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I. Në lidhje me Rezultatin Mësimor Nr.1:  

RM1 –Nxënësi njeh makinat metalpërpunuese 

 

 

- të dallojë veçoritë dhe përshkruajëë sistemin e procesit të përpunimit 

në makinat metalpërpunuese, 

- të tregojë llojet e torneve, karakteristikat konstruktive dhe funksionin 

e tyre, 

- të tregojë llojet e instrumenteve metalpërpunuese  për tornim, 

materialin dhe përzgjedhjen e tyre, 

- të përshkruajë  parimet e përpunimit dhe parametrat e regjimit të 

punës në torno, 

- të tregojë llojet e frezave, karakteristikat konstruktive dhe funksionin 

e tyre,  

- të tregojë llojet e instrumenteve metalpërpunuese për frezim, 

materialin dhe përzgjedhjen e tyre, 

- të përshkruajëë parimet e përpunimit dhe parametrat e regjimit të 

punës në freza, 

- të tregojë llojet e makinave të ratifikimit, veçoritë konstruktive dhe 

funksionin e tyre, 

- të tregojë llojet e instrumenteve metalpërpunuese për ratifikim, 

materialin dhe përzgjedhjen e tyre,  
- të përshkruajë parimet e përpunimit, parametrat e regjimit të punës në 

procesin e ratifikimit. 
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1.1. Veçoritë dhe procesi i përpunimit në makinat 

metalpërpunuese 
 

Makinat metalprerëse përbëhen nga mekanizma mjaft kompleks, që 

shërbejnë për të kryer lëvizjekryesore dhe ndihmëse të domosdoshme për 

përpunimin e detaleve. 

Makinat metalprerëse janë të tipeve dhe dimensioneve të ndryshme, prandaj 

klasifikimi i tyre është i ndryshëm. 

Në varësi të llojit të lëvizjes kryesore, makinat metalprerëse ndahen në:  

- makina me lëvizje kryesore rrotulluese, 

- makina me lëvizje kryesore drejtvizore. 

 

Në varësi të madhësisë, makinat metalprerëse ndahen në: 

- të lehta, me peshë deri në 10 tonelata, 

- të mesme, me peshë prej 10-30 tonelata, 

- të rënda,me peshë prej 30-100 tonelata. 

 

Në varësi të mënyrës së drejtimit(dirigjimit), makinat metalprerëse ndahen 

në: 

- manuale, 

- gjysmautomatike, 

- automatike. 

Në varësi të shkallës së precizitetit (saktësisë), makinat metalprerëse ndahen 

në: 

- normale, 

- precize, 

- me precizitet të lartë. 

 

Në varësi të karakterit (llojit)  të punimeve që kryhen, respektivisht në varësi 

të mundësisë teknologjike, dallohen: 

- makina tornuese, 

- makina frezuese, 

- zdruguese, 

- makina shpuese, 

- makina rektifikuese(retifikuese), 

- makina sharruese, 

- makina për përpunime të veçanta etj. 

 

Në varësi të përdorimit: 

- universale dhe 

- speciale. 
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Vlen të theksohet se në literaturë mund të gjenden edhe klasifikime tjera, por 

klasifikimi më i përgjithshëm bazohet në karakterin e punimeve që kryhen 

dhe në procesin  themelor teknologjik. Vende të ndryshme që prodhojnë 

makina metalprerëse i kanë edhe kriteret e tyre për klasifikimin e makinave 

metalprerëse. Natyrisht se për secilin kriter të klasifikimit ekzistojnë edhe 

mënyrat e shenjimit dhe markimit.  

Esenca e teknologjisë së përpunimit të elementeve makinerike bazohet në 

shfrytëzimin e njëpasnjëshëm të metodave të ndryshme teknologjike duke 

vepruar në copën përpunuese me qëllim që rezultati përfundimtar të arrihet 

paraprakisht, nga ana e konstruktorit, formës së projektuar, dimensioneve 

dhe kualitetit të sipërfaqeve. Në të njëjtën kohë, teknologjia e përpunimit të 

detaleve makinerike nënkupton zgjedhjen dhe shfrytëzimin adekuat të gjitha 

mjeteve dhe faktorëve të cilët marrin pjesë në procesin e përfitimit të 

prodhimit të gatshëm. 

Përpunimi me prerje zhvillohet në sistemin përpunues elementet e të cilit 

(makina,instrumenti metalprerës, pajisjet ndihmëse, copa përpunuese, mjetet 

për ftohje dhe lubrifikim)kanë karakteristikat e tyre në çdo proces individual, 

kjo do të jetë pjesë e shqyrtimit të veçantë. 
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1.2. Llojet e tornove, karakteristikat konstruktive dhe 

funksioni i tyre 
 

Tornimi është një nga proceset kryesore të përpunimit me heqje ashkle, që 

kryhet në makinat tornuese (tornot). 

 

Tornot i ndajmë në: 

1. sipas tipit të prodhimit:  

 tornot për prodhim individual, serik dhe masiv, 

2. sipas gjerësisë së mundësive teknologjike:  

 universale dhe speciale, 

3. sipas pozitës se boshtit kryesor:  

 horizontale dhe vertikale, gjegjësisht tornot me bosht horizontale 

dhe vertikal, 

4. sipas numrit të boshteve:  

 një boshtore dhe shumë boshtore, 

5. sipas nivelit të automatizimit dhe mekanizimit të lëvizjes:  

 jo automatike, gjysmë automatike dhe automatike, 

6. sipas mënyrës se drejtimi:  

 me drejtim konvencional (mekanik, hidraulik, elektrik, mekanik) 

dhe me drejtim NC dhe CNC. 
 

Me tornim mund të përgatiten detale (pjesë)  që kanë: 

- sipërfaqe cilindrike dhe konike, 

- sipërfaqe të profiluara,  

- kanale të formave të ndryshme,  

- fileta, etj. 

 

 

 

Fig.1.1. Makina tornuese universale 
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Fig.1.1.1 Elementet perbërse të tornos universale 

 

 

Tornot janë makinat më të përhapura për përpunimin e metaleve me 

prerje, meqë shumica e elementeve të makinave paraqesin trupa 

rrotullues. 

 Në fondin e përgjithshëm të makinave metalprerëse, tornot 

përfaqësohen me  afro 50%  të numrit të përgjithshëm.  

Llojet e tornove janë: 

- torno e thjeshtë, 

- torno universal, 

- torno ballore, 

- torno vertikal(karosel), 

- torno kopjues, 

- torno revolver, 

- torno gjysmautomatik, 

- torno automatik, 

- torno special, 

- torno me dirigjim kompjuterik CNC. 

 

Vlen të theksohet se pavarsisht nga lloji i tornos, të gjithë përdoren për 

përftimin e pjeseve rrotulluese. Lëvizjen kryesore e kryen pjesa ndërsa 

ate të hapit, vegla prerëse (thika), figura në vazhdim. 
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a) b) 

Fig.1.2. Tornimi: a) i jashtëm gjatësor, b) i brendshëmgjatësorë 

 

Edhe pse tornot në përgjithësi dallohen për nga karakteristikat konstruktive 

dhe funksionale, megjithatë ekzistojnë disa pajisje dhe mekanizma që janë të 

përbashkët për të gjithë llojet e tornove dhe këto janë: 

 bazamenti  

 burimi i energjisë (elektromotori), 

 transmetuesi i lëvizjes kryesore, 

 transmetuesi i hapit, 

 mekanizmat për manipulim me dorë, 

 pajisjet për ftohje të pjesës dhe vajosjes, 

 pajisjet për shtrëngim të pjesës dhe veglës. 

 

Në varësi të lëvizjes së veglës prerëse(thikës), dallohet: 

 a) tornimi ballor, 

 b) tornimi gjatësor, (fig. 1.3). 

 

 
a) 
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b) 

Fig.1.3. Tornimi: a) ballor, b) gjatësor 

 

 

 

Me lëvizjen tërthore të veglës prerëse(thikës) mund të realizohen lloje të 

ndryshme të perpunimit me tornim, si p.sh. përpunimi i skajeve, prerja, 

përpunimi  kanaleve të ndryshme të profiluar, ndarja në pjesë më të vogla 

etj. 

