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Abstrakti 
 

Nё kёtё punim diplome ёshtё paraqitur procesi i trajtimit termik tё disa llojeve tё materialeve. 

Synimi kryesor i kёtij punimi ёshtё realizimi praktik i trajtimit termik dhe kimiko-termik tё 

çeliqeve tё veglave tё cilёt gjenё zbatim shumё tё madh nё pёrpunimin e veglave tё ndryshme qё 

pёrdorёn nё industri.  

Objektivat e punimit janё shtjellimi i hollёsishёm i proceseve tё trajtimit termik qё nga hapat e 

parё e deri nё pёrfundimin apo finalizimin e produktit, kur edhe do tё jetё i gatshёm pёr 

pёrdorimin e tij.  

Do të tregohet për rëndësinë e procesit të trajtimit termik për lloje të ndryshme të çeliqeve dhe 

më pas faktorët që ndikojnë në përpunimet termike.  

Do të përcillet dhe analizohet i tërë procesi i trajtimit të këtyre llojeve të çeliqeve: 16MnCr5, 

X155CrVMo121 dhe 50CrV4. 

Do të analizohen ndryshimet në vetitë mekanike të çeliqeve në varësi të temperaturave të 

kalitjes, normalizimit dhe mënyrës së ftohjes.  
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1. Hyrje 

 

Përpunim termik quajmë të gjitha veprimet termike me të cilat fitojmë gjendje strukturore 

të caktuar me qëllim që të sigurojmë karakteristika mekanike, teknologjike, fiziko-kimike të 

përcaktuara, ku nxehtësia është faktori kryesor i përpunimit termik.  

Me ndikimin e nxehtësisë, metalit apo një lidhjeje, pa i\a ndryshuar gjendjen agregate, arrijmë të 

ia ndryshojmë gjendjen strukturore. Nëse gjatë këtij ndikimi i shtojmë edhe veprimet kimike, 

atëherë kemi bërë përpunimin kimiko-termik. Ndër përpunimet termike më të rëndësishme janë: 

pjekja, kalitja, dhe riardhja. Ndërsa proceset më të njohura të përpunimit kimiko-termik janë: 

çimentimi, azotimi, cianizimi, alterizimi, kromizimi, silicimi, borimi etj. [3] 

Mikrostruktura e çelikut dhe vetitë e çelikut si dhe të përbërsve mund  të përmisohet në masë të 

dukshme me përpunimin në temperaturë të caktuar (gjatë ngrohjes dhe ftohjes). Mund të 

përmendim se çeliku mund të ketë në përgjithësi strukturë të imët kokrrizore dhe strukturë të 

madhe kokrrizore, p..sh. çeliku me strukturë të madhe kokrrizore ka soliditet të lartë në tërheqje 

por duktiliteti i të njëjtit është mjaft i vogël. [12] 

Me emërtimin çeliqet për veglave u referohen çeliqeve të veçanta që përdoren për përpunimin e 

veglave të ndryshem për përpunim me deformim plastik, veglave për përpunim të masave 

plastike, kallëpeve dhe veglave për derdhje, kallëpeve dhe veglave për përpunim me 

metalurgjinë e pluhurit, instrumenteve prerëse etj.  

Trajtimi termik dhe kimiko-termik është procesi më i rëndësishëm për prodhimin e një produkti 

nga çeliku për vegla. Nëse trajtimi termik nuk është adekuat, atëherë vetitë e veglave/produkteve 

nuk mund të përmirësohen me asnjë proces tjetër të përpunimit.  

Përpunimi termik i çeliqeve të veglave kërkon njohuri dhe përvojë të konsiderueshme nё lëmit të 

materialeve mekanike dhe të proceseve të ndryshme termike. 
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2.  Pёrpunimi termik i metaleve 

 

Përpunim termik quajmë të gjitha veprimet termike me të cilat fitojmë gjendje strukturale të 

caktuar me qëllim që të sigurojmë karakteristika mekanike, teknologjike, fiziko-kimike të 

përcaktuara, nxehtësia është faktori kryesor i përpunimit termik. Me ndikimin e nxehtësisë, 

metalit apo një lidhjeje, pa ia ndryshuar gjendjen agregate, arrijmë të ia ndryshojmë gjendjen 

strukturale. Nëse gjatë këtij ndikimi i shtojmë edhe veprimet kimike, atëherë kemi bërë 

përpunimin kimiko-termik. [5] 

Ndër përpunimet termike më të rëndësishme janë: 

1. Pjekja, 

2. Kalitja 

3. Normalizimi 

4. Riardhja 

5. Përpunimi në të ftohët (me ngrirje nën 0°C, zakonisht -60 deri -80°C), etj. 

 

 
Figura 2.1. Paraqitja grafike e pёrpunimeve termike nё diagramin (temperatura-koha) [5] 
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Figura 2.10. Konstruktimi i diagramit izotermik TTT [5] 

Intervali në mes të temperaturave Ms dhe Mf është 200-300 °C dhe praktikisht është i njejtë për 

të gjitha çeliqet. 

