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RM1 – Nxënësi  përshkruan strukturën dhe vetitë e  materialeve teknike  

...orë 

 

 
1. Përshkruaj ndërtimin kristalor të metaleve; 

2. Shpjegoj strukturën e materialëve teknike; 

3. Tregon strukturën e materialëve teknike; 

4. Përshkruan vetitë e materialeve teknike; 

5. Përcakton vetitë e materialeve teknike; 

6. Shpjegoj provat me dhe pa shkatërrim të materialeve; 

7. Përzgjedh  provat me dhe pa shkatërrim të materialeve 

1. 1 HYRJE 

   Me qëllim të një jete më të sigurt, më të lehtë dhe më efikase, njerëzimi 

çdoherë ka kërkuar materiale të reja. Ekspertët e ndryshëm ballafaqohen me 

materiale të ndryshme gjatë procesit të zgjedhjes, dizajnimit dhe përpunimit 

të detaleve dhe konstruksioneve të ndryshme. 

Përparimi i materialeve është ngushtë ti lidhur me zhvillimin e shoqërisë 

njerëzore,andaj ne i njohim disa epoka (kohë) të zhvillimit të njerëzimit të 

cilat janë emëruar sipas llojit të materialeve. Nga ato materiale janë punuar 

vegla, zbukurime, armë dhe pajisje të tjera të 

nevojshme për jetën e atëhershme. Kështu janë paraqitur: 

a) koha e gurit – 100 000 deri 10 000 vjet para lindjes së Krishtit 

b) koha e bakrit – 4000 vjet para lindjes së Krishtit 

c) koha e bronzit - 3000 vjet para lindjes së Krishtit 

d) koha e hekurit – 1500 vjet para lindjes së Krishtit 

Afërsisht 4000 vjet para lindjes së Krishtit, njeriu ka zbuluar se me nxehjen 

me thëngjill guri të disa mineraleve përfitohet bakri. 

Metalet e buta: ari, bakri, kallaji, zinku dhe argjendi kanë qenë të arritshme 

edhe për njerëzit e kohës së drurit, sepse ato gjendeshin në sipërfaqe të tokës. 

Përveq kësaj edhe ndarja e papastërtive dhe përpunimi i tyre ka qenë i lehtë. 

Në këto kohë, hekuri ka qenë i rrallë, andaj edhe i kushtueshëm. Është 

përdorë për punimin e stolive të ndryshme. Një ndër stolitë më të vjetra të 

punuara nga hekuri është gjetur në Piramidën e Madhe (Egjipt) që daton nga 

koha rreth 2900 vjet para lindjes së Krishtit. Një kohë të gjatë, dhe deri rreth 

1000 vjet para lindjes së Krishtit stolitë zbukuruese nga hekuri kanë qenë më 

të shtrenjta se stolitë nga ari, sepse ato ishin nga hekuri i meteorëve – copa të 

meteorëve të rënë në tokë. 

 



[6] 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1  Foto të përdorimit të metaleve në kohë të lashta 

 

1. 2 NDËRTIMI KRISTALOR I METALEVE 

    Pothuaj të gjitha metalet dhe lidhjet e tyre, si dhe shumica e materialeve 

polimere,kompozite dhe gjysmëpërçuesit gjatë fazës së përfitimit ndodhen në 

gjendje të lëngët. Mirëpo, gjatë procesit të ftohjes ato ngurtësohen nën 

temperaturën e ngurtësimit. 

   Kalimin e materialit nga gjendja e lëngët (ose e avullit – desublimimi) në 

gjendje të ngurtëe quajmë kristalizim ose ngurtësim. Ky proces është si 

rezultat i veprimit të ligjit të dytë të termodinamikës sipas të cilit të gjithë 

trupat kanë prirje të shkojnë drejtë gjendjeve të ekuilibruara me rezervë 

minimale të energjisë së lirë.  
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    Nëse ky shndërrim shoqërohet me ndryshim sado të vogël të vëllimit, 

energjia e tij G, jepet sipas barazimit: 

G = H ‐ T S (ku janë: G – energjia e Gibbsi‐t ose entalpia e lirë, H – 

energjia e përgjithshme e sistemit, T – temperatura, S – entropia). 

   Kristalizimi fillon kur kemi tejftohje të mjaftueshme, për rrjedhojë ndodhë 

formimi i vetvetishëm i grupimeve të para të qëndrueshme atomike që 

shërbejnë si qendra të para të kristalizimit dhe vazhdon me rritjen e 

madhësisë dhe të numrit të tyre sipas modelit të paraqitur në mënyrë 

skematike në figurën 2.1.  

    Struktura e fituar gjatë procesit të kristalizimit (ngurtësimit) ndikon në 

vetitë mekanike dhe në metodat e përpunimit të mëtejmë. Me anë të 

kristalizimit mund të kontrollohet madhësia e kokrrizave. Kristalizimi 

(ngurtësimi) zhvillohet në dy faza: bërthamizimi dhe rritja. 

 

 
1 2 3 

Fig. 2.1. Paraqitja skematike e kristalizimit të një metali 

 

  Procesi i kristalizimit të metaleve të pastra fillon dhe mbaron në 

temperaturë konstante Tk (fig.2.2.). Lindja e embrioneve të para të 

kristalizimit ndodh në temperaturë Tk dhe pas kohës t1, kurse procesi 

mbaron pas kohës t2. 
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Fig.2.2. Procesi i kristalizimit të metaleve të pastra 

 

 
Fig. 2.3. - Paraqitje skematike dypërmasore e rritjes se njëkohshme 

te kristaleve dendritike fqinje pas tejftohjes. 
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1. 3 STRUKTURA E MATERIALËVE TEKNIKE 

   Materialet mund të ndahën në tre grupe të mëdha sipas vetive të tyre 

karakteristike: metalike, qeramike, dhe materiale polimere (ose materialet 

sintetike).  

 
 

Ndarja e materialeve 

Metalet janë përques të mirë të elektricitetit, e reflektojnë dritën, në 

temperatura të ulta mund të deformohen në mënyrë plastike dhe në të 

shumtën e rasteve kimikisht nuk janë aq të qëndrueshme. 

Në këtë grup bëjnë pjesë: 

Materialet metalike me bazë hekuri 

- hekuri i derdhur 

- hekuri i derdhur i bardhë 

- gizë e hirtë 

- gizë e shtalbët (nodulare) 

- giza e temperuar 

- çeliqet për konsruksione 

- çeliqet e zakonshme konstruktive 

- çeliqet me fortësi te rritur 

- çeliqet pë përmirësim 

- çeliqet për susta 

- çeliqet për çimentim 

- çeliqet për automate 

- çeliqet rezistuese ndaj korrozionit 

- çeliqet për punë në temperatura të larta 

- çeliqet zjarrduruese 

- çeliqet me shtalbësi të madhe për punë në temperatura të ulta 

- çeliqet me veti special 

- çeliqet për vegla 

- çeliqet për punë në të ftohtë 

- çeliqet për punë në të nxehtë 

- çeliqet shpejtëprerës 

Metalet metalike johekurore dhe lidhjet e tyre 
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- Lidhjet e aluminit (Al-lidhjet) 

- Lidhjet e bakrit (Cu-lidhjet) 

- Lidhjet e nikelit (Ni-legurat) 

- Lidhjet e magnezit (Mg-lidhjet) 

- Lidhjet e zinkut (Zn-lidhjet) 

- Lidhjet e kobaltit (Co-lidhjet)  

Materialet qeramike janë përques të dobët elektrik, shpesh të tejdukshëm, 

nuk mund të deformohën në mënyrë plastike dhe shpesh kimikisht shumë të 

qëndrueshëm, ato shkrihën në temperature të larta. 

Në këtë grup bëjnë pjesë: 

- Qeramika okside 

- Qeramika jookside 

Materialet polimere janë përques të dobët të elektricitetit, të brishtë në 

temperatura të ulta, por në temperatura të larta mund te deformohen në 

mënyrë plastike, kimikisht të qëndrueshëm në ajër në temperatura të  

mjedisit, kanë një dendësi të ulët dhe shkrihën ose zbërthehen në temperatura 

relativisht të ulta. 

Në këtë grup bëjnë pjesë: 

- Termoplasti 

- Duroplasti 

- Goma 

Materialet kompozite mund të konsiderohen shpesh si grup i veçantë i 

materialeve që fitohen me kombinimin e së paku dy materialeve me veti të 

ndryshme. Kështu fitohen materialet me veti të reja, të cilat i kapërcejnë 

vetitë e pjesëve përbërëse të veçanta. Materialet kompozite janë si p.sh. 

materialet e përforcuara me fibra të cilat përmbajnë një fibër të hollë shumë 

solide por e brisht në një masë themelore më të butë por duktile, ose betoni 

me çelik, në të cilën në ndonjë konstruksion, çeliku i pranon sforcimet në 

tërheqje, kurse betoni sfrocimet në shtypje, por edhe materialet sipërfaqja e 

të cilave për tu mbrojtur nga korozioni veshet me shtresa mbrojtëse. 

Sikur që është dhënë në fig.2.0. ekzistojnë edhe grupet e materialeve të cilat 

mund të vendosën në mes të këtyre grupeve: gjysmëpërquesit (inorganik) si 

materiale të elektronikës gjendet ndërmjet metaleve dhe materialeve 

qeramike, silikonet të cilat prodhohen si vaj gome ose rrëshirë, mund të 

vendosën ndërmjet materialeve qeramik dhe atyre artificiale. Materialet 

kompozite fitohen me kombinimin e materialeve të grupeve të ndryshme por 

edhe prej grupeve të njëjta. 

Në këtë grup bëjnë pjesë: 

Kompozitet me rrjetë (matricë) metalike 

Kompozitet me rrjetë (matricë) polimere 

Kompozitet me rrjetë (matricë) qeramike 
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1. 4 VETITË E MATERIALEVE TEKNIKE 

  Në të gjitha degët e industrisë, pra edhe në makineri përdoren materialet 

mekanike. Ndërto më së shumti përdoren metalet dhe lidhjet (legurat ose 

aliazhet) e tyre. Kudo që përdoren detalet e makinave, ato duhet t’u  

përgjigjen kushteve të caktuara të punës, andaj edhe materialet nga të cilat 

përgatiten ato, duhet të kenë veti të caktuara. 

Vetitë kryesore të materialeve ndahen në: 

1. fizike, 

2. mekanike, 

3. teknologjike dhe 

4. kimike. 

 

  Vetitë fizike të materialeve janë:  

- dendësia,                               









3m

kg

V

m
  

 m [kg] - masa e materialit, 

V [m3] - vëllimi i materialit. 

Dendësia varet nga temperatura dhe shkalla e deformimit. 

- shkrishmëria,  

- ngurtësueshmëria,  

- vlueshmëria,  

- kondensueshmëria,  

- nxehtësia specifike,          











Kkg

J

Tm

E
c  

ku: 

 E [J] - energjia për nxehjen e masës së materialit, 

m [kg] - masa e materialit dhe 

T [K] - temperatura e materialit. 

- përcjellshmëria termike,      











Km

W

TL

Q
l  

ku: Q [Ë] fuqia termike e përcjellësit, 

L [m] - gjatësia e përcjellësit dhe 

T [K] - temperatura e përcjellësit. 

 

- bymimi termik,                 ][)1(0 mTll    

ku: l [m] gjatësia pas nxehjes, 

l0 [m] - gjatësia fillestare dhe 

α [K-1] - koeficienti i bymimit linear të materialit dhe 

T [K] - temperatura e nxehjes. 
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- përçueshmëria elektrike,  

- magnetizmi,  

- ngjyra,etj. 

 

Vetitë mekanike të materialeve janë: 

- fortësia, 

- elasticiteti, 

- plasticiteti, 

- qëndrueshmëria, 

- shtalbësia, 

- rezistenca ndaj lodhjes së materialit. 

 

  Vetitë teknologjike të materialeve janë:  

- përpunueshmëria e materialeve me dhe pa heqje ashkle. 

 

Vetitë kimike të materialeve përbëhen nga përbërja kimike, vetitë toksike,etj. 
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1. 5 PROVAT ME DHE PA SHKATËRRIM TË 

MATERIALEVE 

   Provat dhe kontrolli i materialeve ka historinë shumëshekullor, dhe mund 

të thuhet se ato janë bërë qysh në kohën kur njeriu vendosi ti përdor 

materialet për ushqim, veshëmbathje ose për mbrojtje. 

Duhet cekur se një numër i caktuar i objekteve ndërtimore të lashta zgjojnë 

kërshëri dhe interesim edhe sot, sepse ato janë ndërtuar në kohën kur nuk 

kishte shkencë për materiale dhe konstruksione. E vetmja gjë në të cilën janë 

mbështetur ndërtuesit ka qenë përvoja e bazuar në verifikimin dhe provat nga 

ndërtimet e mëhershme. 

Ështe e ditur se njohja e materialeve të makinerisë, e vetive të tyre dhe 

mënyra e provave të tyre është shumë e rëndësishme për zgjedhjen e 

materialit më të përshtatshëm konstruktiv për përpunimin e detaleve të 

ndryshme të makinave dhe konstruksioneve, si nga aspekti i sigurisë dhe 

qëndrueshmërisë, po ashtu edhe nga aspekti i masës, i mundësisë së 

përpunimit dhe ekonomicitetit. 

Provat e materialeve kanë për qëllim përcaktimin e vetive të materialit në 

kushte të njëjta apo të ngjashme me kushtet në të cilat bëhet eksploatimi. 

Provat e materialeve bëhen si në prodhimtarinë e drejtpërdrejtë me qëllim të 

verifikimit dhe përcaktimit të vetive të materialeve dhe klasifikimit të tyre 

ashtu edhe në laboratore me qëllim të përcaktimit të vetive të tyre dhe të 

zbulimit të materialeve të reja.  

Të gjitha provat e metaleve, varësisht nga vetitë e tyre mund të ndahen në 

këto grupe: 

  Prova të vetive kimike 

  Prova të vetive fizike 

  Prova të vetive mekanike 

  Prova të vetive teknologjike 

  Prova defektoskopike 

 

Provat e metaleve zakonisht ndahen në dy grupe: 

  Provat me shkatërrim dhe 

  Provat pa shkatërrim. 

 

Pjesa apo detali makinerik i cili provohet me prova me shkatërrim, zakonisht 

shkatërrohet, prandaj edhe nuk mund të përdoret më si i tillë.  

Pjesa apo detali makinerik i cili provohet me prova pa shkatërrim, nuk 

shkatërrohet, prandaj edhe ai mund të përdoret edhe pas provave. Për këtë 

arsye provat pa shkatërrim janë shumë më të përshtatshme për provat e 

detaleve të gashme. 
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  Me prova të vetive kimike përcaktohen: përbërja kimike, mikrostruktura, 

rezistenca ndaj ndryshkut, ndezshmëria, vetitë toksike. 

Me prova fizike përcaktohen: dendësia, ngjyra, masa, temperatura e 

shkrirjes, përcjellshmëria e nxehtësisë, përçueshmëria elektrike dhe vetitë e 

tjera elektrike, magnetike, optike dhe akustike. 

Provat mekanike kanë për qëllim përcaktimin e vetive të metaleve që janë 

të varura nga veprimi i forcave në to: qëndrueshmëria, elasticiteti, 

plasticiteti, fortësia, shtalbësia, lodhja, rrëshqitja. Përdorimi i madh i 

materialeve metalike me qëllim të prodhimit të konstruksioneve të ndryshme 

është rezultat i qëndrueshmërisë së lartë dhe I plasticitetit të mirë, 

përkatësisht i vetive të mira mekanike. 

Varësisht nga mënyra e veprimit të forcave, lloji i ngarkesës dhe kushtet në 

të cilat bëhen provat, provat mekanike mund të ndahen në shumë mënyra. 

Sipas mënyrës së veprimit të ngarkesave, provat mekanike ndahen në: 

 Prova në tërheqje 

 Prova në shtypje 

 Prova në lakim 

 Prova në përdredhje, dhe 

 Prova në prerje. 

Sipas llojit të forcës mund të ndahen edhe në: 

 Prova statike, dhe 

 Prova dinamike. 

Provat statike bëhen me veprim të njëtrajtshëm të forcës ose me rritje të 

shkallëzuar të forcës. Shpejtësia e veprimit të forcës zakonisht duhet të jetë 

më e vogël se 10 N/mm2⋅s- 1(MPa/s). Te provat dinamike përdoret forca 

goditëse ose forca e cila ndryshon në mënyrë alternative me kohën 

(ndryshimi periodik i forcës ose ndryshimi i rastësishëm i forcës). 

Me prova teknologjike përcaktohet aftësia e materialit për tu përpunuar me 

njërën nga metodat e përpunimit të metaleve (përpunim me prerje, saldim, 

përpunim me deformim plastik, derdhje etj.). 

Provat defektoskopike kanë për qëllim zbulimin e gabimeve në materiale 

dhe në detale. 

Varësisht nga temperatura në të cilën kryhen provat, ato mund të ndahen në 

tri grupe: 

 Prova në temperaturë normale 

 Prova në temperatura të larta, dhe 

 Prova në temperatura të ulëta. 
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Prova e përdreshjes 
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II. Në lidhje me Rezultatin Mësimor Nr.2:  

RM2 – Nxënësi përshkruan lloje e metaleve, mënyrën e përdorimit dhe 

përfitimit....orë 

 

 

1. Shpjegoj mënyrën e përfitimit të hekurit teknik.; 

2. Tregoj llojet e hekurit teknik; 

3. Përzgjedhja e llojeve te hekurit teknik; 

4. Tregoj llojet e hekurit të papërpunuar; 

5. Përzgjedhja e llojeve te hekurit të papërpunuar; 

6. Tregoj llojet e hekurit të derdhur; 

7. Përzgjedhja e llojeve te hekurit të derdhur; 

8. Tregoj llojet e gizës  

9. Përzgjedhja e llojeve te gizës  

10. Shpjegoj mënyrën e përfitimit të çelikut, çelikut të leguruar dhe  të 

derdhur  

11. Shpjegoj vetit e çelikut dhe përdorimin; 

12. Tregoj ndarjen e profilit; 

13. Tregoj shënimin e çelikut sipas standardit ISO- 

14. Njoftoj me mënyrën ne përfitimit të çelikut, çelikut të leguruar dhe  të 

derdhur  

15. Përcaktimi i vetive te çelikut; 

16. Përzgjedhja e çelikut sipas standardit ISO 

 

 

2. 1  PËRFITIMI I HEKURIT TEKNIK 

   Vetitë e hekurit teknik varen nga hekuri i pastër, sasia dhe lloji i 

elementeve përcjellës si dhe sasia e lloji i elementeve lidhëse (leguruese). Në 

vetitë e hekurit ndikon edhe mënyra e përfitimit të tij si dhe mënyra e 

përpunimit të mëtejshëm deri në prodhimin e gatshëm. 

     Hekuri përfitohet me shkrirjen e xehes së hekurit në furrnalta. Çeliku 

paraqet prodhim të pastruar nga xehja e hekurit. Xehet e hekurit që përdoren 

për prodhimin e hekurit hasen me emrat vijues: 

 magnetiti (oksid hekuri me 75% hekur);  

 hematiti (oksid hekuri me 70% hekur); 

 sideriti (hekur karbonat, përmban prej 45% deri 50% hekur);  

 piriti (sulfat hekuri, me më pak se 40% hekur) dhe të tjerë.  
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  Furrnalta (fig. 2.1.) ka formën e konusit dyanshëm të prerë i lartë deri më 

50 m dhe diametrit të hapjes së pastërtë 9 metra për fura me kapacitet 

mesatar.  

 
Fig. 2.1. Fitimi i hekurit në furrnalta 

 

  Furra mbushet prej lartë njëtrajtësisht me xehe, koks dhe gëlqere. Në pjesën 

e poshtme të furrës janë vendosur fryrjet për ajër që procesi i djegies të 

zhvillohet sa më shpejtë. Koksi digjet dhe me këtë rast e merr oksigjenin nga 

xehja e oksigjenit. Në procesin e djegies zhvillohet temperaturë prej rreth 

1700 C ç’rast krijohen gazra të ndryshëm, si dioksidi i karbonit dhe azoti që 

shfrytëzohen për stërnxehje të procesit të fitimit të hekurit. Hekuri i shkrirë 

bie më rëndë në fund të furrës, përderisa gëlqerja kompozohet me materiet të 

tjera të patretshme dhe në formë të zgurës ose bramcë noton në sipërfaqe. 

Përmes vrimës speciale zgura derdhet dhe të njëjtës i shtohen të dhëna të 

ndryshme dhe si e tillë ka zbatim të madh në industrinë e çimentos për 

përpunimin e asfalt-betonit, dyshemes rezistuese ndaj topitjes dhe të tjera. 

Konstruksionet e çelikut vitin IV 10 Një furrnaltë mund për 24 orë të 

prodhohen deri më 2000 ton hekur të papërpunuar. Furrnalta punon 

vazhdimisht, kurse pushon së punuari vetëm gjatë kohës së remontit.  

 

 

 Pyetje:  

Prej cilave xehe 

 të hekurit fitohet hekuri?  

Si fitohet hekuri i kaltërt i papërpunuar?  
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Detyra: Në rrethinën tënde, së bashku me mësimdhënësin në mësimin 

praktik, vizito shkritore me furrnaltë për fitimin e hekurit dhe njohu me 

procesin për fitimin e hekurit! 

 

2. 2   LLOJET E HEKURIT TEKNIK 

Sipas përbërjes dhe përdorimit, hekuri teknik ndahet në: 

- hekur të papërpunuar, 

- hekur të derdhur dhe 

- çelik. 

   Nga furrnalta zakonisht fitohen dy lloje të hekurit të papërpunuar, edhe atë: 

- hekur i bardhë i papërpunuar,  

- hekuri i  hiritë i papërpunuar. 

   Hekuri i bardhë përmabn sasi të madhe të manganit dhe ka përmbajtje të 

karbonit rreth 3%, mangan deri në 4%, silis rreth 1%,squfur dhe fosformë 

pak se 1%.  

 Hekur i bardhë i papërpunuar fitohet me ftohje të shpejtë dhe si i tillë nuk 

përdoret për përdorim praktik, por përdoret vetëm për përfitimin e  çeliut. 

Hekuri i  hiritë i papërpunuar ka përmbajtje të karbonit rreth 4%, mangan 

deri në 1%, silis rreth 4%, squfur dhe fosformë pak se 1%. 

ndërsa hekuri i kaltër i papërpunuar fitohet me ftohje të ngadaltë, me çka 

 karboni del në sipërfaqe në formën e grafitit.  

Hekuri i hirtë i papërpunuar është i njohur si giz dhe përdoret për shumë 

destinime praktike, siqë është rasti i përdorimit në motorët me djegje të 

brendshme dhe shumë pjesë përcjellëse të tyre,etj. 

 

 
a) 

 
b) 

Fig. 2.2 Detale të punuara nga giza e hirtë a) blloku i motorit me djegie të 

brendshme, b) tamburi i frenave të automjeteve 

 

  Mbaje mend: Nga furrnaltat fitohen dy lloje hekuri: hekuri i bardhë i 

papërpunuar dhe hekuri i hirtë i papërpunuar. Nga hekuri i bardhë i 

përpunuar fitohet çeliku. 



[23] 
 

2. 3 HEKURI I DERDHUR 

   Hekuri i derdhur është lidhje e cila përmban më tepër se 2,14% karbon       

(zakonisht 2,5 deri 4,5% C), si dhe një përqindje tëcaktuar silici, mangani, 

fosfori, squfuri dhe elemente të tjera. 

   Në varësi nga elementet lidhëse dhe shpejtësia e ftohjes, një sasi e karbonit 

do të transformohet në çimentit, ndërsa pjesa tjetër zbërthehet në grafit. 

Përmbajtja e e silicit në hekur të derdhur është 0,5 deri në 3,5%. Ky ndikon 

në zbërthimin e çimentitit dhe ndarjen e grafitit. Procesi i tillë zhvillohet 

sipas reaksionit: Fe3C+Si      Fe3 Si + C. Silici formon numër të madh 

qendrash kristalizimi dhe shpejton rritjen e kristaleve të grafitit. 

   Sipas pamjes së sipërfaqes në vendin e thyer, strukturës, vetive dhe 

përdorimit, hekuri i derdhur ndahet në: 

- gizë e hirtë, 

- gizë sferoidale, 

- gizë e fortë, 

- gizë e lidhur, 

- gizë e temperuar (pjekur). 

 

Giza e hirtë është lidhje e hekurit dhe karbonit, ku një sasi e karbonit ndaher 

(shfaqet) në formë të grafitit laminar. 

Sipas dedikimit dhe përdorimit giza e hirtë ndahet në: 

- gizë e hirtë e thjeshtë (tregtare) dhe 

- gizë e hirtë makinerike. 

  Giza e thjeshtë përdoret në vaskë, kapakë të ndryshëm,radiatorë, etj. 

  Giza makinerike përdoret për përpunimin e detaleve makinerike siq janë: 

blloku i kotorit me djegie të brenshme, pulexhot, bazamenti i makinave 

përpunuese, etj. 

   Giza sferoidale përdoret në përpunimin e pjesëve të motorit, të makinave 

bujqësore, të automjeteve hekurudhore, etj. 