 

 

1.3. Llojet e instrumenteve metalpërpunuese  për tornim, 

materiali dhe përzgjedhja e tyre 
 

Llojet e ndryshme të tornove që u përmendën mëlartë krijojnë mundësinë e 

përpunimit të një diapazoni të gjerë të pjesëve nga aspekti i formës dhe 

vetive të ndryshme.   Për realizimin e këtijë qëllimi, përveç makinës 

metalprerëse duhet të përdoret edhe vegla prerëse adekuate-thika për tornim. 

Sot përdoren lloje të ndryshme të thikave nga aspekti i vetive konstruktive  

dhe materialit  që prodhohen. 

 

Në varësi të formës thikat mund të jenë: të drejta, të lakuara (këthyera), të 

zgjatura etj.   

 

Në varësi të cilësisë (kualitetit) të sipërfaqes së përpunuar dallohen: 

 thika për tornim të ashpër (vrazhdë-zgrosimi), 

 thika për tornim të pastër (final-finicioni-finitura). 
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Në varësi të formës së seksionit tërthor të trupit të thikës dallohen: 

- thika me prerje tërthore këndrejtë, 

- thika me prerje tërthore katrore, 

- thika me prerje tërthore rrethore. 

 

Në varësi të llojit të përpunimit dallohen: 

- thika për përpunim të jashtëm, 

- thika për përpunim të brendshëm. 

 

Instrumentet metalprerëse përbëhen nga: 
- Çeliqet shpejtprerëse, 
- Metalet e forta, 
- Qeramika për instrumente prerëse, 
- Materialet super të forta për instrumente prerëse, etj. 

 

Përzgjedhja e instrumenteve metalprerëse bëhet varësisht nga forma 

konstruktive e detalit që përfitohet dhe lloji i materialit që përpunohet. 

 

 

 

 
 

Fig.1.4. Elementet përbërse të thikës 

 

Llojet e thikave tornuese 

Ekzistojne shumë lloje të thikave tornuese që mund të ndahen në disa 

mënyra. 

Sipas formës themelore, thikat tornuese mund të jenë (fig. 1.5): 

a) Të drejta 

b) Të lakuara, dhe 

c) Formë grepi. 
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a)                        b)                     c) 

 
Figura 1.5: Format e thikave tornuese:  

a) të drejta,  b) të lakuara,  c) formë grepi 

 

Sipas mënyrës së përpunimit: 

• Thikë e punuar prej një pjese (tërësisht e punuar me kokën dhe trupin, 

(fig. 1.6) 

• Thikë me pllakë të salduar 

• Thikë me pllaka prerese të lidhura me bulon. 

 
Figura 1.6: Thikat e punuara prej një pjese 

 

 
Figura 1.7: Thikë me pllakë prerese 

 

Sipas pozitës së tehut prerës (fig. 1.8): 

• E majtë 

• Ballore 

• E djathtë 
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Figura 1.8: Format e thikave sipas pozites se tehut 

 

 

Sipas kualitetit të sipërfaqes punuese: 

o Thika për përpunim të ashpër 

o Thika për përpunim të pastër 

Sipas formës së prerjes tërthore të trupit të thikës: 

o Thika me prerje tërthore kënddrejtë 

o Thika me prerje tërthore katrore 

o Thika me prerje tërthore rrethore 

Sipas llojit të përpunimit: 

o Për përpunim të jashtëm (fi gura 1.9a) 

o Për përpunim të brendshëm (fi gura 1.9b) 

o Për perpunim terthore 

o Per përpunim profilor 

o Për hapjen e filetës 

 
a) b) 

Figura 1.9: a) Format e thikave per perpunim të jashtëm dhe b) thikat për  

përpunimtë brendshëm 
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Sipas materialit të tehut prerës mund të jenë prej: 

• Çelikut për vegla, 

• Çelikut shpejt-prerës (figura 1.10) 

• Metalit të fortë, 

• Materiale qeramike dhe 

• Diamanti 

 

 
 

Figura 1.10: Thikat tornuese nga çeliku shpejt-preres 

 

Sipas konstruksionit ekzistojne thika: 

• Standarde 

• Speciale 

Sipas ndarjeve mund të ekzistojnë një numër i madh i thikave të ndryshme 

tornuese. Ndërmjet veti dallohen sipas formes, madhësisëdhe llojit të 

materialit prej të cilit janë të punuara. Krejt kjo varet nga lloji i 

përpunimitdhe kualitetit të tij. 
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Pyetje për përsëritje: 

 

1. Si ndahen makinat metalprerese sipas operacioneve themelore 

teknologjike 

që realizohen me to? 

2. Cili është funksioni i tornos? 

3. Si ndahen tornot sipas qëllimin dhe konstruksionit? 

4. Permendni pjeset themelore të tornos universale. 

5. Cfare roli kane udhëzueset? 

6. Numeroni llojet e transmetuesve dhe funksionin e tyre. 

7. Si realizohet shtrengimi i pjesës në tornon universale? 

8. Cfare roli ka lineta? 

9. Cili eshte qellimi kryesor i tornos-revolver? 

10. Si mund te jete koka revolver? 

11. Cili eshte qellimi i tornove-ballore? 

12. Cilat jane karakteristikat kryesore te tornos gjysme-automatike? 

13. Sqaroji principet e punes se tornos kopjuese. 

14. Cka eshte prototipi? 

15. Cila eshte vegla themelore per perpunimin ne torno? 

16. Cilat jane kendet themelore te thika tornuese? 

17. Si mund te jete thika sipas pozites se tehut? 

18. Prej cka varet zgjedhja e thikes tornuese? 
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1.4. Parametrat e regjimit të punës në torno 
 

Regjimet e prerjes, të cilat paraqesin kushtet me të cilat realizohet procesi i 

prerjes,përmbajnë thellësinë e prerjes (t), hapin (s) dhe shpejtësinë e prerjes 

(V) si elemente themeloreme të cilat praktikisht mund të drejtohet zhvillimi i 

procesit përpunues dhe përfitimi i karakteristikave projektuese dalëse të 

procesit. 

Nga zgjedhja e madhësive themelore të regjimit të prerjes (t, s, V) në masë të 

madhe varendukuritë fizike dhe dukuri të tjera në zonën e përpunimit me 

prerje, dmth. gjendja e procesit tëpërpunimit (qëndrueshmëria e instrumentit 

prerës, niveli i temperaturës, rezistencat e prerjes etj.)ku në masë të madhe 

ndikojnë në kualitetin e copës së përpunuar dhe me këto në shumicën 

ekarakteristikave eksploatuese të njëjtit. Nga këto shkaqe i kushtohet rëndësi 

e veçantë zgjedhjes sëelementeve të regjimit të prerjes për të cilën do të 

bëhet fjalë më vonë. 
Parametrat e përpunimit në makinat tornuese mundti përmbledhim në: 

 shpejtësia e prerjes, v[m/min] ose [m/s],  

 hapi, s [mm/rrot] ose [mm/hapi i dyfishtë], 

 thellësia e prerjes, ap(ose t) [mm], 

 koha kryesore e prerjes, tk [min], dhe  

 prodhueshmëria specifike, q [cm
3
/min]. 

 

Shpejtësia  e prerjes llogaritet me shprehjen:  

 min/
1000

m
nD

V





 

ku janë: 

- D [mm] – diametri i copës përpunuese, 
- n [rr/min] - numri i rrotullimeve me të cilën realizohet lëvizja 

kryesore. 

 

Hapi llogaritet me shprehjen: 

 rrotmm
nt

L
s

k

/


  

ku janë:  

- L – rruga e instrumentit metalprerës, 

- tk – koha kryesore, 

- n – numri i rrotullimeve (rr/min) 
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Koha kryesore ipet me shprehjen: 

 mini
sn

L
tk 


  

ku janë: 

- L (mm) – gjatësia e pjesës që punohet, 

- n∙s – regjimi i përshtatshëm, 

- i – numri i kalesave. 

