve 

teknologjike (eng. eng. Process planning, ger. Process planung)). 

Procesi teknologjik është në baza e çdo lloj prodhimatrie dhe i jep asaj karakteristikat 

themelore. Nga procesi teknologjik në masë të madhe varet, se me cilën dhe me çfarë 

kostoje do të prodhohet një produkt. 

 

Nuk është art bësh produktin, arti është ta bësh atë sa më lire, me cilësi të mjaftueshme 

dhe në kohë. Duke kryerr detyrën e tij teknologu ndikon gradualisht n anansimin e 

procesit teknologjik dhe procesit të prodhimit. Në mënyrë që të arrij një sukses më të 
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madh, ai sistematikisht bën zgjidhjen e problemeve, prej të cilave varet rezultati 

përfundimtar i prodhimit. 

Prandaj është e kuptueshme edhe motoja e cila dgjohet se: teknologu nuk fitohet me 

shpallje dhe konkurrencë, por ai krijohet në ndrmarrje. 

 

 

I. BAZAT E TEKNOLOGJISË 

 

Përkufizimet themelore 

Në vazhdim do të jepen sqarime dhe definicione të disa nocioneve dhe shprehjeve lidhur me :  

 Shkencën, 

 Inxhinierinë  

 Teknikën dhe  

 Teknologjinë 

që ngushtësisht janë të lidhura me të kuptuarit e proceseve teknologjike. 

Historiku i zhvillimit te shkencës dhe teknologjisë është pjesë e historikut të zhvillimit të 

civilizimit njerëzorë. 

Vlen të theksohet se shkenca lindi sapo shoqëria ndeshi probleme dhe filloi të merret me 

zgjidhjen e tyre. 

 sigurimi i mjeteve të jetesës, 

 sigurimi i mjeteve të mbrojtjes. 

Shkenca është një nga fushat më të rëndësishme të veprimtarisë së njeriut dhe  përbëhet 

nga:  

- tërsia e njohurive, koncepteve dhe teorive mbi natyrën dhe shoqërinë, 

- tërsia e metodave që zotëron dhe përdoren për studimin e natyrës dhe 

shoqërisë. Modeli universal i njohurisë shkencore gjatë tërë historikut të 

zhvillimit të shkencësështë: 

 

  

 

 

Shkenca paraqet një sistem dijesh dhe njohurish për ligjet e zhvillimit të natyrës dhe 

tëshoqërisë, i cili është formuar historikisht duke vëzhguar botën reale dhe jetën dhe 

duke bërë përgjithësime teorike për një fushë apo lëmi të caktuar. Veprimtaria që 
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zhvillohet në një fushë apo lëmi të caktuar të dijes, e vështruar si një lloj i veçantë 

pune. Korrelacioni (ndërlidhja) ndërmjet shkencës, teknologjisë dhe praktikës mund 

të paraqitet skematkikisht si në fig.1. 

 

Fig.1. Korrelacioni shkencë-teknologji-praktikë 

 

Për plotësimin e nevojave të përditshme jetësore njeriu duke përdorur aftësinë mendore 

(trurin) dhe duaret e tij filloi të prodhojë vegla të punës, në fillim prej guri dhe pastaj prej 

metali dhe me këtë filloi të sundojë natyrën dhe ta shndërroj ate në dobi të tij. Në këtë 

përpjekje jetike për të sunduar natyrën, njeriu krijoi një arsenal të pasur veglash pune, që 

përbënin teknikën e tij. 

Pra, me termin teknikë do të nënkuptohet tërsia e mjeteve dhe e veglave të punës (tërisa e 

pajisjeve, makinave dhe e veglave për punë). 

 

Inxhinieria: Rrjedh prej fjalës së vjetër latine (ingeniosus që d.m.th., i aftë- aftësi). Me 

nocionininxhinieri nënkuptohet aplikimi, respektivisht vuarje në shërbim e shkencës dhe 

njohurive të provuara shkencore për realizimin e teknologjisë së caktuar. Inxhinieria pra, 

përfaqëson dizajnimin (projektimin) e zbatimit (realizimit) praktik të procedurave të 

caktuara të teknologjisë së përvetësuar në të gjitha aspektet fig2. 

Natyra i ofron njeriut një numër të madh të materialeve të cilat i shfrytëzon për nevoja të 

ndryshme. Një pjesë të këtyre materialeve njeriu i shfrytëzon ashtu si i merr nga natyra, 

ndërsa një pjesë tjetër i vë në përdorim pasi që me punën e vet duke zbatuar përvojat e 

fituara dhe mundësitë shkencore dhe teknike, i prodhon dhe i përpunon, varësisht nga 

nevoja. 
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Fig. 2. Nderlidhja shkence-inxhinieri-teknologji 

 

Teknologjia ( nga greqishtja techne-zeje-zanatë, përvojë dhe logos-shkencë) është 

shkenca që merret me prodhimin e materialeve dhe me metodat e përpunimit të tyre me 

qëllim të përftimit të gjysmëprodukteve dhe produkteve të gatshme. Në literaturë, për 

konceptin teknologji ekzistojnë definicione të ndryshme: 

Me termin teknologji nënkuptohet procesi i drejtpërdrejtë i prodhimit të të mirave 

materiale, 

 Me termin teknologji nënkuptohet aplikimi (zbatimi) sistematik i njohurive të 

caktuara për aktivitete praktike e në mënyrë të veçantë për aktivitete prodhuese, 

 Me termin teknologji nënkuptohet tërësia e njohurive mbi ndryshimet kimike, 

fizike, termike, mekanike dhe ndryshimet tjera me qëllim të shndërrimit të 

produkteve natyrore në të mira materiale, 

 Me termin teknologji nënkuptohet ndërveprimi, respektivisht veprimi reciprok i 

mjeteve të punës dhe produkteve natyrore, 

 Me termin teknologji nënkuptohet procesi i shndërrimit të inputeve në outpute, 

 Me termin teknologji nënkuptohet tërësia e njohurive, shkathtësive, mjeteve të 

punës, materialeve, veglave dhe të pajisjeve tjera të cilat njeriu i shfrytëzon për 

shndërrimin e produkteve natyrore në të mira materiale dhe në shërbime. 

 Me termin teknologji nënkuptohet veprimtaria gjithëpërfshirëse e cila 

ndërlidh(gërsheton) teknikën, ekonominë dhe shoqërinë njerëzore. 



9 
 

 Me termin teknologji nënkuptohet tërisa e proceseve që kryhen sipas disa 

mënyrave dhe metodave të caktuara dhe sipas një radhe të caktuar për 

përpunimin e lëndëve të para, të materialeve të ndryshme, të mallrave e 

kështu me radhë. 

 Me termin teknologji nënkuptohet zbatimi i proceseve që kryhen sipas disa 

mënyrave dhe metodave të caktuara dhe sipas një radhe të caktuar për përpunim, 

përkatësisht për prodhim të të mirave materiale, që njeriu, përkatësisht shoqëria i 

vë në përdorim për përmbushjen e nevojave materiale dhe shpirtërore. 

Shkencëtari gjarman Johan Beckmann në vitin 1777 jep këtë definicion për teknologjinë: 

“Teknologjia është shkencë gjithpërfshirëse që ngërthen teknikën, ekonominë 

dheshoqërinë” 

Teknologjia është ndërveprim aktiv në mes hardverit, softverit dhe orgverit fig.3. 

- HARDVERI (mjetet materiale) 

- SOFTVERI (njohurit dhe metodat) dhe 

- ORGVERI (procedurat organizative, metodat dhe mënyrat e harmonizimit të 

marrëdhënieve në mes komponenteve). 

  
 

Fig.3. Ndërveprimi hardver-softver-orgver 

 

Në fig.4 është treguar koncepti i teknologjisë bashkëkohore 
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Fig.5 Teknologjia bashkëkohore 

 

Shkenca, inxhinieria dhe teknologjia janë të ndryshme por të ndërlidhura fig.5 

 

Teknologjia si veprimtari njerëzore është shumë e vjetër. Që në kohën kur njeriu në 

mënyrë të vetëdijshme filloi të mprehë gurin për të bërë armë gjahu, që kur ai filloi të 

kërkonte minerale e ti shkrinte ato për të prodhuar mjete të ndryshme e deri në ditët 

tona, teknologjia me tërsinë e metodave dhe proceseve ka shërbyer për të 

përpunuar lëndë të ndryshme, për të prodhuar mjete pune dhe gjysmë produkte dhe 

produkte të gatshme për përmbushjen e nevojave jetësore të njerëzimit. 

 

 

1.1 Prodhimtaria inxhinierike 

 

Prodhimtaria paraqet lëminë themelore të aktiviteteve njerëzore të domosdoshme për 

të plotësuarnevojat e pjesëmarrësve në proceset punuese, sistemet punuese dhe 

zhvillimin e qëndrueshëm shoqëror në përputhje me objektivat e përcaktuara. 

 

Prodhimi paraqet bazën materiale të të gjitha proceseve të një shoqërie dhe një kusht 

thelbësor për funksionimin e tyre të duhur. 

Lidhur me nocionin sistem ekzistojnë shumë definicione, ndërkaq këtu do të ndalemi 

te definicioni i sistemit të dhënë në librin shkenctarit amerikan Deming, ,E, 1966: 
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Sistemi është një rrjet i komponenteve reciprokisht të ndërlidhura dhe të varura të cilat 

punojnë së bashkunë përpjekje për të rëalizuar qëllimin e sistemit. Esenca e ketij 

definicioni është se sistemi përbëhet prej komponenteve (është i komplikuar), kryen një 

funksion dhe që sistemi ka një objektiv gjegj. qellim. 

Në prodhimtarinë inxhinierike (production engineering) dallohen këto lloje të sistemeve 

Fig.6 

 

1. sistemi afarist 

 

2. sistemi prodhues 

 

3. sistemi teknologjik 

 

4. sistemi përpunues 

 

 

 

 

 

Fig.6 Llojet e sistemeve në prodhimtarinë inxhinierike 

 

Sistemi afarist - paraqet një sistem dinamik shumë të komplikuar, varësisht nga 

ndikimi irrethinës në të cilën bashkohen mekanizmat e tregut, hulumtimit, 

projektimit, planifikimit, prodhimit, financimit, drejtimit dhe kontrollit. 

Sistemi prodhues - është nënsistem i sistemit afarist, i cili kryesisht shërben për 

realizimin eqëlllimit të prodhimtarisë. 

Sistemi prodhues paraqet një grup të sistemeve teknologjike themelore dhe strukturave të 

tjera të caktuara teknike, informative dhe energjetike të rregulluara në at mënyrë që të 

sigurojnë realizimin e funksionit të qëllimit të përcaktuar dhe realizimin e efekteve të 

projektuara (prodhimin e produktit) fig.7 

 

 

 

 

 

Fig.7 Paraqitja skematike e sistemit prodhues 
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Është e vështirë të vendosen kufinj ndërmjet cilit do qoftë sistemi prodhues, sepse në 

parim, çdo sistem është i përbërë prej nënsistemeve por që njëkohësisht ai është 

gjithashtu pjesë e një sistemi më të madh. 

 

1.1.1. Sistemi teknologjik 

Sistemi teknologjik – paraqet nënsistemin më të rëndësishëm të sistemit prodhues, 

iprojektuar për realizimin e operacionit punues në vendet e punës. Në sistemet 

teknologjike bëjnë pjesë sistemet përpunuese, montuese, matëse , transportuese, 

deponuese dhe drejtues. Sistemi teknologjik prodhues përcaktohet me: hyrjen dhe daljen 

në procesin teknologjik fig.8 

 

 

Fig.8. Parametrat hyrës dhe dalës të sistemit teknologjik 

 

Sistemi përpunues brenda sistemeve teknologjike përfshinë makinat me të gjitha 

elementetshtesë në të cilat bëjnë pjesë pajisjet, instrumentet(veglat), copa punuese 

etj. Fig.9. 
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Fig.9. Struktura e modelit bazë të sistemit përpunues 

 

Në fig.10. Paraqitja skematike e procesit. 

 

Sipas sistemeve proceset mund të ndahen në: 

1. Procese prodhuese 

 

2. Procese teknologjike 

 

3. Procese të formësimit 

 

4. Procese përpunuese 

 

 

1.1.2. Procesi i prodhimit 

 

Procesi i prodhimit përfaqëson procesin e përgjithshëm të punës së sistemit të 

prodhimit, që dotë thotë se ai përfshin të gjitha aktivitetet gjatë shndërrimit (konvertimit) 

të vlerave hyrëse (inputeve) në vlerat e prodhimit të projektuara (rezultatet) te sistemit të 

prodhimit në rrugën e krijimit të vlerës së re. 
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Procesi i prodhimit përfshinë jo vetëm proceset teknologjike, por edhe një seri të 

proceseve të tjera, si: p.sh. pranimin e lëndës së parë, kontrollin hyrës, magazinimin e 

saj, përgatitjen tekniko-teknologjike, transportin brenda repartit, kontrollin ndërfazor 

(ndëroperacional), kontrollin final (përfundimtar), magazinimin dhe ruajtjen e 

produkteve të gatshme, përgatitjen e pajisjeve ndihmëse, riparimin e defekteve etj., pra 

një veprimtari sistematike (një sistem) që realizohet sipas rregullave të caktuara 

Procesi i prodhimit realizohet në sistemet teknologjike dhe të përpunimit. Ai mund të 

ndahet në: 

- prodhimin e lëndëve të para 

- prodhimin e pjesëve dhe 

- montimin 

Gjatë prodhimit, përkatësisht përpunimit të materialeve, mund të ndryshojë forma apo 

pamja e jashtme e materialit ose eventualisht mund të ndryshojë edhe ndërtimi i 

brendshëm i tij. Sipas natyrës së proceseve materiale teknologjia materiale ndahet në 

 

1. teknologji bazike (kimike) dhe 

 

2. teknologji mekanike 

 

Teknologjia bazike përfshinë: 

1) përfitimin e materialeve nga lëndët e para (p.sh. fitimi i metaleve nga xehet), 

 

2) teknologjinë e montimit dhe 

 

3) teknologjinë e mbrojtjes sipërfaqësore e proceset e ndryshimit të strukturës së 

materialit (p.sh., përpunimi termik i materialeve). 

 

Teknologjia mekanike konsiston në ndryshimin e formës (pamjes) së jashtme dhe të 

vetive fiziko-mekanike të materialit. Proceset e këtilla kryesisht kryhen me anën e 

veprimeve mekanike: 

Teknologjia mekanike përfshin: 

 

1. teknologjinë e derdhjes, 

 

2. teknologjinë e sinterimit 

 

3. teknologjinë e përpunimit me deformim plastik me dhe pa ndarje të materialit, 

 

4. teknologjinë e përpunimit me prerje (gdhendje) ose heqje të ashklës, 
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5. teknologjinë e përpunimit me metoda jokonvencionale të përpunimit, 

 

6. teknologjinë bashkohore të pjesëve (e cila në veçanti përfshinë teknologjinë e 

saldimit)  

 

Teknologjia jomateriale (joprodhuese) përfshinë transformimin e energjisë ose përpunimin 

informacionit si dhe proceset e transportit dhe organizimit të transportit, 

ruajtjen dhe ekzaminimin e materialeve dhe produkteve fig.12 ne vazhdim. 

 

 

 

Fig.11. Ndarja e përgjithshme e teknologjisë 

 

Sipas standardit DIN 8580 (Deutsches Institut für Normung – Instituti Gjerman i 

standardeve), duke u bazuar në: 

1. dhënien e formës 

 

2. ndërrrrimin e formës 

 

3. ndërrimin e vetive të materialit 

 

Teknologjitë prodhuese janë ndarë në 6 kategori: 

 

1. Formësimi primar: proceset me të cilat fitohen format e ngurta nga materialet me 

formatë lira (lëndër e para), përfshihen të gjitha proceset e derdhjes. 
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2. Deformimi: proceset e përpunimit me deformim palstik të materialit pa 

ndryshim tëmasës së detalit. Ku bëjnë pjesë; presimi, tërheqja, lakimi, 

kuposja etj. 

3. Ndarja: është proces i përpunimit ku bëhet reduktimi i masës dhe vëllimit të 

materialitfillestar ku përfshihen edhe përpunimit me heqje ashkle (frezimi, 

zdrugimi, tornimi, shpimi,, retifikimi…) si dhe prerja (me gërshër), depërtimi 

4. Bashkimi është process ku dy ose më shumë elemente në mënryr të 

përhershme lidhennë një tërësi të re: saldimi, ngjitja me shkrirje dhe ngjitja 

me ngjitës 

5. Mbrojtja sipërfaqësore është process teknologjik e cila bëb pjesë në 

prodhimtarinëpërfundimtare(finale) dhe ka për qëllim mbrijtjen nga 

korozioni, dukjen estetike…këtu nënkuptohen: llakimi, emajlimi, 

zinktimi,galvanizimi etj. 

6. Ndërrimi i vetive të materiali është process me të cilin nuk ndryshohet 

forma porstruktura me qëllim të përfitimit të vetive më të mira fiziko-kimike 

dhe përfshin: kalitjen, pjekjen, normalizimin, cementimin, sinterimin etj. 

 

1.1.3. Vendi i punës 

 

Vendi i punës është njësia themelore e organizimit të prodhimtarisë. Çdo vend pune 

përbëhet nga makina (pajisja), instrumentet prerëse, matëse e kontrolluese, lënda e punës 

etj., në varësi nga ajo se çfarë punësh kryhen në atë vend pune. Që vendi i punës ta 

plotësojë kushtin e nacionalitetit të prodhimit, duhet të jetë i përgatitur ashtu siç e kërkon 

procesi teknologjik (me instrumente, pajisje, lëndën e punës, kualifikimin e punëtorit, 

dokumentacionin teknologjik etj.). 

 

Në varësi të furnizimit të vendit të punës me instrumente, lëndën e punës dhe 

dokumentacionin teknologjik, vendi i punës mund të jetë: 

 

1. i tipit të hapur, 

 

2. i tipit gjysmë të hapur dhe 

 

3. i tipit të mbyllur. 
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Vendi i punës i tipit të hapur është ai vend pune në të cilin punëtori vet i merr dhe i 

bart pranëmakinës instrumentet, materialin dhe dokumentacionin. 

 

Vendi i punës i tipit gjysmë të hapur është ai vend pune në të cilin punëtorit i bihen në 

vendin epunës instrumentet dhe lënda e punës, kurse dokumentacionin e merr vet dhe 

anasjelltas. 

 

Vendi i punës i tipit të mbyllur është ai vend pune ku instrumentet, lënda e punës dhe 

dokumentacioni teknologjik i bihen punëtorit pranë makinës. Se cili tip i vendit të 

punës do të përdoret varet nga tipi i prodhimit. Në prodhimin individual përdoret vendi 

i punës i tipit të hapur, kurse në atë serik e masiv vendi i punës i tipit gjysmë të hapur 

dhe të mbyllur. 

 

Në pikëpamjen e teknologjisë së punës vendi i punës mund të jetë: 

 

1. i dorës ku operacionet kryhen me dorë, 

 

2. i makinës ku operacionet kryhen me makinë dhe 

 

3. Vendi i punës i tipave të tjerë ku operacionet kryhen në çfarëdo tjetër rrugë 

(kalitja, galvanizimi, cianizimi etj.). 

 

 

1.1.4. Takti i punës dhe tipet e prodhimit 

 

Takti i punës paraqet kohën të cilën e kalon lënda e punës në një vend të caktuar të punës. 

Takti i punës fitohet me mbledhjen e kohëve që harxhohen për të gjitha operacionet gjatë 

përpunimit të një cope. Këto kohë përcaktohen me llogaritje ose me incizimin direkt në 

vendin e punës. 

 

Takti i punës përcaktohet me qëllim që të përshtaten operacionet gjatë hartimit të 

procesit teknologjik, si dhe gjatë projektimit të stabilimenteve në uzina (radhitja e 

makinave në repart). 

Tipet (llojet) e prodhimit 

Në industrinë e ndërtimit të makinave dallojmë tre tipa kryesorë të prodhimit: 

1. Prodhimi individual, 
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2. Prodhimi në seri dhe 

 

3. Prodhimi në masë (masiv). 

 

Këto lloje prodhimi përveç ndryshimit sasior (vëllimor) kanë edhe ndryshim cilësor jo 

vetëm sipas makinave dhe pajisjeve, por edhe sipas metodave të punimit e rrugës së 

materialit (që dallohen punimi në vijë të drejtë, punimi paralel dhe i kombinuar). 

Radhitja e makinave në tipat e ndryshëm të prodhimit mund të jetë: (renditje vargore, 

renditje grupore, renditje e kombinuar). Thuajse të gjitha punimet kryhen brenda ciklit 

të prodhimit. 

Cikli i prodhimit quhet intervali i kohës prej fillimit të punës me materialin e parë ose 

gjysmëfabrikatin, derisa të fitohen fabrikatet e gatshme (duke mos e marrë parasysh 

numrin e prodhimeve). 

 

 

1.1.5. Prodhimi individual 

 

Në prodhimtarinë individuale brenda ciklit të prodhimit çdo objekt prodhohet në një 

apo disa ekzemplarë dhe si karakteristikë e prodhimit individual është se prodhimi nuk 

përsëritet. Nga pikëpamja e nivelit të organizimit teknik të punës prodhimi individual 

është tipi më i ulët i organizimit në ndërtimin e makinave. 

 

Te ky tip i prodhimit vendet e punës nuk janë të pajisura me punë të përshtatshme, 

prandaj për çdo cikël të ri prodhimi duhet prapë të organizohet. 

 

Përgatitja teknike e prodhimit është minimale (sepse është relativisht e shtrenjtë). 

Ky tip i prodhimit është më pak racional në krahasim me dy të tjerat, për këto 

shkaqe: 

 

1. Harxhimet e përgatitjes janë relativisht të larta, 

 

2. Cikli i prodhimit është i gjatë për arsye të mos definimit të plotë të 

dokumentacionitteknik. 

 

Në prodhimin individual përdoren kryesisht makinat universale, të destinacionit të 

përgjithshëm, pajisje universale, instrumentet e rëndomta (normale); pajisjet speciale 

përdoren në ato raste kur pa to është e pamundur të sigurohet forma dhe saktësia e 

përmasave të detalit. 



19 
 

 

Gjatë prodhimit individual kapaciteti i makinave dhe kapacitetet e tjera janë fare pak të 

shfrytëzuara, për këtë arsye vendet e punës te ky tip i prodhimit nuk mund të 

specializohen; punëtorët të cilët duhet të kryejnë punë të ndryshme duhen të jenë me 

kualifikime të larta.  

Përveç këtyre, edhe një sasi e materialit qarkullues pushon një kohë të gjatë në depon e 

gjysmëfabrikateve për shkak të punimeve të shumëllojta gjatë prodhimit individual të 

objekteve. 

Ekziston një numër i madh prodhimesh të cilat, patjetër duhet të prodhohen sipas 

prodhimit individual, e këto janë: 

 

1. Prodhimi i makinave speciale, 

 

2. Prodhimi i kazanëve të mëdhenj me avull, 

 

3. Prodhimi i turbinave, 

 

4. Prodhimi i transformatorëve të mëdhenj, 

 

5. Prodhimi i anijeve, 

 

6. Prodhimi i urave, 

 

7. Prodhimi i vinçave etj. 

 

 

1.1.6. Prodhimi në seri 

 

Te ky tip i prodhimit prodhohet një sasi e caktuar prodhimesh, grupe pjesësh që vijnë 

në mbërthim nga dhjetë e deri në disa mijë copë në vjet. Posa të përfundojë prodhimi 

i një serie detalesh, te ky tip kalohet menjëherë në tjetrin, pra prodhimtaria përsëritet. 

 

Në këtë mënyrë të gjitha detalet e njërit grup të serisë ndodhen në procesin e prodhimit, 

pra procesi i prodhimit ec në mënyrë paralele. Në çdo makinë punohen disa lloje detalesh 

dhe këtyre u kryhen (punohen) vetëm disa punime (kalime). 

 

Gjatë vitit në vendin e punës punohen disa grupe detalesh. Natyrisht organizatat 

punuese të prodhimit në seri prodhojnë disa lloje detalesh të tipave dhe të përmasave 

të ndryshme: këto prodhime janë të specializuara. 
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Gjatë vitit në këto reparte pjesët e ndryshme mund të prodhohen paralelisht ose veç e veç. 