   Giza e fortë ndahet në gizë të bardhë të fortë e cila përdoret për 

përpunimin e detaleve të derdhura, të cilat i nënshtrohen konsumit dhe gizë 

me cipë të fortë e cila përdoret për përpunimin e cilindrave që përdoren në 

industrin metalpërpunuese dhe në mullinjë dhe në detale të cilat  nënshtrohen 

konsumit intenziv dhe forcave goditëse. 

   Giza e lidhur është lloji igizave i cili përmban numër të madhë të 

elementeve lidhëse.  

  Giza e temperuar ndahet në: 

-gizë të bardhë të temperuar përdoret në detale të derdhura me mure të holla 

siq janë: çelsat, makinat qepëse, detalet e biçikletave, etj. dhe 

- gizë të zezë të temperuar përdoret për përpunimin e detaleve të derdhura me 

mure të trasha: shtëpizatë reduktorëve, pjesë të makinave të tekstilit, etj. 
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2. 4 ÇELIKU 

   Ekzistojnë shumë mënyra të ndarjes dhe të sistemimit të çelikut. Çeliqet 

më së tepërmi ndahen sipas: 

-  mënyrës së prodhimit, 

-  mënyrës së përpunimit, 

-  cilësisë (kualitetit), 

-  strukturës, 

-  përbërjes kimike dhe 

-  përdorimit. 

   Në varësi nga mënyra e prodhimit, çeliku ndahet në: çelik i përfituar në 

furrë me flakë të Besemerit, të Tomasit, të konvertorit LD, të 

Simens‐Martinit, në furrë elektrike, etj. 

Në varësi nga mënyra e përpunimit, çeliku ndahet në: çelik i derdhur, çelik i 

farkëtuar, çelik i petëzuar, çelik i tërhequr dhe çelik i presuar. 

Në varësi nga cilësia, çeliku ndahet në: çelik i zakonshëm, çelik cilësor dhe 

çelik i cilësisë së lartë. 

Çeliqet e zakonshëm janë ata çeliqe te të cilët nuk garantohet përbërja kimike 

dhe nuk përcaktohet përbërja e papastërtive të squfurit dhe fosforit 

(zakonisht përbërja e squfurit dhe fosforit është më e madhe se 0,1%). Te 

këta çeliqe garantohet qëndrueshmëria në tërheqje ose ndonjë veti tjetër 

mekanike dhe përdoren pa u përpunuar termikisht. 

Çeliqet cilësorë përbëjnë më pak se 0,09% squfur dhe fosfor bashkërisht, 

përkatësisht më pak se 0,045% squfur dhe fosfor veçanërisht. Te disa çeliqe 

të veçanta, përveç vetive mekanike garantohet edhe përbërja kimike. 

Çeliqet e cilësisë së lartë janë ata çeliqe te të cilët është e garantuar përbërja 

kimike dhe përbën më pak se 0,07% squfur dhe fosfor bashkërisht, 

përkatësisht më pak se 0,035% squfur dhe fosfor veçanërisht. Këta 

prodhohen në furra elektrike dhe rregullisht përpunohen termikisht. 

Në varësi nga struktura çeliqet ndahen në: çelik eutektoidal, ferritik, 

perlitik, austenitik, ledeburitik dhe martensitik. 

Në varësi nga përbërja kimike, çeliqet ndahen në: karbonikë (të palidhur) 

dhe të lidhur. 

Sipas numrit të elementeve lidhës, çeliqet e lidhur ndahen në: çeliqe të 

lidhur njëfish dhe të lidhur shumëfish 

Në varësi nga përdorimi, çeliqet ndahen në: konstruktivë dhe për vegla. 

   Çeliku është lidhje e hekurit e cila përmban deri 2,14 % C, ku karboni 

është i lidhur në kombinim kimik  -  çimentit (Fe3C). 

   Pjesa më e madhe e çelikut fitohet nga hekuri i bardhe dhe i vjeter, me 

shtimin e shtesave të caktuara, në varshmëri nga kualiteti i lëndës së parë të 

disponueshme. 

Ekzistojne shumë mënyra për fitimin e çelikut, por më të njohura janë: 
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- Konvertori i Tomasov-Besemerovit; 

- Furra e Simens-Martenovit; 

- Furra elektrike. 

Konvertori i Tomasov-Besemerovit për përfitimin e çelikut përdor enë 

cilindrike-konvertor që në maje ngushtohen në formë të konit (fig. 2.3). 

 

  

Fig. 2.3 Përfitimi i çelikut në konvertorin e Tomasovit 

  Konvertori është i ndërtuar prej llamarinave të trasha të salduara ose 

farktuara. Shiritat  e konvertorit janë ndërtuar prej materialit rezistues ndaj 

zjarrit. 

Mënyra e përfitimit të çelikut: 

  Nëpër hekurin e papërpunuar fryhet gaz i kompresuar që përmban oksigjen. 

Ai mundeson te digjen te gjitha elementet nga hekuri i paperpunuar, sic jane: 

- karboni; 

- siliciumi; 

- mangani; 
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- fosfori. 

Mënyra e konvertuar për përfitimin çelikut është shumë e shpejtë dhe 

ekonomike, por ka dobësi të vogla, pasi që nuk vjen deri te lirimi i plotë i 

fosforit dhe azotit, që e bëjnë çelikun me keualitet më të dobët. 

 

    Procesi i Simens – Martinovit për përfitimin e çelikut 

Përdoren furra të palëvizshme në formë korite të tipit të mbyllur. Në këto 

furra krahas hekurit të papërpunuar shtohen edhe mbeturinat e hekurit (fig. 

2.4) dhe (fig. 2.5). 

 

 Në këtë furrë shtohet flaka me gaz dhe ajer, me temperaturë prej 1650
o
C 

deri në 1700
o
C. Në këtë mënyrë përfitohet çeliku më i pastërtë se sa prej 

procesit konvertues. Procesi është më i ngadalshëm, por ka kapacitet më të 

madh,  deri në 300 ton. 

 

  2.4.1  Përfitimi i çelikut në furrat elektrike 

   Në ,,Makstil”, në Shkup, përfitimi i çelikut bëhet në furra elekrike (fig. 

2.6). Ka me shume lloje te furrave elektrike, por me se shumti perdoren 

furrat me hark elektrik dhe me induksion. Me këtë proces fitohet çeliku 

kualitativ, por edhe më i shtrenjtë për shkak të sasisë së madhe të rrymës 

elektrike që përdoret (fig. 2.7). 

 
Fig. 2.4 Procesi i Simens – Martinovit 

për përfitimin e çelikut 

 

 
Fig. 2.5 Furra e Simens – Martinovit 

për përfitimin e çelikut 
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Fig. 2.6 Përfitimi i çelikut në furra elektrike 

 
 

Fig. 2.7 Përfitimi i çelikut në hekuranë 

 

Mbaje mend: 

Mënyrat më të njohura për përfitimin e çelikut janë: 

- Konvertori i Tomasov-Besemerovit; 

- Procesi i Simens-Martinovit; 

- Elektro-procesi. 

Për përfitimin e çelikut sipas procesit të Simens – Martinovit, hekurit të 

papërpunuar, i shtohen edhe mbeturinat e hekurit. 

 

Pyetje: 

Numeroi përparesitë dhe dobësitë e mënyrës sëe konvertimit për përfitimin e 

çelikut! 

Shpjego procesin e Tomasov-Besemerovit për përfitimin e çelikut! 

Numëro  karakteristikat për procesin e Simens-Besemerovit! 

Cilat elektro-furra më së shumti përdoren? 

Me cilat procese fitohet çeliku kualitativ? 

Cili proces për përfitimin e çelikut është më i shtrenjtë dhe pse? 

 

Detyra:  Vizato një skicë në të cilën paraqitet mënyra e përfitimit të çelikut! 
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2. 5 DERDHJA E ÇELIKUT 

   Çeliku i lëngët—i sjellë nga furrat e cekura më lartë mund të derdhet në 

kokilje, në pajisjen e derdhjes së pandërprerë ose në forma. 

Derdhja në kokile 

Raporti i derdhjes përbëhet nga një gërmim i madh nën nivelin e dyshemesë, 

në të cilin vendosen vertikalisht mbajtese metalike që quhen kokilje. Këto 

janë rezervuare prej gize të hirtë me seksion katror, derjtkëndësh, 

shumkëndësh ose rrethor (shih figurën 2.8) në varësi të vendit ku është 

parashikuar të përdoret përmbajtja e tyre dhe marrin nga kova çelikun e 

lëngët nga lart (derdhje direkte), ose nga poshtë (derdhje me sifon), sipas 

skemave të figurës 2.9. 

Nëse çeliku që duhet të prodhohet përmban më shumë se 0.10% C, 

pavarësisht se ai vjen nga konvertori L.D., ose nga ai F.E.H., deoksidimi 

duhet të bëhet në furrë, ose në kova gjatë proçesit të qetësimit me një 

përzierje deoksiduese. Në pjesën e sipërme të lingotës vendoset një depozitë, 

ndonjëherë prej materiali ekzotermik. Ajo shërben për të mbajtur të lëngët 

pjesën e sipërme të lingotës, në mënyrë që zgavra e tkurrjes të formohet 

brenda saj dhe të jetë sa më e cekët. 

 

 
Fig. 2.8 – Lloje lingotash: a) katrore; b) rrethore; c) shumëkëndëshe 
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Fig. 2.9 – Derdhja në kokilje: a) direkte; b) me sifon 

 

    Çeliqet shumë të butë, që përmbajnë më pak se 0.10% C, prodhohen 

vetëm në konvertorë L.D në mënyrë shkumëzuese (gurgulluese). Në këtë 

proçes çeliku, duke pasur një përmbajtje të karbonit pak më të lartë se ajo 

finale, derdhet nga lart nëpër kokilje (depozitën që thamë më lartë) pa u 

qetësuar. Gjatë ftohjes që i paraprin nguritësimit ndodh reaksioni: C(në 

çelikun e lëngët)+FeO( në çelikun e lëngët) CO(gaz)+Fe(në çelikun e lëngët) 

që shoqërohet me fluska të CO të cilat kompensojnë tkurrjen gjatë 

ngurtësimit të lidhjes, fluskat e vogla shtypen dhe ngjiten më vonë gjatë 

proçesit të petëzimit në të nxehtë. Edhe “cipa“ e lingotës në këtë mënyrë nuk 

ka papastërti, kështu është më e përshtatshme për prodhimin e llamarinave të 

shkëlqyshme. Pas ngurtësimit nxirret masa e çelikut, e quajtur kallëp lingote, 

e njëjtë me formën metalike ku u derdh. 

 Të metat e derdhjes në kallëp në krahasim me atë në vazhdim varet nga 

domosdoshmëria e: 

a) Prerjes së kokës e të këmbës të lingotit (rreth 12÷13% të peshës së tij), në 

të cilat janë grumbulluar papastërtitë; ky defekt shfaqet në përmasa shumë 

më të reduktuara në proçesin me gurgullim (eferveshencë); 

b) Ndjekjes së një proçesi laminimi më të gjatë e të rreptë, për të copëtuar 

lingotët; 

c) Njekjes së një proçesi zmerelimi më të saktë për të eliminuar defektet 

sipërfaqësore të lingotit (krisje, ritërheqje, pika të ftohta,etj.). 

Megjithatë, ndonjëherë është e domosdoshme derdhja në gropa: bëhet fjalë 

për disa detale si (boshte për pompa të mëdha, motora e turbina, fllanxha, 

etj.) të cilat, për shkak të përmasave të tyre të mëdha, mund të prodhohen 

vetëm me anë të presimit të lingotëve; edhe çeliqet me përbërje kimike o 

mikrostrukturë të veqantë prodhohen duke u nisur nga lingotët, sepse nuk 

mund të derdhen në vazhdim sepse duhet t`i nënshtrohen një reduktimi 

drastik në të ngrohtë. 
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2. 6 DERDHJA NË VAZHDIM 

Impianti, ose makina e derdhjes në vazhdim, është e përbërë nga: 

• një vaskë e veshur me shtresë zjarrduruese (panira o tundish), në të cilën 

hidhet çeliku i lëngët: ajo është e pajisur me 1÷6 dalje vertikale, secila prej 

tyre e lidhur me një linjë të makinës; kjo vaskë ushqen: 

• një mbajtës vertikal prej bakri (lingotiera o kristalizuesi), me seksion katror 

drejtkëndor dhe pa fund,që ftohet nga jashtë me ujë; ai lëkundet vertikalisht, 

me spostime të ndonjë centimetri, për të evituar ngjitjen e çelikut me bakrin; 

në dalje nga fundi i lingotierës çeliku ka një shtresë sipërfaqësore të ngurtë e 

një “zemër“ akoma të lëngët; 

• një zonë ftohje dytësore, në të cilën masa e çdo linje perfundon ngurtësimin 

me spruca uji; 

• një kompleks rulash tërheqës të motorizuar, që zhvendosin masën përpara; 

• një element me flakë apo prerës për të copëtuar masën sipas përmasave të 

kërkuara (6÷8 metra e më shumë). 

 
Fig. 2.10 – Skema e një impianti për derdhje në vazhdim: a) me linjë të 

përthyer; b) me lingotiere të përthyer 
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     Impianti i derdhjes në vazhdim funksionon në mënyrë të pandërprerë, deri 

në boshatisjen e plotë të sivierës (por edhe të dy e më shumë, nëse është i 

pajisur me një stacion sivierash me revolver që siguron ndërrimin e shpejtë të 

tyre). Përparësitë e këtij proçesi të derdhjes janë: 

a) rendiment më të lartë të çelikut (avantazh ekonomik): çdo linjë prodhon 

një masë të vetme të gjatë, e cila më pas pritet në përmasat që duam pasi 

është prerë vetëm një kokë o një këmbë (respektivisht në fillim e në fund të 

vetë linjës) e jo një kokë e një këmbë për çdo kallëp siç ndodh në derdhjen 

me lingotiera; 

b) punim plastik i reduktuar (avantazh ekonomik): përmasat e masës shpesh 

nuk kanë nevojë për copëtim; 

c) rafinim i mikrostrukturës (avantazh ekonomik) si rezultat i ftohjes me ujë, 

d.m.th. dentritizëm më të vogël. 

 

                   2.6.1 Derdhja në forma 

   Nëse duhet të prodhohen pjesë çeliku gjeometrikisht të ndërlikuara o në 

seri të mëdhaja mund të jetë e leverdishme ekonomikisht (e ndonjëherë e 

vetmja mënyrë) mbushja e stampave të gërryera të cilat mbyllin në vetvete, 

formën e detalit që duam të marrim (përveç proçeseve finale të mbylljes): një 

element i tillë quhet hedhje ose shkrirje. Kjo teknologji merr emrin e 

derdhjes në forma dhe ndiqet nga fonderitë e çelikut, që përdorin ciklin e 

fabrikimit me mbeturina metalike. 

 

 
 

 

 

Fig.2.11 Detale të punuara me derdhje 
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2.6.2   Përdorimi i çelikut 

Sipas përdorimit çelikun e ndajm në: 

- çeliqe për konstruksione; 

- çeliqe për vegla. 

 

Çeliqet e konstruksionit 

Me çeliqe konstruksioni nënkuptohet çeliku që përdoret për përpunimin 

konstruksioneve të çelikut (fig. 2.12), (fig.2.12), (fig.2.13) dhe (fig.2.14) per: 

- ndërtim ndërtesash të larta; 

- ndërtim të urave; 

- anije ndërtimtari, etj. 

 

Fig.2.121 Objekte me konstruksione çeliku 

 

 

 

 

 

 

 
Silloset 

 
Shtyllat e antenave 

 
Ura ,,Gulden brixh” 

 
Ura hekurudhore 
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Fig.2.12 Xehet dhe industria per feronikel ,,Feni” – Kavadar 

 

 
Fig.2.13 Qendra sportive “Boris Trajkovski” Shkup 

 

 
Fig.2.14 Ndërtesa shumë katëshe nga konstruksionet e çelikut 
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2. 7 ÇELIQET PËR VEGLA – INSTRUMENTE 

   Çeliqet për vegla shërbejnë për përpunimin e të gjitha llojeve të veglave që 

shërbejnë për punimin e materialeve metalike dhe jometalike. Nga këta 

punohen veglat për matje, shtrëngim dhe prerje si dhe veglat për farkëtim, 

presim, petëzim dhe derdhje. Nga këto vegla kërkohet që të jenë të forta dhe 

të rezistueshme ndaj konsumit. Gjithashtu duhet të ruajnë fortësinë në 

temperatura të larta dhe të mos e ndryshojnë qëndrueshmërinë, formën dhe 

dimensionet. Në të shumtën e rasteve nga çeliqet për vegla kërkohet që të 

jenë të shtalbët në mënyrë që t’u rezistojnë goditjeve gjatë punës. Zakonisht, 

çeliqet e tillë përpunohen termikisht me kalitje, prandaj edhe duhet të 

përmbajnë më tepër se 0,6% karbon. Paraqitja skematike e ndarjes së 

çeliqeve për vegla është treguar në figurën 2.15. 

 

 
Fig. 2.15. Paraqitja skematike e çeliqeve për vegla. 

 

Sipas përbërjes kimike çeliqet për vegla ndahen në: 

- çeliqe karbonikë për vegla dhe 

- çeliqe të lidhura për vegla. 

Çeliqet karbonikë për vegla përmbajnë prej 0,6 deri 1,5% karbon dhe më pak 

se 0,06% squfur dhe fosfor së bashku. 

Këta çeliqe kaliten ashtu që së pari nxehen e pastaj ftohen në ujë. Në gjendje 

të kalitur kanë fortësi 60‐65 HRC. Çeliqet karbonikë për vegla kanë 

kalitshmëri të ulët, kështu që kaliten vetëm në sipërfaqe të jashtme në thellësi 

2‐5 mm, kurse brendia nuk kalitet. 
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Fig. 2.16. Disa vegla të punuara nga çeliku për vegla 

 

2. 8 PROFILET E ÇELIKUT DHE PERPUNIMI      
NE PUNETORI 

4.1 Format e prodhimeve të çelikut 

  Formimi i formës së profileve të çelikut fitohet në rrafshues me rrokullisje 

të ngrohtë ose ftohtë. 

  Procedura e rrafshimit fillohet me lëshimin e barmes së çelikut (fig. 4.1) e 

nxehur deri në temperaturen e nevojshme dhe lëshimi nëpër sistemin e 

rrafshimit. Me këtë rast, gradualisht zvogelohet trashësia, kurse rritet gjatësia 

e prodhimit në varshmëri nga dimensionet dhe format e prodhimit final. 

  Në raport me temperaturën gjatë së cilës bëhet rrafshimi dallojme rrafshues 

tëngrohtë dhe ftohtë. 

  Me rrafshim të ftohet barma përpunohet në sllav, kurse pastaj sllavi 

përpunohet në prodhime të tjera ose gjysmë prodhime, më shpesh llamarinë 

(fig. 2.17, fig. 2.18, fig. 2.19  dhe fig. 2.20). 

 
Fig. 2.17. Prodhimi i barmes 

 
Fig. 2.18,  Prodhimi i sllavit 
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Fig. 2.19 Rrafshimi i llamarinës 

 
Fig. 2.20.  Prodhimi i profilit me 

rrafshim të ngrohtë 

 

Në rrafshueset e ftohta rrafshimi bëhet në temperaturë të dhomës dhe me 

këtë rast më shpesh dedikohen për rrafshim: llamarina të holla, teli ose 

profilet (fig. 2.21). 

 

 
 

 
 

Fig. 2.21. Rrafshimi i ftohet dhe formesimi i ftohet i profilit 

 

   Gjysmë prodhimet e çelikut që fitohen në uzinat për petëzimin e çelikut 

jane: 

- shufrat; 

- llamarinat; 

- tërarët bartës të profiluar. 

Shufrat paraqesin elemente konstruktive që karakterizohen me diameter 

relativisht të vogël në raport me gjatësinë e tyre dhe janë të njohur si çelik 

thupre.  

Llamarinat paraqesin elemente konstruktive me dy dimensione shumë të 

mëdha në raport me të treten (trashësin e tyre). 

Profilet e çelikut janë elemente konstruktive me prerje të ndryshme tëthore, 

të cilat sipas mënyrës së përpunimit ndahen në profile të formuara në të 

nxehtë dhe të formuara në të ftohtë.  
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Fig.2.22. Shufrat nga çeliku 

 

  

  
 

Fig.2.23.  Forma e llamarinave të çelikut 

 



[38] 
 

 

 

  

 

Fig.2.24. Forma të ndryshme të profileve të çelikut 

 

2. 9 SHËNIMI I ÇELIKUT 

      Shënimi, përkatësisht simbolizimi i çelikut është i përcaktuar me 

standarde dhe rregulla të veçanta. Shenjat dhe rregullat e shënimit nuk janë 

të rregulluara me standardin ndërkombëtar (ISO), prandaj edhe ekzistojnë 

ndryshime në sistemet e shënimit të vendeve të ndryshme. Karakteristikë e të 

gjitha standardeve është se me çdo shenjë tregohen disa veti të 

çelikut:qëndrueshmëria në tërheqje, përmbajtja e karbonit, përmbajtja e 

elementeve lidhëse, destinimi, gjendja e përpunimit termik etj. Përveç 

shenjave standarde përdoren edhe shenja interne të prodhuesve të çelikut, të 

cilat nuk janë standarde. Standardet për shënimin e çelikut të cilat më së 

tepërmi i përdorim janë: standardi ndërkombëtar (ISO); standardi (norma) 

evropian (EN); standardi kosovar (SK), standardi shqiptar (S SH); standardi 

gjerman (DIN); standardi i Britanisë së Madhe (BS), standardi i SHBA 

(ASTM) etj. Në të shumtën e rasteve standardet për shënimin e materialeve 

janë të harmonizuara dhe të krahasueshme. 
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2. 10 SHËNIMI I ÇELIKUT SIPAS NORMAVE 
EVROPIANE (EN) 

Shënimi përbëhet prej tri pjesëve: 

 
 

Ndaraja dhe shënimi i çelikut dhe i gizës (çelikut të derdhur) sipas 

dedikimit dhe vetive mekanike dhe fizike sipas standardit en 10027 

 

Sipas kësaj norme çeliku ndahet në 11 grupe: 

1.      S ‐ Çelik konstruktiv 

2.      P ‐ Çelik për enë në shtypje 

3.      L – Çelik për gypsjellës 

4.      E ‐ Çelik për ndërtim makinash 

5.      B – Çelik për armirim betoni 

6.      Y ‐ Çeliku për parandemje (parasforcim) të betonit 

7.      R – Çelik për binar ose në formë binari 

8.      H ‐ Prodhim i sheshtë i cilindruar në të ftohtë nga çeliku me 

qëndrueshmëri të lartë i dedikuar për përpunim në të ftohtë 

9.      D – Prodhim i sheshtë për përpunim në të ftohtë 

10.    T – Prodhim i cilindruar i kallajisur 

11.    M – Elektropllakë dhe elektroshirit 

         G – Shenja për çelik të derdhur (gizë); 
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Fig. 2.25. Shemull i shënimit të çelikut sipas standardit EN 
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2. 11 VETITË E ÇELIKUT 

 

Celiqe me veti te vertetuara mekanike 

  Në këtë grup bëjnë pjesë: çeliqet karbonik me veti të dëshmuara mekanike 

dhe përberje të dëshmuar pjesërisht ose e pa dëshmuar kimikisht.  

  Simboli në vendin e parë është numri ,,0”, që e shënon përkatësinë e çelikut 

ndaj grupit me veti të dëshmuara mekanike. 

 Simboli në vendin e dyte nga shenja themelore shënon fortësinë minimale të 

këputjes në gjendje të nxehtë të formuar ose normale.  

 Simboli në vendin e tretë, katërtë, pestë, shënon përkatësinë e çelikut në 

nëngrupin e caktuar (Tabela 3.2). 
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Celiqet me perberje te vertetuar kimike dhe veti mekanika 

Në këtë grup bëjnë pjesë: çeliqet karbonik me përbërje kimike të vërtetuar 

dhe veti mekanike, si dhe çeliqet e leguruara. Simboli në vendin e parë nga 

shenja themelore shënon elementin me më ndikim kimik edhe ate: 

- për çeliqet karbonik me përbërje të vërtetuar ,,1” 

- për çeliqet e leguruara përdoren simbole të dhëna në Tabelen 3.3 numri 

themelor 1. 

 

 
 

Vlerat e garantuara 

Vlerat e garantuara shënohen me simbole numerike pas shenjës bazë (tab. 3). 

Tab .3. Vlerat e garantuara. 
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III. Në lidhje me Rezultatin Mësimor Nr.3:  

RM3 – Nxënësi përshkruan llojet metaleve me ngjyrë dhe legurat, 

mënyrën e përdorimit dhe përfitimit...orë 

 

 
- Bëj klasifikimin e metaleve me ngjyra; 

- Përzgjedh  metaleve me ngjyra dhe legurat e tyre; 

- Përshkruaj  përdorimin e metaleve me ngjyra; 

- Përcaktoj vetit dhe përdorimin e metaleve me ngjyra; 

- Tregoj veçoritë e bakrit, zinkut, aluminit dhe legurave te tyre; 

- Shpjegoj mënyrën e përfitimit bakrit, zinkut, aluminit dhe legurave 

te tyre; 

- Përcaktoj  mënyrën e përfitimit bakrit, zinkut, aluminit dhe 

legurave te tyre; 

 

3. 1 METALET ME NGJYRA DHE LEGURAT E TYRE 

3.1.1 VETITË DHE PËRDORIMI I METALEVE ME NGJYRA 

   Në grupin e metaleve me ngjyrë, bëjnë pjesë të gjitha metalet përveç 

hekurit dhe legurave të tij. Pra, metalet me ngjyrë e përbëjnë një grup të 

madh të elementeve kimike dhe ndahen në:  

- metalet të rënda me dendësi 7,14⋅103 deri 11,3⋅103 kg/m3. Në këtë grup 

bijnë:plumbi (Pb), bakri (Cu), zinku (Zn), nikeli (Ni) dhe kallaji (Sn). 