 

 
 

Fig.1.11. Parametrat e prerjes në torno 
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1.5. Llojet e frezave, karakteristikat konstruktive dhe 

funksionin e tyre 
 

Forma dhe përmasat e detaleve që përpunohen me frezim kërkojnë makina të 

ndryshme frezuese.  

 

Makinat frezuese janë të shumëllojshme, por sipas përdorimit ato ndahen në: 

A. makina frezuese për  përdorim të përgjithshëm, 

B. makina frezuese speciale (për dhëmbëzor, fileta, kiaveta, sipërfaqe të 

profiluara etj.)  

 

Frezimi, në krahasim me tornimin i ka disa veçori dalluese:  

- në punim marrin pjesë njëkohësisht disa tehe prerëse, prandaj frezimi 

është më produktiv se tornimi, 

- tehet prerëse të frezave punojnë periodikisht, duke pushuar, kurse 

trupi i tyre i madh ndihmon në largimin e nxehtësisë nga tehet 

prerëse, 

- seksioni tërthor i ashklës lëviz në kufij të gjerë dhe si rrjedhim i kësaj 

forcat prerëse kanë vlera të ndryshme etj. 

 

Me frezim mund të realizohen këto lloje të përpunimit: 

- frezimi i sipërfaqeve të rrafshta me freza cilindrike, 

- frezimi i sipërfaqeve të rrafshta me freza ballore, 

- frezimi i sipërfaqeve të rrafshta dhe të pjerrëta me freza këndore, 

- frezimi i kanaleve me freza skajore, 

- frezimi i kanaleve anësore (të shkallëzuar) me freza diskore, 

- frezimi i sipërfaqeve të rrafshta me komplete frezash diskore, 

- prerja e copave me freza sharrë, 

- frezimi me freza të profiluara, 

- frezimi i sipërfaqeve të kurbëzuara me freza skajore, 

- frezimi i kanaleve (shlicave) në boshte, 

- frezimi  i  rrotave me dhëmbë (dhëmbëzorëve), 

- frezimi i kanaleve helikoidale, 

- frezimi i sipërfaqeve të filetuara, etj. 
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Fig.1.12. Frezimi 
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1.6. Llojet e instrumenteve metalpërpunuese për frezim, 

materiali dhe përzgjedhja e tyre 
 

Instrumentet prerëse për përpunim me frezim, i quajmë freza. Këto janë 

instrumente me shumë tehe prerëse të formës cilindrike tek të cilat dhëmbët 

(me tehe prerëse) janë të renditura nëpër perimetër apo nëpër anën ballore të 

frezës. 

Varesisht nga siperfaqja qe duhet të përpunohet dhe llojit të makines, 

konstruksionii sajëështë i shumëllojshëm. 

Ndarja e frezës mund të realizohet sipas disa kritereve (figura 1.13) dhe ate: 

 

 
 

Figura 1.13: Ndarja e frezave 
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Në figurat vijuese 1.14,  jane paraqiturdisa lloje frezash sipas formes 

themelore. 

 

 
 

Fig.1.14. Lloje të ndryshme të frezave 
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Llojet e veçanta të frezave janë frezat për përpunimin e dhëmbëzorëve dhe 

filetes. Këto freza janë paraqitur në figurat 1.15  dhe 1.16. 

 

 
 

Figura 1.15: Freza per perpunimin e dhembezoreve 

 

 

 

 
 

Figura 1.16: Freza për përpunimin e filetës 
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1.7. Parametrat e regjimit të punës në freza 
 

Për dallim nga thikat tornuese, frezat realizojn njëkohësisht lëvizjet dhe 

procesin e përpunimit, kështu që tek frezimi parametrat e përpunimit lidhen 

direkt me frezën. 
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1.8. Makinat për retifikim, veçoritë konstruktive dhe 

funksionin e tyre 
 

Rektifikimi është procedurë më e shpeshtë e përpunimit përfundimtar 

meheqje ashkle (prerje), por shfrytezohet edhe si përpunim i ashpër (figura 

1.17). Si përpunimpërfundimtar paraqitet në rastet kurështë e nevojshme të 

rritet kualiteti i siperfaqessë përpunimit, pas përpunimit të ashpër nësepjesët 

janë të punuara termikisht. Si përpunimi ashper rektifikimi përdoret për 

pastrimin epjesëve që kanë ngelur nga shkrirja dhe ngafarkëtimi (largimi i 

shtresës së oksiduar). Sot rektifikimi shpesh realizohet si përpunim i vetëm 

gjatë përpunimit me derdhje dhe me farkëtim,si dhe gjatë përpunimit të 

pjesëve makinerikenga materiali i plotë pa tornim ose frezim tëmëparshëm 

(gjegjësisht retifikim i thellë). 

 

 
Fig.1.17. Rretifikimi i ashpër 

 

Karakteristikë e veçantë e rektifikimit është ajo që me të mund të 

përpunohentë gjithe materialet, pa marre parasysh fortesine e tyre. Përveç 

kësaj, me rektifikim mund të përpunohen siperfaqet e jashtme dhe të 

brendshme (cilindrikedhe konike), të rrafshta dhe profilore (të përbëra), 

kurse shfrytëzohen edhe përmprehjen e veglës për punimin dhe eksploatimin 

e tyre. 

Rektifikimi realizohet me vegla që quhen pllakë rektifikuese ose gurëpër 

rektifikim. Ata paraqesin vegël shumëprerëse pa gjeometri të defi nuar të 

teheve. 

Pllakatrektifikuese janë të përbëra nga numri i madh i thërrmijave (grimcave) 

abrasive që ndërmjet veti janë të ndërlidhura me material lidhës, në një tërësi 

me formë dhedimension të caktuar.  
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Thërrmijat abrazive nëpër vëllimin e tyre kanë numër të madhtë teheve të 

mprehura që në kontakt me materialin largojnë ashkla nga pjesa 

qëpërpunohet. Pastaj, në prerje njëkohësisht marrin pjesë numër i madh i 

thërrmijaveprerëse dhe me ndihmën e tyre largohet numër i madh i ashklave 

të imta. 

Në figurën 1.18është paraqitur prerja gjatë rektifikimit, ku shihet që numrii 

madh i thërrmijave abrazive përfshijnë pjesë nga materiali që përpunohet 

dhelargojnë ashkël (njejtë si dhëmbët e frezës). Pastaj, pllaka retifikuese e 

realizonlëvizjen kryesore rrethore, kurse lëvizja ndihmëse është e përbërë, 

nga lëvizja rrethoredhe drejtvizore, ku mund ta realizojnë ose vegla ose pjesa 

që punohet. 

 

 

 
 

Figura 1.18: Procesi i përpunimit me retifikim 

 

  Rektifikimi i pastër është procedura më e pastër e përpunimit 

përfundimtarqë realizohet me ndihmën e abrazivit. Përpunimi realizohet me 

numër të madhtë thërrmijave në formë të pluhurit ose pastës. Procedura e 

përpunimit me pastëquhet lapim, kurse procedura e përpunimit me pluhur 

quhet honingim. 

Karakteristikë e rëndësishme e procesit të retifikimit është ajo që 

thërrmijat(grimcat) abrazive kanë fortësi shumë të madhe, dy e më shumë 

herë fortësi më tëmadhe se materiali që përpunohet, me çka arrihet përpunim 

efikas. 
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1.9. Llojet e instrumenteve metalpërpunuese për ratifikim, 

materiali dhe përzgjedhja e tyre 
 

Vegla për retifikim (guri retifikues) është i përbërë nga materiali 

abraziv(mjete për retifikim) dhe materiali lidhës që i ndërlidh thërrmijat 

(grimcat, kokrrizat)abrazive në një tërësi. Këto dy komponente ndërmjet veti 

përzihen (në raporttë caktuar), presohen në kallëpe me formë të caktuar. 