 

Në varësi nga sasia e objekteve që hyjnë në programin vjetor të prodhimit, dallohen tri 

forma të prodhimit në seri: 

 

1. Prodhimi në seri të vogla, 

 

2. Prodhimi në seri të mesme dhe 

 

3. Prodhimi në seri të mëdha. 

 

Ndarje fikse ndërmjet këtyre formave nuk ka, sepse brenda një reparti disa detale mund 

të jenë në seri të vogla, kurse disa të tjera në prodhimin në seri të mëdha. Prodhimi në 

seri është shumë më racionale sesa prodhimi individual për këto arsye: 

 

1. Harxhimet në lidhje me përgatitjen e vendit të punës janë shumë 

të vogla, sepse mbështeten në numrin më të madh të prodhimeve, 

 

2. Koha e ciklit të prodhimit është relativisht e shkurtër, 

 

3. Mundësia e madhe për përdorimin e makinave të produktivitetit të lartë, 

 

4. Përdoren pajisje speciale dhe instrumente speciale etj. 

 

Prodhimi në seri të vogla 

Prodhimi në seri të vogla fare pak ndryshon prej atij individual. Renditja e makinave 

bëhet në dy mënyra dhe atë: duke e përcjellë renditjen e operacioneve teknologjike në 

prodhim (renditja vargore) dhe në grupe, sikurse te prodhimi individual. Makinat te 

prodhimi në seri të vogla janë universale me shtesa speciale pajisjesh për të kryer më 

shumë operacione. 

 

Prodhimi në seri të mesme 

Te ky tip i prodhimit rritet vëllimi i prodhimeve dhe teknologjia e prodhimit definohet 

më parë. Te ky prodhim kemi më pak makina universale e më tepër makina speciale që 

janë me produktivitet më të lartë. Po ashtu, renditja e makinave te ky tip i prodhimit 

bëhet në grup apo vargor. 

 

Prodhimi në seri të mëdha 
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Përdoret gjatë prodhimit të një sasie më të madhe prodhimesh, ky prodhim kërkon studim 

dhe përpunim detal të proceseve teknologjike duke i ndarë këto në pjesë përbërëse. 

Makinat te ky tip janë speciale dhe të produktivitetit të lartë për kryerjen e operacioneve 

të veçanta apo grup operacionesh. 

Transportimi i pjesëve prej një vendi të punës në tjetrin bëhet me dorë ose mekanikisht në 

varësi të procesit të punës dhe për këtë arsye renditja e makinave bëhet sa më afër njëra-

tjetrës. 

Te ky tip i prodhimit vendi i punës pajiset me punë të përhershme, prandaj kërkohet 

specializimi i vendit të punës, ndërsa punëtorët janë pa kualifikim përkatës. 

 

Prodhimi në masë 

Prodhimi në masë është lloji më i lartë i prodhimit, sepse prodhohen disa mija e deri në 

milionë copë në vit. Kjo lejon ngarkimin e çdo vendi pune gjatë vitit me punimin e të 

njëjtit detal për kah tipi dhe përmasa, prandaj edhe kërkon specializimin (tipizimin) e plotë 

të tij. 

Ndryshimi në mes të prodhimit në masë dhe atij në seri nuk qëndron vetëm në numrin e 

pjesëve që prodhohen, por edhe në procesin teknologjik të pandërprerë. Gjatë prodhimit 

e arsyeshme është të përdoren makina të produktivitetit të lartë, si p.sh. torno automatike 

shumë boshtore, makina shpuese koordinative etj. 

 

Sipas organizimit struktural, prodhimi në masë ndahet në: 

 

1. Prodhim në masë i ndërprerë, 

 

2. Prodhim në masë i pandërprerë (kontinual), 

 

3. Prodhim në masë vargor (zinxhir). 

 

Karakteristikë e prodhimit në masë të ndërprerë është se prodhimi i një sasie të caktuar 

detalesh, duke pushuar në mes vendeve të punës (apo frontale) dhe në fund të ciklit të 

prodhimit nga vendet e punës, del sasia e caktuar e prodhimit të gatshëm. 

 

Prodhimi në masë i pandërprerë (kontinual) definohet nga procesi teknologjik 

kontinual me renditjen e makinave në rend dhe sa më afër njëra-tjetrës. 
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Prodhimi në masë vargor (zinxhir) quhet edhe prodhim i rrjedhshëm; përfaqëson 

shkallën më të lartë të organizimit të prodhimit, me lëvizjet e definuara dhe të 

pandërprera të lëndës së punës gjatë procesit teknologjik. 

 

Renditja e makinave, e pajisjeve dhe e kapaciteteve të tjera është në zinxhir sipas renditjes 

së operacioneve në procesin teknologjik. Pas operacionit të fundit pjesët kalojnë në vijën 

e pjesëve të gatshme dhe vazhdojnë rrugën e mbërthimit. Prodhimi në masë zinxhiror 

kërkon sinkronizimin e mirë të vendeve të punës që do të thotë secili vend i punës në vijë 

të drejtë duhet që në intervalet e njëjta të kohës të përfundojë punë të njëjta, domethënë të 

prodhojnë me takt të punës, duke mos u lajmëruar fyti i ngushtë. 

 

Qarkullimi i lëndës së punës gjatë procesit në mes të vendeve të punës bëhet një 

nga një automatikisht me ndihmën e shiritit transportues me lëvizje të 

sinkronizuar. 

 

Gjatë këtij prodhimi më tepër kursehet në hapësirë prodhuese, duke u larguar nga 

pushimet e lëndës së punës, në vendin e punës rritet disiplina në punë dhe intensitetin 

e prodhimit e zvogëlon në minimum. 

 

Si përfundim nga ajo që thamë më sipër për përcaktimin e llojit të prodhimit hyn një 

numër i madh faktorësh, të cilët ne i përmendëm si: organizimi i prodhimit, makineria 

dhe pajisjet që përdoren etj., por më e rëndësishme për këtë përcaktim mbetet gjithmonë 

sasia e detaleve që do të prodhohet gjatë vitit. 

 

Në formën tabelare po japim disa shifra që përcaktojnë llojin e prodhimit në funksion të 

sasisë së copave që do të prodhohen brenda një viti. (tabela vlen për gjysmëfabrikatet e 

prodhuara me stampim dhe derdhje) 
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Tabela nr.1. 

Madhësia e Sasia vjetore e detaleve të prodhuara x10
3 

  

gjysmëfabrikateve 
      

Pjesë të mëdha Pjesë të mesme Pjesë të vogla  

      

 Sasia vjetore e detaleve të prodhuara x10
3 

  

Madhësia e 
      

 
Në seri 

    

gjysmëfabrikatit Individuale 
   

Në masë 
    

  të vogla të mesme të mëdha  

       

Të mëdha 250 – 
0.05 deri në 5 5-50 

 
50-500 mbi 500 

1000 (mm) 
 

      

       

Të mesme 50 - 
0.1 deri në 20 20-200 

 
200-2000 mbi 2000 

250 (mm) 
 

      

       

Të vogla deri 50 
1 deri në 50 50-500 

 
500-10000 mbi 10000 

(mm) 
 

      

       

 

 

1.1.7. Elementet e sistemit prodhues 

 

Elementet themelore të sistemit prodhues kanë karakter material dhe njerëzor. 

Në elementet me karakter material (objektiv) bëjnë pjesë: 

a)  Lënda e punës, 

 

b) Mjetet e punës, 
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Ku përfshihen: 

 

Pajisjet energjetike të cilat bëjnë transformimin e një forme të energjisë në të tjetrën, 

 

Makinat transportuese, të cilat shërbejnë për transportimin e elementeve në proces, 

 

Makinat metalprerëse ose makinat teknologjike të cilat shërbejnë për transformimin 

egjysmëfabrikatit në pjesë të gatshme, 

 

c)  Përpunimi i të dhënave (informimi). 

 

Në elementet e karakterit subjektiv (njerëzor) përfshihet bioenergjia e punëtorit. 

 

 

1.1.8. Kapaciteti i mjeteve të prodhimit 

 

Kapaciteti ose aftësia prodhuese e makinave është faktor karakteristik për makinat 

metalprerëse. Kapaciteti i makinave metalprerëse ose mjeteve të punës paraqet sasinë e 

punës e cila mund të kryhet për një njësi të caktuar të kohës p.sh. (orë∕vit), (orë ∕muaj) e të 

tjera. Kapaciteti varet nga kushtet e punës dhe nga karakteristikat e mjeteve të punës. 

Kështu që dallojmë: 

 

1 Kapaciteti teorik – Kapaciteti teorik paraqet sasinë e punës maksimale që mund 

ta japë makina gjatë punës së pandërprerë dhe pa humbje. Ky kapacitet mund të jepet 

sipas shprehjes: 

Kt= Dv⋅Vn⋅ N (orë∕vit), 

 

ku janë: 

 

Dv=365 ditë∕vit, gjithsej ditë në vit 

 

Vn=7 orë∕ndërrim, puna makinës në një ndërrim 

 

N=3 ndërrime∕ditë, numri i ndërrimeve në një ditë. 

 

1. Kapaciteti teknik (i disponuar) – Kapaciteti teknik i mjeteve të prodhimit paraqet 

sasinë e punës që japin mjetet e punës kur t’a heqim numrin e orëve të punës h 
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(orë∕vit) të harxhuara për mirëmbajtjen (kontrollet teknike, remontet e planifikuara, 

ndaljet e parapara etj.), i cili do të jetë: 

 

Ktk= Kt− h (orë∕vit), 

 

 

pra 

 

Ktk< Kt, 

 

 

2. Kapaciteti faktik (i shfrytëzuar) – Kapaciteti faktik (real) i mjeteve të punës fitohet 

si rezultat i mosshfrytëzimit të ditëve të caktuara në vit për shkak të ndaljeve të 

parapara ose kur nuk punohet në tri ndërrime ose gjatë shkallës së shfrytëzimit 

(rendimentit) më të vogël se një, prandaj kemi: 

K f< Ktk< Kt, 

 

Kapaciteti faktik llogaritet sipas shprehjes: 

 

K f= Dv⋅Vn⋅ Nd⋅hsh,  
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1.1.9. Kapaciteti i fuqisë punuese 

 

Kapaciteti i fuqisë punuese paraqet si edhe te mjetet e punës sasinë e punës për njësi kohe 

 

(orë∕vit). Në funksion të kushteve të punës dallojmë kapacitetin teorik, teknik dhe faktik 

(real). 

 

Llogaritja e kapaciteteve të cekura bëhet pothuaj se në rrugë të njëjtë me kapacitetin e 

mjeteve të punës ose nëpërmjet normës së punës. 

 

Në tërësinë e projektimit të proceseve teknologjike është e nevojshme të caktohet 

numri i punëtorëve si dhe struktura e fuqisë punëtore e që mund të jetë: 
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 fuqi prodhuese (d.m.th. ajo që është e punësuar drejtpërdrejt në prodhimtari dhe 

është e angazhuar direkt në përpunim), 

 

 ndihmëse (ajo e cila i shërben vendet e punës dhe kryen punë të tjera që nuk 

janë të lidhura drejtpërdrejt me prodhimin), 

 

 fuqisë inxhinieriko-teknike (ajo e cila është e lidhur në punët administrativo-

teknike, 

 

udhëheqje dhe kontrolli i proceseve). 

 

Llogaritja e numrit të punëtorëve për përpunime makinerike, për punët axhustatore 

dhe ato montuese bëhet në bazë të shprehjeve: 
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1.2. Struktura e kohës së harxhuar në procesin prodhues dhe normat  

tekniketë kohës së punës 

 

Ndër faktorët kryesorë që formojnë procesin teknologjik hyn edhe koha për përpunimin e 

detaleve. Ajo përfaqëson normën teknike të kohës së punës për pagimin e punës, për 

njehsimin e çmimit të kushtimit të detalit si dhe për njehsimin e numrit të nevojshëm të 

makinave metalprerëse në repart. 

 

Me fjalën normë teknike duhet të kuptojmë kohën e nevojshme për punimin e një pjese në 

kushte tekniko-organizative të caktuar. 

 

Norma e kohës për një pjesë përbëhet nga: 

 

- Koha kryesore (e makinës) tk, 

 

- Koha ndihmëse tn, 

 

- Koha e shërbimit të vendit të punës tsh, 

 

- Koha për nevoja fizike e shlodhje tnf, 

 

Koha kryesore dhe ajo ndihmëse formojnë së bashku kohën operative “top”. Përveç 

këtyre kohëve parashihet edhe koha përgaditoro-përfundimtare “tpp”, e cila nuk hyn në 

normën e kohës për një pjesë dhe përcaktohet një herë për tërë serinë e detajeve. 

 

Njehsimi i elementeve të kohës bëhet sipas kësaj renditje: 

 

1 Përcaktohet koha përgatitore përfundimtare për të gjithë serinë e detajeve, 

 

2 Llogaritet koha kryesore, 

 

3 Përcaktohet koha ndihmëse, 

 

4 Llogaritet koha për shërbimin organizativo-teknik të vendit të punës dhe për 

nevoja fizikee shlodhje. 

 

Norma e koës parqet parametrin kryesor për planifikimin dhe udhëheqjen 

(drejtimin, menaxhomin) e prodhimtarisë. 
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Tek sistemet e reja prodhuese përdoret për llogaritjen e kapacitetit dhe vendeve të reja të 

punës. 

 

 

1.2.1. Koha përgatitoro-përfundimare 

 

Është kohë joprodhuese dhe harxhohet në marrjen dhe në studimin e dokumentacionit 

teknologjik për serinë, përgatitjen e vendit të punës me pajisjet dhe instrumentet e 

nevojshme etj. Dhe në fund të serisë në kthimin e vendit të punës në zgjidhjen fillestare, 

dorëzimin e dokumentacionit dhe të pajisjeve etj. Zakonisht, kjo kohë përcaktohet në anën 

e kronometrimit (incizimit direkt) apo në bazë të eksperiencës me të dhënat tabelare. 

Koha kryesore 

 

 

 

Koha ndihmëse 

 

Koha e zgjatjes së veprimeve ndihmëse gjatë prodhimit të pjesëve përcaktohet me anën e 

kronometrit ose me anën e tabelave të ndryshme nga eksperienca. Kjo kohë duhet të jetë 

sa më e vogël, sepse është joproduktive e cila përfshinë: 

 

1. Kohën për vendosjen dhe heqjen e detaleve, 

 

2. Për ngasjen e makinës (lëshimin dhe ndaljen, ndërrimin e shpejtësisë së prerjes 

dhe të hapit etj), 

3. Për vendosjen dhe largimin e instrumentit prerës gjatë kohës së punës, 

 

4. Për matjet dhe kontrollin e përmasave etj. 
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Koha e shërbimit të vendit të punës 

 

Ndahet në kohën e shërbimit teknik dhe në shërbimin organizativ të punës. 

Koha e shërbimit teknik të vendit të punës përfshin kohën e shërbimit në procesin e 

punës, d.m.th. 

 

- Kohën për rregullimin e makinës gjatë procesit të punës, 

- Kohën për heqjen e ashklës gjatë procesit të punës, 

- Kohën për ndërrimin e thikës së çmprehur (konsumuar) etj. 

-  

Koha e shërbimit organizativ përfshin harxhimin e kohës shërbyese gjatë ndërrimit të 

turneve, d.m.th. 

 

- Kohën për pastrimin e makinës, të pajisjeve dhe të instrumenteve në fillim 

dhe në mbarim të turnit, 

- Kohën për lubrifikimin e makinës etj. 

 

Gjatë përcaktimit të normës së kohës, koha për nevoja fizike dhe pushim si dhe ajo 

shërbyese jepen në % të kohës operative dhe atë nga 4÷18% top. 

 

Si përfundim, norma e kohës për një pjesë shprehet me formulën: 

 

tp= tk+ tn+ tsh+ tnf(min); tsh+ tnf=(4÷18)% top; top= tk+ tn. 

 

Në kohën e llogaritur për një pjesë duhet të futet edhe koha përgaditoro-përfundimtare, 

prandaj kemi: 

= + , 

Ku Z – numri i serisë së pjesëve 

 

Koha e normuar për tërë serinë do të jetë: 

Ts=tp p+Z tp (min) 

 

Në fig.13. është paraqitur skema e strukturës së kohës së punës, 
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Fig.12. Struktura e kohës së punës 

 

 

 

1.3. Metodat e normimit të punës 

 

Metodat e normimit të punës ndahen në dy grupe kryesore: 

 

 Metodat e shumave, 

 

 Metodat analitike 

 

Norma me metodën e shumave jepet përnjëherë për të gjitha operacionet, duke mos i 

ndarë ato në pjesët përbërëse, po ashtu struktura e kohës së punës nuk ndahet në 

elementet përbërëse. Kjo metodë përmban dy forma të normimit të kohës së punës: 

 

1. Ajo për analogji dhe 

 

2. Në bazë të eksperiencës. 

 

Gjatë përcaktimit të normave me metodën e shumave nuk bëhet analiza e elementeve të 

procesit teknologjik, nuk bëhet llogaritja e regjimeve të prerjes, prandaj nuk mund të 

bëhet shkurtimi i normave të kohës së punës. Normat e përcaktuara me këtë metodë nuk 

janë progresive dhe të përpikta. Normimi i punës sipas kësaj metode përcaktohet shpejt 

dhe përdoret kryesisht në prodhimin individual dhe rrallëherë në prodhimin në seri të 

vogla. 
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Norma e përcaktuar sipas metodës analitike është e përpiktë dhe mjaft progresive. 

Edhe kjo metodë përmban dy forma të nominimit të kohës së punës: 

 

1. Analitiko-llogaritëse dhe 

 

2. Analitiko-kërkimore. 

 

Koha kryesore “tk” sipas metodës së parë llogaritet për çdo kalim në bazë të 

regjimeve të përpunimit me prerje. 

 

Koha ndihmëse “tn” gjatë punës në makinat r tipave universalë, përcaktohet për çdo 

veprim të punëtorit sipas tabelave të kohëve ndihmëse, të cilat janë nxjerrë në bazë të 

studimeve eksperimentale. Për makinat automatike koha ndihmëse iu bashkëngjitet 

tabela e kohës përgatitoro-përfundimtare për çdo lloj makine dhe grupe detalesh që 

përpunohen në ato makina. 

Kohët e nevojshme për shërbimin e vendit të punës zgjidhen në përqindje të kohës 

operative për prodhimin individual dhe në seri të vogla merret (4÷18)%. Top. 

 

Norma e kohës ndihmëse varet nga niveli teknik dhe shkalla e organizimit të 

punës të një fabrike. 

 

Norma e përcaktuar sipas metodës analitiko-kërkimore është më e sakta, sepse punohet 

me regjime optimale të përpunimit të përcaktuara në bazë të punës kërkimore direkt në 

repart pranë makinës dhe punëtorit. 

 

Kjo mënyrë e normimit të kohës së punës jep mundësi që të caktohen norma të sakta 

teknike për çdo lloj operacioni të përpunimit, por kërkon një harxhim të madh kohe pune, 

prandaj përdoret kryesisht në prodhimin në seri të mëdha dhe në masë. 

 

Për studimin e kohës së punës sipas parimit kërkimor kemi disa metoda si: 

 

1. Kronometrimi, 

 

2. Fotografia e ditës dhe 

 

3. Fotografia e procesit të punës. 
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Për metodën e kronometrimit operacionet ndahen në elementet strukturale dhe ne 

kronometër matet koha e vazhdimit të çdo kalese dhe veprimi. Kronometrimi për 

operacionin e dhënë duhet të kryhet disa herë dhe si të dhëna merren mesataret aritmetike 

të rezultateve të matjes. Kjo metodë mundëson edhe vendosjen e operacioneve 

(kalimeve) sipas taktit te punës. 

 

Fotografia e ditës së punës ka për qëllim përcaktimin e drejtë të normës së kohës 

përgatitoro-përfundimtare dhe për shërbim të vendit të punës duke studiuar strukturën e 

kohës së punës (balancën e saj) gjatë një turni ose disa turneve, përcakton gabimet në 

organizimin e punës. Me fotografi të ditës së punës nuk përcaktohet norma e kohës 

operative dhe incizimi bëhet me orë të zakonshme. 

 

Fotografia e procesit të punës ka për qëllim të studiojë si kohën operative, ashtu edhe 

kohën përgatitoro-përfundimtare dhe për shërbimin e vendit të punës, pra është kombinim 

i metodës së kronometrimit dhe i fotografisë së ditës së punës. 

 

 

1.4. Planifikimi i proceseve teknologjike 

 

1.4.1. Nocionet themelore 

 

Planifikimi (projektimi) i procesit përcakton mënyrën dhe metodën e punimit/prodhimit të 

procesit teknologjik të veçantë, gjegj., planifikimin e procesit të prodhimit , i cili 

përgjithësisht përfshin një numër të caktuar hapash / operacionesh gjatë shndërrimit të 

inputeve (produkte gjysëm- të gatshme) në outpute (produkte të gatshme). 

 

Planifikimi i procesit është lidhja kryesore në mes të projektimit të produktit dhe 

vetë të prodhimit. 

Planifikuesit e ndryshëm të procesve kanë përvoja dhe procedura të ndryshme për 

zgjidhjen problemit. 

 

Kjo nuk është për t'u habitur që, për të njëjtën pozitë, planifikuesit e ndryshme 

projektojnë një shumëllojshmëri të planeve teknologjike të përpunimit. Në parim, ata 

nuk kanë kohë të mjaftueshme për të analizuar problemin në procesin 



34 
 

teknologjikkonssit. Një interpretim i arsyeshëm i vizatimit kostruktiv të detalit për 

pozicionin e dhënë përfshin kryesisht; dimensionimin, llojet e ndryshme të tolerancave, 

ashpërsinë sipërfaqësore,llojin dhe gjendjen e materialit, mdhësinë dhe formën e gjysmë 

fabrikatit, madhësinë e serisë, etj. 

 

Qasja sistematike për procesin e planifikimit, si shumë komplekse, me mundësi 

gjenerimi të varianteve alternative të palnifikimit të proceseve do të shqyrtohen nga 

një numër kriteresh: 

 

- Social, 

 

- Organizativ, 

 

- Teknologji 

 

1.4.2. Kriteret për përcaktimin e procesit 

 

a) Kriteri social ka një ndikim të tërthortë në procesin e planifikimit. Ndjeshmëria sociale 

e kompanisë (të paktën deklarativisht, e shprehur tek ndërmarrjet e mëdha, 

shumëkombëshe, dhe më pak tek ndërmarrjet e vogla dhe të mesme).Ndjeshmëria sociale 

pasqyrohet nëpërmjet shpalljes dhe promovimit të parimeve të shoqërisë civile moderne: 

 

- rëndësinë e arsimimit të punëtorëve dhe ndikimin mbi komunitetin, 

- barazi të punonjësve pavarësisht nga gjinia, kombësia, feja, përkatësia 

politike, 

- zhvillimit të qëndrueshëm - ndikimi i rrjedhave të energjisë / kostot e 

prodhimit , ndotja në procesin e planifikimit; kriteret e mundshme për 

transferimin e teknologjisë së huaj, investimet e huaja në vendin tonë dhe 

kështu me radhë, 

- bashkëpunimit të gjerë me komunitetin nëpërmjet sponsorizimit, 

donacioneve, bursa etj. 

 

b) Kriteri organizativ lidh prodhimtarinë reale në kohën e dhënë, përmes 

planifikimitdhe monitorimit të prodhimit me projektimin e procesit teknologjik. Pra, në 

vend të synimeve të projektuesve që të planifikojnë makinat më moderne, të cilat janë 

planifikuar të rrisin kapacitetet për 30%, gjatë projektimit të procesit teknologjik duhet të 

merren në konsideratë, kufizimet e mundshme dhe mënyrat e arritjes së afatevetë 

dërgesave (kapacitetet e makinave në dispozicion, kostoja e punës së zgjatur me ndërrime, 

angazhimi i nënkontraktorëve, outsourcing-u i disa aktivitete, zinxhirit të furnizimit, etj). 

Ajo mund të jetë një fushë e dobishme e modelimit dhe optimizmalizimit. 
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c) Kriteri teknologjik në procesin e projektimit përfshin: 

 

- përcaktimi i grupeve të materialeve në bazë të funksionalitetit të kërkuar, 

- kërkesat projektuese, 

- kërkesat teknologjike, montimi/demontimi i tërësisë, mirëmbajtja,riciklimit. 

 

 

1.4.3. Baza teknologjike për planifikimin e procesit 

 

Në mënyrë që të modernizohet procesi i planifikimit dhe të bërë më efikas, më fleksibël 

dhe më i shpejtë, janë përpunuar kriteret themelore dhe marrëdhëniet në bazën e të 

dhënave. Koncepti aktual i bazës së sistematizuar teknologjike, bazohet të nevojën e 

përmirësimit të shpejt të bazës së të dhënave për shkak të ndryshimeve dramatike në 

fushën e materialeve, makinave dhe veglave (instrumenteve), si dhe duke kërkuar veprime 

nga përdoruesit të shumta. Koncepti tha mundëson procedurën e analizës së mjeteve të 

përzgjedhjes, vegla makine, koha dhe kostoja mbi vlefshmërinë e një procesi të zgjedhur. 

Nuk janë kriteret e mëposhtme për zgjedhjen e procesit teknologjik. 