- metalet të lehta me dendësi 0,53⋅103 deri 3,5⋅103 kg/m3. Në këtë grup 

bijnë: alumini (Al), 

magnezi (Mg), titani (Ti), etj. 

- metalet fisnike. Në këtë grup bijnë: ari (Au), argjendi (Ag), platina (Pt), 

etj., 

- metalet të rralla. Në këtë grup bijnë: indiumi (In), cirkoni (Zr), germaniumi 

(Ge), tantali (Ta), 

etj., dhe 

- metalet radioaktive. Në këtë grup bijnë: urani (U), radoni (Ra), toriumi 

(Th), etj. 

  Prej metaleve me ngjyrë më së shumti në makineri përdoren: bakri dhe 

alumini. Përdorim të gjërë ka edhe: plumbi, zinku, magnezi, kallaji, nikeli, 

etj.. 
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3.1.2 Bakri 

Bakri (Cu) është metal i cili në natyrë mund të gjendet edhe në gjendje të 

pastër, por për përdorim teknik prodhohet nga xehet e tij. Xehet më të 

njohura të bakrit janë: halkopiriti (CuFeS2), halkozini (Cu2S), kovelini 

(CuS) dhe kupriti (Cu2O). Duhet cekur se xehet e bakrit janë mjaft të varfëra 

me bakër, prandaj përpunohen vetëm ato xehe që përmbajnë më tepër se 

0,6%Cu. Përfitimi i bakrit është mjaft e ndërlikuar dhe bëhet me disa faza. 

Për të përfituar bakrin e pastër duhet bërë elektrolizën. Në treg, bakri mund 

të gjendet në formë të pllakave, llamarinave, shufrave, gypave dhe telave. 

 

Vetitë e bakrit 

Bakri është metal me ngjyrë të kuqërremtë, me dendësi 8,94⋅103 kg/m3. 

Temperaturën e shkrirjes e ka 1083oC. Kristalizon në rrjetën kubike me 

pëqendrim në faqe dhe si i tillë ka plasticitet të lartë. Lehtë përpunohet me 

deformim plastik. Është përçues i dalluar i elektricitetit dhe i nxehtësisë. 

Qëndrueshmëria në tërheqje e bakrit të derdhur është RM = 140-190 N/mm2, 

ndërsa e bakrit të ngjeshur në të nxehtë është: RM = 200-240 N/mm2. Gjatë 

përpunimit me deformim në të ftohtë qëndrueshmëria në tërheqje i rritet deri 

në RM=480 N/mm2. Fortësia e bakrit pas përpunimit termik arrinë në 40 - 

50 HB, ndërsa pas përpunimit në të ftohtë arrinë në 100 HB. Është mjaft i 

shtalbët dhe ka zgjatim relativ A=30-40 %. Nuk është i përshtatshëm për 

derdhje, sepse kur është në gjendje të lëngët është mjaft viskoz dhe gjatë 

ftohjes lirohen gazrat e tretur në të. Për këtë prodhimet e derdhura janë 

poroze dhe të egra. 

Bakri është i qëndrueshëm ndaj veprimit të reagjensave të ndryshëm. Gjatë 

qëndrimit në ambient me lagështi, bakri mbulohet me një cipë të hollë me 

ngjyrë të gjelbër (oksidi) që e mbron nga veprimi i mëtejmë i lagështisë. 

Përdorimi i bakrit 

Bakri elementar për shkak të vetive të përmendura ka përdorim të gjerë në 

industi. Pjesa më e madhe e bakrit përdoret në industrinë e materialeve 

elektroteknike, në industrinë e ndërtimit të makinave, në industrinë kimike, 

etj. Në makineri bakri më së shumti përdoret në formë të legurave të tij 

(broncës, tunxhit, etj.). Bakri në industri përdoret në trajtë të llamarinave, 

shufrave, telave, blloqeve, gypave ose të detaleve me forma të tjera. 

 

 

 

 

 

 

 



[46] 
 

3.1.3 Zinku 

Zinku (Zn), pas aluminit dhe bakrit është elementi që më së shumti 

prodhohet. Prodhohet nga xehet: sfaleriti (ZnS), hemimorfiti 

(Zn2SiO4⋅H2O) dhe smitsoniti (ZnCO3). Xehet e zinkut zakonisht 

përmbajnë edhe plumb, argjend dhe kadmium. Xehet përpunohen me 

reduktim dhe me elektrolizë. Xeherore e njohur e zinkut është xeherorja 

Trepça në Mitrovicë. 

 

Vetitë e zinkut 

Zinku bënë pjesë në grupin e metaleve të rënda me ngjyrë, dendësia e tij 

është 7,13⋅103 kg/m3. Ka ngjyrë të bardhë të hirtë. Temperaturën e shkrirjes 

e ka 419oC. Kristalizon në rrjetën heksagonale. Në temperaturë normale 

është i egër, ndërsa në temperaturës 100 dhe 150oC mund të farkëtohet, të 

presohet, të petëzohet dhe të telëzohet. Në temperaturë mbi 200oC prap 

egërsohet dhe mund të imtësohet dhe të bëhet në trajtë të pluhurit. 

Qëndrueshmëria në tërheqje e zinkut të derdhur është RM= 25-40 N/mm2, 

ndërsa fortësia 30 HB. Pas petëzimit dhe presimit qëndrueshmëria i rritet 

RM=120-150 N/mm2, ndërsa fortësia i ngritet në 35 deri 40 HB dhe zgjatimi 

40%. Në ambient të thatë zinku është i qëndrueshëm, ndërsa në atmosferë me 

lagështi që përmban dioksid karboni (CO2), sipëfaqja e tij mbulohet me një 

kore të hollë e cila e mbron nga veprimi i mëtejmë i atmosferës agresive. 

Zinku është përçues i mirë i elektricitetit dhe i nxehtësisë. Nuk është i 

qëndrueshëm ndaj thartirave. 

 

Përdorimi i zinkut 

Sasia më e madhe e zinkut (afërsisht 50%) përdoret për mbrojtjen e hekurit 

dhe të çelikut (me zinktim) nga ndryshku. Zinku në trajtë elementare 

përdoret për prodhimin e elementeve galvanike. Disa komponime të zinkut 

përdoren për përfitimin e ngjyrave (oksidi I zinkut ZnO), llojeve të ndryshme 

të gomës dhe të masave plastike. Kloruri i zinkut përdoret për impregnimin e 

drurit dhe për zbardhimin e pëlhurave. Një sasi e konsiderueshme e zinkut 

përdoret për përfitimin e legurave të tij, prej të cilave rëndësi të veçantë kanë 

legurat me bakrin dhe me kallajin. 
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3.1.4 Titani 

   Titani (Ti) prodhohet nga xehet e tij. Deri më sot janë të njohura 70 xehe të 

titanit. Në këto xehe gjenden edhe disa elemente të tjera përcjellëse. Xehet 

nga të cilat më së tepërmi prodhohet titani janë: ilmeniti (FeTiO3), rutili 

(TiO2), perovskiti (CaTiO3) dhe sfeni (CaTiSiO5). 

 

Vetitë e titanit 

Titani është metal me ngjyrë të hirtë të argjendtë, me dendësi 4,51⋅103 

kg/m3. Temperatura e shkrirjes së titanit është 1665±5
o
C. Ekziston në dy 

modifikime kristalore: titani - α në temperaturë deri në 886
o
C, me rrjetë 

heksagonale dhe titani - β që është i qëndrueshëm mbi temperaturën 886
o
C 

me rrjetë kubike me përqëndrim në qendër. Vetitë mekanike të titanit varen 

dukshëm nga shkalla e pastërtisë së tij. Titani i pastër teknik ka 

qëndrueshmëri në tërheqje 300 - 550 N/mm2 dhe zgjatim relativ 20-30 %. 

Me rritjen e shkallës së pastërtisë zvogëlohet qëndrueshmëria dhe rritet 

plasticiteti. Titani pas përpunimit me deformim plastik në të ftohtë fortësohet 

dukshëm, ashtu që qëndrueshmëria e tij rritet deri në 900 N/mm2. Ka 

saldueshmëri të mirë, ndërsa nuk është i përshtatshëm për përpunim me 

prerje. Në temperature normale është i qëndrueshëm ndaj ndryshkut 

atmosferik, ujit të ëmbël dhe ujit të njelmët. Nuk është i qëndrueshëm ndaj 

thartirave kimike. Në temperaturë mbi 500oC bashkëvepron me oksigjenin, 

karbonin dhe në këtë mënyrë bëhet shumë i egër. 

 

Përdorimi i titanit 

Titani ka përdorim të gjerë në industri si material konstruktues, ngase ka 

peshë të vogël, ashtu që është i pazëvendësueshëm në industrinë e ndërtimit 

të aeroplanëve. Përdoret me të madhe edhe si element legurues dhe 

çoksidues i çelikut, i legurave të aluminit dhe të bakrit. 

Legurat e titanit me elementet e tjerë në saje të qëndrueshmërisë së lartë në 

tërheqje dhe plasticitetit të lartë, kanë përdorim tejet të gjerë në industri. 

Legurat e titanit janë mjaft të qëndrueshme edhe në temperaturë të lartë dhe 

në temperaturë të ulët. Në kohë të fundit një pjesë e madhe e titanit përdoret 

për përfitimin e legurave të forta në bazë të formimit të karbideve të tij që 

kanë fortësi të lartë. Prej komponimeve kimike më së shumti përdoret 

dioksidi i titanit (TiO2) që përdoret për përgatitjen e ngjyrave dhe si mjet 

shtues i masave plastike. Karbiti i titanit (TiC) përdoret për prodhimin e 

legurave të forta. Bashkëdyzimet kimike të titanit përdoren për mbështjelljen 

e elektrodave për saldim. Disa kripëra të titanit përdoren edhe në industrinë e 

tekstilit për ngjyrosjen e pëlhurave. 
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3.1.5 Alumini 

    Alumini është metali më i përhapur. Fitohet nga xeheja e boksitit 

(Al2O3⋅H2O). Përfitimi I aluminit nga boksiti bëhet me dy faza: 

- përftimi i oksidit të aluminit (Al2O3) dhe 

- elektroliza e oksidit të aluminit me që rast përfitohet alumini elektrolitik. 

 

Vetitë e aluminit 

Alumini është metal i lehtë me ngjyrë të bardhë të argjendtë. Dendësia e 

aluminit është 2,7⋅103 kg/m3, ndërsa temperatura e shkrirjes 660
o
C. 

Kristalizon në rrjetën kubike me përqëndrim në faqe dhe si rrjedhojë ka 

plasticitet të lartë dhe si i tillë përpunohet lehtë me deformim plastik. Ka 

derdhshmëri dhe saldueshmëri të lartë, ndërsa nuk është i përshtatshëm për 

përpunim me prerje nga se ngjitet për instrumente dhe sipërfaqja e punuar 

është mjaft e vrazhdtë. Është përçues i dalluar i elektricitetit dhe i nxehtësisë. 

Gjatë qëndrimit në ajër vepron me oksigjenin dhe në këtë mënyrë formohet 

një cipë e hollë që e mbron nga veprimi i mëtejmë I oksigjenit dhe nga 

ndryshku. Është i qëndrueshëm ndaj veprimit të thartirave organike dhe ndaj 

veprimit të thartinës nitrike. 

Vetitë mekanike të aluminit varen nga mënyra e përfitimit dhe e përpunimit 

të tij. Alumini i derdhur dhe i përpunuar termikisht me pjekje ka 

qëndrueshmëri në tërheqje 80-90 N/mm2, zgjatim relativ 20-30 % . Fortësia 

e aluminit të pjekur është 20 HB. Pas përpunimit me deformim plastik në të 

ftohtë qëndrueshmëria është 130 deri 180 N/mm2, fortësia 40 HB dhe 

zgjatimi relativ 5%. 

 

Përdorimi i aluminit 

Alumini i pastër teknik ka përdorim të kufizuar në industri, ndërsa legurat e 

tij paraqesin materalin bazë për shumë degë të industrisë bashkohore. 

Legurat e tij kanë përdorim të gjërë në industrinë e ndërtimit të aeroplanëve, 

për prodhimin e përçuesve elektrik, për prodhimin e fletëve të holla që 

përdoren për paketimin e prodhimeve në industrinë ushqimore, në industrinë 

kimike, për prodhimin e enëve të amvisnisë, në ndërtimtari, etj. Alumini 

përdoret edhe si element legurues dhe çoksidues në industrinë e çelikut. 
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3.1.6 Plumbi 

  Plumbi (Pb) fitohet nga xehet e tij: galeniti (PbS) dhe ceruziti (PbCO3). 

Xehet e plumbit, zakonisht përmbajnë zink dhe argjend. Një ndër xehet e 

njohura të plumbit ëshët edhe Trepça në Mitrovicë, kurse shkrietorja e 

plumbit gjendet në Zveçan. 

 

Vetitë e plumbit 

Plumbi është metal me ngjyrë të bardhë të hirtë, me shkëlqim karakteristik 

metalik të sipëfaqës së pastër. Dendësia e plumbit është 11,34⋅103 kg/m3. 

Shkrihet në temperaturë 327
o
C. Kristalizon në rrjetën kubike me përqëndrim 

në faqe dhe si rrjedhojë ka plasticitet të lartë. Qëndrueshmëria e plumbit në 

tërheqje është 10 deri 20 N/mm2, zgjatimi relativ 40 % dhe fortësia 4 HB. 

Plumbi në saje të plasticitetit të lartë, lehtë përpunohet me deformim plastik 

(farkëtim dhe petëzim), është i përshtatshëm për derdhje dhe mund të ngjitet 

e të saldohet. 

 

Përdorimi i plumbit 

Plumbi ka përdorim të gjerë në shumë degë të industrisë. Pjesa më e madhe e 

plumbit përdoret në industrinë e akumulatorëve. Diku afër 45% e 

prodhimtarisë së tërsishme të plumbit në botë shpenzohet për këtë qëllim. 

Plumbi përdoret shumë për veshjen dhe mbrojtjen e kabllove nëntokësore. 

Plumbi i prodhuar në trajtë të llamarinave dhe gypavë gjen përdorim në 

ndërtimtari. Në industrinë kimike plumbi përdoret për mbrojtjen e 

aparaturave kimike dhe për banjot e elektrolizës. Komponimet e plumbit 

përdoren në industrinë e gomës dhe të ngjyrave. Ngjyra e njohur me emrin 

minium (Pb3O4) përdoret si veshje themelore për mbrojtjen e 

konstruksioneve të çelikut. Një pjesë e madhe e plumbit shpenzohet për 

përfitimin e tetraetilit të plumbit – Pb(C2H5)4, cili është i pa ngjyrë e i 

helmueshëm dhe nuk tretet në ujë, por tretet në tretës organik dhe përdoret si 

antidetonator i benzinës motorike. Në kohë të fundit plumbi me të madhe 

përdoret si mjet mbrojtës kundër rrezatimit në industrinënë atomike. Plumbi 

në makineri rëndom përdoret në trajtë të legurave të tij me kallajin, bakrin, 

antimonin dhe zinkun. 
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3.1.7 Kallaji 

  Kallaji (Sn) përfitohet nga xeheja e siteritit (SnO2), e cila ka një përqindje 

të vogël, përkatësisht prej 0,2-2%. Për shkak të përqindjes së vogël në xehe, 

kallaji prodhohet edhe nga përpunimi i produkteve sekondare (konzervat e 

përdorura dhe mbeturinat e ndryshme nga kallaji). 

 

Vetitë e kallajit 

Kallaji është metal me ngjyrë të bardhë të argjendtë dhe ka veti karaketristike 

metalike. Kallaji është metal polimorfik dhe ka tri modifikime alotropike: 

kallaji alfa - α; kallaji beta – β dhe kallaji gama -γ. Kallaji - α ose kallaji 

ngjyrë hiri i cili ka rrjetë kristalore kubike është i qëndrueshëm në 

temperaturën 132
o
C dhe kallaji - β ose kallaji i zakonshëm me ngjyrë të 

bardhë me rrjetë kristalore tetragonale, që është i qëndrueshëm prej -33
o
C 

deri në 162
o
C. Gjatë shëndrrimit të modifikimit beta në atë alfa vjen deri te 

shkatërrimi i kompaktësisë së metalit në pluhur të hirtë, i cili gjatë nxehjes 

më nuk shndërrohet në kallaj - beta. Kjo dukuri quhet murtajë e kallajit. 

Kallaji beta ka veti të mira plastike dhe lehtë mund të përpunohe me 

deformim plastik (farkëtim, tërheqje dhe petëzim në fletë tejet të holla me 

trashësi vetëm 0,002 mm - staniol). Dendësia e kallajit beta është 7,29⋅103 

kg/m3, ndërsa e kallajit alfa 5,85x103 kg/m3. Temperatura e shkrirjes së 

kallajit është 231,9oC. Kallaji është mjaft i butë, qëndrueshmërinë në 

tërheqje e ka 15 deri 20 N/mm2, zgjatimin relativ 40 deri 50%, ndërsa 

fortësinë 5HB. Kallaji ka derdhshmëri shumë të mirë. Në ajër është mjaft i 

qëndrueshëm, ngase në sipërfaqe të tij, për shkak të reagimit me oksigjenin, 

krijohet një cipë e hollë e cila e mbron nga veprimi i mëtejmë i oksigjenit. 

Është i qëndrueshëm edhe ndaj veprimit të ujit dhe thartirave organike. 

 

Përdorimi i kallajit 

Kallaji më së tepërmi përdoret për përfitimin e llamarinave të bardha të cilat 

përdoren në punimin e konzervave. Përdoret edhe për përfitimin e legurave 

të ndryshme si: legurave për ngjitje të butë, legurave për kushineta 

rrëshqitëse etj. Pjesa më e madhe e kallajit përdoret për kallaitjen e enëve të 

bakrit. Fal vetive të mira dhe qëndrueshmërisë së lartë ndaj veprimit të ajrit 

dhe thartirave, kallaji ka gjetur përdorim të gjerë në shumë degë të industrisë 

dhe në jetën e përditshme. 
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3.1.8 Nikeli 

Mineralet më të njohura të nikelit janë: garnieriti, nikeliti dhe petlanditi. 

 

Vetitë e nikelit 

Nikeli (Ni) është metal me ngjyrë të bardhë të argjendtë dhe me shkëlqim 

karakteristik metalik. Dendësia e nikelit është 8,7⋅103 deri 8,84⋅103 kg/m3. 

Temperatura e shkrirjes së nikelit është në funksion të shkallës së pastërtisë 

së tij dhe ndodhet në intervalin prej 1450 deri 1455oC. Kristalizon në rrjetën 

kubike me përqëndrim në faqe dhe si i tillë ka plasticitet të lartë. Lehtë 

përpunohet me deformim plastik. Nikeli gjithashtu ka derdhshmëri dhe 

saldueshmëri të mirë. Për nga vetitë mekanike nikeli i përngjan çelikut.        

   Qëndrueshmëria në tërheqje e nikelit të petëzuar në të nxehtë është 

RM=400 deri 450 N/mm2, zgjatimi relativ është 30 deri 40%, ndërsa fortësia 

sipas Brinelit është 80 deri 90HB. Gjatë deformimit plastik në të ftohtë rritet 

qëndrueshmëria në tërheqje dhe fortësia, ndërsa zvogëlohet zgjatimi relativ, 

ashtu që qëndrueshmëria arrin deri në 750 N/mm2, fortësia 180 deri 200HB, 

ndërsa zgjatimi relativ zvogëlohet deri në 1%. Nikeli në temperaturë të 

zakonshme nuk reagon me ajrin dhe ujin. Është gjithashtu i qëndrueshëm 

edhe ndaj veprimit të bazave dhe thartirave organike. 

 

Përdorimi i nikelit 

  Nikeli në saje të vetive të mira ka përdorim të gjerë në industrinë e 

ndërtimit të makinave dhe në industrinë e përfitimit të çelikut. Nikeli 

përdoret edhe për veshjen e metaleve për mbrojtje nga ndryshku. Në 

industrinë kimike nikeli përdoret për punimin e aparaturave të ndryshme dhe 

si katalizator i disa proceseve kimike. Përdorim të gjerë ka edhe në 

prodhimin e instrumenteve të ndryshme kirurgjike dhe për prodhimin e 

enëve të amvisërisë. Pos kësaj, nikeli me të madhe përdoret edhe si element 

legurues në legurat e bakrit, aluminit, arit dhe argjendit.  
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3. 2 LEGURAT E METALEVE ME NGJYRË 

  Legurat e metaleve me ngjyrë në saje të vetive më të mira në krahasim me 

metalet e pastra, kanë përdorim më të gjerë në industri. Legurat e metaleve 

me ngjyrë në përgjithësi përbëhen nga elementi bazë (komponenta bazë) dhe 

nga elementet leguruese (komponentet legurues). Elementi bazë është 

kryesisht metal, ndërsa elementi legurues mund të jetë metal ose jometal. Pos 

elementit bazë dhe elemteve legurues, legurat metalike janë të përcjella edhe 

me një sasi të papastërtive që kanë ndikim dominant në vetitë e legurës. 

 

3.2.1. Ndarja e legurave të metaleve me ngjyrë 

 

  Për përfitimin e legurave të metaleve me ngjyra ekzistojnë metoda të 

ndryshme të cilat parimisht mbështeten në përzierjet e komponenteve 

përbërëse. Kështu ato mund të fitohen në rastet kur: 

a - komponentet përbërëse shkrihen së bashku, 

b - komponentet përbërëse shkrihen veçmas dhe në gjendje të shkrirë 

përzihen dhe 

c- njëra komponentë shkrihet ndërsa tjetra i shtohet në gjendje të ngurtë. 

Shkrirja dhe përzierja e komponenteve në përmasa të caktuara bëhet në 

pajisje të posaçme për këtë qëllim. 

  Siç u tha më parë metalet me ngjyrë përbëjnë një grup të madh të elemeteve 

kimike. Duke u nisur nga fakti se pjesa më e madhe e metaleve me ngjyrë 

bashkëveprojnë ndërmjet veti dhe krijojnë legura metalike del se numri i 

legurave të fituara është tejet i madh. Edhe pse përdorim në industri ka një 

numër i caktuar i legurave metalike të metaleve me ngjyrë. Në industri dhe 

në jetën e përditshme takohemi me lloje të ndryshme të legurave të metaleve 

me ngjyrë. 

Ndarja e tyre bëhet sipas kritereve të caktuar si p.sh., sipas elementit bazë që 

e formon legurën dallojmë: legura të bakrit, aluminit, magnezit, nikelit e 

kështu me rradhë.  

  Kështu nga numri i komponenteve përbërëse dallohen: legura binare 

(dyshe), legura terciare (trefishe) dhe legura komplekse (shumëfishe) të 

përbëra nga disa komponente. 

  Varësisht nga përdorimi, legurat e metaleve me ngjyrë ndahen në: legura 

për ngjitje, legura për kushineta, legura shtesë që përdoren si komponente 

shtesë gjatë përfitimit të legurave metalike me veti të caktuara, etj. 

   Legurat e metaleve me ngjyrë varësisht nga procesi teknologjik i 

përpunimit ndahen në:legura metalike për përpunim me derdhje dhe për 

përpunim me deformim plastik. 
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  Varësisht nga bashkveprimi i atomeve të elementit bazë dhe të elementit 

legurues në rrjetën kristalore dallohen: tretje të ngurta, përzierje mekanike 

dhe bashkëdyzime kimike. 

 

3.2.2.  Shënimi i metaleve me ngjyra 

 

Shënimi i metaleve të rënda me ngjyrë. 

Shënimi i metaleve të rënda me ngjyrë sipas DIN-it dhe JUS-it shënohen me 

shenjën kimike të metalit dhe numrin që paraqet shkallën e pastërtisë të 

metalit në përqindje. Për shembull, Cu 99,75 paraqet bakrin që ka më së 

paku 99,75% bakër. Bakri elektrolitik shënohet me E.Cu. Sipas JUS-it, 

përjashtim bënë zinku, i cili shënohet me Zn-1 deri Zn-6. Pastërtia e zinkut 

rritet me numrin rënës të shenjës. Kështu shenja Zn-1 shënon zinkun special 

me cilësi të lartë të pastërtisë 99,99%. Sipas standardit DIN, për nikel 

ekziston edhe shenja plotësuese e cila shënon përmbajtjen e nikelit parapark: 

M-nikeli mond, C-nikeli karbonik, E-nikeli elektrolitik dhe Ë-nikeli në formë 

të kokrrave kubike. 

 

Shënimi i metaleve të lehta me ngjyrë. 

