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 Abstrakt  
Produktet zakonisht janë gjëja e parë që konsumatorët shohin, kështu që është e 

rëndësishme që ato produkte të dizajnohen në mënyrën më të mirë dhe gjithmonë paralel 

me nevojat dhe dëshirat  e klientëve.  

Konsumatorët gjithashtu presin që dizajnimet të bëhen në mënyrë të vazhdueshme për të 

reflektuar modën, avancimet në teknologji apo për nevojat e tyre që ndryshojnë nga dita në 

ditë. Qëllimi është që në këtë punim të paraqitet procesi i dizajnimit të veglës për përpunim me 

deformim plastik në fabrikën e veglave “Plus” duke e kuptuar edhe më mirë si ndodh një 

proces praktik deri               te produkti final që do të përdoret për nevojat e kompanisë përkatëse. 
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 1. Hyrje 
Me termin “dizajn” kuptojmë kur imagjinojmë pamjen, rregullimin dhe funksionimin e 

diçkaje para se të krijohet. Dizajni i produktit është pjesa primare e të gjitha proceseve të 

operacioneve në  një organizatë. Proceset për prodhimin, planifikimin e prodhimit, proceset 

dhe kontrollet për cilësinë varen nga natyra e produktit. Dizajni i produktit është krijimi dhe 

zhvillimi i ideve përmes një procesi që dërgon në produkte të reja. Nganjëherë ideja fillon nga 

një problem që njerëzit mund të përjetojnë dhe të fillojnë dizajnimin e atij problemi për ta 

zgjidhur atë. Bëhet fjalë për krijimin  e një lidhjeje mes përdoruesit dhe mjedisit, duke 

përdorur një objekt për të adresuar një nevojë.  

Dizajni i një produkti ka ndikim të madh në atë që materialet dhe komponentët do të 

përdoren, cilët furnizues do të përfshihen, cilat makina ose çfarë lloj procesesh do të përdoren 

për prodhimin, ku do të ruhet, se si do të transportohet. Objektivi i dizajnimit të produktit 

është të kënaqë konsumatorët me plotësimin e nevojave dhe dëshirave të tyre dhe kjo 

ndikon që të rritë aftësinë konkurruese të organizatës. 
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2. Dizajni i prodhimit 
Dizajni për prodhim është praktikë e përgjithshme e dizajnimit të prodhimeve në mënyrë që ato 

të prodhohen lehtë dhe lirë duke kërkuar kontribute nga pothuajse të gjitha funksionet e një 

firme apo biznesi. Proceset e prodhimit paraqesin proceset nëpër të cilat duhet të kalojë lënda 

e parë ashtu që në fund të krijohet një produkt përfundimtar i shfrytëzueshëm për 

konsumatorët. Në proceset e prodhimit ndikojnë shumë faktorë të jashtëm dhe të brendshëm 

të cilët si rezultat ndikojnë në produktin përfundimtar; megjithatë tri funksione janë pothuajse 

gjithmonë thelbësore për një zhvillim të produktit: marketingu, dizajni dhe prodhimtaria. 

[1] 

 Marketingu - Funksioni i marketingut ndërmjetëson ndërveprimet ndërmjet firmës 

dhe klientëve. Marketingu shpesh lehtëson identifikimin e mundësive të produktit, 

përcaktimin e segmenteve të tregut dhe identifikimin e nevojave të klientëve. 

Marketingu gjithashtu rregullon komunikimin ndërmjet firmës dhe klientëve të saj, 

përcakton çmimet e synuara dhe mbikëqyr fillimin dhe promovimin e produktit. 

 Dizajni - Funksioni i projektimit luan rolin kryesor në përcaktimin e formës fizike 

të produktit për të përmbushur më mirë nevojat e klientit. Në këtë kontekst, 

funksioni i projektimit përfshin dizajn inxhinierik (mekanik, elektrik, softuerik etj.) 

dhe dizajn industrial (estetik, ergonomik etj.). 

 Prodhimtaria - Funksioni prodhues është kryesisht përgjegjës për hartimin, 

funksionimin dhe koordinimin e sistemit të prodhimit në mënyrë që të prodhohen 

produktet. Funksioni prodhues shpesh përfshin blerje, shpërndarje dhe instalim. Ky 

koleksion aktivitetesh nganjëherë quhet zinxhir furnizimi. 
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Figura 2. Procesi i dizajnimit [12] 

