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PËRMBLEDHJA (ABSTRAKTI) 

                                                    

Në këtë punim do të shqyrtojmë zbatimin e metodave me shkatërrim të bashkësive të salduara. 

Njëra nga provat me të rëndësishme për prova të materialeve është zbulimi materi gabimeve në 

material, detyrë e së cilës është zbulimi i gabimeve në material. 

Së pari do të bëjmë saldimin e kampionëve me dimensione të caktuara, pastaj do të bëjmë 

përcaktimin e vetive mekanike të bashkësive të salduara. Në këto prova bëjnë pjesë provat: 

tërheqja, përkulja, fortësia dhe shtalbësa. Këtu  do të analizojmë bashkësitë e salduara në 

pozicione të ndryshme dhe nga materialet bazë nga çeliku konstruktiv. Do të analizohen 

bashkësitë pllakë-pllakë dhe pllakë-gyp. Kontrolli dhe testimi do të bëhet  në laboratorët e 

Fakultetit të Inxhinierisë Mekanike në Prishtinë. 
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1.0. Hyrje 

 

Gjatë  këtij punimi të diplomës do të analizohet zbatimi i metodave me shkatërrim të bashkësive 

të salduara. Këtu do të shqyrtohen karakteristikat e tegelave në kampion të salduar e të cilët do t'i 

nënshtrohen provave me shkatërrimin e materialit për arsye të verifikimit të qëndrueshmërisë në 

tërheqje, lakim, fortësisë, shtalbësisë në tegel dhe në material bazë në zonën e ndikimit të 

nxehtësisë. 

Qëllimi i këtij punimi është që të bëhet përcaktimi i qëndrueshmërisë maksimale të bashkësisë së 

salduar si dhe vetive të tjera mekanike. Gjithashtu qëllim i këtij hulumtimi do të jetë edhe 

përcaktimi i vendit të këputjes së kampionit të salduar për shkak të ngarkesave statike.  

Fortësia është ndër faktorët kryesorë të bashkësive të salduara, prandaj do të bëhet hulumtimi i 

fortësisë në zonës e ndikimit termik, në zonën kalimtare, dhe në material bazë. 

 Tërheqja bëhet për të verifikuare qëndrueshmërinë në tërheqje të bashkësisë së salduar. 

Shtalbësa është po ashtu një karakteristikë e rëndësishme, sepse me të përcaktohet aftësia e 

bashkësisë së salduar qe t'i qëndroj goditjeve.. 

Lakimi është i rëndësishëm për arsye së me ketë provë verifikohet aftësia e bashkësive të 

salduara në lakim. 

 Së pari do të saldohen kampionët, pastaj do të bëhet hulumtimi i defekteve në tegelat e salduar 

me anë  të metodave pa shkatërrimin e materialit siç janë fortësia, shtalbësa, përkulja, tërheqja. 
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2.0 Kontrolli me shkatërrim i bashkësive të salduara 

 

Saldimi si metodë përpunimi, ka përdorim të gjerë në bashkimin e materialeve brenda 

konstruksioneve, bashkësisë apo makinës. Pa saldim nuk mund të mendohet asnjë hap përpara 

në të arriturat teknike dhe nuk është çudi së është duke u zhvilluar si degë e veçantë ku punohet 

intensivisht. Prandaj, krahas mënyrave të saldimit, janë zhvilluar edhe provat për verifikimin e 

cilësisë së bashkësive të salduara të cilat kryhen sikurse provat e metaleve dhe lidhjeve të tyre. 

Specifike për të gjitha provat është marrja e kampionit dhe përgatitja e tij. 

 

Provat e metaleve zakonisht ndahen në dy grupe: 

-Provat me shkatërrim 

-provat pa shkatërrim 

 

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

prandaj edhe nuk mund të përdorët më si i tillë. 

 

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

ai mund të përdorët edhe pas provave. Për këtë arsye provat pa shkatërrim janë shumë më të 

përshtatshme për provat e detaleve të gatshme. 

 

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. 
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2.1. Prova e tërheqjes 

 

Kjo provë bëhet sipas standardit kosovar SK EN 10002 ose sipas standardit shqiptar 

S SH EN 10002, përkatësisht atij gjerman DIN EN 10002. 

 

Me provën e tërheqjes përcaktohet qëndrueshmëria dhe deformimi për 

shkak të veprimit të forcës aksiale: 

 

 Qëndrueshmëria: qëndrueshmëria në tërheqje, kufiri i rrjedhshmërisë, kufiri i 

elasticitetit, kufiri i proporcionalitetit dhe moduli i elasticitetit. 

 Deformimi:zgjatimi dhe ngushtimi (kontraksioni). 

 

 

 

2.2. Prova e përkuljes 

 

Prova e lakimit bën pjesë në provat teknologjike dhe shërben për të verifikuar aftësinë e 

materialit për tu lakuar pa u dëmtuar. Prova e lakimit bëhet me veprimin statik të forcës në 

kampionin e përgatitur mirë dhe sipas standardit.  

 

 

Gjatë provës në lakim, kampioni vendoset mbi dy mbështetës (cilindra) që gjenden në 

largësi L. Prova realizohet në dy mënyra : 

 

 

1. me veprimin e një ngarkese (një force) 

2. me veprimin e dy ngarkesave (dy forcave) 
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Fig. 2.1.Prova e lakimit me një dhe dy ngarkesa [2] 

 

  

 

2.3. Prova e shtalbësisë 

 

Kjo provë bëhet me qëllim që të verifikohet aftësia e bashkësisë së salduar që t’iu qëndrojë 

goditjeve. Prandaj, kampioni merret nga vendi i salduar siç është treguar në figurën 6, andaj 

edhe rezultatet do të vlejnë pikërisht për këtë vend. Parimi i provës është i njëjtë me atë për 

materialin bazë, kështu që duke i krahasuar ato, do të vlerësojmë cilësinë e bashkësisë së 

salduar. 
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Fig.2.2. Marrja e kampionëve për provën e shtalbësisë: a- kampioni; b-kanali i kampionit në 

rrënjë të tegelit; b-kanali i kampionit në fytyrë të tegelit; c-kanali i kampionit në zonën e ndikimit 

të nxehtësisë; ç-kanali në zonën kalimtare të tegelit. [1] 

 

2.4. Provat e fortësisë 

 

Fortësia është vetia e materialit që t’i rezistojë depërtimit të një trupi tjetër më të fortë. 

Provat e fortësisë mund të bëhen me veprim të forcës statike dhe me veprim të forcës dinamike. 

Metodat më të përhapura për kontrollin e fortësisë me veprim të forcës statike janë: e Brinelit 

(Brinell), e Rokvelit (Rockwel) dhe e Vikersit (Vickers), ndërsa të asaj dinamike janë: e Poldit 

(Polldi), e Shorit, e Lesenit etj.  
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3.0. Përgatitja e kampionëve për provat me shkatërrim 

 

3.1. Zgjedhja e materialit për prova dhe karakteristikat e tij 

 

Zgjedhja jo e drejtë e materialeve ka shkaktuar shumë katastrofa në historinë njerëzore. Kështu 

në Luftën e Dytë Botërore, anija “Liberty” ka përjetuar avari të shpeshta, jo për shkak të 

sulmeve të armikut, por për shkak të thyerjes së trupit të anijes dhe ndarjes në dy pjesë. 