  Sipas JUS-it ekzistojnë këto klasa të aluminit metalurgjik: Al99,8M, 

Al99,7M, Al99,0M, ndërsa sipas DIN-it ekziston edhe cilësia e alumineve 

më të pastra: Al99,98R, Al99,9. Shenja plotësuese poashtu parashihet me 

standard dhe atë për alumin të: cilindruar, ngjeshur, butë, një e katërta i fortë, 

një e dyta i fortë, tri të katërtat i fortë, i fortë, i fortë për susta, etj. 

 

3.2.3. Shënimi i legurave të metaleve me ngjyrë 

 

Shënimi i lëgurave të metaleve të rënda me ngjyrë. Sipas DIN-it dhe JUS-

it në vendin e pare shënohet shenja në formë shkronje, që paraqet mënyrën e 

përfitimit ose përdorimit. Pas shkronjës vihet pika, e pas saj shenja për vetitë 

e vecanta, shkronja plotësuese: P-e derdhur në kallupe prej rëre, T- e derdhur 

me presion, K- e derdhur në kallupe metalike (kokile), C-e derdhur me 

metodën centrifugale, S-legurat për ngjitje salduese etj. 

  Legurat për përpunim me deformim plastik sipas JUS-it nuk kanë shenjë të 

posaqme, ndërsa sipas DIN-it po, dhe atë: Lg-legurat për kushineta, S-legurat 

për saldim dhe L-legurat për ngjitje salduese. 

  Shenja themelore e legurave të metaleve të rënda me ngjyrë paraqet 

përmbajten e saj. P.sh., legurat e bakrit në vendin e parë e kanë shenjën Cu. 

Te tinxhi pas shenjës Cu vie numri i cili paraqet përmbajtjen mesatare të 

bakrit në tunxh, e pastaj shenja Zn pa numër. Nëse tunxhi, pos bakrit dhe 

zinkut përmban edhe ndonjë element legurues, atëherë shenja e tij në formë 

germe dhe numerike i shtohet shenjës bazë. P.sh.,Cu63Zn-paraqet tunxhin 
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me 63%Cu, ndërsa Cu58ZnMn2-paraqet tunxhin me 58%Cu, 2%Mn, ndërsa 

sasinë tjetër e ka zink. 

  Bronza e derdhur e kuqe shënohet me shenjë të përgjithshme: CuSnxZny-

ku iksi (x) shënon përmbajtjen mesatare të kallajit në legurë, ndërsa ypsiloni 

(y) shënon permbajtjen mesatare të zinkut. 

  Argjendi i ri shënohet me shenjën e përgjithshme CuxZnNiy, me ç’rast iksi 

(x) shënon përmbajtjen mesatare të bakrit, ndërsa ypsiloni (y) përmbajtejn 

mesatare të nikelit. 

  Legurave speciale pos shenjës themelore u shënohet edhe shenja plotësuese, 

e cila paraqet qëndrueshmërinë e garantuar në tërheqje. Kështu p.sh., shenja 

P.Cu58ZnMn2C45, parqet tunxhin special të derdhur në rërë, me 

qëndrueshmëri të garantuar minimale në tërheqje prej 45 daN/mm2. Në vend 

të qëndrueshmërisë në tërheqje mund të përdoren edhe këto shenja 

plotësuese: m-i butë, v-i cilindruar, p-i ngjeshur. 

Shënimi i legurave të metaleve të lehta me ngjyrë. Shenja themelore e çdo 

legure të aluminit, fillon me shenjën kimike të metalit bazë. Pas shenjës së 

aluminit vihet shenja e elmenteve legurues me numër, që ka përmbajtja 

mesatare e elementit në legurë. 

Te legurat për derdhje para shenjës themelore shkruhet edhe shenja 

plotësuse: P, K ose T, që parqet mënyrën e derdhjes: në rërë, kokile apo nën 

presion. 

 

Shembuj: 

AlMg5-shënon leguren për përpunim me deformim plastik me 4,7 deri 

7,2%Mg. 

AlMg1Si1-legura për përpunim me deformim plastik AlMgSi me 0,6 deri 

1,4%Mg, 0,6 deri 1,6%Si dhe 0,2 deri 1,0%Mn. 

AlCu5Mg2-legura për përpunim me deformim plastik AlCuMg me 3,8 deri 

4,9%Cu dhe 1,2 deri 1,8%Mg. 

AlZn5Mg3-legura për përpunim me deformim plastik AlZnMg me 4,2 deri 

5,3%Zn dhe 2,0 deri 3,3%Mg. 

P.AlSi10Mg-legura për derdhje në rërë AlSiMg me 9,0 deri 11,0% dhe 0,25 

deri 0,40 Mg. 

K.AlSi8Cu3-legura per derdhje në kokile AlSiCu me 7,5 deri 9,5% dhe 3 

deri 4 %Cu. 

T.AlMg8- legura për derdhje nën presion AlMg me 6 deri 10%Mg. 
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3.2.4. Legurat e bakrit 

 

   Legurat e bakrit që përdoren më së shumti në makineri ndahen në tri grupe: 

tunxhi, bronzi dhe legurat bakër – nikel. 

Tunxhi. Është legura e bakrit me zinkun. Ka ngjyrë të verdhë dhe shkëlqim 

karakteristik. Varësisht nga procesi i përpunimit tunxhi ndahet në: tunxh pë 

përpunim me derdhje dhe tunxh për përpunim me deformim plastik. Tunxhi 

për përpunim me derdhje ka derdhshmëri të lartë dhe përpunohet lehtë me 

përpunim me prerje për shkak të prezencës së plumbit prej (2 deri 3)%. 

Përdoret për prodhimin e kushinetave rrëshqitëse, për korniza të dyerëve dhe 

për detale të tjera që gjejnë përdorim në makineri dhe në elektroteknikë. Në 

grupin e këtyre legurave bijnë: P.CuZn29Pb, K.CuZn39Pb, T.CuZn39Pb, 

P.CuZn40Pb, K.CuZn40Pb, T.CuZn40Pb, etj. 

   Legurat e bakrit me zinkun që përdoren për deformim plastik, kanë 

plasticitet të lartë dhe përpunohen mirë me deformim plastik. Këto legura 

përbëjnë 58 deri 63% bakër, deri 3% plumb dhe pjesën tjetër zink. Gjatë 

përpunimit me deformim plastik në të ftohtë këto legura fortësohen, pra ju 

ndryshojnë vetitë mekanike. Në treg shiten në formë të gjysmëprodhimeve 

(llamarina, pllaka, shufra, gypa, etj.), dhe në formë të prodhimeve të gatshme 

(susta, bulona, dado, korniza, instrumente matëse, shtëpiza dhe pjesë të 

makinave etj.). Përdorim më të gjerë kanë këto legura: CuZn30, CuZn40, 

CuZn36Pb3, etj. 

Tunxhat e posaçëm. Legurat e bakrit me zinkun me përmbajtje të aluminit, 

nikelit, manganit, silicit dhe bakrit, njihen me emrin tunxh i posçëm. Shtimi i 

këtyre elementeve e rritë dukshëm qëndrueshmërinë në tërheqje, ndaj 

ndryshkut dhe ndaj shpenzimit dhe ndaj veprimit të  reagjensave kimik. 

Tunxhi i posaçëm mund të përpunohet me derdhje ose me deformim plastik, 

varësisht prej përmbajtjes së elementeve legurues. Tunxhi i posaçëm 

përdoret për prodhimin e detaleve tejet të ngarkuara dhe të qëndrueshëm ndaj 

reagjensave kimik. 

  Metali i kuq për derdhje. Legurat e bakrit me kallajin dhe zinkun me një 

sasi të caktuar të plumbit (84 deri 86%Cu, 5 deri 10%Sn, 2 deri 7%Zn dhe 

4%Pb) që përdoren për përpunim me derdhje njihen me emrin derdhja e 

kuqe, ndërsa po e njejta legurë me ndryshime të vogla të elementeve 

legurues që përdoret për përpunim me deformim plastik, njihet me emrin 

metali i kuq. Derdhja e kuqe përdoret për prodhimin e kushinetave 

rrëshqitëse, shtëpiza të pompave dhe për pjesë që përdoren si elemente 

përbërëse për përcjelljen e ujit dhe të gazit në temperaturë deri në 3250C, 

ndërsa metali i kuq përdoret për prodhimin e sustave, gypave manometrikë, 

llamarianeve, etj. 
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3.2.5. Legurat bakër-nikel 

 

  Legurat e bakrit me nikelin kanë veti të larta mekanike, qëndrueshmëri të 

lartë ndaj ndryshkut, mund të ngjiten dhe të saldohen. Varësisht prej 

përdorimit ndahen në legura për konstruksione dhe legura për përdorim në 

elektroteknikë. Në grupin e legurave bakër – nikel që kanë përdorim më së 

shumti në industri janë: argjendi i ri, kaniali, mangiali, konstantini dhe 

melihori. 

Argjendi i ri. Përmban 45 deri 65% bakër, 10 deri 18% nikel dhe pjesa tjetër 

zink. Ka ngjyrë të argjendit dhe qëndrueshmëri të lartë ndaj ndryshkut dhe 

konsumit. Mund të përpunohet me derdhje ose me deformim plastik në të 

nxehtë dhe në të ftohtë, varësisht prej elementeve përbërës. Përdoret për 

prodhimin e detaleve të ndryshme në elektroteknikë, optikë dhe në medicinë. 

Përdoret edhe për prodhimin e detaleve zbukuruese. Kjo legurë shpesh 

përdoret si zëvendësim për çelikun që nuk ndryshket. Për rritjen e 

përpunueshmërisë me prerje, kësaj legure i shtohet edhe një sasi e plumbit 

deri në 2,5%. 

 

3.2.6. Legurat e aluminit 

   Legurat e aluminit përdoren shumë në industrinë metalpërpunuese për 

shkak të vetive të mira. Legurat e tilla formohen duke i shtuar aluminit 

elemente leguruese si p.sh.: bakër, silic, magnez, zink, etj. Pos këtyre alumini 

formon legura të vlefshme edhe me elementet: kromin, nikelin, hekurin, 

titanin,etj. Të gjitha legurat e aluminit, varësisht nga procesi i përpunimit të 

mëtejmë ndahen në legura për përpunim me derdhje dhe legura për përpunim 

me deformim plastik. 

  Legurat e aluminit për derdhje. Legurat e aluminit për përpunim me derdhje 

përmbajnë bakër, magnez, silic në përqindje të caktuara që i shtohen aluminit 

veç e veç ose në kombinime të ndryshme. Përveç këtyre elementeve, mund të 

përmbajnë edhe mangan, nikel, titan, zink, krom, etj. Në makineri më së 

shumti përdoren legurat e aluminit me silicin që njihen me emrin silumine, 

legurat e aluminit me bakrin që njihen me emrin duralumine dhe legurat e 

aluminit me magnezin që njihen me emrin hidronaliume. 

  Të gjitha këto legura kanë aftësi të lartë për derdhje, me ç’rast fitohen 

prodhime homogjene pa difekte. Në treg gjenden në trajtë të blloqeve me 

përmasa standarde. 

   Silumini. Është legura më e njohur e aluminit që përmban 5 deri 13,5% 

silicium. Kjo legurë mund të përmbajë edhe sasi të vogla të bakrit, magnezit, 

nikelit dhe manganit. Ka derdhshmëri të lartë, lehtë shkrihet, saldohet dobët, 

është i qëndrueshëm ndaj ndryshkut dhe ka qëndrueshmëri të lartë në 

tërheqje. Silumini përdoret për prodhimin e detaleve që përdoren në 



[57] 
 

mekanikën precize, në industrinë automobilistike, në industrinë e 

aeroplanave dhe të anijeve, në ndërtimtari, etj. 

   Legurat e aluminit që përdoren më së shumti në makineri për përfitimin e 

detaleve të derdhura janë: P.AlSi12, K.AlSi12, T.AlSi12, P.AlSi12Cu, 

K.AlSi12Cu, P.AlSi10MgCu, K.AlSi10MgCu, P.AlSi5Cu3, T.AlSi5Cu3, etj. 

Legurat e aluminit për përpunim me deformim plastik. Legurat e aluminit për 

përpunim me deformim plastik kanë plasticitet të lartë dhe lehtë përpunohen 

me deformim plastik. Prodhohen në gjysmëprodhimeve në trajtë të 

llamarinave, shiritave, shufrave, gypave, etj. Vetitë mekanike të këtyre 

legurave varen nga metoda e përpunimit (në të nxehtë apo në të ftohtë). 

Legurat e aluminit për përpunim me deformim plastik mund të përpunohen 

edhe termikisht. Varësisht nga efekti i përpunimit termik, mund të ndahen: 

në legura që forcohen gjatë përpunimit termik dhe në legura që nuk forcohen 

gjatë përpunimit termik. 

Legurat e aluminit që forcohen gjatë përpunimin termik, fitojnë veti të mira 

mekanike dhe bëhen të qëndrueshme ndaj ndryshkut. Në këtë grup bëjnë 

pjesë legurat: alumin-bakër-magnezmangan dhe alumin-bakër-magnez-

mangan-zink që ndryshe quhen edhe legura të aluminit me qëndrueshmëri të 

lartë. 

  Legurat e aluminit që nuk forcohen gjatë përpunimit termik, kanë 

qëndrueshmëri më të vogël, ndërsa plasticitet më të lartë. Këto legura kanë 

saldueshmëri të lartë dhe kryesisht përdoren për konstruksione që nuk u 

nënshtrohen ngarkesave të mëdha gjatë shfrytëzimit. Në këtë grup bijnë 

legurat: alumin-mangan dhe alumin-magnez-mangan. 

  Prej legurave të aluminit për deformim plastik më së shumti përdoret 

duralumini, përmbajtja e të cilit është: 3 deri 4,5%Cu, 0,2 deri 0,7%Si, 0 deri 

1,6% Mg, 0 deri 1,2% Mn. Në grupin e legurave që përdoren për përpunim 

me deformim plastik bijnë: AlCu3Mg, AlCu5Mg1, AlCu5Mg2, AlMg2, 

AlMg3, AlMg4, AlMg5, AlZn5Mg3, AlZn5Mg3Cu2, etj. 

 

3.2.7.  Legurat e magnezit 

 

   Magnezi bënë pjesë në grupin e metaleve të lehta. Dendësia e magnezit 

është 1,7⋅103 kg/m3, ndërsa temperatura e shkrirjes është 650oC. Kristalizon 

në rrjetë heksagonale. Për shkak të vetive të dobëta mekanike, magnezi rrallë 

përdoret në makineri, ndërsa legurat e tij për shkak të vetive të mira kanë 

përdorim të gjerë. Më së shumti përdoren legurat e magnezit me aluminin, 

zinkun, manganin, silicin, cirkonin dhe toriumin. Varësisht nga procesi i 

përpunimit legurat e magnezit ndahen në: legura të magnezit për përpunim 

me derdhje dhe legura për përpunim me deformim plastik.  
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   Legurat e magnezit për përpunim me derdhje përdoren për përfitimin e 

detaleve të derdhura që përdoren në industrinë e aeroplanëve. Legurat e 

magnezit për përpunim me derdhje kanë qëndrueshmëri të lartë në tërheqje. 

  Legurat e magnezit për përpunim me deformim plastik përdoren për 

përfitimin e gjysmëprodhimeve me trajtë të ndryshme që gjithashtu gjejnë 

përdorim të gjerë në industrinë e aeroplanëve dhe në industrinë kozmike. 

Përpunimi me deformim plastik i legurave të magnezit bëhet vetëm në të 

nxehtë në temperaturë 300 deri 480oC. 

  Legurave të magnezit, njëlloj si legurave të aluminit, gjatë përpunimit 

termik u rritet fortësia për 20 deri 35%, ndërsa u zvogëlohet plasticiteti. E 

metë e legurave të magnezit është prirja për tu ndezë dhe oksidimi i 

sipërfaqës. 

Legurat e magnezit me aluminin deri në 10%, zink 5 deri 6%, mangan deri 

në 2,5% dhe cirkon deri në 1,5%, janë më të përhapurat në industri. Në kohë 

të fundit përdoren mjaft edhe legurat e magnezit me litiumin me dendësi 1,30 

deri 1,65⋅103 kg/m3 që njihet me emrin “legurë super e lehtë”. Këto legura 

kanë veti të mira mekanike dhe saldueshmëri të mirë. Këto legura mund të 

përpunohen edhe me deformim plastik. 

 

3.2.8. Legurat për kushineta rrëshqitëse 

  Në konstruksione makinerike përdoren detale të ndryshme të cilat gjatë 

shfrytëzimit u nënshtrohen fërkimit kontaktues, si pasojë e të cilit përveç 

humbjeve të tjera, ndodhë edhe konsumi i sipërfaqeve kontaktuese. Prej të 

gjitha detaleve makinerike, kushinetat më së shumti u nënshtrohen fërkimit 

kontaktues, andaj zgjedhjes së materialit për punimin e tyre duhet kushtuar 

vëmendje të posaçme. Materialet e tilla duhet t’i plotësojnë këto, kushte: 

- të kenë rezistencë të lartë ndaj fërkimit, 

- të kenë qëndrueshmëri të lartë ndaj presionit, 

- të kenë plasticitet të lartë, 

- të kenë përcjellshmëri të lartë të nxehtësisë, 

- të kenë aftësi të lartë të shpërndarjes së lëngut vajosës, 

- të kenë qëndrueshmëri të lartë ndaj ndryshkut, 

- të kenë temperaturë të lartë të shkrirjes, etj. 

  Për t’i plotësuar të gjitha këto kërkesa përdoren legurat e metaleve me 

structure heteregjene që përbëhet nga kokrrizat kristalore të buta me 

plasticitet të lartë dhe grimcave me fortësi të madhe të shpërndara në mënyrë 

të njëtrajtshme nëpër kokrrizat kristalore të buta. Kombinimi i këtillë i 

strukturës bën të mundshme që qafa e cilindrit të mbështet në grimcat e forta, 

ndërsa baza ose kokrrizat kristalore të buta shpenzohen dhe nëpër 

mikrohapsirën e krijuar qarkullon lëngu vajosës i cili e zvogëlon koeficientin 

e fërkimit kontaktues dhe bartë me veti grimcat e konsumuara. Legurat e 
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metaleve që përdoren për prodhimin e kushinetave janë ato të: kallajit, 

plumbit, bakrit, aluminit dhe zinkut. 

 

Legurat e kallajit dhe të plumbit. Këto legura përmbajnë edhe një sasi të 

antimonit dhe të bakrit. Në praktikë njihen me emrin kompozite të bardha. 

Legurat e këtilla përdoren për kushineta që u nënshtrohen ngarkesave dhe 

shpejtësive të mëdha. Këto legura kanë çmim të lartë, andaj shpesh përdoren 

legurat që në vend të kallajit përmbajnë plumb. 

  Në industrinë hekurudhore për prodhimin e kushinetave, përdoren legurat 

me përbërje të ulët të kalciumit, natriumit, bariumit, etj. 

 

Legurat e bakrit me plumbin dhe kallajin. Përdoren për prodhimin e 

kushinetave që gjatë shfrytëzimit u nënshtrohen presioneve të larta dhe 

ngarkesave dinamike. Legurat e bakrit me zinkun përdoren për prodhimin e 

kushinetave që u nënshtrohen ngarkesave më të vogla dhe shpejtësive të 

vogla të rrotullimit. 

 

Legurat e aluminit. Për dallim nga komponimet e bardha kanë peshë më të 

vogël dhe qëndrueshmëri më të lartë ndaj konsumit, andaj kanë përdorim të 

gjerë për prodhimin e kushinetave. Si element legurues rëndom përdoret 

kallaji, pastaj bakri, nikeli dhe silici, të cilët me aluminin formojnë strukturë 

heterogjene. Legurat e aluminit për kushineta përdoren edhe në trajtë të 

shtresës bimetalore me çelikun, që përfitohet me petëzim. 

 

Legurat e zinkut. Përdoren për prodhimin e kushinetave që nuk punojnë në 

temperatura të larta, por deri në 100oC. Këto legura përveç kallajit, plumbit, 

bakrit dhe aluminit, përmbajnë edhe një sasi të vogël të magnezit prej 0,03 

deri 0,06%.  

  Kushinetat prej legurave të zinkut mund të prodhohen me përpunim me 

derdhje ose me deformim plastik në trajtë të shtresës bimetalore me çelikun 

ose me legurat e aluminit. 

    Përpos legurave të përmendura, në industrinë e prodhimit të kushinetave 

përdoret edhe hekuri i derdhur që ka qëndrueshmëri të lartë ndaj konsumit 

dhe koeficient të ulët të fërkimit kontaktues. 

  Sot përdoren edhe legurat metaloqeramike ose legurat e pjekura metalike. 

Legurat e këtilla përfitohen me ngjeshjen e elementeve përbërës në trajtë 

pluhuri. Pas operacionit të ngjeshjes bëhet nxehja dhe pjekja arteficiale në 

temperaturë adekuate e pastaj zhyten në vaj të nxehtë. Fal porozitetit të lartë 

të legurave (15 deri 30%), bëhet ngopja me vaj andaj këto legura janë mjaft 

të përshtatshme pë prodhimin e kushinetave rrëshqitëse. Legurat e këtilla 

punohen prej bronzi, tunxhi dhe hekurit të hirtë në trajtë pluhuri. 
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3. 3 LEGURAT E FORTA 

   Legurat e forta përbëhen nga karbitet e metaleve që kanë temperaturë të 

lartë të shkrirjes, siç janë karbidet e volframit (ËC), titanit (TiC), vanadit 

(VC), tantalit (TaC), niobit (NbC) dhe të kromit (Cr3C2, Cr7C3, Cr4C). 

Legurat e këtilla kanë fortësi të lartë, janë mjaft të egra dhe kanë 

qëndrueshmëri të lartë ndaj temperaturës, konsumit dhe ndaj veprimit të 

reagjensave kimike. Këto veti ruhen edhe në temperatura të larta edhe në 800 

deri 1000
o
C. 

Varësisht nga mënyra e përfitimit, legurat e forta ndahen në: 

- legura të forta që përfitohen me derdhje dhe 

- legura të forta që përfitohen me pjekje artificiale (sinteruara). 

  Legurat e forta që përfitohen me derdhje përbëhen nga volframi, kobalti, 

kromi, karboni, hekuri, nikeli etj. Në makineri përdoren legurat volfram-

krom-kobalt të njohura me emrin stelite dhe legurat krom-hekur-nikel të 

njohura me emrin sormaite.  

  Legurat e forta të përfituara me derdhje në treg gjenden në trajtë të shufrave 

të posaçme të cilat përdoren për regjenerimin e veglave dhe instrumenteve të 

ndryshme. Nga këto legura punohen matricat për presim dhe telzim, 

instrumente matëse me precizitet të lartë, vegla për përpunim me prerje, 

shpim, etj. 

  Me legura të forta mund të regjenerohen detalet e punuara nga çeliku dhe 

hekuri i hirtë ku qëndrueshmëria e tyre rritet gati për 12 herë. Për regjenerim 

mund të përdoren metoda të ndryshme të saldimit me hark elektrik (HED, 

MIG, TIG, etj.). 

   Legurat e forta që përfitohen me pjekje artificiale (sinterim) ose legurat 

metaloqeramike janë përzierje e karbideve të volframit, titanit, tantalit dhe 

kobaltit. Legurat e këtilla ndahen në: 

- legura të forta njëkarbitëshe (ËC+Co), 

- legura të forta dykarbitëshe (ËC+TiC+Co) dhe 

- legura të forta trikarbitëshe (ËC+TiC+TaC+Co). 

   Legurat e forta metaloqeramike përfitohen me ngjeshjen e karbideve të 

lartshënuara në trajtë pluhuri dhe pjekje arteficiale në temperaturë 1400 deri 

1500oC. Legurat e këtilla prodhohen në trajtë të pllakave të vogla me fortësi 

70 deri 80HRC, dhe kanë përdorim të gjrë në makineri për prodhimin e 

instrumenteve për përpunim me prerje dhe shpim. Në treg gjenden me 

emërtime të ndryshme, prej të cilave më e njohura është vidia (Ëie Diamant). 
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IV. Në lidhje me Rezultatin Mësimor Nr.4:  

RM4 – Nxënësi përshkruan llojet jometaleve,  mënyrën e përdorimit dhe 

përfitimit...orë 

 

 
- Dalloj materialet plastike, gomës, kauçukut, lekures; 

- Përzgjedh  materialet plastike, gomës, kauçukut, lekures; 

- Përshkruan vetitë e jometaleve; 

- Përcaktimi i vetive te jometaleve; 

- Shpjegoj përdorimin e materialeve plastike; 

- Përcaktimi i përdorimin e materialeve plastike; 

- Dalloj materialet e sinteruara dhe tregojë vetitë e tyre; 

- Shpjegoj përdorimin e materialeve të sinteruara. 

- Përzgjedhja e  materialeve e sinteruara ; 

 

4.1 MATERIALET JOMETALIKE 

Materialet polimere – Masat plastike (Goma, Kauçuku, Lwkura) 

 

   Masat plastike janë materiale, përbërësit kryesorë të të cilave ndërtohen 

prej përlidhjeve organike makromolekulare, që fitohen me procesin e 

sintetizimit ose me transformimin e prodhimeve natyrore. Plastmasat nën 

veprimin e temperaturës dhe presionit kalojnë në gjendje plastike dhe mund 

t’u jepet forma e dëshiruar. 