Në prodhim mund të ndikojnë edhe faktorë të tjerë, siç janë: lloji i lëndës së parë, forma e lëndës 

së parë, tolerancat dimensionale dhe përpunimi sekondar. Dizajni për prodhim ka rëndësi 

universale sepse drejtpërdrejt adreson kostot e prodhimit. Kostoja e prodhimit është një përcaktues 

kryesor i suksesit ekonomik të një produkti. Në terma më të thjeshtë, suksesi ekonomik varet nga 

marzhi i fitimit i fituar në secilën shitje të produktit dhe në sa njësi të produktit firma mund të 

shesë. Marzhi i fitimit është ndryshimi midis çmimit të shitjes së prodhuesit dhe kostos së bërjes 

së produktit. Numri i njësive të shitura dhe çmimi i shitjes përcaktohen në një shkallë të madhe 

nga cilësia e produktit. Dizajni i suksesshëm ekonomikisht ka të bëjë me sigurimin e lartë të 

cilësisë së produktit duke minimizuar koston e prodhimit. Dizajni për prodhim është një nga 

praktikat më integruese të përfshira në zhvillimin e produktit.[1] 
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Figura 2.1. Fazat e dizajnimit [1] 

Dizajni i prodhimit dhe vendimet për përzgjedhjen e proceseve zakonisht bëhen së bashku. Një 

kompani mund të ketë një dizajn shumë bindës për produktin e tij, por nëse nuk ka përcaktuar 

se si ta bëjnë prodhimin në një mënyrë të efektshme, produkti nuk do t’i përmbushë rezultatet e 

pritura. Dizajni i produktit dhe përzgjedhja e proceseve ndikojnë në cilësinë e produktit, koston 

e produktit dhe kënaqësinë e klientit.  

Nëse prodhimi nuk është i dizajnuar mirë ose nëse procesi i prodhimit nuk është i përshtatshëm 

ndaj dizajnit të produktit, cilësia e produktit mund të mbesë mbrapa. Për më 

tepër, produkti duhet të prodhohet duke përdorur materialet, pajisjet dhe aftësitë e punës që 

janë efikase dhe të përballueshme, përndryshe kostoja e tij do të jetë shumë e lartë për 

tregun. Së fundi, nëse një produkt ka destinim për të arritur kënaqësinë e konsumatorit, 

atëherë duhet të ketë kombinuar karakteristikat e dizajnit të mirë, çmimin konkurrues dhe 

aftësinë për të mbushur nevojat e tregut. 
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Figura 2.2. Dizajni i produkteve dhe procesi i dizajnit të trajtuara së bashku [1] 

Dizajni për prodhim është një nga praktikat më integruese të përfshira në zhvillimin e produktit 

dhe përdor informacione duke përfshirë: 

1. Skica, vizatime, specifikimet e produktit dhe alternativat e dizajnit. 

2. Një kuptim i hollësishëm i procesit të prodhimit dhe montimit. 

3. Vlerësimi i kostove të prodhimit dhe koha e ngritjes. 

Prandaj, dizajnimi i prodhimit kërkon kontributet e shumicës së anëtarëve te ekipit të zhvillimit 

si dhe ekspertëve të jashtëm. Përpjekjet e dizajnimit të prodhimit zakonisht tërheqin përvojë nga 

inxhinierët prodhues, llogaritarët e kostos dhe personeli i prodhimit përveç projektuesve të 

produkteve. Shumë ndërmarrje përdorin punëtori të strukturuara, të bazuara në ekip për të 

lehtësuar integrimin dhe ndarjen e pikëpamjeve të kërkuara për dizajnim.   

2.1 Pikat e procesit të dizajnimit të prodhimit 

Procesi i dizajnimit të prodhimit përfshin pesë hapa, të cilët janë: 

Vlerësimi i kostos së prodhimit 

Të dhënat përfshijnë lëndë të parë, përbërës të blerë, përpjekje të punonjësve, energji dhe pajisje. 

Rezultatet përfshijnë mallra të përfunduar dhe mbeturina. Kostoja e prodhimit është shuma e të 

gjitha shpenzimeve për inputet e sistemit dhe për asgjësimin e mbetjeve të prodhuara nga sistemi. 

Si metrikë të kostos për një produkt, firmat zakonisht përdorin koston e prodhimit të njësisë, e cila 
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llogaritet duke pjesëtuar koston totale të prodhimit për një periudhë (tremujore ose një vit) nga 

numri i njësive të produktit të prodhuara gjatë asaj periudhe.  