 

Kriteret e përzgjedhjes të procesit primar 

Procesi i përzgjedhjes është e kushtëzuar nga, kryesisht, faktorët ekonomikë, organizative 

dhe teknologjike. Disa kritere të tjera të përzgjedhjes të procesit primar, të tilla si çmimet 

e aksioneve të materialeve në koston e përgatitjes, thekson mbetura në boshllëqet, skemat 

e theksuar shtetërore, punueshmeri, shkallën e anisotropy e materialeve, etj, janë shumë 

komplekse dhe jo mjaft të përgjithshme të shërbejë si bazë për një vendim mbi zgjedhjen 

e procesit primar (Figura 4.1). Përcaktimi i një procesi të përgjithshëm përzgjedhjes 

modelit të procesit kryesor, ajo do të jetë e komplikuar edhe për shkak se: 

 

• nevojën për të përcaktoj sasinë 'operacionet historia dhe rendi përpunimit 

"të gjithë" formimin e metaleve, ndan grimcat, trajtimit të ngrohjes, etj). 

 

• nevojë për monitorim të vazhdueshëm të saktë ( "Data Acquisition '') 

 

• ''rregullat e prodhimit''(aplikimi i teknikave AI si bazë në procesin e 

vendim-marrjes. 

 

Prandaj, faktorët e mëposhtëm do të jenë bazë për të vendosur zgjedhjen e proceseve të 

prodhimit si proces primar (për shembull: derdhja, metal formimi, metalurgjia e pluhurit 
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etj). Këtu do tq araqiten dy qasje ndaj përzgjedhjes sipas Halev-it dhe manualit ASM 

(American Society of Standards) 

 

1. Përzgjedhja e procesit primar (kryesor) sipas Halev-it përfshin këto kritere: 

 

a) sasinë, 

 

b) kompleksitetin e formës 

 

c) natyrën e materialit, 

 

d) madhësinë e produkteve, 

 

e) trashësinë minimale min. e prerjes tërthore, 

 

f) saktësinë dimensionale, 

 

g) Çmimin egjysmëfabrikati, 

 

h) procesin vijues. 

 

Përzgjedhja e procesit primar sipas Halev-it bazohet në kategorizimin e detalit në një nga 

grupet e mëposhtme (Figura 4.2). Pas përcaktimit kompleksitetit (ndërlikueshmërisë) të 

formave, duke marrë parasysh sasinë e prodhimit, fitohet lista e propozuar e ponderuar e 

teknologjive të mundshme të përpunimit primar. Për fat të keq, këtu nuk janë marrë 

parasysh kufizimet e materialit si kufizimet dimensionale të detalit në zgjedhjen e procesit 

primar, kjo i mbetet vet projektuesit që t'a bëjë. 

 

Në hapin e parë, kontrollohet procedura e përshtatshmërisë së përgjithshme e aplikimit 

të procesit primar të përpunimit nga aspekti i grupit të materialeve. Pas kësaj, 

kontrollohet përshtatshmëria e materialit për disa të teknologji të propozuara si proces 

kryesor me vlerësim atributiv ( kallëzues) të përshtatshmërisë. 

 

Kjo ngushton më tej gamën (zonën) e zgjidhjeve të mundshme. Krahasimi shumë i 

thjeshtëzuar i proceseve të ndryshme primare mund të bëhet duke mbledhur treguesit 

numerike të procesit. Ngushtimi i më tejmë i fushave të zgjidhjeve shkon paralel me 

shtimin e kontrollimit të tipareve teknologjike të procesit primar (derdhshmërisë, 

saldueshmërisë, përpunueshmërisë) nëse bëhet fjalë për ndonjërën nga teknolgjitë e 

derdhjes. 
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1.4.4. Kriteret e përzgjedhjes të renditjes së operacioneve 

 

Operacionet (më së shpeshti janë rezultat i zgjedhjes të sipërfaqeve bazuese, mënyrës dhe 

dhe radhës së shtrëngimit, etj), të përcaktuara gjatë planifikimit të procesit teknologjik, 

duhet të kenë renditje të përcaktuar të ekzekutimit të kushtëzuar nga kufizimet 

teknologjike, gjeometrike, dimensionale dhe ekonomike kufizimeve. 

 

Renditja e operacioneve është rezultat i ndikimeve të shumta, të tilla si: 

 

- natyra e materialit, 

 

- forma e përgjithshme e pozicionit, 

 

- niveli i kërkuar i saktësisë, 

 

- madhësia e gjysmëfabrikatit, 

 

- madhësia e serisë, 

 

- zgjedhja e mundshme e veglave dhe makinave, etj. 

 

Proces teknologjik -quhet ajo pjesë e procesit të prodhimit e cila lidhet drejtpërsëdrejti 

mendryshimin e formës, të përmasava, të llojit të sipërfaqes, të vendosjes reciproke të 

pjesëve të veçanta të trupit që përpunohet, gjendjes dhe përbërjes elementare të lëndës së 

parë si edhe të vetive përkatëse. Vlen të theksohet se gjatë përpilimit të procesit 

teknologjik duhet të sigurohen jo vetëm vetitë e kërkuara, por edhe prodhimi të realizohet 

me kosto sa më te ulët për kushte konkrete. 

 

Procesi teknologjik është pjesë përbërëse e procesit të prodhimit si rrjedhojë e të cilit 

përfitohen gjysmëproduktet ose/dhe produktet e gatshme. 

Ndër proceset teknologjike që kanë të bëjnë me përpunimin e materialeve mund të 

përmenden: 

- procesi teknologjik i shkrirjes(fonderisë), 

- procesi teknologjik i deformimit plastik, 

- procesi teknologjik i përpunimit me prerje (mekanik),  

- procesi teknologjik i saldimit etj. 
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Procesi teknologjik përbëhet nga operacionet teknologjike që përfaqësojnë ndryshimin e 

formës të një objekti (lënde) ose ndryshimin e ndonjë vetie fizike apo kimike të tij, 

zbërthimin e tij në objekte të tjera, bashkimin nga objektet tjera ose përgatitjen për 

operacionin tjetër si transport, kontroll ose deponim. 

 

Operacioni - është pjesë përbërëse e procesit teknologjik dhe përkufizon tërë aktivitetin 

qëkryhet në një vend pune, përkatësisht në një makinë nga një ose disa punëtore (ekip) 

brenda nje përgatitje të makinës. 

 

Me operacion përfshihen të gjitha punët dhe përpunimet nga çasti i marrjes së detyrës 

deri në çastin e dorëzimit në vendin e caktuar. 

Në terminologjinë e teknologjisë prodhuese hasen edhe emërtime tjera të cilët kanë të 

bëjnë me veprime (aktivitete) përkatëse punuese, që në tërësi e definojnë procesin 

teknologjik, respektivisht procesin e prodhimit, si p.sh. fig.14. 

 

- vendosje, 

- pozicion,  

- kalim, 

- kalesë dhe 

- veprimi (mikrolëvizjet) 

-  

 

Fig.13 Struktura themelore e sistemit teknologjik prodhues 
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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 automatike; 

- Ndermarrje qe ofron shërbime ne riparimin dhe mirëmbajtjen e sistemeve 

hidraulikë; 

- 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, detyrat e shtepise. Lista e kontrollit 

duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit që të përmbushin kriteret e vlerësimit te përcaktuara 

ne kete RM1. 
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II. Në lidhje me Rezultatin Mësimor Nr.2:  

 

RM2: Nxënësi shpjegon  mënyrën e kontrollit mbi një teknologji te caktuar 

- argumentoj nevojën e pranisë se kontrollit mbi një teknologji. 

- përshkruaj kontrollin automatik, manual, praninë e konturit te mbyllur, rrjedhjen 

dhe shndërrimin e sinjalit ne te. 

- argumentoj pamundësinë fiziologjike te njeriut për te kontrolluar një proces 

teknologjik. 

- përshkruaj kontrollin automatik dhe ndërtimin e konturit te mbyllur. 

- shpjegoj elementet perberes te skemës se mbyllur te kontrollit automatik. 

- tregoj me shembuj te ndryshëm objektin e rregullimit dhe funksionin e 

rregullatorit industrial. 

 

 

II. AUTOMATIKA NË SISTEMET E RREGULLIMIT 

 

2.1. Kontrolli automatik 

Në proceset teknologjike janë të nevojshme që karakteristikat më të rëndësishme të 

procesit të mbahen në kufijtë e së lejuarës, për t’u siguruar kualitet i procesit të 

përgjithshëm të prodhimit. Kjo arrihet me kontrollimin automatik gjatë të cilit maten 

madhësitë e procesit pa pjesëmarrjen e njeriut, me kontrollimin automatik pengohen 

ndryshimet e padëshiruara dhe çrregullimi i procesit, me çka rritet kualiteti në prodhim. 

Kontrollimi automatik është i domosdoshëm në çdo proces. 

Ai punon në bazë të parimit të rregullacionit, përkatësisht të krahasimit të madhësisë së 

kërkuar hyrëse (madhësisë së dhënë) dhe madhësisë dalëse (madhësisë së realizuar). 

Madhësitë të cilat kontrollohen mund të jenë dimensione ose madhësi të procesit (presion, 

temperaturë, niveli i lëngut dhe të tjera). Kontrollimi automatik mund të jetë: 

 

 Sipas mënyrës së veprimit – pasiv dhe aktiv 

 

 Sipas mënyrës së matjes së madhësive – me matje direkte dhe mematje indirekte 
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2.2. Kontrollimi automatic pasiv dhe aktiv 

 

Me kontrollimin pasiv regjistrohet arritja e kufijve maksimalë të lejuar të shmangies së 

madhësive karakteristike në proces. Kur në proces do të arrihen ato kufij formohen sinjale 

të dritës zërit, me të cilat lajmërohet tejkalimi i shmangieve të lejuara. Është karakteristike 

ajo, që kjo kontroll kryhet pas rrjedhjes së procesit teknologjik. Në llojin e veçantë të 

kontrollit pasiv bëjnë pjesë edhe mënyrat e ndarjes (dallimit) të objekteve mirë të punuara 

dhe keq të punuara (si për shembull trupat e drejtpërdrejtë te shtretërit me rrota). 

Për kontrollimin pasiv është karakteristike ajo që rezultatet e saj nuk ndikojnë në mënyrë 

automatike në procesin teknologjik. Së pari patjetër të lajmërohet ndonjë sinjal si rezultat i 

kontrollimit, kurse pastaj të veprohet. Kontrollimi pasiv nuk ka korreksion automatik të 

gabimeve. Shembull: 

 

Fig.1. Kontrollimi pasiv 

 

Bëhet kontrollimi i diametrave të trupave të drejtpërdrejtë 1 me shtretërit me rrota. Matësi 

zhvendoset në diametrin e kërkuar. Nëse diametri i trupit të drejtpërdrejtë është më i madh 

nga i kërkuari, leva çohet, kyçet kontakti 3 dhe ndizet drita e verdhë. Ai trup i 

drejtpërdrejtë shkon në përpunim. Nëse diametri i trupit të drejtpërdrejtë është më i vogël 

prej të kërkuarit, leva 2 lëviz te poshtë, kyçet kontakti 4 dhe ndizet drita e kuqe. Trupi i 

tillë i drejtpërdrejtë dërgohet në vend tjetër sepse nuk mund të përpunohet. 

Me kontrollimin aktiv automatik vazhdimisht përcillet procesi teknologjik dhe madhësitë 

në të. Nëse lajmërohet sinjali për shmangie të ndonjë madhësie nga vlera e tij kërkuar, 

menjëherë veprohet që ajo madhësi të korrigjohet dhe të sillet në vlerën e saj të kërkuar. 

Kontrollimi aktiv zbatohet gjatë procesit teknologjik. Shembull: 
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Fig.2. Kontrollimi aktiv 

 

Pjesa 1 përpunohet në zdrukth me thikën 2 që të zvogëlohet diametri i tij. Diametri i trupit 

vazhdimisht matet me matës elektrik 3. Kontakti 5 është i zhvendosur në kufirin e lartë të 

lejuar, kure kontakti 6 në kufirin e poshtëm të lejuar të shmangies së diametrit të trupit. 

Nëse diametri i trupit është më i madh nëpërmjet levës 4 do të kyçet kontakti 5 i cili 

dërgon sinjal në përforcuesin i cili po ashtu do të dërgon sinjal deri te rregullatori, ndërsa 

ai do të veproj mbi organin ekzekutiv që thika të zhvendoset përpara për vlerën e gabimit. 

Nëse diametri i trupit është më i vogël kyçet kontakti 6. Atëherë rregullatori dërgon sinjal 

deri te organi ekzekutiv dhe thika tërhiqet për vlerën e caktuar sa është edhe gabimi. 

 

 

2.2.1 Kontrollimi automatik me matje direkte dhe indirekte 

 

Te sistemet me kontrollim automatik me matje direkte, elementi matës direkt e matë 

madhësinë e procesit i cili kontrollohet. 

 

Fig.3. Kontrollimi me matje direkte 
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Në figurën 3. është dhënë shembull për kontrollimin automatik me matje direkte ku 

kontrollohet temperatura e fluidit në dhomëzën 1. Elementi matës është vendosur në fluid, 

ai jep informacion për temperaturën e fluidit drejtpërdrejtë nga vendi ku ajo temperaturë 

formohet. Në varshmëri prej temperaturës leva 4 ose afrohet ose largohet nga reaktivi 3. 

Me zbatimin e distancës h ndryshon edhe rrjedhja e ajrit, përkatësisht presioni i ajrit në 

përcjellësin pneumatik. Nëpërmjet ndryshimit të shtypjes fitohet informacion për 

ndryshimin e temperaturës në fluid të dhomëzës. 

 

Te sistemet e kontrollimit automatik me matje indirekte, elementet matëse nuk janë në 

kontakt të drejtpërdrejtë me madhësitë të cilat kontrollohen. Ato janë të lidhura me disa 

madhësi të tjera nëpërmjet të cilave fitojnë informacion për madhësinë e kontrolluar. 

 

Nëse kontrollohet përpunimi i lugut nuk është e mundur që direkt të maten dimensionet e 

rëndësishme të procesit. Patjetër të shfrytëzohet kontrolli me matje indirekte. Shembulli i 

dhënë në figurë i boshtit të përdredhur bën zhvendosje drejtvizore të objektit të përpunuar. 

Matet numri i rrotullimeve i të përdredhurës i cili pastaj shndërrohet në gjatësi. 

Informacioni i shndërruar në sinjal elektrik përcillet deri tek përçuesi ku krahasohet me 

madhësinë e dhënë. Dallimi i cili vërtetohet në këtë mënyrë jep informacion për 

dimensionet e lugut gjatë përpunimit. 

 

 

 

Fig.4 Kontrollimi me matje indirekte 
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2.3. Sinjalizimi 

 

Te instalimet e përbëra sistemi i sinjalizimit përfshin më shumë procese. Që të mundësoj 

përcjellje të madhësive në të gjitha proceset, është e domosdoshme që të mblidhen sinjale 

për të gjitha në të njëjtën kohë dhe në të njëjtin vend. Kjo i mundëson udhëheqësit ta 

përcjell procesin. Për këtë shkak pajisjet sinjalizuese duhet t’i plotësojnë kërkesat vijuese: 

 

• Çdo ndryshim i madhësive të jetë lehtë i dukshëm. 

 

• Sinjali saktë të tregon se cila madhësi është ndryshuar dhe a thua ajo 

madhësi është zmadhuar ose zvogëluar. 

 

Sinjalizimi mund të jetë: 

I kontinuar(i vazhdueshëm) – me këtë lloj të sinjalizimit udhëheqësi iprocesit në çdo kohë 

ka informacion për vlerën momentale të madhësive në proces. 

 

I përkohshëm – Para instrumentit ka ndërprerës me të cilin udhëheqësie zgjedh madhësinë 

të cilën dëshiron ta përcjell në instrument. Ky sinjalizim përdoret kur një madhësi matet në 

më shumë vende ose kur ekziston lidhshmëri e madhësive në proces. Atëherë udhëheqësi 

madhësinë më kritike e përcjellë në mënyrë të vazhdueshme, kurse madhësitë e tjera në 

proces i përcjell kohë pas kohe. 

Krahas instrumenteve vizuale sinjalizimi shfrytëzon edhe instrumente për të regjistruar, të 

cilët ndryshimin e madhësive e regjistrojnë në shirit. Instrumentet e këtilla mund të jenë: 

 

Në përqindje – kanë shkallë në përqindje prej 0% deri më 100%. Mëshpesh përdoren për 

tregimin e hapjeve të valvolave, mbushjen e rezervuarëve dhe të tjera. 

 

Absolute - shirit në të cilin regjistrohet shkalla në njësi matëse e cilavaret prej madhësisë e 

cila përcillet. Madhësitë të cilat më shpesh përdoren me instrumente të këtilla janë: 

presioni, temperatura, rrjedhja dhe të tjera. 

 

Regjistrimi në shirit mund të jetë: 
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I kontinuar(i vazhdueshëm) – zbatohet për madhësi të cilat shpejtndryshojnë. Ndryshimet 

regjistrohen në shirit me shkallë përkatëse. Ekzistojnë edhe instrumente te të cilët në të 

njëjtin shirit regjistrohen më shumë madhësi. 

 

Me kapërcime – zbatohet për madhësi të cilat maten në më shumëvende. Fitohet dhe 

regjistrohet sinjali nga vendi i parë matës, pastaj nga vendi i dytë matës dhe kështu me 

radhë deri te vendi i fundit matës. Pas ndonjë intervali kohor cikli përsëritet. 

 

Në varshmëri prej ndryshimit të madhësive në proces, të cilët përcillen mund të 

shfrytëzohen instrumente të shpejta dhe të ngadalshme për regjistrim. Shpejtësinë e 

instrumenteve mund të ndryshoj udhëheqësi i procesit kur pret ndryshim të shpejtë dhe 

dëshiron që atë ta regjistroj. 

 

2.4. Udhëheqja 

 

Udhëheqja e proceseve mund të jetë: automatike, gjysmë automatike 

 

dhe me dorë. 

 

Udhëheqja automatike – Te ky lloj i udhëheqjes përdoret kompjuteri.Në kompjuter është 

përpunuar program me orar kohor dhe me radhitje të aktiviteteve, të pjesëve të instalimeve 

të cilat sigurojnë udhëheqje të drejtë të procesit. Kompjuteri i përcjell të gjitha pjesët e 

instalimit dhe nëse ndodhë çfarëdo qoftë shmangie nga programi, kompjuteri e ndërpret 

programin dhe jep sinjal për problemin. Udhëheqësi i procesit duhet ta mënjanoj 

problemin dhe përsëri ta aktivizoj programin. 

 

Udhëheqja gjysmë automatike – Te ky lloj i udhëheqjes është enevojshme të kontrollohet 

pozita e valvolave, të sigurohet fluidi i punës në hyrje të instalimit dhe t’i ketë parametrat e 

kërkuar (presionin, temperaturën dhe të tjera), të kontrollohet a janë kyçur pajisjet për 

mbrojtje, të sigurohet radhitja e kyçjes dhe ndërprerjes së pjesëve të caktuara të 

ngrehinës(instalimeve) dhe të tjera. Në rastin e problemit konkret udhëheqësi i procesit, 

ose kompjuteri, japin sinjal për kyçjen ose ndërprerjen e ndonjë pjese më të përbërë të 

ngrehinës. 
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Udhëheqja me dorë - Udhëheqësi i procesit, ose grupi iudhëheqësve, pas pranimit të 

sinjalit për problemin e caktuar vijnë deri te ndërprerësi, valvoli ose organi tjetër 

ekzekutiv. Kjo është vështirë e zbatueshme posaçërisht tek instalimet e ndërlikuara. Për 

shkak të kësaj komandat për të gjitha pajisjet më vitale sillen në tabelën komanduese dhe 

në këtë mënyrë një udhëheqës mund të menaxhoj me gjithë procesin. 

 

 

2.5. Tabela komanduese me instrumentet 

 

Që të mund proceset e ndërlikuara të përcjellin të gjitha pajisjet për sinjalizim, patjetër të 

vendosen në tabelën e komandës së përbashkët. Ajo duhet të jetë e dukshme që të mund 

udhëheqësi i procesit me kohë ta vështroj sinjalin për ndryshim të ndonjë madhësie në 

proces dhe të reagoj për largimin e problemit. 

 

Të gjitha pajisjet për sinjalizim dhe udhëheqje janë të vendosura në sallën komanduese. 

Për shkak të sigurimit të punës së sigurt të instrumenteve në sallën komanduese patjetër të 

mbahet temperatura dhe lagështia konstante. Kjo hapësirë është e klimatizuar dhe siguron 

punë të papenguar të instrumenteve dhe koncentrimin e pazvogëluar të udhëheqësit. 

 

Tabelat komanduese patjetër të jenë të kontrolluara dhe instrumentet në to të jenë lehtë të 

dukshme. Pajisjet për udhëheqje dhe me pjesë posaçërisht të rëndësishme të fabrikës, janë 

të theksuara dhe mbrojtura për të mos ardhur rastësisht deri te aktivizimi i tyre. Në këtë 

mënyrë mundësohet një siguri gjatë udhëheqjes me instrumente. 

 

Krahas tabelës komanduese ekziston edhe skema e fabrikës në të cilën ka dritë e cila 

tregon fillim dhe fund të ndonjë procesi. Në këtë mënyrë udhëheqësi në çdo kohë është i 

njoftuar për gjendjen e çdo pjese të fabrikës, (shembull a është pompa e kyçur ose e 

ndërprerë, valvoli a është i mbyllur ose i hapur dhe të ngjashme). 

 

Në sallat komanduese bashkëkohore ekzistojnë edhe pajisje për përcjelljen plotësuese të 

procesit. Sallat e tilla kanë ekrane. Nëpër fabrika janë të vendosura kamera, zakonisht në 

vende të paprekshme, vende të ndotura, vende me temperaturë të lartë, që janë të dëmshme 

për shëndetin e njeriut. Me zgjidhjen e kamerës udhëheqësi mund t’i përcjellë vendet e 

tilla. 
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Te fabrikat bashkëkohore me pajisje bashkëkohore sinjalizuese dhe ku udhëheqja bëhet me 

kompjuter, vetë kompjuteri jep komandë të caktuar dhe madhësitë i sjellë në vlerat e 

kërkuara. Në proceset e tilla valvolin e përcjell procesi që të mund të veproj në rast të 

avarisë(shkatërrimit). 

 

 

2.6. Mbrojtja (bllokada) 

 

Ndryshimi i madhësive të proceseve përcillet me ndihmën e sinjalizimit. Kur ndryshimet e 

madhësive ndodhin shumë shpejtë, nuk është e mjaftueshme vetë të vërehet ndryshimi i 

madhësisë, por është e domosdoshme shpejtë të reagohet që të mbrohet objekti. Për atë 

proceset sigurohen ashtu që madhësitë nuk guxojnë t’i kalojnë kufijtë e lejuar. Krahas 

pajisjeve sinjalizuese të cilat njoftojnë se ka ndodhur ndryshim në madhësitë, kyçen edhe 

pajisjet posaçërisht të vendosura në fabrikë të cilat pengojnë ndryshimin e mëtutjeshëm të 

madhësive. Pajisjet e tilla mund të jenë: ndihmëse, të domosdoshme dhetë avarisë. 

 

Sinjalizimi i cili tregon për gjendjen e jashtëzakonshme (kritike) vendoset pavarësisht nga 

sinjalizimi për ndryshimin e madhësive në proces në regjimin nominal. Kjo zbatohet për 

shkak të sigurisë më të madhe të fabrikës dhe sinjali për gjendjen e jashtëzakonshme me 

siguri që të arrijë deri te vendi i caktuar: të aktivizoj ndonjë pajisje ose vetëm ta lajmëroj 

udhëheqësin e procesit. 

 

Pajisjet ndihmëse kanë për detyrë kur ndonjë madhësi në proces bie,atëherë atë ta rrisin. 

Shembull kur presioni në fluidin e punës nga çfarëdo shkaku bie kyçet pompa ndihmëse e 

cila përpiqet që presionin ta mbajë në kufijtë e së lejuarës. Nëse presioni edhe më tutje bie 

dhe e arrin kufirin në mënyrë minimale të lejuar, kyçet pompa e domosdoshme. Pajisjet 

edomosdoshme kyçen kur do të arrihet kufiri në mënyrë të lejuar minimale tëmadhësive. 

 

Pajisjet e avarive kyçen kur vlera e madhësive është nën kufirin minimaltë lejuar. Kanë 

për detyrë që në mënyrë të sigurt ta ndalin fabrikën dhe t’i pengojnë dëmet që mund të 

ndodhin. 
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Pajisjet e avarive janë të pavarura nga matja dhe sinjalizimi i procesit. Te mbrojtja 

posaçërisht e rëndësishme, ku kanë për detyrë të pengojnë avari, pajisjet e këtilla zbatohen 

ashtu që të mund të reagojnë pa matje, pa përcjelljen e sinjalit dhe nevojës për energji 

plotësuese. Për shembull: gjatë zmadhimit të presionit aktivizohen valvolat e sigurisë, 

gjatë zmadhimit të numrit të rrotullimeve aktivizohen rregullatorët e sigurisë dhe të 

ngjashme. 