  Masat plastike nuk janë më vetëm zëvendësim i thjeshtë i materialeve 

natyrore por edhe materiale për konstruksione në elektroteknikë, makineri, 

ndërtimtari, transport dhe sektorë të tjerë të ekonomisë. 

 

4.2 VETITË E JOMETALEVE 

   Masat plastike kanë një varg vetish, të cilat materialet klasike, p.sh. 

jometalet, nuk i kanë. 

Këtu mendohet në vetitë e mira, të volitshme dhe pjesërisht të pavolitshme. 

    Vetitë e mira të masave plastike në krahasim me jometalet janë : 

- dendësia e vogël (pesha specifike ) përafërsisht 0,92- 1,9 g/cm3 

- veti të mira izoluese elektrike, 

- përçueshmëri e vogël e nxehtësisë, d.m.th. veti të mira për izolime 

termike, 
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- qëndrueshmëri të mirë ndaj ndryshkut (korozionit), thartirave, bazave 

dhe pjesërisht ndaj tretësve, mbrojtja sipërfaqësore nuk është e 

nevojshme sikur te metalet, 

- nuk kanë ndikim të dëmshëm fiziologjik, janë pa shije dhe pa erë, 

- përpunohen me lehtësi me përpunim me prerje dhe pa prerje, 

- mund të ngjyrosen lehtë në brendi dhe sipërfaqësisht. 

  Vetitë negative të masave plastike në krahasim me metalet janë: 

- rezistenca e vogël ndaj temperaturës, 

- ngurtësia e vogël në shumicën e rasteve, 

- bymimi i madh në temperaturë, 

- janë të ndezshme. 

  Në mesin e përparësive të masave plastike në krahasim me materialet e tjera 

mund të numërohet edhe çmimi i kushtimit, i cili gjithnjë ka tendenca të 

rënies, derisa prodhimtaria rritet. 

 

4.3 PËRDORIMI I MASAVE PLASTIKE 

Masat plastike përdoren: 

 - për prodhimin e artikujve të konsumit të gjerë, siç janë: pajisjet për vizatim 

dhe shkrim, lapsat, stilografat, vizoret, trekëndëshat, enët, shishet, kapakë të 

ndryshëm për industrinë ushqimore, kimike dhe farmaceutike; pajisjet për 

ushqim, enë, shporta të bërllokut, aparate dhe pajisje shtëpiake; pulla, krehra, 

doreza për mobilje, pajisje toaleti, syze; lojëra, topa; helmeta për xehetarë 

dhe automobilistë. 

- për prodhimin e pajisjeve të automjeteve, aeroplanëve, hekurudhës dhe 

anijeve, duke përfshirë edhe qelqin organik (pleksiglas). 

Për punimin e aparateve teknike, makinave dhe pajisjeve, siç janë: pompat, 

ventilatorët, dhëmbëzorët, kushinetat, gypat, presat, vinçat, ventilat, bateritë 

e ujit, kuti akumulatorësh, kuti radioaparatesh, transistor, fotoaparate, zile 

elektrike, aparate rroje, priza, ndërprerës, kuti të ndryshme për instrumente 

dhe aparate etj. 

   Për folje, për filma dhe lëkurë artificiale, p. sh.: materiali për paketimin e 

veglave të vogla, aparateve dhe mallit të ndryshëm teknik me qëllim të 

mbrojtjes nga ndryshku, për ambalazhimin e mallit për konsum të gjerë. 

   Mbrojtja antikorozive dhe mbështjellja e enëve, gypave dhe aparateve. 

   Për materiale izoluese elektrike dhe termike. 

   Për mveshjen e mureve dhe dyshemeve, për pllaka dekorative, për 

mveshjen e kanaleve për ujërat e ndotura industriale. 

   Për materiale elastike, siç janë: kauçuku artificial për pjesë të automjeteve, 

hermetizues, amortizues. 
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   Për prodhimin e elementeve të ndryshme, si: elemente të ndërtimtarisë, 

dyer, dritare, etj. 

Në vazhdim do të tregohen disa elemente të punuara nga masat plastike-

polimeret. 

 
Fig. 4.1. Shembuj të përdorimit të materialeve polimere 

(masave plastike) 
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Kauçuku natyral, C5H8 

 

Fig 4.2 - Struktura e kauçukut dhe nxjerrja e lateksit nga druri 

   Kauçuku natyral fitohet nga lateksi (qumështi-lëng) i cili në të vërtetë është 

polimer i izoprenit – ihidrokarbureve të pangopura C5H8. Lateksi është 

emulsion koloidal i kauçukut që formohet me prerjen e drurit tropikal të 

kauçukut (Hevea braziliansis dhe Ficus elastica) të cilët rriten në klimën 

tropikale të Brazilit, Cejlonit, Kongos, Indonezisë, Liberisë, etj. Emërtimi 

origjinal ,, ca hu chi” dontë thotë druri i cili qanë. Lateksi është tretje që 

përmban 30 – 40 % kauçuk.Me selektim shumë vjeçar janë zhvillua lloje të 

ndryshme të drunjëve të kauçukut në plantazhe tëcilët për një kohë të gjatë 

mund të prodhojnë lateks. Në temperaturë dhome lateksi është shumëelastik 

(zgjatet deri në 80%), kur të ftohet nën 0oC bëhet i thyeshëm, ndërsa mbi 

50oC e humbëelasticitetin dhe kalon në gjendje krejtësisht plastike. 
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Fig 4.3 - Disa foto të nxjerrjes së lateksit nga drunjët tropikal (Hevea 

braziliansis) 

Kauçuku sintetik 

   Kauçuku sintetik fitohet me polimerizimin e izoprenit sintetik ose 

butadienit si dhe derivateve tëbutadienit.Sot prodhohet një numër më i madh 

i kauçukut sintetik i cili për nga kërkesat e vetive ( Rm, E, A, 

padepërtueshmëria, rezistenca në: konsum, këputje, deformim të përhershëm, 

vjetrim) ështëplotësisht i krahasueshëm me atë natyral. Lëndët e para për 

prodhim janë: qymyri, guri gëlqeror,nafta e papërpunuar dhe patatet. 

Goma 

   Deri në luftën e dytë botërore goma është prodhua vetëm nga kauçuku 

natyral. Sot përpunohenmë shumë lloje të kauçukut natyral dhe artificial, jo 

vetëm për tu plotësua kërkesat e rritura përprodhime të gomës, por edhe për 

t’u plotësua vetitë e kërkuara të produkteve finale. Gomatsintetike janë të 

ngjashme me ato natyrale por kanë rezistencë më të lartë ndaj 

vajrave,kemikalijeve, nxehtësisë dhe vjetrimit. 

Shumë here gomat sintetike përzihen me gomën natyrale me qëllim që 

produkti ti posedojë vetitëe mira të dy materialeve. Tg = -70
0
C Tm = 30

0
C 
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  Vullkanizimi i gomës 

Procesi nëpërmjet të cilit arrihet rrjetëzimi i kauçukut quhet vullkanizim. 

Vullkanizimi mund tëjetë i nxehtë apo i ftohët. Thelbi i vullkanizimit është 

futja e squfurit i cili bënë lidhjen anësore tëmolekulave zingjirore (rrjetëzon). 

Vullkanizimi bëhet me nxehje disa orëshe të prodhimit në matricat prej 

çeliku, në temperaturë 110 – 165
o
C dhe futja e squfurit. Kjo është faza më e 

rëndësishme gjatësë cilës atomet e squfurit lidhin tërthorazi zingjirët e 

polimerit. 

 

 

 

 

 

Fig. Lidhja tërthore e molekulave zingjirore 

  Përmbajtja e kauçukut në gomë është 5 – 95 %, ndërsa përbërja tjetër është:  

 Squfur (për gomë të butë 4%, të fortë 10 – 20% dhe 35 – 50% për 

shumë të fortë),  

 Plastifikator (vaj, fenol-lehtësojnë përpunimin), 

 Vazelinë dhe parafinë ( i japin gomës butësi për kohë të gjatë), 

 Mbushës aktiv dhe pasiv (pluhur karboni, kaolin, oksid zinku) të cilët 

ia përmirësojnë vetitë mekanike, 

 Antioksidues (fenole),  

 Përshpejtësues të vullkanizimit (acid stearik),  

 Materie për ngjyrosje (pigmente) dhe ndonjëherë  

 Materie aromatike. 

Goma përdoret për punimin e pneumatikëve ose autogomave, shiritave 

transportues, pjesëve të makinave dhe pajisjeve, tubave, veshjeve, pajisjeve 

sportive etj. 
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   Llojet e gomës 

  Goma natyrale - fitohet me polimerizimin e izoprenit i cili forcohet me 

sjelljen e squfurit, d.m.th.me vullkanizim të zbuluar në vitin 1839 nga 

Gudijer. Goma natyrale ka fleksibilitet të shkëlqyeshëm dhe veti fizike të 

mira të cilat nuk ndryshojnë shumë gjatë lirimit të nxehtësisë përshkak të 

fërkimeve të brendshme, p.sh. gjatë rrotullimit të pneumatikëve nëpër 

rrugë.Goma natyrale lehtë kthehet në formën dhe dimensionet fillestare, 

është rezistuese e mirë ndaj konsumit dhe mjaft rezistuese ndaj gërryerjes. 

Goma natyrale është pak e rezistueshme ndaj ndikimit të naftës dhe ozonit, 

por ka rezistencë të shkëlqyer në thartira. Më së shumti përdoret për rrypa të 

makinave, pneumatik, çizme, papuçegome etj.  

Goma artificial - fitohet nga kauçuku sintetik i cili fitohet me 

polikondenzimin e butadienit nëforma të ndryshme. 

- Sipas metodës së Hofmanit procesi zhvillohet me veprimin e nxehtësisë 

(95
0
) dhe presionit përgjatë 10-14 ditëve. 

- Metoda Gjermane bazohet në reaksionin e natriumit elementar dhe 

butadienit I cili na jep produktin e quajtur buna ( butadien – natrium) 

 

 

 
 



[68] 
 

    Lëkura qyshëherët ka paraqitur lëndë të parë të rëndësishme për 

përpunimin e mbathjeve, konfeksionit, mobileve, llojeve të ndryshme të 

rripave përcjellës, për përpunimin e galanterisë, çantave, buferit, portofoleve 

etj. Me zhvillimin e teknologjisë së materialeve polimerie mundësohet 

zëvendësimi i pjesërishëm i lëkurës natyrore me materiale artificiale të cilat 

janë më të lira. Lëndë e parë kryesore në industrinë e lëkurës është lëkura 

nga kafshët shtëpiake, prej sisorëve dhe zvarranikëve të tjerë.  

Lëkura përdoret më së shumti për prodhimin e hermetizuesve për pompa 

pistonike të ujit e të sistemeve të gypave për ujë. Letra e mveshur me krom 

mund të përdoret për hermetizimin  e bashkësive që punojnë në temperatura 

deri në 80
0
C. 
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V. Në lidhje me Rezultatin Mësimor Nr.5:  

RM5 – Nxënësi përshkruan llojet e materialeve për djegie,  mënyrën e 

përdorimit dhe përfitimit....orë 

 

 
- Dalloj materialet per djegie dhe tregojë vetitë e tyre; 

- Shpjegoj  përdorimin e materialeve per djegie; 

- Përzgjedh materialet për djegie; 

- Dalloj karburantet ne gjendje te lëngët; 

- Shpjegoj përdorimin e karburantit ne gjendje te gazet; 

- Përdor karburantin ne gjendje te gazet; 

- Shpjegoj konceptet numër oktanit dhe cetanik i karburantit; 

- Percaktoj numrin e oktanit dhe cetanik te karburanti; 

 

5.1 KARBURANTET (LËNDËT DJEGËSE) 

   Historia e përdorimit të lëndëve djegëse është e lashtë, që nga koha kur 

njeriu futi në jetën e tij zjarrin. Krahas drurit ai përdori edhe shtresime 

qymyrore të dalurarastësisht në sipërfaqe. Me kalimin e kohës u kuptua që 

këto lëndë nuk përmbanin vetëmpotencial energjetik, por mund të shërbenin 

edhe si burim i lëndëve të para. Kthesë nëvlerësimin e tyre shënoi 

revolucioni industrial. Zhvillimi i metalurgjisë,i transportit,kimizimi i 

industrisë etj. gjetën te lëndët djegëse burimin e energjisë termike 

dhenjëkohësisht bazën e pazëvëndësueshme të fitimit të lëndëve të para, 

duke filluar ngakoksi i metalurgjisë e prodhimeve tjera. 

  Duke u nisur nga këto rrethana, është e kuptueshme që nocioni ,,lëndë 

djegëse’’ e ka humbur përmbajtjen e dikurshme, është i pjesshëm. 

Teknologjia e lëndëve djegësestudion qymyrin, naftën dhe gazin në funksion 

të gjetjes së rrugëve më të përshtatshmepër nxjerrjen prej tyre të energjisë 

termike dhe produkteve të gatshme apo gjysmë tëgatshme të nevojshme 

për sinteza të mëtejshme. 

 

Klasifikimi dhe llojet e lëndëve djegëse 

 

Karburantet janë materie djegëse me prejardhje organike dhe minerale që 

janë tëafta për djegie në kontakt me ajrin, që shërbejnë si burim nxehtësie të 

domosdoshme përagregate termike industriale, transport dhe qëllime tjera, si 

dhe për nevoja shtëpiake dhepër nevoja të standardit shoqëror. 

Dallohen karburantet e ngurta, të lëngëta dhe të gazëta. Të gjitha këto 

grupendahen në natyrore 
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të cilat përdoren ashtu siç gjenden në natyrë pasi të lirohen ngapapastërtitë që 

i përcjellin, dhe artificial të përpunuara nga karburantet natyrore. 

   Karburanti është i përbërë nga pjesa që digjet dhe pjesa që nuk digjet.Pjesa 

ekarburantit që digjet përbëhet prej karbonit, hidrogjenit dhe squfurit 

.Ndërsa elementet që nuk digjen janë: hiri, lagështia, azoti dhe oksigjeni. 

 Karboni është komponenti më i rëndësishëm i lëndëve djegëse. Në 

lëndëtdjegëse asnjëherë nuk gjendet i lirë, por i bashkëdyzuar me elementet 

tjera. Këtobashkëdyzime gjatë djegies zbërthehen, me ç’rast karboni i lirë 

lidhet me oksigjenin dhe digjet. Djegia e plotë e karbonit bëhet nëse ka sasi 

të mjaftueshme të oksigjenit, ku sirezultat i kësaj djegie shfaqet dyoksidi i 

karbonit (C+O2→CO2). 

Nëse djegia bëhet nëmungesë të oksigjenit, atëherë djegia do të jetë jo e plotë 

dhe do të shfaqet monoksidi ikarbonit (2C+O2→2CO). 

  

Me djegien e 1 kg mase karboni lirohet 33829 kJ/kg të energjisë termike, me 

temperature maksimale të djegies prej 2573 °K 
.Pjesëmarrja e karbonit në lëndët djegëse sillet prej 50 deri 95 %, varësisht 

nga lloji i lëndës djegëse. 

Hidrogjeni. 
Krahas karbonit, hidrogjeni është element bazë i lëndëve djegëse.Pjesëmarrja 

e tij në lëndët djegëse sillet prej 5 deri 15%. 

Pas djegies lidhet meoksigjenin dhe kalon në avull uji (2H2+O2→2H2O ). 

Djegia e 1 kg hidrogjen liron142014 kJ/kg energji termike, me 

temperaturë maksimale të djegies 2508°K.  

 

  Oksigjeni është element i padjegshëm dhe i padëshirueshëm në lëndët 

djegëse.Përmbajtja e oksigjenit sillet prej 5 deri 45%. Oksigjeni e zvogëlon 

sasinë e karbonitdhe hidrogjenit në lëndët djegëse, sepse lidhet me 

hidrogjenin dhe formon ujin, ose mehidrogjenin dhe karbonin ku formon 

lidhje shumë të ndërlikuara organike. 

 

5.2 VETITW E LËNDËVE DJEGËSE 

   Sasia e nevojshme e ajrit,është ajo sasi e ajrit, e cila nevojitet për djegien 

e plotë të 1 kg të lëndës së ngurtë apo të lëngët, gjegjësisht 1m 
3
të lëndës 

djegëse të gazët. Sasiae oksigjenit llogaritet në bazë të përbërjes kimike të 

lëndës djegëse ose në bazë tëformulave të djegies kimike. Sasia e vërtetë 

duhet të jetë më e madhe për 1,2 deri2 herë se sasia e llogaritur. Nëse sasia e 

ajrit është e vogël, do të kemi djegie jo të plotë.Nëse sasia e ajrit është e 

madhe do të kemi humbje të nxehtësisë. 
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   Aftësia termike e lëndës djegëse, është karakteristika kryesore e lëndës 

djegëse.Paraqet sasinë e nxehtësisë, e cila fitohet me djegien e plotë të një 

njësie të lëndësdjegëse. Njësi matëse për lëndë të ngurta dhe të lëngëta është 

kilogrami ndërsa për lëndëdjegëse të gazëta metri kub.  

Sasia e nxehtësisë që lirohet me djegien e masës së lëndës djegëse prej 1 kg, 

gjegjësisht të gazit prej 1m 
3
, quhet  fuqi termike e lëndës djegëse.  

  Temperatura e djegies, është temperaturë e zhvilluar gjatë procesit të 

djegies së  plotë kur nuk ka kurrfarë humbjesh të nxehtësisë .Pasi që kjo 

temperaturë zhvillohet nëflakë, atëherë edhe quhet temperaturë e flakës. Prej 

dy lëndëve djegëse me aftësi termiketë njëjtë, nga aspekti tekniko-ekonomik 

më e mirë është ajo e cila ka temperature më tëlartë të djegies. 

  Temperatura e ndezjes, është temperatura më e ulët në të cilën lënda 

djegësendezet kur të bie në kontakt me ajrin. Temperatura e ndezjes varet 

nga shumë faktorë:shtypja, kapaciteti i nxehtësisë, etj. Temperatura e djegies 

së disa lëndëve djegëse është dhënë në tabelën 2. 

 

Tab. 2. Temperatura e ndezjes së lëndëve djegëse në ajër 

 
 

   Temperatura e ngurtësimit - të lëndëve djegëse paraqet temperaturën më 

të madhe në të cilën lënda djegëse e lëngët ngurtësohet deri në atë shkallë sa 

nuk mund të rrjedhë .Kjo karakteristikë është e rëndësishme sidomos te 

karburantet për motor medjegie të brendshme. Benzina motorike e ka 

temperaturën e ngurtësimit nën -60°C ,ndërsa nafta mbi -15°C dhe -20°C , gjë 

që vështirëson ndezjen e motorit gjatë dimrit. 

 

5.3 KARBURANTET E LËNGËTA 

  Karburante të lëngëta janë materiet në gjendje agregate të lëngët të cilat 

janë tëafta që të digjen në mënyrë kontinuale në prani të ajrit, të cilat gjinden 

në sasi tëmjaftueshme dhe të cilat, në krahasim me llojet tjera të 

karburanteve nuk janë shumështrenjtë. Në krahasim me lëndët e ngurta kanë 
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disa përparësi: nuk kanë hi dhe lagështi,aftësinë termike e kanë më të madhe, 

lehtë shndërrohen në gjendje të gaztë, lehtë dheplotësisht përzihen me ajrin, 

kanë djegien më të mirë, etj. 

   Karburanti themelor i lëngët është nafta (vaji tokësor) dhe derivatet e saja 

të lehtaqë përfitohen me distilimin fraksional direkt dhe me rafinimin e saj si 

dhe karburantet elëngëta të përfituara me zbërthimin piezotermik të 

derivateve të rënda të naftës me anëtë krekingimit. 

 

N a f t a 
Nafta është karburanti kryesor i lëngët që nxirret nga toka me anë të 

shpimit,prandaj edhe quhet vaj tokësor.Nafta mendohet se është njohur që në 

lashtësi, më se 3000 vjet më parë nëMesopotami dhe në Kinë, por vetëm pas 

vitit 1859, kur ajo u zbulua nga një shpim prej30 metrash, filloi historia e 

vërtetë e saj. U fillua me nxjerrjen e vajgurit ndriçues; kurse sot me naftën 

mbulohen mbi gjysma e nevojave energjetike botërore. Nga 21 x 10
6
  ton që 

nxirreshin më 1900, sot nxirren rreth 3 x 10
9 

ton. Në fillim përdorej 

vetëmvajguri ndërsa pjesa tjetër hidhej, kurse sot përdoret e tëra dhe 

gjithashtu 5% e naftës qënxirret në botë, plotëson më shumë se 75% të 

kërkesave për lëndë të industrisë sësintezës organike. 

   Sipas përbërjes është përzierje e shumë hidrokarbureve me përbërje kimike 

tëndryshme të squfurit, oksigjenit dhe azotit. Masën organike e 

përbëjnë: karboni 83-87%,hidrogjeni 11-14%, azoti 0,05-1,5%, oksigjeni 

0,1-1%, squfuri 0,1-0,5%.Përmbajtja e papastërtive minerale është 0,1-0,3%, 

ndërsa e lagështisë deri në 2%.Aftësia termike (nxehtësia e djegies) e naftës 

është 42000-45000 kJ/kg. Nafta nukshfrytëzohet në gjendje në të cilën 

nxirret në natyrë, por përpunohet në shumë llojelëndësh djegëse dhe në vajra 

lubrifikues. 

    Nafta e papërpunuar është lëng me aromë karakteristike, më e lehtë se uji, 

medendësi prej 800-1000 kg/m
3
.  Ka ngjyrë nga e verdha në kafe të errët e në 

të zezë,varësisht nga llojet e naftës. Nafta nxirret nga brendia e tokës me anë 

të shpimeve që arrijnë edhe deri në 5000 m thellësi. 

   Nga vendshpimet nafta del me presion, i cili ekziston në thellësi si pasojë e 

gazrave të tretur në naftë.  Pas një kohe gjatë nxjerrjes presioni në vend 

shpimzvogëlohet dhe nafta shtyhet me pompa ose duke futur gazra dhe ujë 

me presion në to.Përmes shpimeve të veçanta futet gazi mbi shtresën e 

naftës, ndërsa uji nën te (fig. 17). 
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Fig.5.1. -Futja e gazit dhe ujit me presion dhe vendndodhja e naftës 

Pas nxjerrjes transportohet në rafineri ku përpunohet në produkte dhe 

derivate tëndryshme. 

Prejardhja e naftës 

 

  Ekzistojnë teori për origjinën si organike ashtu edhe inorganike të naftës. 

Teoriapër origjinën organike të saj sot është e pranuar dhe shumica e 

shkencëtarëve përkrahëtezën për formimin e naftës nga mbeturinat e 

organizmave të gjallë dhe të bimëve gjatënjë procesi të gjatë e të ndërlikuar 

në kushte gjeologjike të posaçme. 

   Duke pranuar që nafta është formuar nga mbetjet organike të bimëve 

dheorganizmave shtazore të shtresuara në tokë e më shumë nën ujë, 

evolucioni i tyre mundtë shihet si shndërrim në shkallë të ndryshme i 

familjeve kryesore molekulare që ipërbëjnë ato: ligninës, hidrokarbureve, 

proteinave, yndyrave, acideve rrëshinore etj.Me shtresimet nën ujë të këtyre 

mbetjeve, pas një periudhe të gjatë filloi krijimi i naftës.Kjo ka ndodhur 

miliona vjet më parë kur u formua një masë bakterore dhe komponimetë 

ngjashme me proteinat, aminoacidet e lira, hidrokarburet etj. Duke u zhytur 

nëthellësi, temperatura dhe trysnia rriten, shfaqet këputja (krekingu) e 

lidhjeveheteroatomike dhe lirohen ujëra, dyoksid karboni, hidrogjen i 

sulfuruar, amoniak, metan,kurse në mbetje rritet përmbajtja e karbonit dhe 

hidrogjenit. Zhytja e mëtejshme nëthellësi 2000-3500 m dhe rritja e 

temperaturës 80-170°C, sjell shpërbërjen e vrullshmetë masës kryesore të 

kerogjenit, në të cilin përmbahet praktikisht kompleksi ihidrokarbureve që 

përbëjnë naftën. Kështu mbaron faza kryesore e formimit të 

naftës.Reaksionet e formimit të saj janë shumë të ngadalshme. Kjo ngadalësi 

shpjegohet meshpejtësitë e vogla të zhytjes së shtresimeve organike, 
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(dhjetra metra për milionavjet) që shoqërohet me rritje të temperaturës 

prej 30°C për 1000 m. 

   Faza përfundimtare me shumë rëndësi është migrimi i naftës nga shtresa 

epadepërtueshme, argjilore, drejt rezervuarëve nëntokësor. Kjo lëvizje bëhet, 

sepsendërmjet këtyre dy zonave ka një rënje të trysnisë, pastaj janë tretësit, 

uji ose gazi qëbëjnë përthithjen e lëndës organike nga strukturat poroze. 