Pastaj piqen në temperaturëtë lartë që të fitojnë fortësinë e nevojshme. Kjo 

strukturë e fituar e veglësështë shumë poroze, kurse përqindja e poreve varet 

nga përqindja e materialitabrazivit dhe lidhës (p.sh. ekzistojne retifika me 

50% abraziv, 10% mjet lidhës dhe 40% pore). Në figuren 1.19 është 

paraqitur ndërtimi i veglës për retifikim. 

 

 

 
 

Fig.1.19. Ndërtimi i instrumenteve për  retifikim 

 

Materiali abraziv (mjeti për retifikim) është në formë të grimcave me 

formëdhe dimensione të ndryshme. Sipas mënyrës së përfitimit mund të 

jetënatyrore ose artificiale. Nga materialet abrazive natyrale më të njohur 

janë: korundi, kuarcidhe diamanti. Nga materialet abrazive artificiale, që 

fitohen me procedura të caktuarateknologjike janë: elektrokorundi, karbiti i 

silicit, karbiti i borit dhe diamantet sintetik. 
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a)            b)               c)           d)                 e)    f)             g) 

Figura 1.20: Forma e grimcave abrazive: oktaeder (a); romboidit (b); heksadrit 

(c); oktaedridit (d);formë e parregullt (e,f ); forma e përbërë (g) 
 

1.10. Parametrat e regjimit të punës në procesin e ratifikimit 
 

Parametrat e përpunimit në makinat tornuese mund ti përmbledhim në: 

 shpejtësia e prerjes, v[m/min] ose [m/s],  

 hapi, s [mm/rrot] ose [mm/hapi i dyfishtë], 

 thellësia e prerjes, ap(ose t) [mm], 

 koha kryesore e prerjes, tk [min], dhe  

 prodhueshmëria specifike, q [cm
3
/min]. 

 

Shpejtësia  e prerjes llogaritet me shprehjen:  

 sec/
100060

m
nD

V






 

ku janë: 

- D [mm] – diametri i copës përpunuese, 
- n [rr/min] - numri i rrotullimeve me të cilën realizohet lëvizja 

kryesore. 
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II. Në lidhje me Rezultatin Mësimor Nr.2:  

RM2 –Nxënësi përshkruan veglat dhe pajisjet për përpunim 

 me prerje 

 

 
- të tregojë klasifikimin, ndërtimin dhe përdorimin e veglave për 

shtrëngim, 

- të përshkruajë ecurinë e punimit te elementeve  të veglave 

shtrënguese,  

- të tregojë klasifikimin, ndërtimin dhe përdorimin e veglave  për 

prerje, 

- të përshkruajë operacionet e punimit me prerje, 
- të përshkruajë ecurinë e punimit te elementeve  të veglave me prerje. 

 
 
 

2.1. Klasifikimi, ndërtimi dhe përdorimi i veglave për 

shtrëngim 
 

Mënyra e vendosjes dhe shtrëngimi i pjesës që punohet varet nga forma 

dhe madhësia e vetë pjesës, si dhe nga operacionet që duhet të realizohen ne 

të. 

Më së shumti shfrytëzohen këto mënyra të shtrëngimit: 

 

 Shtrëngimi i pjesës në kokën shtrënguese 

 Shtrëngimi i pjesës në pllakën shtrënguese 

 Shtrëngimi i pjesës ndërmjet bizave (majave, kunjave). 

 

Shtrëngimi i pjesës në kokën shtrënguese mundëson shtrëngim të shpejtë 

tëpjesës që punohet me gjatësi më të vogel. Koka shtrënguese mund të ketë 

tri osekatër nofulla (figura 2.2). Koka shtrënguese me tri nofulla është e 

përshtatshmepër shtrëngimin e pjesëve të shkurta, rrotulluese, trekëndëshe, 

gjashtëkndëshedhe dymbëdhjetëkndëshe. Vendoset në boshtin punues të 

tornos.  

 

Me ndihmën eçelësit të kokës shtrënguese realizohet afrimi i nofullave. 
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Figura 2.1. Çelësi për shtrëngimin e nofullave në kokën e tornos 

 

Gjatë shtrëngimit pjesavendoset ndërmjet nofullave që njëkohësisht afrohen 

deri te ajo. Me këtë sigurohetshtrëngimi qendror i pjesës. Principi i punës së 

kokës shtrënguese me katërnofulla është i njëjtë. 

 

 
Figura 2.2. Koka shtrenguese me tri dhe kater nofulla 

 

Në prodhimtarinë serike shfrytëzohen kokat shtrënguese pneumatike, 

hidraulikedhe elektrike.Shtrëngimi nëpllakën shtrënguese shfrytëzohetkur 

pjesa që punohet nuk mund të shtrëngohet nëkokën shtrënguese. Ato janë 

kryesisht pjesë me diametërmë të madh dhe pjese me pamje të përbërë dhe 

formë jotë rregullt.  

Në kanalet e pllakës ka nofulla që mund të përshtatenpavarësisht njëra me 

tjetrën, e sipas nevojes mundedhe të nxirren. 

Shtrëngimi i pjesës ndërmjet bizave aplikohet gjatë përpunimit të pjesëvetë 

gjata.  

Në siperfaqet ballore, në drejtim të aksit të pjesës me parë, është e 

nevojshmetë hapen vrima si fole qendrore, që shërbejnë për mbështetjen e 
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pjesës.Lëvizja rrotulluese e pjesës transmetohet nëpërmjet ,,zemrës së 

tornos”. Zemra etornos e përfshin pjesën qëështë e vendosur ndërmjet bizës 

në boshtin kryesordhe bizës së qendrës fundore. 

Gjatë përpunimit të pjesëve të gjata vjen deri te deformimi i pjesës nën 

veprimine forcave të prerjes dhe peshës së vetë pjesës. Për këtë shkak 

shfrytëzohenpajisje plotesuese që sherbejnë për mbështetjen e pjesës që 

punohet.  

Këto pajisjequhen lineta. Linetat vendoset ose në udhezuese të tornos ose në 

bartësin e vegles. 

Linetat e vendosura në udhëzueset e tornos quhen lineta stabile (figura 2.3). 

Linetate vendosura në bartësin e veglës quhen lineta lëvizese (figura 2.4). 

Pjesa qëpunohet mbështetet në majet e linetës qëështë e punuar nga materiali 

i butë. 

 
Figura 2.3. Lineta stabile 

 
Figura 2.4. Lineta lëvizëse 

 

 

 

Pajisjet për shtrëngim të thikës tornuese 

 

Thika tornuese gjatë përpunimit i nënshtrohet përkuljes. Për këtë shkakduhet 

të jetë e shtrënguar fortë dhe në mënyrë stabile në bartës. Bartesi i 

veglësvendoset në suportin rrotullues. Ka disa konstruksione të ndryshme, 

por sot mësë shumti shfrytëzohet bartësi rrotullues i veglës (figura 2.5.) dhe 

bartësi përzëvendësim të shpejtë të veglës (figura 2.6). 

 

Në bartësin rrotullues të veglës ka mundësi te vendosen  kater vegla (thika) 

dhe me rrotullimin e bartësit të rregullohet vegla e nevojshme në pozitën 

punuese. 
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Figura 2.5. Bartesi rrotullues i vegles 

 

Bartësi për zëvendësim të shpejtë të veglës mundëson zëvendësim të 

shpejtëdhe të thjeshtë të veglës prerëse. Çdo thikë ka mbajtësin e vetë 

personal dhebashkë me të vendoset në bartës. 

 
Figura 2.6: Bartësi për ndërrim të shpejtë të veglës  

 

 

 

Pajisja ndihmëse për vendosjen dhe përforcimin e pjesës që punohet 

në makinën frezuese 

Pajisja ndihmëse për vendosjen dhe përforcimin e pjesës punuese në 

makinëmund të jetë: universale dhe speciale. 