Shkaktar i këtyre katastrofave ka qenë shtalbësia (viskoziteti dinamik) e vogël e tegelit të salduar 

në trupin e anijes. Për shkak të zgjedhjes jo të drejtë të çelikut të përdorur (është përdorë çeliku 

me përmbajtje të lartë të sulfurit dhe fosforit). Tegelat e salduar kanë pësuar plasaritje (çarje) për 

shkak të ngarkesave të mëdha dhe temperaturave të ulëta, andaj edhe anijet janë shkatërruar. 

Para se të zgjidhet materiali, duhet të merren parasysh shumë faktorë: 

1. A mundet materiali të përpunohet në formë të duhur, 

2. A mund të arrihen tolerancat e kërkuara, 

3. A mund të ruhet forma dhe gjendja e materialit edhe gjatë përdorimit, 

4. A mbesin të pandryshueshme  vetitë  edhe gjatë përdorimit, 

5. A është materiali në pajtueshmëri me materialet e detalet e tjera të konstruksionit, 

6. A mund të riciklohet lehtë materiali, 

7. A shkakton ndotje materiali ose përpunimi i tij, 

8. A është ekonomik procesi i përpunimit të materialit. 

 

 

 

 

Vetitë kimike të materialeve-Për eksperiment kemi zgjedhure materialin çelik 15MO3, i cili ka 

këto veti: 

Vetitë kimike të materialit 15MO3. 
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     Tab. 3.1. Vetitë kimike të materialeve: 

C Mn S N Cu Si P Cr Ni Mo 

0.12-0.2 0.40-

0.960 

0.01 0.012 0.30 0.35 0.025 0.30 0.30 0.25-

0.35 

 

Vetitë mekanike të materialeve janë fortësia, qëndrueshmëria, plasticiteti, elasticiteti, rezistenca 

gjatë lodhjes etj. Në tabelën  e mëposhtme janë paraqitur vetitë mekanike të materialit 15Mo3. 

 

Tab. 3.2. Vetitë mekanike të materialit të zgjedhur  

Kufiri i 

rrjedhshmërisë 

N/mm2 

Qëndrushmeria në 

terheqje 

N/mm2 

Zgjatimi 

relativ 

Kendi i 

perkuljes 

(α=180o) 

shtalbesia 

j/mm2 

597 714 23   

 

 

3.2. Procesi teknologjik i përgatitjes së kampionëve teknik  për prova 

 

Në figurën 3.1 është paraqitur vizatimi i kampionit me diametër 30mm dhe gjatësi 

120mm për përgatitje për provë me anë të softuerit Autodesk Inventor. Hapësira drite në 

mes kampionëve për saldim është 1 mm. 

 

 



16 

 

 

 

Fig. 3.1. Përgatitja e kampionëve për provë 

 

Në figurën e mëposhtme është paraqiture pajisja DAIHEN VARSTROI  për saldimin me 

metodën CO2. Po ashtu është bërë rregullimi i parametrave të saldimit me metodën përkatëse. 

Intensiteti i rrymës për saldim, duke marrë parasysh diametrin e elektrodës 2.5mm është 8 

amper.  

 

 

Fig. 3.2. Pajisja për saldim me metodën CO2 
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Në figurën 3.3 është  dhënë  përgatitja e kampionëve për saldim me metodën CO2. Kampioni 

është me prerje tërthore cilindrike me përmasa 30mm dhe 120mm si dhe trashësia e murit është 

5mm. Hapësira drite në mes detaleve është 1 mm. Bashkësia është e formës I, kështu që nuk ka 

nevojë përgatitja e kanaleve pasi që për trashësi të materialit në ketë rast i përgjigjet trashësisë së 

murit prej 5mm. 

 

 

Fig. 3.3. Përgatitja e kampionëve për saldim me metodën me hark elektrik nën mbrojtjen e gazit  

aktiv (CO2). 

 

Në figurën e mëposhtme është paraqitur pikimi i kampionit me metodën me  hark elektrik nën 

mbrojtjen e gazit aktiv (CO2). Është përdorur materiali plotësues-teli me diametër 2.5 mm. 

Pikimin e kemi  bërë  në 2  vende sipas një diametri. 

Është përdorur aparati  i tipit DAIHEN VASTROI me intensitet të rrymës 8 amper me këto 

karakteristika: 

 

Tab. 3.3. Të dhënat e pajisjes për saldim me CO2- DAIHEN VASTROI 

Tensioni 3-40 V/50 Hz 

Intensiteti i rrymës së saldimit 30-250A 

Pesha 80kg  3-40 V/50 Hz 

Diametri i telit 0.8-1.2mm 

Dimensionet 850x840x780 
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Fig. 3.4. Pikimi i kampionit me saldim me metodën MAG (CO2) 

 

Në figurën 3.5 është paraqiture mbushja e  tegelit me metodën me saldim me hark elektrik 

nën mbrojtjen e gazit aktiv- CO2. Regjimet e saldimit kanë qenë intensiteti i rrymës 8 

amper. 

 

Fig. 3.5. Saldimi me metodën CO2 
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Në figurën 3.6 është paraqitur rrafshimi i tegelit të salduar të kampionit cilindrik. Rrafshimi, 

përkatësisht heqja në tepërt e mbilartësisë së tegelit është  bërë  me ratifikuese të dorës. 

 

 

Fig. 3.6. Rrafshimi i kampionit 

 

 

Në figurën 3.7 është paraqitur pajisja për saldim me hark elektrik me dorë (HED). 

 

Fig. 3.7. Pajisja për saldim me metodën HED 

 

Në figurën 3.8 është  paraqitur përgatitja e kampionit për saldim me metodën HED, ndërsa në 

figurën 3.9 kemi dhënë pikimin me metodën me hark elektrik me dorë, ku edhe gjatë kësaj 

metode kemi  bërë  pikimin e kampionit në 2 vende sipas një diametri. 

Elektroda ka  qenë  me diametër 2.5mm dhe e tipit ESR 13 E6013. 
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Fig. 3.8. Përgatitja e kampionëve për saldimin me HED 

 

 

Fig. 3.9. Pikimi me HED 

 

Në figurën e 3.10 është paraqitur mbushja e tegelit me metodën HED. 

 

 

 

Fig. 3.10. Mbushja e tegelit me HED 
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3.3. Procesi teknologjik i përgatitjes së kampionit standard për prova 

 

Në figurën e 3.11 eshte paraqitur makinën frezuese për frezimin e kampionit nga 

kampioni teknik në atë standard. Makina ka  qenë  e tipit GERTNE e cila gjendet në 

labratorin e Fakultetit të Inxhinierisë Mekanike në Prishtinë. 

