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I. Në lidhje me Rezultatin Mësimor Nr.1:  

 

RM1 – Nxënësi shpjegon parimet hidropneumatike 

- tregojë rëndësinë e mekanikës së gazrave dhe fluideve; 

- tregojë vetitë fizike dhe ligjet e gazeve dhe fluideve; 

- percakojë parametrat kryesor te lengjeve; 

- përshkruan sistemet hidraulike. 

 

 

1. PNEUMATIKA DHE HIDRAULIKA 

 

1.1. Hyrje në hidraulikë, lëngjet dhe vetitë kryesore tё tyre 

 

Hidraulika ёshtё ajo pjesё e shkencave tё zbatuara dhe inxhinierisё qё trajton vetitё mekanike tё 

lёngjeve ose fluideve.  

Termi “hidraulikё” rrjedh nga fjala e greqishtes sё “hydraulikos” qё edhe kjo pёrbёhet nga fjalёt 

“hydor”(ujё)dhe“aulos” (tub). 

Hidraulika si shkencë fillon nga lashtësia dhe lidhet me ujin, si një ndër lëndët më të 

domosdoshme për jetën e njeriut. Fillimisht hidraulika u bazua në ujin dhe transportin e tij për 

pirje dhe ujitje. 

Më pas me zhvillimin e degëve të tjera të shkencës si industria e prodhimit të metaleve, industria e 

nxjerrjes dhe përpunimit të naftës , industria ushqimore, hidraulika e zgjeron shumë fushën e 

zbatimit të saj duke trajtuar dhe lëngjet e tjera si nafta dhe produktet e saj, vajrat etj. 

Studimin e lëngjeve hidraulika e bën duke u bazuar në ligjet kryesore të fizikës dhe matematikës. 

Shkenca e hidraulikёs ёshtё e edhe me shkenca tё tjera, kryesisht me hidro-termodinamikën, dhe 

trajton disa elementë bazë të dy disiplinave shkencore themelore: 

 Hidroteknika 

 Termodinamika 

Hidraulika trajton koncepte dhe teknologji tё tilla si rrjedhja e lёngjeve nё tuba, ndёrtimi i digave, 

komandimi i rrjedhjes sё lёngjeve, pompat, turbinat, fuqia hidraulike, dinamika e lёngjeve, matjet 

e parametrave tё rrymёs sё lёngut etj. 

Që prej fillimeve të tyre e deri në ditët e sotme, ne bazë të ligjeve të hidraulikës dhe 

termodinamikës si dhe arritjeve të një grupi shkencash të tjera janë ndërtuar dhe persosur një varg 

makinerish të shumëllojshme si: 
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 Pompa dhe pajisje hidraulike 

 Turbinat e fuqishme me ujë dhe me avull 

 Motorrët me djegie të brëndshme 

 Gjeneratorë me avull 

 Termocentralë bërthamorë 

 

Në shumë raste kёto ligje zbatohen duke bërë disa kërkime të domosdoshme. 

Kështu shpesh në studimin e lëngjeve ato i klasifikojmë: 

- në lëngje ideale 

- në lëngje reale 

Ky klasifikim i lëngjëve bëhet në varësi të forcave të fërkimit ndërmjet shtresave të lëngut. 

Kur marrim parasysh forcat e fërkimit lëngu quhet “real” ndërsa kur nuk i marrim parasysh forcat 

e fërkimitlëngu quhet “ideal”. 

Për studimin e lëngjeve hidraulika ndahet në dy degë kryesore: 

- Hidrostatika, e cila studion ligjet e ekuilibrit të lëngjeve në qetësi 

- Hidrodinamika, e cila studion ligjet e lëvizjes së lëngjeve  

 

1.1.1. Vetitë fizike të lëngjeve  

 

Ҫdo lëng, kur krahasohet me lëngjet e tjera dallohet nga: 

 Dendësia 

 Shtypshmëria 

 Bymimi 

Dendësia e lëngut përfaqëson masën e lëngut në njësinë e vëllimit: 

Dendësia varet nga trysnia dhe temperatura. Me rritjen e trysnisë rritet dendësia e lëngut kurse me 

rritjen e temperaturës dendësia zvogëlohet, pra dendësia e lëngut është në përpjestim të drejtë me 

trysninë dhe në përpjestim të zhdrejtë me temperaturën. 

Shtypshmëria është vetia që kanë lëngjet për të ndryshuar vëllimin nën veprimin e forcave 

shtypëse. Ato karakterizohen nga koeficienti i shtypjes     . 

-Bymimi është vetia që kanë lëngjet për të ndryshuar vëllimin e tyre nën ndikimin e temperaturës. Ato 

karakterizohen nga koefiçienti i bymimit    që tregon zmadhimin e njësisë së vëllimit të lëngut kur 

temperatura rritet me    C. 

Veshtullia është vetia që kanë lëngjet për të penguar lëvizjen e tyre. Kjo veti shfaqet gjatë lëvizjes 

së lëngut si rezultat i forcave të fërkimit tё brendshёm. Këto forca penguese të lëvizjes 

përbëjnëveshtullinë. 
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Veshtullia varet nga lloji i lëngut, temperatura, forma e shpërndarjes së shpejtësisë nё shtresat 

elëngut, trysnia e ushtruar mbi lëngun. 

Në shumë raste kjo veti e lëngjeve nuk merret parasysh, pra kemi të bëjmë me lëngje ideale dhe 

kur merret parasysh veshtullia, lёngjet quhen lёngje reale. 

Nga pikpamja fizike koefiçienti i veshtullisë shpreh forcën e fërkimit të brëndshëm që vepron në 

njësinë e sipërfaqes kur gradient i shpejtësisëështë një njësi. 

Në praktikë përdoret koefiçienti kinematiki veshtullisë, i cili lidhet me njё parametёr tjetёr, pra me 

koefiҫientin dinamik tё veshtullisё me formulёn: 

µ = ν * d 

 

µ - koefiҫienti dinamik i veshtullisё 

ν  - koefiçienti  kinematik i veshtullisë dhe matet me    /sek  

 

Në lidhje me koeficientët e veshtullisë, lëngjet ndahen: 

- Në lëngje Njutoniane 

- Në lëngje jo Njutoniane 

Lëngje Njutoniane janë: uji, alkoli benzina,nafta,vajguri etj. 

Lëngje jo Njutoniane janë: plastikat, tretёsat e trashё, pastat,yndyrnatetj. 

 

 

1.1.2.  Hidrostatika 

 

Hidrostatika është ajo pjesë e hidraulikës që studion ligjet e lëngut që ndodhet në qetësi. Në 

hidrostatikë trajtohen edhe problemet që kanë të bëjnë  me notimin e trupave.Forcat që veprojnë në 

lëngjanë dy llojesh: 

- Forca të brëndshme 

- Forca të jashtme 

Forcat e brëndshme janë forcat ndërmolekulare, shtytëse ose tërheqëse. Këto forca kanë drejtime 

nga më të ndryshmet dhe ekuilibrojnë njëra tjetrën. 

Forcat e jashtme ndahen në : 

Forca sipërfaqësore (Fs) që janë forca të ushtruara mbi sipërfaqe të  ndryshme.Këtu futen forcat e 

trysnisë  hidrostatike, forcat e trysnisë atmosferike, forcat e ushtruara nga një piston në siperfaqen 

e lire  të lëngut. Siperfaqe e lirë e lëngut  është ajo sipërfaqe që ndan masën e lëngut nga mjedisi i 

jashtëm (atmosfera). 

Forca vëllimore ose të masës (Fm) që janë  forca që veprojnë në  brendësi të lëngut dhe janë  të 

shpërndara njëtrajtësisht në të gjithë vëllimin e lëngut, e tillëështë forca e rëndesës. 
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Që lëngu të jetë në ekuilibër duhet që shuma e këtyre forcave të jetë e barabartë me 0 : 

 

      = 0 

 

Trysnia hidrostatike 

Me trysni hidrostatike do të kuptojmë  raportin e forcës së presionit mbi sipёrfaqen ku ushtrohet 

kjo force :   

   = 
 

 
 = dgh 

 

Trysnia hidrostatike ka dy veti: 

- Ka drejtim pingul me sipёrfaqen ku ushtrohet dhe vepron gjithnjë në  shtytje. 

- Në një pikë të mjedisit të lëngut trysnia hidrostatike ka vlerë të njёjtë  në të gjitha drejtimet.  

Në sistemin SI njësia matëse e trysnisë ështëPaskal (  ). Një  paskal është trysnia e ushtruar nga 

forca 1 N  në  një sipёrfaqe prej 1    e shpërndarë në  mënyrë  të  njejtë  në  të gjithë sipërfaqen. 

Kjo është njësi shumë e vogël prandaj në praktikë përdoren shumëfisha të tij si : 

- Kilopaskal kPa      ku       1 kPa =      Pa 

-Megapaskal  MPa   ku      1 MPa =     Pa 

 

Formula  llogaritëse e trysnisë hidrostatike në një pikë të mjedisit të lëngut. 

Duke ju referuar figurës së mëposhtme kemi një enë të hapur në të cilën ndodhet një lëng 

homogjen në qetësi. Trysnia në sipërfaqen e lirë të tij është  trysnia e ushtruar nga atmosfera dhe 

do ta shënojmë me   . Në qoftë se mbi lëngun vepron lirisht atmosfera trysnia e jashtme është e 

barabartë me trysninë  atmosferike : 

 

Fig.1. Ena e hapur nen ndikimin e trysnis siperfaqsore 

 

Trysnia në pikën 2 brënda lëngut është  trysnia e ushtruar mbi të nga pesha e shtyllës së  lëngut 

dhe nga trysnia në siperfaqen e lire të lëngut    =                  

 

Ku           janë lartësitë e pikave 1 dhe 2 nga një plan horizontal referimi (nga fundi i enës). 

Në rastin e përgjithshëm ekuacioni  i mësipërm mund të shkruhet  : 



10 
 

   =         

 

Ku h është lartësia e shtyllës së lëngut mbi pikën e shqyrtuar. 

Kjo është formula llogaritëse e trysnisë  hidrostatike sipas së cilës trysnia e pikës varet nga trysnia 

në siperfaqen e lirë dhe nga thellësia e zhytjes së saj në lëng. 

Sipërfaqja me trysni të njejtë i  ka të gjitha pikat nën të njejtën trysni. Nga ekuacioni i mësipërm 

duket se trysnia në ҫdo pikë të një  lëngu homogjen në  qetësi varet vetëm nga lartësia e shtyllës 

mbi pikën e marrë, pra siperfaqet me trysni të njejtë  janë horizontale. 

 

Trysnia atmosferike. 

 Çdo trup i vendosur në siperfaqen e tokës ndodhet nën veprimin e një trysnie të quajtur trysni 

atmosferike. 

Ajo ushtrohet nga masa e ajrit që mbështjell rruzullintokësor. Me marrëveshje pranohet një  vlerë  

mesatare e quajtur atmosfere fizike. Një atmosfere fizike i përgjigjet trysnisë  mesatare të  ushtruar 

nga masa e ajrit e matur në  nivelin e detit në temperaturën    C. 

Madhësia e trysnisë atmosferike është nxjerrë  eksperimentalisht nga fizikani dhe matematikani 

italian Toriceli(1608-1647) 

Në praktikë  trysnia shpesh në  atmosferë teknike (at) dhe në atmosferë fizike (atm). 

1 atm = 760 mm    = 101325 Pa = 101,325 kPa 

1 at = 98066,5 Pa = 98,0665 kPa ~ 0,1 MPa 

1 mm    = 133,322 Pa 

1 mm   O = 9,806 Pa 

1 bar = 100 kPa = 0,1 MPa 

 

Trysnia e plotë (absolute) 

Trysni e plotë ose absolute quhet trysnia faktike e lëngut që vepron në faqet e enës. Duke u nisur 

nga ky perfundim, formula  p =          shpreh trysninë e plotë hidrostatike në  një  pikëçfarëdo 

të lëngut: 

    =         

Në  mjedisin e lëngut trysnia e plotë mund të  jetë e barabartë ose e ndryshme nga trysnia 

atmosferike. 

Shumë proçese fillojnë  nën trysni më të lartë se ajo atmosferike, p.sh., trysnia e avullit. Secila nga 

këto trysni mund të konsiderohet  sinjë  shtesë ndaj trysnisë  atmosferike. Kjo shtesë  trysnie mbi 

trysninë  atmosferike quhet trysni atmosferike e tepërt dhe shënohet me    . 
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        -              -        

 

Kur trysnia e plotë e lëngut është më e vogël se trysnia atmosferike , atëherë  themi se lëngu është 

në gjëndje zbrazëtie. Trysnia në këtë rast quhet vakuummetrike (     dhe është : 

       -     

Sikurse shihet nga formula e mësipërme trysnia vakuummetrike ka kufi. Ajo nuk mund të kalojë  

vlerën e trysnisë  atmosferike. 

 

1.1.3. Aparatet matëse të trysnisë 

Në praktikë, për matjen e trysnisë, përdoren dy lloje aparatesh që ndryshojnë ndërmjet tyre nga 

ana konstruktive. Ato ndahen në : 

- Aparate me lëng, 

- Aparate mekanike 

Aparatet me lëng përdoren për matjen e trysnive të vogla, kurse aparatet mekanike masin trysni me 

vlera më të mëdha. 

Aparatet për matjen e trysnisë  janë si më poshtë : 

Piezometri përbëhet nga një tub i  hollë qelqi me diametër < 0.05 cm si në  figurën më poshtë : 

Nga lartësia e shtyllës së lëngut     përcaktohet vlera e trysnisë  në pikën A të  lëngut sipas 

barazimit : 

       +d.g.   

Me piezometër maten trysni të vogla deri në  0,5.    Pa. Për vlera të mëdha duhet të rritet lartësia 

e shtyllës së lëngut , që praktikisht është jo e përshtatshme. 

 

 

Fig.2. Piezometer 

 

-Manometri me mërkur . Ky aparat nga ana konstruktive është si piezometri , por në vënd të 

lëngut ka mërkur (zhivë) .Tubi manimetrik është në formë U-je si në figurën e mëposhtme  
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Fig.1 Manometri me merkur 

 

Manometri diferencial. Ky manometër pёrdoret për matjen e diferencës së  trysnisë midis dy 

enëve të ndryshme ose midis dy pikave të një  tubi, kur midis tyre ka p.sh një diafragmë  si në 

figurën e mëposhtme : 

Që  të përcaktohet diferenca midis dy pikave të tubacioneve duhet të njihet: 

- Dendësia e lëngut që lëviz 

- Ndryshimi i lartësisë  h midis akseve të dy tubave. 

 

 

Fig.2. Manometri diferencial 

 

Manometrat metalikë. Këto lloje manometrash përdoren për matjen e trysnive manometrike. Në 

praktikë për matjen e trysnive me vlera relativisht të mëdha, përdoren manometrat me tub tunxhi të 

përkulur në formë rrethi. Skaji i mbyllur i tubit lidhet me anë të një suste me mekanizmin e 

dhëmbëzuartë treguesit të trysnisë në qënder të aparatit. Skaji tjetër i tubit lidhet me enën që do t’i 

matim trysnitë. Lëngu duke u futur  nё tub, në varësi të madhësisë së trysnisë, synon të hapë tubin, 

i cili nëpërmjet sustës lëviz shigjetën treguese të manometrit. 
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Fig.3. Manometri metalik 

 

1.1.4.   Ligji i Paskalit 

 

Ligji i Paskalit përcakton madhësinë e trysnisë në ҫdo pikë lëngu kur ai ndodhet nën veprimin 

ngjeshës të forcave të jashtme. Le të marrim në studim një enë të mbushur me lëng si në figurë.  

 

 

Fig.1. Paraqitja figurative e ligjit te Paskali 

 

Në sipërfaqen e lirë të lëngut është e vendosur një piston, masën e të cilit nuk e marrim parasysh. 

Kur mbi piston nuk ushtrohet forcё, trysnia në  pikën 1 është e barabartë  me trysninëatmosferike , 

pra         , kurse në një  pikë ҫfarëdo 2 trysnia llogaritet me formulën :    

        +dg  

Në rast se mbi piston ushtrojmë forcën F, atëherë në pikën 1 kemi një rritje trysnie   

      

 

 
 

Ku : S – sipërfaqja e pistonit. 

Për pasojë në pikën 2 trysnia rritet me një vlerë    , pra bëhet          . Si rrjedhim në pikën 2 

trysnia është : 

         =    +dg +     
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Duke zëvendësuar në barazimin e mësipërm vlerën e     kemi: 

   +dg +    =    +dg +     

ose      =      

Pra rritja e trysnisë në pikën 1 shkakton rritjen me të njejtën vlerë të trysnisë në pikën 2. Kështu 

arrijmë  në përfundimin se ndryshimi i trysnisë në një pikë, e ushtruar kjo në sipërfaqen e 

lëngut, shpërndahet në të gjitha pikat e tij me të njёjtën madhësi, në qoftë se lëngu nuk del nga 

gjendja e qetësisë. 

Ligji i Paskalit ka përdorim të gjërë në praktikë si në sistemin e frenimit të automjeteve, në  

transmesionet hidraulike, në presat hidraulike, në industrinë e naftës etj. 

 

1.1.5. Ligji i Arkimedit 

 

Ligji i Arkimedit është një nga ligjet kryesore të hidrostatikës i cili përcakton kushtin e qëndrimit 

ose zhytjes së trupave në lëngje.  

Ky ligj analitikisht vërtetohet në këtë mënyrë: Marrim në studim një enë të mbushur me lëng në 

qetësi në të cilin ndodhet i zhytur një  trup i ngurtë në formë paralelopipedi me sipërfaqe të bazës 

S dhe lartësi h si në figurë : 

 

Fig.1. Paraqitja figurative e ligjit te Arkimedit 

 

Në secilën faqe të paralelopipedit lëngu vepron përkatesisht me forcat e trysnisë                , 

të ushtruara pingul mbi sipërfaqet përkatëse.Forcat                janë forca dy e nga dy të 

barabarta në  të njejtin drejtim por me kahe të kundërta, pra ato ekuilibrojnë njёra tjetrën. 

Si rrjedhim lëngu vepron mbi trupin e ngurtë me një forcë : 

            

 

Në figurë duket që  –    = h pra do të kemi     = d g S h 

Ku    është forca e drejtuar sipas boshtit Z 
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Duke pasur parasysh që produkti S x h  jep volumin e trupit tё ngurtë përfundimisht do të kemi: 

F =    = d g V 

Produkti d g V paraqet peshën e lëngut të zhvendosur nga trupi. 

Ky barazim shpreh ligjin e Arkimedit, i cili thotë se: mbi një trup të zhytur në një lëng në qetësi 

vepron një forcë e drejtuar nga poshtë lart, me madhësi të barabartë me peshën e lëngut të 

zhvendosur nga trupi. 

 

Në qoftë se shënojmë me G peshën e trupit të ngurtë atëherë : 

 

- Kur G < dgV, trupi noton në sipërfaqen e lirë të lëngut 

-Kur G = dgV, trupi qëndron në ekuilibër në cfarëdo thellësie ta vendosim. Ky rast shpreh dhe 

ekuilibrin e trupave në lëngje: 

- Kur G > dgV, trupi i ngurtë fundoset në lëng 

 

1.1.6. Hidrodinamika, lёvizjet e lёngut 

 

Hidrodinamika është nga pjesët më të rëndësishme të hidraulikës e cila studion ligjet e lëvizjes së 

lëngjeve. Lëngu vihet në lëvizje për shkaqe  nga më të ndryshmet. Hidrodinamika merret pikërisht 

me shprehjen e marrëdhënieve midis forcave që shkaktojne lëvizjen e lëngut dhe ndryshimeve që 

pësojnë treguesit  hidraulikë të lëvizjes së lëngut në. Si forca që shkaktojnë  lëvizjen e lëngut mund 

të përmendim : 

- Forca e rëndesës  

- Forca e trysnisë 

Treguesit hidraulikë të lëngut në lëvizje janë më të shumtë se treguesit e lëngut në qetësi. 

Kështu në  lëngun në  lëvizje përveç  trysnisë shfaqet dhe shpejtësia e lëvizjes, sasia e lëngut që  

kalon në  një  seksion të dhënë (prurja ). 

Duke pasur parasysh që lëvizja e lëngut  bëhet në hapësirë  dhe kohë, varësitë ndërmjet forcave që 

shkaktojnë  lëvizjen dhe ato që shprehin ndryshimet e treguesve hidraulikë të lëngut në lëvizje 

jepen gjithashtu në hapёsirë dhe kohë. Gjatë studimit të lëngut në lëvizje në shumicën e rasteve 

pranohet që pjesëzat e lëngut në një prerje të dhënë të rrjedhjes lëvizin me shpejtësi të njejtë, pra 

shpejtësia e lëvizjes së lëngut mesatarizohet. Si rezultat i lëvizjes shtresore të lëngut në brendësi të 

tij lindin edhe forca fërkimi të cilat e pengojne lëvizjen duke shkaktuar në këtë mënyrë 

shndërrimin e energjisë së lëngut. 

Këto forca fërkimi zhvillohen ndërmjet shtresave të lëngut dhe kanë vlerë të konsiderueshme në 

sipёrfaqen e takimit të lëngut me paretin e ngurtë  të objektit ku ai lëviz. 
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Në hidrodinamikë mjedisi i lëngut që lëviz quhet rrjedhje e lëngut. Rrjedhja është në lëvizje të 

vazhdueshme dhe kufizohet nga paretet e ngurta të cilat formojnështratin e rrjedhjes. 

Në rastet kur kjo rrjedhje nuk kufizohet nga parete të ngurta do të quhet rrymë hidraulike. 

Si shembuj tërrjedhjes hidraulike janë:  

- Lëvizja e lëngjeve në tuba ose kanale 

- Lëvizja e lёndёs sё djegshme në tubacionet e sistemit tё ushqimit tё automjetit 

Si shembuj tё rrymës hidraulike mund të përmendim: 

- Shatërvanet  

- Fontanat e naftës  

- Rryma që godet fletët e turbinave hidraulike 

Në qoftë se në një mjedis lëngu që lëviz treguesit hidraulikë (trysnia, shpejtësia e lëvizjes etj.) janë 

të njëllojta në të gjithë pikat e tij rrjedhja quhet e njëtrajtshme,në të kundërt ajo quhet e 

ndryshueshme. 

Elementët e rrjedhjes së lëngut: 

Elementët e rrjedhjes së lëngut janë: 

1. Trajektorja e lëvizjes, quhet vija që formohet nga bashkimi i pozicioneve të njëpasnjёshme 

që zë në hapësirë dhe në kohë grimca elementare e lëngut gjatë lëvizjes së saj. 

2. Rrjedhja elementare, quhet rrjedhja e lëngut që kalon në një sipёrfaqe shumë të vogël të 

formuar nga një kontur i mbyllur. 

3. Rrjedhje e plotë, quhet shuma e rrjdhjeve elementare të lëngut  

4. Seksioni i gjallё, quhet sipërfaqja e prerjes tërthore të rrjedhjes së lëngut pingul me 

drejtimin e saj 

5. Perimeter i lagur, quhet ajo pjesë e perimetrit të seksionit që laget nga lëngu 

6. Rreze hidraulike, quhet herësi i seksionit të gjallë me perimetrin e lagur 

7. prurje quhet sasia e lëngut që kalon në një seksion të gjallë në njësinë e kohës:  /s dhe l/s. 

 

1.1.7. Ekuacionet e lëvizjes së lëngjeve 

 

Duke u bazuar në vetitë e lëngjeve, shtypshmërinë shumë të vogël dhe forcave të papërfillshme 

ndërmolekulare mund të thuhet së lëngjet janë mjedise të vazhduara, që nuk lejojnë ndryshime të 

vëllimit si në shtypje ashtu dhe në tërheqje (zbrazëti). Si rezultat i shtypshmërisë shumë të vogël 

lëngjet ndryshojnë shumë pak (pothuaj 0) vëllimin e tyre, sado e madhe të jetë forca qëi shtyp ato. 

Si rezultat i forcave të vogla ndërmolekulare lëngu qëështë në qetësi merr formën e enës ku 

ndodhet  duke mos lënë boshllëqe.   

Por, ҫfarё ndodh nёse lëngu rrjedh në mjedise të mbyllura siҫ janë tubacionet? 

Në këtë rast duke pranuar që tubacionet janë të pashformueshme do të kemi : 
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   =    

Kjo do të thotë qё në një vëllim të  kufizuar të  një  rrjedhje lëngu prurja që hyn në  tëështë e 

barabartë me prurjen që del nga ai. Duke pasur parasysh formulën e prurjes pohimi i mësipërm 

mund të shkruhet: 

    =      

Ku indekset 1 dhe 2 tregojnë seksionet përkatese S dhe v perkatësisht seksioni i gjallë dhe 

shpejtësia e rrjedhjes së lëngut . 

I shprehur si me sipër ky ekuacion quhet ekuacioni i vazhdueshmërisë. 

Ai ka një përdorim shumë të gjërë në llogaritjet hidraulike. Me anë të tij mund të përcaktohen 

shpejtësitë e rrjedhjes në seksione të ndryshme ku njihet prurja dhe përmasat e seksioneve.  

 

1.1.8. Ekuacionet e energjisë 

 

Ekuacioni  i  energjisë për lëngjet ideale 

Ҫdo trup në qetësi i vendosur në njëfare lartësie nga një rrafsh horizontal, zotëron energji 

potenciale, kurse kur ai lëviz zotëron edhe energji kinetike. Në të njejtat kushte ndodhen edhe 

lëngjet. 

Një  vëllim icaktuar lëngu në  qetësi zotëron energji potenciale  kundrejt një  rrafshi horizontal. 

Energjia potenciale varet nga masa e lëngut dhe nga lartësia nga rrafshi. 

Kur kjo mase lëngu është  nëlëvizje ajo zotëron dhe energji kinetike që varet nga masa dhe 

shpejtësia e lëngut. Shuma e energjisë  potenciale dhe kinetike të  lëngut quhet energji e plotë e 

lëngut në  lëvizje  dhe percaktohet nga ekuacioni i energjisëi cili njihet me emrin si ekuacioni i 

Bernulit.  

Matematikisht ky ekuacion shprehet:  

Z + 
 

  
 + 

  

  
 = konstante 

Ku  Z -  shpreh energjinë  potenciale të  njësisë  së masës kundrejt planit të referimit. Ndryshe, 

quhet edhe energjia e pozicionit. 

 

  
  - shpreh energjinë  potenciale të njësisë së masës për seksionin që shqyrtohet 

  

  
  - shpreh energjinë  kinetike të njësisë së masës që kalon në seksionin që shqyrtohet. 

 

Ekuacioni i energjisë për lëngjet reale 

Lëngu gjatë lëvizjes konsumon një  pjesë të enërgjisë së tij për të mposhtur forcat e fërkimit . Në 

këtë kuptim lëngu real ndryshe nga lëngu ideal nuk ka energji të njejtë nga seksioni në seksion. 

Energjia e lëngut real zvogëlohet në drejtim të lëvizjes së tij. 
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Ky zvogëlim energjie në hidraulike quhet humbje hidraulike. Për rrjedhjen elementare të lëngut 

real ekuacioni i energjisë shkruhet: 

   + 
  

  
 + 

  
 

  
 =    + 

  

  
 + 

  
 

  
       

Ku :      – janë  humbjet hidraulike gjatë kalimit nga seksioni 1 në seksionin 2. 