Nëpajisjen ndihmëse universale bëjnë pjesë: peëforcuesit, nënshtresat, 

prizmat,këndorët, mbështetësit, etj. Këto pajisje janë paraqitur në figuren 2.7. 
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Figura 2.7.: Pajisja ndihmëse universale: a- shtrënguesi; b-nënshtresa; 

c-prizmat; d-këndorët; e-mbështetësit 

 
Fig.2.8. Shtrengueset 

 
Figura 2.9.: Shembuj për shtrëngimin e pjesës që punohet 
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2.2. Ecuria e punimit të elementeve  të veglave 

shtrënguese 
 

Për shtrëngimin e materialit të punës gjatë punimit të tij në makina 

frezuese, shpuese, zdrukuese, punëtori përdor shtrënguese mekanike. 

 Kjo shtrënguese përbëhet nga një trup i derdhur prej hekuri ose çeliku në 

të cilën mbështetet një seksion rrëshqitës katror ose bisht në formën e një 

nofulle në pjesën fundore të tij.  

 

Nofulla korresponduese e fiksuar është e futur brenda trupit të 

shtrëngueses, gjithashtu nofullat janë të veshura me pjesë të forta prej 

çeliku, të fiksuara me vida në nofullat dhe me dhëmbëza që ndihmojnë të 

mbahet më lehtë materiali i cili punohet.  

Nofulla rrëshqitëse funksionon nëpërmjet një mekanizmi me vida dhe 

bulona. 

 
 

Figura 2.10.Shtrënguesja (Morsa) mekanike me lelementet përbërse të sajë 

 

 

 

Këshilla praktike  

 

- Pastroni nofullat e morsetës para kapjes me morsetë të materialit të 

punës.  
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- Mos rrihni me çekiç mbi nofullat e morsetës.  

- Lëvizeni levën me dorë, mos e shtrëngoni tej mase vidën e morsetës.  

- Nëse mundeni, kapeni copën e materialit në qendër të morsetës.  

- Për të parandaluar gërryerjen, pastroni dhe vajosni çdo ditë tërë 

siperfaqet rrëshqitëse si dhe ato metalike.  

 
2.3. Klasifikimi, ndërtimi dhe përdorimi i veglave  për prerje 
 

Veglat për prejre sipas përdorimit në makinat metalpërpunuese i ndajm në:  

 Veglat për prerje në makinat tornuese, 

 Veglat për prerje në makinat frezuese, 

 Veglat për prerje në makinat retifikuese, 

 Veglat për prerje në makinat shpuese, 

 Veglat për prerje në makinat zdruguese, 

Pastaj veglat që mund të përdoren në makina të ndryshme: 

 Veglat për përshkim, 

 Veglat për hapje të filetave 

 Veglat për kalizvarim, 

 Veglat për aleazim, et. 

Materiali që punohen veglat është nga: 

- Çeliku shpejtëprerës, 

- Hekuri i fortë 

- Qeramika, 

- Diamanti, etj 

Veglat qe përdoren më së shumti janë ato që përdoren  në makinat tornuese 

që i quajmë  “Thika” dhe ato në makinat frezuese që i quajmë  Freza. 
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2.4. Operacionet e punimit me prerje 
 

Proceset, gjegjësisht operacionet themelore të përpunimi me prerje (heqje 

ashkle) janë paraqitur në figurat e më poshtme. 
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2.5. Ecuria e punimit të elementeve  të veglave me prerje 
 

Gjatë hartimit të proceseve teknologjike, përveç makinës, duhet të zgjedhen 

edhe pajisjet dhe instrumentet prerëse.  

Kur për përpunimin e pjesës mjaftojnë pajisjet dhe instrumentet normale që i 

takojnë makinës (qendrat, linetat, vizoret etj.), atehëre vetëm shënohet emri i 

tyre në listen e pajisjeve dhe instrumenteve.  

Kur kërkohet ndonjë pajisje speciale, atëherë teknologu jepë skicën e 

pajisjes, duke u nisur nga kushtet e përpunimit, ndërsa konstruktori ia jepë 

formën përfundimtare.  

Shtrëngimi, centrimi, bazimi i pjesëve në pajisje shkurton kohën ndihmëse 

dhe siguron një regjim më të lartë të përpunimit, duke arritur saktësinë e 

perpunimit.  

Njëkohësisht, me zgjedhjen e makinës dhe pajisjeve për kryerjen e 

operacionit duhet zgjedhur instrumentet prerëse për atë operacion, duke i 

dhënë karakteristikat e materialit të instrumenteve, emërtimi sipas standardit 

përkatës me përmasat standarde, jepet vizatimi teknik me prerjet e 

nevojshme që të shihet gjeometria e kokës etj. 
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III. Në lidhje me Rezultatin Mësimor Nr.3:  

RM3 –Nxënësi realizon procese të përpunimit me tornim 

 

 
- të analizojë skicen ose vizatimin e detalit që do të përpunohet, 

- të përgatitë skicen e detalit (nese kerkohet), 

- të shpjegojë veçoritë e tornimeve, 

- të përcaktojë radhën e duhur të punes, 

- të përzgjedhë drejt gjysmëfabrikatin dhe veglat e punës për tornim, 

- të përzgjedhë drejt instrumentet prerëse dhe matëse për tornim, 

- të vendosë dhe shtrëngojë siç duhet copen në kokën shtrënguese dhe 

pajisjet ndihmese, 

- të vëndosë dhe shtrëngojë siç duhet thikën në mbajtës, 

- të përcaktojë regjimin e përpunimit, 

- të rregullojë tornon sipas regjimit të percaktuar, 

- të rregullojë sistemin ftohës, 

- të pozicionojë saktë instrumentin kundrejt copës, 

- të kryejë tornime të caktuara, 

- të kryejë heqjen e copës dhe thikës, 

- të bëjë matje dhe kontrolle të sakta gjatë tornimit, 

- të respektojë rregullat e sigurimit teknik dhe të ruajtjes së mjedisit 

gjatë tornimit. 
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3.1. Procesi i përpunimit me tornim 

Për një punë të mirë dhe të suksesshme për punë në tornim fillimisht 

duhet të ndjeken hapat vijues: 

 

1. Analiza e vizatimit ose e skices së detalit që përpunohet  

2. Punimi i pocesit teknologjik të përpunimit në tornim (procesi 

teknologjikduhet të permbaj të gjithë hapat dhe të dhënat e 

perpunimit me tonim, si llojin e operacionit, shtesat e përpunimit,. 

llojin e tonos, llojet e veglave për prerje, skicat e çdo procesi të 

punës, etj) 

3. Përzgjedhja e gjysmëfabrikatit, 

4. Përzgjedhja e makinës 

5. Përzgjedhja e IMP, 

6. Përzgjedhja e veglave për shtrëngim, 

7. Përzgjedhja e instrumenteve matëse, 

8. Pozicionimi dhe shtrëngimi i gjysmëfabrikatit në kokën 

shtrënguese, 

9. Pozicionimi dhe shtrëngimi i IMP për përpunimnë tornim 

(thikën), 

10. Të rregulloj regjimet e punës së tornos të caktuara në procesin 

teknologjik, 

11. Të kontrolloj nivelin e lubrifikimt të tornos 

12. Të rregulloj sistemin e ftohjes, 

13. Të realizoj tornime sipas skicave të caktuara në procesin 

teknologjik, 

14. Të realizoj matje duke i krahasuar me ato të vizatimit, 

15. Të kontrolloj të gjitha dimensionet e përpunuara dhe nëse 

konstaton që janë në rregull e largon detalin e punuar nga tornoja, 

16. I largon instrumentet prerëse dhe i pastron ato, 

17. I pastron dhe i vendos në vende të caktuara të gjitha veglat e 

përdorura, 

18. Pastron makinën dhe hapsirën ku ka punuar. 

19. Mban shënime për gjendjen e makinës dhe veglave pas 

përdorimit. 

20. Sigurohet që nese është e nevojshme të përpiloj kërkesë për 

material shpenzues, për thika, për emulsion ose për diçka tjetër 

qëështë e nevojshme për punë në makinën tornuese. 