Me fjalë të thjeshta, trajtimi i kalitjes përfshin nënshtrimin e çelikut në një temperaturë të 

paracaktuar austenitike dhe mbajtjen për ca kohë në varësi të trashësisë së tij të ndjekur nga 

ftohja e ngadaltë, mundësisht ftohja e furrës. Metoda e trajtimit varet jo vetëm nga përbërja e 

çelikut, por edhe nga parametrat e tjerë dimensionale siç janë madhësia, forma dhe në fund 

arrritja e vetive përfundimtare të dëshiruara. Trajtimi i kalitjes shërben për qëllime të shumta; 

disa prej tyre janë si më poshtë: 

 Zvogëloj sforcimet e brendshme të krijuara për shkak të hedhjes, saldimit ose 

operacioneve të tjera të punës mekanike 

 Përpunueshmëri më e mirë  

 Arritja e njëtrajtshmërisë kimike 
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 Rivendosja e fortësisë e përbërsve metalik 

 Përmisimi i madhësisë së kokrrës  

 Zvoglimi  përmbajtjes së gaztë të  çelikut [5] 

2.3.2 Llojet e kalitjeve 

Varësisht nga numri i mjeteve ftohëse, koha e qëndrimit në mjetin ftohës, lloji i mjetit ftohës, 

kalitja mund të klasifikohet në disa lloje, disa prej llojeve të kalitjes janë: 

1. kalitja e zakonshme kontinuale 

2. kalitja e zakonshme e ndërprerë 

3. kalitja e shkallëzuar 

4. kalitja izotermike 

5. kalitja në temperaturë të ulët (kalitja e akullt). 

Ngjyrat qe merr çeliku gjatë procesit të kalitjes: 

 

 
Figura 2.11.  Ngjyrat qё  merr çeliku gjatë kalitjes [11] 
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3. Përpunimi kimiko-termik i çeliçeve dhe lidhjeve  

 

Përpunimi kimiko-termik i metaleve dhe lidhjeve është proces teknologjik që përbëhet nga 

nxehja e detaleve bashkë me materie kimike të afta që t’ia ndryshojnë përbërjen kimike shtresës 

sipërfaqësore e njëkohësisht edhe vetitë fizike dhe mekanike. Procesi i përpunimit kimiko-termik 

përbëhet nga tri perioda: ngrohja deri në një temperaturë të caktuar, mbajtja në atë temperaturë 

për një kohë të caktuar së bashku me substancën kimike dhe pastaj ftohja me shpejtësi të caktuar. 

Varësisht nga faktorët kohë- temperaturë dhe nga lloji i elementit kimik, kryhen operacione të 

ndryshme të përpunimit kimiko-termik. [5] 

 

 Figura 3. 1 Përpunimi kimiko-termik [5] 
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Ndër përpunimet kimiko-termike më të rëndësishmet janë: 

- çimentimi, 

- azotimi, 

- cianizimi, 

- sulfoazotimi, 

- borimi, 

- silicimi, 

- kromizimi, 

- alterizimi, etj. 

3.1 Çimentimi 

Është proces i përpunimit kimiko-termik me të cilin arrihet pasurimi i shtresave sipërfaqësore të 

metaleve (çeliqeve) me karbon për të rritur fortësinë e shtresës sipërfaqësore të prodhimeve. Kjo 

arrihet mbi kufirin Ac3 ose Acm kur austeniti më së lehti i pranon këto atome. Procesi i 

pasurimit me karbon zgjatë 1 deri në 8 orë, varësisht nga metoda e përdorur dhe nga thëllësia e 

shtresës që kërkohet me u çimentua. 

 

Figura 3. 2. Çimentimi i çelikut [5] 

 

Edhe përpunimet tjera kimiko-termike bëhen në princip të njejtë të punës me disa dallime 

varësisht nga elementet që dëshirojmë me ua mveshë detaleve. [5] 
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Nё procesin e çimentimit kalojnё detalet e ndryshme si dhёmbёzorё , spinota, akse, boshte, rula, 

vida pa fund etj, qё pёrgaditen prej çeliku qё ka 0,10 - 0,25 % C. Pёr detale masive, qё nuk kanё 

formё tё nderlikuar dhe detalet qё kёrkojnё qёndrueshmёri nё brendi tё tyre, mund tё pёrdorim  

çelik me 0,3-0,4% C. 