 

1.1.9.  Aparatët matës tё hidrodinamikёs dhe pёrdorimi i tyre. 

 

Për matjen e parametrave  hidrodinamike  të rrjedhjes së lëngjeve përdoren disa aparate : 

-Tubi Pito shërben për matjen e shpejtësisë së lëngut  

-Tubi Venturi shërben për matjen e prurjes së lëngut 

 

Fig.1. Rrjedhja e lengut neper tubat Pito dhe Venturi 

 

Përcaktimi i shpejtësisë së rrjedhjes bëhet në dy mënyra kryesore : 

1- Nëqoftëse njihet prurja dhe përmasat e seksionit të gjallë shpejtësia mesatare e rrjedhjes mund 

të përcaktohet me ekuacionin e vazhdushmërisë : 

v = 
 

 
 (m/s) 

 

2- Nëqoftëse nuk njihet prurja, shpejtësia mund të matet me anë të aparatit matës siç është tubi 

Pito.  

Skema hidraulike e një tubi Pito është e treguar në figurën e mëposhtme: 

Lëngu futet në tubin dhe ngjitet deri në lartësinë  . Për të përcaktuar vlerën e kësaj lartësie 

shkruajmë ekuacionin e Bernulit për një rrjedhje elementare të lëngut që kalon nga pika 1 në pikën 

2. 

Duke pasur parasysh se shpejtësia në piken 1 është   kurse në pikën 2 është e barabartë me zero, 

ky ekuacion merr formën : 

 

  

  
 + 

  
 

  
 = 

  

  
 =    



19 
 

 

Duke shtjelluar formulën e mësipërme arrijmë në rezultatin : 

V =             =       

 

Theksojmë se në ekuacionin e energjisë nuk janë marrë parasysh humbjet e energjisë  pra lëngu 

është konsideruar ideal. Në të kundërt për lëngun real shpejtësia del pak më e vogël dhe llogaritet 

me formulën : 

V =       

Ku  - është koeficienti që merr parasysh humbjet hidraulike ( = 0.96–0.98)                                   

Në praktikë gjenden tuba Pito me diametra nga disa milimetra deri në disa centimetra, që përdoren 

për matjen e shpejtësive nga më të voglat deri në disa m/s. 

Sot ekzistojnë edhe aparate elektronike për matjen e shpejtësisë, të cilat japin në formë shifrash 

vlerën e shpejtësisë. 

Megjithatë tubi Pito nuk e humbet vlerën e tij, sepse është i thjeshtë dhe i lehtë për t’u përdorur. 

 

1.1.10. Matja e prurjes, tubi Venturi. 

 

Prurja e lëngut në një rrjedhje të caktuar mund të përcaktohet në disa mënyra. 

Mënyra më e thjeshtë dhe më e saktë është mënyra e ashtuquajtur vëllimore. Në këtë mënyrë matet 

vëllimi i lëngut që rrjedh në një interval kohe. Duke pjestuar vëllimin me kohën gjëndet vëllimi që 

ka rrjedhur në njësinë e kohës, pra prurja Q ku : 

 

Q = V / t 

 

Saktësia e matjes së prurjes varet nga saktësia e matjes së vëllimit. Gjithashtu sa më i madh të jetë 

intervali i kohës aq më e saktëështë vlera e prurjes Q.  

Për të bërë matje të prurjeve nëpër tubacione përdoret tubi Venturi sipas emrit të shkencetarit që 

ka bërë për herë të parë konstruksionin e këtij tubi. 

Duke ju referuar ekuacionit të energjisë prurja për lëngun real do të jetë : 

Q = Kv 
 

 
 

  
    

 

  
 

        

Koefiçienti K varet nga konstruksioni i tubit Venturi dhe cilësia e ndërtimit të tij. 

Si matja e shpejtësisë dhe e prurjes mund të demostrohet edhe duke realizuar punë laboratori në 

kushtet e klasës. 
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Fig. 1. Prurja e lengut ne nje rrjedhje te caktuar 

 

1.1.11. Rregjimet e lëvizjes së lëngut dhe përcaktimet e tyre. 

 

Sikurse dihet rrjedhja e lëngut bëhet në formë shtresash. Këto shtresa lëvizin kundrejt njera tjetrës 

.  

Lind pyetja : A ka lëvizje të grimcave të lëngut nga njëra shtresë në tjetrën ? Eshtë provuar 

eksperimentalisht që përzierja e shtresave me njera tjetrën varet nga shpejtësia e rrjedhjes. Kjo gjë 

u provua për herë të parë nga Reinoldsi në vitin 1883.  

Në  figurën e mëposhtme tregohet skema e aparatit që sot quhet aparati i Reinoldsit : 

 

 

 

Fig.1. Aparati i Reinoldsit 

 

Nga njё rezervuar me ujё, del njё gyp qelqi, nё fund tё tё cilit ёshtё vendosur njё rubinet, i cili 

komandon shpejtёsinё e rrjedhjes sё ujit nё tub. Pёr tё bёrё tё dukshme formёn e rrjedhjes sё 

lёngut, nё hyrje tё gypit prej qelqi ёshtё vendosur njё hundёz e cila lёshon nё gyp njё rrymё tё 

hollё boje.  

Me provat e tij Reinoldsi provoi se kur rubineti hapet pakdhe shpejtësia e rrjedhjes sё ujit është e 

vogël, rrjedhja e bojës nëgypështë plotësisht e dukshme si njё fije e hollё ( boja nuk përzihet me 

ujin ). 
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- Kur shpejtësia e rrjedhjes fillon tё rritet gradualisht, boja fillon të përzihet fillimisht në 

formë shtëllunge dhe më pas boja bëhet pothuaj e padukshme . Në këtë mënyrë Reinoldsi 

provoi se për shpejtësi të vogla shtresat lëvizin pa u përzier me njëra tjetrën, kurse për 

shpejtësi të mëdha ato përzihen me njëra tjetrën. 

- Këto dy faza të lëvizjes së lëngut Reinoldsi i quajti dy rregjimet e lëvizjes së lëngut, 

përkatësisht : 

- Rregjim laminar 

- Rregjim turbulent  

Në praktikë nuk mund të vëzhgohet me sy rregjimi i lëvizjes së lëngut. Prandaj për të përcaktuar 

rregjimin e lëvizjes Reinoldsi formuloi një numër pa përmasa dhe që mban emrin e tij dhe 

llogaritet me formulën : 

Re = 
   

 
 

Ku V – shpejtësia mesatare e rrjedhjes në tub 

     D – diametri i tubit 

      v – koeficienti kinematik i veshtullisë 

 

Nga kjo formulë del se për shpejtësi të ndryshme rezultojnë numra të ndryshëm Reinoldsi. 

Shpejtësia për të cilën kalohet nga rregjimi laminar në rregjimin turbulent, quhet shpejtësi 

kritike.Për këtë vlerë të shpejtësisë kritike del një numër Reinoldsi që quhet numër kritik i 

Reinoldsit , i cili llogaritet me formulën : 

     = 
     

 
 

 

Në qoftë se       <     rregjimi është laminar, në të kundërt rregjimi është turbulent. 

Koefiçienti i korrigjimit të energjisë kinetike për rastin e lëvizjes së rregjimit laminar merr vlerën 

α = 2 dhe kur rregjimi është turbulent α = 1.05 – 1.1. 

 

1.1.12. Humbjet hidraulike dhe pёrcaktimi i tyre 

 

Kemi thёnё qё njё lёngё quhet “ideal” kur lёvizja e tij bёhet nё kushte ideale, pra pa marrё 

parasysh forcat e fёrkimit. Por gjatë lëvizjes së lëngut “real” shfaqet vetia e veshtullisë (fёrkimit tё 

brendshёm) e cila pengon lëvizjen e tij.Kjo veti e lëngut real gjatë lëvizjes bëhet shkaktare e 

zvogëlimit të energjisë së plotë të masës së lëngut. 

Përveҫ veshtullisë, lëvizjen e lëngut e pengojnë dhe muret e shtratit ku ai lëviz (muret e tubit) si 

dhe pengesa tëndryshme që hasen gjatë rrjedhjes (ngushtimet,zgjerimet, kthesat etj.). 

Zvogëlimi i energjisë së lëngut gjatë rrjedhjes në hidraulikë quhethumbje hidraulike. 
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Humbjet hidraulike ndahen në dy lloje : 

a- humbje hidraulike gjatësore 

b- humbje hidraulike vendi 

Meqenëse humbjet shkaktohen vetëm kur lëngu është në lëvizje ato janë pjesë e energjisë kinetike 

specifike të masës së lëngut dhe llogariten me formulën : 

     
  

   
 

K - Koeficienti i humbjeve i cili varet nga lloji i humbjeve dhe përcaktohet eksperimentalisht 

V-shpejtësi mesatare e rrjedhjes 

 

a-Humbjet hidraulike gjatësore 

Humbjet hidraulike gjatësore varen nga gjatësia e tubit  dhe nga koeficienti i fërkimit te lëngut me 

tubin. Humbjet hidraulike gjatësore janë në përpjestim të drejtë me gjatësinë e tubit dhe në 

përpjestim të zhdrejtë me diametrin e tubit . 

Formula që shpreh vlerën  e humbjeve gjatësore jepet: 

Hhgj =  * 
 

 
 * 

  

   
 

 -Koeficienti i rezistencës 

L – Gjatësia e rrjedhjes 

D – Diametri i tubit 

v – Shpejtësia mesatare 

 

Koeficienti i rezistencës varet nga: 

- Lloji i materialit të tubit 

- Teknologjia e prodhimit të tubit 

- Rregjimi i lëvizjes së lëngut (laminar, turbulent) 

Ky koeficientgjëndet në tabela të ndryshme në funksion të të dhënave të mësipërme. 

 

b - Humbje hidraulike vendi 

Ne qoftese zbërthejmë një saraçineskë dhe vemë re se si lëviz lëngu kur valvula është e hapur , do 

të shohim se rryma e lëngut do të ngushtohet në valvul. 

Po ashtu nëse shikojmë një rrjedhje të lirë të lëngut në kthesën e një kanali, pas kthesës do të 

vërejmë prishje të strukturës së rrjedhjes që shkaktohet nga humbjet e vendit. Për vlerësimin e 

humbjeve të vendit duhet të njihet koeficienti (K) i humbjeve. 

Ai varet nga forma e pajisjes apo zonës ku prishet struktura e rrjedhjes. 

Vlerat e këtij koeficienti vlerësohen eksperimentalisht. 
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I vetmi rast kur koefiçienti llogaritet teorikisht është në rastin kur kemi zgjerim te menjëhershëm 

nga një seksion  S1 në një seksion S2   ku S2  >>> S1. 

Konkluzion: Meqenëse humbjet ndikojne në energjinë e përgjithshme të lëngut, gjatë zgjedhjes së 

një skeme hidraulike të një pajisjeje duhet qё skema tё ketё sa mё pak pengesa (kthesa, ngushtime 

etj.) që këto humbje të jenë në vlere minimale për të marrë një rendiment sa më të lartë. 

 

1.1.13. Rrjedhja e lёngut nё vrimёza, hundёza dhe tubacione 

 

Vrimat dhe hundëzat shërbejnë për të formuar rrymat hidraulike. Zakonisht ato përdoren për 

boshatisjen e rezervuarëve duke ivendosur ( vrimën dhe hundëzën ) në pjesën anësore ose fundore 

të rezervuarit. 

Parametrat e rrjedhjes së lëngut në vrima dhe hundëza do të varen kryesisht : 

-lartësia e kollonës së lëngut mbi aksin e vrimës ose të hundëzës 

-forma gjeometrike e tyre 

-pozicioni ku janë vendosur 

 

Rrjedhja në vrima 

Rasti më tipik që përdoret mё shumё për rrjedhjen e lëngjeve në vrima është ai ku forma e 

seksionit të vrimës është rrethore dhe me mure të holla si në figurë. Karakteristikё e rrjedhjes sё 

lёngut nё kёtё rast ёshtё ndryshimi (shtypja) i menjёhershёm i seksionit tё rrjedhjes sё lёngut gjatё 

daljes nga vrima.  

Seksioni i shtypur i lëngut arrihet në një gjatësi (0.5-2) D 

D- diametrii vrimës. 

Më tej seksioni i lëngut mbetet i pandryshuar. 

 

Fig.1. Rrjedhja e lengut ne vrima 

 

Kur niveli i lёngut nё rezervuar mbetet i pandryshuar, rrjedhja quhet eqёndrueshme, ndёrsa kur 

niveli i lёngut nё rezervuar ndryshon, edhe rrjedhja quhet e paqёndrueshme. 
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Raporti i seksisionit të shtypur me atë të vrimës do të quhet koeficienti i shtypjes së rrjedhjes së 

lëngut 

 = 
   

  
 

 

Në rast se rryma e lëngut shkarkohet në atmosfere, vrima quhet e lirë(si nё figurёn e mёsipёrme. 

Në rastin kur rryma e lёngut shkarkohet nga një rezervuar në një tjetër, vrima quhet e mbytur. 

Prurja në vrima tё mbytura jepet sipas formulës sё mёposhtme, e cila konsideron ndryshimin e 

lartёsive tё lёngut nё tё dy rezervuarёt: 

 

Q =  * Sv *     * (H1 – H2) 

 

Ky rast pasqyrohet dhe në figurën e mëposhtme: 

 

Rrjedhja në hundëza 

Hundëz quhet një tub i shkurtër me gjatësi L = (2-3) D 

D- diametri i hundëzës 

Hundëzat, sikurse dhe vrimat mund të jenë: 

-Të lira, kur rryma e lëngut shkarkon në atmosferë 

-Të mbytura, kur rryma e lëngut shkarkon nga një rezervuar, në një tjetër 

Hundёzat shёrbejnё pёr tё krijuar rryma lёngu dhe gjejnё pёrdorime tё shumta, pёr shembull: nё 

sprucatorёt e shatёrvaneve, nё duzat e turbinave, nё injektorёt e motorёve tё automjeteve etj.  

Sipas formës gjeometrike dhe seksioneve të hundëzës, ato mund tëklasifikohen : 

- Të drejta              D1 = D2 

- Konvergjente       D1 > D2 

- Divergjente          D1 < D2 

 

Ku     D1- seksioni në hyrje 

          D2-seksioni në dalje 

Rastet e mësipërme ilustrohen me figurat pёrkatёse. 

 

 

Fig.2. Format gjeometrike te Hundezave 

 



25 
 

Prurja si dhe në vrimat edhe në hundëzat përcaktohet  me formulën e mëposhtme: 

 

Q =  * Sv *     * (H1 – H2) 

 

Duhet theksuar se hundëzat shkarkojnë një prurje më të madhe se vrimat për të njëjtin diametër. 

Zakonisht hundëzat përdoren tek turbinat për të ndryshuar parametrat e rrjedhjes së lëngut që 

godet lopatat, duke rritur dukshёm shpejtёsinё (dhe energjinё kinetike) tё rrymёs sё lёngut. 

Rrjedhja e lëngut në tubacione 

Tubacionetshërbejnë për transportin e lengjëve. Në përgjithësi rrjedhja nëpër tubacione është nën 

trysni (e detyruar), por ka raste kur bёhet edhe me rrjedhje tё lirё. 

Diferenca e trysnisë nëdy seksionet e njëpasnjëshme të tubit shkakton rrjedhjen e lëngut. Rrjedhja 

në tubacione mund tëjetë : 

 

- E qëndueshme, kur prurja nuk ndryshon me kohën 

- E paqëndrueshme, kur prurja ndryshon në funksion të kohës 

 

Gjatë rrjedhjes së lëngut në tubacion krijohen humbje hidraulike gjatësore dhe vendore. 

Kur humbjet vendore janë< 5% të humbjeve të përgjithshme , tubacioni quhet i shkurtër, në të 

kundërt do të quhet tubacion i gjatë dhe në këtë rast humbjet e vendit nuk merren parasysh. 

Tubacioni që ka diametër të pandryshueshëm gjatë gjithë gjatësisë së tubit quheti thjeshtë . Në 

rastet kur seksioni është i ndryshueshëm në gjatësi quhet i përbërë. 

Tubacionet që transportojnë lëngje të ndryshme mund të lidhen midis tyre : 

- Në seri 

- Në paralel 

Kur disa tubacione lidhen me njëri tjetrin në formë degëzimesh që fillojnë nga një pikë dhe 

perfundojnë në një pikë tjetër, quhet rrjet tubacionesh. 

Rrjetet e tubacioneve mund të jenë : 

- Të hapura, kur rrjedhja përfundimtare shkarkon në atmosferë, 

- Të mbyllura, kur rrjedhja përfundimtare shkarkon në një rezervuar. 

Për rrjedhjet e qëndrueshme në tubacionet e lidhura në seri, prurja në të gjitha tubat është : 

Q1 = Q2 = Q3 = Qn = Q 

 

Kurse humbjet hidraulike janë : 

Hh = Hh1 + Hh2 + Hh3 + … Hhn 

 

Në tubacionet e lidhura paralel prurja jepet si më poshtë : 

Q1 = Q2 + Q3 + Q4 = Q5 
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Kurse humbjet hidraulike për dy degëzimet pavaresisht nga prurjet dhe gjatësia e tyre janë: 

 

Hh2 = Hh3 = 
  

   
 - 

  

   
 

 

 

 

Fig.3. Rrjedhja e lengut ne tubacione 

 

Rastet e mësipërme të përcaktimit të prurjes e humbjeve ilustrohen në figurat pёrkatёse. 

 

 

 

1.1.14. Llogaritja e tubacioneve 

 

Llogaritja hidraulike e tubacioneve qëndron në zgjidhjen e disa problemeve siҫ janë: 

-Përcaktimi i prurjes së një tubacioni kur dihet diametri dhe gjatësia e tij si dhe disniveli nga 

rezervuari në destinacion 

-Përcaktimi i disnivelit të nevojshëm në mënyrë që në një tubacion të dhënë të transmetohet një 

prurje e dhënë. 

-Përcaktimi i diametrit të nevojshëm të trupit që me një disnivel të njohur të realizohet një prurje e 

caktuar 

Pavaresisht nga kërkesat apo të dhënat për zgjidhjen e problemeve hidraulike të tubacioneve 

përdoren dy ekuacionet bazë : 

 

1- Ekuacioni i energjisë (Bernulit) për dy seksione të njëpasnjëshme 

 

Z1 + 
  

     
 + 

    
 

   
     

  

   
  

    
 

   
 +       

 

2- Ekuacioni i vazhdueshmërisë 
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Q = S1 * V1 = S2 * V2 = … Sn * Vn 

 

Ku – me 1,2,…n janë shënuar seksionet që merren në shqyrtim 

Hn –humbjet hidraulike midis dy seksioneve që shqyrtohen. Këto mund të jenëhumbje gjatësore 

dhe të vendit në varësi të formës gjeometrike tëtubacionit. 

 

1.1.15. Goditja hidraulike 

 

Në praktikë shpesh rrjedh nevoja e ndërprerjes së rrjedhjes së lëngut nga tubacioni.Në këto raste 

kur mbyllja e saraçineskës është e menjëhershme ndodh një fenomen që quhet goditje hidraulike. 

Me mbylljen e saraçineskës lëngu në tubacion vazhdon të lëvizë për inerci duke u vetëngjeshur si 

dhe duke shformuar tubacionin. 

Pas ngjeshjes së lëngut në gjithë gjatësinë e tubacionit fillon procesi i kundërt, pra i lëvizjes së 

lëngut në drejtim të kundërt të rrjedhjes. Kjo gjë përsëritet disa herë deri sa lëngu vendos ekuilibër. 

Kjo dukuri ndodh dhe me hapjen e menjëhershme të saraçineskës , në këtë rast trysnia në tub 

fillimisht bie dhe më pas rritet. 

 

Nga sa u shpjegua mëlart , goditja hidraulike është ndryshim i trysnisë në tub për shkak të 

ndryshimit të shpejtësisë së rrjedhjes së lëngut në të.Kur goditja hidraulike fillon me rritjen e 

trysnisë quhet positive, në rast të kundërt quhet negative. Goditja hidraulike është një proces i cili 

fillimisht formohet në afersi të objektit që e krijon(saraçineska)më tej ajo përhapet në të gjithë 

gjatësinë e tubacionit. Shpejtësia e përhapjes së goditjes varet nga : 

- Lloji i lëngut 

- Lloji i materialit të tubacionit 

- Diametri i tubit 

Kjo shpejtësi llogaritet me formulën : 

V gh= 
    

    
    

    

 

D – diametrii tubit 

σ – trashësia e paretit (murit)të tubit 

Ee – moduli i elasticitetit të lëngut 

Et -  modulii elasticitetit të tubit 

Për të përshkruar gjithë gjatësinë (vajtje – ardhje) e tubit duhet njëfarëkohe , e cila mund të 

llogaritet me formulën : 
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t =
   

   
 

 

Ndryshimi i trysnisë në tubacion si pasojë e goditjes hidraulike varet nga lloji i goditjes .Kur 

goditja është e drejte, është më e fuqishme se sa kur goditja është e zhdrejtë. Kur koha e mbylljes 

(tm) së saraçineskes është më e vogël se koha (t) e llogaritur më sipër, goditja hidraulike quhet e 

drejtë, në tëkundërt quhet e zhdrejtë. Rritja e presionit jepet sipa kësaj formule : 

 P = d * Vgh * V 

 

ku V ёshtё shpejtësia e rrjedhjes në tub para goditjes hidraulike. 

Dukuria e goditjes hidraulike në përgjithësi është e dëmshme sepse mund të shkatërroje tubacionet 

,prandaj duhet të merret parasysh gjatë llogaritjeve. 

Zvogëlimi i efekteve negative të goditjes hidraulike realizohet në disa forma: 

-zvogëlimi në maksimum i gjatësisë së tubit. Kjo gjë shkakton zvogëlimin e kohës (t) që tubi është 

nën ndikimin e goditjes dhe e kthen atë në goditje të zhdrejtë 

-rritja e kohës së manovrimit të hapjes dhe mbylljes së saraçineskes 

-perdorimi i dhomave të ajrit (hidroakumulator) që vendosen në pika të caktuara të tubacionit të 

cilat zbusin efektin (ndikimin) e rritjes së trysnisë në tub. 

Kushtet e nevojshme:  

- Klasë mësimore-kabineti i mekatronikës 

- Projektori, 

- Testi me shkrim dhe  çelesi i testit, 

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

- Mjete dhe materiale vizualizuese 

 

Deshmimi i Vlerësimit:  

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

e përvetësimit nga çdo nxënës të 5-7 kritereve të vlerësimit me karakter teorik. 

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

RM2 – Nxënësi monton  dhe demonton burimet e energjisë të sistemit hidraulikë - Pompat 

- përshkruaj pompat hidraulike; 

- renditë klasifikimin e pompave;  

- interpretojë paraqitjet e thjeshtësuara të pompave  me anën e simboleve standarde; 

- përshkruaj ndërtimin konstruktiv  , mënyrën e lidhjes  dhe funksionimin e pompave në  sistem 

hidraulik; 

- Vizatoj skemen e sistemit hidraulik qe permban pompen hidraulike.  

- Monton dhe demonton burimet e energjisë të sistemit hidraulikë – Pompat 

 

 

2. POMPAT 

 

2.1. Kuptimi dhe ndarja e përgjithshme e pompave 

Pompa është makinë punuese të cilës i jepet punë nga ndonjë makinë e fuqishme. Këtë 

punë mekanike pompa e transformon (shndërron) në energji të presioni të lëngut, e cila rrjedh 

nëpër të dhe gjatë kësaj siguron transport të fluidit. 

Edhe pse synimi i krejt pompave është i njëjtë, ato dallohen mes veti si për nga rrjedha e 

bartjes së energjisë, ashtu edhe sipas konstruktimit. Sipas parimit të veprimit, të gjitha pompat 

mund të ndahen në dy grupe: pompa vëllimore dhe dinamike. 

1. Te pompat vëllimore fluidi lëviz në bazë të ndryshimit periodik të vëllimit të fluidit 

brenda dhomës. Këtu bëjnë pjesë: 

- pompat pistonale me lëvizje drejtvizore translatore të pistonit 

- pompat me dhëmbëzorë dhe lëvizje rrotulluese të organit punues 

- pompat me krahë dhe lëvizje lëkundëse (oscilatorë) të organit punues 

 - pompat membranore me membranë oshiluese 

- pompat lakuese me lëvizje rrotulluese të organit punues etj. 

 

2. Te pompat dinamike fluidi lëviz nën ndikim të forcave që veprojnë mbi fluidin. Këtu 

bëjnë pjesë: 

- pompat me lopata (pompat centrifugale, diagonale dhe aksiale) 

 - pompat e stuhishme 

- pompat e rrymës (me gaz ose fluid të kompresuar) etj. 
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2.2.  Pompat vëllimore 

 

2.2.1. Pompat pistonale me veprim njëanësor dhe dyanësor 

Elementi punues te pompat pistonale është pistoni, që lëviz në mënyrë translatore dhe 

gjatë kësaj e thith dhe e shtyp fluidin punues. Pompat pistonale mund të kenë një ose më shumë 

cilindra, si dhe mundësi për rregullim të rrjedhjes. Në fig. 1. shihet një pompë pistonale me 

veprim njëanësor. 

Pompa pistonale vepron në mënyrën vijuese: 

Kur pistoni 8 lëviz nga PBV (pika e brendshme e vdekur) kah PJV (pika e jashtme e vdekur) në 

cilindrin 7 krijohet nënpresion, gjegjësisht vakuum. Për shkak të dallimit të presioneve në 

rezervuarin thithës 1 dhe në cilindrin 7, fluidi nëpërmjet shportëzës thithëse 2, gyppërcjellësit 

thithës 3, dhomës ajrore thithëse 4 dhe valvola thithëse 5 ngritet mbidhomën 6 në cilindrin 7 deri 

tek arritja e pistonit në PJV. Me këtë hapi i parë është kryer dhe me mbërritjen e pistonit në PJV 

ndërrohet kahja e tij e lëvizjes, gjegjësisht fillon hapi i dytë. Gjatë këtij hapi, nëpërmjet 

mekanizmit të lakores 10 pompës i transferohet puna e makinës së fuqishme (më së shpeshti 

elektromotorit). Pistoni 8 vepron me forcë të caktuar mbi fluidin dhe në këtë mënyrë bëhet 

zmadhimi i presionit në fluid. Nën ndikim të presionit valvola thithëse 5 mbyllet, ndërsa valvola 

shtypëse 11 hapet. Fluidi nëpërmjet valvolës shtypëse 11, dhomës ajrore kompresuese 12 dhe 

gyppërcjellësi kompresues 13 hip në rezervuarin kompresues 14. Ky proces zgjat deri në 

momentin para ardhjes së pistonit në PBV. Kur pistoni të vjen në PBV, kahja e lëvizjes ndryshon, 

mbyllet valvola kompresuese 11, hapet valvola thithëse 5 dhe cikli i ri fillon përsër 

 PVJ 

1. rezervuari thithes  

2. valvola thithëse 

3. dhoma 

4. cilindri 

5. pistoni 

6. bazamenti i pistonit 

7. mekanizmi i lakores 

8. valvola kompresuese 

9. dhoma ajrore kompresuese 

10. gyppërcjellësi kompresues 

11. rezervuari kompresu PBV                                                                      

 

Fig. 1  Pompa pistonale me veprim njëanësor 
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Para se të lëshohet pompa në punë, është e nevojshme që dhoma 6, gyppërcjellësi thithës 3, dhe 

dhoma ajrore thithëse 4 të mbushen me ujë për çpompim. 

Dhoma ajrore thithëse dhe ajo kompresuese shërbejnë që lëvizjen jostacionare ta shndërrojnë në 

stacionare (gjegjësisht t’i amortizojnë forcat inerciale që paraqiten gjatë procesit) dhe ato nuk 

mbushen plotësisht me fluid, ngase mbi fluidin tek ato ekziston një hapësirë ajrore. 

Shportëza thithëse 2 ka për detyrë t’i mënjanojë papastërtitë nga uji gjatë thithjes dhe në të 

zakonisht gjendet valvola e pakthyeshme. Pompa pistonale punën mekanike e shndërron në 

energji kompresuese (potenciale). Në fig.2 shihet pompa pistonale me veprim dyanësor. 