 

 

 

Fig. 3.11. Makina(freza) për përpunimin e kampionit 

 

Në figurën 3.12 kemi paraqitur frezimin e kampionit me anë të frezës bishtore 10mm. 

Regjimet e përpunimit të prerjes kanë  qenë  këto: 

 Shpejtësia e prerjes v=160 rrota/mim 

 Hapi s=26mm/min 

 Thellësia e prerjes t=1 (mm) 
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Fig. 3.12. Përpunimi me frezim i kampionit 

 

Shprehja  e cila nevojit për llogaritjen e gjatësisë së nevojshme të kamionit është: 

Lo=11.3*√So=11.3*7.071=79.9 mm. Përvesohet L=80mm. Në figurën 3.13 kemi paraqitur  

kampionin standard me anë të programit Autodesk Inventor. 

 

 

Fig. 3.13. Vizatimi kampionit standard 

 

 

 

Në figurën e 3.14 është treguar matja e kampionëve me anë të noniusit digjital (laboratori i 

Inxhinierisë Mekanike në Prishtinë). 
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Fig. 3.14. Matja e përmasave të kampionit me anë  të noniusit digjital 

 

Në figurën 3.14  janë paraqiture kampionët e frezuar të cilët nga kampioni teknik me diametër 

30mm dhe trashësi të murit 5.38 mm janë  bërë  kampion standard. 

 

 

Fig. 3.15.  Përpunimi   i kampionëve nga teknik në standard 
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4.0. Vlerësimi i kampionëve të salduar 

 

 

Çdo proces teknologjik bart rrezik të përhershëm nga bërja e gabimeve të caktuara. Duke pas 

parasysh numrin e madh të faktorëve me ndikim në kualitetin e bashkësive të salduara, në këtë 

rrezik duhet pasur kujdes të veçantë si gjatë punimit të konstruksionit të salduar, po ashtu edhe 

gjatë eksploatimit të tij.  

 

Gabimet në bashkësitë e salduara që shfaqen në përpunim mund të ndahen në varshmëri nga: 

 1. Shkaku i shfaqjes: - gabime konstruktive, - gabime metalurgjike dhe - gabime teknologjike.  

2. Sipas llojit: - poret e gazit, - robërimet e ngurta, - përngjitje, - mungesa e saldimit, - plasaritje 

dhe - gabimet e formës dhe përmasave.  

3. Sipas pozicionit: - të brendshme, - sipërfaqësore dhe nënsipërfaqësore dhe - gabimet nëpër 

tërë seksionin.  

4. Sipas formës: - gabime kompakte, - gabimet e zgjatura (gjatësore) - gabime të ashpra-mprehta 

(ndikim i madh i prerjeve) - gabime të rrumbullakuara (ndikim i vogël i prerjeve), - gabime 

plenare (mund të neglizhohet përmasa e tretë e gabimit), - gabime hapësinore (merren parasysh 

tri përmasat e gabimit).  

5. Sipas madhësisë: - të vogla, - të mesme dhe - të mëdha.  

6. Sipas numrit (frekuencës): - individuale, - të shpeshta dhe - fole gabimesh. 

 

Gabimet me të rrezikshme gjatë punimit të konstruksioneve të salduara janë plasaritjet, të cilat 

mund të jene: - plasaritje të ftohta (Coldcracking), - plasaritje të nxehta (Hot cracking), -

plasaritjet për shkak të  përpunimi termik (Post wel dhe attreatingcracking), - plasaritjet për 

shkak të ndarjes shtresore ose lamelare (Lamelartearing). 

 

Plasaritjet– e ftohta formohen gjatë ftohjes së bashkësisë së salduar në temperatura nën 200o C e 

mund të shfaqen edhe disa ditë pas saldimit dhe për këtë arsye quhen plasaritje të ftohta të 

,,vonuara ”.  Kontrollin e kualitetit me metodat pa shkatërrim në konstruksionet e salduara duhet 
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bërë 48 orë pas saldimit (kjo konsiderohet periudhë e inkubacionit të paraqitjes së plasaritjeve të 

ftohta të vonuara), te çeliqet që tregojnë prirje ndaj paraqitjes së plasaritjeve të ftohta. 

 

Sipas llojit, gabimet në bashkësitë e salduara ndahen sipas udhëzimeve të institutit ndërkombëtar 

për saldim, në gjashtë grupe. Shënimi i grupit të gabimeve bëhet me shenja: 

 - 100 – plasaritjet, 

 - 200 – poret e gazit, 

 - 300 – robërimet në gjendje të ngurtë, 

 - 400 – përngjitjet mungesa e saldimit,  

 500 – gabimet e trajtës dhe  

- 600 – gabimet e tjera. 

 

Plasaritjet e nxehta– paraqiten gjatë kristalizimit të bashkësisë së salduar në temperaturë 

relativisht të lartë (p.sh. të çeliku prej temperaturës së kristalizimit e deri në 900o C ), gjegjësisht 

në temperatura të ngurtësimit të papastërtive eventuale në bashkësinë e salduar e të cilat janë në 

kushtet e sforcimeve (tensioneve) për shkak të ftohjes së bashkësisë së salduar. 

 

Çarja lamelare– paraqitet në zonën e ndikimit të nxehtësisë dhe zakonisht zgjerohet në materialin 

bazë dhe është pasojë e ekzistimit të johomogjenitetit në materialin bazë dhe veprimit të 

sforcimeve për shkak të nxehtësisë së fituar gjatë saldimit.  

Poret e gazit- dhe zbrazëtirat në bashkësitë e salduara janë pore të vendeve në tegel të mbushura 

me gaz. 

Poret e gazit (poroziteti) janë pasojë e formimit të zbrazëtirave në fazën e ngurtësimit të kraterit 

mbushur me material të lëngët në tegel ose bashkësi të salduar. Poret e gazit mund të jenë në 

trajtë: rrethore, të zgjatura ose të ndërlikuara. 

Shkaqet e formimit të poreve të gazit janë: - materiali bazë i papastër dhe jo i qetë, - papastërtitë 

në vendsaldim: në materialin bazë (lagështia, yndyrat, lyerjet e ndryshme dhe oksidet tjera në 

sipërfaqe), në materialin plotësues (lagështia, yndyrat, lyerjet) dhe ndihmës (lagështia, 

papastërtitë ) për saldim, - mbrojtja e dobët e kraterit të shkrirë të metalit të tegelit ose bashkësisë 

së salduar gjatë procesit të saldimit, për shkak të teknikës joadekuate të saldimit, respektivisht 

për shkak të parametrave joadekuatë të saldimit (harku elektrik i gjatë, intensiteti i lartë i rrymës 
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salduese, këndi joadekuat i saldimit dhe udhëheqja e dobët e harkut elektrik, ftohja jo adekuate, 

etj.). 

Zbrazëtirat– në tegel formohen si pasojë e shtrëngimit të metalit gjatë kohës së ngurtësimit. 