21. Mirëmban ambientin e punës (ventilimin) 
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1. Analiza e vizatimit të detalit që do të punohet 
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Proces teknologjik -quhet ajo pjesë e procesit të prodhimit e cila lidhet 

drejtpërsëdrejti me ndryshimin e formës, të përmasava, të llojit të sipërfaqes, 

të vendosjes reciproke të pjesëve të veçanta të trupit që përpunohet, gjendjes 

dhe përbërjes elementare të lëndës së parë si edhe të vetive përkatëse. Vlen të 

theksohet se gjatë përpilimit të procesit teknologjik duhet të sigurohen jo 

vetëm vetitë e kërkuara, por edhe prodhimi të realizohet me kosto sa më te 

ulët për kushte konkrete.  

Procesi teknologjik është pjesë përbërëse e procesit të prodhimit si rrjedhojë 

e të cilit përfitohen gjysmëproduktet ose/dhe produktet e gatshme.  

 

Shtesat e përpunimit  
Shtesë e pergjithshme e perpunimit “δp” quhet shtesa e materialit, e cila 

eshte e nevojshme te heqet nga pjesa e punes ne te gjitha operacionet derisa 

te fitohet detali i gatshem:  

 
ku δi – eshte shtesa operacionale  

Shtesë opracionale quhet shtresa e materialit qe largohet gjate kryerjes se nje 

operacioni (kalimi).  

Në madhësinë e shtesave të përpunimit ndikojnë:  

• materiali copës fillestare.  

• Përmasat dhe konfigurimi konstruktiv i detalit,  

• Forma dhe metodat e përfitimit të copës fillestare,  

• Lloji i prodhimtarisë (individuale, serike, masive),  

• Kushtet teknologjike të prerjes.  

• Kërkesat teknike nga aspekti i kualitetit të përpunimit.  
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Në vijim do të paraqesim një shëmbull të përgatitjes së një procesi 

teknologjik gjatë përpunimit me tornim. 
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Pasi që të jetë analizuar vizatimi dhe përgatitur procesi teknologjik, mund të 

kalohet në pjesën praktike duke përzgjedhur fillimisht gjysmëfabrikatin dhe 

duke i ndjekur udhzimet dhe rregullat e sigurisë në punë. 

 

 
Figura 3.1. Gjysmëfabrikatet për përpunim me tornim 
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Figura 3.2. Përzgjedhja e instrumenteve metalprerëse sipas llojit dhe formës së 

materialit që përpunohet 
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Figura 3.3. Veglat për shtrëngim të instrumentit metalprerës 
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   Figura 3.4. Centrimi i instrumentit metalprerës 
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Gjatë centrimit maja e thikës duhet të centrohet duke u bazuar në qendrën e 

detalit që përpunohet ose duke u bazuar në aksin e tij. 

 
Figura 3.4. Pozicionimi dhe shtrëngimi i IMP për përpunim në tornim 

  
Figura 3.5. Shtrëngimi i gjysmëfabrikatit 
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Figura 3.6. Pozicionimi dhe shtrëngimi i gjysmëfabrikatit në kokën 

shtrënguese  
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Figura 3.7. Rregullimi i regjimeve të punës së tornos të caktuara 

nëprocesin teknologjik, 
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Ushtrime me detyra të zgjidhura 

 

Detyra 1: 

 

Për copën punuese si në figurë të llogaritet forca e prerjes dhe shpejtësia e 

prerjes nëse 

janë të njohura: 

Diametri i copës punuese: d = 80 [mm], 

Thellësia e prerjes: a = 2[mm], 

 

 
 

Fig. 3.9. Copa punuese gjatë përpunimit me tornim gjatësorë 
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Rregulla të përgjithshme sigurie nw punw 

 

Në mënyrë që të punoni në kushte sigurie, duke shmangur lëndimet për veten 

apo për ata me të cilët punoni, është e nevojshme të njihni rreziqet dhe të dini 

se si mund të shmangen apo të eliminohen ato.  

Punëtorët pa përvojë, në mjedise të reja, janë më shpesh të përfshirë në 

aksidente - zakonisht për shkak se rregullat e sigurisë ose nuk njihen, ose nuk 

ndiqen.  
Pjesa më e madhe e reparteve të punës kanë rregullat e tyre të veçanta të 

sigurisë, të cilat zakonisht vendosen dukshëm në mure  dhe duhet ti mwsoni 

dhe lexoni ato! 

 

- Mësoni se çfarë duhet të bëni në rast zjarri apo aksidenti.  

- Gjithmonë përdorni mjetet e sigurisë.  

- Informoni menjëherë instruktorin ose mbikëqyrësin në lidhje me çdo 

gabim që ndodh në lidhje me mjetet dhe pajisjet.  

- Mos vraponi asnjëherë në repartet e punës. 
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- Në hapësirat punuese mos lini objekte mbi të cilat mund të pengoheni 

dhe të rrëzoheni.  

-  

 

Asnjëherë mos përdorni një makineri pa leje nga instruktori juaj, i cili do të 

sigurohet që ju keni aq njohuri sa të filloni punën pa frikë.  
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Mos hidhni graso apo vaj mbi dyshemenë e repartit të punës – një siperfaqe e 

rrëshqitshme është tejet e rrezikshme.  

 
 

Vaji ose grasoja duhen pastruar sapo ato të derdhen mbi dysheme. 
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Procesi i matjes dhe kontrollit me nonius gjatw tornimit 

 

Matje dhe kontroll me mikrometwr 
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IV. Në lidhje me Rezultatin Mësimor Nr.4:  

RM4 –Nxënësirealizon procese të përpunimit me frezim 

 

 
 

- të analizojë skicen ose vizatimin e detalit që do të përpunohet, 

- të përgatitë skicen e detalit (nese kerkohet), 

- të shpjegojë veçoritë e frezimeve, 

- të përcaktojë radhën e duhur të punes, 

- të përzgjedhë drejt gjysmëfabrikatin dhe veglat e punës për frezim, 

- të përzgjedhë drejt instrumentet prerëse dhe matëse për frezim, 

- të vendosë dhe shtrëngojë siç duhet copen në kokën shtrënguese dhe 

pajisjet ndihmese, 

- të vëndosë dhe shtrëngojë siç duhet frezin në mbajtës, 

- të përcaktojë regjimin e përpunimit, 

- të rregullojë frezin sipas regjimit të percaktuar, 

- të rregullojë sistemin ftohës, 

- të pozicionojë saktë instrumentin kundrejt copës, 

- të kryejë frezime të caktuara, 

- të kryejë heqjen e copës dhe frezit, 

- të kryejë matje dhe kontrolle të sakta gjatë frezimit, 

- të respektojë rregullat e sigurimit teknik dhe të ruajtjes së mjedisit 

gjatë frezimit. 
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Te frezimi pjesa e punës është e pa lëvizshme,  lëvizjet dhe procesin e prerjes 

e kryen instrumenti prerës dhe për këtë shkak këtu kemi procese tjera të 

punës. 

Kjo RM është praktike dhe do të paraqiten vetëm udhëzuesit për punë 

praktike në frezim ku duhet të ndiqen hapat vijues: 

 

1. Analiza ose përgatitja e skicës me procesin teknologjik të dhënë 

në rastin e tornimit, 

2. Përzgjedhja e gjysmëfabrikatit  dhe veglat të punës për frezim, 

3. Përzgjedhja e instrumenteve prerëse dhe matëse për frezim, 

4. Shtrëngimi dhe pozicionimi, 

5. Montimi i frezit në mbajtës, 

6. Rregullimi i makinës frezuese sipas regjimeve të përcaktuara, 

7. të rregullojë sistemin ftohës, 

8. Realizimi i frezimit të caktuar, 

9. Çmontimi i frezit dhe detalit të përpunuar, 

10. Matja dhe kontrolli pas frezimit 

11. Rregullat e sigurisë gjatë punës në frezim 

 

 

 

 

 

 

1.- Gjatë analizës së vizatimit ose përgatitjes së procesit teknologjik caktohet 

makina, instrumentet prerëse dhe pajisjet tjera ndihmëse.  P.sh. Në  rastin e 

punimit të një dhëmbëzori fillimisht caktohet: 

- makina, 

-aparati ndarës,  

- moduli dhe llogaritjet teknike për përpunimin e dhëmbëzorit. 
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2.- Gjysmëfabrikatet për përpunim në frezim kryesisht kanë formë 

drejtëkëndore, por mund të punohen edhe ato rrethore dhe të profiluara. 