1 dhe 2 dhomat punuese 

 

3 dhe 4 valvolat kompresuese 

5 dhe 6 valvolat thithëse 

7 dhoma ajrore thithëse 

8 dhoma ajrore kompresuese 

9 gypi 

10 pistoni 

11 cilindri 

12 bazamenti i pistonit 

Fig.2 Pompa pistonale me veprim dyanë 

 

Gjatë kyçjes së makinës së fuqishme nëpërmjet bazamentit të pistonit 12 pistoni 10 fillon të 

lëvizë prej pozitës PBV kah pozita PJV. Vëllimi në dhomën 1 zmadhohet, duke krijuar vakuum 

gjatë kësaj dhe valvola thithëse 3 hapet. Nëpër të rrjedh fluid nga rezervuari dhe e mbush dhomën 

me fluid. Për atë kohë vëllimi në dhomën 2 zvogëlohet dhe krijon mbipresion, i cili e hap 

valvolën kompresuese 4 nëpër të cilin del fluidi dhe lëviz kah sistemi hidraulik. 

 

Kur pistoni 10 do të arrijë në PJV, ai menjëherë fillon të kthehet kah PBV, me ç’rast dhoma 1 

fillon të zvogëlohet dhe të krijohet mbipresion në të, ndërsa dhoma 2 zmadhohet dhe krijohet 

nënpresion. Fluidi fillon ta mbushë dhomën 2 të rezervuarit nëpërmjet valvolës thithëse 6, ndërsa 

nga dhoma 1 fillon të dalë kah sistemi hidraulik nëpër valvolën kompresuese 3. 

Prej këtu shihet se te kjo pompë për një lëvizje të pistonit prej PBV kah PJV ka një thithje dhe një 

shtytje, ndërsa për një cikël të pompës dy thithje dhe dy shtytje të fluidit. Në këtë mënyrë shtyhet 

(kompresohet) dy herë më shumë fluid në krahasim me pompën pistonale me veprim njëanësor. 

Dhoma ajrore thithëse 7 dhe dhoma kompresuese 8 shërbejnë për zvogëlim të pulsimeve të 

fluidit. 
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2.2.2  Pompa pistonale aksiale dhe rrezore (radiale) 

 

Te pompat pistonale aksiale, cilindrat janë të vendosur aksialisht, gjegjësisht paralel me aksin 

(boshtin) e bllokut cilindrik. Në fig.3 shihet pompa pistonale aksiale me pllakë të pjerrtë, ku aksi 

i bllokut cilindrik përputhet me aksin e mekanizmit lëvizës. Pjesë përbërëse të pompës pistonale 

aksiale me pllakë të pjerrtë janë: 

 

1.  shtëpiza e palëvizshme 

2.  mekanizëm lëvizës 

3.  pistonat 

4.  blloku cilindrik 

5.  pllakat rrëshqitëse 

6.  pllaka e pjerrtë 

7.  gëzhoja me unazë 

8.  fundi i cilindrit 

9.  pllaka shpërndarëse 

Fig. 3 Pompa pistonale aksiale me pllakë të pjerrtë 

 

Kur mekanizmi lëvizës 2 rrotullohet, atëherë edhe blloku cilindrik 4 fillon të rrotullohet bashkë 

me gëzhojën 7, fundin e cilindrit 8, pistonat 3 dhe me pllakat rrëshqitëse 5. Me ndihmën e 

pllakave rrëshqitëse 5 pistonat 3 mbahen për pllakën e pjerrtë 6.  

 

Gjatërrotullimit pistonat 3 në bllokun cilindrik 4 lëvizin dhe e mundësojnë thithjen, gjegjësisht 

kompresimin e fluidit punues. Prurja dhe largimi i fluidit bëhet nëpërmjet dy hapjeve brenda 

pllakës shpërndarëse 9, e cila është e shtrënguar fort për shtëpizën 1.  

 

Përmes hapjeve në pllakën shpërndarëse 9 cilindrat janë të lidhur me rezervuarin. Fundet e 

pistonave 3 kanë formë rrethore dhe janë të vendosura në pllakat rrëshqitëse 5. 

 Pllaka e pjerrtë 6 rri nën kënd konstant në krahasim me sipërfaqen normale të mekanizmit 

lëvizës 2 dhe me këtë mundëson rrjedhje konstant 
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Në fig.4  shihen fazat e bartjes të fluidit punues me anë të pompës pistonale aksiale me pllakë të 

pjerrtë. 

Fig.4 fazat e bartjes të fluidit punues me anë të pompës pistonale aksiale me pllakë të pjerrtë. 

Te pompat pistonale aksiale me pllakë të pjerrët mund të mbindërtohet mekanizëm për rrotullim 

të pllakës së pjerrët në raport me pozitën e mesme, me çka rregullohet rrjedhja. 

 

Pompat pistonale aksiale funksionojnë në presione të mesme dhe të larta dhe kanë rrjedhshmëri të 

madhe. Kanë masë dhe vëllim të vogël krahasuar me njësi të fuqisë. Koeficienti i shfrytëzimit 

është i madh. Koeficienti vëllimor i shfrytëzimit mund të sillet rreth ηv = 0,95, kurse koeficienti i 

përgjithshëm i shfrytëzimit mund të shkojë edhe deri në η = 0,9. 

 

Te pompat pistonale rrethore (radiale), cilindrat janë të shpërndarë në mënyrë radiale përreth 

rotorit. Në fig.5  shihet një pompë pistonale radiale, pjesët përbërëse të së cilës janë: 

 

 

 

 

 

1 shtëpiza 

2 mekanizmi 

lëvizësekscentrik 

3 elementet epompës 

(3.1;3.2;3.3) 4 pistoni 

5 valvola thithëse 

6 valvola për shtypje 

 

 

Fig.5 Pompë pistonale radiale 

 

Te kjo pompë pistonat janë të radhitur radialisht ndaj mekanizmit lëvizës. Çdo element i pompës 

paraqet pompë pistonale të përforcuar për shtëpizën 1. Pistonat 3.1; 3.2 dhe 3.3 lëvizin
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nën ndikim të mekanizmit lëvizës ekscentrik 2 dhe sustave dhe kështu veprojnë sipas një hapi të 

dyfishtë (thithje dhe kompresion) për një rrotullim të boshtit ekscentrik. Fluidi thithet përmes 

hapjes aksiale te mekanizmi lëvizës ekscentrik (shigjeta e bardhë te mekanizmi lëvizës) dhe 

nëpërmjet hapjeve radiale gjatë zmadhimit të vëllimeve të dhomave punuese e mbush hapësirën 

thithëse.  

 

Valvola thithëse 5 paraqet pllakë ventiluese, e cila nga ana e brendshme është e shtrënguar me 

sustë të dobët në tehun e çepit. Me lëvizjen e pistonit të elementit të pompës 3.1 kah qendra 

(mekanizmi lëvizës), zmadhohet vëllimi i dhomës punuese. Pllaka ventiluese lëviz kah cilindri 

për shkak të zvogëlimit të presionit në cilindër dhe kështu mundëson lejimin e derdhjes së fluidit 

në cilindër.  

 

Kur boshti ekscentrik vepron mbi pistonin dhe e shtyn kah jashtë, ai me anë tëpresionit të fluidit 

dhe të sustës e kthen pllakën ventiluese në pozitë të mbyllur (pozita 3.2). Me rrotullim të 

mëtjeshëm të boshtit ekscentrik ngritet topthi i valvolës për shtypje dhe fluidi nga cilindri shkon 

në qarkun kompresues (elementi 3.3) kah instalimi i sistemit. 

Përveç kësaj pompe me tri elemente të pompës, ekzistojnë edhe konstruksione me pesë dhe shtatë 

elemente të pompës. 

 

Pompat pistonale radiale punojnë në presione të mesme dhe të larta, mirëpo rrjedhja e fluidit është 

më e vogël në krahasim me pompat pistonale aksiale. Koeficienti i shfrytëzimit është i njëjtë si te 

pompat pistonale aksiale, ndërsa masa dhe vëllimi ndaj njësisë së fuqisë janë më të mëdha.
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2.2.3  Pompa dhëmbëzore 

Pompa dhëmbëzore në fig. 6 është ndërtuar më dhëmbëzorë të dhëmbëzuar ngajashtë. 

Elemente punuese të kësaj pompe janë dhëmbëzorët, ndërsa pjesa mes dhëmbëzorëve paraqet 

dhomën punuese. Pompa dhëmbëzore me dhëmbë të kahëzuar nga jashtë përbëhet nga një çift 

dhëmbëzorësh të impenjuar reciprokisht dhe të vendosur në trupin e pompës. Pompa e fiton 

energjinë mekanike nga motori i punës nëpërmjet mekanizmit lëvizës 5. Në trupin e pompës 

ekziston zgavra thithëse 6 që është e lidhur me rezervuarin dhe zgavrën kompresuese 7 të lidhur 

gjithashtu me qarkun kompresues. 

 

1 shtëpiza 

2 dhëmbëzori fuqidhënës 

3 dhëmbëzori fuqimarrës 

4 dhoma punuese 

5 mekanizmi lëvizës i punës 

6 zgavra thithëse 

7 zgavra kompresuese 

 

Fig.6  Pompa dhëmbëzore me dhëmbë të kahëzuar nga jashtë 

 

Kur mekanizmi lëvizës 5 rrotullohet, atëherë rrotullohet edhe dhëmbëzori fuqi-dhënës 2, i cili 

pastaj e rrotullon dhëmbëzorin fuqimarrës 3 për shkak se janë të ndërlidhur mekanikisht. Gjatë 

rrotullimit të dhëmbëzorëve, dhëmbëzat e shtyjnë fluidin punues nga dhomat punuese (hapësirës 

ndërdhëmbore) kah qarku kompresues, ndërsa zbrazëtira që ngel mes dhëmbëzave shkakton 

thithje të fluidit punues nëpër qarkun thithës. Fluidi kështu i kapur e çon çdo dhomë punuese 

(ndërdhëmbëzorë) në periferi të dhëmbëzorëve në drejtim të qarkut kompresues. Mund të ndodhë 

që dhëmbëzat ta mbyllin hapësirën ndërdhëmbëzore para se të shtyhet i tërë fluidi. Që të evitohen 

presione të larta dhe goditje të mundshme, në bllokun ebazamenteve lihen kanale të vogla për 

shkarkim, të cilat janë të lidhura me qarkun kompresues. 
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dalje 

 

 

 

 

 

 

  

Hyrja 

Fig.7. pompa me dhembëzor 

 

Në fig. 8 shihen fazat e transportimit (bartjes) të fluidit nëpër pompat dhëmbëzore me 

dhëmbëza të drejtuara kah jashtë. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.8  Fazat gjatë transportimit të fluidit te pompat dhëmbëzore me dhëmbëza të 

drejtuara kah jashtë 
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Në fig.9 është kallëzuar ndërlidhja e pjesëve të pompës dhëmbëzore në një njësi komplete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Fig.9 Ndërlidhja e pjesëve përbërëse të pompës dhëmbëzore 

 

Përveç pompave dhëmbëzore me dhëmbëza të drejtuara kah jashtë, ekzistojnë edhe pompa 

dhëmbëzore me dhëmbëza të drejtuara brenda Fig.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.10 Pompë dhëmbëzore me dhëmbëza të drejtuara brenda 

 

Pjesët përbërëse dhe parimi i punës të kësaj pompe janë të njëjta sikur te pompa dhëmbëzore me 

dhëmbëza të drejtuara kah jashtë. 

Në fig.11 shihen fazat e transportimit të fluidit në këto pompa. 
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Fig.11 Fazat gjatë transportimit të fluidit te pompat dhëmbëzore me dhëmbëza të 

drejtuara brenda 

 

Pompat dhëmbëzore janë të thjeshta për përpunim, mirëmbajtje dhe operim. Mund të përdoren në 

temperatura të ndryshme (prej -20
0
С deri +80

0
С) dhe në lartësi të ndryshme mbidetare. Kanë 

vëllim dhe masë të vogël në raport me njësi fuqie dhe kanë jetë të gjatë pune. Mangësi e këtyre 

pompave është zhurma e madhe gjatë punës në presione të larta dhe gjatë numrit të lartë të 

rrotullimeve. Më së shpeshti punojnë në presione të ulëta dhe të mesme (deri 250 bar) dhe kanë 

relativisht rrjedhshmëri të madhe. Koeficienti vëllimor i shfrytëzimit sillet rreth ηv = 0,9 - 0,95, 

ndërsa koeficienti i përgjithshëm i shfrytëzimit sillet rreth η = 0,8 – 0,85. 

 

Këto pompa ndërtohen që të kenë kahje të majtë dhe të djathtë të rrotullimit të mekanizmit dhe 

mund të punojnë vetëm në kahjen e përcaktuar paraprakisht. 

Nëse në mekanizmin boshtor të punës veprojnë forcat aksiale dhe radiale, brenda pompës është 

montuar bazament boshtor plotësues për absorbimin e këtyre forcave. Te disa pompa dhëmbëzore 

që punojnë në presione të mesme, ekziston një pajisje për rregullim automatik të hapësirës së 

zbraztë mes dhëmbëzave dhe trupit të pompës, me anë të së cilës arrihet koeficient më i lartë i 

shfrytëzimit. 

 

Fluidi punues te këto pompa duhet të ketë cilësi lyerëse, ngase çiftit të dhëmbëzave të ndërlidhura 

ju duhet lyerje. Ky fluid duhet të jetë i pastër për arsye se bëhet harxhimi i dhëmbëzave e me këtë 

devijohen karakteristikat e pompës (rrjedhja dhe presioni). 

 

Më së shumti përdoren për transport të vajit për lyerje te makinat e ndryshme, si te sistemi për 

rregullim i turbinave dhe të ngjashme. 
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2.2.4  Pompa fletëzore 

 

Elemente punuese te këto pompa janë fletëzat. Pjesët përbërëse të pompës në fig.12 

janë: 

 

 

1 shtëpiza 

2 qarku thithës 

3 

qarkukompre

sues 4 rotori 

5 fletëzat 

Fig.12 Pompa fletëzore 

 

Fletëzat e pompës 5 shpesh janë rrezore (radiale), të montuara në rotor 4, e më rrallë në shtëpizë 

1. Gjatë rrotullimi të rotorit 4 të vendosura në mënyrë ekscentrike në shtëpizë 1, fletëzat 5 

mbështeten mbi sipërfaqen e brendshme të statorit, duke hyrë dhe dalë nga bazamentet e veta nën 

ndikim të forcës centrifugale, varësisht nga ekscentriciteti. 

 

Dhomat punuese te kjo pompë janë hapësira mes fletëzave, statorit dhe rotorit. Dhomat gjatë 

rrotullimit e ndryshojnë vëllimin e vet. Kur vëllimi zmadhohet, presioni zvogëlohet dhe fluidi 

thithet nëpër qarkun thithës. Fletëzat 5 tërhiqen nën ndikim të forcës centrifugale dhe e mbyllin 

dhomën. Përgjatë rrotullimit të mëtutjeshëm, vëllimi i dhomave punuese zvogëlohet, presioni 

zmadhohet, fletëzat tërhiqen kah bazamenti i rotorit dhe fluidi punues kompresues shtyhet kah 

qarku kompresues. 

Në fig.13 shihen fazat e transportimit të fluidit në pompat fletëzore. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.13 Fazat e transportimit të fluidit në pompat fletëzore 
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Pompat fletëzore janë të thjeshta për konstruktim, operim dhe mirëmbajtje. Punojnë në presione të 

ulëta dhe të mesme dhe kanë rrjedhshmëri të madhe. 

 

 Masa dhe vëllimi i tyre ndaj njësisë së fuqisë janë të vogla dhe gjatë punës janë të qeta dhe pa 

zhurmë. Janë të përshtatshme për përdorim te sistemet hidraulike në automjete. Janë të ndjeshme 

në presione goditëse, të cilat mund t’i thyejnë fletëzat. Koeficienti vëllimor i shfrytëzimit 

mesatarisht sillet rreth ηv = 0,85, ndërsa i përgjithshmi rreth η = 0,7. 

Ekzistojnë pompa fletëzore te të cilat rrjedhja mund të rregullohet me ndërrim të ekscentricitetit. 

 

2.2.5  Pompa dredhore 

Si elemente punuese në pompën dredhore përdoren mbështjellës dredhor me profil të adaptuar për 

thithje dhe kompresim të fluidit punues. Këtu, dhoma punuese paraqet hapësirën mes 

mbështjellësve dredhorë dhe trupit të pompës. 

 

Në fig.14 shihet një pompë dredhore me tre mbështjellës dredhorë, pjesët përbërëse të të cilit janë: 

 

 

 

 

1. shtëpiza 

2. mbështjellësi i 

mesëm dredhor 3. 

mbështjellësit 

anësor dredhor 4. 

qarku thithës 5. 

qarku kompresues 

 

Fig.14 Pompa dredhore 

 

Mbështjellësi i mesëm dredhor ka përdredhje të djathtë (d.m.th. kahje të rrotullimit të akrepave të 

orës) dhe gjithashtu paraqet mekanizmin fuqidhënës, ndërsa mbështjellësit anësorë janë 

fuqimarrës dhe me përdredhje të majtë. Mbështjellësi dredhor fuqidhënës pranon lëvizje rrethore 

nga mekanizmi lëvizës i punës dhe e përcjell atë lëvizje te mbështjellësit dredhor fuqimarrës.
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Dhoma punuese është e mbyllur dhe zhvendoset gjatë rrotullimit prej anës thithëse kah ajo 

kompresuese. Gjatë numrit konstant të rrotullimeve të mekanizmit lëvizës mundësohet rrjedhje 

konstante. Koeficienti i shndërrimit mes mbështje-llësit fuqidhënës dhe mbështjellësve fuqimarrës 

është i barabartë me 1. 

 

Pompat dredhore përdoren për presione të ulëta dhe të mesme dhe kanë rrjedhje të madhe. 

Shquhen me të qenurit kompakt si dhe me punën e sigurt dhe pa zhurmë. 

 

Këto pompa përdoren në industrinë e naftës, atë të ushqimit si dhe në degë të tjera industriale. 

Koeficienti i shfrytëzimit sillet rreth η = 0,7. 

 

2.2.6 Pompa membranore 

 

Pompa membranore i përket grupit të pompave vëllimore. Si element pune përdoret membrana e 

përpunuar nga stofi special me gomë. 

 

Në fig.15 shihet një pompë membranore. Nëpërmjet llozit (levës) 2 dhe tërheqësit 3 lëvizja 

rrethore nga pika ekscentrike 1 i përcillet membranës 4. Me tërheqje të membranës 4 teposhtë, 

zmadhohet vëllimi mbi të, gjegjësisht zvogëlohet presioni në dhomën punuese, rrjedhimisht hapet 

valvola thithëse 6, i cili e thith fluidin punues në dhomën punuese. 

 

 Gjatë kësaj fluidi punues rrjedh nëpër qarkun thithës 9 dhe kalon nëpër filtrin e ashpër 10. Me 

rrotullim të mëtutjeshëm të boshtit ekscentrik, susta 11 e kthen llozin 2 dhe tërheqësin 3 prapa në 

pozitën fillestare, për shkak se susta 5 e ngre membranën 4me ç’rast zmadhohet presioni në 

dhomën punuese, mbyllet valvola thithëse 6, ndërsa valvola kompresuese 7 hapet dhe fluidi 

punues shtyhet nëpër qarkun kompresues 12. 
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1. boshti ekscentrik i mekanizmit punues 

2. mekanizmi punues 

3. llozi 

4. tërheqësi 

5. membrana 

6. susta e membranës 

7. valvola thithëse 

8. valvola kompresuese 

9. kapaku 

10.qarku thithës 

11. filtri i ashpër 

12. susta e llozit 

13.qarku kompresues 

 

Fig.15 Pompa membranore 

 

Në fig.16 janë shfaqur fazat e transportimit të fluidit punues me pompë membranore. 

 

 

 Fig.16 Fazat e transportimit të fluidit punues me pompë membranore 

 

Kjo pompë përdoret për rrjedhje të vogla dhe presione të ulëta. Shquhet me konstruksion të 

ngjeshur dhe nuk ka pjesë që i nënshtrohen harxhimit intensiv, prandaj mund të përdoret për 

transport të fluideve agresive. Më së shumti përdoret për furnizim me karburant të motorëve 

OTO, shkaku i përshtatshmërisë së rrjedhjes sipas harxhimit. 
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2.2.7  Pompa centrifugale 

 

Pompat centrifugale janë pompa me lopatëza dhe bëjnë pjesë në pompat dinamike që bartin fluid 

nën ndikim të forcave dinamike, e në këtë rast nën ndikim të forcës centrifugale. 

Kjo pompë (fig. 17) përbëhet nga qarku i punës, që është i përforcuar me thumb në mekanizmin 

lëvizës, e cila nga ana tjetër merr fuqi nga ndonjë makinë të fuqishme (më së shpeshti 

elektromotor). Qarku i punës përbëhet nga lopatëzat e lakuara dhe është i mbyllur brenda 

shtëpizës së palëvizshme spirale. Fluidi punues vjen në pompë nëpërmjet qarkut thithës, i cili në 

fund të tij ka shportëz thithëse dhe lëviz përgjatë qarkut prej qendrës kah periferia gjegjësisht e 

qarkut kompresues. 

 

 

 

Fig.17 Pompa centrifugale njëshkallore 

 

Këto pompa quhen centrifugale sepse punojnë në bazë të forcës centrifugale që krijohet gjatë 

rrotullimit të qarkut punues. 

Që të lëshohet në punë, trupi i saj dhe gyppërcjellësi thithës mbushen me fluid. Gjatë rrotullimit të 

qarkut punues, fluidi që i mbush kanalet mes lopatëzave, nën ndikim të forcës centrifugale 

kompresohet kah periferia dhe e lëshon qarkun me shpejtësi të madhe (përafërsisht 15 m/s), me 

ç’rast hyn në shtëpizën spirale, e prej andej në gyppërcjellësin kompresues 
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Gjatë rrotullimit të qarkut punues, veprimi i forcës centrifugale është i pandërprerë, që rezulton 

me thithje të vazhdueshme të kompresionit të fluidit në pompë. 

Shtëpiza spirale shërben për largim të vazhdueshëm dhe të njëtrajtshëm të fluidit prej daljes së 

qarkut punues kah qarku kompresues. Përveç kësaj, ajo (shtëpiza) kontribuon edhe për zvogëlim 

të shkallëzuar të shpejtësisë së fluidit gjatë kalimit të energjisë kinetike nëpër qarkun punues në 

energji të presionit. 

Pompa në fig.17 është pompë centrifugale njëshkallore. Përveç pompave centrifugale njëshkallore 

ekzistojnë edhe pompat centrifugale shumëshkallore. Ato konstruktohen ashtu që implementohen 

më shumë qarqe punuese, me çka zmadhohetmundi (lartësia e presionit) i pompës, sepse mundi i 

përgjithshëm është i barabartë me shumën e mundeve që i krijojnë qarqet punuese veç e veç. 

Në fig.18 shihet një pompë centri-fugale shumëshkallore 

(katërshkallore). 

Nga figura shihet se fluidi lëviz nga njëri qark punues në 

tjetrin nëpërmjet lopatëzave bartëse deri te qarku 

kompresues. Numri i qarqeve punuese varet nga mundi 

që duhet ta realizojë pompa. Pompat e këtilla 

konstruktohen me anë të dy a më shumë çifteve të 

qarqeve punuese dhe të lopatë-zave bartëse. Çdo qark 

punues së bashku me lopatëzat bartëse paraqet një 

shkallë. 

Pyetje për përsëritje: 

1. Ç’janë pompat dhe si ndahen? 

2. Përse shërbejnë dhomat ajrore në pompë? 

3. Shpjego procesin e thithjes dhe kompresionit të fluidit te pompat. 

4. Cilat janë pjesët përbërëse të llojeve përkatëse të pompave dhe përshkruaje parimin e 

punës së tyre. 

5. Prej se varet numri i qarqeve punuese te pompat centrifugale shumëshkallore? 

6. Çfarë llojit i përket shndërrimi i energjisë te pompat? 

7. Cilat pompa bëjnë pjesë në pompat vëllimore? 

8. Sa qarqe punuese ka pompa centrifugale katërshkallore? 

9. A mund të bartet ujë me pompat dredhore? Shpjego. 

10. Të çfarë lloji mund të jenë pompat dhëmbëzore? 

 

 

 

Fig.18. Pompa centrifugale 

shumëshkallore 
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2.3.  Ushtrimi 1 

 

Ndërtimi i një stacioni hidraulik të punës 

Rezultatet mësimore 

Pas përfundimit të këtij ushtrimi:  

 Do të jesh i familjarizuar me ndërtimin dhe funksionimin e pompës hidro. 

 Do të jesh i familjarizuar me karakteristikat më të rëndësishme të një pompe hidro.  

 Do të jesh në gjendje të përzgjedhësh një njësi të fuqisë hidraulike bazuar në kërkesat e 

specifikuara.  
 

Përshkrimi i problemit  

Një vend i ri hidraulik i punës duhet të ndërtohet në departamentin e trajnimit. Është përdorur 

madhësia e produkteve NG 4. Presioni maksimal i operimit është i limituar me 6 MPa (60 bar). 

Një prizë elektrike 230 V AC është në dispozicion. Një njësi e përshtatshme hidraulike e fuqisë 

duhet të përzgjidhet. 

Plani  

 

 

Stacioni hidraulik i punës 
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2.4 Detyrat  
 

1. Përshkruaj ndërtimin dhe funksionimin e një pompe hidro. 

2. Llogarit normën vëllimore të rrjedhës së një pompe hidro. 

 ave  

 Libri mësimor i hidraulikës 
 

1. Përshkrimi i ndërtimit dhe funksionimit të një pompe hidro 

 

 

Informacion 

Pompat hidro janë pompa zhvendosëse, të cilat funksionojnë bazuar në “thithje dhe 

zhvendosje”.  

Dallojmë tri tipe bazë të pompave hidro bazuar në vëllimin e zhvendosjes: 

• Pompa e zhvendosjes konstante: Vëllim konstant i zhvendosjes 

• Pompa e zhvendosjes së ndryshuesshme:  Vëllim i rregullueshëm i zhvendosjes 

• Pompa kontrolluese: Vëllimi i zhvendosjes është i kontrolluar bazuar në presion,   

normën e rrjedhës dhe fuqinë 

 

Pompa hidro gjeneron rrjedhë vëllimore (por jo presion). Shkalla e dërgesës për revolucion dhe 

shpejtësia e ngasjes diktojnë shkallën e dërgesës së pompës, e cila është e specifikuar në litra për 

minutë.  

 

Presioni shfaqet vetëm si rezultat i rezistencës së dërgesës së pompës, për shembull rezistencën 

e rrjedhës, rezistencën e ngarkesës si dhe suazat e valvulës së lirimit të presionit. Presioni është i 

 

 

 

specifikuar në MPa ose bar Përshkruaj funksionin e manometrit të paraqitur në figurë.. 
Diagragmi i një manometri, 1: fluidi i bllokuar, 2: dhoma e presionit, 3: dhoma e thithjes 
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Manometrat janë pompa të zhvendosjes konstante, ngase vëllimi i zhvendosur, i cili është i 

përcaktuar nga hendeku dhëmbit të manometrit është i pandryshueshëm. 

 

Manometri funksionon në bazë të parimeve në vijim: 

 një rrotë e manometrit është e lidhur me njësinë ngasëse, përderisa tjetra rrotullohet 

krahas me te përmes dhëmbëve. 

 si rezultat i rritjes së vëllimit, i cili shfaqet kur një dhëmb lë hendekun e një dhëmbi të 

manometrit, vakumi i pjesërishëm gjenerohet në dhomën e thithjes. 

  Fluidi hidraulik mbush dhomën e dhëmbit dhe përçohet krahas murit të strehuar dhe në 

dhomën e presionit. 