Pas pёrpunimit termik, shtresa e çimentuar ka fortёsi deri 60 HRC, strukturё martensite me 

karbite dhe sasi tё vogёl austeniti tё mbetur, kurse brendia e çelikut ka strukturё martensiti me 

pak karbon me fortёsi 15-30 HRC dhe shtalbёsi tё mirё. [3] 

3.2 Azotimi   

 Azotim (nitrim) quhet procesi i ngopjes sё sipёrfaqes tё detaleve prej çeliku me azot. Procesi i 

azotimit mund tё pёrdoret pёr çdo lloj çeliku, mirpo rezultate tё mira arrihen vetёm nёse çeliçet 

qё azotohen janё tё lidhura me Al, Cr, Mo dhe elemente tё tjera qё formojnё nitrite tё formave 

AlN, CrN,     , MoN,      , VN,      etj, të cilat japin një rritje fortësie të dukshme të 

shtresës sipërfaqsore të çelikut. Kёto nitrite kanё fortёsi mё tё madhe se nitriti i hekurit.  

Nё varёsi nga mjedisi nё tё cilin bёhet azotimi dallojmё: azotimin e gaztё, azotimin e lёngёt 

(azotimi i butё) dhe azotimin e ngurtё.[3] 

3.3 Procesi i Cianimit 

Cianimi ёshtё ngopja e menjёhershme e sipёrfaqes sё çelikut me karbon dhe me azot. Pёrdoret 

pёr tё rritur qёndresёn nё fёrkim si dhe fortёsinё e sipёrfaqes sё detalit. Cianohen çeliqet me 

karbon, çeliqet e  lidhur, si dhe çeliqet shpejtёprerёs. 

Procesi i cianimit mund tё realizohet nё mjedis tё gaztё, tё lёngёt dhe tё ngurtё. Cianimi i lёngёt 

bёhet nё banjё kripёrash tё lёngёta, pёrbёrja e tё cilave mund tё jetё: kripёra cianure (NaCN, 

KCN etj ) dhe kripёra neutrale (NaCl, BaCl  etj). 

Karboni dhe azoti që formohet nga këto reaksione ngopin sipërfaqen e detalit me anë të 

difuzionit. 

Kur Procesi i ngopjes realizohet në temperatura të larta (rreth 950°C - kur çeliku ka gjendjen 

zotёruese γ) atёherё zotёron procesi i çimentimit dhe shtresat azotuara janё me zhvillim shumё tё 

vogёl. Nga kjo pikёpamje procesi quhet karboazotim (karbonitrim). Parametrat teknologjik 

merren nga procesi i çimentimit. [3] 
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3.4 Sulfurimi 

Sulfurimi paraqet procesin e ngopjes sё shtresёs sipёrfaqёsore me sulfur, me karbon dhe me azot 

tё çelikut ose derdhjeve (detaleve tё derdhura). Proseci i sulfurimit zhvillohet nё banjё kripёrash 

me temperaturё 580- 590°C pёr 3 orё. 

Pёrdorёt pёr tё rritur qёndrueshmёrinё nё fёrkim tё detaleve si dhe tё disa instrumenteve tё 

prodhuara prej çeliku shpejtprerёs.  

Gjatё procesit tё sulfurimit, nё sipёrfaqe formohet shtresa e parё e sulfidit tё hekurit me 

mbeturina nitritesh dhe me grafit i cili ka fortёsi tё vogёl. Shtresa e dytё ёshtё shtresё 

karboazotike me fortёsi 1000-1300 HV. 

Detalet prej çeliku qё do tё sulfurohen, sё pari kaliten, pastaj kalojnё nё riardhje nё temperaturё 

180-200 °C, dhe nё fund sulfurohen. 

Thellёsia e shtresёs sё sulfuruar mund tё jetё rreth 0,2-0,3 mm pas 2-3 orё pune. [3] 

 

3.5 Metalizimi difuziv- ngopja difuzive me metale 

Ngopja e sipёrfaqes sё njё metali me njё metal tjetёr quhet metalizim difuziv. Metalizimi me 

difuzion ka pёr qёllim rritjen e qёndrueshmёrisё nё temperaturё tё lartё, rezistencёn ndaj acideve 

dhe rezistencёn ndaj konsumit. 

Ky proces mund tё realizohet nё mjedis tё lёngёt, tё gaztё, dhe tё ngurtё 

Nё praktikё mё sё tepёrmi pёrdoren kёto procese tё ngopjes difuzive me metale: 

- alitrimi 

- kromimi 

- silicimi etj. [3] 

3.5.1 Alitrimi  

Alitrimi  ёshtё proces i ngopjes sё sipёrfaqes sё detaleve me alumin. Me alitrim rritet rezistenca 

ndaj oksidimit nё temperaturё 800-1000 °C dhe rezistenca ndaj komponimeve tё sulfurit nё 

temperaturё 400-600 °C. 

Si rezultat i nxehjes nё temperaturё tё lartё, sipёrfaqja e  detalit vishet me njё cipё tё hollё  Al O  

(oksid alumini) që e mbron atë nga oksidimi. 