 

 

2.7. Përdorimi i kompjuterit në sistemet e udhëheqjes 

 

Që të mund procesi të udhëhiqet me kompjuter është e nevojshme që kompjuteri të 

përmbaj programin përkatës. 

Programi i kompjuterit përmban më shumë operacione të cilat shfrytëzohen për zgjedhjen 

e problemit konkret. Gjatë zgjidhjes së problemit me kompjuter është e nevojshme të 

bëhet: 

 

- identifikimi i problemit 

 

- përpunimi i modelit matematik për problemin konkret 

 

- formimin e algoritmit i cili paraqet renditje të operacioneve sipas të cilit do të 

zgjidhet problemi konkret 

 

- zgjedhje e numrit minimal të operacioneve për zgjidhjen e problemit 

 

Kur do të kryhen operacionet, programi kontrollohet dhe bëhet korreksioni i tij në qoftë se 

ai është i nevojshëm. Vërtetohet zgjidhja përfundimtare për problemin. 

 

Ekzistojnë dy mënyra themelore për udhëheqjen e proceseve të ndërlikuara: 

 

Udhëheqja e drejtpërdrejtë dhe indirekte. 

 

Gjatë udhëheqjes së drejtpërdrejtë kompjuteri dhe objekti nuk janë drejtpërdrejtë të lidhur. 

Ato janë të lidhur me pjesëmarrjen e njeriut. Roli i kompjuterit është të mbajë mend numër 

më të madh të informacioneve dhe të bëj analizën e të dhënave të cilat janë të nevojshme 

për njeriun. 
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Te proceset e ndërlikuara mënyra e këtillë e udhëheqjes nuk mund të jetë e kënaqshme. 

Tek ato aplikohet udhëheqja e drejtpërdrejtë ku kompjuteri është drejtpërdrejtë i lidhur 

me objektin dhe pranon informacion kthyes për madhësinë dalëse të objektit. Njeriu e 

mbanë të drejtën ta ndryshojë vlerën e kërkuar të madhësive në proces. 

 

Gjatë udhëheqjes së proceseve të ndërlikuara me kompjuter përdoren simbole analoge dhe 

digjitale. Sistemi ka udhëheqje analoge nëse përpunohen dhe përcillen informacione në 

mënyrë të pandërprerë. Nëseinformacionet përpunohen dhe përcillen me ndërprerje, në 

intervale të caktuara kohore, udhëheqja është digjitale. Ekziston edhe udhëheqja hibride e 

proceseve që përmban edhe elemente analoge edhe digjitale. 

 

Karakteristikë e rëndësishme e kompjuterëve është që të jenë në çdo moment të gatshëm të 

reagojnë në ndonjë ndryshim në proces. Nëse ndodh ndryshim në ndonjë madhësi në 

proces, kompjuteri kyç program të caktuar i cili e përpunon situatën e krijuar. 

 

 Meqenëse mundësitë e kompjuterit janë të mëdha, ato përdoren për përcjelljen e më 

shumë madhësive në proces dhe në këtë mënyrë udhëheq me më shumë madhësi. 

Kompjuteri në mënyrë automatike i mbledh të dhënat, i përcjell sinjalet nga instrumentet 

matëse deri te kompjuteri dhe drejtpërdrejtë udhëheq(menaxhon). Gjatë veprimit të tillë të 

kompjuterit në procese është i domosdoshëm komunikimi ndërmjet njeriut (udhëheqësit të 

procesit) dhe kompjuterit. 

 

Me përdorimin e kompjuterëve shumë është lehtësuar përcjellja e proceseve të ndërlikuara 

dhe udhëheqja me to. 

 

 

2.8. Ushtrimi 1:  

 

Mbushja e shishëve të pijeve 

 Objektivat mësimore  

Pas përfundimit të këtij ushtrimi:  

Ju do të njiheni me strukturën dhe funksionine një modul stepper.  

Ju do të jeni në gjendje të ndërtoni aktivizim jodirekte të cilindrave. 
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Ju do të jeni në gjendje të ndërtoni një sistemin bazik të kontrollit të sekuencës “cikël të 

vazhdueshëm”. 

Ju do të jeni në gjendje të instaloni valvulat me kontroll të njëanshëm të rrjedhës në 

përputhje me kushtet specifike. 

 

 Paraqitja e problemit  

Shishet mbushen në mënyrë automatike nga një kompani për prodhimin e pijeve. Gjatë 

procesit të mbushjes, shishët shtypën kundrejt  shufrës së pistonit të avancuar të cilindrit 

ndarës duke rrëshqitur në mënyrë të vazhdueshme mbi shiritin bartës.  Rezervuari i pijeve 

ndodhët sipër këtij lokacioni,  dhe hapet e mbyllet nga një cilindër. Cilindri mbyllë hapjen 

e rezervuarit të pijes kur ndodhët në pozicionin e tërhequr. 

 

 Paraqitja vizuale  

 

 

Sistemi i mbushjes 

 

 Parametrat 

Kontrolli i rrjedhës në cilindrin ndarës duhet të rregullohet në atë mënyrë që vetëm shishët 

e mbushura të mund të lirohen, pas së cilave shishe të reja, të zbrazura të vendosen nën 

valvulen për mbushje. 

 

 Detyrat e projektit  

1. Fillimisht, kompletoni ushtrimet hyrëse për modulin stepper.  

2. Krijoni një diagram për zhvendosjen e hapave për këtë sistem të kontrollit.  

3. Kompletoni diagramin e qarkut pneumatik 
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4. Ndërtoni sistemin e kontrollit. 

5. Kontrolloni konfigurimin e sistemit të kontrollit.  

6. Përshkruani mënyrat e veprimit të sistemit të kontrollit. 

7. Krijoni listën e pajisjeve. 

 

 Procedura  

1. Kur një valvul me çelës me përzgjedhje 0S1 është e vënë në veprim, cilindri mbyllës 

1A1 avancon, dhe pastaj tërhiqet me kontroll të shkarkimit të rrjedhës. Dy pozitat fundore 

të cilindrit monitorohen me anë të valvulave me levë rrethore 1B1 dhe 1B2. 

2. Cilindri ndarës 2A1 pastaj tërhiqet, dhe menjëherë avancon sërish, me  kontroll të 

shkarkimit të  rrjedhës së ajrit. Në këtë rast , pozitat fundore të cilindrit monitorohen me 

anë të çelësave me përafri pneumatike 2B1 dhe 2B2. 

3. Të dy çelësat me përafri, po ashtu dhe valvula me levë rrethore, lajmëron 

kontrolluesin e sekuencës për pozitat e cilindrit. 

4. Në qoftë se valvula është rivendosë me çelësin me përzgjedhje 0S1, sekuenca e 

lëvizjes mbaron kur cikli të është kompletuar. 

5. Simboli i shënuar me shkurtesë për lëvizjen e cilindrit është: 

           1A1+   1A1–   2A1–   2A1+ 

 

 Ushtrime plotësuese  

Si reagon sistemi i kontrollit në qoftë se valvula me levë rrethore 1B2 apo çelësi me përafri 

2B2 zhvendoset?
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Ushtrim hyrës në modulin steper (pa disqe dhe senzorë)  

Lidhni drejt terminalet në steper me qëllim që ai të funksionoj i pavarur.  

 

a) Cilat terminale duhet të lidhen me njëra tjetrën? 

 

Terminali  Terminali 

Yn          Yn+1 

P Ajër i kompresuar   Prizë me 

boshatisje 

P 

Zn          Zn+1 

L Jo lidhëse, e hapur L 

X1          A1 

X2          A2 

X3          A3 

X4          A4 

 

 

Cilat janë pasojat e ndërprerjes së lidhjes së tubave? Krijo një tabelë vlerësuese. 

 

Lidhja Efekti 

A1 – X1 Nuk vepron. Moduli steper në gjendje të ndaluar. 

A2 – X2 Nuk vepron. Moduli steper në gjendje të ndaluar. 

A3 – X3 Nuk vepron. Moduli steper në gjendje të ndaluar. 

A4 – X4 Nuk vepron. Moduli steper në gjendje të ndaluar. 

Zn – Zn+1 Nuk vepron. Moduli steper në gjendje të ndaluar. 

Yn – Yn+1 Nuk vepron. Moduli steper në gjendje të ndaluar. 
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Mënyra e operimit të matësit ë sekuencës  

 

 

Diagrami i çarkutsteper 

 

Një sinjal fillues gjenerohet në modulin steper 11 përmes hyrjesYn. Si rezultat, rrjedh 

komanda dalëse 1A1+. Me këtë rast fillon hapi 2, dhe hapi i fundit në këtë sekuencë (në 

këtë rast hapi 4) fshihet përmes terminalit dalës Z. 

Nëse hapi 1 pranohet nga çelësime kufizim 1B2 me “komanda u ekzekutua”, fillon hapi 2 

dhe iniciohet një sinjal dalës, për shembull 2A1+. Me këtë rast fillon hapi 3dhe hapi 1 

fshihet.  

Hapat e ardhshëm ekzekutohen në formë analoge. 

 

Resetimi i matësit të sekuencës  

Nëse matësi i sekuencës ndalon në cilindo hap, hapi i aktivizuar tani mund të fshihet 

përmes sinjalit qendror të resetimit në terminalin “L”. Sinjali qendror i resetimit aplikohet 

në njërën nga daljet OR. 

 

Moduli steper 

 

a) Çfarë përparësi ofron moduli steper në krahasim me teknologjinë e valvulës kthyes? 

Teknologjia Steper ofron përparësi të padiskutueshme në krahasim me teknologjinë e 

valvulës kthyese (kontrollorët e kaskadave) dhe në përdorimin e valvulës me dorëz 

rrotulluese  

– Kosto e ulët e zhvillimit (diagram i çarkut)  

– Lexim dhe kuptimmë i lehtë i diagramit të çarkut (koncepti i kutisë së zezë)  

– Reduktim i shpenzimit për tuba (koha e montimit) 

L L

A3 A4

X3 X4

Yn YnYn+1 Yn+1

Zn ZnZn+1 Zn+1

L LL L

P PP P

A2

X2

Yn Yn+1

Zn Zn+1

L L

P P

A1

X1

YnY Yn+1 Yn+1Yn

Zn Zn Zn+1Z Z

L LLL

P PP P PP

Y

TABTAATAATAA

Zn+1
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– Parametrat mund të implementohen më me lehtësi 

– Reduktim i kostos gjatë modifikimit të kontrollorëve 

–Përmirësim i qëndrueshmërisë së operimit 

– Kontrollim më i lehtë duke iu falënderuardukshmërisë në ekran dhe ndalimit manual.  

 

Cilat janë detyrat themelore të ekzekutimit të modulit steper?  

 

Moduli steper ekzekuton tre hapa: 

1. Dërgimi (kalimi) i sinjalit përmes hyrjes X ne daljen A  

2. Fillim i hapit të ardhshëm  

3. Fshirje e hapit të kaluar  

 

Krijimi i diagramit zhvendoses 

Krijoni diagraminzhvendoses. 

 

 

Diagramizhvendoses 

 

Përfundimi i diagramit tëçarkut pneumatik 

 

Përfundonidiagramin e çarkut pneumatik. 

2B2

1B1

0S1

1A1

0

1

2A1

0

1

1 2 3 4 5=1

2B1

1B2
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Diagrami i çarku pneumatik (diagram i çarkut në formatin A3) 

 

Përshkrimi i sekuencave 

Ndërtoni kontrollorin dhe përshkruani sekuencat e përdorura. 

Hapi fillestar  

Cilindri 1A1 është në pozitën e fundore prapa, dhe shufrae pistonit në cilindër 2A1 ka 

lëvizur para. Valvula me dorëz rrotulluese 1B1 aktivizohet. Çelësi me përafri pneumatike 

2B2ndizetpër shkak të magnetit permanent në piston. Me këtë aplikohet një sinjal në 

hyrjen X4 në matësin e sekuencës. Aktivizohet dalja A4. Sinjali Yn+1 aplikohet në 

valvula me presion të dyfishtë 0V1. 

 

Mbushja e shisheve, cilindri 1A1 

Me shtypjen e butonit 0S1,memoria në modulin e parë (lloji A) vendoset përmesvalvulës 

me presion të dyfishtë0V1. Sinjali dalësA1 nga moduli i parë kthen elementin e fundit 

kontrollues 1V1, dhe cilindri 1A1 lëviz përpara. Kur ai arrin pozitënfundore para, 

aktivizon valvula me dorëz rrotulluese 1B2. Si rezultat, moduli i parë shtypet me ajër të 

kompresuar në hyrjen X1. Valvula3/2 me spirale kthehet në modulin e parë, dhe memoria 

vendoset në atë pasuese,që do të thotë në moduli i dytë (lloji A). Sinjali dalësA2 nga 

moduli i dytë rivendos elementin e fundit kontrollues 1V1. Cilindri 1A1 kthehet në 

pozitën fundore prapa. Si rezultat i sinjalit A2, pastrohet edhe memoria e valvulëssteper. 

Zn+1

L

L

A3 A4

X3 X4

Yn YnYn+1 Yn+1

Zn ZnZn+1 Zn+1
L LL L

P PP P

A2

X2

Yn Yn+1

Zn Zn+1
L L

P P

1V1 2V1 2 24 4 

3 35 5
1 1

1V2 2V2

14 1412 12

1V3 2V3

1B1 1B21A1

s1

s2

s3

s4

A1

X1

YnY Yn+1

Yn+1Yn

Zn Zn+1

Zn

Z Z
L LL

L

P PP P PP

1B2 2B1 2B22 2 2

3 3 31 1 1

1B1 2

31

2B1
2A1

2B2

Y

TABTAATAATAA

0S1 2

31

1 11 1

2 22 2
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Ajo mund të kthehet vetëm me anë të një sinjali të ri fillues dhe dalësYn+1. 

 

Lëshimi i shishes, cilindri 2A1 

Në pozitën fundore prapa, cilindri 1A1 shtynvalvulën me dorëz rrotulluese1B1, sinjali i të 

cilës pranon sinjalin dalësA2 at X2, dhe kalon përmes modulit të tretë (lloji A). Sinjali 

dalës A3 kthen elementin e fundit kontrollues 2V1. Cilindri 2A1 tërhiqet.Çelësime 

përafri2B1 njeh këtë lëvizje dhe kalon në modulin e katërt (lloji B) përmes X3. Sinjali i 

saj, A4, kthen elementin e fundit kontrollues 2V1dhe cilindri 2A1 lëviz para. Çelësi me 

përafri 2B2 njeh pozitën e fundit të cilindrit përmes X4. Valvula 3/2 me spirale kthyese 

kalon në modulin e katërt  (lloji B). Sinjali Yn+1 prapë aplikohet në valvula me presion 

të dyfishtë 0V1. 

 

Kompletimi i listës së pajisjeve 

Përveç çarkut të diagramit, dokumenti i kompletuar i projektit përfshinë po ashtu edhe 

listën e pajisjeve.  

Shkruani listën e pajisjeve duke dhënë komponentët e kërkuara në listën e mëposhtme.  

Sasia Emërtimi 

2 Cilindër me veprim të dyfishtë 

4 Valvul kontrolluese me kalim njëanësorë 

2 5/2-valvul me dy drejtues 

1 
3/2-valvul me dorëz rrotulluese me çelës përzgjedhës, zakonisht e 

mbyllur  

2 3/2-valvul me dorës rrotulluese, zakonisht e mbyllur 

2 Çelës me përafri, pneumatik 

1 Valvul me presion të dyfishtë(logjike AND) 

1 Modulsteper, lloji 3TAA/1TAA 

1 Bllok shpërndarës 

1 ValvulOn/Off me filtër rregullues  

1 Burimi i ajrit të kompresuar 

Lista e pajisjeve 

 

Zgjidhje të ushtrimeve shtesë 
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Si përgjigjet kontrollori nëse valvula me dorëz rrotulluese 1B2 ose çelës/ndërprerësme 

përafri 2B2 është i zhvendosur? 

 

Nëse çelësi/ndërprerësi me përafri pneumatike 2B2 është i zhvendosur, çelësi/ndërprerësi 

me përafri nuk është i zbutur dhe njëra nga kërkesat themelore për të filluar nuk janë 

plotësuar. Sistemi nuk fillon. 

 

Nëse valvula me dorëz rrotulluese 1B2 është e zhvendosur në atë mënyrë që ajo nuk 

është e aktivizuar kur cilindri është në pozitën fundore, atëherë cilindrat nuk janë më të 

tërhequr. 

 

 

2.9. Ushtrimi 2 

Montimi i kushinetave të plastikës  

 

Objektivat mësimore  

Pas kryerjes së këtij ushtrimi: 

Ju do të dini të planifikoni dhe ndërtoni qarqe për motor hidraulik. 

Ju do të dini të përdorni valvula 4/3 solenoide me pozicione të ndryshme të ndërmjetme. 

Ju do të jeni në gjendje të paraqitni sekuencat e kontrollit si GRAFCET. 

Ju do të jeni në gjendje të planifikoni dhe ndërtoni sekuenca të kontrollit si sisteme të 

qëndryueshme të kontrollit të sekuencës. 

 

Përshkrimi i problemit 

Një mëngë e plastikës futet në një komponent të çeliktë dhe pastaj vendoset me fileta në 

vendin e duhur me ndihmën e një pajisje për montim. Lidhja sigurohet duke shtrënguar 

filetat. Pjesa e çeliktë dhe ajo e plastikës vendosen në makinë ndaras. 

 

Zhvilloni sistemin e kontrollit për pajisjen e montimit. 

 

Paraqitja vizuale  
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Pajisja për montimin e kushinetave të plastikes 

 

Përshkrimi i procesit  

8. Cilindri shtypës 1A1 është i vendosur sipër, dhe motori 2M1 është i fikur. Një 

komponent i çelikut me mëngë të plastikës vendoset me dorë në pajisjen për mbajtje të 

pjesës së punës. 

9. Pas aktivizimit të butonit S1, shufra e pistonit të cilindrit shtypës 1A1 avancon dhe e 

shtypë pjesën e plastikës brenda në komponentin e çeliktë. 

10. Pastaj, shtytësi shtrëngon bulonin nga ana e majtë. 

11. Goditja kthyese iniciohet pasi të jetë aktivizuar butoni S2: Shufra e pistonit të cilindrit 

shtypës 1A1 tërhiqet dhe motori 2M1 kthehet në gjendje të qëndrueshme. 

12. Si rezultat e tërë sekuenca është: 

1A1+ 2M1+    1A1– 

      2M1– 

 

Kushtet e përgjithshme  

Përdorni një cilindër me veprim të dyanshëm për lëvizjen e kapjes dhe të shtypjes. 

Përdorni një lëvizje hidraulike për shtrëngimin e filetave. Sistemi i kontrollit nuk duhet të 

marr parasysh lëvizjen e avancimit dhe tërheqjes të makinës me energji elektrike. 

Pozicionet fundore të cilindrit shtypës duhet të monitorohen me çelësa me përafri. 
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Në rast se dështon energjia elektrike e kontrollit, cilindri shtypës duhet të ndalohet në 

pozicionin aktual. Motori në makinën me energji elektrike duhet po ashtu të kthehet në 

gjendje të qëndrueshme. 

 

Detyrat e projektit  

13. Zhvilloni sistemin e kontrollit të kërkuar për motorin hidraulik. 

14. Përzgjidhni valvulat e përshtatshme për ndalimin e sigurt të cilindrit shtypës. 

15. Plotësoni diagramin e qarkut hidraulik për pajisjen për montim. 

16. Përshkruani tiparet kryesore të sekuencave të kontrollit. 

17. Paraqitni sekuencat e kontrollit si GRAFCET. 

18. Përgatitni diagramin e qarkut elektrik për pajisjen e montimit në bazë të GRAFCET. 

19. Krijoni listën e pajisjeve. 

20. Ndërtoni sistemin e kontrollit. 

21. Kontrolloni konfigurimin e sistemit të kontrollit. 

22. Përshkruani sekuencën e punës së sistemit të kontrollit. 

 

 

 

 

Inspektim vizual  

Inspektimi i vazhdueshëm vizual për defekte në tuba dhe në pajisjet hidraulike është 

pjesë esenciale e standardeve për siguri në hidraulikë. 

 

Mjetet e punës  

Fletët me të dhëna, udhëzimet operative  

Libri i elektro-hidraulikës  

Trajnimi përmes internetit, elektro-hidraulika  

Softueri simulues FluidSIM
®
 Hydraulic  

 

1. Zhvillimi i sistemit të kontrollit për motorin hidraulik  

Një motor hidraulik përdoret për të shtrënguar vidën.  

Motori përformon si vijon: 
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Kur të aktivizohet valvula solenoide, motori hidraulik sillet në drejtim të kundërt me 

akrepat e orës. 

 

b) Krahasoni paraqitjen e specifikuar të motorit me paraqitjen e treguar në tabelën e 

vlerësimit. 

 

  

Motori hidraulik – simboli  thjeshtësuar i qarkut Motori hidraulik – simboli i qarkut 

 

Një valvul me dy burime e përbërë nga dy valvula jo-kthyese, është paraqitur pranë 

simbolit të motorit në simbolin e qarkut të. Valvula me dy burime ofron rrjedhë të vajit 

në portin i cili ka presion më të ulët. Kjo gjë siguron që presioni në mbështjellës si dhe në 

linjën e kthimit nuk e tejkalon vlerën maksimale të lejuar prej 5 MPa (50 bar). 

Plotësoni diagramin e qarkut. Skiconi motorin hidraulik dhe linjat lidhëse në atë mënyrë që 

motori hidraulik të mund të lëvizë vetëm në drejtim të kundërt me akrepat e orës. Emërtoni 

komponentët. 

 

 

Diagrami i qarkut hidraulik me motorin hidraulik  
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Shënim  

Motori hidraulik lëvizë më lehtë me shpejtësi të vogël me presion të kthimit prej 

përafërsisht 0.6 MPa (6 bar). 

Valvula jo-kthyese përfaqëson rezistencën hidraulike dhe prodhon presionin e dëshiruar 

të linjs së kthimit. 

 

 

Përzgjedhja e valvulave për ndalesë të sigurte të cilindrit shtypës 

Pjesët e plastikës futen me presion me anë të një cilindri me veprim të dyfishtë. 

Një valvul e pilotuar jo-kthyese do të përdoret për të siguruar ndalesë të sigurte të cilindrit. 

 

c) Plotësoni simbolin e qarkut dhe emërtimin e portit për valvulën pilotuese jo-kthyese. 

 

 

Valvula e pilotuar jo-kthyese – simboli i qarkut 

 

Përshkruani mënyrën e funksionimit të valvulës jo-kthyese të pilotuar. 

 

Valvula jo-kthyese e pilotuar ka mundësi që në mënyrë të sigurte të bllokojë rrjedhën në 

njërin drejtim. Megjithatë, rrjedha përmes valvulës jo-kthyese të pilotuar është e 

mundshme në drejtimin e bllokuar kur presioni ushtrohet në portin pilotues X. 

 

Valvula e pilotuar jo-kthyese, e cila hapet në mënyrë të kontrolluar, mbyllet vetëm atëherë 

kur vaji të mund të shkarkohet në rezervuar. Për këtë arsye, përdorimi i një valvule të 

pilotuar jo-kthyese kërkon një pozicion të veçantë të ndërmjetëm në valvulën 4/3solenoide. 

Shpjegoni se si përformojnë dy qarqet atëherë kur cilindri ndalon gjatë lëvizjes poshtë. 
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Qarku me valvule të pilotuar jo-kthyese  

 

Valvula 4/3 solenoide, pozicioni i ndërmjetëm i mbyllur  

Valvula e pilotuar jo-kthyese nuk mund të mbyllet menjëherë, sepse presioni mund të 

largohet vetëm nga pilot portit të bllokuar X përmes rrjedhës nga valvula. Si rezultat 

cilindri nuk ndalon menjëherë. 

 

Valvula 4/3 solenoide, linjat e punës të liruara në pozicionin e ndërmjetëm 

Për shkak se portat A dhe B janë të lidhura me T dhe P është e bllokuar në këtë pozicion 

të ndërmjetëm, pilot porti X si dhe porti B në valvulën jo-kthyese lirohen. Si rezultat 

valvula jo-kthyese mbyllet menjëherë. Cilindri ndalon në mënyrë të sigurte. 

 

1A1

m
1Z1 1Z2

1V2 B

A X

1V1 BA

TP
1M1 1M2

1A1

m
1Z1 1Z2

1V2 B

A X

1V1 BA

TP
1M1 1M2
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Përzgjidhni valvulën me kontroll të drejtimit e cila së bashku me valvulën e pilotuar jo-

kthyese, sigurojnë ndalimin e cilindrit shtypës. 