Mund të formohen në metalin e tegelit në të shumtën e rasteve në kraterin përfundimtar. 

 

Robërimet në gjendje të ngurta– janë trupa të huaj (metale dhe jometale) të robëruara në metalin 

e tegelit, që për nga  vetitë  dallohen nga metali i tegelit.  

Përngjitjet– apo (gabimet e lidhjes) paraqesin mungesën e lidhjeve në mes të materialit të shkrirë 

(plotësues) dhe materialit bazë ose në mes të dy shtresave të tegelit. Gabimet e përngjitjes mund 

të paraqiten si: - përngjitje anësore në anët e kanalit (a), - përngjitjet në rrënjën e tegelit (b) dhe - 

përngjitje në mes të shtresave të tegelit (c). 

Mungesa e saldimit– mungesa e materialit të saldimit paraqet shkrirjen e pjesshme të buzëve të 

kanalit, kështu që mbetet zbrazëtirë në mes të faqeve të kanalit. 

 

Shkaqet e mungesës së materialit të tegelit janë: - sjellja e pamjaftueshme e energjisë gjatë 

saldimit (parametrat joadekuat të saldimit: intensiteti i rrymës salduese, tensioni i harkut elektrik 

dhe shpejtësia e saldimit ), - përgatitja joadekuate për saldim (hapësira shumë e madhe ose 

shumë e vogël në qafen e kanalit (fund), rrumbullakimi shumë i madh i qafës së kanalit, hapja e 

vogël e kanalit, - diametri joadekuat i materialit plotësues, etj. 

 

Gabimet e trajtës– janë të meta të ngjashme me gabimet në sipërfaqet e jashtme të tegelave me 

profilin e tegelit të rregullt. Gabimet e këtij grupi janë të grumbulluara në disa grupe. Këtu do të 

ndalemi në ato më të rëndësishmet. Brejtjet (prerjet nga paranxehja)– janë gabimet në material të 

prerjeve të paraqitura në figurat në vazhdim, që shtrihen në gjatësi të caktuar të vijës që është 

shkrirë. 

Shkaqet e formimit të brejtjeve (djegieve) janë: - parametrat joadekuat të saldimit (intensiteti i 

madh i rrymës salduese, shpejtësia e vogël e saldimit, etj.) dhe - teknika joadekuate e saldimit 

(harku elektrik shumë i gjatë, këndi shumë i pjerrtë i elektrodës, etj.). Kanali në fund (rrënjë)– 

është mungesa e metalit në faqet anësore të fundit të tegelit (rrënjës), kjo dukuri është pasojë e 

tkurrjes së metalit të tegelit. Për shkaqe të njëjta formohen edhe zbrazësitë për shkak të tkurrjes 

në fund të tegelit, të cilat shkaktojnë zvogëlimin e trashësisë së fundit të tegelit në rrënjë. 
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Lartësitë tepër të mëdha të tegelit– është teprica e materialit plotësues të shkrirë dhe e bartur në 

fytyrën e tegelit, si pasojë e teknikës joadekuate të saldimit (numri shumë i madh i shtresave, ose 

trashësia shumë e madhe e shtresës përfundimtare, lëvizja anësore e elektrodës shumë e shkurtë, 

diametri shumë i madh i elektrodës me të cilën është bërë saldimi, etj.) dhe parametrave 

joadekuatë të saldimit (intensiteti i madh i rrymës salduese, shpejtësia e vogël e saldimit, etj.). 

 

Gabimet e tjera– të gjitha gabimet e tjera të mundshme, të cilat nuk janë klasifikuar në grupet e 

përmendura, sipas standardit shënohen me shenjën bazë 600. Në këto gabime bëjnë pjesë p.sh. 

dëmtimet e pjesshme në sipërfaqen e materialit bazë për shkak të ndezjes së harkut në afërsi të 

tegelit, spërkatja e pikave të materialit të shkrirë, dëmtimet lokale për shkak të largimit të 

tegelave ndihmës, dëmtimet lokale për shkak të retifikimit të parregullt etj. 

 

4.1. Gabimet gjatë saldimit me hark elektrik 

 

Ne tabelën 4.1 janë dhëne me anë të grupeve dhe simboleve llojet e gabimeve gjatë saldimit me 

hark elektrik. 

 

Tabela 4.1 Grupet dhe simbolet e llojeve  të gabimeve gjatë saldimit me hark elektrik 

 

Grupimi Simboli Lloji i gabimit 

1 100 Plasaritjet 

2 200 Poret e gazit, zbrazësitë, flluskat e gazit 

3 300 Mbeturinat në gjendje të ngurtë 

4 400 Përngjitja dhe shkrirja e pamjaftueshme 

5 500 Gabimet e formës 

6 600 Gabimet e tjera 

 

 

Plasaritjet janë gabimet më të rrezikshme në bashkësinë e salduar, për shkak të ndërprerjes së 

kontinuitetit të metalit, me ç‘rast ndodh lajmërimi i sforcimeve. Dallojmë dy lloje plasaritjesh; 
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ato që lajmërohen në temperatura të larta dhe quhen plasaritje të nxehta dhe plasaritjet që 

lajmërohen pas ftohjes së plotë të bashkësisë së salduar që quhen plasaritje të ftohta. Sipas 

standardit plasaritjet janë të ndara në: mikroplasaritje, plasaritje gjatësore, tërthore, në formë ylli,  

grup i plasaritjeve të shpërndara dhe plasaritje të degëzuara. 

 

Sipas standardit plasaritjet shënohen; p.sh., plasaritjet gjatësore, të cilat shfaqen në drejtim të 

boshtit të tegelit, shënohen 101, ndërsa në varësi të pozitës në bashkësinë e salduar u shtohet 

edhe shenja: 

 - 1011, nëse plasaritja është në metalin e tegelit,  

- 1012, nëse plasaritja është në kufirin e shkrirjes,  

- 1013, nëse plasaritja është në zonën e ndikimit të nxehtësisë,  

- 1014, nëse plasaritja është në metalin bazë. 

 

Poret e gazit, zbrazëtitë, flluskat e gazit- poroziteti në bashkësitë e salduara shfaqet për shkak të 

gazrave të mbetur gjatë procesit të saldimit dhe për shkak të papastërtisë së sipërfaqes së 

detaleve që saldohen, lagështisë së metalit bazë dhe plotësues, teknikës jo të drejtë të saldimit etj. 

Sipas standardit ky grup gabimesh shënohet me shenjën bazë 201, ndërsa në varësi të radhitjes 

dhe pozitës së gabimeve u shtohet edhe shenja plotësues si p.sh.:  

-2011, nëse janë pore të gazit,  

-2012, nëse janë poret e shpërndara njëtrajtësisht,  

-2013, nëse janë pore lokale (fole e poreve të gazta),  

-2014, nëse janë poret e radhitura në mënyrë lineare. 

Mbeturinat në gjendje të ngurtë- këto gabime shfaqen për shkak të robërimit të trupave të 

jashtëm në metalin e tegelit dhe mund të jenë mbeturina të zgjyrës, mbeturina të pluhurit, 

mbeturina të oksidit etj. 