 
Figura 2.3. Dizajnimi i prodhimit (DFM) metoda [8] 

Ulja e kostove të përbërësve  

Për shumicën e produkteve të veçanta të dizajnuara, kostoja e përbërësve do të jetë elementi më i 

rëndësishëm i kostos së prodhimit. Kjo pjesë paraqet disa strategji për minimizimin e këtyre 

kostove. Shumë nga këto strategji mund të ndiqen edhe pa përfitimin e vlerësimeve të sakta të 

kostos. Në këtë rast, këto strategji bëhen rregulla të dizajnit, ose rregullat e zakonshme, për të 

udhëhequr vendimet për uljen e kostove të dizajnimit.[8] 

Për të bërë uljen e kostove të përbërësve duhet të: 

• Kuptohen kufizimet e procesit si dhe drejtuesit e kostos; 

• Ridizajnohen përbërësit për të eliminuar hapat e përpunimit; 

• Zgjidhet shkalla e përshtatshme ekonomike për procesin e pjesës; 
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• Standardizohen përbërësit dhe proceset. 

Ulja e kostove të montimit 

Për shumicën e produkteve, montimi kontribuon në një pjesë relativisht të vogël të kostos totale. 

Sidoqoftë, përqendrimi i vëmendjes në rendimentet e kostove të montimit sjell përfitime të forta 

indirekte. Shpesh si rezultat i theksimit në dizajnin e montimit, numërimi i përgjithshëm i pjesëve, 

kompleksiteti i prodhimit dhe kostot e mbështetjes zvogëlohen të gjitha së bashku me koston e 

montimit.  

Ulja e kostove të mbështetjes së prodhimit 

Në punën për të minimizuar kostot e përbërësve dhe kostot e montimit, ekipi gjithashtu mund të 

arrijë ulje të kërkesave të vendosura në funksionet e mbështetjes së prodhimit. Për shembull, një 

ulje në numrin e pjesëve zvogëlon kërkesat për menaxhimin e inventarit. Një ulje e kostos së 

montimit zvogëlon numrin e punëtorëve që kërkohen në prodhim dhe për këtë arsye ulet kostoja e 

përgjithshme dhe menaxhimi i burimeve njerëzore. Komponentët e standardizuara zvogëlojnë 

kërkesat për mbështetje inxhinierike dhe cilësi kontrolli. Përveç kësaj, ka disa veprime të 

drejtpërdrejta që ekipi mund të ndërmarrë për të ulur kostot e prodhimit mbështetës.[8] 

2.2 Karakteristikat e zhvillimit të suksesshëm të produktit 
Nga këndvështrimi i investitorëve në një ndërmarrje fitimprurëse, zhvillimi i suksesshëm 

i produkteve rezulton në produkte që mund të prodhohen dhe shiten me fitim, por përfitimi është 

shpesh i vështirë të vlerësohet shpejt dhe drejtpërdrejt. Katër dimensione më specifike, të 

cilat në fund të fundit lidhen me fitimin, zakonisht përdoren për të vlerësuar performancën e një 

produkti në përpjekje për zhvillim: 

• Cilësia e produktit - Sa i mirë është produkti që vjen nga përpjekja për zhvillim? Sa i 

kënaq nevojat e klientit? A është i fortë dhe i besueshëm? Cilësia e produktit është në fund të 

fundit dhe reflektohet në pjesën e tregut dhe çmimin që klientët janë të gatshëm të paguajnë. 
 

• Kostoja e produktit - Kjo kosto përfshin shpenzimet për pajisjet dhe instrumentet 

kapitale, si dhe kostoja shtesë e prodhimit të secilës njësi të produktit. Kostoja e produktit 

përcakton se sa fitim i akordohet firmës për një vëllim të veçantë shitjesh dhe një çmim të veçantë 

shitjesh. 
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• Koha e zhvillimit - Koha e zhvillimit përcakton se sa e përgjegjshme mund të jetë firma 

ndaj konkurrencës, forcat dhe zhvillimet teknologjike, si dhe sa shpejt merr firma kthimet 

ekonomike nga përpjekjet e ekipit. Sa ka shpenzuar firma për të zhvilluar produktin? Kostoja e 

zhvillimit është zakonisht një pjesë e konsiderueshme e investimit që kërkohet për të arritur 

fitimet. 

• Aftësia e zhvillimit - A janë skuadra dhe firma më të afta të zhvillojnë produktet e 

ardhshme si rezultat i përvojës së tyre me një projekt të zhvillimit të produktit? Zhvillimi dhe 

aftësia janë një pasuri që firma mund të përdorë për të zhvilluar produkte në mënyrë më efektive 

dhe ekonomike në të ardhmen.[12] 

 
Figura 2.4. Përbërja e një ekipi të zhvillimit të prodhimit [12] 