 Këtu, fluidi hidraulik është i zhvendosur nga dhoma e dhëmbit në linjën hidraulike nga 

dhëmbi, i cili pastaj futet në hendeqet e dhëmbit.  

 

 

Shënime rreth trajnimit 

Fluidi i ngujuar është vendosur në hendekun e dhëmbit midis dhomës së thithjes dhe dhomës së 

presionit. Kjo është përshtatur me dhomën e presionit përmes një të çare, ngase majat e presionit 

përndryshe do të shfaqeshin për shkak të ngjeshjes së vaijt të ngujuar, i cili do të rezultonte në 

zhurmë dhe shkatërrim të pompës.  

 

Sasitë rrjedhëse të vajit të pompës janë përcaktuar nga madhësia e hendeqeve (midis strehimit, 

kreshtave të dhëmbëve, dhe anëve të dhëmbëve), mbivendosja e manometrave, viskozitetit dhe 

shpejtësisë.  

 

a) Emërto simbolin e qarkut të paraqitur më poshtë dhe përshkruaj me pak fjalë funksionin e 

komponenteve të tij. 

 

 

Simbolet e qarkut për një njësi të fuqisë hidraulike 
 

 

1. Motorri elektrik me një drejtim të vetëm të rrotullimit 

 Nxitje për pompa hidro   

 

2. Pompa hidraulike  

P T

M

1

4

2 3
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 Pompë me normë konstante të dërgesës. Norma rrjedhëse volumetrike didktohet nga 

shpejtësia e motorrit dhe zhvendosja e vëllimit për vërtitje. 

 

3. Manometri 

 Tregon presionin e përhapur me tolerancë të specifikuar. 

 

4. Valvula e lirimit të presionit 

 Valvula e rregullueshme e lirimit të presionit paa port të kthimit të vajit. Valvula nis të 

hapet kur arrihet niveli i rregullueshëm i presionit. 

Përshtat komponentet individuale të njësisë së fuqisë hidraulike me numrat korrespondent në 

figurën e paraqitur.  

Diagram skemor i një njësie të fuqisë hidraulike 
 

 

 

 

 

 

Komponenti Përshkrimi (emërtimi) 

6 Përdredhësi tharës 

3 Dhoma thithëse 

2 Tuba thithëse 

10 Ventilimi me filter ajri 

4 Pllaka e moderimit  

8 Filteri mbushës 

9 Indikatori nivel - mbushës, niveli – mbushës maksimal 

7 Indikatori nivel - mbushës, niveli – mbushës minimal 

1 Motorri dhe pompa 

11 Kthyesi  

5 Dhoma kthyese 
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2. Kalkulimi i normës vëllimore të rrjedhës së një hidro pompe 

 

 

Informacion 

Vëllimi i zhvendosjes V (poashtu i njohur si norma/ shkalla e dërgesës ose vëllimi i përfshier) 

është matja e madhësisë së pompës. Emërton vëllimin e lëngut, i cili dërgohet nga pompa për 

rrotullim (ose goditje).  

 

Vëllimi i lëngut të dërguar për minutë është norma e emërtuar e rrjedhës volumetrike q. Kjo 

rezulton nga zhvendosja e vëllimit V dhe shpejtësia në RPM n: 

 
q n V   

 

– Kalkulo normën vëllimore të rrjedhës së një manometri. 

 

E dhënë  

 Shpejtësia    n = 1450 RPM 

 Vëllimi i zhvendosjes   V = 2.8 kubik cm (për rrotullim) 

E dëshiruar 

 Norma e rrjedhës q në l/min. 

 

Kalkulimi 

 

3 3
3

  
1 cm dm l

1450 2.8 cm = 4060 = 4.06  = 4.06
min min min min

  q n V  

 

 

 

Informacion 

Fuqia mekanike është konvertuar në fuqi hidraulike nga pompat, gjatë të cilave energjia humb 

paraqitjen që është shprehur në formë të shkallës së efikasitetit të pompës.  

 

Fuqia efektive Phyd e gjeneruar nga popma varet nga presioni operues p dhe norma efektive e 

rrjedhës vëllimore qeff. Fuqia efektive kalkulohet me ekuacionin: 

 

hyd effP p q   

 

Efikasiteti vëllimor është raporti midis normës efektive të rrjedhës vëllimore të pompës dhe 

normës së rrjedhës vëllimor të kalkuluar në teori.  

 

eff
vol

th

q

q
   

 

th thq V n   

 

eff th volq V n    
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Kalkulimi i efikasitetit të një hidro pompe 

 

– Kalkulo efikasitetin e një hidro pompe. 

 

E dhënë  

 Shpejtësia     n = 1450 RPM 

 Vëllimi i zhvendosjes    V = 6.5 kubik cm (për rrotullim) 

 Norma efektive e rrjedhës vëllimore eff

l
8.6

min
q  në 100 bar 

E dëshiruar 

 Efikasiteti vol 

Kalkulimi  

3
th

1 l
6.5 cm   1450  = 9.4

min min
q   

 

eff
vol

th

l
8.6

min  = 0.92 = 92 %
l

9.4
min

q

q
    

3. Përzgjedhja e një njësie të fuqisë hidraulike 

 

Informacion 

Pjesë nga tri fletët e të dhënave për njësi të fuqisë hidraulike janë përfshier mëposhtë. Zgjidh 

njësinë e fuqisë e cila përmbush kushtet në vijim: 

• Motorr ngasës me 230 V tension nominal  

• Frekuenca: 50 Hz 

• Norma e dërgesës në shpejtësi nominale: 2.2 l/min. 

• Pesha pa vaj: maksimum 20 kg 

 

 

Përgjithshme HA-5L-230-50 HA-5L-110-60 HA-20L-400-50 

Dimensionet 
Gjatësia 
Gjerësia 
Lartësia 

 
580 mm 
300 mm 
180 mm 

 
580 mm 
300 mm 
180 mm 

 
580 
300 

180 mm 

Pesha 
Zbrazët 
Me vaj 

 
19 kg 
24 kg 

 
19 kg 
24 kg 

 
19 kg 
29 kg 

 

 

Specifikacionet 
elektrike 

HA-5L-230-50 HA-5L-110-60 HA-20L-400-50 

Motorri Alternimi aktual, një 
– fazë 

Alternimi aktual, një - 
fazë 

Alternimi aktual, 3- 
faza 

Fuqia nominale 650 W 550 W 550 W 

Tensioni nominal 230 V 110 V 400 V 

Frekuenca 50 Hz 60 Hz 50 Hz 

Shpejtësia nominale 1320 RPM 1680 RPM 1390 RPM 

Mbrojtja IP 20 IP 20 IP 20 

Cikli i punës 50% 50% 100% 
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Hidraulikë HA-5L-230-50 HA-5L-110-60 HA-20L-400-50 

E mesme Vaj mineral, i rekomanduar: 22 cSt (sq. mm / s) 

Dizajni i pompës Manometër i jashtëm 

Norma gjeometrike e 
dërgesës 

1.6 kubik cm 1.6 kubik cm 1.6 kubik cm 

Norma e dërgesës në 
shpejtësi nominale 

2.2 l/min. 2.7 l/min. 2.2 l/min. 

Presioni operues 0.5 deri 6 MPa (5 deri 60 bar) 

Rregullimi Manual 

Manometri që tregon 
vargun 

0 deri 10 MPa (0 deri 100 bar) 

Manometri klasa e 
cilësisë 

1.6 

Kapaciteti i rezervuarit 
të vajit 

Përafërsisht 5 litra Përafërsisht 5 litra Përafërsisht 10 litra 

Filteri kthyes shkalla e 
filtrimit 

90 m 

Konektimi (lidhja) Një prizë e shpejtë bashkimi (çiftëzimi) secilën për P dhe  T, një 
bashkim (çiftëzim) për linjën deri te tanku deponues, një lidhje për 

enën e matjes shkarkuese 

 

– Cilën njësi të fuqisë hidraulike ke përzgjedhur? Jip arsye për zgjedhjen tënde. 

 

Njësia e fuqisë hidraulike me emërtim HA-5L-230-50 është përzgjedhur. Përmbush kushtet 

specifike në vijim: 

• Motorri ngasës me 230 V tension nominal 

• Frekuenca: 50 Hz 

• Norma e dërgesës në shpejtësi nominale: 2.2 l/min. 

• Pesha pa vaj: maksimum 20 kg 

 

 

Detyra 1: 

 Te demontohet dhe montohet nje nga llojet e  pompave hidraulike nga sitemi hidraulikë dhe te 

sigurohet funksionalitetin e saj. Procesi i punes mbeshtetet me skema te sistemit hidraulik dhe liste 

kontrolli.  

Lista  e kontrollit për demontimi dhe montimin e pompes hidraulike përmbanë: 

- Perzgjedhjen e veglave te punes; 

- Leximin e skemes se sistemit hidraulike; 

- Leximin e skemes se pompes hidraulike; 

- Lirimin e pompes nga gypat e sistemit hidraulik; 

- Heqjene pompes nga sistemi hidraulikë; 

- Vendosjen e pompes hidraulike ne tavolinen e punes; 

- Demontimin e pjesëve te pompes hidraulike; 

- Zevendesimin e pjesëve te pompes hidraulike; 

- Zevendesimin e hermetizuesve ne pompë hidraulike; 

- Vendosjen e pompes ne sistemin hidraulikë;  
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- Lidhjen e gypave te sistemit hidraulik ne pompen hidraulike; 

- Prova  e funksionimit te pompes hidraulike; 

- Prova e funksionimit te sistemit hidraulike; 

- Respektimi i rregullave te sigurise ne pune dhe ruajtjes se mjedisit. 

 

Kushtet e domosdoshme për realizimin e modulit: 

Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, veglat, pajisjet, dhe 

materialet e mëposhtme: 

 

- Kabineti i mekatronikës i pajisur me sistem hidraulikë qe ka keta keto llojete pompave; 

- Ndermarrje qe ofron shërbime ne riparimin dhe mirëmbajtjen e sistemeve hidraulike; 

- Kompleti i veglave, paisjeve dhe materialeve të nevojshme për demontim, montim dhe 

mirëmbajtje te pompave; 

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

trajtohen në modul; 

- Kompjuteri,projektori,  

- Pajisjet për siguri ne pune dhe ruajtje te mjedisit 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje - përgjigje me shkrim. 

- Pyetje - përgjigje me gojë 

- Liste kontrolli 

 

Deshmimi i Vlerësimit:  

- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar shkallën e 

përvetësimit nga çdo nxënës të 5-7 kritereve të vlerësimit me karakter teorik. 

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

- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit që të përmbushin kriteret e vlerësimit te 

përcaktuara ne kete RM2. 
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III. Në lidhje me Rezultatin Mësimor Nr.3:  

RM3 –Nxënësi monton demonton dhe  elementet e sistemit hidraulik për orientim dhe 

shpërndarje të fluidit - Shpërndarësit 

- Përshkruaj shpërndarësit hidraulike; 

- Renditë klasifikimin e shpërndarësve hidraulike; 

- Interpretojë paraqitjet e thjeshtësuara te  shpërndarësve hidraulike me anën e simboleve 

standarde; 

- Përshkruaj ndërtimin konstruktiv, mënyrën e lidhjes dhe aktivizimit të shpërndarësve 

hidraulike në  sistem hidraulik; 

- Vizaton skemen  e sistemit hidraulik për orientim dhe shpërndarje të fluidit –Shpërndarësit, 

- Demonton dhe monton elementet e sistemit hidraulik për orientim dhe shpërndarje të fluidit –

Shpërndarësit 

 

III   SHPËRNDARËSIT HIDRAULIK 

 

Shpërndarësit janë komponentë hidraulik që shërbejnë për drejtim të sistemeve hidraulike, 

gjegjësisht për shpërndarje të fluidit punues në pjesë të veçanta të sistemit hidraulik. Me ndihmën 

e shpërndarësve, fluidi punues kahëzohet te pajisjet përkatëse zbatuese (hidromotorë, 

hidrocilndra). 

 

Sipas konstruksionit shpërndarësit ndahen në: 

 

- shpërndarës pistonal 

- shpërndarës pllakëzor 

- shpërndarës me valvola. 

Sipas numrit të caktuar të pozitave për kyçje kemi: 

- shpërndarës dypozicional, që kanë dy pozita të organit punues 

- shpërndarës trepozicional, që kanë tri pozita të ndryshme të organit punues 

- shpërndarës katërpozicional, që kanë katër pozita të ndryshme të organit punues. Sipas 

numrit të hapjeve ndërlidhëse, gjegjësisht qarqeve dallojmë shpërndarës 

 

me dy, tre, katër, pesë dhe gjashtë hapje ndërlidhëse. 

Sipas mënyrës së aktivizimit dallojmë: 

- shpërndarës me aktivizim manual ose këmbor 

- shpërndarës me aktivizim mekanik 

- shpërndarës me aktivizim hidraulik 

- shpërndarës me aktivizim pneumatik 

- shpërndarës me aktivizim elektromagnetik.  

- Sipas parimit të punës dallojmë: 
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 shpërndarës me veprim direkt, sinjali drejtues i të cilit vepron drejtpërdrejt mbi organin 

punues të shpërndarësit (pistoni, elementi pllakëzor etj.) 

 shpërndarës me veprim indirekt, sinjali drejtues i të cilit vepron mbi organin punues 

nëpërmjet ndonjë pajisjeje plotësuese. 

Gjatë projektimit të sistemeve shpërndarësit shënohen me simbole. Me anë të simbolit definohet 

funksioni i shpërndarësit dhe jo konstruksioni i tyre. Numri i hapjeve ndërlidhëse dhe numri i 

pozitave të kyçjes së elementit punues i karakterizojnë shpërndarësit dhe zakonisht hyjnë në 

shenjën e tyre. 

Numri i pozitave për kyçje shënohet me katrorë të lidhur horizontalisht. 

P.sh shpërndarësi      ka dy pozita të kyçjes, ndërsa 

 

shpërndarësi ka tri pozita të kyçjes. 

 

Në brendinë e katrorëve shënohen vija që tregojnë se sa hapje ndërlidhëse ka shpërndarësi dhe 

kah shkon fluidi punues. Shenja ┬ shënon hapje të mbyllur, kurse 

shigjetat e tregojnë kahjen e lëvizjes së fluidit. 

P.sh. shpërndarësi 

      

është R3/2 dhe ka tri hapje ndërlidhëse dhe dy       

        

pozita të kyçjes të organit punues1.   

 

3.1   Shpërndarësi pistonal 

 

Elementi shpërndarës te ky lloj i shpërndarësve është piston cilindrik, i cili mund të ketë lëvizje 

aksiale (për së gjati) dhe lëvizje rrethore të piston 

Elementi shpërndarës te shpërndarësit me lëvizje aksiale gjatë lëvizjes së vet i hap gjegjësisht i 

mbyll ndërlidhësit për prurje dhe lëshim të fluidit punues. Në fig.1 shihet një shpërndarës pistonal 

3/2 për drejtim të cilindrit punues me veprim njëanësor. 

Pjesët përbërëse të këtij shpërndarësi janë: 

1 trupi i shpërndarësit 

2 elementi shpërndarës - pistoni 

P hapja ndërlidhëse e qarkut kompresues Т 

hapja ndërlidhëse e rezervuarit 

А hapja ndërlidhëse e cilindrit punues. 
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Fig.1 Shpërndarësi pistonal 3/2 

 

Në fig.1. а) pistoni është zhvendosur në të majtë, me ç’rast hapet kalimi i fluidit punues 

nga qarku kompresues kah cilindri punues. Njëkohësisht qarku i pakthyeshëm (reverzibil) është i 

mbyllur. 

 

Në fig.1. b) pistoni është zhvendosur në të djathtë, me ç’rast hapet kalimi i fluidit punues 

nga cilindri punues kah rezervuari dhe njëkohësisht qarku kompresues është i mbyllur. 

 

Në fig.2 shihen pozitat gjatë transportimit të fluidit punues te shpërndarësi pistonal 4/3, 

me të cilin drejtohet cilindri punues me veprim dyanësor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        1                         2                          3 

Fig.2 Shpërndarësi 4/3
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Elementi shpërndarës te shpërndarësi me lëvizje rrethore të elementit shpërndarës, i cili zakonisht 

është cilindrik dhe më rrallë ka formë rrethore, bën lëvizje rrethore gjatë marrjes së pozitave të 

caktuara të kyçjes.  

 

Elementi shpërndarës rrethor medoemos duhet të jetë i baraspeshuar në krahasim me forcën 

statike të presionit të fluidit punues, ngase në rastin e kundërt do të jetë i shtytur në njërën anë, 

gjatë të cilit proces do të zhvi-lloheshin forca të mëdha të fërkimit.  

 

Elementet shpërndarëse rrethore baraspeshohen me veprim diametralisht të kundërt të presionit të 

fluidit punues mbi elementin rrotullues. 

 

3.2   Shpërndarësit pllakëzor 

 

Element shpërndarës te këto shpërndarës është një pllakë, në të cilën janë bërë kanale dhe 

e cila mund të zhvendoset në mënyrë aksiale. 

Në fig.3 shihet një shpërndarës pllakëzor me lëvizje aksiale (translatore) të elementit 

shpërndarës, pjesët përbërëse të të cilit janë: 

1 – trupi i shpërndarësit 

2 - pllaka – elementi shpërndarës 

3 - susta 

4 - gëzhoja. 

 

 

 

b) 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3 Shpërndarës pllakëzor me lëvizje aksiale (translatore) të elementit shpërndarës 
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Në fig.3 а) pllaka 2 është zhvendosur në të majtë, me ç’rast fluidi punues kalon nga qarku 

kompresues P nëpërmjet qarkut А dhe shkon në dhomën e parë punuese të cilindrit punues. 

Njëkohësisht, fluidin punues që gjendet në dhomën e dytë punuese të cilindrit punues, pistoni e 

shtyn nëpërmjet qarkut B në rezervuarin Т. 

 

Në fig.3 b) pllaka 2 është e zhvendosur në të djathtë, me ç’rast fluidi punues kalon nga qarku 

kompresues P, nëpërmjet qarkut B kah dhoma e dytë punuese e cilindrit.  

 

Njëkohësisht, fluidi punues që gjendet në dhomën e parë punuese të cilindrit shtyhet nga qarku А 

kah rezervuari Т. 

 

Susta 3 nëpërmjet gëzhojës 4 vazhdimisht e shtyn pllakën shpërndarëse deri te trupi i 

shpërndarësit, me qëllim që t’i sigurojë mbyllje të mjaftueshme. 

 

Veç këtyre ekzistojnë edhe shpërndarës pllakëzor me lëvizje rrethore të elementit shpërnrdaës 

(fig.4) pjesët përbërëse të të cilit janë: 
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Pozita 

zero 

 

 

 

Pozita I 

 

Fig.4 Shpërndarësi pllakëzor me lëvizje rrethore të 

elementit shpërndarës 

 

 

 

3.3 Shpërndarës me valvolë 

 

 

1 dorëza 

2 pllaka rrotulluese 

3 e 4 kanalthe në formë harku. 

Kur elementi shpërndarës të 

jetë në pozitën e mesme 0 të gjitha 

rrugët shpërndarëse janë të mbyllura. 

Gjatë pozitës I të dorëzës 1, 

ndërlidhësit P, А dhe ndërlidhësit B e 

Т ndërlidhen mes veti. Ndërlidhja 

realizohet nëpërmjet kanaltheve 

harkore 3 dhe 4 në pllakën rrotulluese 

2. Gjatë pozitës II, e cila pozitë 

sigurohet me rrotullim të dorëzës 1, 

kanalthet harkore i ndërlidhin 

ndërlidhësit P dhe B dhe ndërlidhësit А 

dhe Т. 

Shpërndarësit pllakëzor për-doren për 

presione të ulëta dhe të mesme. 

Mangësi e kanë tejngar-kimin e 

elementit shpërndarës si pasojë e 

presionit të fluidit punues. 

 

Në fig.5  shihet shpërndarësi me valvolë, me pjesët përbërëse në vijim: 

1 trupi i shpërndarësit 

2 elementi shpërndarës 

3 aksi (boshti) bregor 

4 brigjet 

Gjatë rrotullimit të aksit bregor 3, brigjet 4 i shtyjnë elementet shpërndarëse 

njëpasnjëshëm. Siç shihet edhe në fig.5 elementi i dytë dhe i katërt shpërndarës janë të shtypur 

teposhtë dhe janë duke u hapur, ndërsa valvola e parë dhe e tretë janë të mbyllura. Valvola e dytë 
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e hap kalimin kah dhoma e parë e cilindrit punues А, kurse valvola e katërt e hap kalimin nga 

dhoma e dytë В kah rezervuari Т. Gjatë rrotullimit të ardhshëm të aksit bregor 3 do të hapen 

valvola e parë dhe e tretë, përderisa valvola e dytë dhe e katërt do te jenë të mbyllura. Me këtë 

nëpërmjet valvolës së parë realizohet kalim i fluidit punues deri te dhoma e dytë e cilindrit В, 

ndërsa nëpërmjet valvolës së tretë, dhoma e parë e cilindrit А zbrazet në rezervuarin Т 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.5 Shpërndarësi me valvolë 

 

Pyetje për përsëritje: 

 

1. Çka janë shpërndarësit dhe si ndahen ato? 

2. Çka definohet me shenjën e shpërndarësit? 

3. Shpjego parimin e punës të shpërndarësve pistonalë, pllakëzor dhe atyre me valvolë. 

4. Vendosi shenjat te shpërndarësi . 

 

5. Sa hapje dhe sa pozita ka shpërndarësi 
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3.4. Ushtrim 

Furnizimi i shtypjeve 

 

Rezultatet mësimore 

Pas përfundimit të këtij ushtrimi: 

 Do të jesh i familjarizuar me vendosjen dhe funksionin e një cilindri me veprim të dyfishtë. 

 Do të jesh i familjarizuar me vendosjen dhe funksionin e një valvule solenoide 4/2- kahëshe. 

 Do të jesh i familjarizuar me vendosjen dhe funksionin e butonave shtypës elektrik dhe 

çelësave. 

 Do të jesh në gjendje të spjegosh dhe të vendosësh forcën shtytëse direkte. 

 

Përshkrimi i problemit 

Një paisje furnizuese transporton boshllëqe nga një rrip transporteri në marrës të detajit në shtypës. 

Deri tani paisja e furnizimit është vënë në veprim me anë të levës së dorës të vendosur direkt në 

valvulë. Nxitja elektro-hidraulike do të përdoret në të ardhmen: Valvula do të vihet në veprim 

direkt nga një buton shtypës elektrik. 

Krijo një kontroller për paisjen furnizuese. 

Plani 

 

 

Paisja furinizuese për boshllëqe në shtypë 

Shënim  

Paisjet e sigurisë, të cilat kërkohen në praktikë nuk janë paraqitur. 
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Përshkrimi i procesit  

1. Shufra e pistonit të cilindrit është avancuar kur një buton është shtypur dhe shtyn boshllëkun 

në pozitën e procesimit përbrenda presionit. 

2. Butoni është shtypur dhe mbahet derisa boshllëku ka arritur pozitën e procesimit. 

3. Kur butoni shtypës është lëshuar, pistoni i cilindrit është tërhequr. 

 

Parametrat 

 Përdor një cilindër me veprim të dyfishtë. 

 Valvula solenoide do të duhej të vendosej direkt. 

 Në rastin kur kontrolli i energjisë do të dështonte, pistoni i cilindrit do të duhej të tërhiqej në 

pozitën finale të pasme. 

 

Detyrat 

4. Përshkruaj vendosjen bazë të një sistemi elektro-hidraulik. 

5. Përshkruaj vendosjen dhe funksionimin e një cilnidri me veprim të dyfishtë. 

6. Zgjidh valvulën solenoide, e cila do të përdoret me qëllim të kontrollimit të cilindrit i 

frunizimit të paisjes. 

7. Përshkruaj vendosjen dhe funksionimin e çelësave elektrik. 

8. Spjego dallimin midis vendosjes direkte dhe indirekte të një valvule solenoide. 

9. Kopleto diagramet e qarqeve elektrike dhe hidraulike për furnizimin e paisjeve. 

10. Krijo listën e paisjeve. 

11. Vendos kontrollerin. 

12. Kontrollo dy herë knfigurimin e kontrollerit. 

13. Përshkruaj sekuencën e punës së kontrollerit. 
 

 
 

Inspektim vizual 

Inspektimi vizuel i vazhdueshëm për defekte në gypa të gomës dhe në paisjet hidraulike është 

një pjesë esenciale e standardeve të sigurisë hidraulike. 

 

Ndihma rreth punës 

 Fletat e të dhënave, instruksionet e operimit 

 Libri i mësimit Elektro-hidraulik 

 Trajnim i bazuar në Web (internet), elektro-hidraulikë 

 Software simulues hidraulik FluidSIM
®

 

 

1. Përshkrimi i vendosjes së një sistemi elektro-hidraulik 

Kontrollerët hidraulik dhe elektro-hidraulik janë të pajisur me seksione të fuqisë hidraulike. 

Megjithatë seksionet e kontrollit të signalit janë paraqitur ndryshe. 
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Vendosja bazë e sistemit elektro-hidraulik 
 

 

– Kompleto tabelën. Emërto dy elemente të të dhënave, dy elemente të procesimit dhe një 

element kontrollues për një kontroller elektro-hidraulik. 

 

Grupi i funksioneve Shembuj 

Sinjali i të dhënave Shembuj të elementeve të të dhënave  

– Butoni shtypës 
– Çelësi i kontrollit 
– Çelësi i limitit 
– Çelësi magnetik i përafrisë 
– Çelësi induktiv i  përafrisë 
– Çelësi i përafrisë kapacitive  
– Bariera të lehtar 
– Çelësi  i presionit 

Procesimi i sinjalit Shembuj të elementeve të procesuara 

– Releja 
– Kontaktuesi 
– Kontroller logjik i programuar 

Sinjali i prodhuar Shembuj të elemengteve kontrolluese 

– Valvula kontrolluese elektromagnetike të vendosura direkt 

 

 

2. Përshkrimi i vendosjes dhe funksionit të cilindrit me veprimit të dyfishtë 

 

Seksioni i fuqisë hidraulike  

Rrjedha e fuqisë 

Sinjali i të 

 dhënave 
 

Kontrolli i energjisë së furnizuar 

Procesimi i  

sinjalit 
 

Sinjali i 

prodhuar 
 

Seksioni i kontrollit 

 të energjisë 

 

 

Seksioni i furnizimit  

të fuqisë  

 

 

Seksioni ngasës 

Seksioni i kontrollit të sinjalit elektrik: rrjedha e sinjalit 
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Cilindri me veprim të dyfishtë – simboli i qarkut dhe pamja e prerë 
 

a) Përshkruaj vendosjen dhe funksionin e cilindrit me veprim të dyfishtë. 

 

Me cilindrin me veprim të dyfishtë, të dy sipërfaqet e pistonit mund të presionohen me lëng 

hidraulik. Si rezultat, cilindrat me veprim të dyfishtë mund të performojnë punë në të dy 

drejtimet. 

 

Cilindri funksionon bazuar në parimet në vijim: 

• Lëngu hidraulik rrjedh në dhomën e pistonit të cilindrit. Presioni krijohet në dhomë dhe si 

rezultat forca aplikohet në sipërfaqe të pistonit. Nëse kjo forcë tejkalon friksionin statik, 

pistoni është  avancuar. Presioni nuk është krijuar deri në presion me operim të plotë 

derisa pistoni nuk është avancuar plotësisht. 

• Lëngu hidraulik rrjedh në dhomën e pistoni të cilindrit gjatë goditjes kthyese. Pistoni 

është ripërshkuar dhe lëngu hidraulik është zhvendosur nga dhoma e pistonit nga pistoni. 

 

b) Përputh komponentet e cilindrave individual me numrat korrespondues në grafikë. 