 

Trajtimi fillestar i naftës 
Si çdo lëndë e parë edhe nafta i nënshtrohet një trajtimi fillestar përpara se të 

futetnë distilimin atmosferik. Ky trajtim bëhet për disa arsye; të shohim disa 

prej tyre:Në naftën e sapo nxjerrur nga vendburimi, varësisht nga kushtet dhe 

shtypja në dalje tëpusit, janë të tretura gaze hidrokarburore, gjithashtu edhe 

ujë. Pastaj naftën e shoqërojnëpapastërti mekanike të ndryshme, një pjesë e 

tyre në formë kripërash janë të tretura nëujin e naftës. Me cilësi të tilla nafta 

brut(e papërpunuar) nuk mund të përpunohet nërafineri ngase mund të vjen 

deri te zënia e tubacioneve, humbja e gazit shoqërues, etj. 

   Thelbi i përpunimit të naftës natyrore në lëndë djegëse të lëngëta të 

përpunuarambështetet në procesin e ndarjes dhe zbërthimit fizik të naftës në 

një vargkomponentesh, fakt ky që bëhet i mundshëm nga vetë përbërja e 

naftës ngahidrokarburet e shumta. Meqenëse secili hidrokarbur ka 

temperaturën e vet të „avullimit“, ata gradualisht ndahen një nga një. Çdo 

grup të hidrokarbureve të ndara equajmë fraksion, e vet procesin  fraksioni.  

Me ftohjen e hidrokarbureve të ndarafitohen produktet e kërkuara-lëndët 

djegëse, ato lubrifikuese dhe mazuti. 

   Fraksioni bëhet në atë mënyrë që nafta nxehet deri në temperaturën 377°C. 

Gjatëprocesit të nxehjes elementet përbërëse të naftës kalojnë në gjendje të 

avullit. Avulli mëpas ftohet duke kaluar nëpër këmbyes të ndryshëm të 

nxehtësisë që kanë temperatura tëndryshme. Në temperatura të caktuara 

fraksionet e naftës kalojnë në gjendje të lëngët(kondenzohen ) dhe mbeten 

në kondenzator përkatës. 

   Prodhimet e fraksionit të naftës (distilimi fraksional) që paraqesin derivatet 

enaftës kondenzojnë, përkatësisht avullojnë në fushën e temperaturave: 

- benzina 40-220°C, 

- vajguri 220-280°C, 

- dizeli 280-350°C, 

- vajrat e rënda mbi 350°C. 

  Mbetja e naftës pas distilimit fraksional quhet mazut. Mazuti mund të 

përdoret silëndë djegëse për nxehje dhe për përpunimin e fraksioneve të lehta 

të naftës. 

   Procesi më i vjetër për përfitimin e këtyre produkteve është distilimi 

fraksional inaftës. 
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Produktet e naftës 

  

Sasia më e madhe e prodhimit botëror të naftës 80-85%, përdoret si lëndë 

djegësenë forma të ndryshme. Sasia tjetër 15-20% përpunohet me qëllim të 

përfitimit të tretësve, vajrave për lyerje, parafinës, asfaltit dhe prodhimeve 

tjera që para qesin lëndën themelore të industrisë kimike. 

 

Fig.5.2. procesi i pwrpunimit dhe destilimit tw naftws sw papwrpunuar 

   Destilatet e naftës me pikë vlimi të ulët quhen fraksione të lehta, ato me 

pikëvlimi të lartë fraksione të rënda, sepse me rritjen e pikës së vlimit rritet 

edhe dendësia. Me anë të distilimit fraksional nafta ndahet në produkte me 

veti dhe me përdorime tëcaktuara,siç janë:  

Eteri petroleik(distilohet prej 20-100°C), përdoret si tretës i lyrësve, 

rrëshirave dhe kauçukut.  

Benzina (distilohet prej 35-200°C). Është lëng pa ngjyrë ose ka ngjyrë 

tëverdhë të zbehtë.   

Varësisht nga temperaturat e përfitimit dhe përdorimi benzina mundtë ndahet 

në këto lloje: 
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Benzina e lehtë (me pikë vlimi prej 60 - 110°C), shërben si tretës në 

pastrimin kimik, si ekstraktuese e vajrave në industrinë e lyresve, si 

karburant në motorët me djegie të brendshme dhe si lëndë djegëse. 

Benzina e rëndë ose ligroin (me pikë vlimi prej 100-200°C). Përdoret 

sikarburant për motor dhe si tretës (p.sh. në prodhimin e llakut dhe si tretës i 

asfaltit), etj.  Në bazë të vetive të saj ndodhet në mes të benzinës dhe 

kerozinit. Përfitohet me distilim direkt fraksional të naftës, nuk përzihet me 

ujë, ka dendësinë më të vogël se uji. Dendësinë specifike e ka 0,77 - 

0,90,  përbërja fraksionale: 12 % avullon deri në 150°C,30 % deri në 200°C 

dhe 58% deri në 230°C. 

  Në temperaturë të zakonshme benzinaformon avuj që ndizen lehtë. 

Prandaj,duhet pasur kujdes kur punohet me benzinë, sepseajo paraqet rrezik 

zjarri. Enët e benzinës nuk duhet të hapen kurrë pranë flakës edhekur ato 

janë të zbrazëta.  

         Aviobenzina (benzina për aviacion ) e ka numrin o k t a n i k  70 - 100 

dhe   pothuaj çdo herë përmban në vete antidetonatorë (substanca të cilat 

pengojnë djegieneksplozive të karburanteve të lëngëta). Aviobenzinës, si dhe 

llojeve tjera të benzinës tëcilat shërbejnë si karburante për motorë, të 

përfituara me destilimin direkt fraksional tënaftës, shpesh u shtohen 

pirobenzoli,izooktani, si dhe përbërës tjerë me numër të lartë oktanik. 

  Benzina e gaztë është benzinë e cila nxirret nga gazi naftor. Përmban 

fraksione të lehta të benzinës dhe gjatë përzierjes me benzinë të rëndë, të 

përfituar meanë të distilimit direkt dhe gjatë përzierjes me ligroinin paraqet 

një artikull konsumuestregëtar.   

 Një lloj të veçantë të benzinës gazore paraqet benzina e pastruar e cila vlon 

në intervalin temperatural 80-120°C dhe e cila nuk përmban më shumë se 15 

% hidrokarbure aromatike; përdoren, kryesisht për fitimin e zamkeve për 

ngjitjen e prodhimeve të gomës.  

  Vajguri (me pikë vlimi 150-300°C) përdoret si lëndë djegëse për 

ndriçim  (llamba dhe fanar), 

 për ngrohje (stufa për ngrohje) dhe për motorë reaktiv. Ndizet patym ose 

gazra që kanë erë të pakëndshme. 

-Vaji solar ose gazoili (me pikë vlimi 300-350°C) shërben si karburant 

për motorët Diesel dhe si lëndë djegëse për ngrohje.  

-Kerozini (me pikë të vlimit 200-300°C) më së shumti përdoret si 

lëndëdjegëse në fabrikat e përpunimit të çelikut. Përmban 

shumë hidrokarbure aromatike qëavullojnë deri në temperaturën 270°C dhe 

ka numrin oktanik të lartë. Ka ngjyrë tëverdhë - të çelët dhe aromë 

karakteristike. Temperaturën e ndezjes e ka 28°C. Kerozini I cili përfitohet 

me anë të procesit kreking quhet kerozin –  k r e k i n g .  
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Kerozini 

pironaftor,  përdoret për djegie për llambat me gaz në lokale metemperatura 

të rritura, 

si dhe kerozin për si njale me drita në det. Temperaturën e ndezjese ka të 

lartë (rreth 100°C).  

-Mazuti është lëng i trashë, ka ngjyrë të murrme të mbyllët, paraqet 

mbeturinën nga distilimi direkt fraksional i 

naftës.  Ndërsa fraksionet që nxirren nga mazut i me distilim në vakum 

përbëhenveçanërisht nga vajra lyrëse - lubrifikante. Sipas viskozitetit 

,vajrat lyrëse ndahen në 

vajra të holla për boshte,  p.sh. për makinat qepëse; vajra të trasha, p.sh. 

vajrat emakinave, vajra të cilindrave, që në temperaturë të 

zakonshme,  janë lëngje shumë  viskoze. Këto vajra durojnë nxehtësinë dhe 

reagjensat 

kimik,  përdoren për lyerjen e pjesëve të makinave,  për ftohjen e tyre,  për z

vogëlimin e fërkimit,  për mbrojtjen nga brejtja etj. 

Përveç  për lyerje mazuti përdoret edhe si lëndë djegëse që digjet me anë tëin

jektorëve në vatra dhe cilindra të motorëve.  

-Parafina është një përzierje hidrokarburesh të ngurta, e bardhë, e butë 

sidyllë,  pa erë, e patretshme në ujë, tretet në tretës organik,  p.sh. në benzinë. 

Ajo përdoret si izolator, si lyrëse,   

në industrinë e qirinjve, të luleve artificiale, në kozmetikë etj.  

Vazelina është një përzierje gjysmë e ngurtë hidrokarburesh të ngurta etë 

lëngëta, që përdoret në teknikë si lyerëse e llojit të pomadës dhe në 

industrinë farmaceutike, në gjendje të pastër, si bazë për pomada e kreme.   

-Asfalti ose zifti .Përfitohet si mbetje nga distilimi në vakum i naftës. 

Varësisht nga kohë zgjatja e procesit, fitohen lloje të buta ose të forta të 

asfaltit. Si veti me rëndësi të asfaltit janë aftësia për tu shkri, aftësia e 

depërtimit dhe elasticiteti.  Nënndikimin e ajrit asfalti oksidohet. Gjatë kësaj 

fitohen prodhime që për nga struktura janëtë ngjashme me gomën, kanë pikë të 

lartë të shkrirjes dhe shkallë të caktuar të elasticitetit. Ky lloj asfalti quhet 

asfalt i rrjedhshëm ose asfalt oksidues. Shumica e llojeve të asfalteve ka 

gjetë përdorim në ndërtimin e rrugëve,  pastaj për lyerjen e barkave dhe 

anijeve të ndërtuara prej druri.  Në industri përpunohen për të fitua letra 

izoluese për kulme, etj. 

 

5.4 LËNDËT DJEGËSE 

   Karburante quhen materiet organike të djegshme të cilat hasen në natyrë 

ose fi tohen nëpërmjet rrugës industriale si burim i energjisë së nxehtësisë 

ose mund të definohen si materie të cilat gjatë nxehjes në prezencë të 
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oksigjenit në mënyrë intensive oksidohen duke liruar sasi të madhe të 

nxehtësisë. Aparatet në të cilat kryhet oksidimi i karburanteve, janë lloje të 

ndryshme të furrave. Karburantet të cilat përdoren për djegie në furra, mund 

të jenë të ngurta, të lëngëta dhe të gazta. Rëndësi më të madhe në industrinë 

e proceseve kanë karburantet me përmbajtje të lartë të karbonit dhe 

hidrogjenit. Prej lëndëve të ngurta djegëse këtu bëjnë pjesë thëngjilli, prej 

lëndëve të lëngëta djegëse – nafta dhe derivatet e saja, ndërsa prej të lëndëve 

të gazta – gazi natyror. Me djegien e karburanteve lirohet nxehtësia në 

formën e gazrave të flakës dhe gazra të nxehta si prodhime prej djegies, të 

cilat me mbetje nga ajri paraqesin bartësit kryesorë të nxehtësisë. Nxehtësia e 

liruar mund të përcillet drejtpërdrejt në materialin i cili nxehet (furrat e 

rotacionit në çimentoret, furrat e ndryshme metalurgjike, furrat për pjekjen e 

qeramikës etj.) ose të përçohet në trupa nxehtësie, të vendosur në furra, nëpër 

të cilat rrymon fl uidi që nxehet dhe pastaj futet në proceset teknologjike 

(furrat gypore në rafi neritë). Sot karburantet, gjithashtu, paraqesin burim të 

rëndësishëm të lëndëve të para për industrinë kimike.  

 

1.1. Klasifikimi i lëndëve djegëse 

 

   Sipas gjendjes agregate, dallohen tri lloje të lënëve djegëse: të ngurta, të 

lëngëta dhe të gazta. Në natyrë më shumë hasen lëndët e ngurta djegëse: 

druri, torfa, thëngjilli dhe rrasa bituminoze. Lëndët djegëse të lëngëta dhe të 

gazta më rrallë hasen në natyrë, megjithatë fitimi dhe përdorimi i tyre është 

më i lehtë se sa fitimi i lëndëve djegëse të ngurta. Nga lëndët djegëse të 

lëngëta e njohur është nafta, ndërsa nga lëndët djegëse të gazta është gazi 

natyror i cili gjithashtu  është prezent në naftë. 

   Sipas formimit lëndët djegëse ndahen në natyrore dhe artificiale (lëndë 

djegëse industriale). Të gjitha ato lëndë djegëse që nxirren prej toke dhe 

lëndët djegëse bimore në formën e papërpunuar emërtohen lëndë djegëse 

natyrore. Lëndët djegëse në raste të caktuara nuk i plotësojnë kërkesat që 

prej tyre kërkohen, prandaj i ekspozohen përpunimit gjatë të cilit fitohen 

lloje të reja të lëndëve djegëse të quajtura artificiale (lëndë djegëse 

industriale). Lëndë djegëse të ngurta artificiale (industriale) janë: koksi, 

gjysmë koksi, thëngjilli i briketuar, thëngjilli i drurit, pluhuri i thëngjillit. 

Lëndë djegëse industriale janë: prodhimet nga distilimi i naftës, katrani, 

thëngjill guri, thëngjilli ngjyrë kafe, bitumeni dhe pllakat bitumenoze, 

benzina sintetike dhe prodhimet nga krekirimi; benzeni, etilalkooli, benzini i 

polimerizuar etj.  

   Lëndë djegëse të gazta industriale janë: gazi gjeneratorik, gazi ujor, gazi 

për ndriçim, gazi i koksit, gazi nga furrnaltat, propani, butani etj.  

   Sipas qëndrueshmërisë së nxehtësisë lëndët djegëse ndahen: me nxehtësi të 

qëndrueshme dhe me nxehtësi jo të qëndrueshme. 
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  Lëndët djegëse me nxehtësi të qëndrueshme janë ato substanca djegëse të 

përbëra prej thëngjillit dhe hidrogjenit, në formë të komponimeve të 

ndryshme – hidrokarbureve. Këto lëndë djegëse mund të jenë të ngurta, të 

lëngëta dhe të gazta. Karakteristika e qenësishme e tyre është që nxehjen 

graduale mund ta kalojnë prej gjendjes së ngurtë në të lëngët dhe të gaztë, 

duke mos e ndryshuar përbërjen e tyre kimike (parafi na, naft a, benzina etj.). 

Mandej në temperaturë të lartë formohet zbërthimi dhe hidrokarburet e 

pranishme në këto lëndë djegëse, të karbonit dhe hidrogjenit, duke u 

oksiduar në CO2, CO dhe H2O.  

   Lëndët djegëse me nxehtësi jo të përhershme janë ato lëndë djegëse, 

substanca djegëse e të cilave, krahas karbonit dhe hidrogjenit, përmban edhe 

oksigjen. Gjatë nxehjes nuk e ndryshojnë gjendjen e tyre agregate, por 

gradualisht kalojnë në koks (mandej edhe në temperaturë të ulët prej 120-

150
o
C), gjatë së cilës bëhet ndryshmi i përbërjes kimike. Kjo do të thotë se te 

ky lloj i lëndëve djegëse nuk ka fazë të shkrirjes dhe avullimit, por vetëm 

zbërthim të materies në koks (e cila mbetet si mbetje e ngurtë) dhe në pjesë 

të avullueshme të pasura me hidrogjen. Lëndët djegëse natyrore përpunohen 

edhe më qëllim që të fi tohen lëndë djegëse të fisnikëruara dhe hidrokarbure 

të ndryshme, të cilat përdoren për fitimin e fijeve kimike, masave plastike, 

ilaçeve, ngjyrave, tretësve, kauçukut sintetik etj. 

 

Tabela 1:  Klasifikimi i lëndëve djegëse 

Gjendja agregate 

(fizike) 

Lëndët djegëse natyrore Lëndët djegëse artifi 

ciale (industriale) 

E gaztë Gazi natyror dhe gazrat 

që janë të pranishëm te 

naft a të quajtur gazra 

përcjellës 

Gazi i gjeneratorit, gazi 

i ujit, gazi për ndriçim, 

gazi i koksit, gazi prej 

furrnaltave, propani, 

butani etj. 

E lëngët Nafta Prodhimet e destilimit 

të naftës, katrani, 

thëngjill guri, thëngjilli 

i murrmë, bitumeni dhe 

pllakat e bitumonit; 

benzina sintetike dhe 

prodhimet nga 

krekirimi; benzeni; 

etilalkooli; benzina e 

polimerizuar etj. 

Ngurtë Druri, torfa, thëngjill 

dhe pllaka të bitumonit. 

Koksi, gjysmë koksi, 

thëngjilli i drurit, 

pluhuri i thëngjillit. 
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Përbërja dhe vetitë e lëndëve djegëse 
 

  Për pjesën më të madhe të proceseve kimike-teknologjike dhe metalurgjike, 

është e domosdoshme energjia e nxehtësisë. Nxehtësia në industrinë kimike 

zbatohet për fillimin, mirëmbajtjen ose përshpejtimin e reaksioneve, kurse në 

metalurgji për shkrirjen e xeheve dhe përpunimin e metaleve.  

   Nxehtësia, gjithashtu, zbatohet për fitimin e energjisë mekanike ose 

elektrike, për kryerjen e numrit të madh të operacioneve (tharja, ekstraksioni, 

distilimi, rektifi kim) etj.  

   Nxehtësia më së shumti fi tohet prej energjisë kimike: karbonit, 

hidrogjenit, hidrokarbureve, monoksidit të karbonit dhe përbërësve të tjerë të 

dobishëm të lëndëve djegëse, energjia e të cilave përdoret për fi timin e 

nxehtësisë. Ato digjen me oksigjenin, duke liruar nxehtësi.   

   Lëndët djegëse përbëhen prej masave djegëse organike dhe pjesës së 

padjegshme minerale të quajtur hi. Krahas këtyre, në lëndët djegëse haset 

edhe lagështia, e cila është e padëshirueshme dhe konsiderohet si mbetje.    

    Përbërja e një lënde djegëse mund të tregohet në mënyrën vijuese: 

 Lënda djegëse punuese = lënda djegëse e thatë + lagështia  

Lënda djegëse e thatë = masa e djegshme + hiri  

Në lëndët djegëse të gazta pjesa e padjegshme ose mbetja janë dioksidi I 

karbonit, azoti dhe gazra të tjera inerte. Disa lëndë djegëse të lëngëta dhe 

lëndë djegëse të gazta mund të jenë edhe pa mbetje, kurse lëndët djegëse të 

ngurta çdoherë përmbajnë sasi të mëdha të lagështisë dhe hirit.  

   Elementet themelore, të cilat hyjnë në përbërje të masave djegëse janë 

karboni, hidrogjeni, oksigjeni, azoti dhe sulfuri. Nxehtësia e cila lirohet gjatë 

djegies së një lënde djegëse rrjedh prej djegies së karbonit dhe hidrogjenit. 

Edhe sulfuri i cili gjendet në lëndët djegëse në komponime organike, është 

element i djegies, por ai nuk është i dëshirueshëm, sepse gjatë djegies liron 

dioksidin e sulfurit, i cili dëmshëm ndikon mbi njeriun, bimët dhe shtazët, 

ndërsa, gjithashtu, shkakton korrozion të aparateve me të cilat vijnë në 

kontakt.  

   Kualiteti i lëndëve djegëse vlerësohen në varshmëri nga përdorimi i tyre, 

përkatësisht dedikimit. Për vlerësimin e vlerës dhe zbatueshmërinë e lëndëve 

djegëse, më e rëndësishme është fuqia e nxehtësisë, përkatësisht nxehtësia 

specifi ke e djegies së tyre (vlera kalorike). Fuqia e nxehtësisë është sasi e 

nxehtësisë që ndahet gjatë djegies së 1 kg lëndë djegëse. Nxehtësia specifi ke 

e djegies shënohet me shkronjën Q dhe se shprehet në kJ/m3 (00 dhe 101325 

Pa). Dallohet fuqia e sipërme dhe e poshtme e nxehtësisë. Kur prodhimet e 

djegies do të ftohen në temperaturën e dhomës dhe avulli do të kondensohet, 

fi tohet vlera e sipërme e nxehtësisë. Ajo është më e madhe se vlera e 

poshtme e nxehtësisë dhe lehtë ripërtërihet.  
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   Vlera kalorike e lëndëve djegëse të ngurta dhe të lëngëta përcaktohet në 

aparate speciale, të quajtura kalorimetra. Në atë me ndihmën e bombave të 

çelikta me mure të trasha digjet sasi me masë të lëndës djegëse në oksigjen, 

nën presionin prej 2,5-3,5 MPa. Lënda djegëse ndizet me ndihmën e telit të 

hekurit e cila skuqet me rrymë elektrike. Lirohet nxehtësi e cila absorbohet 

në sasi të caktuara të ujit në të cilën është zhytur bomba, kurse matet 

ndryshimi i temperaturës në ujë.  

   Disa lloje të lëndëve djegëse përmbajnë sasi më të mëdha të oksigjenit dhe 

azotit, të cilat e zvogëlojnë fuqinë e tyre të nxehtësisë, sepse të njëjtat nuk 

digjen. Sasia e nxehtësisë zvogëlohet për shkak të faktit se oksigjeni e lidh 

edhe pjesën nga hidrogjeni dhe karboni gjatë djegies së tyre.  

    Gjatë djegies së lëndëve djegëse të lëngëta dhe të gazta nuk formohet hi, 

kurse te lëndët djegëse të ngurta formohet hi, i cili krijon probleme gjatë 

largimit. 

 

Pyetje: 

  

1. Çka paraqesin lëndët djegëse?  

2. Klasifikoji lëndët djegëse sipas gjendjes së tyre fizike, sipas origjinës, 

sipas përhershmërisë së nxehtësisë!  

3. Definoni fuqinë e nxehtësisë të lëndëve djegëse!  

4. Cila pjesë është e djegshme, e cila pjesë është e padjegshme te lëndët      

djegëse?  

5. Pse sulfuri dhe komponimet e sulfurit konsiderohen si komponent të 

padëshirueshëm të lëndëve djegëse? 

 

5.5 LËNDËT DJEGËSE TË GAZTA  

  Në lëndët djegëse të gazta bëjnë pjesë gazrat natyror, gazrat që fi tohen 

gjatë përpunimit të naft ës, gazi i gjeneratorëve, gazi i koksit, gazi i ujit, gazi 

nga furrnaltat e të tjera të cilat mund të përdoren si lëndë djegëse ose si lëndë 

e parë për industrinë kimike. Aplikimi i lëndëve të gazta në industri është i 

madh, por kjo është për shkak të përparëseve në krahasim me lëndët djegëse 

të ngurta. Disa nga përparësitë janë me sa vijon:   

- Gazrat lehtë barten në largësitë e mëdha pa humbje; 

- Plotësisht mund të përzihen me ajërin; 

- Lehtë ndizen; 

- Lehtë dhe shpejt digjen; 

- Nxehtësia e prodhimeve nga djegia, d.m.th. gazrat e tymosura 

mund të përdoren për nxehjen paraprake të vetë gazit dhe ajrit 

sekondar;   



[82] 
 

- Nuk lënë mbeturina, prandaj sipërfaqet që nxehen janë të pastra; 

- Nxehja me gaz shpejt mund të ndërprehet dhe shpejt mund të fi 

llojë; 

- Flaka mund të rregullohet lehtë që të reduktohet ose oksidohet. 

 

   а) gazrat natyror  
   Për sintezën organike me rëndësi janë gazrat natyror si dhe gazrat që 

lirohen gjatë nxjerrjes së naftës dhe gazrat të cilat fi tohen gjatë përpunimit të 

naft ës. Gazrat natyror formohen njësoj si edhe formimi i naft ës (për të cilën 

do të bëhet fj alë më vonë), me fj alë të tjera sipas teorisë organike, gazrat 

natyror janë produkte që janë formuar me zbërthimin e ma- terieve të gjalla 

të vdekura (bimëve dhe organizmave). Gazrat natyror sipas përbërjes 

dallohen, ndërsa kjo varet prej vendzbulimeve, mënyrës së eksploatimit, nga 

toka etj. Kryesisht, ato janë komponime të alkaleve të gazta me zbatimin e 

sulfurhidrogjenit, azotit, dioksid karbonit dhe ujit.  

   Komponenti kryesor i gazit natyror është metani, përmbajtja e të cilit sillet 

edhe deri më 98 %. Hidrokarburet e gazta vazhdimisht e përcjellin naft ën në 

vendet ku ajo gjendet, prandaj naft a e papërpunuar në dalje të shpimeve, 

mund të përmbajë 50-100 m3 gaz për tonelat të naft ës. Gazi prej naft ës 

menjëherë ndahet në separimet në vendet e vendgjetjes së naft ës dhe nga 

këtu dërgohet (transportohet) si gaz prej tokës ose gaz natyror. Gazi natyror 

përdoret si lëndë djegëse dhe si lëndë e parë për sintezat organike. 

b) gazrat artificial (industrial)  

   Gazrat artifi cial fi tohen me përpunimin e gazrave natyror. Këto gazra 

përmbajnë: elemente të gazit të ujit (monoksid karboni dhe hidrogjen) ose 

hidrokarbure (metan, etan, avuj të benzolit etj.). Sipas përmbajtjes së këtyre 

gazrave, lëndët djegëse të gazta ndahen në:  

a) të yndyrshëm, të cilat përmbajnë shumë hidrokarbure (gazi për ndriçim, 

gazi vajor) dhe  

b) të pa yndyrshme, (kreshmor-pa yndyrë) të cilat formohen me gazifi 

kimin e lëndëve djegëse të ngurta (gazrat e gjeneratorëve, gazrat ujor dhe 

gazrat e përzier).  