Performanca e lartë, përgjatë këtyre katër dimensioneve, përfundimisht duhet të çojë në 

sukses ekonomik, megjithatë kriteret e tjera të performancës janë gjithashtu të rëndësishme. Këto 

kritere lindin nga interesat e palëve të tjera të interesit në ndërmarrje, përfshirë anëtarët e ekipit 

zhvillimor, punonjësit e tjerë dhe komunitetin në të cilin prodhohet produkti. Anëtarët tek ekipi i 

zhvillimit mund të jenë të interesuar të krijojnë një produkt thellësisht tërheqës. Anëtarët e 

komunitetit në të cilin prodhohet produkti mund të brengosen për shkallën në të cilat produkti 

krijon punë. Individë të tjerë, të cilët mund të mos kenë asnjë lidhje të drejtpërdrejtë me firmën 

ose produktin, mund të kërkojnë që produkti të bëhet ekologjikisht i shëndoshë dhe të bëhet krijimi 

minimal i produkteve të mbetjeve të rrezikshme.[12] 
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3. Përpunimi me deformim plastik  
Përpunimi me deformim është një nga përpunimet më të rëndësishme në industrinë mekanike. 

Metoda më e vjetër që është përdorur nga ky lëmi është farkëtimi. Me zhvillimin e mëtejmë 

të teknologjisë dhe industrisë tani përdoren metoda të reja të përpunimit me deformim, si 

dhe për t’u  realizuar punimi i detaleve përdoren makina dhe vegla më cilësore dhe 

produktive. Përpunimi me  deformim i metaleve ka një përdorim të madh në prodhimtarinë 

serike dhe masovike për punimin e detaleve të cilat përdoren në amvisëri, makineri, 

elektronikë aeronautike, industri ushtarake, kozmike, ndërtimore etj. [3] 

Faktorët që ndikojnë në përzgjedhjen e metodës së përpunimit me deformim: 

 Forma, përmasat, dhe tolerancat e produktit 

 Cilësia e produktit 

 Leverdia ekonomike 

 Kapaciteti prodhues 

 Lloji i prodhimtarisë etj. 

3.1. Përpunimi plastik i metaleve 
Njohuri të përgjithshme mbi deformimin plastik 

Deformim të metaleve quajmë ndryshimin e trajtës dhe përmasave, pa u shkatërruar nën veprimin 

e forcave të jashtmë. Deformimi i metaleve mund të jetë elastik (i përkohshëm ose i kthyeshëm) 

dhe plastik (i përhershëm ose i pakthyeshëm). 

Gjatë deformimit elastik pas ndërprerjes së veprimit  të forcave të jashtme, metali i rivendos 

(rifiton) trajtën dhe përmasat fillestare. Deformimi elastik shoqërohet me ndryshimin e vëllimit të 

trupit. Kështu kur kemi deformim elastik në drejtim të veprimit të forcës së jashtme, në drejtim 

pingul me të lind deformimi elastik me shenjë të kundërt, i barabartë me prodhimin e koeficientit 

të Pausonit me madhësinë e deformimit. Këndej nxjerrim se kur ndodh largimi i detyruar i atomeve 

nga njëri-tjetri në një drejtim, atomet afrohen në drejtimin pingul me të. 

Deformimi elastik karakterizohet nga dy konstante kryesore: nga moduli i Jungut dhe nga 

koeficienti i Pausonit. 
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Moduli i Jungut është një tregues që karakterizon rezistencën që i paraqet metali deformimit 

elastik, kurse koeficienti i Pausonit përcakton ndryshimin relativ të vëllimit të metalit.  

Është e qartë se vetitë fiziko-mekanike të metalit të deformuar elastikisht ndryshojnë nga ato të 

metalit që nuk është i tendosur. Metali i deformuar ka përcjellshmëri më të vogël të elektricitetit 

dhe tretshmëri më të madhe. 

Thelbi i deformimit plastik është ky. Gjatë veprimit të forcës së jashtme në trupin metalik, ndërmjet 

kokrrizave të veçanta të tij dhe gjatë rrafsheve kristalografike të tij lindin forca rrëshqitëse ose 

sforcime tangjenciale. Kur mbi një copë metalike veprojnë forca të jashtme të mjaftushme për të 

krijuar sforcime më të mëdha se kufiri i rrjedhshmërisë, copa metalike deformohet duke ndryshuar 

trajtën dhe përmasat e tij, kur ndryshimi i trajtës është i qëndrueshëm, kemi të bëjmë  me 

deformime plastike, ndërsa kur ndryshimi i trajtës është i paqëndrueshëm kemi të bëjmë  me 

deformime elastike. Copa në fillim deformohet në mënyrë elastike dhe më vonë me rritjen e 

mëtejme të forcës së jashtme ajo deformohet në mënyrë plastike. Dmth. deformimet plastike 

fillojnë në atë çast kur deformimet elastike kanë mbaruar. 

Pra, deformimi i përgjithshëm i copës përbëhet nga dy komponente: deformimeve elastike dhe ato 

plastike. 