 

Numri i 
komponentës 

Emërtimi i komponentës 

6 Fuçi cilindri 

3 Pistoni 

1 Dhoma e pistonit  

5 Shufra e pistonit 

4 Dhoma e shufrës së pistonit 

7 Shirit udhëzues 

8 Vula e shufrës së pistonit  

9 Fshirëse e vulës 

2 Vula e pistonit 

 

3. Përzgjedhja e një valvule solenoide për kontrollim të paisjes furnizuese 

Cilindri me veprim të dyfishtë kontrollohet me një valvulë kontrolli drejtuese elektromagnetike të 

vënë në veprim. 
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Cilindri do të duhej të performonte si në vijim: 

 Kur valvula kontrolluese drjetuese është vënë në veprim, shufra e pistonit të cilindirit avancon. 

 Kur valvula kontrolluese drejtuese është në pozitën e saj neutrale, shufra e pistonit të cilindrit 

tërhiqet.  
 

Përzgjedhja mund të bëhet midis një valvule solenoide  3/2- kahëshe, një valvule solenoide 4/2- 

kahëshe dhe një valvule solenoide 4/3- kahëshe, pozita e mesme e mbyllur. 

c) Zgjidh një valvulë të përshtatshme për kontrollim të cilindrit dhe jip arsye për zgjedhjen tënde. 

 

 

Cilindri me veprim të dyfishtë – simboli i qarkut 
 

Valvulë kontrolli drejtues, 
simboli i qarkut 

Arsyet 

 

Valvula solenoide 3/2- kahëshe ka tri porte dhe dy pozita 
kyçëse. 

Kjo valvulë nuk mund të përdoret që të kontrollohet cilindi 
me veprim të dyfishtë, ngase ka vetëm një port veprues. Dy 
porte të punës kërkohen që të mund të kontrollohet cilindri 
me veprim të dyfishtë. 

 

Valvula solenoide  4/2- kahëshe ka katër porte dhe dy pozita 
kyçëse.  
Dy nga këto dy porte janë porte punuese. 

Kjo valvulë ëhstë e përshtatshme për të kontrolluar cilindrin 
me veprim të dyfishtë me sekuencën e lëvizjes së dëshiruar, 
respektivisht 1A1+ 1A1-. 

 

Valvula solenoide  4/3- kahëshe ka katër porte dhe tri pozita 
kyçëse.  

Kjo valvulë nuk mund të përdoret për të kontrolluar 
cilindirn me veprim të dyfishtë me sekuence të lëvizjes së 
dëshiruar, respektivisht 1A1+ 1A1-, ngase portet punuese të 
valvulës janë të mbyllura në gjendje jovepruese dhe pistoni i 
cilindrit nuk mund të tërhiqet ashtu si kërkohet.  

 

 

Valvula solenoide 4/2- kahëshe – simboli i qarkut 
 

 

A

TP

A

TP

B

A

TP

B
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Valvula solenoide 4/2- kahëshe – pamje e prerë 
 

Pamja e prerë tregon valvulën solenoide 4/2- kahëshe me burim të kthyer dhe manual të 

refuzuar në pozitën neutrale me rrjedhë prej P në B dhe prej A në T. 

Të dy reprezentimet përkojnë pasi të shtohet manuali refuzues në simbolin e qarkut. 

 

d) Përshtat komponentet individuale të valvulës solenoide 4/2- kahëshe më emërtimin korrekt të 

komponentës. 

 

Numri i 
komponentës 

Emërtimi i komponentës 

1 Refuzimi manual 

2 Armaturë 

3 Spirale solenoide 

4 Plunzher 

5 Disku i burimit 

6 Pistoni 

7 Burimi 

 

e) Spjego rëndësinë e identifikimit të portit të valvulave të paraqitura më poshtë. Kompleto 

tabelën si duhet. 

Emërtimi  Domethënia 

P 
Porti i furnizimit të presionit, linja e 
furnizimit të ajrit të kompresuar 

T 
Lidhja e rezervuarit (porti kthyes), linja 
kthyese 

A, B Portet punuese 

L Linja e rrjedhjes 
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f) Spjego mënyrën e operimit të valvulës solenoide 4/2- kahëshe të paraqitur mësipër. 

 

Valvula solenoide 4/2- kahëshe e vënë në veprim solenoid dhe e kontrolluar direkt është 

paraqitur në pozitën e saj neutrale. 

Valvula solenoide 4/2- kahëshe ka dy pozita kyçëse. 

• Në pozitën neutrale, pistoni i valvulës është në ndaljen e limitit të dorës së majtë. Portet P 

dhe B janë të lidhura me njëra-tjetrën, e poashtu edhe portet A dhe T. 

• Nëse spirales solenoide i është dhënë energji, pistoni i valvulës lëviz kah ndalja e limitit 

të dorës së djathtë. Në këtë pozitë kyçjeje, portet P dhe A janë të lidhura me njëra-tjetrën, 

e poashtu edhe portet B dhe T. 

• Nëse spirales solenoide nuk i është dhënë energji, pistoni i valvulës është kthyer në 

pozitën e tij neutrale me anë të forcës së burimit. 

 

Valvula solenoide 4/2- kahëshe është e pajisur me refuzim manual. Refuzimi manual bën të 

mundur të vihet në veprim valvula solenoide pa energji elektrike.  

 

g) Përcakto nëse performanca e kërkuar mund apo nuk mund të implementohet me valvulën 

solenoide 4/2-kahëshe në rastin kur energjia e kontrollit elektrik do të dështonte. 

 

Kërkesat  

Në rastin kur kontrolli i energjisë do të dështonte, shufra e pistonit të cilindrit duhet të tërhiqet 

në pozitën e fundit të prapme.  

 

Pozita kyçëse e vënë në veprim mbahet aq gjatë derisa energjia elektrike rrjedh nëpër spiralen 

solenoide. 

Nëse kontrolli i energjisë dështon, valvula kthehet në pozitën e saj neutrale me ndihmën e 

burimit. 

Kur valvula është pozitën e saj neutrale, spiralja e pistonit të cilindrit të kontrolluar është 

tërhequr. 

 

Performanca e kërkuar e pajisjes furnizuese mund të implementohet me valvulën solenoide 

4/2-kahëshe në rastin kur energjia e kontrollit elektrik do të dështonte. 

 

14. Përshkrimi i vendosjes dhe funksionit të kyçjeve elektrike 

Në parim, kyçjet janë të nën-ndara në dy tipe, respektivisht në butona shtypës dhe në kyçje 

kontrolluese. Ato përdoren për të mbyllur ose ndërprerë qarqet elektrike. Ato funksionojnë si të 

mbyllura normalisht, të hapura normalisht ose në kontakte që mundësojnë ndryshimin. 

 

h) Emërto komponentet esenciale të butonave shtypës të parqitur mëposhtë duke përputhur 

komponentet individuale me emërtimin korrekt. 

 



67 
 

 

Butoni shtypës – pamje e prerë dhe simboli i qarkut 
 

Numri i 
komponentës 

Emërtimi i komponentës 

1 Tipi i vënjes në veprim (butoni shtypës) 

2 Elementi kyçës  

3 Konektorët  

 

i) Përshkruaj mënyrën e operimit të butonit shtypës të vizatuar. 

 

Butoni shtypës i paraqitur këtu ka funksion normal të hapjes. Me kontakte normale të hapjes, 

qarku elektrik është ndërprerë kur butoni shtypës është në pozitën e tij neutrale, p.sh. në 

gjendjen e tij të mos vënies në veprim. Kur trungu i kontrollit është vënë në veprim qarku 

elektrik është mbyllur dhe rryma rrjedh deri tek konsumuesi. Kur trungu i kontrollit lirohet, 

butoni shtypës kthehet në pozitën e tij neutrale me anë të forcës burimore. Qarku elektrik 

është i ndërprerë. 

 

j) Përshkruaj dizajnin dhe funksionin e butonit shtypës dhe të kyçjeve kontrolluese të paraqitura 

më poshtë. 

 

 
 

Dizajni 

Butoni shtypës me kontakte normale të mbylljes. 

Funksioni 

Në rast të një butoni shtypës, pozita përzgjedhëse e kyçjes mbahet deri atëherë sa butoni 

shtypës të aktivizohet. 

Butoni shtypës i paraqitur këtu ka funksion normal të mbylljes. Në rast të mbylljes normale të 

kontaktit, qarku elektrik mbyllet kur butoni shtypës është mbajtur në pozitën e tij neutrale me 

anë të forcës burimore. Vënja në veprim e butonit shtypës ndëpren qarkun.  

 

3

4

1

2

3

2

1
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Dizajni  

Kyçësi i kontrollit me kontakt normal të hapjes. 

Funksioni  

Kyçësit e kontrollit janë të mbyllur mekanikisht në dy pozita kyçëse. Pozita përkatëse kyçëse 

është mabjtur derisa kyçësi kontrollues është aktivizuar edhe njëherë. 

Kyçësi kontrollues i paraqitur këtu ka funksion normal të hapjes. Me kontakte normale të 

hapjes, qarku elektrik është ndërprerë kur kyçësi kontrollues është në pozitën e tij neutrale. 

Vënja në veprim e kyçësit kontrollues mbyll qarkun. Kur kyçësi kontrollues vihet sërish në 

veprim qarku elektrik ndërpritet.  

 

 
 

Dizajni 

Butoni shtypës me ndërrim kontakti. 

Funksioni 

Në rast të një butoni shtypës, pozita e përzgjedhur e kyçjes mund të mbahet derisa butoni 

shtypës është i aktivizuar. 

Butoni shtypës i paraqitur këtu ka funksion ndërrues. Në rast të kontaktit ndërrues, NC dhe 

NO funksionet janë të kombinuara në një paisje të vetme. Qarku elektrik është i mbyllur ose i 

ndërprerë atëherë kur ndodh operacioni kyçës, varësisht nga ajo se si janë lidhur kontaktet 

ndërruese. 

 

 

 
 

Dizajni  

Butoni shtypës me një komplet kontaktesh të përbërë nga një kontakt normal të hapjes dhe 

një kontakt normal të mbylljes. 

Funksioni  

Butoni shtypës i paraqitur këtu ka funksion normal të hapjes dhe funksion normal të mbylljes. 

Një qark elektrik është i mbyllur dhe një tjetër i ndërprerë me një operacion të vetëm të 

kyçjes. Të dy qarqet janë ndërprerë për një kohë të shkurtër gjatë kyçjes.  

 

15. Spjegimi i dallimit midis vënjes direkte dhe indirekte në veprim të valvulës solenoide 

Një valvulë solenoide e vënë në veprim elektrik mund të vihet në veprim direkt ose indirekt. 

4

3

1

42

22

21

14

13
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– Spjego dallimin midis vënjes direkte dhe indirekte të valvulës solenoide bazuar në aplikacionet 

në vijim: 

Vënja në veprim elektrik i një valvule solenoide 4/2- kahëshe me buton shtypës 

 

 

Diagram i qarkut hidraulik 
 

Vënja direkte në veprim Vënja indirekte në veprim 

 

 
 

 

 
 

Kur butoni shtypës aktivizohet rryma rrjedh 
përmes spirales solenoide në valvulën 
solenoide 4/2- kahëshe. Solenoidi mbledh 
dhe valvula kyçet në pozitën e vënë në 
veprim.  

Rrjedha e rrymës elektrike ndërpritet kur 
butoni shtypës lirohet. Pikat solenoide dhe 
valvula është kyçur në pozitën neutrale.  

Në rast të vënjes indirekte në veprim rryma 
rrjedh përmes një spiraleje rele kur butoni 
shtypës është aktivizuar. Kontakti i relesë 
mbyllet. Rryma rrjedh përmes spirales 
solenoide në valvulën solenoide 4/2- 
kahëshe. Valvula është kyçur.  

Pozita e kyçjes është mbajtur aq gjatë derisa 
rryma të rrjedhë përmes spirales solenoide 
ose spirales rele.  

Kur lirohet butoni shtypës  rrjedha e rrymës 
përmes spirales rele është ndëprerë. Releja 
bie jashtë dhe valvula është kyçur në pozitën 
neutrale.  

 

 

1A1

1V1 A

TP

B

1M1

1M1

24 V 1

0 V

S1

3

4

K1 1M1

24 V 1 2

0 V

S1 K1

3 13

4 14

A1

A2
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Kompletimi i diagramit të qarkut hidraulik dhe elektrik për paisjen furnizuese 

 

k) Kompleto diagramin e qarkut hidraulik për paisjen furnizuese. Shto çdo simbol të qarkut të 

papërfunduar. Identifiko komponentet individuale dhe fut emërtimin e portit që mungon. 

 

 

Diagrami i qarkut hidraulik për paisjen furnizuese 
 

 



71 
 

l) Kompleto diagramin e qarkut elektrik për paisjen furnizuese. Shto çdo simbol të qarkut që 

mungon. Identifiko komponentet individuale dhe fut emërtimet e poriti që mungojnë.  

 

 

Diagrami i qarku elektrik për paisjen furnizuese 
 

 

16. Krijimi i listës së paisjeve 

 

– Krijo listën e paisjeve. Fut sasinë, identifikimin dhe emërtimin e komponenteve të kërkuara. 

 

Sasia Identifikimi Emërtimi 

1 1A1 Cilindri me veprim të dyfisht ë  me mbulesë  

2 1Z1, 1Z2 Manometri 

1 1V1 Valvula solenoide 4/2- kahëshe me kthim të  burimit 

1 0V1 Valvula ndezëse-ndalëse 

3 — Gypi i gomës, 600 mm 

2 — Gypi i gomës, 1000 mm 

2 — Gypi i gomës, 1500 mm 

2 0Z2, 0Z3 Pllaka e shumëfishtë 4- kahëshe me manometër 

1 0Z1 Njësia e fuqisë hidraulike 

Komponentet hidraulike 
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Sasia Identifikimi Emërtimi 

1 S1 Butoni shtypës (i hapur normal) 

1 1M1 
Spiralja solenoide për valvulën solenoide 4/2- kahëshe 
1V1 

1 — Pakoja e fuqisë, 24 V DC 

Komponentet elektrike 
 

17. Vendosja e kontrollerit  

Vëzhgo pikët në vijim gjatë vendosjes së kontrollerit: 

 Para vendosjes së qarkut, vendos valvulën e lirimit të presionit në njësinë e fuqisë hidraulike 

në një presion prej (60 bar). 

 Përdor qarkun e diagramit. 

 Emërto komponentet. 

 Lidhja e gypave të gomës 

– Asnjëherë mos lidh apo zgjidh gypat e gomës kur njësia e fuqisë hidraulike është në 

lëvizje, ose kur është nën presion! 

 Çiftet duhet të lidhen kur janë në gjendje të pa presion. 

– Vendos prizat çifte vertikalisht në gjirin e çifteve!  

 Prizat çifte dhe gjiri çiftëzues nuk duhet të lidhen shtrembër. 

 Përzgjedhja dhe vendosja e gypave të gomës 

– Zgjidh gjatësinë e gypat e gomës ashtu që rezerva e duhur të jetë në dispozicion me qëllim 

që të akomodohen ndryshimet në gjatësi, të cilat rezultojnë nga presioni. 

– Shmang stresin mekanik të gypave të gomës. 

– Mos e lidh gypin e gomës në një radius me më pak se minimum radiusi i specifikuar prej 

51 mm.  

– Mos e përdredh gypin e gomës gjatë instalimit. 

– Sigurohu që gypat e gomës të mos përthehen. 

 Shëno lidhjet e kompletuara të gypave në diagramin e qarkut hidraulik. 

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

18. Kontrollim i dyfishtë i vendosjes së kontrollerit 

Vëzhgo pikat në vijim gjatë autorizimit të kontrollerit: 

 Para autorizimit sigurohu që të gjitha lidhjet e rezervuarit janë lidhur dhe të gjitha çiftet janë 

përputhur në mënyrë të sigurtë. 

 Përcakto nëse mbulesa është montuar mirë apo jo për cilindri. 

 Kalo në riqarkullimin e pompës duke hapur valvulën ndezëse-ndalëse. 

 Aktivizo kontrollin e tensionit 24 V DC. 

 Ndiz pompën hidraulike. 

 Kontrollo pozitën fillestare të kontrollerit. Përdor indikatorin e statusit të kontrollerit deri në 

fund. 

 Ngadalë mbyll valvulën ndezëse - ndalëse ashtu që të mbizotërojë presioni qarkullues prej 

përafërsisht 1.5 MPa (15 bar).  

Menjëherë vendos pompën sërish në riqarkullim në rast të rrjedhjeve. 
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 Rend edhe njëherë sekuencën dhe shih për rrjedhje. 

 Mbyll komplet valvulën ndezëse - ndalëse dhe vendos kufirin e presionit në njësinë e fuqisë 

hidraulike në valvulën specifike prej 5 MPa (50 bar). 

 Lejo kontrollerin të rend përmes disa cikleve komplete. 
 

- Krahaso shpejtësinë avancuese dhe tërheqëse të cilindrit me veprim të dyfishtë. 

 

Në rast të cilindrit me veprim të dyfishtë me një spirale të pistonit të përfunduar, forca dhe 

shpjetësi të ndryshme rezultojnë nga fusha të ndryshme sipërfaqësore gjatë avancimit dhe 

tërheqjes (fusha e sipërfaqes së pisonit dhe pistoni unazë i fushës së sipërfaqes) me një normë 

rrjedhëse të pandryshuar vëllimore. 

 

Edhepse norma e rrjedhjes mbetet konstante, shpejtësia kthyese është më e madhe ngase fusha 

sipërfaqësore efektive ëhstë më e vogël gjatë goditjes së përcjellë dhe kjo aplikohet në përputhje 

me ekuacionin e kontinuitetit: 

q
v

A
  

19. Përshkrimi i sekuencës së kontrollorit 

– Përshkruaj hapat individual të sekuencës së kontrollerit. 
 

Pozita fillestare 

Cilindri 1A1 është në pozitën përfundimtare në parapvijë dhe spiralja e pistonit është 

tërhequr. 

Hapi 1-2 (goditja përcjellëse) 

Nëse butoni shtypës S1 (N/O kontakt) është vënë në veprim, spiralja solenoide 1M1 është 

energjizuar në valvulën solenoide 1V1 4/2- kahëshe. Valvula 1V1 është përmbysur. Lëngu 

hidraulik rrjedh në dhomën e pistonit të cilindrit 1A1 dhe pistoni i cilindrit avancon. 

Hapi 2-3 (goditja kthyese) 

Në momentin që butoni shtypës S1 (N/O kontakt) nuk është më i vënë në veprim spiralja 

solenoide 1M1 është de-energjizuar dhe valvula 1V1është rikthyer në pozitën e saj fillestare 

nga burimi kthyes. Lëngu hidraulik tani rrjedh në dhomën e pistonit të cilindrit 1A1,dhe 

pistoni i cilindrit është tërhequr. 

 

3.5. Detyra: 

 Te demontohet dhe montohet nje nga shperndaresit hidraulikë nga sistemi hidraulikë dhe te 

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

kontrolli. 

Lista  e kontrolliet për demontimi dhe montimin e shperndaresin hidraulikë përmbane: 

- Perzgjedhjen e veglave te punes; 

- Leximin e skemes se sistemit hidraulikë; 

- Leximin e skemes se shperndaresit hidraulikë; 

- Lirimin e shperdaresit hidraulikë nga gypat e sistemit hidraulikë; 

- Heqjene shperndaresit hidraulikë nga sistemihidraulikë ; 
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- Vendosjen e shperndaresit hidraulikë ne tavolinen e punes; 

- Demontimin e pjesëve te shperndaresit hidraulikë; 

- Zevendesimin e pjesëve te shperndaresit hidraulikë; 

- Zevendesimin e hermetizuesve ne shperndares hidraulikë; 

- Vendosjen e shperndaresithidraulikëne sisteminhidraulikë;  

- Lidhjen e gypave te sistemit hidraulikë ne shperndares hidraulikë; 

- Prova  e funksionimit te shperndaresi hidraulikë; 

- Prova e funksionimit te sistemit hidraulikë; 

- Respektimi i rregullave te sigurise ne pune dhe ruajtjes se mjedisit. 

 

Kushtet e domosdoshme për realizimin e modulit: 

Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, veglat, pajisjet, dhe 

materialet e mëposhtme: 

- Kabineti i mekatronikës i pajisur me sistemhidraulikëqe ka keta tri llojet e shperndaresve; 

- Ndermarrje qe ofron shërbime ne riparimin dhe mirëmbajtjen e sistemeve hidraulikë; 

- Kompleti i veglave, paisjeve dhe materialeve të nevojshme për demontim, montim dhe 

mirëmbajtje te shperndaresve; 

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

trajtohen në modul; 

- Kompjuteri,projektori,  

- Pajisjet për siguri ne pune dhe ruajtje te mjedisit 

-  

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje - përgjigje me shkrim. 

- Pyetje - përgjigje me gojë 

- Liste kontrolli 

 

Deshmimi i Vlerësimit:  

- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar shkallën e 

përvetësimit nga çdo nxënës të 5-7 kritereve të vlerësimit me karakter teorik. 

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

- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit që të përmbushin kriteret e vlerësimit te 

përcaktuara ne kete RM3. 
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IV. Në lidhje me Rezultatin Mësimor Nr.4:  

RM4 – Nxënësi monton dhe  demonton  elementet e sistemit hidraulik për rregullimin e 

presionit dhe prurjes – Valvolet 

- Përshkruaj valvolat hidraulike; 

- renditë klasifikimin e valvolave hidraulike; 

- interpretojë paraqitjet e thjeshtësuara te  valvolave hidraulike me anën e simboleve standarde; 

- Përshkruaj ndërtimin konstruktiv  , mënyrën e lidhjes dhe funksionimin e valvolave hidraulike 

në  sistem hidraulik; 

- Vizatoj  skema te sistemit hidraulik për rregullimin e presionit dhe prurjes – Valvolet;  

- Demonton dhe monton elementet e sistemit hidraulik për rregullimin e presionit dhe prurjes – 

Valvole. 

 

IV VALVOLAT 

 

Përbërësit me të cilët drejtohet sistemi hidraulik dhe me të cilët rregullohet presioni dhe 

rrjedhja ose pamundësohet kalimi i fluidit punues quhen valvola. 

Sipas përdorimit valvolat ndahen në: 

- valvola kompresuese 

- valvola rrjedhëse dhe 

- valvola kahëzuese. 

 

4.1   Valvolat kompresuese 

 

4.1.1     valvolat për kufizim të presionit 

 

Këto valvola ndryshe quhen valvola sigurie, ngase shërbejnë për ta kufizuar presionin në vlerë të 

caktuar brenda sistemit hidraulik, gjegjësisht ta ndalojnë rritjen e tij mbi vlerën e përcaktuar. 

Në fig.1 shihet valvola për kufizim të presionit, pjesët përbërëse të të cilës janë: 

 

1.  trupi i valvolës 

2.  susta 

3.  konusi 

4.  vida për rregullim 

5.  hapja për derdhje kah 

6.  rezervuari 

Р qarku kompresues 

Fig.1 Valvola për kufizim të presionit 
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Parimi i punës së valvolës nga figura më lart bazohet në baraspeshimin e forcës së presionit të 

fluidit punues dhe forcës së sustës. Përderisa forca e presionit të fluidit është më e vogël ose e 

njëjtë me forcën e sustës, konusi 3 (mund të jetë topth ose piston) ngel në bazamentin e vet. 

Kur forca e presionit të fluidit e tejkalon forcën e sustës, konusi 3 i valvolës zhvendoset nga 

bazamenti i vet duke e mbledhur sustën 2, me ç’rast realizohet lidhja mes qarkut kompresues P 

dhe hapjes derdhëse drejt rezervuarit 5. Gjatë zvogëlimit të presionit të fluidit nën presion të 

hapjes, valvola përsëri kthehet në bazamentin e vet. 

Ndërtimi i valvolës për kufizim të presionit është i tillë që me vidën për rregullim 4 mundësohet 

rregullim i presionit të hapjes të valvolës. Më së shpeshti valvola rregullohet për presion që është 

10 – 20% më i madh nga presioni nominal. 

Në sistemet hidraulike me presione të larta punuese, diametrat e hapjeve hyrëse të valvolave me 

veprim direkt janë të kufizuar të jenë të madhësisë deri më 25 mm. Nëse vlerat e diametrit janë 

më të mëdha, sustat do të marrin vlera më të mëdha, me ç’rast valvolat do të kishin qenë shumë të 

mëdha. Për t’i ikur kësaj përdoren valvolat për kufizim të presionit me veprim indirekt. 

 

Valvolat për kufizim të presionit vendosen sa më afër pajisjes, të cilës i është dedikuar kjo 

mbrojtje. Për mbrojtje të pajisjeve hidraulike nga rritjet momentale dhe befasuese të presionit 

(p.sh. goditja hidraulike), rekomandohet përdorimi i valvolave me veprim direkt, ngase për shkak 

të masës minimale të pjesëve të tyre ato reagojnë më shpejt nga valvolat me veprim indirekt. 

Valvolat për kufizim të presionit kanë veprim të përkohshëm, gjegjësisht hapen vetëm atëherë kur 

presioni zmadhohet mbi vlerën e lejuar. 

Përveç tyre, ekzistojnë edhe valvola të cilat kanë veprim të përhershëm, të ashtuquajturat valvola 

derdhëse, të cilat janë të dedikuara për ruajtje të presionit të dhënë të fluidit punues, gjë që arrihet 

me largim të pandërprerë të një sasie të fluidit në rezervuar. 

Parmi i punës i këtyre valvolave nuk dallohet nga parimi i punës i valvolave për kufizim të 

presionit. Si valvola derdhëse përdoren edhe valvolat për kufizim të presionit me veprim indirekt. 

 

 

4.1.2. Valvolat radhitëse 

Valvolat radhitëse shërbejnë për kyçje në punë të ndonjë sistemi tjetër hidraulik, ose një pjese të 

sistemit, kur presioni ta arrijë vlerën e caktuar ose kur veprohet me sinjal shtypës të rregullimit. 

 

Në fig.2 shihet një valvolë radhitëse, pjesët përbërëse të të cilës janë: 
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1. trupi 

2. pistoni punues 

3. susta 

4. sipërfaqja e poshtme 

ballore e pistonit. 

 

 

 

Fig.2 Valvolat radhitëse 

 

Nëpërmjet qarkut I, përgjatë kanalit а, fluidi punues nga sistemi i parë bihet (sillet) deri te 

sipërfaqja e poshtme ballore e pistonit 4 (fig.2 а) ). Kur forca e presionit të fluidit e tejkalon 

forcën e sustës, atëherë pistoni 2 lëviz lart dhe e mundëson kalimin e fluidit nga qarku i kah qarku 

II. 

Valvola radhitëse e prezantuar në fig.2 b) mundëson kalim të fluidit punues prej qarkut i kah 

qarku II tek atëherë kur nën sipërfaqen e poshtme ballore të pistonit sillet sinjali shtypës i 

rregullimit psig. 

 

Valvolat radhitëse vendosen në ato vende ku kohë pas kohe është e nevojshme të kyçet dhe 

shkyçet një pjesë e sistemit, i cili sistem duhet të punojë kur presioni punues të arrijë vlerë të 

caktuar. 

 

 

4.1.3.  Valvolat për shkarkim të pompave 

 

Në sistemet hidraulike të pompave me vëllim konstant punues dhe shpenzuesve (motorë, cilindra) 

që punojnë kohë pas kohe, përdoren pajisje për shkarkim automatik të pompave (përndryshe 

quhen automatë të hapit të lirë). Këto pajisje pas arritjes së presionit të dhënë e bëjnë pompën të 

punojë në hap të lirë. 

Në fig.3 shihet një pajisje e këtillë për shkarkim të pompave, me pjesët përbërëse të saj: 

 

Fluidi punues vjen nga pompa nëpërmjet kanalit hyrës 1 deri te valvola për shkarkim të pompës. 