 

 
Figura 4.1. Gjysmëfabrikatet 
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Figura.4.2. Përzgjedhja e frezave 

 

 
 

Figura.4.3. Shtrëngimi i frezit 
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Figura.4.4. Përzgjedhja e mbajtësve dhe montimi i frezit në mbajtës 
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Figura4.5. Rregullimi i regjimeve të përcaktuara 
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Figura.4.6. Punime me frezim 

 

 
 

Figura.4.7. Matja e dhëmbëzorit pas përpunimit me frezim 

 

Rregullat e sigurisë janë cekurë në RM3 dhe vlejnë edhe për RM4 
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Në vijim do të paraqesim disa shembuj të përgatitjes për punë me frezim 

 

Shembull: 

 
  Për ta realizuar këtë detyrë në makinën frezuese duhet që përveq tjerash të 

kemiedhe aparatin ndarës. 

  Ekzistojnë shumë lloje të aparateve ndarëse, të cilat mund ti ndajm në: 

- Të thjeshtë, 

- Universal, 

-  mekanik dhe  

- Optik. 

Më së shumti përdoret aparati ndarës mekanik. 

Qe te realizohet ndarja e pjeses qe punohet ne pjese te njejta ose jo te 

njejtasipas perimetrit ose sipas gjatesise, eshte e nevojshme qe te percaktohet 

numri I rrotullimeve te dorezes ne aparatin ndares. 

Te dhena e domosdoshme jane numri i ndarjeve qe patjeter te realizohen 

nepjesen qe punohet (z) dhe raporti e transmisionit (i) ndermjet vidhes dhe 

dhembezoritte vidhes. 

Me rrotullimin e dorezes ne aparatin ndares universal, me ndermjetesimine 

vidhes dhe dhembezorit te vidhes dhe elementeve te tjera ne transmision, 

rrotullohetedhe pjesa qe punohet. Neper perimetrin e pllakes ndarese duhet 

tevendosen (z) ndarje. Nese vidha eshte me nje hap (nje fi llese), qe eshte 
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rast me I shpeshte per raportet e medha te transmisionit, kurse dhembezori i 

vidhes ka 40dhembe ne (n) rrotullime te dorezes, pjesa qe punohet do te 

realizoj 1/z rrotullime. 

Per kete shkak mund te shkruhet: 

 

 
 

Numri i rrotullimeve ne aparatin ndares per 1 rrotullim ne pjesen qe 

punohetquhet karakteristika ne aparatin ndares dhe shenohet me K. Ne 

baze tekesaj dhe varshmerise se meparshme mund te shkruhet: 
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V. Në lidhje me Rezultatin Mësimor Nr.5:  

RM5 –Nxënësi realizon procese të përpunimit me retifikim 

 

 
- të analizojë skicën ose vizatimin e detalit që do të përpunohet, 

- të përgatitë skicën e detalit (nese kerkohet), 

- të shpjegojë veçoritë e retifikimit, 

- të përcaktojë radhën e duhur të punës, 

- të përzgjedhë drejt gjysmëfabrikatin dhe veglat e punës për retifikim, 

- të përzgjedhë drejt instrumentet për retifikim, 

- të vendosë dhe shtrëngojë siç duhet copen në kokën shtrënguese dhe 

pajisjet ndihmese, 

- të vëndosë dhe shtrëngojë siç duhet frezën në mbajtës, 

- të përcaktojë regjimin e përpunimit, 

- të rregullojë retifikën sipas regjimit të përcaktuar, 

- të rregullojë sistemin ftohës, 

- të pozicionojë saktë instrumentin kundrejt copës, 

- të kryejë retifikime të caktuara, 

- të kryejë heqjen e copës, 

- të bëjë matje dhe kontrolle të sakta gjatë retifikimit, 

- të respektojë rregullat e sigurimit teknik dhe të ruajtjes së mjedisit 

gjatë retifikimit. 
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Retifikimi është përpunim final. Kryesisht realizohet pas përpunimit termik 

ose pas përpunimit me derdhje. 

Kjo RM është praktike dhe do të paraqiten vetëm udhëzuesit për punë 

praktike në retifikim ku duhet të ndiqen hapat vijues: 

 

1. Analiza ose përgatitja e skicës me procesin teknologjik të dhënë 

në rastin e tornimit. Procesi teknologjik mund të përfshijë edhe 

procese të tjera të përpunimit me prerje. Çka do të thotë se nëse në 

një detal  ka më shumë procese të përpunimit me prerje (tornim, 

frezim, retifikim, etj) ato mund të paraqiten  në një proces 

teknologjik. 

2. Detali është i caktuar paraprakisht për përpunim me retifikim, por 

duhet të përzgje dhe te mjetet e tjera të punës. 

3. Përzgjedhja e instrumenteve dhe matëseve për retifikim, 

4. Shtrëngimi dhe pozicionimi, 

5. Montimi igurit retifikues në mbajtës, 

6. Rregullimi i retifikuese  sipas regjimeve të përcaktuara, 

7. Rregullimi i sistemit ftohës, 

8. Realizimi i retifikimit të caktuar, 

9. Matja dhe kontrolli pas retifikimit 

10. Rregullat e sigurisë gjatë punës në retifikim. 

 

 
 

Figura.5.1. Makina retifikuese 
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Figura.5.2. Rregullimi i regjimeve të punës së makinës retifikuese 

 

 
Figura.5.3. Guri retifikues 



[74] 
 

 
Figura. 5.4. Pozicionimi dhe shtrëngimi i detalit për retifikim 

 

 
Figura.5.5. Procesii retifikimit të një detali 
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Në vazhdim do të paraqesim procesin e punës në retifikim: 

Varesisht nga forma e siperfaqes qe perpunohet, te gjitha operacionet gjate 

perpunimit me retifikimmund te ndahen ne tre grupe: 

1. retifikimii siperfaqeve rotacione te jashtme dhe te brendshme 

(retifikimrrethore) 

2. retifikimii siperfaqeve te rrafsheta (retifikimiplanare) 

3. rektifikimi i siperfaqeve te perbera (retifikimii siperfaqeve spirale, 

retifiimii dhembezorve, retifikimiprofi lore, retifikimkopjues etj.) 

Me pas, cdo grup mund te ndahet varesisht nga forma e pllakes rektifi kuese, 

pozites se siperfaqes punuese, menyres se vendosjes se pjeses qe punohet ne 

makine, levizjes ndihmese, thellesise se rektifi kimit, shtesave per 

retifikimetj. 

Rektifi kimi planare aplikohet per rektifi kimin e siperfaqeve te rrafsheta. 

Varesisht nga forma e siperfaqeve qe punohen, dallojme retifikimte rrafshet 

tesiperfaqeve prizmatike dhe rektifi kimi i rrafshet i siperfaqeve rrethore. 

Varesishtnga siperfaqja e gurit retifi kus me te cilen realizohet perpunimi, 

dallojme: retifikim periferik dhe ballore. 

Varesisht nga drejtimi i levizjes ndihmese, rektifi kimi mund te jete 

retifikimgjatesore dhe terthore. 

Varesisht nga menyra e mbeshtetjes dhe shtrengimit te pjeses qe punohet 

ekzistojne retifikimne mes qendrave, me shtrengim te pjeses qe punohet 

ne koken shtrenguese ose me shtrengimin e pjeses qe punohet ne tavolinen 

punuese te makines. 

Sipas thellesise se rektifi kimit ne raport me shtesat e perpunimit, dallojme 

retifikimme disa kalime (gjate thellesive te vogla te prerjes) dhe retifikimme 

njekalim (retifikim te thelle). 

Me poshte do te pershkruhen disa shembuj per disa lloje te rektifi kimt. 