 

Valvul4/3 solenoide, pozicioni i ndërmjetëm i mbyllur  

Valvul 4/3 solenoide, linjat e punës të liruara në pozicionin e ndërmjetëm 

 

Plotësimi i diagramit të qarkut hidraulik për pajisjen montuese  

Kërkesat për seksionin e energjisë hidraulike të pajisjes për montim përfshinë: 

Shpejtësia e shtypjes duhet të ketë mundësi të përshtatet. 

Motori hidraulik mund të rrotullohet në drejtim të kundërt me akrepat e orës gjatë 

shtrëngimit të vidës. 

Motori hidraulik duhet të punojë në shpejtësi konstante pavarësisht pengesave të ndryshme 

në sjellje. 

Në rast se dështon energjia elektrike e kontrollit, cilindri shtypës duhet të ndalohet në 

pozicionin aktual. Motori në makinën me energji elektrike duhet po ashtu të kthehet në 

gjendje të qëndrueshme. 

Plotësoni diagramin e qarkut hidraulik për pajisjen e montimit. Plotësoni simbolet e qarkut 

që janë të pa kompletuara dhe ato që mungojnë. Identifikoni komponentët veç e veç dhe 

shtoni emërtimet që mungojnë. 
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Diagrami i qarkut hidraulik për pajisjen e montimit  

 

Shënime për mësimin  

Anashkalimi (Bypassing) i valvulës 2V1 për kontroll të drejtimit nuk kërkohet në këtë 

qark. 

 



65 
 

Përshkruani tiparet esenciale të sekuencave të kontrollit  

Sistemi i kontrollit i pajisjes për montim përdorë një sekuencë të kontrollit. 

 

d) Përshkruani se çfarë nënkupton sekuenca e kontrollit. 

Sekuencat e kontrollit janë procese që zhvillohen në disa hapa të cilët janë qartësisht të 

ndarë nga njëri tjetri. Kalimi nga një hap në tjetrin varet nga kushtet mundësuese të hapit. 

Kushtet mundësuese të hapit janë gjendjet e procesit. Një tipar esencial është fakti se 

vetëm një hap mund të jetë aktiv, përveç në rast kur është programuar që më shumë se 

një hap të zhvillohen njëkohësisht. 

 

Emëroni dy metoda që mund të përdoren për të përshkruar një sekuencë të kontrollit. 

 

Metoda të ndryshme përdoren për të përshkruar dhe planifikuar sekuencat  kontrollit. 

• Sekuencat e thjeshta të kontrollit mund të përshkruhen qartë në diagrame të 

zhvendosjes së hapave. 

• Sekuencat e gjera të kontrollit është e preferueshme të dokumentohen në formë të 

GRAFCET.  

GRAFCET përshkruan qartë strukturën e sekuencave, sinjalin logjik dhe veprimet që 

kryhen nga një  sistemi i kontrollit. 

 

Paraqitja e sekuencave të kontrollit si GRAFCET 

 

Sekuenca e pajisjes montuese  

23. Cilindri 1A1 është i tërhequr në pozicionin fillestar, dhe çelësi me përafri 1B1 është 

pasiv. Motori 2M1 është i fikur. Pjesa e punës vendoset në vendin adekuat. Elementi i 

plastikes është gati. 

24. Nëse butoni S1 aktivizohet DHE çelësi me përafri 1B1 aktivizohet, cilindri 1A1 lëvizë 

në pozicionin fundor të avancimit. Çelësi me përafri 1B2 aktivizohet. 

25. Motori 2M1 aktivizohet. 

26. Kur butoni S2 aktivizohet, cilindri 1A1 lëvizë në pozicionin fundor të tërheqjes dhe 

motori 2M1 çaktivizohet. Çelësi me përafri 1B1 aktivizohet vihet në veprim kur cilindri 

1A1 është në pozicionin fundor të tërheqjes. 
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e) Paraqitni sekuencën e pajisjes së montimit si GRAFCET. Plotësoni kushtet 

mundësuese të hapit (kushtet e tranzicionit) për të nxitur secilin hap pasues. Shtoni 

komente hapave dhe kushteve mundësuese të hapave.  

 

Informacion  

Për një paraqitje GRAFCET të pavarur nga teknologjia, përdorni emërtimet e sensorëve, 

për shembull, si variabla hyrëse, dh emërtimet e drajverave si variabla dalëse. 

 

 

 

GRAFCET për pajisjen montuese 

 

Përshkruani hapat dhe kushtet e tranzicionit/ kalimit 

Sekuenca për pajisjen e montimit është e ndarë në katër hapa.  

 

Hapi 1është hapi i fillimit. Ky hap është i zbrazët sa i përket aplikimit të pajisjes për 

montim. Asnjë veprim nuk kryhet. 

 

Kushti i kalimit prej hapit të fillimit 1 në hapin 2 përmbushet kur çelësi me përafri 

1B1 DHE butoni S1 të jenë aktivizuar. 

Sapo të aktivizohet hapi 2, shtytësi 1A1 vihet në veprim. Edhe pse hapi 2 nuk është më 

aktiv, shtytësi është ende i vënë në veprim derisa ky veprim të ndalohet nga një veprim 

në një hap tjetër. Veprimi i kryer në hapin 2 është veprim i ruajtur. 

“Butoni i startimit dhe cilindri shtypës i tërhequr” 

“Fillimi” 

“Avancimi i cilindrit shtypës”  

“Cilindrit shtypës i avancuar” 

“Aktivizimi i motorit“ 

shtytës” 

“Butoni i goditjes kthyese” 

“Tërheqja e cilindrit shtypës dhe                      

fikja e motorit shtytës” 

“Cilindri shtypës i kthyer” 
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Kushti i kalimit prej hapit 2 në hapin 3 përmbushet kur çelësi me përafri 1B2 vihet në 

veprim. 

Sapo të aktivizohet hapi 3, motori hidraulik 2M1 vihet në veprim. Veprimi i motorit 

hidraulik mbetet aktiv edhe pasi hapi 3 të ketë pushuar së ekzekutuari. Ky veprim po 

ashtu është veprim i ruajtur. 

 

Kushti i kalimit prej hapit 3 në hapin 4 përmbushet kur të aktivizohet butoni S2. 

Sapo të aktivizohet hapi4, veprimi i shtytësit 1A1 dhe 2M1 anulohet.  

 

Kushti i kalimit prej hapit 4 në hapin 1 përmbushet kur çelësi me përafri 1B1 të jetë 

aktivizuar. Hapi i kthimit në fillim tregohet me linjën me shigjetë lartë. 

 

Përgatitni diagramin e qarkut elektrik për pajisjen e montimit në bazë të GRAFCET 

Përgatitni diagramin e qarkut elektrik për sekuencën e kontrollit të pajisjes për montim në 

bazë të GRAFCET. Për këtë qëllim ju duhet të dini cilat valvula përdoren për të vënë në 

veprim shtytësit. 

 

f) Paraqitni veprimet e përfshira në GRAFCET me spirale solenoide të valvulave të 

përdorura. Shtoni veprimet që mungojnë në hapat 3 dhe 4. O ashtu shtoni komente për 

hapat 2, 3 dhe 4. 

 

GRAFCET për pajisjen e montimit  

 

“Shtyp” 

“Shtërngo me fileta” 

“Çkyqja e shtypjes dhe shtërngimt” 
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Plotësoni diagramin e qarkut elektrik për pajisjen e montimit. 

Zbatoni sekuencën e kontrollit si sistem të qëndryueshëm të kontrollit të sekuencës. Hapi i 

par i sistemit të qëndryueshme të kontrollit të sekuencës korrespondon me hapin 2 në 

GRAFCET. 

Shtoni ndonjë simbol të munguar të qarkut. Identifikoni komponentët veç e veç dhe shtoni 

emërtimet e munguara të porteve. Plotësoni tabelat e elementeve aktivizuese. Identifikoni 

shtigjet e rrymës që përdoren për sinjalin hyrës, sinjalin logjik dhe sinjalin dalës. 

 

Informacion  

Zbatoni sekunecën e kontrollit si sisteme të qëndryueshëm të kontrollit të sekuencës: 

Në rast të sistemit të qëndryueshëm të kontrollit të sekuencës, secili hap ndërtohet njëri 

pas tjetrit dhe mbahen/ ruhet me qarqe të mbyllura. 

 

Pasi të jenë ndërtuar të gjithë hapat, hapi i fundit pastron hapin e parë, hapi i parë pastron 

t dytin e kështu me radhë, derisa të jenë pastruar të gjitha qarqet e mbyllura. 
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Diagrami i qarkut elektrik i pajisjes montuese 
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Shënim  

5 kontakte të relesë kërkohen në relenë K7 për sinjalin logjik dhe sinjalin dalës. Releja e 

dhënë është e pajisur me 4 kontakte. Për të krijuar një kontakt të pestë, paralelisht me 

relenë K7 duhet të lidhet edhe një rele tjetër. 

 

 

Krijimi i listës së pajisjeve  

 

Krijoni listën e pajisjeve. Shtoni sasinë, identifikimin dhe emrin e komponentëve të 

kërkuara. 

Sasia Identifikimi Emërtimi 

1 1A1 Cilindër me veprim të dyanshëm me mbulesë  

2 1Z1, 2Z1 Manometër  

1 1V3 Valvul me kontroll të njëanshëm të rrjedhës  

1 1V2 Valvule jo-kthyese me pilotim  

1 1V1 
Valvul solenoide 4/3, linjat e punës të liruara në pozicion të 

ndërmjetëm  

1 2M1 Motor hidraulik  

1 2V3 Valvule jo-kthyese në tub, presioni i hapjes: 0.6 MPa 

1 2V2 Valvule solenoide 4/2 me spirale kthyese 

1 2V1 Valvule me kontroll të dyanshme të rrjedhës 

3 — T-Shpërndarës  

1 — 9 kg peshë për cilindër  

1 0V1 Valvul on-off  

8 — Tuba, 600 mm 

3 — Tuba, 1000 mm 

2 — Tuba, 1500 mm 

2 — Pllakë e shumëfishtë 4 drejtimëshe me manometër  

1 — Njësi me energji hidraulike 

Komponentët hidraulik 
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Sasia Identifikimi Emërtimi 

2 S1, S2 Buton (zakonisht i hapur) 

2 1B1, 1B2 Çelës me përafri, elektrik 

9 

K1, K2, K3, K4, 

K5 

K6, K7.1, K7.2, 

K8 

Rele 

2 1M1, 1M2 Spirale solenoide për valvul 4/3 solenoide 1V1 

1 2M1 Spirale solenoide për valvul4/2 solenoide 2V2 

1 — Burim energjie, 24 V DC 

   

Komponentët elektrik  

 

Ndërtimi i sistemit të kontrollit  

Gjatë ndërtimit të sistemit të kontrollit merrni parasysh pikat në vijim: 

Vendosni valvulën për lirim të presionit në njësinë me energji hidraulike në 6 MPa 

(60 bar) para ndërtimit të sistemit të kontrollit. 

 

Për këtë ushtrim, cilindrin e montoni me fileta në pozicionin vertikal pezull në anën e gjerë 

të kolonës së profileve, dhe ngarkoni atë me peshën e caktuar. Poziciononi çelësat me 

përafri elektronike në atë mënyrë që të monitorojnë pozicionet fundore të cilindrit. Shtoni 

mbulesën e përshtatshme për peshën e dhënë. 

Përdorni diagramin e qarkut. 

Emërtoni komponentët. 

 

Lidhja e tubave  

– Asnjëherë mos lidhni apo shkëputni tubat teksa njësia me energji hidraulike është 

aktive, ose kur janë nën presion! 
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 Lidhëset duhet të vendosen në gjendje pa presion. 

– Vendosni lidhëset vertikalisht në dupllonipëll!  

 Lidhëset dhe duploniplat nuk duhet të lidhen në mënyrë të shtrembër. 

– Nëse tubat nuk mund të lidhen me portin B në valvulën e pilotuar jo-kthyese aplikoni 

presion minimal  

 prej përafërsisht 0.5 MPa (5 bar) në pilot portin X. Valvula jo-kthyese shkarkohet. Tani 

lidhësja mund   

       të lidhet lehtësisht në portin B. 

Përzgjedhja dhe shtrirja e tubave 

– Përzgjidhni gjatësinë e tubave në mënyrë që të ketë liri veprimi  

 për të akomoduar ndryshimet në gjatësi që mund të shkaktohen si rezultat i presionit. 

– Shmangni presionin mekanik të tubave. 

– Mos përkulni tubin në radius më të vogël se radiusi minimal i lejuar i përkuljes prej 

51 mm. 

– Mos përdridhni tubin gjatë instalimit. 

– Sigurohuni që tubat të mos përthehen. 

 përthyerjet e tubave mund të shmangen duke përdorur T-shpërndarës në hyrje dhe dalje 

të cilindrit. 

Shënjoni lidhjet e përfunduara të tubave në diagramin e qarkut hidraulik. 

Shënjoni linjat e lidhjeve të instaluara në diagramin e qarkut hidraulik. 

 

Kontrollimi i ndërtimit të sistemit të kontrollit  

Gjatë startimit të sistemit të kontrollit duhet të keni parasysh pikët në vijim: 

Para fillimit, siguroni që të gjitha linjat e rezervuarit janë lidhur se të gjitha lidhëset janë 

vendosur në mënyrë të sigurt. 

Siguroni që mbulesa të jetë montuar në mënyrën e duhur në cilindër. 

 

Mbyllni krejtësisht valvulën me kontrollim të njëanshëm të rrjedhës, dhe pastaj hapeni sa 

një gjysmë rrotullimi. 

 

Mbyllni krejtësisht valvulën me kontrollim të dyanshëm të rrjedhës, dhe pastaj hapeni sa 

një gjysmë rrotullimi. 

Kaloni në riqarkullimin me pompë duke hapur valvulën on-off. 

Aktivizoni voltazhen e kontrollit 24 V DC. 
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Aktivizoni pompën hidraulike. 

 

Kontrolloni pozicionin fillestar të sistemit të kontrollit. Për këtë qëllim përdorni treguesit e 

statusit të komponentëve. 

Ngadalë mbyllni valvulën on-off derisa të arrihet presioni i qarkullimit prej përafërsisht 

2.5 MPa (25 bar). 

Në rast të rrjedhjes menjëherë kthejeni në funksion pompën për riqarkullim. 

 

Kryjeni tërë sekuencën njëherë dhe kontrolloni për rrjedhje. 

Mbyllni krejtësisht valvulën on-off dhe në njësinë me energji hidraulike vendosni 

kufizimin e presionit në vlerën e caktuar prej 4 MPa (40 bar). 

 

Lejoni që sistemi i kontrollit të kryej disa cikle të plota. 

Përzgjidhni shpejtësinë e dëshiruar të avancimit për cilindrin shtypës duke e mbyllur 

valvulën me kontroll të njëanshme të rrjedhës deri në masën e kërkuar. 

 

Përshkruani funksionin e valvulës me kontroll të dyanshëm të rrjedhës në kuadër të qarkut 

hidraulik të pajisjes së montimit. 

 

Valvula me kontroll të dyanshëm të rrjedhës zvogëlon shkallen e volumit të rrjedhës për 

shtytësin në motorin hidraulik 2M1, dhe shkakton ndarjen e rrjedhës. Në këtë mënyrë, dy 

shtytësit furnizohen me shkallën e kërkuar të volumit të rrjedhës.  

 

Për më tepër, valvula me kontroll të dyanshëm të rrjedhës furnizon shtytësin e motorit 

hidraulik me shkallë konstante të volumit të rrjedhës, në mënyrë që ai të lëvizë me 

shpejtësi konstante pavarësisht ngarkesës së jashtme. 
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Shënim  

Hapni plotësisht valvulën me kontroll të njëanshëm të rrjedhës para se të demontoni 

sistemin e kontrollit. 

Hapni plotësisht valvulën me kontroll të dyanshëm të rrjedhës para se të demontoni 

qarkun. 

Gjatë largimit të valvulës jo-kthyese, fillimisht shkëputeni në anën e valvulës e pastaj në 

anën e tubit. 

Gjatë largimit të valvulës së pilotuar jo-kthyese, së pari shkëputni portin X, pastaj portin 

A dhe në fund portin B të valvulës jo-kthyese. 

Gjatë largimit të T-shpërndarësit, së pari shkëputni dy daljet e pastaj hyrjen e T-

shpërndarësit. 

 

 

Përshkrimi i sekuencës së sistemit të kontrollit 

 

Përshkruani hapat e sekuencës së sistemit të kontrollit. 

 

Pozicioni fillestar  

Cilindri 1A1 gjendet në pozicionin fundor të tërheqjes. Çelësit me përafri 1B1 dhe 1B2 

janë të lidhur me reletë K1 dhe K2. 

 

Hapi 1-2 (kapja) 

Nëse cilindri 1A1 është në pozicionin fundor të tërheqjes (1B1 PO kontakt i vënë në 

veprim, releja K1 aktive) DHEbutoni S1 (PA kontakt) është aktivizuar (releja K3 aktive), 

atëherë releja K5 aktivizohet në shtegun 7 dhe qarku me vetëmbyllje në K5 aktivizohet. 

Në të njëjtën kohë, kalimi i kontaktit në K5 në shtegun 9 mbyllet dhe inicion hapin 2. 

Po ashtu kalimi i kontaktit në K5 në shtegun 16 mbyllet në të njëjtën kohë. Qarku 

elektrik i spirales solenoide 1M1 në valvulën solenoide 4/3 1V1 mbyllet. Valvula 

solenoide 1V1 kthehet mbrapsht. Cilindri 1A1 avancon. 

 

 

Hapi 2-3 (shtrëngimi me fileta) 

Pasi cilindri 1A1 të arrijë pozicionin fundor të avanvimit (1B2 PA kontakt vihet në 
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veprim, releja K2 aktivizohet) DHE hapi 1 të është ndërtuar (releja K5 e aktivizuar), 

relaja K6 në shtegun 9 aktivizohet dhe qarku me vetëmbyllje në K6 aktivizohet. 

Në të njëjtën kohë, kalimi i kontaktit K6 në shtegun 11 mbyllet dhe inicion hapin  3. 

Po ashtu kalimi i kontaktit në K6në shtegun 18mbyllet në të njëjtën kohë. Qarku elektrik 

i spirales solenoide 2M1 në valvulën solenoide 4/2 2V2mbyllet. Valvula solenoide 

2V2kthehet. Motori hidraulik 2M1 aktivizohet. 

 

Hapi3-4 (goditja kthyese) 

Kur butoni S2 (PA kontakt) të aktivizohet (releja K4 të aktivizohet) DHE nëse hapi 2 

është kryer (releja K6 aktive), releja K7.1 në shtegun 11 aktivizohet dhe qarku me 

vetëmbyllje në relenë K7.1 aktivizohet. Në të njëjtën kohë releja K7.2 në shtegun 13 

aktivizohet. 

Po ashtu në të njëjtën kohë, kalimi i kontaktit K7.1 në shtegun 14 mbyllet dhe inicion 

hapin e kontrollit. 

Po ashtu kalimi i kontaktit në K7.1 në shtegun 16hapet në të njëjtën kohë. Qarku elektrik 

në spiralen solenoide 1M1 ndërpritet. 

Kalimi i kontaktit K7.2 në shtegun 17 po ashtu mbyllet në të njëjtën kohë. Qarku elektrik 

në spiralen solenoide 1M2 mbyllet. Valvula solenoide 4/3 1V1 kthehet mbrapsht. 

Cilindri 1A1 tërhiqet. 

Kalimi i kontakti K7.1 në shtegun 18 po ashtu hapet në të njëjtën kohë. Qarku elektrik në 

spiralen solenoide 2M1ndërpritet. Valvula solenoide 4/2 2V2kthehet në pozicionin 

neutral. Motori hidraulik 2M1 shkyçet. 

 

Hapi 4-5 (hapi i kontrollit) 

Pasi cilindri 1A1 të arrijë pozicionin fundor të kthimit (1B1 PA kontakt, relea K1 

aktivizohet) DHE hapi 3 të jetë kryer (relea K7.1 aktivizohet), relea K8 në shtegun 14 

aktivizohet dhe qarku me vetmbyllje në K8 aktivizohet. 

Kalimi i kontaktit K8në shtegun 17 hapet në të njëjtën kohë. Qarku elektrik në spiralen 

solenoide 1M2 hapet. Valvula solenoide 4/3 1V1 kthehet në pozicionin neutral me anë të 

forcës së spirales. 

Po ashtu në të njëjtën kohë, kalimi i kontaktit K8 në shtegun 7 hapet dhe pastron 

vetëmbylljen në relenë K5 (hapi 1). Si rezultat, kalimi i kontaktit K5 në shtegun 9 hapet 

dhe pastron vetëmbylljen në relenë K6 (hapi 2). Kalimi i kontaktit K6në shtegun 11hapet 

dhe pastron vetëmbylljen në relenë K7.1 (hapi 3). Kalimi i kontaktit K7.1në shtegun 
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17hapet dhe pastron vetëmbylljen në relenë K8 (hapi i kontrollit). Kështu të gjithë hapat 

janë pastruar. 

 

 

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 automatike; 

- Ndermarrje qe ofron shërbime ne riparimin dhe mirëmbajtjen e sistemeve 

hidraulikë; 

- 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. 

- Detyrat e shtepise 

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

vlerësimit te përcaktuara ne kete RM2. 

 

Verejtje:  Shembuj te detyrave per ndertimin e skemave me kontroller te sistemeve 

automatike te merren nga Pneumatika dhe Hidraulika, niveli i avancuar pergatitir nga 

ALLED-2017.  
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III. Në lidhje me Rezultatin Mësimor Nr.3:  

 

RM3: Nxënësi nderton skemat e kombinuara te kontrollit industrial PID 

- Shpjegoj ligjin PID dhe konstruktimin e tij; 

- Shpjegoj format tipike te rregullitP, I, D, PI, PD dhe PID; 

- Përshkruaj  skemat baze te funksionimit te kontureve te shpejtësisë, nivelit, 

sasisë dhe prurjes; 

- Përshkruaj skemat e kombinuara te kontrollit industrial PID, si forma me te 

avancuara; 

- Përcaktimi i treguesve te  ligjit PID; 

- Tregimi i formave tipike te rregullitP, I, D, PI, PD dhe PID; 

- Përdor  skemat baze te funksionimit te kontureve te shpejtësisë, nivelit, sasisë 

dhe prurjes; 

- Dalloj  dhe vlerësoj konturat analoge dhe digjitale, me vetitë e tyre; 

- Ndertoj skemat e kombinuara te kontrollit industrial PID, si forma me te 

avancuara; 

 

 

III  STRUKTURA E SISTEMEVE TË RREGULLIMEVE 

 

3.1   Sistemi i rregullimeve 
 

Rregullimi është proces i cili zhvillohet në sistem të udhëheqjes dhe që siguron punë të 

kënaqshme në objekt kur mbi të veprojnë çrregullime. Me fjalë të tjera me rregullim 

nënkuptojmë ruajtjen e ndonjë madhësie të vlerës së saj të kërkuar. 

Sistemi i rregullimit automatik në esencë është sistem i mbyllur i udhëheqjes automatike. 

Ndërmjet punës së sistemit të udhëheqjes automatike dhe sistemit të rregullimit nuk ka 

dallim të madh, për çka gjatë analizës së dy sistemeve shfrytëzohet teoria e njëjtë dhe të 

njëjtat nocione vetëm se me emra të tjerë. 

 

 

 

 

 

Fig.1. Diagrami strukturor i SAU-s 
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Nëse për formimin e udhëheqjes së drejtë të objektit përdoret informacioni vetëm për 

shmangien e sjelljes së tij të vërtetë nga sjellja e tij e kërkuar, atëherë sistemet e tilla të 

udhëheqjes janë quajtur sisteme të rregullimit (SAR). 

 

Në sistemet e rregullimit vlera e vërtetë e madhësisë dalëse vazhdimisht krahasohet me 

vlerën e tij të kërkuar. Kjo është e domosdoshme që të mund sistemi udhëheqës ta vërtetoj 

dallimin E ndërmjet vlerës së kërkuar dhe asaj të vërtetë të madhësisë dalëse të sistemit. 

Për atë qëllimi i sistemit të rregullimit ka lidhje negative kthyese të cilat mundësojnë që 

dallimi të jetë minimal. Domethënë detyra e lidhjes kthyese është ta përcjell informacionin 

për vlerën e vërtetë të madhësisë dalëse që të mund ajo të krahasohet me vlerën e kërkuar 

dhe mbi bazën e asaj, dallimi të formoj rregullimin e mëtutjeshëm në proces. 

Dallimi ndërmjet madhësisë dalëse të kërkuar dhe të vërtetë të sistemit quhet gabim. 

Gabimi vërtetohet në pajisjen e posaçme – krahasuese. Krahasimi i diagramit është treguar 

me rreth të ndarë prej sistemit udhëheqës edhe pse në mënyrë konstruktive i takon atij. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2. Diagrami strukturor i SAR 

 

Sistemet drejtuese te sistemet e rregullimit quhen rregullatorR. Madhësitë udhëheqëse 

quhen madhësi rregullative, kurse madhësitë e drejtuara quhen madhësi të rregulluara.  