Sipas standardit, ky grup gabimesh shënohet me shenjën bazë 300, ndërsa ai i mbeturinave të 

zgjyrës 301, në varësi të radhitjes dhe pozitës së gabimeve u shtohet edhe shenja plotësues si 

p.sh. 

 - 3011, nëse janë mbeturina të radhitura në mënyrë lineare, 

 - 3012, nëse janë mbeturina të vetmuara, 

 - 3013, mbeturina të tjera etj. 
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Sipas standardit, ky grup gabimesh shënohet me shenjën bazë 400. 

- Përngjitja dhe shkrirja e pamjaftueshme në varësi të radhitjes dhe pozitës së gabimeve u shtohet 

edhe shenja plotësues si p.sh.: 

4011-përngjitjen në anët e kanalit,  

4012-përngjitjen në mes të shtresave, 

4013 -përngjitjen në rrënjë të tegelit. 

 

402- Mungesa e materialit të shkrirë 

 

Gabimet e formës- në këtë grup të gabimeve bëjnë pjesë gabimet e fytyrës dhe formës së tegelit, 

dhe janë: - djegiet - mbilartësia e madhe e fytyrës së tegelit-shmangia nga drejtimi përkatësisht 

këndi,  - mbushja e pamjaftueshme e kanalit, - sipërfaqja e tegelit jo e rregullt, - saldimi i dobët 

në vendin e vazhdimit të tegelit etj. 

 

Sipas standardit ky grup gabimesh shënohet me shenjën bazë 500, ndërsa specifikat e gabimeve 

shënohen, p.sh.: 

- 501 për djegie,  

- 502 për mbilartësi të madhe, 

 - 503 për tegela konveks (mystë) etj. 
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4.2. Vlerësimi i gabimeve të mbi lartësisë dhe nënlartësisë së tegelit 

 

Matja e tegelit ballor. 

Për matjen e tegelit të saldimit ballor do të shfrytëzojmë pajisjen speciale V-WAC Gauge të 

prodhuar në USA. Pajisja në fjalë mat mbilartësi në mm. Garnitura për matjen e tegelave është 

treguare në figurën 4.1, ndërsa me 4.2 është dhëne pajisja për matjen e mbilartësisë së tegelave të 

salduar (këto pajisje gjenden në laboratorin e Fakultetit të Inxhinierisë  Mekanike në Prishtinë). 

 

 

 

Fig. 4.1. Garnitura  për matjen e tegelave 
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Fig. 4.2. Pajisja për matjen e mbilartësisë së tegelave të salduar 

Ne figurën 4.3 është  paraqitur matja e mbilartësive të kampionëve me anë  të pajisjeve për 

matjen e mbilartësive të tegelave të salduar (laboratori i Fakultetit të Inxhinierisë Mekanike  në 

Prishtinë). 

 

 

Fig. 4.3. Matja e mbilartësive të kampionëve 
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Ne figurën 4.4 është dhënë vizatimi i kampionit me anë  të softuerit Autodesk Inventor në 9 

ndarje për përgatitjen e matjes së mbilartësive të tegelave të salduar. 

 

 

 

 

Fig. 4.4. Vizatimi i kampionit në 9 ndarje për përgatitjen e matjes së mbilartësive 

 

Ne figurën 4.5 është paraqitur përgatitja e kampionit (mostrës) së parë për matjen e mbi lartësive, 

ndërsa në 4.6 është dhënë ndarja në nëntë pjesë të barabarta. 
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Fig. 4.5. Përgatitja e kampionit për matjen e mblatësish së kampionit cilindrik 

 

 

 

 

Fig. 4.6. Ndarja e kampionit për matje në 9 vende të kampionit të parë 

 

 

Ne tabelën 4.2 dhe 4.3 kemi paraqiture matjet e mbilartësive të tegelave të salduar. 
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Tab. 4.2. Mostra(kampioni) i parë. 

Pozicioni I matjes Vlerat për mblatësin e tegelit Vlerat për nënbarkësin e 

tegelit 

1-1 1.0 mm - 

2-2 0 mm 0 mm 

3-3 - 1 mm 

4-4 - 0.5 mm 

5-5 0.5 mm - 

6-6 0.5 mm - 

7-7 - 0.6 mm 

8-8 1.0 mm - 

9-9 1.0 mm - 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.7. Ndarja e kampionit për matje në 9 vende të kampionit të dytë 
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Tab. 4.3. Mostra (kampioni) i dytë 

 

 

 

 

4.3. Vlerësimi i gabimeve në kampion me anë të provës me penetrant 

 

Prova mbështetet në  vetitë  kapilare të lëngjeve që të depërtojnë në thellësi, të cilat në praktikë 

njihen me emrin penetrant.  

Qëllimi kryesor i provës me penetrant është zbulimi i plasaritjeve në bashkësinë e salduar, të 

cilat lindin për shkak të procesit teknologjik (saldimit, derdhjes, përpunimit termik) dhe për 

shkak të kushteve të eksploatimit (lodhja, ndryshkja etj.). 

 

Ekzistojnë disa lloje të penetrantin për prova, si: 

 - të ngjyrosur, 

 - luminishent, 

 - fluoreshent. 

Penetranti i ngjyrosur ka atë veti që të mund të shihet edhe me syrin e lirë, pa përdorur kurrfarë 

zmadhuesi special. 

 

Pozicioni i matjes Vlerat për mblatësin e tegelit Vlerat për nënbarkësin e tegelit 

1-1 1.0 mm - 

2-2 0.5 mm 0 mm 

3-3 1.0 mm 1 mm 

4-4 0 mm 0.5 mm 

5-5 - 0.5mm 

6-6 0 mm - 

7-7 0 mm 0.6 mm 

8-8 1.0 mm - 

9-9 0.5 mm - 
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Penetranti luminishent ka atë veti që kur në të bien rrezet e dritës infra të kuqe, të bëjë emetimin 

e dritës me gjatësi të madhe valore. Penetranti fluoreshent ka atë veti që të absorbojë dritën 

ultravjollcë dhe të bëjë emetimin në dritë me gjatësi valore, e cila ka spektër të mirë të 

dukshmërisë. 

 

Prova me penetrant realizohet në këtë mënyrë: sipërfaqja e cila provohet, pastrohet mirë nga 

papastërtitë (yndyrat, vajrat, ndryshku, ngjyra etj.), dhe bëhet rrafshimi i sipërfaqes, nëse ajo 

është e vrazhdë. Në sipërfaqen e pastruar të bashkësisë së salduar derdhet penetranti (lëngu 

kapilar) me ngjyre të caktuar (më së shpeshti e kuqërremtë) dhe pritet një kohe të caktuar që të 

depërtojë nëpër gabimet, të cilat kanë dalje në sipërfaqe (fig. a). Nga sipërfaqja e bashkësisë së 

salduar largohet sasia e tepërt e penetrantit, d.m.th. largohet ajo sasi e penetrantit që nuk ka 

depërtuar nëpër plasaritje (fig. b). Mbi sipërfaqe derdhet zhvilluesi, i cili rëndom është në formë 

të pluhurit (fig. c). Pas një kohe zhvilluesi do të nxjerrë në sipërfaqe penetrantin, i cili më parë ka 

depërtuar nëpër plasaritje (parimi i thithjes së penetrantit me zhvillues është i ngjashëm me 

thithjen e ngjyrës me pluhur shkumësi) (fig. d). Zhvilluesi mund të jetë edhe në formë të leckave, 

të cilat kanë mundësi të thithin penetrantin e tepërt: a, b, c, d. 