   Lëndët djegëse të gazrave artifi ciale (industriale) më së shpeshti fi tohen 

nga lëndët djegëse të ngurta, por edhe nga lëndët djegëse të lëngëta. Nga 

lëndët djegëse të lëngëta fi tohen gjatë përpunimit restriktiv të naft ës, 

distilate dhe mbetje të tyre gjatë distilimit.  

   Gazrat e pastruar transportohen nëpër gypat përçues ose boca të çelikut, si 

gaz i lëngët i fi tuar me kompresimin e shumëfi shtë. Gazrat përdoren si 

lëndë djegëse për nxehje dhe fitim të energjisë termike, ose si lëndë e parë 

për sintezën e ndonjë prodhimi themelor për industrinë kimike organike.  
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Pyetje:  

1. Si janë formuar lëndët djegëse të gazta natyrore?  

2. Shpjegoni formimin e lëndëve djegëse të gazta artifi ciale (industriale)! 

 3. Në cilën mënyrë largohen përbërësit e padëshiruara nga lëndët djegëse të 

gazta?  

4. Numëroni përparësitë e lëndëve djegëse të gazta në relacion me lëndët e 

ngurtat! 

 5. Ku gjejnë zbatim lëndët djegëse të gazta? 

 

5.6 NUMRI OKTANIK  

   Numri  oktanik  është  tregues  i  cili  i  karakterizon  vetitë  anti  detonuese  

të karburanteve të lëngëta për motorët me djegie të brendshme me 

karburatorë. Me qëllim të  rritjes  së  fuqisë  së  motorit  me  benzinë  për  

shpenzim  të  njëjtë  të  karburantit, përkatësisht për të shfrytëzuar sa më 

mirë energjinë është e nevojshme të rritet shkalla e kompresionit.  Mirëpo  

me  rritjen  e  shkallës  së  kompresionit  mund  të  shkaktohet çrregullimi i 

djegies së përzierjes së benzinës me ajrin. Në kushte normale të punës, 

përzierja duhet të digjet në mënyrë graduale me shpejtësi të shpërndarjes së 

flakës 30 m/s. Me ngjeshje të madhe të përzierjes bëhet vetëndezja e saj dhe 

rritja e shpejtësisë së djegies deri në 300 m/s. Si rezultat i kësaj është shfaqja 

e shtypjes shumë të madhe dhe djegia  e  vrullshme  e  përzierjes,  e  cila  e  

rritë  temperaturën  në  cilindër.  Kjo  dukuri  e djegies së vrullshme në 

cilindër quhet detonim. Për shkak të detonimit shfaqen goditje të mëdha, të 

cilat shkaktojnë dëmtimin e motorit.   

  Me  qëllim  që  të  eliminohet  detonimi  dhe  ndikimi  negativ  i  tij  

kërkohet  që benzina të ketë rezistencë sa më të madhe ndaj vetëndezjes dhe 

djegies së vrullshme. Benzina është përzierje e karbohidrateve që kanë më së 

paku 5 e më së shumti 12 atome karboni në molekulën e tyre dhe 

temperatura e avullimit të të cilave sillet prej 40-220°C.  

  Numri  oktanik  tregon  se  sa  është  pjesëmarrja  në  përqindje  e  

izooktanit (C8H18)  në  përzierje  me  heptanin  (C7H16).  Izooktani  ka  veti  

të  larta  antidetonuese, kështu  që  merret  si  masë  cilësie  me  vlerë  100,  

ndërsa  heptani  ka  veti  të  ulëta antidetonuese ( ka prirje për djegie 

detonative ) dhe vlerësohet me 0.  
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Përbërja  në  përqindje  e  izooktanit  që  përmban  përzierja  e  karburanteve  

masë (izooktanit dhe heptanit ) e cila i ka vetitë antidetonuese të njëjta me 

ato të karburantit të provuar jep numrin oktanik të karburantit.  

  Rritja e numrit oktanik të benzinës mund të arrihet:  

 -me  përzierjen  e  benzinës me  numër të  vogël  oktanik  me benzinën  me  

numër të madh oktanik,  

 -me shtimin e benzolit dhe alkoolit në benzinë dhe   

 -me  shtimin  e  komponimeve  kimike  të  ashtuquajtura  antidetonatorë  në  

benzinë.  

  Si  antidetonatorë  më  të  njohur  janë  tetraetili  i  plumbit    Pb(C2H5)4  

dhe tetrametili  i  plumbit    Pb(CH3)4. Këto  substanca  janë  helmuese,  

prandaj  benzina  që përmban këto duhet të ngjyroset me qëllim të 

identifikimit (kaltër dhe ngjyrë trëndafili). Për shkak të veprimit helmues dhe 

të ndotjes së ambientit gjatë djegies së benzinës, sasia e tetraalkileve të 

përmendura të plumbit përkufizohet me standarde (maksimum deri në 0,6 %  

Pb /dm
3
).  

  Numri oktanik i benzinës motorike sillet prej 80—100 oktan. 

 

5.7 NUMRI CETANIK 

   Te  motorat  dizel  gjithashtu  mund  të  shfaqet  detonimi.  Shkaktar  

kryesor  i shfaqjes së detonimit te motorat dizel është vonesa e ndezjes, 

d.m.th. koha që kalon prej momentit të injektimit të karburantit në cilindrin e 

motorit ( ku gjendet ajri i nxehur i komprimuar) deri në momentin e ndezjes 

së karburantit. Te motorat e tillë, djegia duhet  të fillojë menjëherë pas 

injektimit të grimcave të para të karburantit në cilindër. Nëse ndezja vonohet,  

përkatësisht nëse ajo bëhet pas injektimit të tërë sasisë së karburantit në 

cilindër,  atëherë  bëhet  djegia  e  vrullshme  e  cila  shkakton  goditje,  që  si  

pasojë  ka dëmtimin e motorit.  



[85] 
 

  Për të eliminuar detonimin te motorat dizel është e domosdoshme që 

karburantet për  këta  motorë  të  kenë  afinitet  (prirje)  për  vetëndezje.  

Aftësia  e  vetëndezjes  së karburantit varet nga përbërja e tij dhe shprehet 

me numrin cetanik.  

  Cetani  (C16H4)  është  karbohidrat,  i  cili  ka  afinitet  të  madh  për  

vetëndezje (d.m.th. ka vonesë minimale në ndezje). Për këtë cetanit i është 

caktuar me marrëveshje vlera 100.  Ndërsa numri cetanik 0, është paraparë 

për metilnaftalinën (CH3C10H2) e cila vështirë ndizet (ka vonesë të madhe në 

ndezje).  

  Numri  cetanik  tregon  se  sa  është  përbërja  e  cetanit  në  përzierje  me 

metilnaftalinën në vajin gazor.  Sa më  i madh të jetë numri cetanik, aq më 

kualitativ është karburanti ( më  e  mirë është ndezja). Rritja e numrit cetanik 

te  karburantet për dizel motorë mund të arrihet :  

- me përzierjen e karburantit me numër të vogël cetanik me 

karburant me  

                  numër të madh cetanik.  

- me shtimin e etil-nitratit në vajin gazor.  

  Për dizel motorë numri cetanik sillet prej 40-60.  
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VI. Në lidhje me Rezultatin Mësimor Nr.6:  

RM6 – Nxënësi përshkruan llojet e materialeve për lyerje,  mënyrën e 

përdorimit dhe përfitimit...orë 

 

 
- Dalloj materialet per lyerje; 

- Përshkruaj përdorimin e materialeve per lyerje; 

- Përzgjedh materialet per lyerje 

- Dalloj lyeresit e lenget,gjysem te ngurte dhe te ngurte; 

- Përzgjedh mnyren e përdorimit te materialeve per lyerje 

- Përzgjedhja lyeresit e lenget,gjysem te ngurte dhe te ngurte. 

                               

 

6.1 MATERIALET LYRËSE (LUBRIFIKANTËT) 

       Lubrifikimi  

       Me  lubrifikim  bëjmë  zvogëlimin  e  fërkimit  të  drejtpërdrejtë  në  mes  

pjesëve makinerike të cilat rrotullohen ose rrëshqasin, e  me këtë pengojmë  

edhe harxhimin e sipërfaqeve të tyre.  

      Nëse dy sipërfaqe të lëmuara fërkohen me kontakt të drejtpërdrejtë njëra 

në tjetrën, atëherë  edhe  në  shpejtësi  të  vogla  të  fërkimit,  fillon  harxhimi  

i  pjesëve  sepse  nga sipërfaqet kontaktuese gjatë fërkimit shkëputen grimca 

të imta të materialit. Nëse në të kundërtën, në mes të dy sipërfaqeve vendoset 

lyrës i përshtatshëm, formohet shtresa lyerëse e cila pengon takimin direkt, 

qoftë edhe gjatë presioneve të mëdha. Pra detyrë  kryesore  e  lubrifikuesit  

është  zvogëlimi  i  fërkimit  i  cili  lind  gjatë  lëvizjes  së detaleve të 

makinave të bashkuara në lëvizje ndërmjet veti, zvogëlimi i konsumimit të 

sipërfaqeve të tyre dhe zvogëlimi i humbjeve në energji.  

      Sipërfaqet  që  duhet të  lyhen  në  të  shumtën janë  metalike,  ndërsa 

lubrifikantët  që përdoren zakonisht janë vajrat dhe yndyrat. Disa pjesë 

makinerike, si p.sh. kushinetat dhe dhëmbëzorët mund të jenë të punuar edhe 

nga materialet tjerë, p.sh. nga druri ose masat artificiale. Në këto raste, 

shpeshherë si lubrifikant nuk përdoren vajrat, por uji ose lëngje tjera, 

ndonjëherë edhe ajri. 
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6.2 VETITË E LUBRIFIKANTËVE 

       Vetitë e lubrifikantëve përcaktohen me prova: fizike, kimike dhe 

mekanike. Provat e këtilla bëhen për ta përcaktuar grupin, llojin dhe 

përdorimin e lubrifikanteve. Çdo material lubrifikues i ka veçoritë e veta që i 

shërbejnë prodhuesit dhe shpenzuesit për  kontrollimin  e  cilësisë  së  tij.  

Këto  prova  bëhen  sipas  kërkesës  konkrete  ose standardit përkatës.  

      Nga pikëpamja fiziko-mekanike lubrifikanti më i mirë është ai i cili ka 

aftësi më të mëdha për vetë depërtim në boshllëqe të ngushta (çarje) 

ndërmjet sipërfaqeve fërkuese të cilat lubrifikohen dhe të cilat me lubrifikim 

të tillë më së miri ndahen, me kusht që lubrifikanti të ketë qëndresë ndaj 

tejshtypjes nga boshllëku-nën veprimin e ngarkesës e cila transmetohet 

ndërmjet pjesëve të lëvizshme që lubrifikohen.  

      Për  sa  u  përket  kushteve  nën  të  cilat  punojnë,  elementet  e  

gërshetuara,  siç  janë: temperatura,  lagështia,  pluhuri,  agresiviteti  kimik  i  

ambientit  të  punës,  shpejtësia, shtypja  dhe  ndryshimet  e  ngarkesës  që  

transmetojnë  elementet,  lubrifikantet  duhet  të jenë fizikisht dhe kimikisht 

stabile. Stabiliteti i lubrifikanteve, varësisht nga kushtet e punës, garantohet 

me disa karakteristika të lubrifikantëve.  

 

Ndarja dhe llojet e lubrifikantëve 

  

     Nevoja për plotësimin e kërkesave që lindin për shkak të kushteve të 

ndryshme të punës nën të cilat punojnë detalet e ndryshme, kanë sjellë deri te 

formimi i llojeve të ndryshme të lubrifikuesve, të cilët mund të ndahen në tri 

grupe të mëdha:  

a)  Vajrat lubrifikues  

b) Grasot konzistente (kallamazet)  

c)  Materialet tjera lubrifikuese        

 

   
                        a)                                      b)                                  c)  

Fig.6.1. Lubrifikantwt, a) tw lwngtw, b) gjysmw tw lwngtw dhe c) tw tjerw 
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  Vajrat  lubrifikues  janë  produkte  të  lëngëta  me  prejardhje  bimore,  

shtazore  dhe minerale, si dhe lubrifikuesit sintetik (artificial).  

      Vajrat  lubrifikues  minerale  përfitohen  nga  mbeturinat  e  naftës-

mazutit  i  cili distilohet në fraksione: vajra solar, boshtorë, të makinave dhe 

cilindrike.  

      Vajrat  lubrifikuese  minerale  dallohen  me  stabilitet  të  lartë  ndaj  

veprimit  të oksigjenit nga ajri dhe ndaj veprimit të temperaturës. Stabilitetin 

e kanë më të madh se vajrat  me  prejardhje  bimore  dhe  shtazore.  Në  disa  

raste  speciale  vajrave  minerale  i shtohen sasi të vogla (deri në 5%) vajra 

me prejardhje bimore ose yndyra shtazore.  

      Karakteristikë  kryesore  e  vajrave  lubrifikues  është  viskoziteti,  pastaj  

dendësia specifike,  temperatura  e  ndezjes  dhe  vetëndezjes,  temperatura  e  

trashjes  (kalimit  nga gjendja e lëngët në konzistente), përmbajtja e hirit, etj.  

Vajrat  lubrifikues  ndahen  në  shtat  grupe:  industriale,  për  anije,  të  

turbinave,  për kompresorë,  vaj  për  motorë  me  djegie  të  brendshme,  vaj  

për  cilindra  dhe  mazuti lyerës.  

1)  Vajrat  lubrifikues  industrial-janë  vajra  të  cilët  përdoren  për  

lubrifikimin  e makinave vegla dhe mekanizmave të cilat punojnë në 

temperaturë normale të ambientit.  

Vaji industrial i lehtë për makina përdoret më së shumti (viskozitetin e ka 4-

4,5 °E 50 ). Ai  përdoret  për lubrifikimin  e  pjesëve  më  të  mëdha të  

makinave  vegla  në  industrinë metal përpunuese, cilindrave të motorëve me 

naftë (përveç motorëve dizel), etj.  

      2) Vajrat lubrifikues të anijeve- përbëhen prej 80 – 90 % vajra 

minerale dhe 10- 20 % vajra me prejardhje bimore që nuk thahen (nuk 

avullojnë).  Viskozitetin e kanë 6- 9 °E.   

      Vajrat  lubrifikues  të  anijeve  përdoren  për  lubrifikimin  e  pjesëve  të  

lëvizshme  të anijeve detare të cilët ftohen me ujë. Vajrat lubrifikues të 

anijeve me ujë formojnë një emulzion kompakt (homogjen) i cili nuk 

shpërlahet nga uji dhe ka veti lubrifikuese të mira. 

 3)  Vajrat  lubrifikues  të  turbinave-  përfitohen  prej  destilateve  të  

naftës  bimore vajore dhe i nënshtrohen pastrimit të kujdesshëm me acid 

sulfurik dhe me elemente për zbardhim. Përdoren për lubrifikimin e 

kushinetave të turbinave.  

      4) Vajrat lubrifikues të kompresorëve-përpunohen në katër tipa : 

Vaji i lehtë për kompresorë ( 6,5 – 7°E50), vaj i mesëm për kompresorë (1,7 

– 2,2 °E100),  

vaj i rëndë për kompresorë ( 2,3 – 2,8 °E100) dhe vaj për frigoriferë (2,0 – 

2,3 °E50).  
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      Vajrat  për  kompresorë  përfitohen  nga  destilatet  më  të  mira  të  naftës  

dhe  i nënshtrohen filtrimit të thellë sepse, të pa pastruar mirë mund të 

shkaktojnë eksplodim.  

      5) Vajrat  për lubrifikim  të motorëve  me djegie  të  brendshme – 

përfshijnë: vajrat  

për motorë, autotraktorë, për motorë të avionëve dhe për cilindra.  

      Vajrat lubrifikues për motorë përdoren për lubrifikimin e motorëve të 

ndryshëm me djegie të brendshme, zakonisht të motorëve stacionarë.  

      Vajrat  lubrifikues  për  autotraktorë,  janë  vajra  me  karakter  distilues.  

Përdoren  për lubrifikimin e motorëve me djegie të brendshme të 

automobilave dhe traktorëve.  

      Vajrat për aviacion janë me viskozitet të lartë të karakterit sekondar, të 

përpunuara prej  llojeve  speciale  të  naftës  më  të  mirë.  Përdoren  për  

lubrifikimin  e  motorëve  të aviacionit (të motorëve me fuqi të madhe 

specifike ).  

      6) Vajrat lubrifikuese për cilindra –përdoren kryesisht për lubrifikimin 

e makinave me avull.  

      7) Mazuti lubrifikues dhe gudroni – janë mbeturina të pa pastruara (me 

përjashtim të mazutit lubrifikues dimëror) me viskozitet të ndryshëm. 

Përdoren për lubrifikimin e kushinetave të akseve të vagonave, akseve të 

qerreve dhe për mekanizma të ngjashme.  

      Një  grup  të  veçantë  të  vajrave  lubrifikues  e  formojnë  vajrat  

detergjente  të  cilët përdoren për pastrimin e motorëve me djegie të 

brendshme. 

 

b) Lubrifikuesit konzistentë (yndyrat) 

      Lubrifikuesit konzistentë janë materie lubrifikuese të trasha të cilat janë 

të përbëra prej  vajrave  të  konzistuara(yndyrave),  mineral,  me  lloje  të  

ndryshme  të  sapunëve. Shpesh quhen graso konzistente ose kallamaze.  

      Përparësia e grasove konzistente në krahasim me vajrat lubrifikues është 

mundësia e ruajtjes (mbajtjes) së lubrifikuesit në çiftëzimet e detaleve të 

makinave që lubrifikohen, pa nxjerrjen e tij nga sistemi që lubrifikohet dhe 

pa derdhjen e lubrifikuesit.  

      Varësisht nga prejardhja dhe përmbajtja këta lubrifikues ndahen në:  

  Mineral  

  Sapunor dhe   

  Të kombinuar  

  

Përfitohet nga mbeturinat e naftës së përpunuar me origjinë parafinore. Është 

fraksion i vajit me dendësi më të lartë dhe i parafinës së ngurtë. Vazelina e 

ka pikën e shkrirjes të ulët (afër 40°C). Për dallim nga kallamazet tjera, edhe 

pas shkrirjes mbetet përmbajtja e mëparshme. Më së shumti përdoret për 
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lubrifikimin e kushinetave të vogla rrotulluese dhe rrëshqitëse, ku depërton 

uji.  

  Yndyrat sapunore. Janë më të rëndësishmet dhe kanë përdorim më të 

gjerë. Janë një lloj tretësire koloidole e një lloj sapuni me vaj mineral dhe 1 

deri në 4% ujë. Vetitë  kryesore  varen  nga  sasia  e  yndyrës,  ndërsa  sapuni  

shërben  si  stabilizues  i tretësirës vaj-ujë. Prodhohen duke e shkrirë sapunin 

e terur në vaj të vluar ose duke i neutralizuar  thartirat  yndyrore  me  bazë  

minerale.  Më  së  tepërmi  përdoren  vajrat  e distiluara ose të rafinuara me 

viskozitet 3,5 deri 60°E50. Sapunet prodhohen nga dhjami shtazor ose vaji 

bimor me ndonjë shtesë bazore. Dendësia e yndyrës rritet me rritjen e sasisë 

së sapunit në të.  

  Yndyrat sapunore ndahen varësisht nga përmbajtja e sapunit në të në :  

kalciumore, të natriumit, të aluminit, të litiumit, etj.  

  Yndyrnt  e  kalciumit.  Përmbajnë  sapune  të  kalciumit  të  ashtuquajtura 

solidose ose të Shtauferit. Nuk janë stabile ndaj temperaturave të larta, sepse 

avullohen dhe shkatërrohen, por janë rezistente në mese me lagështi. 

Përdoren më së shumti për lubrifikimin  e  kushinetave  rrëshqitëse  jo  

shumë  të  ngarkuara  e  që  punojnë  në temperaturë nën 50°C, ku mund të 

depërtojë uji e avulli.  

  Yndyrat  e  natriumit.  Përmbajnë  sapunë  të  natriumit  të  ashtuquajtura 

konstaline.  Kanë  konzistencë më kompakte  se  solidoset  dhe  janë  të  

qëndrueshme në presione dhe temperatura të larta. Zbërthehen me ujë, sepse 

sapuni i natriumit tretet në ujë. Përdoren për lubrifikimin e kushinetave 

rrotulluese ose rrëshqitëse me ngarkesë të mesme dhe të lartë, në të cilat nuk 

depërton uji.  

  Yndyrnt  e  aluminit. Janë të qëndrueshme në ujë dhe në presione të larta, 

por jo në temperatura mbi 100°C. Përdoren për lubrifikimin e mekanizmave 

të ndjeshëm (ndërruesit e shpejtësive, diferencialet, etj.) dhe atyre që punojnë 

në ngarkesa të mëdha dhe që janë në kontakt me ujin dhe avullin e ujit. 

Yndyrat  e  litiumit. Janë të mirë për punë në temperatura të ulëta për çka 

përdoren për lubrifikim të pjesëve në aeroplanë, për lubrifikim në 

lokomotiva dhe  automobila në kushte të dimrit, e sidomos për lubrifikimin e 

motorëve, makinave dhe stabilimenteve në teknikën ftohëse. 
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 c) Materialet tjera lubrifikuese 

      Në  grupin  e  materialeve  tjerë  lubrifikuese  bëjnë  pjesë  materiet  

lubrifikuese  në gjendje të ngurtë, të lëngët dhe të gaztë, tretje të ndryshme 

koloide dhe emulzionet.  

Nga  materialet  e  ngurta  që  shfrytëzohen  si  lubrifikues,  zakonisht  në  

kombinim  me lubrifikues tjerë, përdoren grafiti, liskuni, dysulfidi i 

molibdenit, etj.   

      Lubrifikantët  e  ngurtë. Përdoren  atëherë  kur  nuk  mund  të  arrihet  

lubrifikimi  me vajra ose yndyra përkatëse, p.sh. kur detalet punojnë në 

temperatura të larta ose tejet të ulëta,  apo  nën  presione  të  larta.  Në  këtë  

grup  hyjnë  :  grafiti,  dysulfidi  i  molibdenit, boraksi, sulfidi i bakrit, etj.  

      Të gjithë lubrifikantët e ngurtë kanë fortësi të ulët, ashtu që materiali i 

tillë shpejt shndërrohet në pluhur dhe kapet mirë për sipërfaqet kontaktuese, 

të cilat tani lyhen mirë.  

      Lubrifikantët e ngurtë përdoren për lubrifikimin e kallëpeve farkëtues 

dhe presues, të cilindrave  të  kompresorëve,  kalibrave  për  telëzim,  

kushinetave  që  punojnë  në temperatura të larta, etj.  

 

 

 

 

 

6.3 VETITË KARAKTERISTIKE TË LUBRIFIKUESVE 

       Vetitë karakteristike të lubrifikuesve ndahen në veti fizike dhe kimike.  

      Në vetitë fizike bëjnë pjesë: pamja dhe aroma, dendësia specifike (pesha 

specifike), viskoziteti,  flakëzimi  (temperatura  e  vetëndezjes  dhe  e  

djegies),  pika  e  konzistimit (temperatura e trashjes), etj.  

      Në  vetitë  kimike  bëjnë  pjesë  të  ashtuquajturit:  numri  i  neutralizimit,  

numri  i sapunifikimit,  numri  jodik,  përmbajtja  e  përgjithshme  e  

yndyrës,  përmbajtja  e  ujit, përmbajtja e hirit, etj.  

      Më  të  rëndësishme  janë  karakteristikat  eksploatuese:  a)  viskoziteti  i  

vajrave lubrifikues dhe b) numri i penetracionit i kallamazeve. 

  

a) viskoziteti  i  vajrave lubrifikues  

Viskoziteti  i  vajit  është  rezistenca  e  vajit  (ose  e  lëngjeve  në  

përgjithësi)  ndaj rrjedhjes;  vaji  më  i  trashë  dhe  më  ngjitës  rrjedhë  më  

me  vështirësi-ai  është  më viskoz.  

      Viskoziteti i vajit është një nga karakteristikat më të rëndësishme të tij, 

sepse nga viskoziteti varet fuqia e bartjes së sipërfaqeve fërkuese të pjesëve 

ndërmjet  veti, konsumimi i këtyre sipërfaqeve dhe vetë konsumimi i vajit. 
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Megjithatë, me rritjen e shpejtësisë së lëvizjes rritet edhe rezistenca e 

brendshme inter molekulare (fërkimi) në  vaj  për  çka  nxehen  dhe  bëhen  

më  të  rrjedhshëm  (u  bie  viskoziteti)  prandaj,  për  këtë arsye, te 

shpejtësitë më të mëdha përdoren vajra më të rrjedhshëm (vajra me 

viskozitet më të vogël), ndërsa te shpejtësitë më të vogla vajra më viskoz (më 

të trashë). 