 

Organi drejtues quhet organregullacioni (rregullimi), kurse procesi i udhëheqjes quhet 

rregullacion. 

 

Nga diagrami shihet se ndërmjet rregullatorit dhe objektit ekziston mbledhës në të cilin 

mbi bazë të madhësisë rregulluese y dhe çrregullimeve z formohet madhësi rregullacioni yo 

e cila ndikon mbi punën e objektit. 

Shembull: 

 



79 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3. Rregullacioni në nivel të lëngut në rezervuar 

 

Në rezervuarin 1 sillet lëng nga gypi 2, kurse dërgohet lëng prej gypit 3. Është e 

nevojshme të mbahet konstant niveli i lëngut në rezervuar. Nëse q1> q2 niveli i rezervuarit 

do të rritet dhe pluskuesi 4 do të lëviz lartë së bashku me levën vertikale. Skaj i majtë i 

levës 5 do të lëvizë teposhtë, do të lëviz ndarjen 6 me çka do të zvogëlohet rrjedha e lëngut 

në rezervuar. 

 

Në shembullin e përmendur rregullator është ndarja 6, ndërsa objekt është rezervuari 1. 

Madhësia e rregulluar është niveli i lëngut, kurse madhësia e rregullimit është zhvendosja 

e ndarjes.  

Madhësia hyrëse e sistemit është nivel i dhënë i lëngut (shembull-rezervuari duhet të jetë 

plot). Elemente të lidhjes kthyese janë pluskuesi 4 dhe levat 5. Madhësia kthyese e sistemit 

është pozita e pluskuesit 4 i cili vazhdimisht krahasohet me madhësinë e dhënë (rezervuari 

i plotë) për t’u vërtetuar madhësia rregullative. 

 

 

3.2. Organet e sistemeve të rregullimit 

 

Detyra e rregullatorit është që në bazë të informacionit për gabimin e madhësisë së 

rregulluar të siguroj punë të kënaqshme të objektit, pa i marrë parasysh çrregullimet. Për 

realizimin e kësaj detyre rregullatori duhet të përmban kushte të caktuara të cilat quhen 

organe. 

 



80 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.4. organe të sistemeve të rregullimit 

 

Në figurë është paraqitur diagram i përgjithshëm strukturor i sistemit të rregullimit, i cili 

përbëhet prej rregullatorit dhe objektit. Organet të cilat duhet t’i përmbajë sistemi i 

rregullimit që të mund të kryej detyrën e vetë janë si vijojnë: 

 

Organe të rregullatorit (rregulluesit): 

 

1. Dhënësi – organ për vendosjen dhe mbajtjen mend të sjelljes sëkërkuar të objektit. 

 

2. Organi matës – ka për detyrë të kryej matjen e vlerës së vërtetë tëmadhësisë së 

rregulluar dhe të dërgoj sinjal për të te mbledhësi. 

 

3. Krahasuesi – ka për detyrë ta vërtetoj gabimin (shmangien e sëvërtetës nga sjellja e 

kërkuar e objektit) dhe të dërgoj sinjal për të. 

 

4,5,6,7.  Organe  korrektuese  përcjellëse–  shërbejnë  që  të  mund rregullatori të siguroj 

sjellje përkatëse mbi objektin. 

 

- Organi ekzekutiv i rregullatorit – ka për detyrë të siguroj intensitet tëmjaftueshëm të 

veprimit d.m.th. fuqi veprimi që do të jetë e mjaftueshme për lëvizje të saktë dhe 

efikase të organit rregullues të objektit. 

 

- Organi rregullativ i objektit – ka për qëllim që mbi bazën e sinjalitpranues, nga 

rregullatori të kryej ndryshime në madhësinë rregullative të sistemit. 
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- Pjesa punuese e objektit – ka për detyrë të siguroj barazimin emadhësisë së rregulluar 

me vlerën e dhënë të tij. 

 

Ndonjëherë disa nga organet e theksuara në mënyrë konstruktive janë bashkuar si një 

element, i cili kryen funksion të më shumë organeve. 

 

 

 3.3. Rregullatorët 

 

3.3.1. Rregullatorët – llojet dhe ndarja 

 

Ekzistojnë më shumë ndarje të rregullatorëve. Në varshmëri prejenergjisë së nevojshme 

për lëvizjen e organeve ekzekutive ekzistojnë: 

 

1. Rregullatorë me veprim direkt 

 

2. Rregullatorë me veprim indirekt 

 

Te rregullatorët me veprim direkt gjatë ndryshimit të madhësisë rregullative organi 

ekzekutiv lëviz me shfrytëzimin e energjisë që është në disponim në vetë objektin. Këto 

rregullatorë mund të shfrytëzohen vetëm kur sinjali matës është mjaft i madh për vënien në 

lëvizje të organit ekzekutiv. 

Te rregullatorët me veprim indirekt për vënien në lëvizje të organeve ekzekutive 

shfrytëzohet energjia ndihmëse (pneumatike, elektrike, hidraulike) sepse sinjali matës nuk 

është mjaft i fuqishëm për t’i vënë në lëvizje organet ekzekutive. Sipas llojit të energjisë 

ndihmëse rregullatorët me veprim indirekt mund të jenë: pneumatikë, hidraulikë, elektrikë 

dhe të kombinuar. 

 

Në varshmëri prej karakteristikës së veprimit të rregullatorit, dallohenllojet vijuese të 

rregullatorëve: 

 

1. Rregullatorët proporcionalë (P) 
 

2. Rregullatorët integralo proporcionalë (PI) 

 

3. Rregullatorët diferencialë porporcionalo-integralë (PID) 
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4. Rregullatorët integralë (I) 

 

5. Rregullatorët diferencialo proporcionalë (PD) 

 

Tri llojet e para të rregullatorëve kanë zbatim të gjerë, kurse lloji i katërtë dhe i pestë më 

rrallë përdoren. 

Me karakteristika të veprimit të rregullatorit nënkuptohet lloji i drejtimit të rregullatorit 

në varshmëri nga lidhja funksionale e gabimit, e cila është madhësi hyrëse në rregullator, 

dhe madhësia rregullatore që është madhësi dalëse në rregullator me të cilën ai vepron mbi 

objekt. 

 

3.3.2. Rregullatorët me veprim direkt dhe indirect 

Rregullatorët me veprime direkte 

Te rregullatorët me veprim direkt gjatë ndryshimit të madhësisë rregullative organi 

ekzekutiv fillon të lëviz me shfrytëzimin e energjisë që është në disponim të objektit. Ajo 

ka fuqi të dyfishtë për vënien në lëvizje të organit ekzekutiv që mundëson zbatimin e 

procesit të rregullimit. 

Në figurën 5. është dhënë një shembull për rregullator me veprim direkt. Është e 

nevojshme që të kryhet rregullimi i presionit të gazit në rezervuarin 1. Për vënien në 

lëvizje të organit ekzekutiv përdoret energjia e gazit nga rezervuari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.5. Rregullator me veprim direkt 

 

Me anë të vidës dhe spirales zhvendoset pozita e membranës 4 në varshmëri nga presioni i 

nevojshëm i gazit në rezervuar 1. Kur presioni i gazit në rezervuar do të bie (për shkak të 
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konsumit të rritur të gazit) në rezervuar vjen gaz prej gypit 2 të organit ekzekutiv 3 i cili në 

këtë rast është motor pneumatik. Në këtë mënyrë presioni i gazit nga ana e poshtme e 

membranës 4 zvogëlohet. Membrana vihet në lëvizje teposhtë dhe e shtyp levën vertikale 5 

dhe valvolin 6 teposhtë. Valvoli gjashtë hapet, në rezervuar hynë sasi më e madhe e gazit 

me çka presioni rritet dhe sillet në vlerën e kërkuar. Domethënë, në këtë shembull është 

realizuar rregullimi direkt, me rregullator direkt, ku energjia e gazit është shfrytëzuar për 

vënien në lëvizje të organit ekzekutiv. 

 

Në shembullin e paraqitur me vidhën dhe spiralen jepet vlera e kërkuar e presionit në 

rezervuar, që do të thotë ato janë induktues në sistem. Membrana 4 është përcjellëse e cila 

e ka vërtetuar dallimin e vlerës së kërkuar dhe të vërtetë të presionit. Motori pneumatik 3 

është organ ekzekutues i rregullatorit, i cili e formon madhësinë rregulluese që në këtë rast 

është lëvizja e levës 5. Valvoli 6 është organ rregullativ i objektit i cili në bazë të 

madhësisë rregulluese hapet ose mbyllet dhe lëshon sasi të caktuar të gazit në rezervuar. 

Rezervuari 1 është pjesa punuese e objektit ku vjen deri te barazimi i vlerës së kërkuar dhe 

të vërtetë të presionit të gazit. 

 

Rregullatorë me veprim indirekt 

 

Te rregullatorët me veprim indirekt për vënien në lëvizje të organit ekzekutiv shfrytëzohet 

energjia ndihmëse, për shkak se energjia e cila është në disponim në objekt nuk është e 

mjaftueshme për vënien në lëvizje të organit ekzekutiv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.6. Rregullator me veprim indirekt 
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Në figurën 6 është dhënë rregullatori me veprim indirekt. Është e nevojshme që të kryhet 

rregullim i presionit të gazit në rezervuarin 7. Me ndihmën e vidhës 1 dhe spirales 2 

zhvendoset pozita e levës 3, kurse me këtë edhe presioni i nevojshëm i gazit në rezervuar. 

Nëpërmjet përçuesit pneumatik 4 sillet gaz i cili shërben për vënien në lëvizje të 

membranës nga organi ekzekutiv 5 dhe vënia në lëvizje e valvolit 6. Nëse presioni i gazit 

në rezervuarin 7 zvogëlohet për shkak të rritjes së konsumit, membrana dhe leva nga 

motori pneumatik 8 lëvizin teposhtë. Me këtë vihet në lëvizje edhe leva 3 teposhtë dhe e 

mbyllë përçuesin 4. Sasia më madhe e gazit hynë në organin ekzekutiv 5, membrana dhe 

leva vihen në lëvizje teposhtë dhe e hapin valvolin 6. Sasia më e madhe e gazit hynë në 

rezervuar, me çka presioni në rezervuar rritet dhe sillet në vlerën e kërkuar. 

Në shembullin e vënies në lëvizje të organit ekzekutiv 5 përdoret energjia ndihmëse 

pneumatike. 

 

Në shembullin e paraqitur me vidhën 1 dhe spiralen 2 përshtatet presioni i nevojshëm i 

gazit në rezervuar, që do të thotë ato janë induktues në sistem. Motori pneumatik 8 është 

organ matës i cili e matë vlerën pneumatike të presionit të gazit në rezervuar dhe jep sinjal 

për të me anë të zhvendosjes së levës vertikale. Leva horizontale 3 është krahasuese e cila 

e vërteton gabimin. Përçuesi pneumatik 4 është përforcues dhe shndërrues sepse lëvizjen e 

levës 3 

e shndërron në presion që vjen në motorin pneumatik 5. Motori pneumatik 5 është organ 

ekzekutiv i rregullatorit i cili e formon madhësinë rregulluese, ndërsa ajo në fakt është 

vënie e lëvizjes së levës vertikale. Valvoli 6 është organ rregullativ i objektit i cili mbi 

bazën e madhësisë rregullative hapet ose mbyllet dhe lëshon sasi të caktuar të gazit në 

rezervuar. Rezervuari 7 është pjesa punuese e objektit në të cilin presioni i gazit sillet në 

vlerën e kërkuar. 

 

3.3.3. Llojet e rregullatorëve sipas karakteristikës së veprimit të rregullatorit 

Sipas karakteristikave të veprimit të rregullatorit ekzistojnë më shumë lloje të 

rregullatorëve të cilët paraprakisht ishin përmendur. Meqenëse më shpesh përdoren P,PI 

dhe PID rregullatorët, në vazhdim do të shqyrtohen karakteristikat e tyre. 
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Fig.7. P,PI,PID rregullatorët 

P – rregullator -Ky lloj i rregullatorëve vepron në mënyrë proporcionaleme gabimet. 

Vënia në lëvizje e organit ekzekutiv është proporcionalisht me gabimet. Këto rregullatorë 

veprojnë shpejt, me fuqi të mjaftueshme, por nuk kanë lëngshmëri të madhe. 

 

Pi – rregullatori Ky lloj i rregullatorit është kombinim i rregullatorëve pdhe 

rregullatorëve I. Në momentin fillestar vepron si rregullator P, kurse pas një kohe të 

caktuar vepron si rregullator I. Gjatë fitimit të sinjalit për gabim e zhvendos organin 

ekzekutiv (vepron pjesa P nga rregullatori), kurse pastaj me fuqinë lëvizëse më të 

ngadalësuar të organit ekzekutiv me saktësi të madhe (vepron pjesa e I nga rregullatori) e 

përmirëson gabimin. Me anë të kombinimit e rregullatorit P dhe rregullatorit I fitohet 

rregullator i cili vepron shpejt dhe me saktësi të madhe. 

 

RID – rregullatori Këto rregullatorë janë kombinim i rregullatorëve P,Idhe D. I 

bashkojnë vetitë e mira të të tri llojeve themelore të rregullatorëve. Në momentin fillestar 

vepron si rregullator D. Gjatë pranimit të sinjalit për ndonjë gabim, në mënyrë impulsive 

dhe me shpejtësi të madhe vepron në organin rregullativ. Me këtë pamundësohet që të 

vihet deri te një shmangie e madhe e madhësisë rregulluese nga vlera e saj e kërkuar. 

Pastaj vepron pjesa P nga rregullatori. Ajo mundëson përforcim mjaft të fuqishëm dhe 

konstant që i jep stabilitet sistemit. Në fund vepron pjesa I e rregullatorit. Ajo mundëson 

saktësi të madhe dhe plotësisht e mënjanon gabimin. 
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3.4. Dhënësit 

  

Elementet të cilët shërbejnë për mbajtje mend të vlerës së dëshiruar të madhësisë së 

rregulluar quhen dhënësit. Çfarë elementi do të zbatohet në rregullator varet nga ajo se 

madhësia e kërkuar është konstante ose ndryshon gjatë kohës. 

Nëse madhësia e kërkuar është konstante dhënësit kanë konstruksion të rëndomtë. Në këtë 

rast mund të shfrytëzohen elementet vijuese. 

Fig.8. Dhënësit 
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Në shembullin e dhënë në figurën nën a. pozita e mbështetësit e përcakton vlerën e 

kërkuar të madhësisë rregullative. Te elementet e dhëna në figurën nën b, c dhe ç. 

shtrëngimi i spirales e përcakton vlerën e kërkuar të madhësisë së rregulluar. Te 

elementët e figurës nën d. madhësia dalëse është përcaktuar me presion të gazit në 

barkun elastik, kurse te elementi i dhënë në figurën nën g. presioni i gazit i cili hynë 

në gyp është proporcional me dalësin. 

Ligji sipas të cilit duhet të ndryshoj madhësia dalëse duhet të jetë i paraqitur në 

formën e bregut, sikurse te elementet e dhëna në figurën nën 3. të cilët lëvizin. 

 

 

3.5. Elementet matëse 

 

3.5.1. Elementet matëse për presion 

Elementet matëse për presion kanë për detyrë ta vërtetojnë vlerën e vërtetë të presionit 

dhe të japin sinjal për të, që të dërgojnë deri te krahasuesi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.9. Elementet matëse për presion 

 

Më shpesh elementet matëse të presionit janë edhe shndërrues. Në figurë janë dhënë 

disa prej elementeve themelore për matjen e presionit. Në figurën nën a. është dhënë 
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elementi membranor ku zhvendosja e membranës është proporcionale me presionin e 

gazit i cili hynë në element. Te elementi në figurën nën b. vënja në lëvizje e barkut 

elastik është proporcional me presionin e gazit i cili hynë në barkun elastik. Rrotullimi 

i cili ndodh për shkak të zgjatjes së gypit të Burdonit – figura nën v. është 

proporcional me presionin e gazit i cili hynë në të, ndërsa e njëjta edhe për peshojën 

unazore të dhënë në figurën nën d. Rrotullimi i tij është pasojë e ndryshimit të pozitës 

së synimit të tij, që ndodh për shkak të ndryshimeve të renditjes së masave gjatë 

ndryshimit të presionit të gazit. Lëvizja e ziles tek elementi nën figurën nën g. dhe 

lëvizja e pistonit te figura nën gj. ndodh gjatë ndryshimit të presionit të gazit i cili 

hynë në elemente. 

 

3.5.2. Elementet matëse të rrjedhës 

 

Elementet matëse për rrjedhën kanë për detyrë ta vërtetojnë vlerën e vërtetë të 

rrjedhës dhe sinjalin e vlerës ta dërgojnë deri te mbledhësi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.10 Elementet matëse të rrjedhës 

 

Në këto figura janë dhënë elementet matëse për rrjedhën, të cilët punojnë mbi parime 

të ndryshme. Elementet e dhëna në figurën nën a. dhe nën b. e masin rrjedhën me 

matjen e rënies së presionit i cili ndodh për shkak të ndryshimit të prerjes së gypit 

nëpër të cilin kalon fluidi. Te elementi e figurës nën a. matet presioni i fluidit në hyrje 

të gypit dhe në vendin e ngushticës më të madhe. Te elementi në figurën nën b. 
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shfrytëzohet okulari B për zvogëlimin e prerjes së gypit. Matet presioni para dhe pas 

okularit. Në të dy rastet rrjedha është proporcionale me rënien e presionit. Kjo sjell 

deri te lëvizja e membranës dhe levës e cila është e kapur për të. Ajo lëvizje është 

proporcionale me rrjedhën. Te elementi në figurën nën v. lëvizja e levës është 

proporcionale me rrjedhën e fluidit i cili kalon nëpër element. Në figurën nën gj. është 

dhënë elementi matës i përshpejtimit të rrjedhës. Numri i rrotullimeve është 

proporcional me rrjedhën. Te elementi në figurën nën d. lëvizja e pluskuesit dhe levës 

është proporcionale me rrjedhën. 

 

 

3.5.3. Elementet matese per nivelin e lëngshmërisë 

 

Elementet matëse për nivelin e lëngshmërisë kanë për detyrë ta vërtetojnë vlerën e 

vërtetë të nivelit të lëngshmërisë dhe të dërgojnë sinjal për të deri te mbledhësi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Fig.11 Elementet matëse për nivelin e lëngshmërisë 

 

Elementi matës në figurën nën a. direkt e përcakton nivelin e lëngshmërisë. Lëvizja e 

pluskuesit dhe levës është proporcionale me ndryshimin e nivelit të lëngshmërisë. 

Elementet matëse të nivelit të lëngshmërisë, të dhëna në figurat nën b, g dhe d nivelin 

e masin nëpërmjet matjes së presionit hidrostatik të lëngshmërisë. Ajo sjell deri te një 



90 
 

lëvizje të membranës dhe levës e cila është e lidhur me të. Kjo do të thotë se lëvizja e 

membranës dhe levës është proporcionale me ndryshimin e nivelit të lëngshmërisë. Te 

elementet e figurës nën v. niveli i lëngshmërisë matet nëpërmjet teknikës së 

lëngshmërisë në gypin 1 që bën shtypje në spirale. Tërheqja e spirales është 

proporcionale me nivelin e lëngshmërisë. 

 

 

3.5.4. Elementet matëse të temperaturës 

 

Elementet matëse të temperaturës kanë për detyrë të masin temperaturën e vërtetë dhe 

informacionin për të, ta dërgojnë deri te krahasuesi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.12. Elementet matëse të temperaturës 

 

Në figurën nën a. është dhënë elementi matës hidropneumatik për temperaturën, kurse 

në figurën nën b. është dhënë elementi matës pneumatik për temperaturën. Te të dy 

elementet matëse me rritjen e temperaturës vjen deri te zgjerimi i fluidit (lëngu ose 

gazi). Me këtë rritet presioni mbi membranën, e cila sjell deri në lëvizjen e 

membranës dhe të levës. Lëvizja e tyre është proporcionale me ndryshimin e 

temperaturës. Elementi matës bimetal i dhënë në figurën nën v. përbëhet prej dy 

metaleve (shembull krom-bakër ose krom-alumin) me koeficient të ndryshëm të 
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përhapjes. Gjatë ndryshimit të temperaturës vjen deri te lëvizja e skajit të lirë të 

bimetalit. Në figurën nën g. është dhënë elementi matës i diletacionit për 

temperaturën. Gjatë rritjes së temperaturës leva vertikale zgjatet dhe e lëviz levën 

horizontale. Te elementi në figurën nën d. formohet tension i caktuar i cili është 

përkatës me temperaturën. Të gjitha këto elemente matëse janë në të njëjtën kohë edhe 

shndërrues. 

 

 

3.6. Përforcuesit 

 

Përforcuesit janë elemente të cilët kanë për detyrë që sinjalin hyrës ta zmadhojnë për 

disa herë. Sinjalet hyrëse dhe dalëse janë të natyrës së njëjtë, për dallim nga ajo që 

sinjali dalës është disa herë më i fuqishëm sesa ai hyrës. 
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Fig.13 Përforcuesit 

 

Përforcuesi i dhënë në figurën nën a. mund të realizohet me piston, membranë ose 

bark elastik. Presioni hyrës vepron mbi pistonin, membranën ose barkun. Ato i shtyp 

dhe i lëviz leva vertikale me çka mbyllet hapja e djathtë e gypit. Nëpërmjet hapjes së 

majtë të gypit del sasi më e madhe e ajrit. Në këtë mënyrë sinjali dalës është i 

përforcuar. Te elementi i figurës b. sinjali hyrës e ruan levën me çka e përcakton 

fortësinë e sinjalit dalës. Te elementi në figurën nën g. sinjali hyrës e zhvendos levën 

e cila e zhvendos gypin vertikal. Me këtë mbi pistonin vepron sasi e madhe e ajrit, 

lëvizja e tij është më e madhe, që do të thotë sinjali dalës përforcohet. Te elementi i 

figurës nën v. e njëjta ndodh vetëm se sinjali hyrës e lëviz levën horizontale dhe 

vertikale. Dhe këtu sinjali dalës është lëvizës i pistonit dhe levës. Te elementi i figurës 

nën d. sinjali hyrës i shtyp pistonat te poshtë me çka lirohet hapja e poshtme. Mbi 

pistonin vepron sasi më e madhe e ajrit që sjell deri në përforcimin e sinjalit dalës. 

 

 

 



93 
 

3.7  Shndërruesit 

 

Shndërruesit kanë për detyrë që madhësinë hyrëse prej një natyre ta shndërrojnë në 

madhësi hyrëse të natyrës tjetër. Të gjitha elementet matëse mund të përdoren si 

shndërrues. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.14. Shndërruesit 

 

Në figurën nën a. është dhënë shndërrues tek i cili madhësia hyrëse është lëvizje e 

levës vertikale, kurse madhësia dalëse është presion i gazit. Domethënë, te ky 

shndërrues lëvizja shndërrohet në presion. Te shndërruesi në figurën nën b. madhësia 
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hyrëse është lëvizje drejtvizore e pistonave 1, kurse madhësia dalëse është lëvizje 

rrethore e pistonit të rrotacionit 3. Domethënë, lëvizja drejtvizore shndërrohet në 

lëvizje rrethore. Lëvizjet drejtvizore të pistonave të cilat janë madhësi hyrëse të 

shndërruesit e figurës nën v. Kështu që shndërruesi e shndërron në rrjedhë që është 

madhësi dalëse e tij. Në figurën nën g. është dhënë shndërruesi i cili lëvizjen e 

shndërron në tension. Potenciometri 2 duke lëvizur në mënyrë drejtvizore nëpër 

rezistuesin 1 formon tension elektrik. 

 

 

3.8 Krahasuesit 

 

Për realizimin e procesit të rregullimit është i domosdoshëm të vërtetohet gabimi 

d.m.th. dallimin ndërmjet vlerës së kërkuar dhe të vërtetë të madhësisë së rregulluar. 

Për këtë shërbejnë krahasuesit dhe prandaj ato kanë rëndësi të madhe funksionale. 

Madhësitë hyrëse në krahasuesin e figurës nën a. janë lëvizjet e levave vertikale në 

anën e sipërme të krahasuesit. Ato lëvizin në drejtime të ndryshme. Drejtimi i lëvizjes 

së madhësisë hyrëse më të madhe e përcakton drejtimin e lëvizjes së levës vertikale 

nga ana e poshtme e krahasuesit, që paraqet madhësi dalëse të krahasuesit. Te 

krahasuesi në figurën nën b. mbi membranën nga anë të ndryshme veprojnë dy 

madhësi hyrëse të ndryshme. Dallimi i fortësisë së tyre e lëviz membranën lartë ose 

poshtë. Së bashku me të lëviz edhe leva e cila e lëviz edhe membranën e poshtme. 