 Prova me penetrant (lëng kapilar)- plasaritjet sipërfaqësore duhet të shikohen me dritë 

ultravjollcë. Gjerësia më e vogël e gabimit që zbulohet është 0.01 mm ndërsa thellësia më e 

vogël 0.03 mm 
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Fig. 4.8. Prova me penetrant (lëng kapilar) 

 

 

Materialet e Penetrantit-Penetrantet posedojnë karakteristika të rëndësishme. Për të pasur 

sukses, një penetrant duhet: 

 − Të shpërndahet lehtësisht mbi tërë sipërfaqen që kontrollohet; 

 − Të qëndrojë në defekt, por të largohet lehtë nga sipërfaqja e pjesës; 

 − Të qëndrojë si fluid gjatë procesit të terjes dhe hapave të zhvillimit; 

 − Të jetë mjaft i dukshëm ose fluroshent që të mundë lehtë të shihen gabimet; 

 − Mos të jetë i dëmshëm ndaj personit që e kryen testin ose ndaj materialit i cili testohet. 

 

 

 

Nivelet e ndjeshmërisë-Penetrantët gjithashtu kanë nivele të ndryshme të ndjeshmërisë. Sa më i 

lartë që të jetë niveli i ndjeshmërisë, mundësia e gjetjes së gabimit është më e vogël. 

 Katër nivelet e ndjeshmërisë janë:  

− Niveli 4 – Ndjeshmëria Ultra-e Lartë, 

− Niveli 3 – Ndjeshmëria e Lartë, 

 − Niveli 2 – Ndjeshmëria Mesatare,  

− Niveli 1 – Ndjeshmëria e Ulët. 
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Kontrollimet mund të kryhen me përdorim të penetrantit të dukshëm (ose në ngjyrë të kuqe) ose 

penetrantit fluoreshent.  

Hapat e kontrollimit të Penetrantit janë: 

1. Para Pastrimi  

2. Përdorimi i Penetrantit 

 3. Heqja e Penetrantit të tepërt  

4. Përdorimi i Zhvilluesit  

5. Kontrollimi/Vlerësimi  

6. Pas Pastrimi 
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5.0. Pjesa eksperimentale 

Pjesa eksperimentale e parapare per punimin master eshte realizuar be fakultetin e Inxhinieris 

Mekanike-Prishtinë.Ne kuadër te pjesës eksperimentale kemi realizuar: 

 proven e fortësisë, 

 provën e përkuljes,  

 provën e tërheqjes,  

 kontrollin vizual,  

 kontrollin me penetrant dhe  

 kontrollin me ultratingull. 

 

 

5.1. Prova e fortësisë 

 

Për realizimin e pjesës eksperimentale e cila ka të bëjë me matjen e fortësisë së tegelit, zonës 

kalimtare dhe materialit bazë, fillimisht duhet të bëhet shtrëngimi dhe pozicionimi i kampionit 

sipas figurës 5.1. Më pas vazhdohet me matjen e fortësisë (fig. 5.2).  

 

 

 

Fig. 5.1. Përgatitja e kampionit standard për matje të fortësisë dhe shtrëngimi                             

në pajisje shtrënguese 
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Fig. 5.2. Realizim i provës së fortësisë 

 

 

Në tabelën 5.1 janë paraqitur vlerat e matura të fortësisë për kampionin teknik të salduar me 

saldim me hark elektrik me dorë, ndërsa në tabelën 5.2 janë dhënë vlerat e matura të fortësisë për 

kampionin teknik me anë  të metodës së saldimin me dioksid karboni-CO2. 

Ndërsa në tabelën 5.3,5.4 dhe 5.5 kemi paraqitur vlerat e matura të kampionit standard. 

Për matje së pari kemi zgjedhur fortësinë e kampionit sipas matjes me LDL. Më pas kemi  bërë  

konvertimin e matjeve të fortësisë sipas Vikersit, Brinelit dhe Rokvellit. 
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Tab. 5.1. Vlerat e matjes së fortësisë së kampionit teknik 1-metoda e saldimit të kampionit HED 

Matja LDL HV HB HRB 

1 635 141 140 77.3 

2-ZNT 697 209 205 94.1 

3 660 167 164 85 

4 630 136 135 75.5 

5 679 188 185 90 

6 660 167 164 85 

7 666 173 171 86.7 

8 605 114 113 65 

9 665 172 170 86.4 

10 677 185 182 89.5 

11 655 161 159 83.6 

12 633 139 138 76.6 

13 656 162 160 83.9 

14 673 181 178 88.5 

15 665 172 170 86.4 

16 625 132 130 73.6 

17-ZNT 665 172 170 86.4 

18 647 153 151 81.2 

19 655 161 159 83.6 
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Diagramet për provën e fortësisë së kampionëve teknikë janë dhënë në figurat 5.3 dhe 5.4, 

ndërsa diagramet për matjen e fortësisë për kampionët standardë janë dhënë në figurat 5.5, 5.6 

dhe 5.7. Për provën e fortësisë për kampion teknik kemi  bërë  19 matje në zona të ndryshme të 

tegelit dhe në zonën e ndikimit të nxehtësisë kurse për kampion standard kemi  bërë  10 matje të 

ndryshme.  

 

 

 

Fig. 5.3. Diagrami i matjes së fortësisë së kampionit me metodën HED 
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Tab. 5.2. Vlerat e matjes së fortësisë së kampionit standard 2-metoda e saldimit të kampionit –

CO2 

Matja LDL HV HB HRB 

1 619 126 125 89.7 

2- 632 138 125 71.2 

3 627 133 132 76.2 

4 626 133 131 74.4 

5 618 127 124 74 

6-ZNT 623 130 128 77.6 

7-ZNT 615 122 121 70.8 

8 663 170 167 72.8 

9 570 87 87 69.5 

10 618 125 118 85.9 

11 607 115 114 44.3 

12-ZNT 663 170 167 70.8 

13 611 119 118 66 

14 649 155 155 85.9 

15 629 135 134 67.8 

16 632 138 137 81.8 

17- 630 136 135 76.2 

18 647 152 150 75.5 

19 616 123 122 80.9 
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Fig. 5.4. Diagrami i matjes së fortësisë së kampionit me metodën-CO2 

 

 