Deformimet plastike varen nga plasticiteti i materialit, që është aftësia e materialit për tu deformuar 

në mënyrë të qëndrueshme pa i prishur lidhjet strukturore, pa u shkatërruar. Për ta shqyrtuar më 

mirë varësinë e deformimeve nga sforcimet e krijuara në brendësi të materialit shërbehemi me 

diagramin e  provës në tërheqje për çelikun karbonik (fig.3). Në diagram shihet se për ngarkesa të 

vogla që krijojnë sforcime më të vogla se kufiri i proporcionalitetit kemi vetëm deformime elastike, 

të cilat rriten në përpjestim të drejtë me rritjen e ngarkesës (sipas ligjit të Hukut).[14] 

Për ngarkesa më të mëdha, që krijojnë sforcime më të mëdha se kufiri i rrjedhshmërisë 

(plasticitetit), kemi deformime elastike dhe plastike. Kështu p.sh. në pikën A kemi një sforcim prej 

37 (N/mm2) dhe një deformim prej e=5⁒, që përbëhet nga komponentet: 

eA= eApl + eAel (3.75+1.25=5⁒) 
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Figura 3. Diagrami i provës në tërheqje[14] 

Po ti studiojmë deformimet që ndodhin gjatë procesit të ngjeshjes së një cope cilindrike fig.3.1 

atëherë do të shohim se për ngarkesa të mëdha që krijojnë tensione mbi kufirin e rrjedhshmërisë, 

kemi deformime plastike dhe elastike (e = epl + eel). Pas largimit të forcës ngjeshëse, deformimi 

elastik mënjanohet dhe mbesin vetëm deformimet plastike. Kjo veçori e deformimeve duhet të 

mbahet mirë parasysh që të llogaritet deformimi elastik për të realizuar trajtën dhe saktësinë e 

kërkuar të produktit që fitohet me metodën e përpunimit plastik. 

 
Figura 3.1. Prova në shtypje[14] 

Vetitë plastike të materialeve karakterizohen nga zgjatimi ose shkurtimi relativ i kampionit, që 

shprehë shkallën e deformimit dhe që jepet:  

a) për rastin e zgjatimit 
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ɛ = 𝐿𝐿1−𝐿𝐿𝑜𝑜
𝐿𝐿𝑜𝑜

 = ∆𝐿𝐿1
𝐿𝐿𝐿𝐿 , mm/mm 

Nëse zgjatimi i tërë pas këputjes (ɛ1) shprehet në përqindje, atëherë shënohet me shkronjën A dhe 

quhet zgjatim procentual. 

A= ɛ1 °100, [%] 

Ose shprehet me anën e ngushtimit relativ të seksionit (kontraksioni): 

Z = 
𝑆𝑆𝑜𝑜−𝑆𝑆1
𝑆𝑆𝑜𝑜

 ° 100%, 

Për rastin e ngjeshjes: 

Ash = ℎ𝑜𝑜−ℎ1
ℎ𝑜𝑜

 ° 100%, 

Ku: lo,l1- gjatësia fillestare dhe përfundimtare e kampionit që tërhiqet, 

      ho, h1- lartësia fillestare dhe përfundimtare e kampionit që ngjishet, 

     So, S1- sipërfaqet e seksionit tërthor para dhe pas deformimit. 

 

Përpunimi me deformim plastik  ka përparësitë e tij, sepse me numër minimal të operacioneve 

dhe mbeturinë sa  më të vogël fitohen detale me formë, përmasa të sakta, pa porozitet të 

brendshëm dhe pa gabime të cilat hasen shumë shpesh te detalet e fituara me derdhje. Që të 

mund të përpunohet materiali me  deformim ai duhet të sillet në gjendje të rrjedhjes plastike, 

pra duhet të ngarkohet me ngarkesë mbi kufirin e plasticitetit. Për t’u kryer kjo punë, përdoren 

makinat dhe veglat përkatëse, të cilat mund të zgjidhen pasi të kalojmë nëpër këto faza: 

a. Analiza e procesit teknologjik 

b. Konstruktimi i veglës 

c. Zgjedhja e makinës 

 
• Analiza e procesit teknologjik - fillon me llogaritjen e raportit në mes të sforcimeve 

dhe deformimeve nga kushtet e ekuilibrit dhe ato të rrjedhjes plastike. Llogaritet puna dhe 



19 
 

forca për deformim, pastaj kalohet në kushtet në të cilat realizohet procesi optimal i 

deformimit, respektivisht shkalla më e lartë e deformimit dhe numri minimal i 

operacioneve. 