Kur topthi 3 është në pozitë të mbyllur, fluidi rrymon përmes qarkut 2, valvolës së pakthyeshme 7 

dhe kanalit vertikal 9, në drejtim të akumulatorit hidro-pneumatik 10. Prej atje nëpërmjet 

shpërndarësit 11 fluidi rrymon kah cilindri 12 (figura 134а). 
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 1. kanali hyrës 

 2. Qarku 

 3. Topthi 

 4. leva pistonave 

 5. Susta 

 6. Piston 

 7. valvola e pakthyeshme 

 8. Kanali 

 9. qarku vertikal 

 10. akumulatori hidropneumatik 

 11. shpërndarësi 

 12. cilindri (shpenzuesi) 

а) b)  

 Fig.3 Valvola për shkarkim të pompave 

 

Nëse presioni në sistemin hidraulik dhe akumulatorin hidropneumatik 10 rritet mbi vlerën e 

përcaktuar me sustën 5, atëherë fluidi përmes kanalit 8 vepron te pistoni 6, me ç’rast tejkalohet 

forca e sustës 5, rrjedhimisht leva pistonale 4 dhe topthi 3 zhvendosen në të majtë (figura 134b), 

gjegjësisht valvola hapet. Në këtë mënyrë realizohet lidhja mes kanalit hyrës 1 dhe rezervuarit. 

 

Valvola e pakthyeshme 7 e pamundëson zbrazjen e akumulatorit 10. Pas rënies së presionit 

punues në akumulator 10 deri në vlerën e presionit të sustës 5, ajo mund ta kthejë pistonin 6 

prapa, kurse bashkë me të kthehet edhe topthi 3, me ç’rast valvola mbyllet dhe lidhja direkte e 

pompës me rezervuarin ndërpritet. 

 

 

4.1.4. Rregullatori i presionit 

 

Rregullatorët e presionit përdoren në sistemet hidraulike, ku njëra pompë furnizon më shumë 

shpenzues të presioneve të ndryshme. 

Ato e zvogëlojnë presionin në vlerën e duhur, të cilën e mbajnë konstante në dalje. Në fakt, 

rregullatori paraqet një zhurmëmbytës me veprim automatik, madhësia rezistuese e të cilit në çdo 

moment është e njëjtë me dallimin mes presionit të ndryshueshëm phy në hyrje të valvolës dhe 

presionit të reduktuar konstant pda në dalje. 

Forma më e thjeshtë e një rregullatori të presionit shihet në fig.4 
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Gjatë ndonjë presioni konstant рhy në hyrje, pistoni 2 do të jetë në baraspeshë nën ndikim të 

presionit të fluidit dhe forcës së sustës 1. Fluidi punues kalon përskaj kokës konike të pistonit 2 në 

drejtim të daljes, gjatë të cilit proces për shkak të kësaj rezistence lokale vlera e phy bie në vlerën e 

pda. 

 

 

  

 

 

  

Fig.4 Rregullatori i presionit 

 

Nëse presioni në hyrje zmadhohet, atëherë pistoni 2 nën ndikim të presionit të fluidit zhvendoset 

në të majtë dhe pjesërisht ose plotësisht e mbulon hapjen derdhëse. Për shkak të sipërfaqes së 

zvogëluar derdhëse, rënia e presionit do të jetë e madhe me ç’rast mundësohet që presioni dalës 

рda të ngelë konstant. 

Valvola do të jetë e hapur kur F ≥ PdaA , ndërsa do të jetë e mbyllur kur (F[PdaA) F ≤ Pda A , ku 

janë: 

 

F[N ]- forca e sustës 

  

  
   

 
    -sipërfaqja aktive e kokës konike të valvolës

pda pda 

Phy 
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4.1.5.  Ndërprerësit elektrik kompresues 

 

Ndërprerësit elektrik kompresues shërbejnë për dhënie të sinjalit kur presioni në sistemin 

hidraulik e arrin vlerën e caktuar. 

Një ndërprerës i tillë i llojit membranor shihet në fig.5 а), ndërsa në fig.5 b) shihet ndërprerësi 

elektrik kompresues i llojit pistonal. 

 

Pjesët përbërëse të ndërprerësve janë: 

 

b 

 

а) 1 membrana 

2 leva (llozi) 

3 susta 

4 ndërprerësi elektrik 

b) 1 pistoni për kufizim të 

presionit 

2 susta 

3 pistoni 

4 valvola e pakthyeshme 

5 valvola zhurmëmbytëse 

6 ndërprerësi elektrik 

 

Fig.5  Ndërprerësi elektrik kompresues: а) membranor, b) pistonal 

 

Te ndërprerësi elektrik kompresues(figura 1.36а), presioni i fluidit punues vepron mbi 

membranën 1, e cila është e mbështetur në sustën 3. Kur membrana 1 lakohet teposhtë, ajo e 

shtytë llozin 2, i cili e kyç ndërprerësin elektrik 4. Sinjali elektrik i fituar në këtë mënyrë, 

zakonisht përcillet deri te komponentët elektrohidraulik të sistemit rregullues. 
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Me zvogëlimin e presionit punues në instalim, membrana 1 tërhiqet përpjetë, susta 3 lirohet, llozi 

2 ngrihet përpjetë dhe qarku elektrik ndërpritet. 

 

Kur presioni punues në sistemin hidraulik e tejkalon vlerën e lejuar, fluidi hyn brenda ndërprerësit 

elektrik kompresues (fig.5 b) ) përmes kanalit hyrës. Presioni i fluidit vepron mbi valvolën për 

kufizim të presionit 1 dhe duke e përballuar forcën e sustës 2 mundëson lëshimin e fluidit në 

hapësirën mbi pistonin 3. Duke vepruar mbi ballin epistonit, fluidi e shtyn atë teposhtë dhe kështu 

e mbyll qarkun elektrik me prekje të pistonit te ndërprerësi elektrik 6. Në këtë mënyrë sistemi 

rregullues i sistemit hidraulik e ndërpret prurjen e fluidit punues. 

 

Kur presioni në sistem do të zvogëlohet, forca e sustës 2 e mbyll valvolën për kufizim të presionit 

1, ndërsa pistoni 3, nën ndikim të sustës kthehet përpjetë duke e liruar ndërprerësin 6. Fluidi mbi 

pistonin 3, përmes valvolës zhurmëmbytëse 5 dhe valvolës së pakthyeshme 4 kthehet prapa në 

sistem. 

 

 

4.2    Valvolat rrjedhëse 

 

Detyra e valvolave rrjedhëse në sistemin hidraulik është që ta rregullojnë rrjedhjen, gjegjësisht ta 

ndërrojnë ose ta mbajnë konstant. Ndërrimi i rrjedhjes më së shpeshti bëhet me ndryshim të 

prerjes tërthore të rrymës së fluidit. 

 

4.2.1. Valvolat zhurmëmbytëse 

 

Valvola zhurmëmbytëse paraqet një rezistor të rregulluar ose të parregulluar lokal, i cili vendoset 

në rrugën e rrymimit të fluidit. Kufizimi i rrjedhjes arrihet me zvogëlim të prerjes tërthore të 

kanalit dhe me largimin e një pjese të tij në rezervuar. Shkaku se rregullimi zhurmëmbytës i 

rrjedhjes bazohet në shndërrimin e energjisë së presionit në nxehtësi, mënyra e këtillë e 

rregullimit të rrjedhjes përdoret, para së gjithash, në sistemet hidraulike me fuqi të vogla. 
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b) 

 

 

 

 

 

Fig.6  Valvola zhurmëmbytëse: 

 

а) me çep rrotullues, b) me lëvizje aksiale të 

elementit zhurmëmbytës 

 

Në fig.6 mund të shihen valvolat 

zhurmëmbytëse. 

Në fig.6 а shihet një val-volë 

zhurmëmbytëse me çep rrotullues. Duke u 

rrotulluar çepi e zvogëlon prerjen tërthore 

të kanalit hyrës - dalës, me ç’rast bëhet 

zvogëlimi i rrjedhjes. 

 

Në fig.6 b shihet një valvolë 

zhurmëmbytëse me lëvizje aksiale të 

elementit zhurmëmbytës. 

 

 

4.2.2.  Valvolat për rregullim të rrjedhjes 

 

Te sistemet hidraulike me drejtueshmëri zhurmëmbytëse, për rregullim të shpejtë-sisë së lëvizjes 

të organeve zbatuese (hidromotorëve) përdoren valvola me të cilat realizohet ndryshimi i rrjedhjes 

në sistem dhe të cilat punojnë mbi parimin e zhurmëmbytjes së rrymës së fluidit punues. 

Ekzistojnë dy lloje të sistemeve me drejtueshmëri zhurmëmbytëse: 

 

 me burim për furnizim të rrjedhjes së ndryshueshme ( Q ≠ const ) dhe presion konstant ( p 

= const ), i cili mbahet me valvolë për kufizim të presionit dhe 

 

 me burim për furnizim të rrjedhjes konstante ( Q = const ) dhe presionit të ndryshueshëm 

( p ≠ const ), i cili varet nga mbingarkimi i hidromotorit. 

 

Më të shpeshta janë sistemet për të cilat burimi i furnizimit siguron presion konstant punues. 

Shpejtësia e lëvizjes së hidromotorit rregullohet me valvola për rregullim të rrjedhjes. Këto 

valvola, në rastet më të shpeshta janë kombinime të një valvoleje zhurmëmbytëse dhe një 

rregullatori të presionit. 

 



83 
 

Në fig.7  shihet një valvolë për rregullim të rrjedhjes me hapje derdhëse kah rezervuari që i ka 

këto pjesë: 

 

1valvolëzhurmë

mbytëse 2 kanal 

3 piston 

4 sustë 

5 kanal derdhës 

6 kanal 

7 pompë 

8 hidromotori 

Fig.7  Rregullimi i derdhjes me hapje derdhëse kah rezervuari 

 

Me valvolën zhurmëmbytëse 1 rregullohet madhësia e prerjes tërthore А nëpër të cilën duhet të 

rrymojë fluidi me derdhje konstante Qm kah hidromotori 8. Rregullim bëhet edhe në rënien e 

presionit ∆p mes presioneve në kanalin S dhe kanalin 6 para hidromotorit. Ajo rënie duhet të ketë 

vlerë konstante. 

Me ndërrim të regjimit të punës të hidromotorit 8 ndërrohet edhe vlera e ∆p. Vlera e rritur e 

presionit nëpër kanalin 2 vepron mbi pistonin 3 nga ana e sipërme, me ç’rast e tejkalon forcën e 

sustës 4 dhe e zhvendos pistonin teposhtë. Ashtu zmadhohet prerja tërthore e hapjes А1 nëpër të 

cilën përmes kanalit derdhës 5 fluidi dërgohet në rezervuarin Т. Në këtë mënyrë zvogëlohet 

presioni në kanalin Ѕ. Kjo na sjell tek arritja e vlerës sërregulluar të ∆p dhe nën veprim të forcës 

së sustës 4 pistoni 3 kthehet në pozitën normale. 

Në fig.8 shihet një valvolë për rregullim të derdhjes pa hapje derdhëse kah rezervuari, së bashku 

me pjesët përbërëse të saj: 

 

 

1 valvola zhurmëmbytëse 

2 hidromotori 

3 kanali 

4 pistoni 

5 susta 

 

Fig.8 Rregullimi i rrjedhjes pa hapje derdhëse 
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Rregullimi i vlerës konstante të ∆p bëhet me ndryshim të prerjes tërthore А. 

 

Nëse zmadhohet prerja tërthore А në kanalin Ѕ, presioni do të zmadhohet, me ç’rast zmadhohet 

edhe rënia e presionit ∆p. Presioni i zmadhuar nëpërmjet kanalit 3, nga ana e poshtme vepron mbi 

pistonin 4 duke e përballuar forcën e sustës 5. Me këtë pistoni 4 lëviz përpjetë dhe e zvogëlon 

prerjen tërthore А, gjegjësisht rrjedhjen e fluidit nëpër tëkah kanali Ѕ. Në këtë mënyrë rënia e 

presionit ∆p kthehet në vlerën e rregulluar, ndërsa madhësia e rrjedhjes kah hidromotori 2 mbetet 

me vlerë konstante. 

 

4.2.3. Ndarësi i rrjedhjes 

 

Shpesh është e nevojshme të sinkronizohen shpejtësitë dalëse të lëvizjes të disa cilindrave 

ose hidromotorëve, të cilët i furnizon një pompë e përbashkët (p.sh. sinkronizimi i shpejtësive të 

cilindrave që e ngrejnë derën e anijes). Gjatë kësaj zakonisht nuk është e nevojshme të arrihen 

shpejtësi të caktuara të sakta të lëvizjes, por është e nevojshme të sigurohet barazi e shpejtësive të 

lëvizjes të hidromotorëve. Për këtë qëllim përdoren ndarës të rrjedhjes (fig.9). 

Pjesët përbërëse të ndarësve të rrjedhjes janë: 

 

1 trupi 

2pllakëzatzhurmëbe 

3 dhomat 

4 pistoni notues 

 

Fig.9 Ndarësi i rrjedhjes 

Fluidi punues nën presion hyn te ndarësi i rrjedhjes, ndahet në dy anë, kalon përmes pllakëzave 

zhurmëmbytëse 2 dhe mbërrin te dhomat 3. Në rast se presioni është i njëjtë në dhomat 3, atëherë 

pistoni notues 4 është në mes dhe rrjedhjet janë të njëjta, me ç’rast edhe presionet р1 dhe р2 janë 

të njëjta. 

Gjatë ndryshimit të ngarkimit në njërin nga cilindrat punues krijohet dallim i presio-neve në 

dhomat 3 për të cilën arsye pistoni notues 4 zhvendoset kah dhoma me presion më të vogël dhe 

pjesërisht e mbyll hapjen përkatëse. Në këtë mënyrë zvogëlohet rrjedhja në cilindrin e dhënë 

punues derisa nuk barazohen presionet. 

Për të lëvizur pistonat me pistonmbajtësit me një shpejtësi të njëjtë, presionet në cilindrat punues 

duhet të jenë të njëjta. 

 

 



85 
 

4.3    Valvolat për kahëzim 

 

4.3.1.  Valvolat e pakthyeshme 

Roli parësor i valvolave për kahëzim te sistemet hidraulike është që ta kahëzojnë fluidin, 

gjegjësisht ta ndalojnë rrjedhjen e fluidit në njërën kahje dhe ta lëshojnë në kahjen tjetër. Ato janë 

valvolat e pakthyeshme. 

Valvola e pakthyeshme për nga konstruksioni është shumë e ngjashme me valvolën për kufizim të 

presionit. Dallimi qëndron në faktin që forca e sustës e kësaj valvole është shumë e vogël, por e 

mjaftueshme që të sigurojë vendosje të sigurt të valvolës në bazament. 

Në fig.10 janë përshkruar valvolat e pakthyeshme, pjesët përbërëse të të cilave janë: 

1 element për mbyllje – kon 

2 sustë 

3 bazament i valvolës 

 

 

 

 

Fig.10 Valvolat e pakthyeshme 

 

 

Gjatë rrjedhjes së fluidit në kahje të shigjetës (fig.10), presioni i tij e tejkalon forcën e sustës 2, e 

ndan elementin për mbyllje - konin 1 nga bazamenti 3 dhe mundëson rrjedhje. Në kahjen e 

kundërt koni 1 nën veprim të forcës shtrihet në bazamentin 3, susta 2 dhe forca e presionit punues 

të fluidit nuk lejojnë rrjedhje. 

Në fig.11 shihet një valvolë dyfish e pakthyeshme, pjesët përbërëse të të cilës janë 

1 valvola e 

pakthyeshme 

2 valvola e 

pakthyeshme 

3 pistoni notues 

 

Fig.11 Valvola dyfish e pakthyeshme 
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Në trupin e valvolës dyfish të pakthyeshme janë vendosur dy valvola të pakthyeshme 1 dhe 2. 

Mes tyre gjendet pistoni notues 3. Fluidi punues nën presion vjen nëpër hapjen А, e hap valvolën 

e pakthyeshme 1 dhe përmes hapjes А1 shkon në dhomën e majtë të hidrocilindrit. 

Njëkohësisht, fluidi punues nga qarku А e shtyt pistonin notues 3 në të djathtë, me ç’rast ai me 

krahun e vet të djathtë e hap valvolën e pakthyeshme 2 me të cilën gjë mundësohet kthimi i fluidit 

punues nga dhoma e djathtë e hidrocilindrit nëpërmjet hapjeve В1 dhe В në rezervuar.  

 

Pastaj shpërndarësi e kahëzon rrymimin e fluidit punues, ashtu që ai vjen prej hapjes В, e hap 

valvolën e pakthyeshme 2 dhe përmes hapjes В1 shkon në dhomën e djathtë të hidrocilindrit. Në të 

njëjtën kohë, fluidi punues që ka ardhur prej hapjes В e zhvendos pistonin notues 3 në të majtë, i 

cili pastaj e hap valvolën e pakthyeshme 1 me ç’rast mundësohet kthimi i fluidit punues prej 

dhomës së majtë të hidrocilindrit, përmes hapjeve А1 dhe А në rezervuar. 

 

 Nëse në valvolën dyfish të pakthyeshme nuk vjen fluid punues nën presion, atëherë valvolat e 

pakthyeshme 1 dhe 2 e mbyllin fluidin që gjendet në hidrocilindër, duke e bllokuar pistonin e tij 

në pozitë të përcaktuar. 

 

Pyetje për përsëritje: 

 

1. Çka janë valvolat dhe si ndahen? 

2. Shpjego qëllimin e përdorimit dhe parimin e punës të valvolës siguruese. 

3. Shpjego dallimin mes valvolës për kufizim të presionit dhe valvolës rrjedhëse. 

4. Cilat janë valvolat radhitëse dhe shpjego parimin e punës? 

5. Përshkruaje parimin e punës të valvolave për shkarkim të pompave. 

6. Çfarë lloje të valvolave përdoren kur një pompë duhet të furnizojë më 

shumëshpenzues presionesh të ndryshme? 

7. Për çfarë arsye shërbejnë ndërprerësit elektrik kompresues dhe shpjego parimin e tyre 

të punës? 

8. Përse shërbejnë valvolat zhurmëmbytëse dhe çfarë llojesh mund të jenë? 

9. Shpjego valvolat për rregullim të rrjedhjes. 

10. Me cilat valvola sinkronizohen shpejtësitë dalëse të disa cilindrave që furnizohen nga 

një pompë? 

11. Shpjego pjesët dhe parimin e punës të valvolave të pakthyeshëm dhe të atyre dyfish të 

pakthyeshëm. 
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4.4. Ushtrim 

Autorizimi një shtypjeje hidraulike dy-kolonëshe 

 Rezultatet mësimore 

Pas përfundimit të këtij ushtrimi: 

 Do të jesh i familjarizuar me tipe të ndryshme dhe përdorime të mundshme të valvulave të 

lirimit të presionit. 

 Do të jesh në gjendje që në mënyrë të sigurtë të autorizosh kontrollerë hidraulik.  

 

Përshkrimi i problemit 

Gjatë ushtrimit të operacionit dhe për qëllime të mirëmbajtjes industriale është ndërmarrë 

autorizim i sigurtë në presion të ulët, i cili pastaj ngritet deri në vlerën maksimale. Ky është i 

mundur ose me valvulë të lirimit të presionit ose me pompë me qark kalues (bajpas). Në presion të 

ulët rrjedhjet mund të zbulohen në mënyrë të sigurtë, për shembull, pas zëvendësimit të paisjes.  

Njësia e shtypit është ndërtuar për aplikacionin e specifikuar dhe nisja fillestare duhet të ndodhë 

tani 

Plani 

 

 Fig.12. Shtypja hidraulike dy-kolonëshe 
 

Parametrat  

Paisja e sigurisë, e cila kërkohet në praktikë (p.sh. kontrollë me të dy duart, kujdesje mbrojtëse) 

nuk merren parasysh në këtë ushtrim. 
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 Detyrat  

1. Përshkruaj planin e valvulave të lirimit të presionit dhe si përdoren ato. 

2. Familjarizohu me procedurat e autorizimit. 

3. Informohu rreth procedurave për rregullimin e valvulave të lirimit të presionit. 

4. Kompleto diagramin e qarkut hidraulik. 

5. Krijo listën e paisjeve. 

6. Ndërto kontrollerin. 

7. Kontrollo dy herë konfigurimin e kontrollerit. 

 

 

 

Inspektimi vizual  

Inspektimi vizual i vazhdueshëm për defekte në gypat e gomës dhe në paisjet hidraulike është 

një pjesë esenciale e standardeve të sigurisë hidraulike.  

 

 Ndihmat rreth punës  

 Fletat e të dhënave 

 Libri i mësimit të hidraulikës 

 Software-i simulues hidraulik FluidSIM
®

 

1. Përshkrimi i planit të valvulave të lirimit të presionit dhe si përdoren ato  

m) Për çfarë qëllimi shërbejnë valvulat e lirimit të presionit? 

Presioni i çdo sistemi të dhënë është përzgjedhur dhe limituar me këto valvula. Pilot presioni 

është zbuluar në hyrje të valvulës (P). 

n) Emërto tipe të ndryshme të valvulave të lirimit të presionit. 

Valvulat e lirimit të presionit janë paraqitur si valvula zbritëse ose si valvula rrëshqitëse. Kur 

këto valvula janë në pozitën natyrale, 

• një element mbyllës është presuar kundrejt portit hyrës ose 

• një rrëshqitje është shtyrë mbi hapjen e portit të rezervuarit me anë të burimit të presionit.  

o) Pse valvulat e lirimit të presionit janë përdorur në sistemin hidraulik? 

Valvulat e lirimit të presionit përdoren sis: 

• Valvula të sigurisë 

Një valvulë e lirimit të presionit, e cila është e montuar për pompe me qëllim të mbrojtjes 

nga mbingarkesa, për shembull, është caktuar një valvule sigurie. Kjo valvulë është 
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vendosur në mënyrë të përhershme në presionin maksimal të pompës. Hapet në raste të 

urgjencës, dhe është i siguruar me një vulë provë-durimi si një siguri.  

• Valvulat kundër-presion 

 Këto valvula kundërshtojnë inerci që rezultojnë nga ngarkesa e tërhequr. 

• Valvulat frenuese 

Këto valvula parandalojnë majat e presionit, të cilat mund të shfaqen si rezultat i forcës së 

inercisë në rast se valvula e konrtollit drejtues është mbyllur në mënyrë të menjëhershme. 

• Valvulat e sekuencës (valvulat e presionit të sekuencës) 

Këto valvula hapin lidhje për kosnumatorë të mëtejm kur niveli i presionit të zgjedhur 

është tejkaluar. Presioni i barazuar i slide-tipit dhe valvulave të lirimit të presionit 

përdoren si valvula të sekuencës. Si rezultat, ngarkesa në portin e rezervuarit nuk kanë 

asnjë efekt në karakteristikat e hapjes.  

8. Të familjarizohesh me procedurat e autorizimit  

 

Informacion 

Procedura e autorizimit (qarqet kaluese (bajpas) të pompave 

1. Kaloninë pompa recirkuluese duke hapur valvulën ndalëse-ndezëse. 

2. Në rast të kontrollerëve elektro-hidraulik, aktivizo 24 V DC tensionin e kontrollit. 

3. Kaloni në ndezjen e pompës hidraulike. 

4. Ngadalë mbyllni valvulën ndezëse-ndalëse derisa të mbizotërojë presioni qarkullues i 

përafërsisht 1.5 MPa.  

 Menjëherë vendos pompën përsëri në riqarkullim në rast të rrjedhjeve. 

5. Drejto sekuencën njëherë dhe pastaj shih për rrjedhje. 

6. Mbyll valvulën ndezëse - ndalëse dhe bëj ushtrimin. 

 

Procedura e autorizimit (qarqe me valvula të lirimit të presionit) 

1. Hap komplet valvulën ndezëse - ndalëse të lirimit të presionit. 

2. Aktivizo 24 V DC tensionin e kontrollit. 

3. Ndiz pompën hidraulike. 

4. Ngadalë mbyll valvulën e lirimit të presionit derisa mbizotëron presion qarkullues i 

përafërsisht 1.5 MPa.  

 Menjëherë vendos pompën përsëri në riqarkullim në rast të rrjedhjeve. 

5. Drejto sekuencën njëherë dhe pastaj shih për rrjedhje. 

6. Mbyll valvulën ndezëse - ndalëse derisa të arrihet limiti i kërkuar i presionit. 
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4. Rregullimi i valvulave të lirimit të presionit 

 

 

Informacion 

Procedura për qarqe kaluese (bajpas) të pompave  

1. Hap valvulat ndezëse-ndalëse. 

2. Ndiz pompën hidraulike. 

3. Mbyll valvulën ndezëse-ndalëse. I gjithë vëllimi i dorëzuar nga pompa shkarkohet përmes 

valvulës së lirimit të presionit tek njësia e fuqisë hidraulike. Kufiri vendosës i presionit tregohet 

në manometër. 

4. Korigjo vlerën duke hapur ose mbyllur valvulën e lirimit të presionit në limitin e 

specifikuar të presionit (p.sh. 5 MPa). 

 

 Procedura për qarqe me valvula të lirimit të presionit 

1. Hape valvulën e lirimit të presionit. 

2. Mbyll valvulën ndezëse-ndalëse. 

3. Ndiz pompën hidraulike. 

4. I gjithë vëllimi i dorëzuar nga pompa është shkarkuar përmes valvulës së lirimit të 

presionit.  

 Kufiri i vendosjes së presionit të çastit është treguar në manometër. 

5. Korigjo vlerën duke hapur ose mbyllur valvulën e lirimit të presionit tek limiti i presionit të 

specifikuar (p.sh 5 MPa). 

6. Hap valvulën ndezëse-ndalëse. 

 

9. Përfundimi i diagramit të qarkut hidraulik 

 

a) Përfundo diagramin e qarkut hidraulik për autorizimin e parë të qarkut   

(Qarku kalues (bajpas) i pompës). 
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Shënime rreth trajnimit 

Valvula ndezëse-ndalëse 0V1 përdoret për të aktivizuar riqarkullimin e pompës. Ky lloj i 

autorizimit të qarkut përdoret poashtu për të gjitha ushtrimet e paraqitura mëposhtë. 

b) Përfundo diagramin e qarkut hidraulik për autorizimin e dytë të qarkut  

(Qarku me valvulë të lirimit të presionit). 

 

 

Shënim rreth trajnimit  

Valvula ndezëse - ndalëse 0V1 përdoret për të rregulluar presionin operues.  Në këtë rast 

supozohet se valvula e lirimit të presionit për njësinë e fuqisë hidraulike është valvulë e sigurisë 
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me vulë të provës-durimit. Si rezultat, niveli i përzgjedhur i presionit nuk mund të ndryshohet. 

Operimi i presionit nuk mund të rregullohet ose ndryshohet me këtë valvulë të lirimit të 

presionit.  

 

10. Krijimi i listës së paisjeve 

Përveç diagramit të qarkut, dokumentacioni komplet i projektit përfshien poashtu një listë të 

pasijeve. 

– Krijo një listë të paisjeve duke futur numrin e kërkuar të komponentës si dhe shkurtesat që 

përdoren për të identifikuar ato në diagramin e qarkut në tabelën e mëposhtme. 