Alitrimi realizohet në mjedis të gaztë, të lëngët dhe të ngurtë. 
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Thellësia e përshtatshme e alitrimit është prej 0,2 deri 0,5 mm, dhe paraqet thellësinë deri te 

struktura bazë. [3] 

3.5.2 Kromimi  

Kromimi ёshtё proces i ngopjes difuzive tё sipёrfaqes sё metalit me krom. Qёllim i kromimit 

ёshtё rritja e qёndrueshmёrisё, fortёsisё, qёndrueshmёrisё nё fёrkim dhe qёndrueshmёrisё nё 

temperatura tё larta. Pёr kromim pёrdoren tё gjitha çeliqet, por mё tё pёrshtatshme janё ata qё 

pёrmbajnё 0,2-0,4 %C, sepse fortёsia e shtresёs sipёrfaqёsore kryesisht varet nga pёrbёrja e 

karbonit.  

Thellёsia e kromimit paraqet trashёsinё e materialit duke filluar nga sipёrfaqja deri te shtresa qё 

pёrmban 12%Cr. 

Çeliqet e kromuara u qёndrojnё temperaturave deri 800°C; prandaj ky proces pёrdorёt mё shumё 

pёr tё pёrmisuar qёndrueshmёrinё e tyre, sidomos te vavlvolat e kompresorёve, matricat e 

tёrheqjes nё tё ftohtё, bokolat e pompave etj. 

Por kromimi pёrdorёt, gjithashtu edhe pёr zbukurime tё prodhimeve artistike, ose tё paisjeve dhe 

orendive.  [3] 

3.5.3 Silicimi  

Silicimi ёshtё proces i ngopjes sё sipёrfaqes me silic, me qёllim tё rritjes sё rezistencёs ndaj 

oksidimit nё ujё tё ёmbёl dhe tё njelmtё. 

Shtresa e silicuar ёshtё shumё e rezistueshme ndaj konsumit, ka fortёsit tё madhe, por ёshtё e 

thyeshme (e egёr). Thellёsia e silicimit, zakonisht sillet prej 0,5 deri 1mm. 

3.6 Përpunimi termik, përmbajtja kimike dhe përdorimi i çeliqeve për vegla, 

për çimentim dhe për susta 

Nё vazhdim janё paraqitur tabelat e pёrpunimit termik, pёrmbajtjes kimike dhe pёrdorimit tё 

çeliqeve pёr vegla, pёr çimentim dhe pёr susta. 

Tabela 3. 1. Përpunimi termik i çeliqeve pёr veglave [3] 

Shenja e çelikut Farkëtimi Pjekja e butë Kalitja Riardhja 

DIN JUS °C °C HB °C Ftohj

a* 

HRC °C 

31CrV3 Č.4835 1050-850 680-720 220 830-860 U 52-55 100-400 

115CrV3 Č.4141 1050-850 720-760 220 780-820 

800-840 

U 

V 

64-66 

64-66 

150-250 
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4. Realizimi i përpunimit termik të çeliqeve për vegla dhe për 

stusta 

4.1 Përpunimi termik i detaleve nga materiali 16MnCr5, X155CrVMo121, 

50CrV4 

 

Gjatë realizimit të pjesës eksperimetale në Fabrikën e Veglave Plus në Ferizaj, është 

përcjellur procesi i trajtimit termik të disa detaleve siç janë: dhëmbëzor, bosht dhe instrument 

prerës. Llojet e materialeve janë dhëmbëzori nga materiali 16MnCr5 apo ndryshe të njohura si 

çeliçe me karbon, boshti nga materiali X155CrVMo121 dhe instrumenti prerës nga materiali 

50CrV4. Për të realizuar trajtimin termik duhet që të ju përmbahemi specifikave të llojeve të 

ndryshme të materialeve siç janë: kalitja, ftohja, çimentimi, lëshimi, zharitja, përmisimi. 

Në vazhdim është paraqitur  procesi i pёrpunimit termik tё kёtyre detaleve dhe krejtёsisht nё 

fund edhe procesi i retifikimit. 

4.2 Procesi i përpunimit termik të  dhëmbëzorit nga materiali 16MnCr5 

Vizatimet e punëtorisë 

Së pari janë paraqitur vizatimet e punëtorisë të cilat shërbejnë për procesin e përpunimit 

teknologjik dhe pastaj fletëudhëzimi teknologjik. 
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Figura  4. 1. Vizatimi teknik i dhëmbëzorit 

 

Fletëudhëzimi teknologjik për punimin e dhëmbëzorit 

Fletëudhezimi teknologjik, është evidenc e cila është udhë rrëfyes i punës së procesit në të cilin 

do të kaloje pjesa, hap pas hapi në makinerit ku do të punohet pjesa, pra mirrën shënimet e 

firmës së klientit në të cilën, mbajnë evidenc në kompjuter për arsye të punimit të pjesës së 

njejtë, p.sh gjate vitit të ardhshëm, ruhen me datë të fillimit të puneve, ruhet me numer tё 

vizatimit, emërtohet, përzgjedhet materiali përkates për prerje, dimenzionohet për prerjën e 
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gjysëm fabrikatit 25x30x100 mm, jepet sasia e pjesës, pesha e gjysëm fabrikatit dhe renditja e 

punёve si në figuren e mёposhtme. 