•• Konstruktimi i veglës – varësisht nga forma e detalit i cili kërkohet të realizohet, duhet 

të konstruktohet vegla për prodhimin e atij detali. Vegla duhet të ketë dimensione të sakta, 

kualitet të  mirë të sipërfaqeve dhe të ketë qëndrueshmëri ndaj konsumit. 

••• Makina – zgjedhja e makinës bëhet në bazë të operacionit, forcës punuese, hapit punues, 

përmasave të detalit, energjisë që duhet shpenzuar për prodhimin me deformim të atij detali 

si dhe  parametrave të tjerë prodhues. Makina duhet të jetë universale për më shumë 

operacione, kemi edhe                  makina speciale që shërbejnë kryesisht për një operacion.[3] 

Deformimi është ndryshimi i formës së trupave nën veprimin e forcës. Deformacionet 

mund të jenë elastike dhe plastike. Një trup pas pushimit të veprimit të forcës konsiderohet 

se ka pësuar deformime elastike. Mirëpo, nëse trupi pas pushimit të veprimit të forcës nuk 

rikthehet në formën e përparme konsiderohet se është deformuar plastikisht (pa kthim). 

Elasticiteti dhe plasticiteti janë karakteristika të të gjitha llojeve të trupave. Trupat e 

ndryshëm kanë elasticitet dhe plasticitet të ndryshëm.[9] 

Përpunimi me deformim është një nga teknologjitë bazë të prodhimit në industrinë 

mekanike. Fushat e përdorimit të produkteve të përfituara me deformim plastik janë: 

1. Industria e konsumit të gjerë 

2. Industria elektromekanike 

3. Industria automobilistike dhe hekurudhore 

4. Industria e mekanikës bujqësore etj. 

 
Sot prirje në botë është që metodat e përpunimit me derdhje dhe heqje ashkle të 

zëvendësohen me  ato të deformimit plastik. Kjo prirje është si rezultat i avantazheve 

teknike dhe ekonomike që ka përpunimi me deformim ndaj teknologjive tjera të përpunimit. 

Avantazhet teknike janë: me një lëvizje të thjeshtë të makinës për deformim (çekanit ose 

presës)  mund të prodhohen pjesë me konfiguracione tejet të ndërlikuara, të cilat me metoda 

të tjera të përpunimit nuk mund të përpunohen, ose eventualisht për prodhimin e tyre do të 
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duhet të aplikohen një seri e operacioneve të komplikuara dhe të ndërlikuara, preciziteti i 

lartë i pjesëve dhe arritja e  shmangieve (tolerancave) të ngushta, përftimi i produkteve me 

veti të larta mekanike që si rrjedhojë zvogëlohet pesha. 

Avantazhet ekonomike janë: harxhimi i lëndës së parë është i vogël, me një automatizim 

adekuat të procesit teknologjik mund të rritet dukshëm produktiviteti; makinat për përpunim me 

deformim janë të thjeshta kështu që nuk nevojitet fuqi punëtore me kualifikim të lartë; 

prodhimi i sasive të mëdha me kosto të ulët etj. 

Disavantazhet janë: rendimenti i lartë realizohet vetëm gjatë prodhimit në masë të madhe 

dhe në seri ndërsa në rastet e prodhimit individual kjo nuk mund të arrihet; aplikimi i forcave 

të mëdha për  deformim që realizohet me makina me fuqi të madhe të instaluar; çmimi i 

lartë i veglave për deformim etj.[3] 

Fërkimi i kontaktit gjatë përpunimit me deformim 

Në pjesën dërrmuese të metodave të përpunimit me deformim fërkimi i kontaktit është i 

padëshirueshëm sepse ka ndikim negativ ku pengohet, respektivisht frenohet rrjedha e 

materialit,  forca për deformim rritet, përshpejtohet konsumi i veglës si dhe bëhet saldimi i 

veglës me pjesën  që i nënshtrohet deformimit. 

Gjatë përpunimit me deformim në madhësinë e koeficientit të fërkimit kryesisht ndikojnë: 

 

- Procesi teknologjik (metoda e përpunimit) 

- Lloji i materialit që përpunohet 

- Kualiteti i sipërfaqes së veglës për deformim 

- Shpejtësia e deformimit 

- Temperatura e përpunimit me deformim 

- Lubrifikimi (vajosja). 