Ne fi guren 5.6 eshte dhene skema e rektifi kimit te jashtem rrethor. Pjesa (1) 

qe perpunohet eshte i shtrenguar ndermjet dy qendrave (3). Rektifi kimi 

realizohetme pllake retifikuese (2). 
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Figura.5.1.Skema e retifikimit të jashtëm rrethor: 1-pjesa; 2-pllaka rektifi 

kuese; 3-qendrat 

 

Që të mund të realizohet përpunimi është e nevojshme që të realizohenkëto 

lëvizje: lëvizja rrethore e pllakës retifikuese (2), lëvizja rrethore e pjesës 

(1),lëvizja gjatësore e pllakës retifikuese ose pjesës që punohet dhe lëvizja 

tërthoree pjesës që punohet ose pllakës retifikuese. Lëvizja kryesore është 

lëvizje rrethoree pllakës retifikuese. Lëvizja rrethore e pjesës, lëvizja 

gjatësore e plakës retifikuese ose pjesës që punohet dhe lëvizja tërthore e 

pjesës që punohet ose pllakës retifikuese janë lëvizje ndihmëse. 

 

Pjesa që punohet me prerje tërthore rrethore dhe gjatësi të vogel 

përpunohetme retifikim radial.   

Në figurën 5.2është paraqitur skema e retifikimit radial. 
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Figura 5.2: Skema e retifikimit radial: 1-pjesa; 2-pllaka retifikuese; 3-qendrat 

 

Gjërësia e pllakës retifikuese është më e madhe se gjatësia e pjesës që 

punohet.Gjatë këtij përpunimi pllaka reëtifikuese realizon lëvizje kryesore 

rrethoredhe lëvizje ndihmëse radiale, kurse pjesa që punohet realizon lëvizje 

ndihmëse rrethore. 

Gjatë përpunimit të boshteve të shkurta në prodhimtarinë serike dhe 

masovikeaplikohet retifikimi pa qendra (figura 5.3).  

 

Skema e retifikimit pa qendraështë paraqitur në figuren 5.4. 

 

 

 
 

Pjesa që punohet (4) lirisht është e mbështetur në mbajtësin (3), që 

gjendetndërmjet dy pllakave retifikuese. Pllaka retifikuese punuese (1) 
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realizon prpunim,kurse pllaka e dytëretifikuese (2) e rrotullon pjesën që 

punohet dhe i jepzhvendosje gjatësore. Që të mund të realizohet zhvendosja 

gjatësore e pjesës, pllakaretifikuese (2) është pjerrtësuar nën këndin prej 1
0
 

deri 5
0
. Lëvizjen kryesoree realizon pllaka retifikuese, kurse lëvizjen 

ndihmëse pjesa që punohet. 

Gjatë retifikimit të siperfaqeve të brendshme rrethore, lëvizjet janë të njëjtasi 

edhe te retifikimi i jashtëm rrethor (figura 5.4). 

 
 

Figura 5.4: Retifikimi i siperfaqeve të brendshme rrethore 

 

Gjatë retifikimit të pjesëve të rënda dhe të mëdha, te dy lëvizjetrrethorei 

realizon pllaka retifikuese. Pjesa që punohet në këtë rastpërforcohet në 

tavolinënpunuese të makinës. Në procesin e retifikimit pjesa që punohet 

ështënë qetësi (prehje). Vegla e realizon lëvizjen kryesore rrethore, lëvizjen 

ndihmëserrethore rreth aksit të pjesës dhe lëvizjen ndihmëse drejtvizore. Në 

disa raste zhvendosjengjatësore e realizon tavolina punuese bashkë me 

pjesën që punohet. 

Retifikimi i rrafshët varësisht nga sipërfaqja e pllakes retifikuese me të cilën 

realizohet përpunimi, mund të jetë: periferik (figura 5.5)dheretifikim ballor 

(figura 5.6). 

 Figura 5.5: Retifikimi periferik 
 

Figura 5.6: Retifikimi ballor 
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Retifikimi i rrafsht periferik është paraqitur edhe në figuren 5.7. 

Lëvizjakryesore në këtë rast është rrethore e pllakës retifikuese (3), kurse 

lëvizjen ndihmësee realizon pjesa që punohet. Pjesa që punohet është e 

përforcuar në pllakënmagnetike (2) dhe e realizon lëvizjen ndihmëse 

gjatësore. Që të realizohet retifikimi nëpër tërë gjerësinë e pjesës që punohet, 

është e nevojshme pas mbarimittë cdo pjesëve tërthorazi të zhvendoset për 

madhësinë e hapit. Kur do të mbarojëlargimi i një shtrese, pjesa punuese 

patjetër të zhvendoset sipas vertikales përthellësinë e prerjes. 

 
Figura 5.7: Retifikimi i rrafsht periferik 

 

 

Gjate rektifi kimit ballor te siperfaqeve te rrafsheta dallohen dy raste. Ne 

rastine pare (a) aksi i pllakes rektifi kuese rin normal ne siperfaqen 

perpunuese, kursene rastin e dyte (b) eshte i pjerrtesuar per nje kend te vogel 

(5.8). 

 
a)                                      b) 

Figura 5.8: Retifikimi ballor në siperfaqet e rrafsheta 
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Në rastin e parë kur aksi i pllakës retifikuese është normal në 

siperfaqenpunuese, pllaka retifikuese lënë gjurmë kryqëzuese në sipërfaqen 

punuese dhepër këtë shkak ky retifikim quhet i kryqëzuar. 

Në rastin e dytë, kur aksi i pllakës retifikuese është i pjerrtësuar nën kënd 

tëvogël, retifikimi realizohet me një pjesë të pllakës retifikuese, që në 

sipërfaqenpunuese lënë gjurmë harkore dhe për këtë shkak ky retifikim quhet 

retifikimharkor ballor. 

Në të dy rastet lëvizja kryesore është rrethore dhe e realizon pllaka 

retifikuese, kurse lëvizja ndihmëse është drejtvizore dhe e realizon pjesa 

punuese. 

Retifikimi i kryqëzuar ballor më sëshpeshti aplikohet gjatë përpunimit të 

ashpër, kurse retifikimi harkor ballor gjatë përpunimit të pastër. 

Konet mund të retifikohen në tri mënyra: 

1) me rrotullimin e pjesës për gjysmën e këndit të konit 

2) me pllakë retifikuese konike 

3) me rrotullimin e aksit të pllakës retifikuese për gjysmën e këndit të 

konit 

 

 

Në figurën 5.9 janë paraqitur mënyrat e retifikimit të këndit të brendshëm. 

 
Figura 5.9: Retifikimi i brendshëm konik 

 

Në të gjitha rastet pllaka retifikuese e realizon lëvizjen kryesore rrethore. 

Lëvizjen ndihmëse rrethore e realizon pjesa që punohet, kurse lëvizjen 

ndihmësegjatësore e realizon ose pjesa që punohet ose pllaka retifikuese. 

Retifikimi profilor realizohet me ndihmën e pllakave retifikuese speciale 

profilore për atë qëllim. Me retifikim profilor përpunohen boshtet me kanale, 

filetat, dhëmbëzorët etj. 

Në figuren 5.10është paraqitur skema e përpunimit të boshteve me kanale. 
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Figura 5.10: Skema e retifikimit të boshtit me kanale 

 

Lëvizjen kryesore rrethore e realizon vegla (pllaka rektifi kuese), kurse 

pjesarealizon zhvendosje gjatësore. Pas mbarimit të retifikimit të një kanali, 

pjesa rrotullohetme aparat ndarës me çka sillet kanali tjetër në pozitë pune. 

 
Figura 5.11. Pamja e një aparati ndarës 

 

Si zakonisht cdo aparat ka tri pllaka ndarëse, me këtë numër të vrimave: 

Pllaka I: 15, 16, 17, 18, 19, 20; 

Pllaka II: 21, 23, 27, 29, 31, 33; 

Pllaka III: 37, 39, 41, 43, 47 dhe 49; 

Numri i vrimave dhe shpërndarja e tyre mund të jetë edhe ndryshe, që 

varetnga prodhuesi. 