 

Sasia Identifikimi Emërtimi 

1 1V1 Valvulë kontrolluese me rrjedhë një – kahëshe 

1 0V1 Valvula ndezëse- ndalëse 

2 — Gypat e gomës, 600 mm 

2 — Gypat e gomës, 1000 mm 

2 0Z2, 0Z3 Pllaka e shumëfishtë 4- kahëshe me manometër 

1 0Z1 Njësia e fuqisë hidraulike 

Lista e paisjeve (Qarku kalues (bajpas) i pompës) 
 

Sasia Identifikimi Emërtimi 

1 1V2 Valvula kontrolluese një kahëshe 

1 1V1 Valvula ndezëse- ndalëse 

1 0V1 Valvula elirimit të presionit 

3 — Gypi i gomës, 600 mm 

2 — Gypi i gomës, 1000 mm 

2 0Z2, 0Z3 Pllaka e shumëfishtë 4- kahëshe me manometër 

1 0Z1 Njësia e fuqisë hidraulike 

Lista e paisjeve (Qarku me valvulë të lirimit të presionit) 
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11. Vendosja e kontrollerit (qarku kalues (bajpas) i pompës) 

 

Vëzhgo pikat në vijim gjatë vendosjes së kontrollerit: 

 Përdor diagramin e qarkut. 

 Emërto komponentet. 

 Lidhja e gypave të gomës 

– Anjëherë mos lidh apo zgjidh gypat e gomës kur është duke punuar njësia e fuqisë 

hidraulike, ose kur është nën presion! 

 Lidhjet duhet të lidhen në gjendje të pa presion. 

– Vendos prizën lidhëse vertikalisht në gjirin lidhës!  

 Priza lidhëse dhe gjiri lidhës nuk duhet të lidhen shtrembër. 

 Zgjedhja dhe vendosja e gypave të gomës 

– Zgjidh gjatësinë e gypave të gomës ashtu që të rezerva e përshtatshme është në dispozicion 

me qëllim të akomodimit të ndryshimeve në gjatësi, të cilat rezultojnë nga presioni. 

– Shmang stresin mekanik të gypave të gomës. 

– Mos lako gypin e gomës në rreze më pak se specifikimi i tij i minimumit të lakimit të tij 

prej 51 mm.  

– Mos e kthe gypin e gomës gjatë instalimit. 

– Sigurohu që gypat e gomës të mos përthehen. 

 Shenjo lidhjen e përfunduar të gypave të gomës në diagramin e qarkut hidraulik. 

 

5. Kontrollim i dyfishtë i vendosjes së kontrollerit (qarku kalues (bajpas) i pompës) 

Vëzhgo pikët në vijim gjatë autorizimit të kontrollerit: 

 Para autorizimit sigurohu që të gjitha linjat e rezervuarit janë lidhur dhe se të gjitha lidhjet janë 

përputhur në mënyrë të sigurtë. 

 Mbyll tërësisht mbylljen e valvulës në rrjedhën një kahëshe të valvulës kontrolluese 1V1. 

 Kalo në pompën e riqarkullimit duke hapur valvulën ndezëse - ndalëse 0V1. 

 Ndiz pompën hidraulike. 

 Mbyll ngadalë valvulën ndezëse-ndalëse derisa presioni qarkullues i përafërshit 1.5 MPa është 

ndërtuar.  

Vendos menjëherë pompën në riqarkullim në rast të rrjedhjeve. 
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 Mbyll plotësisht valvulën ndezëse - ndalëse dhe vendos limitin e presionit në valvulën e lirimit 

të presionit të njësisë së fuqisë hidraulike në një valvulë prej 5 MPa. 

 Hap mbylljen e valvulës për një e gjysëm të një rrotullimi. Lëngu hidraulik rrjedh përmes 

valvulës së kontrollit të rrjedhës një kahëshe për në portin e rezervuarit. 

 

Shënim 

Para çmontimit të kontrollerit, hap plotësisht mbyllësin e valvulës në valvulën kontrolluese të 

rrjedhës një kahëshe. 

 

 

 

4.5. Detyra: 

 Te demontohen dhe montohen te gjitha valvulat nga sistemi hidraulikë dhe te sigurohet 

funksionaliteti i tij. Procesi i punës mbështetet me skema te sistemit hidraulikë dhe listë kontrolli. 

 

Lista  e kontrolliet për demontimi dhe montimin e  valvularve hidraulike përmbane: 

- Perzgjedhjen e veglave te punes; 

- Leximin e skemes se sistemit hidraulikë; 

- Ndarja e gypave nga valvulat ne sistemin hidraulikë; 

- Heqjene e valvolave njëkahëshe nga sistemi pneumatik; 

- Heqjene e valvolave njëkahëshe nga sistemi hidraulikë; 

- Heqjene e valvolave për presion nga sistemi hidraulikë; 

- Heqjene e valvolave rrjedhese nga sistemi hidraulikë; 

- Vendosjen e valvulave ne tavolinen e punes; 

- Demontimin e pjesëve te valvulave; 

- Zevendesimin e pjesëve te valvulave; 

- Zevendesimin e hermetizuesve ne valvula; 

- Vendosjen e valvulave ne sistemin hidraulikë;  

- Lidhjen e gypave te sistemit pneumatik ne valvula; 

- Prova  e funksionimit te valvulave ne sistemin    hidraulikë; 

- Prova e funksionimit te sistemit hidraulikë; 

- Respektimi i rregullave te sigurise ne pune dhe ruajtjes se mjedisit. 

 

Kushtet e domosdoshme për realizimin e modulit: 

Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, veglat, pajisjet, dhe 
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materialet e mëposhtme: 

- Kabineti i mekatronikës i pajisur me sistem hidraulikë qe permbane valvola te ndryshme; 

- Ndermarrje qe ofron shërbime ne riparimin dhe mirëmbajtjen e sistemeve hidraulikë; 

- Kompleti i veglave, paisjeve dhe materialeve të nevojshme për demontim, montim dhe 

mirëmbajtje te valvulave;   

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

trajtohen në modul; 

- Kompjuteri,projektori,  

- Pajisjet për siguri ne pune dhe ruajtje te mjedisit 

 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje - përgjigje me shkrim. 

- Pyetje - përgjigje me gojë 

- Liste kontrolli 

 

Deshmimi i Vlerësimit:  

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

e përvetësimit nga çdo nxënës të 5-7 kritereve të vlerësimit me karakter teorik. 

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

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

vlerësimit te përcaktuara ne kete RM4. 
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V. Në lidhje me Rezultatin Mësimor Nr.5:  

RM5 – Nxënësi monton  dhe demonton  elementet ekzekutive të sistemit hidraulik – Motorët 

hidraulikë 

- Përshkruaj motorët hidraulike; 

- Renditë klasifikimin e motorëve hidraulikë; 

- interpretojë paraqitjet e thjeshtësuara të motorëve hidraulikë  me anën e simboleve standarde; 

- Përshkruaj ndërtimin konstruktiv  , mënyrën e lidhjes  dhe funksionimin e motorëve hidraulikë 

në  sistem hidraulik; 

- Vizatoj skemat e lidhjes se elementet ekzekutive të sistemit hidraulik – Motorët hidraulikë; 

- Demontoj dhe montoj elementet ekzekutive të sistemit hidraulik – Motorët hidraulikë. 

 

 

V TURBINAT HIDRAULIKE-MOTORË HIDRAULIK 

 

Turbinat hidraulike janë makina (motorё) hidraulike që shndërrojne energjinë e lëngut ne energji 

mekanike. Zakonisht turbinat vendosen ne disnivel nga rezervuari i siperm i lёngut, i cili zakonisht 

quhet rezervuari i marrjes. 

Gjatë lëvizjes në tubacion nga rezervuari i marrjes deri në turbinë lëngu zotëron energji hidraulike 

e cila sipas ekuacionit të Bernulit është : 

E = Z + 
 

   
 + 

  

   
 

ku   Z – energjia potenciale 

 

   
 - energjia e presionit të lëngut 

  

   
 - energjia kinetike e lëngut 

 

Kjo energji hidraulike shndërrohet në rrotën e punës së turbinës në punë mekanike . Në rrotën e 

punës së turbinës lëngu futet në rrethine dhe del në qender. Gjatë këtij procesi ndodh zvogëlimi i 

momentit të sasisë së lëvizjes i cili shndërrohet në punë mekanike. Ekuacioni themelor i turbinave 

jep lidhjen ndërmjet ndryshimit të energjisë së lëngut në rrotën e punës dhe parametrave 

kinematike të rrymës së lëngut. 

Ky ligj formulohet : 

Zvogëlimi i momentit të sasisë së lëvizjes së rrymës së lëngut gjatë kalimit të tij nga seksioni i 

hyrjes në atë të daljes së rrotës së punës është i barabartë me momentin rrotullues që fitohet në 

boshtin e turbinës. 
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5.1    Klasifikimi i turbinave hidraulike  

 

Turbinat hidraulike klasifikohen sipas disa kritereve : 

1-Sipas llojit të energjisë hidraulike të lëngut që shndërrohet në punë mekanike në rrotën e punës 

së turbinës. Ato ndahen në : 

-turbina aktive  

-turbina reaktive 

Në rast se turbina shfrytëzon energjinë kinetike dhe potenciale të rrymës së lëngut  turbina quhet 

reaktive. 

Në rast se turbina shfrytëzon vetëm energjinë kinetike të rrymës së lëngut turbina quhet aktive. 

 

2-Sipas numrit të rrotave të punës në bosht turbinat  ndahen në : 

-turbina me një rrote pune ( një shkallëshe) 

-turbina me shume rrota pune (shume shkallëshe) 

 

3-Sipas fuqise në bosht turbinat ndahen në : 

-turbina të vogla me fuqi deri ne 1000 KW 

-turbina të mesme me fuqi deri ne 20.000 KW 

-turbina të mëdha me fuqi deri në 700.000 KW 

 

Sipas klasifikimit të mësiperm, me i përgjithshëm është klasifikimi i llojit të parë ( aktive – 

reaktive). 

 

Vetë turbinat reaktive sipas drejtimit të rrjedhjes së lëngut (relativisht aksit të turbinës) mund të 

ndahen në dy lloje : 

-turbina aksiale ku lëngu futet dhe del nga rrota e punës sipas drejtimit të aksit  

-turbina rrezore-aksiale ku lëngu hyn në rrotën e punës sipas drejtimit të rrezes dhe del në 

drejtimin aksial. 

Turbinat aksiale quhen ndryshe turbina Kapllan, kurse ato rrezore – aksiale quhen ndryshe turbina 

Frencis, emërtimet sipas inxhinierëve që i kanë konstruktuar (shih figurёn e mёposhtme)   

 

Për të rregulluar fuqinë e turbinës shërben aparati i drejtimit të rrjedhjes së lëngut i cili ndryshon 

automatikisht  drejtimin e rrjedhjes dhe sasinë  e lëngut që futet në rrotën e turbinës. 
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Fig.1. Motor hidraulikë 

 

Llogaritja e fuqisë së turbinës  

Siҫ dihet fuqia e lëngut jepet nga ekuacioni : 

          

 

Ku  H është ngarkesa e turbinës 

Ngarkesa H e turbinës është diferenca e energjisë specifike   të lëngut në hyrje të turbinës me 

energjinë specifike   të lëngut në dalje të turbinës , pra : 

H =       

 

Duke përcaktuar   dhe  nga ekuacioni i Bernulit del se : 

H =        

 

Ku     janë  humbjet hidraulike nga niveli i sipërm deri në dalje të ujit 

     është ngarkesa gjeometrike e impjantit , pra ndryshimi midis nivelit të sipërm me atë te 

poshtëm. 

Për shkak të humbjeve të energjisë në turbinë , jo e gjithë fuqia e lëngut transmetohet në boshtin e 

turbinës . Raporti ndërmjet fuqisë së turbinës dhe fuqisë që ka lengu quhet rendiment i turbinës. 

 

Duke shënuar me    fuqinë në bosht , rendimenti i turbinës është : 

ŋ = 
  

  
 

 

Për turbinë aktive fuqia e turbinës do të shprehej : 

   =    ŋ 

ose :    =        ŋ 

 

Për turbinën aktive ngarkesat karakteristike kanë po atë kuptim si dhe turbinat reaktive. 
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Fuqia në këto turbina do të llogaritet me po atë formulë , pra : 

   =        ŋ 

 

Prurja e lëngut që kalon nëpër turbinë , llogaritet si prurje lëngu që rrjedh nëpër hundëzat e 

turbinës : 

Q = 
    

 

 
 Z      

Ku   D –diametri i rrymës në dalje të hundëzës 

 - koeficienti i shpejtësise së hundëzës 

        H - ngarkesa e turbinës  

        Z – numri i hundëzave 

 

Siҫ shihet nga formula prurja në turbinë pra edhe fuqia e turbinës aktive varet nga madhësia e 

hapjes së aparatit të drejtimit dhe nga ngarkesa H që vepron në turbinë , por nuk varet nga 

madhësia e rrotës së punës. 

 

5.2  Humbjet e fuqisë dhe rendimentit të turbinës 

 

Në ngjashmëri me pompat dhe në turbinë ndodhin tre lloje humbje energjie : 

-humbje hidraulike 

-humbje vëllimore 

-humbje mekanike 

 

Humbjet hidraulike marrin parasysh humbjet e energjisë për shkak të fërkimit hidraulik si dhe 

humbjet gjatë ndryshimit të rrjedhjes së lëngut. 

Humbjet vëllimore marrin parasysh rrjedhjet e lëngut në elementë të ndryshme të turbinës. Duke 

shënuar me Q prurjen efektive të lëngut ( ajo që kalon në rrotën e punës) dhe    prurjen teorike që 

disponohet atëherë rendimenti vëllimor është : 

 
 
 = 

 

  
 

 

Humbjet mekanike marrin parasysh humbjet e fuqisë në fërkim nё pjesёt e lёvizёshme tё turbinёs, 

pra në kushineta , premistopa etj. Duke shënuar me    fuqinë e turbinës dhe    fuqinë e lëngut në 

hyrje të turbinës , rendimenti mekanik është : 

 
 

 = 
  

  
 

 

Rendimenti i përgjithshëm i turbinës shpreh produktin e rendimenteve të veҫanta. Pra : 
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ŋ   
 
  

 
  

 
 

 

5.3  Motorёt hidraulikё vëllimorё 

 

Motorrët hidraulikë vëllimore janë pajisje hidraulike që realizojnë shndërrimin e energjisë 

hidraulike në energji mekanike,nëpërmjet ndryshimit te vellimit te dhomave punuese të makinës . 

Në funksion të levizjes se elementit punues,motorrёt hidraulikё ndahen në dy grupe : 

-motorrë hidraulikë vëllimorë me levizje rrotulluese të elementit të punës 

-motorrë hidraulikë vëllimorë me lëvizje drejtvizore të elementit punues ( këto quhen ndryshe dhe 

cilindra fuqie). 

Në industrinë mekanike të ditëve të sotme , më i përdorshëm është motorri hidraulik me piston (si 

nё figurёn e mёsipёrme). Lёngu me presion qё futet nё dhomёn e djathtё tё cilindrit, e shtyn 

pistonin nё tё majtё dhe aksi i lidhur me tё, kryen punё mekanike (p.sh., te mekanizmat ngitёs 

hidraulikё. 

 

Fig.2. Motor hidraulikë vëllimor 

5.4   Motorët hidraulik dhëmbëzor 

Sipas konstruktit dhe parimit të punës motorët dhëmbëzorë janë të ngjashëm me pompat 

dhëmbëzore. Në fig.3 shihet një hidromotor dhëmbëzor me pjesët përbërëse vijuese: 

 

1 trupi i motorit 

2 dhëmbëzori 

3 dhëmbëzori punues 

4 dhoma punuese 

5 boshti punues 

Fig.3 Hidromotori dhëmbëzor 
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Fluidi punues me presion të caktuar hyn në motor përmes hapjes Р dhe vepron mbi dhëmbëzorët e 

ndërlidhur 2 dhe 3. Ato fillojnë të rrotullohen në kahjet e shënuara me shigjeta, gjatë të cilit 

proces e bartin fluidin në hapësirën ndërdhëmbëzore kah qarku dalës Т. Dhëmbëzori 3 duke u 

rrotulluar e rrotullon edhe boshtin punues 5, i cili del jashtë motoritdhe me rrotullimin e tij mund 

të kryhet punë mekanike. 

Motorët dhëmbëzorë punojnë me presione të mesme dhe me numër më të madh të rrotullimeve, 

ngase në rast të numrit të vogël të rrotullimeve kanë humbje të mëdha. Ata janë të thjeshtë për nga 

konstruksioni, me dimensione të vogla dhe masë të vogël, si dhe kanë moment të madh rrotullimi 

dhe koeficient të mirë të shfrytëzimit. 

 

5.5. Motorë hidraulikë pistonal 

Skema parimore e tyre është e njëjtë sikur edhe ato të pompave pistonale boshtore dhe pompave 

pistonale radiale. Kanë relativisht pak humbje vëllimore të fluidit punues dhe mund të përdoren në 

rrethana ku kërkohen 50 deri 3000 e më shumë [rrot/min]. 

Te shumë makina, veçanërisht te traktorët dhe makinat e ndërtimtarisë përdoren hidromotorë 

pistonal radial që disponojnë me moment të madh dhe numër të vogël të rrotullimeve. Shpesh 

përdoren motorë me unazë të profilizuar të statorit me të cilin arrihet moment i lartë i torzionit. 

 

  

Fig.4 Hidromotori pistonal radial
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Varësisht nga profili i unazës së statorit, pistoni gjatë një rrotullimi kryen disa hapa (fig.4). Me 

qëllim që momenti të zmadhohet, përdoren konstruksione të motorëve hidraulik me disa 

(zakonisht 2-3) vargje cilindrash, ku gjithsej ka 50 – 60 cilindra. Këta motorë hidraulik me 

moment të lartë konstruktohen për momente të mëdha rrotulluese dhe numër të vogël 

rrotullimesh. 

 

5.6. Motorë hidraulik fletëzor 

Sipas skemës parimore këta motorë janë të njëjtë sikur edhe pompat fletëzore. Për shkak të 

humbjeve të vogla vëllimore të fluidit punues mund të përdoren për numër të vogël rrotullimesh 

10 – 1500 [rrot/min]. 

 

Në fig.5 shihet një motor hidraulik fletëzo. 

Më së shpeshti prodhohen për një kahje të rrotullimit. Përdoren edhe motorë hidraulik fletëzor 

dyanësor te të cilët në fakt edhe nuk ka ngarkim radial të boshtit 

Për nevoja speciale ndërtohen motorë fletëzor me 

moment të lartë, të cilët përdoren për vinça anijesh, 

makina minierash etj. 

 

 

Fig.5 Motori hidraulik fletëzor 

 

 

5.7.Cilindrat punues (hidrocilindrat) 

Cilindri punues paraqet motor hidraulik me lëvizje drejtvizore të organit punues (piston ose piston 

zhytës) në krahasim me trupin e cilindrit. 

Në praktikë përdoren cilindra të llojeve të ndryshme dhe të tillë që kanë mënyrë të ndryshme të 

kyçjes së tyre në sistemin hidraulik. 
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Dallojmë këto lloje të cilindrave si në vijim: 

- me veprim njëanësor 

- me veprim dyanësor 

- me pistonetë njëanësore 

- me pistonetë dyanësore 

- cilindra teleskopik 

- cilindra punues special (hidromotorë oshilues) 

 

Te cilindrat me veprim njëanësor (fig.6) presioni vepron mbi njërën anë të pistonit 1, i cili 

gjendet në trupin e cilindrit 3, me ç’rast bëhet hapi punues, ndërsa hapi kthyes bëhet nën ndikim të 

sustës kthyese 2 ose forcave të jashtme. 

 

 

 

 

Fig.6 Cilindri punues me veprim njëanësor 

Cilindrat me piston zhytës (fig.7)janë lloj i veçantë 

i cilindrave njëanësor, te të cilët pistoneta 

njëkohësisht është edhe piston (zhytës) që rrëshqet 

mbi shina speciale dhe nuk ka asnjë lloj kontakti me 

muret e cilindrit. 

Fig.7 Cilindri me piston zhytës 

Te cilindrat me veprim dyanësor (fig.8) presioni vepron nga të dyja anët e pistonit dhe lëvizja 

zhvillohet nën ndikim të forcës së presionit të fluidit në të dyja anët. 

 

 

 

 

 

Fig.8 Cilindri punues me veprim dyanësor 
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Cilindrat me pistonetë dyanësore (fig.9), në të dyja anët kanë nga njëpistonetë. Përdoren në 

raste kur kërkohet që shpejtësia të jetë e njëjte në të dyja kahjet e lëvizjes së pistonit. 

 

 

 

 

Fig.9 Cilindri me pistonetë dyanësore 

Cilindrat teleskopik (fig.10) janë të formuar nga disa cilindra që hyjnë në njëritjetrin dhe 

përdoren në vende ku nevojiten hapa më të mëdhenj punues. 

Hapi total i këtyre cilindrave për disa herë e tejkalon gjatësinë e 

trupit të cilindrit. 

Këta cilindra ndërtohen për veprim njëanësor dhe dyanësor. Te 

cilindrat teleskopik me veprim njëanësor, fluidi punues hyn 

vetëm nëpër një hapje, ndërsa kthimi në pozitën fillestare bëhet 

nën ndikim të peshës vetanake dhe peshës së ngarkesës. 

Te cilindri teleskopik me veprim të dyfishtë, fluidi punues hyn 

nga të dyja anët dhe lëvizja në të dyja kahjet është punuese. 

Fig.10 Cilindër teleskopik 

Në fig.11 shihet një hidromotor special oshilues me pjesët e veta përbërëse: 

1 trupi 

2 piston me 

veprimdyanësor 

3 dhëmbëzori 

4 boshti punues 

Fig.11 Hidromotori oshilues 
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Cilindri punues e shndërron energjinë hidraulike të fluidit në moment rrotullues të boshtit 

dalës 4. Pistoni 2 është i ndërtuar si dërrasë dhëmbore e cila është e lidhur në hap me dhëmbëzorin 

3. Varësisht se nga cila anë hyn fluidi në trupin e cilindrit 1, pistoni 2 lëviz majtas ose djathtas dhe 

e rrotullon dhëmbëzorin 3 për një kënd të caktuar, e nëpërmjet tij edhe boshtin dalës 4. Nga 

gjatësia e pjesës së dhëmbëzuar të pistonit varet edhe madhësia e këndit të rrotullimit. 

 

 

5.8. Detyra: 

 Te demontohen dhe montohen  motoret nga sistemi hidraulikë dhe te siguron funksionalitetin e tij. 

Procesi i punës mbështetet me skema te sistemit hidraulikë dhe listë kontrolli. 

 

Lista  e kontrolliet për demontimi dhe montimin e  motorit hidraulike përmbane: 

- Perzgjedhjen e veglave te punes; 

- Leximin e skemes se sistemit hidraulikë; 

- Ndarja e lidhjeve te motorit ne sistemin hidraulikë; 

- Heqjene e motorit nga sistemi hidraulikë; 

- Heqjene e valvolave rrjedhese nga sistemi hidraulikë; 

- Vendosjen e valvulave ne tavolinen e punes; 

- Demontimin e pjesëve te motorit; 

- Zevendesimin e pjesëve te motorit; 

- Zevendesimin e hermetizuesve nemotorit ; 

- Vendosjen e motorit ne sistemin hidraulikë;  

- Vendosjen e lidhjeve ne motorin hidraulik ; 

- Prova  e funksionimit te motorit ne sistemin    hidraulikë; 

- Prova e funksionimit te sistemit hidraulikë; 

- Respektimi i rregullave te sigurise ne pune dhe ruajtjes se mjedisit. 

 

Kushtet e domosdoshme për realizimin e modulit: 

Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, veglat, pajisjet, dhe 

materialet e mëposhtme: 

- Kabineti i mekatronikës i pajisur me sistem hidraulikë qe përmbanë motor te ndryshme; 

- Ndermarrje qe ofron shërbime ne riparimin dhe mirëmbajtjen e sistemeve hidraulikë; 

- Kompleti i veglave, paisjeve dhe materialeve të nevojshme për demontim, montim dhe 

mirëmbajtje te valvulave;   

- Katallogë, manuale, udhëzuesa, materiale të shkruara në mbështetje të çështjeve që 
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trajtohen në modul; 

- Kompjuteri,projektori,  

- Pajisjet për siguri ne pune dhe ruajtje te mjedisit 

 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje - përgjigje me shkrim. 

- Pyetje - përgjigje me gojë 

- Liste kontrolli 

 

Deshmimi i Vlerësimit:  

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

e përvetësimit nga çdo nxënës të 5-7 kritereve të vlerësimit me karakter teorik. 

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

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

vlerësimit te përcaktuara ne kete RM5. 
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VI. Në lidhje me Rezultatin Mësimor Nr.6:  

RM6: Nxënësi zëvendëson filtrat, rezervuarët dhe akumulatorët hidraulikë         

- Interpretojë paraqitjet e thjeshtësuara të filtrit, rezervuarit dhe akumulatorit hidraulik me anën e 

simboleve standarde; 

- Përshkruaj ndërtimin konstruktiv, mënyrën e lidhjes te filtrit, rezervuarit dhe akumulatorit 

hidraulik në sistem hidraulik; 

- Përshkruaj ndërtimin konstruktiv, mënyrën e lidhjes te hermetizuesve; 

- Vizatoj skema te lidhjes qe peruane  filtrat, rezervuarët dhe akumulatorët hidraulikë  se 

sistemin hidraulikë;   

- Zëvendëson filtrat, rezervuarët dhe akumulatorët hidraulik. 

 

 

VI .FILTRAT,  REZERVUARET DHE AKUMULATORET HIDRAULIK 

 

6.1.  Filtrat 

 

Filtrat ose pastruesit (sitat) janë komponentë në të cilët fluidi punues pastrohet nga papastërtitë. 

Papastërtia e fluidit punues përbëhet nga grimcat e pluhurit, grimcat metalike, grimcat e gomës, 

produktet e oksidimit të vajit e të ngjashme. Me filtrim jetëzgjatja e komponentëve zgjatet e me të 

edhe jetëzgjatja e tërë sistemit. Përllogaritet se 80% e dëmtimeve dhe parregullsive në sistem janë 

pasojë e papastërtisë. Për këtë arsye në çdo sistem filtrat janë të nevojshëm. 

Sipas vendit se ku vendosen ekzistojnë: 

- filtra thithës 

- filtra shtytës 

- filtra kthyes. 

 

Filtrat thithës vendosen në qarkun thithës të pompës dhe zakonisht këta janë filtratë vrazhdë me 

sitë. Detyrë e tyre është që ta mbrojnë pompën nga papastërtitë mekanike. 

 

Filtrat shtytës vendosen në qarkun shtytës të pompës, përderisa trupi i tyregjendet nën 

rezervuarin punues. Filtrimi në zonën e presionit të lartë kërkon elemente filtruese mjaftueshëm të 

rezistueshëm, që të mos dëmtohen shkaku i presionit të lartë dhe rrjedhimisht janë më të shtrenjtë. 

Kryesisht përdoren për mbrojtje të disa komponentëve sensitivë, që kërkojnë shkallë të lartë të 

pastërtisë (p.sh. servoshpërndarës). 
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Filtrat kthyes më së shpeshti përdoren në sistemet hidraulike. Filtri përbëhet prejelementeve 

filtruese për filtrim të vrazhdë dhe të imët si dhe prej valvolës derdhëse. Elementet filtruese për 

filtrim të vrazhdë përpunohen nga letra, stofi special, fijet sintetike etj. 

 

Në fig.1 shihet një filtër kthyes, i cili është i përbërë nga elementet vijuese: 

 

 

 

1 tehu 

2 trupi 

3 kapaku 

4 ena 

5 elementi filtrues 

 

 

 

 

 

Fig.1 Filtri kthyes 

 

Fluidi punues hyn në trupin e filtrit 2 përmes hapjes së shënuar me shigjetë, e mbush enën 

filtruese 4 dhe kalon nëpër elementin filtrues 5. Elementi filtrues 5 ka formën e një cilindrit të 

zbrazët dhe është i ndërtuar prej materialit poroz, i cili e ndalon papastërtinë. Shigjetat e tregojnë 

kahjen e rrymimit të fluidit. Fluidi i pastruar del prej filtrit përmes hapjes së shënuar me shigjetë. 