Ekzistojnë shumë metoda të përpunimit me deformim, ku ndër më të përhapurat janë: 

ngjeshja, lakimi, përdredhja, kuposja, presimi, telezimi etj. 
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-  
Figura 3.2 Disa nga metodat e përpunimit me deformim plastik [3] 

Llojet e fërkimit të kontaktit gjatë përpunimit me deformim: 

o Fërkimi i thatë (kontakti i sipërfaqes ndërmjet pjesëve metalike është pa mjet 

lubrifikues). 

o Fërkimi hidrodinamik (shtresa e mjetit lubrifikues-vajosjes bën ndarjen e plotë 

ndërmjet  sipërfaqeve të pjesëve metalike kontaktuese). 

o Fërkimi kufitar (ekziston shtresa e mjetit lubrifikues që në pozicione të caktuara 

mund të  ndërpritet për shkak të veprimit të presioneve të mëdha dhe si rrjedhojë 

shkaktohet saldimi i pjesshëm i sipërfaqeve kontaktuese). 

o Fërkimi i përzier që më së shumti paraqitet në praktikën prodhuese përbëhet nga 

fërkimi  dinamik dhe ai kufitar. 

3.2 Vajosja (lubrifikimi) gjatë përpunimit me deformim 

Vajosja aplikohet me qëllim të zvogëlimit të efektit negativ të fërkimit të kontaktit që 

shkaktohet  në mes të veglës për deformim dhe materialit qe i nënshtrohet deformimit. 

Efekti dobiprurës i vajosjes është se: zvogëlohet forca dhe fuqia për deformim, zvogëlohet 

konsumi i veglës për deformim, rritet cilësia e sipërfaqes së përpunuar, largohet një pjesë 

e nxehtësisë së krijuar, zvogëlohet efekti i ngjitjes – saldimit, etj.[9] 
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4. Materialet për dizajnimin e veglave 
Formësimi konstruktiv, zgjedhja e materialit dhe zgjedhja e mënyrës së prodhimit 

paraqesin bazën e aktiviteteve që duhet të ndërmerren me rastin e zhvillimit të produkeve 

të reja. Shumë shpesh, deri tek zgjidhjet e reja arrihet me përdorimin inovativ të materialeve 

bashkëkohore (shpeshherë edhe materialeve të reja).  Në programet aplikative CAD/CAM 

apo të ngjashme, që përdoren për modelim dhe simulim të formës dhe funksionalitetit të 

produktit, si dhe për realizim të procesit prodhues, gjithnjë e më shumë po integrohen 

modelet e vendimmarrjes, baza e të dhënave dhe baza e vetive të materialeve. Detyra 

kryesore e çdo prodhimtarie është që të prodhojë produkte sa më cilësore, dhe me veti 

eksploatuese sa më të mira, krahas çmimit më të ulët. Kjo mund të arrihet duke i avancuar 

proceset e prodhimit dhe zgjidhjet konstruktive të produkteve (konstruksioneve), si dhe 

zgjedhjen e duhur të materialeve.[10] 

Për përfitimin e një prodhimi është shumë vështirë të zgjidhet materiali i vërtetë. 

Konstruktori në  kohën e sotme ka mundësi të shumta zgjedhjeje, sepse ka në disponim shumë 

lloje materialesh.[2] 

 

4.1 Faktorët që ndikojnë në zgjedhjen e materialeve 

Para se të zgjedhet 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? 

Plotësimi i të gjitha këtyre kërkesave është shumë i vështirë, atëherë nga konstruktori kërkohet 
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që   të kombinohen ato kërkesa që janë më konkurruese në treg. Materialet që përdoren në 

konstruksione të ndryshme duhet të plotësojnë shumë kërkesa. Që të shihet se cilat janë 

kërkesat  kryesore, atëherë duhet të njihet edhe rrjedha e materialit. 

Rrjedhja e materialit mund të ndahet në katër faza: 

I. Përfitimi i lëndës së parë 

II. Përpunimi i produktit 

III. Përdorimi i produktit 

IV. Mënjanimi ose riqarkullimi (përdorimi i sërishëm). 

Kërkesat që duhet të plotësojnë materialet inxhinierike 

Kërkesat që duhet t’i plotësojnë materialet inxhinierike, paraqesin një funksion të 

ndërlikuar që varet prej një numri të madh faktorësh.[2]  

Kërkesat e përgjithshme që duhet t’i plotësojnë materialet inxhinierike mund t’i 

përkufizojmë edhe në këtë formë: 

 Eksploatimi dhe funksionaliteti, 

 Teknologjia-përpunueshmëria, 

 Disponimi dhe furnizimi, 

 Standardizimi dhe normimi, 

 Riqarkullimi dhe ekologjia, 

 Estetika. 