Tab. 5.3. Vlerat e matjes së fortësisë së kampionit standard 1 

Matja nr. LDL HV HB HRB 

1 614 121 120 69.1 

2 615 122 121 66.35 

3 614 121 120 69.1 

4 605 114 113 65 

5 661 168 165 85.3 

Mesatarja1 522 129 128 72.4 

6 598 108 107 61.5 

7 613 121 120 68.7 

8 592 103 102 58.3 

9 595 105 105 60 

10 587 99 99 55.5 

Mesatarja2 597 107 106 61 
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Fig. 5.5. Diagrami i matjes së fortësisë së kampionit standard  

 

 

 

                                                   

Tab. 5.4. Vlerat e matjes së fortësisë së kampionit standard 2 

Matja nr. LDL HV HB HRB 

1 638 144 142 78.3 

2 602 111 110 63.6 

3 590 101 101 57.2 

4 563 82 83 39.3 

5 571 87 87 45.2 

Mesatarja 1 593 104 103 58.9 

6 564 83 83 40.1 

7 561 81 81 37.8 

8 581 96 96 53.1 

9 598 108 107 61.5 

           10 518 - - - 

Mesatarja  2 562 83 84 40.9 
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Fig. 5.6. Diagrami i matjes së fortësisë së kampionit standard 2 

 

 

Tab. 5.5. Vlerat e matjes se fortësisë së kampionit standard 3 

Matja nr. LDL HV HRB HB 

1 632 138 76.2 137 

2 655 161 83.6 159 

3 632 138 76.2 137 

4 648 154 81.5 152 

5 622 129 72.4 128 

Mesatarja 1 638 144 78.3 142 

6 662 169 85.6 166 

7 661 168 85.3 165 

8 623 130 72.8 128 

9 626 133 74.0 131 

10 644 150 80.3  

Mesatarja 2 643 149 79.9 147 
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Fig. 5.7. Diagrami i matjes së fortësisë së kampionit standard 3 
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5.2. Prova e tërheqjes 

 

Ne tabelën 5.8, 5.9 dhe 5.10 janë dhënë karakteristikat e provës së tërheqjes, ndërsa në figurat 

5.8, 5.9 dhe 5.10 kemi paraqitur diagramet e provës së tërheqjes për tre kampionët standardë. 

Matjet janë kryer në laboratorin e fakultetit të Inxhinierisë Mekanike në Prishtinë. 

 

Tab. 5.6. Rezultatet e provës së tërheqjes për kampionin e parë 

 
Rp0.2 

N/mm2 

Rm 

N/mm2 

A 

(%) 

D 

(mm) 

S0 

(N/mm2) 

E 

(GPa) 

Fm 

(N) 

Prova 4.6 195 1.3 30.000 51.513 9.103 10045.200 

 

 

 

Fig. 5.8. Diagrami i provës së kampionit të parëTab. 5.7. Rezultatet e provës së tërheqjes  për 

kampionin e dytë 
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Tab. 5.7. Rezultatet e provës së tërheqjes për kampionin e dytë 

 
Rp0.2 

N/mm2 

Rm 

N/mm2 

A 

(%) 

D 

(mm) 

S0 

(N/mm2) 

E 

(GPa) 

Fm 

(N) 

Prova 3.2 250.8 0.3 30.000 51.513 9.167 12918.900 

 

Në figurën 5.9 është dhënë diagrami i provës së tërheqjes. Siç shihet, pra, kampioni i është 

nënshtruar një force për këputje Fm=12918.900 N. 

 

 

 

Fig. 5.9. Diagrami i provës së kampionit të dytë 
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Tab. 5.8. Rezultatet e provës së tërheqjes  për kampionin ë tretë 

 
Rp0.2 

N/mm2 

Rm 

N/mm2 

A 

(%) 

e 

(mm) 

S0 

(N/mm2) 

E 

(GPa) 

Fm 

(N) 

Prova 198.5 204.9 1.4 30.000 51.513 18.125 10553.100 

 

 

 

Në figurën 5.10 ështe  paraqitur diagrami i provës së kampionit të tretë. Forca e nevojshme për 

këputjen e këtij kampioni ka  qenë  Fm=10553.100 N. 

 

 

 

Fig. 5.10. Diagrami i provës së kampionit 3 

 

Në bazë të provave mund të konkludojmë se: 

Qëndrueshmëria e kampionit të parë është 204.9N/mm2, qëndrueshmëria e kampionit të dytë 

është Rm=250.8 N/mm2, ndërsa qëndrueshmëria e kampionit të tretë është Rm=204.9 N/mm2. 

 

Vlera maksimale e forcës është F=10000N-tek kampioni i parë dhe i tretë, 

Vlera minimale e forcës është F=2000N, 

Vlera mesatare është F=6000N. 
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 Kampionët    janë këputur në tegelin e salduar (figura 5.11), kështu që mund të konkludohet se 

si pasoj e rrënjës së pa salduar të gypit ka ndodhur koncentrim i sforcimeve në rrënjën e tegelit 

dhe pikërisht aty ka ndodhur këputja. 

 

 

 

Fig. 5.11. Këputja e kampionëve gjatë provës së tërheqjes 

 

5.3. Prova e përkuljes 

 

Në figurën 5.12 është paraqitur përgatitja e kampionit për prerje në mënyre që kampioni të 

përgatitet për provën e përkuljes, kurse me 5.13 është treguar prerja e kampionit në mes. 

Kampioni në të cilën është  bërë  prova ka  qenë  cilindrik i salduar në mes dhe është  bërë  

fiksimi i tij në mes të dy mbështetëseve. 
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Fig. 5.12. Përgatitja e kampionit për prerje me prerës 

 

 

Fig. 5.13. Realizimi i prerjes së kampionit në mes 

 

Në figurën 5.13 është paraqitur realizimi i provës së përkuljes. Rrezja e përkulësit në të cilën 

është  bërë  prova  zgjidhet në varësi të trashësisë së materialit bazë. Më pas veprohet me forcë 

derisa të shfaqet çarja e parë. Kjo forcë duhet të rritet me intensitet konstant. 
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Fig. 5.14. Realizimi i provës së përkuljes së kampionit 

 

 

 

Në figurën 5.14 janë paraqitur kampionët pas provës.  Kampionët  pas provës janë thyer. 

Thyerja e kampionëve ka ndodhur në tegelin e salduar dhe janë vërejtur me anë  të kontrollit 

vizual që ka plasaritje në tegelat e salduar. 

 

Fig. 5.15. Thyerja e kampionëve gjatë provës së përkuljes 
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5.4. Prova me ultratingull 

 

 Pajisjet e nevojshme për kontroll me ultratingull janë: aparati i ultratingullit, sonda 

(koka) e ultratingullit, kablloja lidhëse, kampionët –blloqet e ndryshme për kalibrim, dhe pasta 

ose vajrat lidhëse që shërbejnë për eliminimin e zbrazësisë sondë-material .Zgjedhja e pajisjeve 

për kontroll me ultratingull bëhet varësisht prej gjeometrisë së trupit që kontrollohet dhe 

dimensioneve. Në figurën 5.15 kemi paraqitur pajisjen për provën me ultratingull. Pajisja është e 

tipit Kraukramer, e cila gjendet në laboratorin e Fakultetit të Inxhinierisë mekanike. Më anë  të 

kësaj pajisjeje kemi gjetur trashësinë e materialit si dhe gabimet që kanë ndodhur në tegelin e 

salduar.  