Lëvizja e saj e përcakton madhësinë dalëse të krahasuesit. Te krahasuesi i cili është në 

figurën nën v. madhësitë hyrëse veprojnë në skajet e levave. Me krahasimin e 

fortësisë së tyre përcaktohet madhësia dalëse e krahasuesit. Dallimi i fortësisë 

përcakton a do të rrotullohet skaji i djathtë ose i majtë i levës që paraqet madhësi 

dalëse nga krahasuesi. Te krahasuesi në figurën nën g. dallimi i madhësive hyrëse të 

cilat veprojnë nga anë të ndryshme të pistonit e përcakton drejtimin e lëvizjes së 

pistonit që paraqet madhësi dalëse të krahasuesit. Krahasuesi i dhënë në figurën nën d. 

përmban dy valvola dhe bark elastik. Të qenurit hapur të valvolave e përcaktojnë 

madhësinë hyrëse të krahasuesit. Dallimi i madhësive hyrëse (dallimi i sasisë së fluidit 

i cili kalon nëpër valvola) e përcakton madhësinë dalëse të krahasuesit i cili në këtë 

rast është lëvizje e barkut elastik dhe levës. 
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Fig.15. Krahasuesit 

 

Te krahasuesi, te figura nën gj. dallimi i madhësive hyrëse e lëviz membranën së 

bashku me levën. Leva lëviz te poshtë dhe e mbyllë hapjen e gypit, me çka 

përcaktohet sasia e fluidit e cila del prej gypit. Domethënë dallimi i madhësive hyrëse 

e përcakton madhësinë dalëse të krahasuesit. 

 

3.9 Elementet ekzekutive 

 

Elementet ekzekutive kanë për detyrë të përcjellin veprimin e rregullatorit mbi objekt. 

Gjatë punës përdorin energji ndihmëse. Në varshmëri prej llojit të energjisë ndihmëse 

elementet ekzekutive mund të jenë: hidraulike, pneumatike dhe të kombinuara. Ato 

mundësojnë veprim përkatës të rregullatorit mbi objektin nëse presioni i fluidit mbi 

pistonin ose membranën është mjaft i madh dhe nëse sipërfaqja e membranës ose 

pistonit është mjaft e madhe. 
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Fig.16. Elementet ekzekutive 

 

Në figurën nën a. është dhënë piston cilindrik me veprim të njëanshëm. Madhësia 

hyrëse e lëviz pistonin te poshtë. Së bashku me të lëviz edhe leva. Lëvizja e saj është 

madhësi dalëse nga elementi ekzekutiv. Kthyesen e ekzekuton spiralja. Në figurën nën 

b. është dhënë pistoni cilindrik me veprim të dyanshëm ku edhe punuesin edhe 

kthyesin e ekzekuton madhësia hyrëse. Lëvizja e levës është madhësi dalëse e 

elementit ekzekutiv.  

Në figurat nën g dhe d. janë të dhëna elementet ekzekutive membranore që punojnë 

mbi parimin e njëjtë si dhe pistonat e elementeve ekzekutive. Në figurën nën v. është 

dhënë elementi ekzekutiv termopneumatik. Nëpërmjet nxehësit 1 madhësia hyrëse e 

dërgon nxehtësinë e ajrit në dhomëzën 2. Ajri përhapet nën ndikimin e nxehtësisë dhe 

e vë në lëvizje membranën së bashku me levën. Lëvizja e levës është madhësi dalëse. 

Nëpërmjet nxehësit 1 mund të rrymon lëngë i nxehtë, avull i nxehtë ose prapë nxehësi 

mund të jetë elektrik. 

 

Nga ajo që është paraqitur në këtë temë mund të shihet se elementet prej të cilave 

është i përbërë rregullatori mund të jenë pneumatike, hidraulike dhe të kombinuar. 

Vetitë e tyre pozitive janë: pandjeshmëria e vibracioneve, rrezatimi, siguria në rast 

zjarri, mund të punojnë në kushte të rënda si për shembull në mjedis të lagësht, kanë 
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mirëmbajtje të rëndomtë, kohë të gjatë të qëndrueshmërisë, precizitet të mjaftueshëm, 

saktësi dhe shpejtësi të përcjelljes së sinjalit. Duhet theksuar se rregullatorët mund të 

zbatohen si elektro-pneumatikë, elektrohidraulikë ose elektromagnetikë. 

 

3.10.Shembuj nga  rregullimi i madhësive të proceseve 

 

Mbi objekt gjatë zhvillimit të proceseve mund të veprojnë çrregullime të 

paparashikuara të cilat mund të jenë të ndryshme sipas fortësisë dhe të cilat veprojnë 

një kohë më të shkurtë ose më gjatë. Ato shkaktojnë ndryshime të madhësive të 

ndryshme në proces. Për këtë shkak patjetër të rregullohen madhësitë të cilat janë të 

rëndësishme për proceset. 

 

 

3.10.1. Rregullimi i presionit 

 

Rregullimi automatik i presionit zbatohet me rregullator i cili mund të jetë rregullator 

me veprim direkt dhe rregullator me veprim indirekt. Te të dy llojet e rregullatorëve 

për rregullimin e presionit shfrytëzohet informacion për vlerën momentale dhe të 

vërtetë të presionit në objekt.  

Te dy llojet e rregullatorëve vlera e kërkuar e presionit fitohet me ndryshimin e sasisë 

së gazit i cili sillet në rezervuar. Rregullimi i presionit mund të kryhet edhe me 

ndryshimin e sasisë së gazit i cili dërgohet në rezervuar, nëse valvoli vendoset në 

gypin e caktuar. 

 

Rregullimi i presionit mund të kryhet edhe pa matjen dhe dhënien e sinjalit për 

presion në sistemin e rregullacionit. Kjo mund të kryhet nëpërmjet matjes së 

madhësive të tjera të cilat janë të varura nga presioni. Në rastin konkret ajo madhësi 

është rrjedhja. 
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Fig. 17. Rregullimi i presionit me matjen e rrjedhjes. 

 

Në gypin përcjellës vendoset pendë. Rrjedhja e fluidit i cili kalon nëpër penda është 

proporcional me presionin e rezervuarit. Motori membranor M e lëviz levën vertikale. 

Nga të dy anët e membranës veprojnë presionet që i ka fluidi para dhe pas pendës. Me 

matjen e këtyre presioneve në esencë matet rrjedhja nëpër pendë. Nëse vjen deri te 

rritja e presionit të fluidit në rezervuar zhvendoset sistemi i levave (E do të vijë deri te 

pozita E1, kurse A do të vijë në pozitën e A1). Valvoli i rregullacionit mbyllet, në 

rezervuar vjen sasi më e vogël e fluidit. Me këtë, presioni në rezervuar zvogëlohet dhe 

sillet në vlerën e kërkuar. 

 

3.10. 2. Rregullimi i rrjedhjes 

 

Rregullimi i rrjedhjes së lëngut i cili rrjedh nga rezervuari bëhet në mënyrën vijuese: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 18. Rregullimi i rrjedhjes 
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Në gypin dalës vendoset elementi matës për rrjedhën 2. Sinjali për matjen e rrjedhjes 

sillet në elementin përcjellës PO, ku krahasohet me sinjalin për vlerën e dhënë të 

rrjedhjes i cili vjen nga dhënësi 1. Në organin transmetues sillet edhe sinjali për 

lartësinë e lëngshmërisë në rezervuar, për shkak se ndryshimi i lartësisë së 

lëngshmërisë në rezervuar ndikon mbi rrjedhën. Në bazë të këtyre tri sinjaleve organi 

transmetues formon madhësi drejtuese e ciladërgohet deri te motori M i cili e hap dhe 

e mbyll valvolin 4. Me hapjen ose me mbylljen e valvolit rrjedhja sillet në vlerën e 

kërkuar. Diagrami strukturor i këtij elementi është dhënë në figurën 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.19 Diagrami strukturor për sistemin e rregullimit të rrjedhjes 

 

Ky sistem për rregullim i përmban elementet vijuese:  

1 – dhënësin 

2 – elementin matës për rrjedhje 

3 - elementin matës për nivelin e lëngut (të çrregullimeve)  

4 – organin drejtues të objektit 

5 – pjesën e punës së objektit 

 

 

3.10. 3. Rregullimi i nivelit të lëngut 

 

Rregullimi i nivelit të lëngut mund të jetë rregullim direkt tek i cili, elementi matës i 

energjisë është i mjaftueshëm për lëvizjen e organit rregullativ ose ndryshe thënë 

rregullim indirekt tek i cili përdoret energjia ndihmëse për lëvizjen e organit 

rregullativ. Rregullacioni direkt i nivelit të lëngut paraprakisht është shpjeguar në 

figurën 3.3. Në figurën 20 është dhënë rregullacioni indirekt i nivelit të lëngut. 
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Duhet të mbahet niveli konstant i lëngut në rezervuarin 9. Ndryshimi i rrjedhjes q1 do 

të ndryshojë nivelin e lëngut në rezervuar. Rrjedhja q1 matet me pendën 3 dhe motorin 

hidraulik 4. 

 

Fig.20 Rregullacioni i nivelit të lëngut 

 

Me vidhën 1 dhe spiralen 2 jepet vlera e kërkuar e nivelit të ujit në rezervuar. Nëse 

vjen deri te rritja e nivelit të ujit në rezervuar atëherë rritet presioni mbi piston në 

motorin 4. Pistoni lëviz te poshtë së bashku me levën dhe e tërheq skajin e majtë të 

levës 5. Skaji i djathtë i levës 5 i tërheq pistonat lartë nga shpërndarësi 6. Vaji me 

rrjedhë Q nëpër kanalin e sipërm vjen nga ana e sipërme e pistonit në motorin 

hidraulik 7, e shtyp pistonin te poshtë me çka hapet valvoli 8. Nga rezervuari dërgohet 

sasi më e madhe ujit me ç’rast niveli në rezervuar zvogëlohet. 

 

Për zmadhimin e nivelit të rezervuarit është e nevojshme që me anë të vidhës më 

shumë të shtrëngohet spiralja. Me këtë pistonat në shpërndarësin 6 do të lëshohen te 

poshtë. Vaji do të vjen deri te ana e poshtme e pistonit 7 me çka valvoli 8 do të 

mbyllet. Nga rezervuari dërgohet sasi më e vogël e ujit, ndërsa me këtë niveli i ujit në 

rezervuar do të rritet. 

 

Diagrami strukturor i këtij sistemi është dhënë në figurën 21. 
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Fig.21. Diagrami strukturor i sistemeve për rregullimin e nivelit të lëngut 

 

Ky sistem për rregullim i përmban elementet vijuese: 

 

1 dhe 2 – dhënësit 

 

3 dhe 4 – elementin matës 

 

5 – mbledhësin 

 

6 – shndërruesin dhe përforcuesin 

 

7 – organin ekzekutiv të sistemit drejtues 

 

8 – organin drejtues të objektit 

 

9 _ pjesës punuese të objektit 

 

 

 

3.10.4. Rregullimi i temperaturës 

 

Fig.22.Rregullimi i temperaturës 
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Është e nevojshme që temperatura të mbahet konstante e ujit në rezervuarin 8. Nga 

gypi i lartë vjen uji me temperaturë t1 dhe presion q1. Nga gypi i poshtëm vjen ujë me 

temperaturë t2 dhe rrjedhë q2, pastaj t1< t2. Në gypin e sipërm është vendosur penda 1, 

informacioni për rrjedhjen e matur vjen në transmetuesin 2 i cili ka për detyrë të 

përforcoj informacionin dhe të dërgoj atë te mbledhësi 3. Dhënësi 4 dërgon 

informacione në mbledhësin 3 për vlerën ekërkuar të temperaturës së ujit në 

rezervuarin 8. Në bazë të atyre dy informacioneve mbledhësi formon informacion të 

cilin e dërgon në organin përcjellës 5, ndërsa pastaj në motorin 6. Motori pneumatik 6 

në bazë të informacioneve të fituara e hap ose e mbyll valvolin rregullator 7.  

 

Ndryshimi i temperaturës së ujit në rezervuar mund të ndodh gjatë ndryshimit të 

rrjedhës q1 dhe q2, me çka paraqet zgjerim të këtij sistemi. Nëse vjen deri te zmadhimi 

i temperaturës së ujit në rezervuar, motori 6 e mbyll valvolin 7, në rezervuar vjen sasi 

më e vogël e ujit të ngrohtë me çka zvogëlohet temperatura e ujit në rezervuar. Nëse 

temperatura e ujit në rezervuar zvogëlohet, motori 6 e hap valvolin 7, në rezervuar 

vjen sasi më e madhe e ujit të ngrohtë me çka temperatura e ujit në rezervuar 

zmadhohet.Diagrami strukturor i këtij sistemi është dhënë në figurën 23. 

 

Fig.23. Diagrami strukturor i sistemit për rregullimin e temperaturës 

 

Ky sistem për rregullim i përmban elementet vijuese:  

1- elementin matës për rrjedhën 

2- përforcuesin 

3- mbledhësin 

4- dhënësin 

5-  përforcuesin dhe shndërruesin 

6- organin ekzekutiv të sistemit drejtues 

7- organet drejtuese të objektit 

8-  pjesën punuese të objektit 
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3.10.5. Rregullimi i sasisë së karburantit 

 

Te disa procese është e nevojshme që karburanti të vjen në sasi të caktuar në njësinë e 

kohës. Për këtë qëllim është e nevojshme që të rregullohet sasia e karburantit, ndërsa 

ajo bëhet në mënyrën vijuese: 

 

Fig.24. Sistemi për rregullimin e sasisë së karburantit 

 

Në këtë figurën është dhënë skema për rregullimin e sasisë së karburantit e cila 

përcillet me transportues dhe e cila lëviz me shpejtësi konstante. Rrëshqitësi 1 e 

ndryshon pozitën e tij gjatë ndryshimit të sasisë së karburantit që e përcjell 

transportuesi. Nëse zmadhohet sasia e karburantit (zmadhohet lartësia e tij) leva 6 së 

bashku me pistonat nga shpërndarësi 2 lëviz lartë. Vaji nga shpërndarësi 2 nëpërmjet 

kanalit të sipërm vjen nga ana e përparme e pistonit në motorin 3. E zhvendos pistonin 

majtas, ndërsa më këtë zhvendoset edhe pllaka 4. Në këtë mënyrë zvogëlohet sasia 

karburantit e cila vjen në transportues. 

Diagrami strukturor i këtij sistemi është dhënë në figurën 25. 

 

 

Fig.25. Diagrami strukturor i sistemit për rregullimin e sasisë së karburantit 
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Ky sistem për rregullacion i përmban elementet vijuese:  

 

1-elementin mates 

2-krahasuesin 

3-organin ekzekutiv të rregullatorit 

4-organin rregullativ të objektit 

 

5-pjesën e punës së objektit 

6-dhënësin, krahasuesin dhe shndërruesin 

 

 

3.10.6. Rregullimi i kazanëve dhe instalimeve të kazanëve 

 

Kur bëjmë fjalë për rregullimin e kazanëve, kazanin patjetër ta vështrojmë si objekt të 

rregullacionit. Për këtë shkak është e nevojshme të definohen madhësitë hyrëse dhe 

dalëse dhe çrregullimet të cilat veprojnë mbi objektin. Te instalimet e këtilla të 

përbëra, kurse me vetë këtë edhe të objekteve të ndërlikuara, në të cilat ndodhin 

ndryshime të madhësive të ndryshme fizike kryhet thjeshtëzimi i procesit që të mund 

analizohen elementet themelore, varshmëritë e tyre ndërmjet veti dhe ndikimet 

ndërmjet tyre. 

 

Në secilin kazan ekzistojnë dy qarqe (rrethe) themelore rregullative: 

 

1. Rrethi i karburantit dhe ajri i nevojshëm për djegie 

2. Rrethi i ujit të mbushur i cili nxehet, avullohet dhe nxehet me ngrohtësinë 

e çliruar gjatë djegies. 

 

Që të sigurohen të gjitha proceset në instalimin e kazanit ekzistojnë shumë rrethe të 

tjera individuale me udhëheqje të posaçme të organeve nga rrethi (valvola, pompa, 

ventilatorë, zile, rezervuarë, djegës, ngrohës etj.). Të gjitha këto me punën e tyre 

mundësojnë nxehje, avullim dhe ngrohje të avullit ujor me mbajtjen e presionit dhe 

temperaturës konstante. 
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Meqenëse konsumi i avullit ndryshon atëherë ai shkakton ndryshim të presionit dhe të 

temperaturës. Me kyçjen e rretheve individuale të rregullacionit në instalimet e 

kazanit këto madhësi sillen në vlerën e kërkuar. Nëse ndryshimi i presionit dhe 

temperaturës është aq i madh që t’i tejkaloj kufijtë e paraparë me projektim, atëherë 

sistemet e rregullimit nuk do të mund të kryejnë rregullimin, ndërsa edhe elementet e 

sistemit të cilët janë të projektuara me parametra të caktuar nuk do të mund të durojnë. 

Në rastin e këtillë kyçet sistemi për sinjalizim dhe mbrojtje. Ky sistem ka për qëllim 

që ta njoftoj udhëheqësin për situatën e krijuar, ndërsa kur edhe ai nuk është në 

gjendje të veproj atëherë vepron sistemi për mbrojtje dhe e pengon dëmtimin e 

instalimit. 

 

Nëse instalimin e kazanit e vështrojmë nga aspekti i rregullacionit, ai paraqet sistem i 

cili ka madhësi hyrëse dhe dalëse të çrregullimeve. Instalimi i kazanit dhe madhësitë e 

të cilit janë karakteristike për të, janë dhënë në figurën 26. 

 

Fig.26 Tregimi simbolik i sistemit 

 

p – presioni i avullit 

 

t – temperatura e avullit 

 

Presioni dhe temperatura janë madhësi rregulluese. Sistemi i rregullimit ka për detyrë 

që ato të ruaj në mënyrë konstante. 

 

Hd – fuqia e ngrohtësisë së karburantit 

tv – temperatura e ajrit e cila sillet për djegie 

 tw - temperatura e ujit të mbushur 

y – ndryshimi i konsumit të avullit 
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Madhësitë e paraqitura çrregullohen në sistem. Me ndryshimin e tyre vjen deri në 

ndryshimet e presionit dhe të temperaturës. 

 

G – sasia e karburantit 

qdg – rrjedhja e tymit të gazrave qv – 

rrjedhja e ajrit 

qw – rrjedhja e ujit 

qww – rrjedhja e ujit për injektim (gjatë rregullimit të temperaturës) . 

 

Elementet e paraqitura janë madhësi rregullative të cilët ndikojnë mbisjelljen e 

sistemit. 

Për realizimin e qëllimit kryesor, rruajtjen e presionit dhe temperaturës konstante, në 

të njëjtën kohë veprojnë të gjitha rrethet e pavarura të cilat e rregullojnë: procesin e 

djegies, procesin e mbushjes, temperaturën, presionin. Këto rrethe individuale 

ndërmjet tyre janë të lidhura dhe ndikojnë njëri mbi tjetrin si dhe ndryshojnë disa 

madhësi të cilat nuk është e thënë të jenë madhësi dalëse nga tërë sistemi. 

 

 

3.10.7. Rregullimi i ujit të mbushur 

 

Fig.27. Rregullimi i ujit të mbushur 
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Në figurë është dhënë skema për rregullimin e ujit të mbushur te kazanët e avullit. 

Rregullatori e pranon sinjalin nga elementi matës 2 për nivelin e ujit në kazan, nga 

elementi matës 3 për sasinë e ujit të mbushur dhe nga elementi matës 4 për presionin e 

avullit para hyrjes së avullit kryesor. Në bazë të këtyre sinjaleve rregullatori formon 

sinjal të cilin e dërgon deri tek elektromagneti 5 i cili nëpërmjet servomotorit 6 e hap 

ose e mbyll valvolin 7. Me këtë në kazan hynë sasi e nevojshme e mbushjes së ujit. 

 

 

3.10.8.  Rregullimi i temperaturës së avullit 

 

Ekzistojnë më shumë mënyra të rregullimit të temperaturës së avullit te kazanët e 

vullit. Më shpesh përdoren tri llojet vijuese të rregullacionit: 

1. me rregullacionin e sasisë së gazrave të tymosura që sillen te nxehësit 

e avullit 

2. me ftohje të sasisë së caktuar të avullit 

3. me injektimin e ujit në avull 

 

Gjatë mënyrës së parë të rregullacionit elementi matës për temperaturë, jep sinjal për 

lëvizjen e kapitjes me anë të cilit rregullohet sasia e gazrave të tymosura. Me mbylljen 

e saj zmadhohet ose zvogëlohet sasia e gazrave të tymosura të cilat e nxehin avullin. 

Ajo mbyllet aq, sa është e nevojshme që temperatura e avullit në dalje nga nxehësi ta 

arrij vlerën e kërkuar. Mënyra e dytë e rregullacionit zbatohet në mënyrën vijuese: 

 

 

Fig.28. Rregullacioni i temp.  së avullit me ftohjen e sasisë së caktuar avullit 
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Avulli prej kazanit shkon në nxehësin P1 dhe nëpërmjet valvolit V në nxehësin P2 dhe 

pastaj në avullin kryesor drejt konsumuesve. Një pjesë e tij gjendet në gyp, fillimi i të 

cilit gjendet ndërmjet valvolit V dhe elementit matës TE,ndërsa fundi i tij gjendet në 

valvolin V. Pjesa e përdredhur e gypit gjendet në ujin e kazanit. Nëse temperatura e 

avullit nga ngrohësi P1 zmadhohet, elementi matës TE dërgon sinjal në rregullatorin 

R, ndërsa ai dërgon sinjal deri teservomotori M i cili e hap valvolin. Sasia më e madhe 

e avullit vjen në kazan, ftohet dhe përsëri kthehet para elementit matës TE, ku matet 

temperatura. Valvoli do të jetë i hapur gjithnjë deri sa nuk arrihet temperatura e 

kërkuar e avullit. Temperatura e avullit në përçuesin e avullit kryesor e kontrollon 

elementin matës GTE dhe dërgon sinjal për të deri te rregullatori. 

 

3. Mënyra e tretë e rregullimit zbatohet në mënyrën vijuese: 

 

Fig.29. Rregullacioni i temperaturës së avullit me futje të ujit në avull 

 

Avulli prej kazanit shkon te ngrohësi P1 pastaj në dhomëzën për ftohje H, në 

ngrohësin P2 dhe në përcjellësin e avullit kryesor drejt konsumuesit. Elementet matëse 

RTE dhe TE dërgojnë sinjal për temperaturën e avullit në pranuesin e sinjalit PI dhe 

rregullatorin R. Në varshmëri nga sinjalet e fituara rregullatori dërgon sinjal deri te 

servomotori M për aktivizimin e valvolit V. Nëse temperatura e avullit zmadhohet, 

valvoli hapet dhe futet ujë në avull në dhomëzat për ftohje.  
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Gjatë futjes shfrytëzohet kondensat që të mos formohet shtresë prej bigorri në kanale 

dhe në ftohës. Valvoli do të jetë i hapur për deri sa të arrihet temperatura e kërkuar e 

avullit. 

 

 

3.10.9. Rregullimi i ndezjes 

 

 

Fig.30 Rregullimi i ndezjes 

 

Në figurë është dhënë skema e rregullimit të ndezjes. Ajo zbatohet në tri rregullatorë 

1,2 dhe 3. Ato rregullatorë nga elementet matëse pranojnë sinjale për presionin e 

avullit 4, dendësinë e gazrave të tymosura 5 dhe presionin e ajrit në kanalin përçues 6.  

 

Rregullatorët dërgojnë sinjale deri te releji elektrohidraulik 7 i cili pranon ujë prej 

valvolit 8. Uji sasia e të cilit i përgjigjet sinjaleve të pranuara dërgohet deri te 

servomotori 9 të cilin e lëvizin kapitjet 10,11,12. Me lëvizjen e tyre rregullohet sasia e 

ajrit, sasia e karburantit dhe sasia e gazrave të tymosura. 

 

Rregullimi i nënpresionit në ndezjen 
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Fig.31. Rregullimi i nënpresionit në ndezjet 

 

Detyra themelore gjatë rregullimit të presionit të avullit është mbajtja e marrëdhënies 

së vazhdueshme ndërmjet ngarkimit të kazanit dhe turbinës. Ky raport mbahet vetëm 

atëherë kur kazani prodhon aq avull sa është e nevojshme për turbinën. Ajo arrihet me 

më shumë rrethe rregullative të cilat ndërmjet veti janë të lidhura dhe varen njëri prej 

tjetrit. Rregullimi i këtillë me emrin e përbashkët quhet rregullim i nënpresionit në 

ndezjet. 