 

Figura 4. 2. Fletëudhëzimi teknologjik 

 

Duke u bazuar në tabelën e përpunimit termik, shohim se ky lloj i çelikut ka edhe procesin e 

çimentimit. Ky lloj i çelikut duhet të kaloj në  këto faza të përpunimit termik: 

 Çimentimi 

 Kalitja e parë e çimentimit 
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  Kalitja e dytë 

  Normalizimi dhe Ftohja.  

Çimentimi: 

Procesi i çimentimit përbëhet nga: 

 Thesi me qymyr për çeliçe  

 Kovja e çimentimit  

              

Figura 4.3. Thesi me qymyr dhe kovja e çimentimit. 

             

Në kovën e çimentimit vendosët karboni në fillim, pastaj fillon ngjeshja e karbonit me ndonjë 

shufër. Pas ngjeshjes vendoset dhëmbëzori dhe fillojmë të i hudhim përsëri qymyr mbi 

dhëmbëzorë dhe përsëri fillon ngjeshja, pasi të përfundon procesi i ngjeshjes vendoset kapaku i 

kovës së çimentimit pastaj fillon lyerja me baltë rreth më rreth kovës dhe kapakut në mënyrë që 

ajri të mos deportojë mbrenda.  

Më poshtë do të i paraqesim pamjet e këtyre proceseve. 
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Pas procesit të ftohjes, dhëmbëzori nxirret nga çimentimi dhe bëhet përgaditja për një kalitje të 

dytë ku temperatura e kalitjes duhet të jetë 880° C. Koha e qëndrueshmërisë në furrë duhet të 

konstatohet varësisht nga struktura e çelikut, pasi që çeliku merr strukturën e duhur atëherë 

nxirret nga furra dhe bëhet ftohja në vaj.  

 

          

                         Figura 4. 8. a).  Procesi i vendosjës në furrë                                         b) Dhëmbëzori pas kalitjes            

    

Ftohja 

Siç shihet në figurat e mësipërme dhëmbëzori pas kalitjes ka fituar strukturën e duhur, ku më 

pastaj nxirret nga furra me anë të veglës për tërhqjen e detaleve nga furra e kalitjes dhe përmes 

saj futet në banjot e thjeshta me vaj për të vazhduar me procesin e ftohjes. Koha e qëndrimit në 

procesin e ftohjes nuk është e njejtë tek të gjitha çeliçet dhe varet nga struktura dhe madhësia e 

çelikut, në këtë rast çeliku nga materiali 16MnCr5 ka qëndruar në vaj për ftohje rreth 5 minuta.  
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Figura 4. 10. Matja e Fortësisë 

 

Pas matjes së fortësisë duhet të bëhet procesi i normailizimit pasi që fortësia duhet të arrijë 54 

HRC. Procesi i normalizimit bëhet në furrën për normalizim, ku ky dhëmbëzorë për të arritur 

fortësinë e duhur duhet të qëndrojë në temperaturë 300° C dhe koha e qëndrimit në furrë është 

rreth 15 minuta. Në rastin e këtyre çeliçeve pra, çeliçeve me karbon nuk duhet të qëndrojnë 

shumë gjatë në furrë për normalizim për shkak se vetëm shtresën e jashtme e merr me karbon ku 

është 1.5mm dhe arsyeja e mos qëndrimit në kohë jo të gjatë është se bëhet zbutja më e shpejtë 

sesa çeliçet e tjera që kanë vetëm kalitje. Kjo ndodh për shkak të karbonit që e merr vetëm në 

shtresën e jashtme. 
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Figura 4. 12. Paraqitja grafike e matjes së fortësisë 

   

Figura 4. 13. Matja e fortёsisё nё disa pika tё ndryshme 

 

Retifikimi 

Procesi i retifikimit bëhet për rrafshimin e sipërfaqes së mbredshme të dhëmbëzorit dhe për të 

krijuar sipërfaqen e brendshme të lëmuar. Ku së pari bëhet përgatitja e makinës për retifikim, 

pastaj bëhet centrimi i vrimes  së mbredshme dhe fillon procesi i  retifikimit të tolerancës Ø18 

H7.  
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Retifikimi i mbrendshm bëhet në makinën HAUSER me këto karakteristika: 

 Numri i rrotullimeve të instrumentit: 25000 rrot/min. 

 Rrotullimi i planetarit: 60rrot/min. 

 Lartësia e caktuar: 35 mm. 