Me ndryshimin e temperaturës ndërron edhe viskoziteti: me rritjen e 

temperaturës ai bie, ndërsa me uljen e temperaturës viskoziteti rritet.  

      Viskoziteti  përcaktohet  me  anë  të  viskozimetrave.  Në  Europë  (me  

përjashtim  të Anglisë)  matet  me  anë  të  viskozimetrit  të  Englerit  dhe  

shenohet  me  shkallë  Engler (shenja  :  °E):  Viskoziteti  i  Englerit  është  

numër  relativ  i  cili  fitohet  me  anë  të krahasimit  të  kohës  së  rrjedhjes  

së  një  sasie  të  caktuar  të  vajit  që  provohet  nga viskoziteti standard i 

Englerit, me kohën e rrjedhjes së një sasie të njejtë të ujit dhe në temperaturë 

të njejtë(20°C , 50°C dhe në 100°C).  

      Në  Angli  viskoziteti  matet  me  viskozimetrin  e  Redvudit  dhe  në  

mënyrë  direkte shpreh  kohën  e  rrjedhjes  së  një  sasie  të  saktë  të  vajit  

që  provohet,  në  sekonda  të Redvudit  (shenja:R),  ndërsa  në  Amerikë  

matet  me  viskozimetrin  e  Sajboldit  dhe shprehet me sekonda të Sajboldit 

(shenja: S ). Edhe në këto raste temperatura e matjes së viskozitetit është 

20°C, 50°C ose 100°C, e sipas Englerit kjo temperaturë shenohet në shenjën  

e  viskozitetit  –  si  indeks:  p.sh.  2°E20  (lexohet:  dy  shkallë  të  Englerit  

në temperaturë 20°C), ose 5°E50 (pesë shkallë të Englerit në temperaturë 

50°C), etj.  

      Viskozitetet  e  Englerit,  Redvudit  dhe  Saiboldit  janë  viskozitete  

relative.  Krahas këtyre, me viskozimetra të posaçëm (sipas Vogelit,  Osagut, 

Heplerit, Lavacekut, etj.) përcaktohet viskoziteti absolut i ashtuquajtur 

kinematik, i cili shprehet me njësi të cilat quhen stoike (shenja: St).  

      Në mes të viskoziteteve të përmendura, me kusht që të krahasohen në 

temperatura të njëjta, ekziston ky raport:  

      

    1 St=0,076°E,  

    1 R=29,3°E,  

    1 S=35,5°E.  

      Te  vajrat  e  mirë  viskoziteti  nuk  guxon  të  ndryshojë  në  mënyrë  të  

hovshme  gjatë ndërrimit të temperaturës së punës. Kjo veti te vajrat çmohet 

me të ashtuquajturin indeks i viskozitetit. Indeksi i viskozitetit përcaktohet 

me anë të krahasimit të vajit që provohet me përzierjen e vajrave më  të  mirë 

të  Pensilvanisë të  cilëve u është  dhënë  indeksi i viskozitetit 100 dhe 

vajrave më të dobët të Teksasit të cilëve u është dhënë indeksi i viskozitetit 

0. Për auto vajra indeksi i viskozitetit nuk duhet të jetë nën 50, e për avio 

vajra nën 90. 
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b) Numri i penetracionit të kallamazeve 

  Rezistenca  e  penetracionit  është  rezistenca  e  depërtimit  të  gjilpërës 

standarde  (të  penetracionit  )  në  graso  konzistuese.  Sa  më  e  butë  që  

është  grasoja konzistuese, aq më thellë do të depërtoj gjilpëra konzistuese: 

penetracioni( depërtimi i gjilpërës penetracione ) do të jetë më i madh, 

ndërsa numri i penetraciont, me të cilin shprehet penetracioni, do të jetë më i 

vogël. 
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VII. Në lidhje me Rezultatin Mësimor Nr.7:  

RM7 – Nxënësi përshkruan llojet e fluideve punuese, ajri, uji, gazi,  

mënyrën e përdorimit dhe përfitimit...orë 

 

 
- Dalloj fluidet punuese: ajri, uji, gazi. 

- Përzgjedhja e fluideve punuese: ajri, uji, gazi. 

- Përshkruaj përdorimin e fluideve punuese: ajri, uji, gazi. 

- Përzgjedhja e mënyrës se përdorimit te fluideve punuese: ajri, uji, gazi. 

- Shpjegoj përfitimin e ajrit te komprimuar . 

- Demonstrimi i përfitimit te ajrit te komprimuar . 

 

 

7.1 AJRI 

  

 
  

 Ajri si përzierje e shumë gazrave ka fitua të drejtën në teknikë të jetë si gaz 

me prioritet  dhe  të  përdoret  më  së  tepërmi  si  gaz  teknik.  Përdorimi  i  

tij  në  shumicën  e rasteve bëhet në presione të rritura. Ajri i komprimuar, si 

fluid energjetik, në teknikë ka rol të rëndësishëm. Përsosja  e kompresorëve 

dhe pajisjeve për ajër të komprimuar, e me te  edhe  e  materialeve  që  

përdoren,  ka  bë  që  aparaturat  për  ajër  të  komprimuar  të aplikohen në 

lëmi të reja të ndryshme, në industri dhe në teknikën procesore. Fushat e 

përdorimin janë aq të gjëra, sa që është vështirë të përshkruhen të gjitha.  
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7.2       VETITË FIZIKO-KIMIKE  

 

Masa molekulare                                                           Majr= 28,95[kg/kmol]  

Dendësia në 1,033 bar dhe 
0
C                                       ρ= 1,293 kg/m

3
 

Konstanta gazore                                                          R = 287 J/(kgK)  

Kapaciteti specifik i nxehtësisë në 20
o
C dhe1,033 bar cp = 1,00 kJ/(kgK)  

                                                                                          cv = 0,72 kJ/(kgK)  

Raporti                                                                                   cp/cv = 1,4 

Viskoziteti në 0˚C dhe 1,033 bar                                                173 ·10
6
 P  

Temperatura e vlimit                                                                 78 deri 81 K  

Nxehtësia e avullimit gjatë  1 bar                                               r = 197 kJ/kg  

Dendësia e ajrit të lëngësht gjatë  -195˚C                      ρ = 861 kg/m
3
 

Koeficienti i përcjellësh. së nxehtësisë gjatë 0˚C dhe 1 barλ= 0,0245 Ë/(mK)  

Parametrat kritik: temperature                                                      132,25 K  

                               shtypja                                                             37,74 bar  

                              dendësia                                           310 deri 350  kg/m
3
 

 

   Siç është theksua në hyrje, për ajrin është shkrua mjaft dhe është analizua,  

qoftë nëse janë dhënë shënime si për gaz ose i analizuar si ajër i lagësht në 

disa procese të këmbimit të nxehtësisë dhe materies (lëngështimi, 

klimatizimi, tharja  e të ngjashme.), në të cilin rast ai është materie punuese.  

  Në kushte normale ajri është në gjendje gazi dhe sillet sipas ekuacionit të 

gjendjes së gazrave ideale, dhe në funksion të temperaturës dhe presionit. 

Meqenëse ajri shpesh përdoret si i  komprimuar, do të jepet pamja e disa 

ndërrimeve karakteristike të gjendjes, të cilat hasen më së shumti në 

praktikë. 
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7.3 PRODHIMI I AJRIT TË KOMPRIMUAR 

   Kompresorët  shërbejnë  për  ngjeshjen  dhe  transportimin  e  ajrit,  

gazrave  dhe avujve në përgjithësi. Në përdorim janë kompresorët:  

me piston, rrotacion, me vida dhe turbo kompresorët.  

  Principi  i  shtypjes  te  makinat  pistonike  është  mënyra  më  e  vjetër  e  

ngjeshjes. Shtypja  arrihet  përmes  ndryshimit  të  vëllimit.  Dukuria  e  

masave  inerciale  kushtëzon numër  të  vogël  të  rrotullimeve  gjatë  punës.  

Me  vendosjen  në  rend  të  cilindrave relativisht të vegjël, praktikisht mund 

të arrihet rritje e pakufishme e shtypjes. Arrihen shtypje deri në 1000 bar dhe 

kapacitete deri në 25000 m
3
/h. Kërkesat për hapësirën montuese dhe të 

masave të makinave janë relativisht të mëdha dhe  varen nga tipi dhe 

kapaciteti i kompresorëve. 

Kompresorët rotacional punojnë në principin e kompresorëve me pistona. 

Shtypja arrihet gjithashtu përmes ndryshimit të vëllimit. Masat inerciale, të 

cilat lajmërohen, janë kryesisht të vogla dhe për këtë mund të arrihen 

rrotullime më të mëdha. Kapaciteti i këtyre  kompresorëve  sillet  nga  100-

8000  m
3
/h.  Hapësira  montuese  që  zënë  këta kompresor është më e vogël 

se te kompresorët pistonik.  
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  Kompresorët filetorë punojnë me dy akse,  praktikisht me dy kërmij të 

ingranuar të  cilët  rrotullohen  në  cilindrin  e  përbashkët.  Ajri  shtypet  

aksialisht.  Shtypja  për  një shkallë arrin deri në 4 bar, ndërsa kapaciteti nga 

900-15000 m
3
/h. Numri i rrotullimeve sillet  brenda kufinjëve  5000 deri 

25000 o/min.  

  
  Turbokompresorët  janë  krejtësisht  ndryshe  dhe  për  përdorime  tjera.  

Ekziston raport  krejtësisht  i  ndryshueshëm  në  mes  kapacitetit,  presionit  

dhe  numrit  të rrotullimeve. 
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Për të zgjedhë llojin e kompresorit për përdorim vlejnë:  

  

Kompresorët pistonik                                     për presione  të larta,   

                                                                          kapacitet të vogël dhe të mesëm  

  

Kompresorët rrotacional                        presione të mesme, kapacitet të vogël    

                                                                                    dhe të mesëm  

  

Kompresorët filetor                             presione të mesme, kapacitet të mesëm  

  

Turbokompresorët                                            presione të ulëta dhe të mesme,    

                                                                           kapacitet të mesëm dhe të madh  

  

  Kompresorët  pistonik  punojnë  me  proces  të  njohur  rrethor.  Gjatë  

procesit të ngjeshjes lirohet sasi e nxehtësisë. Për shkak të kohës shumë të 

shkurtë të ngjeshjes (1/4 e sekondës dhe më pak) nuk është e mundur me 

largu në moment sasinë e nxehtësisë e cila  krijohet  gjatë  ngjeshjes.  Për  

këtë  arsye  për  arritjen  e  presioneve  më  të  larta shfrytëzohet ngjeshja 

shumë shkallëzore dhe ftohja e ajrit në mes shkallëve.  

  Mënyra  më  efikase  për  me  iu  largua  temperaturave  të  larta  është  

ngjeshja shkallëzore.  Në  këtë  rast  ajri  do  të  ngjishet  në  cilindër  gjithnjë  

deri  sa  të  arrihen temperaturat e lejuara. Pas kësaj ajri i tillë i ngjeshur në 

temperaturë të lartë përcillet nëpër ftohës. Ajri kështu i ftohur, futet në 

shkallën e dytë për ngjeshje të mëtutjeshme.  

Pas secilës ngjeshje mund të vendoset mes ftohësi (p.sh. për ngjeshje tre 

shkallëzore ose më shum shkallëshe).  

  Përveç rritjes së shkallës së shfrytëzimit dhe shfrytëzimit më të mirë të 

energjisë për punë të kompresorëve pistonik, gjatë ngjeshjes shumë 

shkallëzore lajmërohet edhe kursimi në punë. 
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7.4 PËRCAKTIMI I MADHËSISË (KAPACITETIT) TË 

KOMPRESORIT  

   Harxhimi  i  ajrit  në  disa  vende  pune,  ose  vendet  ku  merret  është  

masë  për  të përcaktua kapacitetin e kompresorit. Tabela 1 në vazhdim 

përmban shënime orientuese për harxhimet e ajrit dhe për presionet në vende 

të ndryshme të punës gjegjësisht për vegla. Nga përvoja dhe nga shënimet e 

marrura gjatë eksploatimit, shihet se nuk janë të gjitha veglat, gjegjësisht 

harxhuesit, njëkohësisht në punë.  

Tabela 1. 

 
 

Te aparaturat e mëdha kompresorike është e këshillueshme që kapaciteti i 

caktuar (rrjedhja) të ndahet në dy kompresor. Ndarja e kapaciteteve ka 

përparësi sepse në rast të defektit në njërin kompresor, ka mundësi të 

punohet me kompresorin tjetër me kapacitet të zvogëluar.   

  Për kapacitete të mëdha çdo zgjërim i aparaturës duhet të kalkulohet mirë, 

ngase nuk  ka  llogari  të  bëhet  ndonjë  rekonstruktim  apo  zgjërim  për  më  

pak  se  50%  të kapacitetit ekzistues. Humbjet e pashmangshme janë në 

rrjetin e gypave, në rezervoar dhe në kompresor dhe sillen rreth 10%.  
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7.5 MONTIMI I KOMPRESORIT DHE RREGULLIMI 

AUTOMATIK 

  

  Hapësira  në  të  cilën vendoset  kompresori  ose  më  shumë  kompresor  

(stacioni i kompresorëve),  duhet  të  jetë  mirë  dhe  përherë  e  ajrosur.  

Puna  e  kompresorëve  dhe motorëve ngasës e nxehë ajrin në atë lokal. Për 

atë duhet të sigurohet që ajri i nxehtë të ketë dalje në pjesën e sipërme të 

lokalit ashtu që ajri i nxehtë të del në atmosferë, dhe në pjesën më të poshtme 

të lokalit të ketë hyrje për ajër të freskët.  

 

  Rregullimi me ndërprerje  
  

  Ky  rregullim  përbëhet  në  atë  që  kompresori  kohë  pas  kohe  pushon.  

Elektro ndërprerësi  ndërpret  elektromotorin  kur  të  arrihet  presioni  më  

parë  i  rregulluar.  Me gjithat elektromotori edhe më tej rrotullohet i 

pangarkuar ashtu që harxhon dukshëm më pak energji elektrike, me të cilën 

rast zvogëlohen shpenzimet e repartit.  

 

  a) Rregullimi me ecje të zbrazët  

  

  Ky lloj i rregullimit është metoda më e shpeshtë dhe më e preferuar. 

Kompresori pajiset me ndërprerës automatik të presionit i cili e kalon punën 

e kompresorit në ecje të zbrazët, ndërsa ajri i komprimuar  merret nga 

rezervuari. Kur të arrihet, gjegjësisht  të bjerë presioni deri në kufirin e 

poshtëm, kompresori aktivizohet dhe fillon ngjeshja e ajrit.   

   

b) Rregullimi i numrit të rrotullimeve  

  

  Gjatë mbushjes së pandërprerë të rezervuarit ndërron numri i rrotullimeve. 

Ky lloj i rregullimit haset shpesh te kompresorët e fuçive të mëdha. 

 

Rezervuarët e ajrit të komprimuar  

 

   Prodhimi dhe përgatitja e rezervuarëve për ajër të komprimuar duhet të 

bëhet në pajtim me rregullat për enët nën presion. Në përgjithësi rezervuari i 

ajrit të komprimuar duhet të shërbejë si rezervë për shpenzime të ndryshme 

të ajrit, si dhe pranues i ajrit nga kompresori. Rezervuari i ajrit të 

komprimuar duhet të jetë rrjedhës dhe kurrsesi të jetë i lidhur  me  ndonjë  

përfundim  të  rrjetit  të  gypave.  Më  shumë  rezervuar  të  ajrit  të 

komprimuar duhet të lidhen njëri pas tjetrit (lidhja në rend). Me qëllim që të 
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zënë më pak hapësirë te aparaturat e mëdha, zakonisht rezervuarët vendosen 

vertikalisht. Pjesët lidhëse,  rregullatorët  e  presionit  dhe  valvolat  

siguruese,  pastaj  manometrat  si  dhe ndarësit e ujit nga vaji vendosen sipas 

rregullave për ato pajisje. 

 

  

  
 

 

7.6 VAKUMI 

   Në kuptimin termodinamik vakuumi mund të konsiderohet  ajri i 

shpërndarë, dhe si  i  tillë  sillet  sipas  ligjeve  të  njëjta  të  sjelljes  së  ajrit.  

Por  për  disa  specifika  gjatë përdorimit, prodhimit dhe eksploatimit 

vakuumi analizohet ndryshe nga ajri, bile është zhvillua lëmia teknike e 

quajtur teknika vakumore. Aplikimi është mjaft i gjerë dhe atë nga fusha e 

teknikës procesore, termoteknika dhe termo energjetika deri te medicina.  

 

Pajisjet për vakum  
   

Për kërkesa të veçanta, siç janë kërkesat në sallat e operacioneve, është e 

nevojshme të arrihet vakum për afërsisht 0,2 bar për aparaturë. Për nevoja të 

drenazheve në mjekësi kërkohet vakum prej rreth 0,9 bar.   
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   Në objektet medicinale  zakonisht instalohen aparatura për të 

ashtuquajturin vakum të lartë. Vakum pak më i ulët  mund të arrihet me 

valvola rregulluese dhe nuk ka nevojë për pajisje shtesë.   

   Aparaturat  për  vakum  për  nga  konstruksioni  dhe  puna  janë  shumë  të  

ngjashme  me pajisjet për ajër të komprimuar. Për shkaqe sigurie të repartit 

është e nevojshme që çdo herë të instalohen dy vakum pompa. Vendosja e  

ndërprerësit vakumor siguron kyçjen dhe ç’kyçjen e pompës vakumore. 

Pompat vakumore punohen fabrikisht me rezervuarët vakumor ose montohen 

pastaj afër tyre. Ftohja e  pompës vakumore bëhet me  ajër  të rrethinës. Për 

këtë pompat vakumore montohen  në hapësirat me temperatura të ulëta. 

   Ajri  të  cilin  e  thithë  pompa  vakumore  përcillet  me  gypa  në  

atmosferë.  Vëllimi  i rezervuarëve vakumor të zakonshëm të montuar me 

pompa ajër-vaj është kryesisht nga 20, 40, 100, 150, 250 dhe 350 litra. 

 

 

7.7 UJI 

7.7. 1. Kuptimet themelore mbi ujin 

  

  Qarkullimin e ujit në natyrë e quajmë cikël hidrologjik. Me avullim nga 

sipërfaqet e mëdha të ujit (oqeaneve, deteve, liqenjve, lumenjve e të ngj.), 

tokës dhe bimëve, uji kalon në shtresat e sipërme të atmosferës ku 

kondensohet në formë të mjegullave,  ashtu që kthehet përsëri në tokë si të 

reshura atmosferike (shiu, bora).  

   Gjatë kalimit nëpër atmosferë uji tretë gazra të ndryshme që gjenden në 

ajër si që është oksigjeni dhe dyoksidi i karbonit, si dhe disa gazra mjaft të 

dëmshëm si që janë oksidet e sulfurit dhe azotit, por mbledhë edhe papastërti 

të ndryshme si që janë grimcat e tymit, pluhurit, baktereve e të ngjashme. Në 

vazhdim në rrugën e tij nëpër shtresat e ndryshme të tokës deri te ndonjë 

shtresë e fortë e cila nuk e lëshon ujin, uji tretë kripëra të ndryshme  si 

kripërat e natriumit, kalciumit,  magneziumit, hekurit dhe manganit, si dhe 

disa materie organike, ashtu që në natyrë nuk gjendet asnjë herë i pastër. 
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Uji është bashkëdyzim  kimik  i  hidrogjenit dhe oksigjenit  (H2O). Është 

lëng pa ngjyrë, në +4°C e ka dendësinë më të madhe (në shkencë kjo është 

përvetësuar si njësi).  

Uji karakterizohet me kapacitet  termik më të madh (nxehtësi specifike më të 

madhe nga të  gjitha  materialet  në  natyrë:  në  +15ºC  nxehtësia  specifike  

e  ujit  është  1 kcal/kg=4185,8511 kJ/kg), e me avullimin e tij avulli i 

formuar i tej ngrohur e ka edhe më të madhe nxehtësinë specifike(varësisht 

nga shtypja dhe temperatura e avullit të ujit të tejngrohur). Uji në shtypje 

normale (760 mm Hg=1 atm=10,133 kN/cm
2
) ngrihet në 0°C, ndërsa vlon në 

100°C. Nxehtësia e avullimit të ujit (e domosdoshme që 1kg ujë me 

temperaturë fillestare 0°C e me shtypje 760 mm Hg të avullojë tërësisht: të 

shndërrohet në të ashtuquajtur avull i thatë) është 539 kcal/kg.  

  Uji  është  tretës  i  mrekullueshëm  për  shumë  acide  dhe  baza.  Kripërat  

dhe bashkëdyzimet organike, p.sh. sheqeri, acetoni, yndyrërat dhe 

hidrokarburet treten dobët në  ujë.  Prej  gazeve,  në  ujë  treten  dobët  

hidrogjeni,  azoti,  oksigjeni  dhe  deri  diku dyoksidi i karbonit,  amoniaku, 

gazi klorhidrik dhe squfuror. Uji formon hidrate p.sh. me  kripëra.  Shumë  

herë  luan  rolin  e  katalizatorit.  Tretjet  në  ujë  të  shumë  acideve, bazave 

dhe kripërave e përcjellin rrymën elektrike, sepse në to gjenden jonet në të 

cilat shkatërrohet materia e tretur në ujë.                                                                                                            

Uji i rëndë është ujë i cili përmban përbërës të ujit me dendësi më të madhe, 

me peshë molekulare 20, në përbërjen e të cilit nuk bënë pjesë hidrogjeni i 

zakonshëm (H2), por izotopi i tij –hidrogjeni i rëndë ose deuteriumi (D2), me 

peshë atomike 2.  Uji i rëndë përfitohet me distilimin paralel të ujit, gjatë 

elektrolizës së tij. Temperatura e vlimit të ujit të rëndë është 101,42°C, e 

ngrinë në + 3,8°C. E ka dendësinë më të madhe jo në +4°C, por në 11,6°C. 

Në 5 litra ujë të zakonshëm gjenden rreth 3 mililitra ujë i rëndë.  Tani  për  

tani  uji  i  rëndë  përdoret  si  ngadalësues  në  reaksionet  nukleare  në 

reaktorë atomik dhe si eksploziv në bomba hidrogjenike, e parashikohet që 

brenda një kohe të shfrytëzohet si karburant në pajisjet termonukleare për 

përfitimin e energjisë. 

Uji ka rëndësi jashtëzakonisht të madhe në jetën ekonomike e komunale. Me 

një fjalë,  ai  është  shkak  dhe  burim  i  jetës.  Sasi  të  mëdha të ujit  

shpenzohen  në  industri, ekonomi dhe nevoja shtëpiake. Sasi mjaft e madhe 

e ujit shpenzohet gjatë veprimeve të ndryshme industriale, p.sh. për 

prodhimin e avullit të ujit, për ftohje, për tretje, për larje dhe operacione 

tjera. Gjatë fabrikimit të shumë prodhimeve, p.sh. gjatë përpunimit të 

metaleve dhe shumë punimeve tjera, sasia e ujit të shpenzuar për nga pesha 

shumë herë e tejkalon peshën e prodhimeve finale të fituara. Një sasi e 

madhe e ujit shndërrohet në ujë të papastër me ndyrësira të ndryshme 

joorganike. Për shkak të kërkesave për sasi të mëdha të ujit, si dhe për 
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shkaqe tjera, fabrikat kimike zakonisht ngriten afër burimeve të ujit  ose  

kalimeve  tjera  të  ujit.  Për  shkak  të  zhvillimit  të  hovshëm  të  industrisë,  

urbanizmit dhe kërkesave për largimin e fabrikave nga vendbanimet, gjetja e 

burimeve të reja të ujit gjatë kohës është duke u bërë problem serioz, si për 

zhvillimin e industrisë së  re,  ashtu  edhe  për  zgjerimin  e  asaj  ekzistuese.  

Njëkohësisht  sasi  gjithnjë  e  më  të mëdha të ujërave të papastër e  ndotin 

tokën  dhe shkatërrojnë florën e faunën në lumenj e liqene. 

Problemi për furnizim të industrisë me ujë në kohën e sotme  po bëhet 

gjithnjë e më serioz edhe për arsye se industria bënë kërkesa për sasi edhe 

më të mëdha  të ujit sa më të pastër. Meqenëse ujërat natyrore nga lumenjtë 

dhe burimet nuk i plotësojnë çdo herë  kërkesat,  uji  para  shfrytëzimit  në  

industri  në  shumicën  e  rasteve  përgatitet  dhe përpunohet me anë të 

pastrimit. 
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7.8 GAZRAT 

  Gazet  janë aq vitale sa uji dhe energjia elektrike edhe në jetën  përditshme. 

Oksigjeni, azoti, argoni, ksenon, neoni dhe kripton prodhohen nga ajri. 

Dioksidi i karbonit kryesisht mblidhet nga mbetjet e operacioneve industriale 

dhe pastrohet. Në disa raste ai prodhohet edhe nga burimet natyrore 

nëntokësore. Hidrogjeni dhe acetilen prodhohen kimikisht. Helium nxirret 

nga burimet nëntokësore. 
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