Në rregullatorin 1 vjen sinjali për presionin e avullit i cili dërgohet deri te rregullatori 

2. Në rregullatorin 2 vijnë edhe sinjale me rrjedhjen e avullit i cili matet me elementet 

10 dhe sinjalin për presion të avullit në kazanin 14. Rregullatori 2 mbi bazën e këtyre 

sinjaleve të cilët i dërgon deri te rregullatori 5 në të cilin vjen edhe informacioni për 

presionin e gazrave të tymosura që vijnë deri te elementi 11. Në bazë të këtyre dy 

informacioneve rregullatori 5 dërgon sinjal deri te servomotori 12 dhe në varshmëri 

prej sinjalit lëshohet sasi e caktuar e karburantit në ndezje. Për djegien e karburantit 

është e nevojshme sasi e caktuar e ajrit. Ai sigurohet në bazë të sinjaleve për presionin 
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e avullit i cili vjen prej rregullatorit 1 dhe presionit të rrymimit i cili vjen nga elementi 

13. 

Të dy informacionet vijnë në rregullatorin 3 i cili në bazë të tyre dërgon sinjal deri te 

servomotori 12 që e vë në lëvizje ventilatorin 8. Ai siguron sasi të mjaftueshme të ajrit 

për djegien e lëndës djegëse. Elementi 7 kryen rregullimin e temperaturës së avullit. 

Në varshmëri nga puna ndezjes ndryshon edhe dendësia e gazrave të tymosura. 

Rregullimi i tyre kryhet në rregullatorin 4. Nga ana e elementit matës 6 fitohet 

informacion për dendësinë e gazrave të tymosura të cilat dërgohen deri te servomotori 

12 i cili e kyç ose ç’kyç ventilatorin 9. Me këtë rregullohet dendësia e gazrave të 

tymosura. Sasia e avullit që vjen në turbinë rregullohet me rregullatorin 16. Elementi 

matës 15 dërgon informacion për numrin e rrotullimeve në turbinë deri te rregullatori 

16 dhe në bazë të atij informacioni hapet ose mbyllet valvoli 17. Me këtë rregullohet 

sasia e avullit që vjen në turbinë. 

 

 

3.10.10. Rregullimi i turbinave të avullit 

 

Rregullimi te turbinat e avullit ka për detyrë që fuqinë e turbinave ta përshtat ndaj 

mbingarkimit të jashtëm dhe me këtë të mban numrin konstant të rrotullimeve në 

rrotullues. Rregullacioni mund të kryhet në tri mënyra: 

 

 Rregullimi sasior me të cilin ndryshon sasia e avullit që shkon në turbina. 

 Rregullimi kualitativ (rregullacioni me zënien e frymës) me të cilinlëshohet 

avull me çka ndryshojnë parametrat e tij – presioni dhe rënia e tij. 

 Rregullimi i kombinuar i cili është kombinim i dy rregullacioneve 

tëmëparshme. 

 

1. Rregullimi sasior. (fig. 32). Reaktivët ndahen në disa grupe dhe seciligrup e 

ka valvolin e vet. Gjatë hapjes nominale të turbinës të gjitha valvolat janë 

plotësisht të hapur. Kur zvogëlohet mbingarkimi i turbinës valvolat në mënyrë 

të renditur fillojnë të mbyllen, edhe atë së pari valvoli V4, kurse pastaj valvolat 

V3, V2, V1. Me këtë zvogëlohet sasia e avullit që vjen në turbinë dhe fillon të 

zvogëlohet numri i rrotullimeve në bosht. 
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Fig. 32. Rregullimi sasior Fig.33. Rregullimi kualitativ 

 

 

 

Fig.34. Rregullimi i kombinuar 

 

2. Rregullimi kualitativ. (fig.33) Avulli sillet në turbinë nëpërmjet valvolitngulfatës 

deri te të gjithë reaktivët në të njëjtën kohë. Gjatë fuqisë nominale valvoli ngulfatës 

është plotësisht i hapur. Kur zvogëlohet ngarkimi i valvolit ngulfatës ai mbyllet dhe e 

zvogëlon hapësirën nëpër të cilin kalon avulli. Kur avulli kalon prej prerjes së 

tërthortë më të vogël në atë më të madhe, shpejtësia e tij zvogëlohet, kurse zvogëlohet 

edhe presioni. Në turbinë avulli hynë me presion më të vogël, kurse me këtë 

zvogëlohet edhe numri i rrotullimeve në turbinë. 
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3. Rregullimi i kombinuar.(fig.34). Ky rregullim është kombinacion ngady 

rregullimet e mëparshme. Në fillim aplikohet rregullacioni me ngulfatës (përafërsisht 

deri te gjysma e ngarkimit), kurse pastaj aplikohet rregullacioni me aplikimin të sasisë 

së avullit. Avulli i cili shkon në reaktivët e grupit të katërt vetëm ngulfatet, kurse 

avulli nga grupi i parë, i dytë dhe i tretë i reaktivëve edhe ngulfatet edhe zvogëlohet 

sasia e tij. Secila turbinë duhet të ketë rregullatorë të sigurisë. Ai më shpesh është 

vendosur në rrathët e turbinës para shtratit(shtresës) të përparmë. Ka për detyrë ta 

ndërpresë dërgesën e avullit në turbinë kur do të vjen deri te rritja e shpejtë e numrit të 

rrotullimeve të turbinës. Rregullatori kyçet kur numri i rrotullimeve të turbinë 

zmadhohet 10 deri në 15%. 

 

Fig.35 Rregullatori i sigurisë 

 

Rregullimi kryhet në mënyrën vijuese. Spiralja 1 është e rregulluar sipas numrit 

maksimal të rrotullimeve në rrathët e turbinës. Kur numri i rrotullimeve do të rritet 

mbi maksimumin e lejuar atëherë fitohet fuqia në spirale. Unaza 2 e cila është e 

vendosur në mënyrë ekscentrike në boshtin 3 të turbinës do të lëviz te poshtë. Me këtë 

do të lëviz leva e dyfishtë 4 (pjesa horizontale te poshtë, kurse pjesa vertikale 

djathtas). Do të lirohen levat 5,6, dhe 7 të cilat e lirojnë levën 8, kurse ajo e liron 

pllakën 9. Nën veprimin spirales së tërhequr 10, pllaka 9 lëviz te poshtë, valvoli 11 do 
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të mbyllet dhe do ta ndërpresë dërgimin e avullit në turbinë. Dorëza 14 shërben për 

lëvizjen me dorë të valvolit. 

3.10. 11.  Rregullimi direkt dhe indirekt te turbinat e avullit 

 

Numri i rrotullimeve te turbinat e avullit më së shpeshti rregullohet me rregullatorin 

centrifugal. Veprimi i tij varet nga ndryshimi i numrit të rrotullimeve. Rregullimi me 

anë të rregullatorit të këtillë mund të jetë direkt dhe indirekt. 

 

Rregullimi direkt përdoret për trupat e vegjël dhe kur rezistuesit që duhett’i zotëroj 

valvoli nëpër avull janë të vegjël. Te ky lloji i rregullacionit, veprimi i rregullatorit 

centrifugal direkt përcillet mbi valvolin. 

 

Rregullacioni indirekt përdoret për trupat e mëdhenj dhe atëherë kur është e 

nevojshme të mbizotërohen rezistuesë të mëdhenj gjatë zhvendosjes së valvolit nëpër 

avull. Te ky lloj i rregullacionit, sistemi përmban servomotorin dhe shpërndarësin. 

Energjia ndihmëse e vajit shfrytëzohet për zotërimin e rezistuesve. Ky rregullacion 

mund të jetë me lidhje kthyese dhe pa lidhjethyese. Të dy sistemet dallohen në 

strukturën e lidhjeve. Në sistemin pa lidhjekthyese të shpërndarësit vepron vetëm 

rregullatori. Në sistemet me lidhje kthyese, në lidhje mbi shpërndarësin veprojnë 

rregullatorët centrifugalë dhe servomotori. 

Rregullimi i turbinave të avullit në mënyrë skematike është dhënë në figurë: 

 

Fig.36. Rregullimi i turbinave të avullit 
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Rregullimi bëhet në mënyrën vijuese. Me vidhen dhe spiralen jepet numri i kërkuar i 

rrotullimeve të turbinës. Me këtë leva 2 dhe masat në rregullatorin centrifugal 11 kanë 

pozitë të përcaktuar. Rregullatori nëpërmjet çiftit dhëmbëzor 10 është i lidhur me 

boshtin e turbinës. Nëse zmadhohet numri i rrotullimeve në turbinë masat e 

rregullatorit zgjerohen dhe e ngrenë levën 2. Leva i ngre pistonat në shpërndarësin 3 

dhe vaji nëpërmjet vrimës së sipërme vjen nga ana e sipërme e pistonit në motorin 4. 

E shtyp pistonin teposhtë me çka vjen deri te mbyllja e valvolit 8, me këtë zvogëlohet 

sasia e avullit e cila vjen në turbinë dhe zvogëlohet numri i rrotullimeve në bosht. 

Spiralja 5, sasia ngulfatëse e vajit 6 dhe leva 7 janë organe korrektuese. Kanë për 

detyrë të sigurojnë sjellje të mirë dinamike në turbinë. 

 

 

3.10.12.Rregullimi i turbinave të ujit 

Rregullimi i turbinave të ujit bëhet me qëllim që të ruhet numri konstant i rrotullimeve 

në boshtin e turbinës gjatë ngarkimeve të ndryshme. Është e nevojshme të vendoset 

baraspeshë ndërmjet trupit të turbinës dhe ngarkimit. Meqenëse trupi i turbinës është 

proporcional me rrjedhën, rregullimi i turbinave të ujit bëhet me ndryshimin e 

rrjedhjes së ujit i cili vjen në turbinë. 

 

Rregullimi i turbinës së Peltonovit (belbëzuese b.s!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.37. Rregullimi te turbina e Peltonovit 
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Te këto turbina rregullacioni bëhet me ndryshimin e rrjedhjes së ujit që vjen prej 

turbinave dhe me vënien në lëvizje të urorit dhe reaktivit (fiskajës. Gjatë zmadhimit të 

numrit të rrotullimeve në turbinë masat e rregullatorit 7 do të zgjerohen dhe do të 

ngrenë skajin e majtë të levës horizontale. Skaji i djathtë i levës së bashku me pistonat 

e shpërndarësit 2 do të lëviz teposhtë. Vaji i shpërndarësit nëpërmjet vrimës së 

poshtme do të veproj mbi pistonin e motorit 1 dhe së bashku me levën do t’i lëviz ato 

në të djathtë. Urori dhe reaktivi 9 do të lëvizin lartë. Me këtë rregullatori shpejtë do të 

reagoj. Nëpërmjet bregut 10 dhe sistemit prej levave 8 veprimi i rregullatorit përcillet 

mbi pistonat e shpërndarësit 4. Ato lëvizin poshtë dhe vaji i shpërndarësit nëpërmjet 

vrimës së poshtme vepron mbi pistonin e motorin 5. Pistoni së bashku me levën lëviz 

djathtas dhe vepron mbi reaktivin rregullator 6. Me këtë zvogëlohet sasia e ujit e cila 

vjen në turbinë dhe zvogëlohet numri i rrotullimeve në turbinë. 

 

Rregullimi te turbina e Kapllanovit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.38. Rregullimi te turbina e Kapllanovit 

 

 

Te këto turbina rregullatori duhet t’i vë në lëvizje lopatat e qarkut të punës (krahu i 

rotorit) dhe lopatat e statorit (lopatat e qarkut drejtues). Gjatë zmadhimit të numrit të 

rrotullimeve në turbinë masat e rregullatorit 11 do të zgjerohen dhe do ta ngrenë 
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skajin e majtë të levës horizontale lartë. Skaj i djathtë i levës fillon të lëviz teposhtë së 

bashku me pistonat e shpërndarësit 10. Vaji i shpërndarësitnëpërmjet vrimës së 

poshtme vjen në motorin 6 dhe e vë në lëvizje pistonin së bashku me levën në të 

majtë. Me këtë lëvizin lopatat statorike. Ato rrotullohen rreth boshtit të tyre që të 

zvogëlohet prerja e tërthortë nëpër të cilën kalon uji. Veprimi i rregullatorit nëpërmjet 

sistemit të levave, bregu 5 dhe leva 8 përcillen mbi pistonat e shpërndarësit 4. Ato 

lëvizin teposhtë, kurse vaji prej shpërndarësit nëpërmjet vrimës së poshtme vjen nga 

ana e sipërme e pistonit në motorin 3. Pistoni lëviz teposhtë dhe nëpërmjet levës 

vepron në rrotullimin e lopatave të qarkut të punës. Me rrotullimin e tyre zvogëlohet 

prerja e dredhur nëpër të cilin kalon uji. Në turbinë hynë sasi më e vogël e ujit me çka 

zvogëlohet numri i rrotullimeve në turbinë. 

 

Rregullimi te turbina e Fransisovit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.39 Rregullimi te turbina e Fransisovit 

 

Me vidhën 1 dhe spiralen 2 jepet numri i kërkuar i rrotullimeve në turbinë. Gjatë 

rritjes së numrit të rrotullimeve masat e rregullacionit 4 do të zgjerohen dhe do ta 

ngrenë skajin e djathtë të levës 5. Skaji i majtë i levës së bashku me pistonat e 

shpërndarësit 6 do të lëvizin te poshtë. Vaji vjen nga ana e sipërme e pistonit në 

motorin 7 dhe e lëviz atë te poshtë. Pistoni nëpërmjet sistemit të levave 8 e zvogëlon 

prerjen e tërthortë nëpër të cilën kalon uji. Në turbinë hynë sasi më e vogël e ujit, me 

çka zvogëlohet numri i rrotullimeve në turbinë. Veprimi i lidhjes kthyese realizohet 

nëpërmjet levës 10 dhe ngulfatësit elastik 11 dhe 12. 
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3.10.13. Rregullimi i turbinave të gazta 

 

Turbinat e gazit janë makina te të cilat shfrytëzohet energjia e gazrave që fitohet me 

djegien e lëndëve djegëse. Kanë fuqi më të vogël nga turbinat e avullit. Përbëhen prej 

pjesëve vijuese: turbinës, kompresorit i cili e shtyp ajrin nën presion të dhomëzës për 

djegien e lëndës djegëse, motor për fuqi pune të kompresorit, dhomëza për djegien e 

lëndës djegëse në të cilën shpricohet lëndë djegëse dhe gjenerator të rrymës elektrike. 

Mund të jenë turbina të cilat punojnë në qark të hapur dhe turbina që punojnë në qark 

të mbyllur. Te turbinat e qarkut të hapur fluidi i punës gjatë procesit përtërihet, ndërsa 

te turbinat e qarkut të mbyllur procesi i punës zhvillohet në sasi të njëjtë të fluidit të 

punës. Te të dy llojet e turbinave rregullohet numri i rrotullimeve në turbinë me 

qëllim që ai të jetë konstant. 

 

Rregullimi i turbinave të gazta në qarkun e hapur 

Rregullimi i turbinave të gazit në qarkun e hapur mund të zbatohet në më shumë 

mënyra. 

 

Rregullimi më i rëndomtë te turbinat e gazit zbatohet me ndryshimin esasisë së 

lëndës djegëse. (fig.40) Kjo e imponon nevojën e ndryshimit tësasisë së ajrit që e jep 

kompresori. Sasia e caktuar e ajrit merret prej shkallëve ndërmjet kompresorit dhe 

lëshohet ndërmjet shkallët së turbinës, nëpërmjet turbinës për presion të lartë dhe 

turbinës me presion të ulët. 

 

Mënyra tjetër e rregullimit të turbinave të gazit është me ngulfatje të ajritpara hyrjes 

së dhomëzës për djegie. (fig.41) Sistemi përbëhet prej dyboshteve. Në njërin është 

vendosur kompresori K dhe turbina për lëvizje të kompresorit Tk. Në boshtin tjetër 

është vendosur turbina për punët e dobishme 

 

Tkop. dhe gjeneratori G. Me valvolin 1 rregullohet ajri që vjen në dhomëzën për djegie 

Ko2 dhe rregullacioni i numrit të rrotullimeve në turbinë për punë tëdobishme Tkop. 

Kur valvoli 1 është i mbyllur, hapet valvoli 2 dhe rregullohet ajri i cili vjen në 

dhomëzën për djegie Ko1. Me këtë rregullohet puna e kompresorit. 
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Fig.40. Rregullimi me zbatimin e sasisë së lëndës djegëse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.41. Rregullimi me ngulfatje të ajrit 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.42. Rregullimi me lëshimin e gazrave në atmosferë 
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Mënyra tjetër e rregullimit te këto turbina është me lëshimin e gazrave nëatmosferë. (fig.42) 

Sistemi ka dy boshte. Turbina për lëvizje të kompresoritështë në njërin bosht, kurse turbina për 

punë të dobishme është në boshtin tjetër. Pjesa e gazrave që vjen nga turbina për lëvizje të 

kompresorit nëpërmjet valvolit lëshohen në atmosferë. 

 

Rregullimi i turbinave tëgazit në qarkun e mbyllur 

 

Fig.43 Rregullimi i turbinave të gazit në qarkun e mbyllur 

 

Fluidi i punës te këto turbina është ajri. Kompresori K i cili vihet në lëvizje nga motori M1 e 

kompreson ajrin dhe e shtyp në këmbyesin e nxehtësisë 5. Këtu ajri nxehet nga ajri që vjen nga 

turbina, kurse pastaj shkon në këmbyesin e nxehtësisë Ko ku nxehet me djegien e lëndës djegëse. 

Kështu ajri i nxehur shkon në turbinën ku shfrytëzohet energjia e tij. Pas daljes nga turbina ajri 

kalon nëpër këmbyesin e nxehtësisë 5, e dorëzon nxehtësinë ajrit që vjen nga kompresori, shkon 

në kondensatorin 4, ftohet dhe përsëri kthehet në kompresor. Motori M2 e vë në lëvizje 

kompresorin K o i cili nëpërmjet valvolit 1 e mbush rezervuarin R me ajër të kompresuar. Ajri i 

sistemi i cili humbet nëpër goditje, mbushet nga ky rezervuar me hapje të valvolit 2. Nëse është 

enevojshme të rritet numri i rrotullimeve të turbinës hapet valvoli 2, valvoli 3 është i mbyllur dhe 

në sistem hynë një sasi e konsiderueshme e ajrit. Nëse është e nevojshme të zvogëlohet numri i 

rrotullimeve në turbinë hapet valvoli 3, valvoli 2 është i mbyllur dhe në atmosferë lirohet sasi e 

konsiderueshme e ajrit. Nga kjo del se me anë të llojit të këtillë të rregullacionit sistemi mund të 

punoj pa probleme edhe me rastin e ngarkimit më të madh edhe më atë të vogël. Megjithatë çdo 

ngulfatje, rrjedhje ose rrethim në mënyrë jo të volitshme ndikon mbi shkallën e veprimit të 

dobishëm. Mu për këtë çështje,lloji i këtillë i rregullimit më rrallë përdoret. 
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3.10.14. Rregullimi i pompave 

 

Krahas asaj që pompa projektohet për kushte nominale të punës, gjatë eksploatimit lajmërohet 

nevoja që pompa të jep sasi të ndryshme të lëngut. Për këtë shkak është e nevojshme të rregullohet 

rrjedhja e pompës. 

Rrjedhja e pompës mund të rregullohet në dy mënyra: 

1. Me ndryshimin e numrit të rrotullimeve 

2. Me ngulfatje 

 

Rregullimi i pompave me ndryshimin e numrit të rrotullimeve 

 

Fig.44 Rregullimi i pompave me ndryshimin e numrit të rrotullimeve 

 

Pompa 5 është e vendosur në të njëjtin bosht me turbinën e avullit 4. Nëse rritet niveli i ujit në 

rezervuarin 1 pluskuesi 2 do të lëviz lartë dhe do ta hap valvolin 3. Në turbinë do të hyjë sasi më e 

madhe e avullit dhe do të rritet numri i rrotullimeve në turbinë. 

 

 Meqenëse pompa dhe turbina janë në boshtin e njëjtë atëherë rritet edhe numri i rrotullimeve të 

pompës. Pompa do të thithë sasi më të madhe të lëngut nga rezervuari 1 dhe do ta shtyp 

rezervuarin 6. Ky rregullacion zbatohet drejtpërdrejtë me rregullimin e nivelit të ujit në rezervuar. 

 

Rregullimi i pompave me ngulfatje 
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Fig.45. Rregullimi i pompave me ngulfatje 

 

Ky lloj rregullacioni zbatohet kur pompa është e vendosur në boshtin e njëjtë me atë të 

elektromotorit. Meqenëse elektromotori mbushet nga rrjeti me tension dhe frekuencë konstante, 

nuk mund të kryhet ndryshimi i numrit të rrotullimeve në pompë.  

 

Në rastet e këtilla zbatohet rregullacioni me ngulfatje. Nëse rritet niveli i lëngut në rezervuarin 1, 

pluskuesi së bashku me skajin e majtë të levës do të lëviz poshtë dhe do të hapet valvoli 3. Me këtë 

pompa shtyp sasi më të madhe të lëngut në rezervuarin 6 dhe niveli i lëngut në rezervuarin 1 do të 

zvogëlohet. 

 

 

3.10.15.  Rregullimi i kompresorëve 

 

Konsumi i ajrit më shpesh është i parashikueshëm dhe për atë rregullimi te kompresorët është i 

domosdoshëm. Rregullimi mund të bëhet në dy mënyra: 

 

1. Me ndërprerjen e motorit i cili e vë në lëvizje kompresorin, kurse më këtë edhe 

ndërprerjen e kompresorit 

2. Me hedhjen e kompresorit që të punoj me ecje të zbrazët 

 

Rregullimi me ndërprerjen e kompresorit 

 

 



[123] 
 

 

Fig.46. Rregullimi me ç’kyçjen e motorit 

 

Kompresori 12 është vënë në lëvizje nga elektromotori 11. Kompresori thithë ajër nga atmosfera, e 

kompreson atë dhe e shtyp në rezervuarin 8. Nga rezervuari nëpërmjet valvolit 6 ajri shkon drejt 

konsumuesit. Me vidhën 1 dhe spiralen 2 krijohet vlera e dëshiruar e presionit të instalimit. Me to 

zhvendoset pozita e levës 3 dhe hapja e valvolit 6. Nëse zvogëlohet konsumi i ajrit pastaj rritet 

presioni nga ana e poshtme e membranës 4, dhe ajo së bashku me levën vertikale 5 lëviz lartë, 

lëviz levën 3 dhe e mbyll valvolin 6. Me këtë zvogëlohet sasia e ajrit e cila shkon drejt 

konsumuesit. Megjithatë, rritet presioni i ajrit në rezervuarin 8. Barku elastik 9 zgjerohet, e shtyp 

ndërprerësin 10 teposhtë dhe e shkyç qarkun elektrik. Elektromotori 11 pushon të punoj, ndërsa 

me këtë pushon të punoj edhe kompresori 12. Kur presioni do të zvogëlohet, barku elastik do të 

mblidhet, do të kyçet qarku elektrik dhe kompresori do të filloj të punoj. Mbrojtja e sistemit nga 

shkatërrimet e ndryshme është e siguruar me valvolin sigurues 7. 

 

Rregullimi me hedhje të kompresorit në ecje të zbrazët 

 

Kur zbatohet mënyra e këtillë e rregullimit sistemi ka valvol, i cili gjendet ndërmjet kompresorit 

dhe rezervuarit. Kur zvogëlohet konsumi i ajrit atëherë kemi rritje të presionit në rezervuar. 

Rregullatori e hap valvolin dhe teprica e ajrit del në atmosferë. Atëherë kompresori punon në ecje 

të zbrazët. Kur presioni në rezervuar do të zvogëlohet valvoli mbyllet dhe sistemi vazhdon me 

punë normale. 

 

 

Meqenëse gjatë eksploatimit lajmërohet nevoja që pompa të jep sasi të ndryshme të lëngut, atëherë 

te pompat rregullohet rrjedhja që e jep vet pompa. Rregullacioni mund të jetë me ndryshimin e 

numrit të rrotullimeve dhe me ngulfatje. 
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Te kompresorët rregullacioni është i domosdoshëm sepse konsumi i ajrit është i 

paparashikueshëm. Rregullacioni mund të jetë me ndërprerjen e motorit i cili e vë në lëvizje 

kompresorin, ndërsa me këtë edhe të ndërpritet kompresori, ose me hedhjen e kompresorit të punoj 

në ecje të zbrazët. Me rregullimin e kompresorit deri te konsumuesit do të vijë sasi e ndryshme e 

ajrit. 

 

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 automatike; 

- Ndermarrje qe ofron shërbime ne riparimin dhe mirëmbajtjen e sistemeve 

automatike; 

- 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. 

- Detyrat e shtepise 

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

vlerësimit te përcaktuara ne kete RM3. 

Verejtje:  Shembuj te detyrave per ndertimin e skemave me PID-rregullator te merren nga 

Pneumatika dhe Hidraulika, niveli i avancuar pergatitir nga ALLED-2017.  