 Thellësia: 0.01mm 

 

Figura 4.14. Makina për retifikim të brendshëm 

 

Më poshtë do të paraqesim procesin e centrimit së Ø-së së mbrendëshme dhe përgaditjen për 

retifikim. Centrimi i pjesës bëhet për arsye të retifikimit në të gjitha anët njësoj.   
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Figura 4. 15. Centrimi i pjesës  

 

Pas centrimit të pjesës fillon procesi i retifikimit me anë të gurit retifikues shpejtësia e të cilit 

duhet të jetë 25000 rrot/min, sipërfaqja e pjesës e cila duhet të retifikohet është 0.8mm. Gjatë 

procesit guri retifikues mundë të krijojë nxehtësi të madhe dhe për këtë arsye përdoret ajri për 

ftohje, koha e retifikimit të pjesës është 40 minuta.  
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Figura 4. 16. Procesi i Retifikimit 

 

Në fund bëhet matja përmes Komperatorit të Ø18  

 

 

Figura 4. 17. Matja me anë të komperatorit 
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Figura 4. 18. Dhëmbëzori i retifikuar nga pjesa e mbrendshme 

 

4.3 Trajtimi Termik i detalit me material X155CrVMo121 (Çelik për vegla) 

Në vazhdim do të paraqesim vizatimit teknik të boshtit me material X155CrVMo121. 

 

 

Figura 4.19. Vizatimi teknik i boshtit 
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Së bashku me vizatimet e punëtorisë duhet të kemi edhe fletëudhëzimin teknologjik në të cilin 

janë të përshkruara proceset e përpunimit. Më poshtë kemi paraqitur fletëudhëzimin teknologjik 

të këtij detali. 

 

 

Figura 4. 20. Fetëudhëzimi teknologjik i boshtit 

 

Ky lloj i materialit duhet të kaloj në këto procese të përpunimit termik: 

 Kalitje  

 Ftohje në vaj  
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 Normalizim 

 

Kalitja 

Ky detal është çelik i cili futet në furrë për kalitje në temperaturë 1000-1040 °C, koha e 

qëndrimit në furrë duhet të jetë deri sa detali ta merr strukturën dhe pasi të ket marrë strukturën 

bëhet tërheqja nga furra dhe më pas vazhdon procesi i ftohjes.  

Së pari do të paraqesim vendosjen e detalit në furrën për kalitje. 

 

 

Pasi që detali të merr strukturën  e duhur themi se është kalitur dhe do të duket si në figurën e 

mëposhtme. 

                     Figura 4. 21. Vendosja në furrën për Kalitje 
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Figura 4.22. Detali pas Kalitjes 

 

Ftohja 

Pasi që detali është kalitur bëhet tërhejqa e tij dhe fillon procesi i ftohjes, ftohja mund të bëhet në 

tri mënyra: 

1. Në vaj 

2. Në krypë 

3. Në ajër 

Si proces i ftohjes më i pranueshëm për këtë çelik është ftohja në krypë, për arsye se nuk e le 

detalin në fjalë të egërsohet shumë. Krypa ka një rol shumë të rëndësishëm për shkak që gjatë 

procesit të ftohjes detalet nuk mbetin të egëra por elastike dhe fortësi HRC merr mjaftueshëm,  

këto janë veti të krypës.  

Procesi i ftohjes në vaj është proces i cili në rast se vaji është  i ftoht detali në fjalë mund të arrijë 

fortësinë rekorde, gjë që nuk është e lëvdueshme për arsye se mund të kriset detali. 
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Ftohja në ajër është proces i cili nuk praktikohet përpos disa detaleve siç janë pllakat në formë 

brisku të cilat duhet patjeter të futen në mes dy pllakave për rrafshimin e briskut dhe me këtë rast 

mënyra më e mirë është që gjatë procesit të ftohjes të i shtohet ftohja me kompresor.  

Në rastin tonë ftohjen e kemi bërë me vaj, ku temperatura e vajit rreth 80 °C dhe për shkak të 

kësaj temperature procesi i ftohjes nuk paraqet aspak problem për tu realizuar.  

 

 

Figura 4.23. Ftohja në Vaj 

 

Detali mbahet në vaj deri në 7 minuta dhe pasi qe të arrihet procesi i ftohjes duhet që të matet 

fortësia. Në këtë rast matja e fortësisë bëhet në aparatin manual ku tregon se fortësia ka arritur 55 

HRC (Rockwell-it C), fortësi e cila duhet zbritur pasi që është pak e lartë.  
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Figura 4.24. Matja e fortësisë 

 

Normalizimi 

Zbritja e fortësisë mund të bëhet me anë të normalizimit, i cili ka një rol shumë të të rëndësishëm 

për shkak se detalet e forta me anë të normalizimit ju zbritet fortësia dhe detali bëhet më elastik. 

Ky proces është shumë i mirë për arsye se jetëgjatësia e detaleve rritet në kohë rekorde dhe është 

një proces i pashmangshëm  në përpunim termik.  