 

Fig. 5.16. Pajisja për provën me ultratingull 

 

Në figurën 5.16 është paraqitur  vizatimii i kampionit për provën me ultratingull me dimensione 

310 x 291 x 10mm, ndërsa në figurën 5.17 kampionin prizmatik. Vizatimi është  bërë  anë  të 

softuerit Autodesk Profesional, ndërsa   materiali i zgjedhure ka  qenë  çelik. 
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Fig. 5.17. Vizatimi i kampionit për provën me ultratingull 

 

“Vegla” kryesore për kontrollimin e materialeve me ultratingull është sonda. Elementi 

piezoelektrik, i ngacmuar nga një zbrazje e shkurtë elektrike, transmeton një puls të ultratingullit. 

Në figurën 5.18 është paraqitur kalibrimin e sondës, ndërsa në figurën 5.19 është zgjedhur sonda 

60-2. 

 

Fig. 5.18. Kampioni për provën e ultratingullit 
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Fig. 5.19. Kalibrimi i sondës 

 

 

Fig. 5.20. Sonda për provën e ultratingullit 

 

 Me anë  të kësaj metodës mund të gjendet trashësia e materialit bazë. 

Figura 5.20 shpjegon gjetjen e trashësisë së materialit me anë të provës me ultratingull. Trashësia 

e materialit ka rezultuar të jetë 9.23mm.  
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Fig. 5.21. Gjetja e trashësisë së materialit 

 

Ne figurën 5.21 është paraqitur zbulimin e gabimit të parë me anë të provës me ultratingull. 

Gabimi ka  qenë  në tegel në një distancë 50mm nga fillimi i tegelit. Këtu në kemi zbuluar një 

pore në bashkësinë e salduar.  

 

          

Fig. 5.22. Zbulimi i gabimit të parë 

 

 

Në figurën 5.22 është paraqitur gabimi i dytë në bashkësinë e salduar në një distancë 168mm nga 

skajet e tegelit. Gjithashtu edhe në këtë zonë të tegelit kemi zbuluar një pore në bashkësinë e 

salduar. 
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Fig. 5.23 Zbulimi  gabimit të dytë 

 

Në figurën 5.23 është treguar zbulimi i gabimit i cili ka ndodhur për shkak të mbushjes jo të 

plotë me tegel në bashkësi të salduar. Kjo zbrazësi në tegelin e salduar ka  qenë  në një distancë 

nga 290-310mm. 

           

Fig. 5.24. Zbulimi i gabimit të tretë në tegel 
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5.5. Prova me penetrant (lëng kapilar) 

 

Ne figurën e  mëposhtme është paraqitur përgatitja e provës me lëng kapilar. Janë përdorur lëng 

të kompanisë prodhuese të penetranteve- PFINDER. 

 

 

 

Fig. 5.25 Përgatitja e kampionëve për provën me penetrant 

 

Hapi i parë 

Parapastrimi është hapi më i rëndësishëm në procesin e penetrimit !  

• Pjesët duhet mos të jenë të ndotura, të ndryshkura, me vaj, me yndyrë etj., në mënyrë që të 

kryhet kontrollimi i besueshëm 

 • Procesi i pastrimit duhet të heq ndotësitë nga sipërfaqja e pjesës. 

 

 

Fig. 5.26 Pastrimi i kampionëve për prove 
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Hapi 2-Përdorimi i penetrantit  

Ekzistojnë metoda të shumta të përdorimit të penetrantit si: –me brushë,  –me 

spërkatje,  –me zhytje, –me rrjedhje në të etj. 

Koha e qëndrimit 

• Pas përdorimit të penetrantit, duhet ë lejohet që ai të “qëndroj” në sipërfaqe të 

pjesës me qëllim që të mbush çfarëdo gabimi të mundshëm. 

 • Koha e qëndrimit ndryshon varësisht nga lloji, temperatura, lloji i materialit 

dhe sipërfaqja e përpunuar. 

. 

 

Fig. 5.27. Hedhja e penetrantit 

 

Hapi i 3- Heqja e penetrantit të tepërt 

Teknika e heqjes varet nga lloji i përdorur i penetrantit:  

– Heqje me tretës  

– Heqje me ujë 

 – Pas-Emulsive 
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Fig. 5.28 Heqja e penetrantit të tepërt 

 

Përdorimi i zhvilluesve – hapi 4 

Metoda e përdorimit të zhvilluesve varet nga lloji i përdorur i zhvilluesit. Në vijim do të jepen 

metodat kryesore varësisht nga lloji i zhvilluesit: – i terur, – i lagur, – i lagur burim jo ujor. 

 

Fig. 5.29 Hedhja e zhvilluesit 

Hapi i 5-Kontrollimi/Vlerësimi 

Në këtë hap kontrollori vlerëson treguesit e penetrantit, sipas kritereve pranuese/refuzuese. 

Treguesit mund të vlerësohen si relevante, jo relevante dhe false.  

Me anë të penetranit janë zbuluar disa plasaritje të cilat janë shfaqur në rrënjën e tegelit të 

salduar. 

Në fytyrën e tegelit nuk janë vërejtur plasaritje. 



62 

 

      

Fig. 5.30 Zbulimi i gabimeve në tegel dhe në zonën e ndikimit të nxehtësisë 
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6.0. Përfundimi 

 

Cilësia e bashkësive të salduar përcaktohet në bazë të provave dhe kontrollit të materialit bazë, 

zonës kalimtare dhe tegelet të salduar. 

Për këtë qëllim përdoren metodat e kontrollit me shkatërrim dhe metodat e kontrollit pa 

shkatërrim.  

Për të realizua me sukses analizën e cilësisë së bashkësive të salduara duhet që të punohen 

kampionët përkatës dhe të përdoren pajisje, aparatura dhe makina speciale. 

Objekt i shqyrtimeve tona ka qenë bashkësia e salduar e gypave me metodan e saldimit me hark 

elektrik. 

Përgatitja e kampionëve, zgjedhja e materialit plotësues, zgjedhja e metodës së saldimit si dhe 

zgjedhja e parametrave të saldimit është bërë në varësi nga materilai bazë. 

Me prova me shkatërrim dhe kontrolle pa shkatërrim është konstatua se zgjedhja e parametrave 

dhe e metodës është e drejtë, sepse rezultatet e fituara me matje eksperimentale janë të 

kënaqshme dhe brenda kufijve të lejuar.  

Gabimet e zbuluara me metodat pa shkatërrim janë brenda kufijve të pranueshmërisë së sa tyre të 

përcaktuara me standard. 
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