Kapaku 3 hiqet kur filtri duhet të pastrohet dhe kur elementi filtrues 5 duhet të ndërrohet. Tehu 1 

shërben për përforcim të filtrit. 

 

Metodat e filtrimit 

 

Për të ndaluar grimcat e forta të papastërtisë nga fluidi punues përdoren metoda mekanike dhe 

energjetike. 

Te metodat mekanike pastrimi realizohet me përdorim të elementeve të ndryshme poroze, ndërsa 

te metodat energjetike përdoren fusha energjetike – magnetike, elektrike, gravitacionale, 

centrifugale etj. 
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Filtrat që përdorin fusha energjetike kanë relativisht pak humbje, me ndihmën e tyre arrihet 

shkallë e lartë e filtrimit që ka rezistencë të vogël dhe lejojnë të punohet pranë temperaturave të 

larta. 

 

Në praktikën makinerike, para së gjithash, përdoren filtra me elemente filtruese poroze. Si 

elemente plotësuese në disa raste përdoren edhe filtrat magnetik me të cilët gjatë filtrimit ndahen 

grimcat metalike. Te shumë makina përdoren edhe pajisje për pastrim centrifugal. 

 

Lloje të filtrave poroz dhe materialeve filtruese 

 

Sipas formës së materialeve filtruese, filtrat mund të ndahen në dy grupe themelore: 

 

- filtra te të cilët grimcat e papastërtisë ndalohen në sipërfaqen e materialit filtrues; 

- filtra te të cilët grimcat e papastërtisë ndalen në poret e materialit dhe që gjenden në 

thellësi më të vogël ose më të madhe të sipërfaqes. 

 

Filtrat e grupit të parë quhen sipërfaqësor, ndërsa ata të grupit të dytë quhen thellësinor. 

 

Për elementet filtruese si materiale përdoren metale nga më të ndryshmet që kanë formën e sitës, 

pako pllakash të holla metalike dhe elemente prej materialeve poroze, si dhe pëlhura të ndryshme. 

Te filtrat për pastrim të imët më së shumti përdoret letra filtruese dhe pëlhura filtruese 

(mëndafshi, batisti, najloni etj.). 
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Mënyrat e filtrimit 

Përdoren dy mënyra të filtrimit: 

 

- filtrim i rrymës së tërë fluidale 

- filtrim i rrymës së pjesërishme fluidale. 

 

Mënyra e parë quhet kyçje rendore, ndërsa mënyra e dytë quhet kyçje paralele e filtrit në 

sistem. 

 

Skema e kyçjes rendore të filtrit siguron filtrim të sasisë së tërësishme të fluidit punues në sistem. 

 

Filtrimi i një pjese të rrymës fluidale, më së shpeshti përdoret atje ku nuk është e nevojshme të 

ketë pastrim të plotë të fluidit punues, i cili hyn në hidrokomponentë të caktuara. 

 

 

6.2. Rezervuarët 

 

Rezervuarët si komponentë të sistemit kanë përdorim të shumëfishtë. 

 

Rezervuarët shërbejnë për akumulim, ngrohje, ftohje, grumbullim të papastërtive dhe lirim 

të ajrit si dhe avullit të fluidit punues. 

 

Në rezervuar më së shpeshti vendosen filtra, ftohës ose ngrohës. Shpesh edhe pompa vendoset 

brenda rezervuarit, ndërsa shpërndarësit dhe valvolat vendosen mbi pompën. 

 

Nuk duhet të lejohet që fluidi punues gjatë hyrjes në rezervuar të shkaktojë turbullim dhe 

paraqitje të shkumës. Për këtë qëllim gypi prurës (qarku kthyes) vendoset nën nivelin e fluidit 

punues në rezervuar. 

 

Konstrukti i rezervuarit dhe vendndodhja e tij duhet të mundësojnë kontroll të lehtë të nivelit të 

fluidit punues dhe mbushje sa më të thjeshtë të tij. 

 

Në pjesën e sipërme rezervuari duhet të ketë një hapje për lëshim të ajrit dhe avullit 5, të furnizuar 

me filtër ajror, i cili e pamundëson hyrjen e grimcave të papastërtisë dhehyrjen e lagështisë në 

rezervuar (fig.2). Pjesët përbërëse të rezervuarit janë 
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Fig.2 Paraqitja skematike e rezervuarit 

 

Hapja për mbushje të rezervuarit duhet të jetë e mbyllur me anë të kapakut me çep. Hapjet me 

çepa për lëshim duhet të vendosen në vende të tilla brenda rezervuarit, ashtu që në rezervuari të 

mund të zbrazet ndërrimit të vajit. Për të mundësuar pastrim dhe larje të rezervuarit në çdo anë 

boshtore të tij duhet të lihen hapje hermetikisht të mbyllura me kapakë. 

 

Rezervuari duhet të ketë tregues lehtësisht të shikueshëm të nivelit të fluidit punues me shenja për 

nivel normal, minimal dhe maksimal. Niveli minimal duhet të gjendet më lart se 5 cm mbi gypin 

thithës. 

 

Për t’u lehtësuar ndarja e ajrit nga vaji, e nevojshme është që gypi thithës 3 të largohet sa më 

shumë që është e mundshme nga gypi kthyes 1. Rekomandohet që këto gypa të ndahen me mure 

ndarëse 4. 

 

Sipërfaqet e brendshme të rezervuarit duhet të jenë të lëmueshme dhe skajet e salduara të jenë të 

pastra. 

 

Në murin e rezervuarit rrotullohet një çep magnetik, i cili i mbledh grimcat metalike nga vaji. 

Rezervuari medoemos duhet të jetë mjaft i madh për të mundësuar që temperatura e fluidit punues 

të mos e kalojë vlerën e lejuar. Madhësia e rezervuarit varet nga rrjedhja fluidale e pompës, vendit 

të montimit dhe kushteve punuese. 

 

Për t’u përmirësuar pastrimi i fluidit punues, vëllimi i rezervuarit, varësisht nga kushtet, duhet të 

jetë së paku 2 deri 3 herë më i madh sasia e rrjedhjes fluidale të pompës për një minutë, ndërsa te 

sistemet që punojnë me temperatura të larta të fluidit punues kjo shkon deri 10 herë. 

Forma dhe mënyra e vendosjes së rezervuarëve gjithashtu ndikon në kushtet punuese të sistemit 

hidraulik. 

1. Qarku kthyes 

2. Filteri 

3. Harku thithes 

4. Muret ndarese 

5. Valvula e pakthyeshme 

e avullit dhe ajrit 
Hyrja 

Dalja 
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Rezervuari i lartë me bazament të vogël më mirë e lëshon nxehtësinë sesa rezervuari i vogël me 

bazament më të madh. Rezervuari vendoset në pjesën e poshtme të sistemit për të mundësuar 

shkëmbim më të mirë të nxehtësisë me rrethinën. 

 

Sipërfaqja e brendshme e rezervuarit duhet të mbrohet, gjegjësisht duhet të jetë e rezistueshme 

ndaj goditjeve, fluidit punues dhe të rezistojë temperatura më të larta. 

85 % e vëllimit të përgjithshëm të rezervuarit mbushet me fluid, ndërsa 15 % lihet i 

zbrazët për të ndarë ajrin dhe avullin e fluidit. 

Në industrinë e aeroplanëve përdoren rezervuarë të mbyllur hermetikisht, në të cilët fluidi punues 

është i ndarë me piston ose membranë nga ajri nën kompresion, i cili krijon mbipresion në 

rezervuar. 

Në fig.3 shihen dy lloje ndërtimi të rezervuarëve të mbyllur: 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) 

 

Fig.3 Rezervuar hidraulik special 

 

а) Rezervuari me piston dhe sustë vepron ashtu që nëpërmjet kanalit C, hapësira pas 

pistonit mbushet me ajër të kompresuar ose me gaz inert nën presion të vogël. Forca e sustës dhe e 

ajrit të kompresuar veprojnë mbi anën e prapme të pistonit dhe shkaktojnë mbipresion në fluidin 

punues, i cili duhet të jetë gjithmonë më i vogël se presioni punues i sistemit hidraulik. 

Mbipresioni mundëson furnizim të vazhdueshëm dhe të plotë të pompës 

Р me sasi të fluidit punues. 

b) Te rezervuari me piston mbipresioni në rezervuar arrihet me ndihmën e presionit 

punues të sistemit hidraulik. Fluidi punues, nëpërmjet qarkut kthyes 1 vepron mbi sipërfaqen 

ballore të llozit 2, ndërsa forca e presionit përmes pistonit 3 bartet te fluidi punues në rezervuar. 

Kështu, në rezervuar gjithmonë kemi mbipresion, i cili mundëson që fluidi punues të shkojë kah 
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pompa Р. Madhësia e mbipresionit në rezervuar është më e vogël se presioni punues që e krijon 

pompa Р në sistemin hidraulik. 

 

 

6.3. Akumulatorët hidraulik 

 

Akumulatorët hidraulik janë pajisje të cilat mundësojnë akumulim të energjisë potenciale 

të fluidit punues. Në to akumulohet fluidi punues nën presion, në kohën kur harxhuesit në sistem 

nuk e përdorin plotësisht dhe iu kthehet harxhuesve kur ato kyçen me kapacitet të plotë. 

 

Përdorimi i akumulatorëve hidraulik është veçanërisht i rëndësishëm në sistemet te të cilat 

është e nevojshme kohëpaskohe të zhvillohet presion i lartë, i cili ndjeshmërisht e kalon presionin 

mesatar të fluidit në sistem. Ngaqë fluidi punues, gjegjësisht energjia e akumuluar në akumulator 

mund t’i dorëzohet sistemit për një kohë shumë të shkurtër, akumulatori në intervale të shkurtra 

kohore mund të zhvillojë fuqi të madhe. Veç kësaj, akumulatori shërben si burim energjie nëse 

pompa shkurtimisht pushon së punuari dhe po ashtu shërben si kompensues i humbjeve të fluidit 

punues për shkak të rrjedhjes nëpër çarjet, gjithashtu shërben për të amortizuar goditjet hidraulike. 

Po ashtu shërben edhe për zhurmëmbytje të oshilimeve të presionit në sistemin hidraulik. 

 

Varësisht nga mënyra e arritjes së trysnisë të fluidit punues, akumulatorët hidraulik mund 

të ndahen në: 

- akumulatorë hidraulik me peshojë 

- akumulatorë hidraulik me sustë 

- akumulatorë hidraulik me gaz 

 

Tek akumulatorët hidraulik me peshoja (fig.4) fluidi punues ngjeshet, gjegjësisht energjia 

potenciale grumbullohet me ndihmën e peshojave 2 dhe vepron në pistonin 1. Këta 

akumulatorë përdoren më rrallë, ngasë janë shumë të mëdhenj dhe të rëndë.
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Fig.4 Akumulatorët hidraulik me peshoja 

 

Tek akumulatorët hidraulik me sustë (fig.5) fluidi punues ngjeshet me anë të deformimit 

elastik të sustës. 

 

Këta akumulatorë përdoren vetëm për rrjedhje relativisht të vogla, shkaku se për rrjedhjet e mëdha 

të akumulatorit sustat do të kishin qenë joproporcionalisht të mëdha dhe të rënda. Presioni i fluidit 

punues varet nga karakteristikat e sustës dhe ndryshon me ndryshimin e gjatësisë e sustës në 

procesin e punës. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.                                    Fig.5 Akumulatorët hidraulik me sustë 
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Akumulatori pistonal me gaz është paraqitur në fig.6, ndërsa pjesëtpërbërëse janë: 

 

 

 

 

1 trupi 

2 fluidi punues 

3 pistoni 

4 gazi 

5 ventili për gaz 

 

Fig.6 Akumulatori pistonal me gaz 

 

Te këta akumulatorë gazi është i ndarë nga fluidi punues me pistonin 3 me anë të unazave 

zaptuese të gomës. Pjesa e sipërme e akumulatorit përmes ventilit për gaz 5 mbushet me gaz nën 

presion 4. Kur fluidi punues 2 nën presion hyn në akumulator, atëherë pistoni zhvendoset nga lart 

duke e ngjeshur gazin derisa presionet të barazohen. Kur bie presioni i fluidit punues në sistem, 

për shkak të harxhimit më të madh, akumulatori e kthen një pjesë të fluidit punues prapa në 

sistem. Për këtë arsye presioni në akumulator shënon rënie dhe gazi e shtyt pistonin teposhtë, 

gjatë të cilit proces një pjesë e fluidit kthehet në sistem. 

 

Akumulatorët pistonal me gaz kanë konstruksion të thjeshtë, janë të përshtatshëm për presione të 

larta dhe mund të akumulojnë sasi të madhe të energjisë. Mangësi të tyre i kanë humbjet për 

shkak të fërkimit, inercionit të pistonit dhe hermeticitetit jo të plotë. 

Akumulatori membranor me gaz është i paraqitur në fig.7, ndërsa pjesëtpërbërëse janë: 

 

 

1 ena e çeliktë 

2 kyçësi për fluid 

3 ventili 

4 membrana e mbushur me gaz 

5 ventili për gaz 

 

 

Fig.7 Akumulatori membranor me gaz
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Te këta akumulatorë, gazi dhe fluidi punues janë të ndara me membranë gome. Vëllimi i 

membranës mbushet me gaz kompresues përmes ventilit për gaz 5. Kur presioni në sistem rritet, 

fluidi punues hyn nëpërmjet hapjes 2. Nën presion të fluidit punues vëllimi i membranës me gaz 

zvogëlohet, ndërsa presioni i gazit zmadhohet derisa presionet të mos barazohen. Kur presioni i 

fluidit punues në sistem bie, membrana me gaz e zmadhon vëllimin e vet dhe kështu e kthen një 

pjesë të fluidit punues në sistem. Akumulatorët membranor gjithnjë e më shesh përdoren në 

praktikë. 

 

 

6.4. Gyppërcjellësit dhe elementet ndërlidhëse 

 

Gyppërcjellësit janë komponentë themelorë të çdo sistemi hidraulik, gjegjësisht ata 

përbejnë 30% të masës së përgjithshme të sistemit. Shërbejnë për ndërlidhje të të gjithë 

komponentëve të sistemit si dhe për bartje të fluidit punues nën presion. Me gyppërcjellës 

nënkuptojmë gypa të vrazhdë metalik, gyppërcjellës të lakueshëm (zorrë elastike), lidhje të 

lëvizshme zorrësh e te ngjashme. 

Gyppërcjellësit sipas rëndësisë mund të ndahen në kryesorë ose magjistralë, të cilët i 

ndërlidhin elementet kryesore të sistemit hidraulik, si dhe në pjesë ndihmëse me të cilat 

ndërlidhen elemente të veçanta. 

 

Sipas funksionit gyppërcjellësi mund të jetë: 

- thithës, që bën pjesë në gyppërcjellësin magjistral dhe e ndërlidh rezervuarin mepompën; 

 

- shtytës (furnizues), me të cilin fluidi bartet prej pompës kah elementet zbatuese; 

 

- kthyes, me të cilin fluidi i përdorur kthehet prej elementeve zbatuese prapa nërezervuar. 

 

Zgjedhja dhe dimensionet e gyppërcjellësit varen nga: sasia e rrjedhjes, shpejtësia e rrymimit, 

madhësia e presionit punues, gjatësia e gyppërcjellësit etj. 

Me elementet ndërlidhëse gypat lidhen mes vete si dhe me komponentët hidraulikë (pompat, 

hidromotorët, ventilat etj.). 
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Gyppërcjellësit e vrazhdë metalik 

 

Në sistemet hidraulike, kryesisht përdoren gypa të çeliktë, por gjithashtu përdoren edhe gypa nga 

legura të aluminit (në aviacion, teknikë raketore etj.), gypa të hekurit dhe bakrit. Trashësia e 

gypave ѕ përcaktohet në bazë të tensionit të lejuar për zgjatje σе të materialit të gypit, diametrit të 

jashtëm të gypit d dhe presionit p: 

 

 

 

Por, për shkak të mundësisë për dëmtime mekanike, trashësia e mureve të gypave prej legure të 

aluminit nuk duhet të jetë më e vogël se 0,8 – 1mm, gjegjësisht 0,5 mm te gypat e çeliktë. 

 

Gyppërcjellësit e lakueshëm 

 

Këta gyppërcjellës përdoren kur të jetë e nevojshme të vendoset gyppërcjellës mes pjesëve 

lëvizëse të makinave ose pajisjeve. 

Dallojmë gyppërcjellës të lakueshëm metalik dhe të gomës. Në grupin e dytë bëjnë pjesë edhe 

gyppërcjellësit e lakueshëm të tekstilit të përzier me gomë. 

 

Gyppërcjellësit e lakueshëm të gomës 

 

Bazamenti i gyppërcjellësve të lakueshëm të gomës është goma natyrale ose ajo sintetike. 

 

Gjyppërcjellësi i lakueshëm përbëhet prej gypit të brendshëm hermetik, i cili sipas nevojës 

forcohet me mbështjellës të jashtëm metalik ose mbështjellës pambuku (fig.8). 

 

Dimensionet e zakonshme të 

diametrit të brendshëm të 

gyppërcjellësve të lakueshëm 

sillen prej 3 deri 50 mm. 

Gypërcjellësit me diametër më 

të madh të brendshëm përdoren 

për presione më të vogel. 
Fig.8 Gyppërcjellësite lakueshëm të gomës 
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Gjithashtu prodhohen edhe gyppërcjellës nga tefloni, që janë të përshtatshëm për punë në 

diapazon të temperaturës prej -55
0
С deri +230

0
С. 

 

Gyppërcjellësit e lakueshëm metalik 

 

Gjatë punës me presione të larta dhe temperatura të ulëta gjithnjë e më shumë janë duke u 

përdorur gyppërcjellës të lakueshëm metalik me gyp të brendshëm brinjëzor metalik dhe pa teh, 

që është mbuluar me mbështjellës telash (fig.9). 

 

 

 

 

 

Fig.9 Gyppërcjellësi i lakueshëm metalik 

 

 

Elementet ndërlidhëse 

 

Gypat mund të ngjiten me saldim, me kallajisje ose me elemente mekanike (tehëzore, ndërlidhëse 

etj.). 

 

Për gyppërcjellësit të cilët gjatë eksploatimit nuk 

demontohen, mund të përdoren lidhje të pandashme me 

mbështjellës special kalimtar, të cilat saldohen ose 

kallajisen fort për gypat (fig.10). 

Lidhjet e salduara zbatohen gjatë tempe-raturave të larta 

edhe për gypa me diametër më të madh (mbi 30mm). 

 

Fig.10 Lidhja e pandashme 

 

Me ndihmën e tehëzorëve kënddrejtë dhe rrethorë më së shpeshti ndërlidhen gypat që kanë 

diametër të brendshëm më të madh se 40 mm dhe që kanë presion të vogël pune. Në fig.11 është 

paraqitur ndërlidhja me tehëzor, e cila përbëhet nga: 
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1 dhe 2 tehëzorët 

3 vidhat me kaçavidë 

4 gypi 

5 ndërlidhësi unazor 

 

 

Fig.11 Ndërlidhja me tehëzor 

 

Gypat për presion të lartë më së shpeshti ndërtohen së bashku me tehëzorin. Ndërlidhësit me 

tehëzor përdoren në sistemet hidraulike të presave, gjatë presioneve prej 300 deri 400 bar. 

 

 

Lidhja e gypave me zgjerim (ndërlidhje) bëhet ashtu që skajet e gypave zgjerohen në gjendje të 

ftohtë. Këndet e zgjerimit sillen prej 30
0
 deri 90

0
. Mënyra e këtillë e lidhjes (fig.12) përdoret te 

gypat me diametër të vogël (deri 35mm) dhe me trashësi të vogël të mureve. 

 

 

 

 

 

Fig.12 Lidhja me zgjerim (ndërlidhje) 

 

Në fig.13 janë paraqitur më shumë lloje të elementeve ndërlidhëse për lidhje ndarëse. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.13 Elemente ndarëse për lidhje ndar
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Pyetje për përsëritje: 

1. Çka janë filtrat dhe si ndahen? 

2. Cilat janë metodat e filtrimit? Përshkruaji. 

3. Ceki mënyrat e filtrimit. 

4. Cilat janë pjesët e filtrit kthyes dhe çfarë parimi të punës kanë? 

5. Numëroji disa materiale që mund të përdoren si filtra. 

6. Për çfarë qëllimi përdoren rezervuarët? 

7. Përshkruaji pjesët përbërëse të rezervuarit. 

8. Për çfarë qëllimi përdoren rezervuarët hidraulik special? 

9. Çfarë lloje rezervuarësh speciale njeh? 

10. Shpjegoi rezervuarët specialë me piston dhe sustë? 

11. Çka janë akumulatorët hidraulik? 

12. Si ndahen akumulatorët? 

13. Përshkruaje mënyrën e akumulimit të energjisë hidraulike tek akumulatorët me gaz; 

14. Krahaso akumulatorët me gaz dhe akumulatorët me sustë; 

15. Krahaso akumulatorët pistonal me gaz dhe ato membranor; 

16. Për çka shërbejnë gyppërcjellësit dhe çfarë lloje të tyre ekzistojnë? 

17. Çfarë gyppërcjellës të lakueshëm përdoren në instalimet hidraulike dhe në cilat kushte 

përdoren? 

18. Çfarë lidhje përdoren gjatë lidhjes së gypave? 

19. Shpjego qëllimin e përdorimit të ndërlidhësve dhe mënyrat e tyre të lidhjes. 

20. Si bëhet lidhja me zgjerim (ndërlidhje)? 

 

 

6.5. Detyra: 

 Te demontohen dhe montohen te gjithë filtrat,  rezervuaret dhe akumulatoret hidraulik nga sistemi 

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

hidraulikë dhe listë kontrolli. 

 

Lista  e kontrolliet për demontimi dhe montimin e  motorit hidraulike përmbane: 

 Perzgjedhjen e veglave te punes; 

 Leximin e skemes se sistemit hidraulikë; 

 Ndarja e lidhjeve te filtrit ne sistemin hidraulikë; 

 Ndarja e lidhjeve te rezervuarit ne sistemin hidraulikë; 

 Ndarja e lidhjeve te akumulatorit ne sistemin hidraulikë 
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 Heqjene e  filtrat,  rezervuaret dhe akumulatoret nga sistemi hidraulikë; 

 Vendosjen e filtrat,  rezervuaret dhe akumulatoret ne tavolinen e punes; 

 Zevendesimin e elementeve te filtrit, rezervuarit dhe akumulatorit; 

 Vendosjen e filtrat,  rezervuaret dhe akumulatoret ne sistemin hidraulikë;  

 Vendosjen e lidhjeve ne filtrat,  rezervuaret dhe akumulatoret hidraulik ; 

 Prova  e funksionimit te filtrat,  rezervuaret dhe akumulatoret ne sistemin    hidraulikë; 

 Prova e funksionimit te sistemit hidraulikë; 

 Respektimi i rregullave te sigurise ne pune dhe ruajtjes se mjedisit. 

 

Kushtet e domosdoshme për realizimin e modulit: 

Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, veglat, pajisjet, dhe 

materialet e mëposhtme: 

- Kabineti i mekatronikës i pajisur me sistem hidraulikë qe përmbanë filtrat,  rezervuaret dhe 

akumulatoret te ndryshme; 

- Ndermarrje qe ofron shërbime ne riparimin dhe mirëmbajtjen e sistemeve hidraulikë; 

- Kompleti i veglave, paisjeve dhe materialeve të nevojshme për demontim, montim dhe 

mirëmbajtje te filtrave,  rezervuareve dhe akumulatoreve, ;   

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

trajtohen në modul; 

- Kompjuteri,projektori,  

- Pajisjet për siguri ne pune dhe ruajtje te mjedisit 

 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje - përgjigje me shkrim. 

- Pyetje - përgjigje me gojë 

- Liste kontrolli 

 

Deshmimi i Vlerësimit:  

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

e përvetësimit nga çdo nxënës të 5-7 kritereve të vlerësimit me karakter teorik. 

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

Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit që të përmbushin kriteret e vlerësimit te 

përcaktuara ne kete RM6. 
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6.6  Kompleti i paisjeve për elektro – hidraulikë (PT 601) 573037 

 

Kompleti i paisjeve është vendosur në një vend për trajnimin bazë në fushën e teknologjisë së 

kontrollit elektro – hidraulik. Ai përfshien të gjitha komponentet, të cilat janë të nevojshme për 

zotërimin e rezultateve mësimore të përcaktuara dhe mund të plotësohet me komplete të tjera të 

paisjeve.  

Përcaktimi  
Numri i 
porosisë 

Sasia 

Valvula kontrolluese rrjedhëse 2- kahëshe 544338 1 

Valvula solenoide 4/2- kahëshe me sustë kthyese 544346 1 

Valvula solenoide e dyfishtë 4/2- kahëshe, kapja 544352 1 

Valvula solenoide 4/3- kahëshe, pozita e mesme e 
mbyllur 

544347 1 

Valvula lëshuese – ndalëse  152844 1 

Kutia e veglave montuese për cilindra 544371 1 

Cilindri me veprim të dyfishtë, 16/10/200, me mbulesë 572746 2 

Valvula kontrolluese rrjedhëse një-mënyrëshe 152843 1 

Valvula e lëshimit të presionit 544335 1 

Manometri me presion 152841 2 

Çelësi kyçës me presion, elektronik 548612 1 

9 kg peshë për cilindër 152972 1 

Çelësi kyçës limit, elektronik, i vënë në veprim nga e 
majta 

183322 1 

Çelësi kyçës limit, elektronik, i vënë në veprim nga e 
djathta 

183345 1 

Çelësi kyçës i përafrimit, elektronik 548589 2 

Releja, 3- ndalëse 162241 2 

Valvula jo-kthyese me gyp të gomës, presioni hapës: 0.6 
MPa (6 bar) 

548618 1 

Sinjali hyrës, elektronik 162242 1 

T- shpërndarësi 152847 2 

Pllaka e shumëfishtë 4- kahëshe me manometër me 
presion 

159395 2 
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Simbolet grafike, kompleti i paisjeve 

 

Komponenti Simboli grafik 

Valvula kontrolluese 
rrjedhëse 2- kahëshe 

 

 
 

Valvula solenoide 4/2- 
kahëshe me sustë kthyese 

 

 
 

Valvula solenoide e dyfishtë 
4/2- kahëshe, kapja 

 

 
 

Valvula solenoide 4/3- 
kahëshe, pozita e mesme e 

mbyllur 

 

 
 

Valvula lëshuese - ndalëse  

 
 

Cilindri me veprim të 
dyfishtë, 16/10/200, me 

mbulesë 

 

 
 

 

B

A

M1

BA

TP
M1

M1 M2

BA

TP
M1 M2

M1 M2

BA

TP
M1 M2
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Komponenti Simboli grafik 

Valvula kontrolluese 
rrjedhëse një kahëshe 

 

 
 

Valvula e lëshimit të 
presionit 

 

 
 

Manometri me presion  

 
 

Çelësi kyçës me presion, 
elektronik 

EN 60617-7     ISO 1219-1 

 

    

  
 

9 kg peshë për cilindër  

 
 

Çelësi kyçës limit elektronik  

 
 

Çelësi kyçës i përafrimit, 
elektronik 

 

 
 

 

 

A B

P

T

p

2

RD (1)
BK1 (4),

BK2 (5),

WH (2)

BU (3)

p

U

SP1

SP2

m

42

1

RD (1)

BU (3)

BK (4)
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Komponenti Simboli grafik 

Releja, 3- ndalëse  

 
 

Valvula jo-kthyese me gyp të 
gomës, presioni hapës: 0.6 
MPa (6 bar) 

 

 
 

Sinjali hyrës, elektronik  

 
 

T- shpërndarësi  

 
 

Pllaka e shumëfishtë 4- 
kahëshe me manometër me 
presion 
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