Temperatura e normalizimi e çelikut në fjalë është 300-550 °C dhe koha e qëndrueshmërisë së 

këtij detali në furrën e normalizimit është 40 minuta për shkak të zbritjes së fortësisë.  

Pas normalizmimit ftohja bëhet gradualisht në ajër ku nuk duhet të ketë kontakt me ujë, vaj, deri 

sa të ftohet vet dhe pastaj përcillet në procesin e retifikimit.  
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Figura 4.25. Procesi i Normalizimit 

 

Pas procesit të normalizimit detali ka arritur fortësinë e kërkuar, kështu që bëhet një ilustrim i 

matjes së fortësisë disa pika të ndryshme të detalit. 
 

Tabela 4.2. Matja e fortësisë në disa pika të ndryshme 

Matjet Rezultatet 

Matja e Parë 40 HRC 

Matja e Dytë 40 HRC 

Matja e Tretë 43 HRC 

Matja e Katërt 44 HRC 

Matja e Pestë  42 HRC 

Matja e Gjashtë  42 HRC 

Matja e Shtatë  40 HRC 

Mesatarja 41.5 HRC 
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Figura 4. 26. Paraqitja grafike e matjes së fortësisë 

 

Retifikimi 

Procesi i retifikimit bëhet për krijimin e sipërfaqeve të lëmuara, në rastin tonë kemi retifikim të 

jashtëm i cili kryhet në makinën për retifikim të sipërfaqeve të jashtme. Makina punon në 

mënyrë Hidraulike (gjysëm automatike), numri i rrotullimeve të boshtit rreth gurit është 150 

rrot/min, ndërsa guri ndaj boshtit 2500 rrot/min. 

 

Procesi i retifikimit 

Së pari bëhet kapja e detalit përmes bizave me anë të cilave bëhet shtrëngimi i tij dhe fillon 

procesi i retifikimit së Ø-së të jashtme e cila është me shtesa dhe duhet të arrihet në Ø50 f7. 

Ftohja e detalit  bëhet me emulsion (uji për ftohje).  
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Më poshtë kemi paraqitur vizatimet teknike të detalit të përdorur për këtë lloj të përpunimit 

termik. 

 

 

Figura 4.32. Vizatimi teknik i thikёs prerёse 

 

 

Dhe fletёudhёzimi  teknologjik nё tё cilin janё tё dhёna specifikat e materialit dhe llojet e 

pёrpunimit tё cilat janё paraqitur nё figurёn  e mёposhtme: 
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Figura 4. 33. Fletëudhëzimi teknologjik i instrumentit prerёs 

 

Proceset e përpunimit termik:  

 Kalitje. 

 Ftohje me anë të nënshtresave. 

 Retifikim paralel. 

Procesi i Kalitjes 

Ky proces realizohet në temperaturë 830-860 °C, në këtë rast është vendosur në temperaturë 

840°C. Koha e kalitjes është varësisht deri të fitohet struktura e duhur, më poshtë do të 

paraqesim vendosjen e detalit në furrën për kalitje. 
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Figura 4. 34. Vendosja në furrën për kalitje 

 

Ftohja 

Pasi që detali të arrijë strukturën e duhur bëhet tërheqja nga furra dhe vazhdon procesi i ftohjes. 

Ftohja bëhet me anë të dy nënshtresave, ku brisku vendoset në mes të tyre dhe vazhdon duke i 

vendosur edhe ujë në mënyrë qe të ftohet më shpejtë dhe mos të bëhet krisja e thikës prerëse.  
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Figura 4.35. Vendosja në mes të dy nënshtresave.                                        b) Ftohja me anë të ujit. 

                     

Pasi të përfundon procesi i ftohjes duhet që të matet fortësia e briskut. Fortësia është matur me 

anë të instrumentit manual për matje të fortësisë në HRC (Rockwell-it C), ku në rastin e briskut 

prerës  me material 50CrV4  ka arritur 55 HRC, e cila është  pak e lartë dhe për tu zbritur duhet 

që të vendoset në furrë për Normalizim.  

Më poshtë ёshtё paraqitur matja e fortësisë me HRC.  
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Figura 4. 36. Matja e fortësisë me anë të aparatit 

Normalizimi 

Detali ka fortësinë 55 HRC dhe me vendosjen në furrën për normailizim duhet që të zbritet në 45 

HRC. Instrumenti prerës vendoset në furrë në temperaturë 300°C dhe koha e qëndrimit mbrenda 

është 30 minuta  dhe kjo bëhet në mënyrë që të arrihet sa ma mirë normalizimi, kjo kohë është e 

mjaftueshme për tu arritur elasticiteti në rrotullim goditje të intrumentit prerës kur të vendoset në 

makinnë. Pas përfundimit  të normailizimit bëhet tërheqja nga furra dhe ftohja bëhet në mënyrë 

graduale në ajër dhe vazhdon në proces të retifikimit.  

Pas procesit të normalizimit do të bëhet një ilustrim i matjes së fortësisë në disa pika të ndryshme 

të detalit: 

 

Tabela 4. 3. Matja e fortesise ne pika te ndryshme 

Matjet Rezultatet 

Matja e Parë 45HRC 

Matja e Dytë 46HRC 

Matja e Tretë 44HRC 

Matja e Katërt 45HRC 
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Matja e Pestë 45HRC 

Matja e Gjashtë 45HRC 

Matja e Shtatë 45HRC 

Mesatarja 45.HRC 

 

 

 
Figura 4. 37.Paraqitja grafike e matjes së fortësisë 

 

 

      
Figura 4. 38. a) Matja e Parё                                                   b) Matja e Dytë 
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c) Matja e tretё 

 

Retifikimi 

Rrafshimi i pjesëve të jashtme bëhet në retifikën paralele JUNG e cila punon me këto parametra: 

 Fuqia e elektromotorit: 1.1 kW. 

 Gjatësia max. e përpunimit (tavolinës): 450 mm 

 Gjerësia max. e përpunimiot (tavolinës): 150 mm. 

 Numri i akseve: 2 aksial X,Y. 

 Numri i rrotullimeve të gurit retifikues: 800-4200 rrot/min. 

 Sasia max. e emulsionit: 90 litra. 

 Këndi max. i rrotullimit: 30 shkallë. 

 Mënyra e punës së makinës: Digjitale 

Si fillim duhet të bëhet rrafshimi i gurit me anë të diamantit artificial në mënyrë që të bëhet 

rrafshimi sa më i drejtë dhe preciz dhe që të del shumë e pastërt pjesa, pas rrafshimit të gurit 

atëher mirret pjesa dhe vendoset në shtrënguesën në mënyrë që detali të mos paraqet ndonjë 

rrezik për puntorin gjatë punës, pastaj mund edhe të fillojë punën sipas procesit të radhës. 
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Figura 4. 39.Mprehja e gurit retifikues 

 

Punon me pllakë magnetike, pra brisku vendoset në pllakën magnetike dhe fillon procesi i 

retifikimit të pjesëve të jashtme. Përmes gurit retifikues bëhet rrafshimi i pjesës dhe ftohja bëhet 

me emulsion, i gjithe procesi zgjatë 10 minuta.  

 

        

Figura 4.40. Vendosja në pllakën magnetike 
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Figura 4. 41. Procesi i retifikimit paralel 

Pas perfundimit të retifikimit mirret pjesa pastrohet me ujë natyral dhe thahet me anë të 

kompresorit në mënyrë që pjesa të dërgohet e pastërt te kontrrolla. 

 

 

Figura 4. 42. Instrumenti preres pas Retifikimit 
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Pas përfundimit të retifikimit të të dyja anëve ky instrument prerës duhet që të vazhdoj në 

ratifikën e thyerjes së teheve.  

 

 

 

Figura 4.43. Mprehja e tehut në këndin 45° 

 

Pra, në figurën e mëposhtme ёshtё treguar instrumenti prerës i cila është retifikuar në retifikë 

paralele dhe në retifikën për mprehjen e teheve në të  dy anët e instrumentit prerës. 
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Figura 4. 44. Instrumenti prerёs pas retifikimit 
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5.  Përfundim  

 

Nëse nevojitet që të fitohen produkte me karakteristika mekanike, teknologjike, fiziko-kimike të 

përcaktuara dhe gjendje strukturore të caktuar, atëherë duhet që t’u nënshtrohen procesit të 

trajtimit termik. Në kuadër të punimit është realizuar edhe pjesa eksperimentale në Fabrikën e 

Veglave Plus në Ferizaj. Si objek i shqyrtimit ishin: dhëmbëzori nga materiali 16MnCr5, boshti 

nga materiali X155CrVMo121 dhe instrumenti prerës nga materiali 50CrV4.  

Është përcjellë dhe është analizuar përpunimi kimiko-termik i dhëmbëzorit në të gjitha fazat e 

përpunimit, duke përfshi procesin e çimentimit, kalitjes, ftohjes, normalizimit dhe procesin e 

retifikimit të mbrendshëm.  

Gjithashtu, boshti nga materiali X155CrVMo121 i cili kalon në trajtimet termike si: kalitje dhe 

normalizim, me anë të cilave arrihet fortësia e kërkuar e cila e bën materialin më të qëndrushëm 

dhe rezistent ndaj konsumit.  

Më pas është analizuar procesi i përpunimit termik i  instrumentit prerës nga materiali 50CrV4, i 

cili kalon në procesin e kalitjes me ftohje indirekte (me anë të nënshtresave) dhe normalizimit, 

procese këto, nëpër mjet të cilave arrihet fortësia e duhur 45 HRC.  

Përmes trajtimit termik kemi arritur që këtyre tre llojeve të çeliqeve të ua ndryshojmë gjendjen 

strukturore dhe fortësinë në vlera të kërkuara.   
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