Eksploatimi dhe funksionaliteti 

Kërkesat eksploatuese rrjedhin nga kërkesat e përdorimit. Kjo është faza kur produkti e 

kryen funksionin për të cilin janë investuar mjete materiale. Për këtë arsye kërkesave 

eksploatuese dhe funksionale u kushtohet rëndësi e veçantë. Kërkesat kryesore dhe 

themelore gjatë konstruktimit janë që të mundësojnë funksionimin e pjesëve, 

mekanizmave, apo konstruksionit në tërësi, gjatë gjithë kohës së përdorimit.[2] Para së 

gjithash duhet të kemi parasysh: 

a) Ruajtjen e dimensioneve dhe formës konstruktive – janë veti të rëndësishme  
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mekanike të materialit. 

b) Ruajtjen e tërësisë së konstruksionit – rezistencat ndaj thyerjeve për të cilat 

janë  përgjegjëse veçoritë mekanike të materialit. 

c) Pengimin e dëmtimeve sipërfaqësore gjatë eksploatimit, korrozionit dhe 

proceseve  të tjera që ndikojnë në afatin e shërbimit. 

d)  Ruajtjen e karakteristikave fizike që janë të rëndësishme për funksionim 

gjatë  përdorimit. 

Teknologjia (përpunueshmëria) 

Kërkesat teknologjike të materialit janë të lidhura me fazat e prodhimit të produktit. 

Mirëpo, kërkesat teknologjike përfshijnë edhe kërkesat për mundësinë e përdorimit të 

sërishëm ose mënjanimit (asgjësimit) të materialit, dhe mund të ndahen në këto nëngrupe: 

- Përpunueshmëria (aftësia për t’u përpunuar - formësuar) 

- Avancimi i vetive 

- Mundësia e përdorimit të sërishëm (riciklimi, riqarkullimi). 

Përpunueshmëria e materialit paraqet aftësinë e materialit për t’u përpunuar me metoda të 

ndryshme  të përpunimit. Këtu bëjnë pjesë: 

- Përpunimi me prerje - heqje ashkle 

- Përpunimi me derdhje 

- Përpunimi me deformim në të ftohtë apo në të nxehtë 

- Përpunimi me saldim dhe ngjitje etj. 

Disponimi dhe furnizimi 

  Këtu duhet të dihet: 

- Prejardhja e materialit – vendor apo i huaj 

- Disponimi me lloje, gjendja dhe përmasat e materialit 

- Cilësia (kualiteti) e materialit të prodhuesve të ndryshëm 

- Çmimi dhe shpenzimet për furnizim nga prodhuesit 
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- Kushtet e furnizimit. 

Standardizimi dhe normimi 

Ky kriter na tregon nevojën e zgjedhjes së materialit standard dhe atij që mund të gjendet 

lehtë. Përveç kësaj duhet të nisemi edhe nga nevoja e përmbushjes së disa rregullave, ligjeve, 

standardeve dhe rekomandimeve nga aspekti i përdorimit të materialeve të caktuara më 

parë. Parësore është përmbushja e kufizimeve teknike dhe kushteve të zbatimit si dhe 

kushtet e siguQQrisë shëndetësore  për njerëz dhe ambient. 

Riciklimi (riqarkullimi) dhe ekologjia 

Riciklimi (riqarkullimi) dhe asgjësimi i materialit është një karakteristikë shumë e 

rëndësishme e materialeve inxhinierike. Riqarkullimi paraqet veprimet e nevojshme për 

përpunimin e materialeve të papërdorshme ose materialeve të vjetra me qëllim të 

ripërpunimit të tyre.[2] 

Estetika 

Materialet duhet t’i plotësojnë edhe kushtet estetike të prodhimeve. Këtu bëjnë pjesë: 

 Pamja – ngjyra, transparenca 

 Mundësia e formësimit të thjeshtë dhe të bukur  

 Mundësia e arritjes së sipërfaqes së dëshiruar 

 Ashpërsia ose toleranca. 

 

Për tu finalizuar me sukses një produkt me deformim plastik të metaleve, faktori kryesor është 

vegla me të cilën bëhet deformimi plastik. Vegla duhet që të ketë konstruksion të saktë dhe sa 

më të thjeshtë. Materiali për punimin e veglës duhet të jetë cilësor dhe në harmoni me llogaritjet 

paraprakisht të bëra për një produkt. Një vegël sado saktë të jetë e punuar nëse nuk është përdor 

materiali adekuat në mënyrë që edhe përpunimi termik të mund ti bëhet si duhet, atëherë ajo që 

në fillim është e dështuar.  
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4.2. Materialet e elementeve të veglave për shtancim (shpim) 

Çdo njëri prej elementeve ka rol të caktuar dhe është i ngarkuar me forca të caktuara për shkak 

të cilave lajmërohen edhe sforcimet gjegjëse në material. Të gjitha detalet nuk janë njësoj të 

ngarkuara, për këtë duhet të japim një përshkrim të shkurtër të materialeve të cilat mund të 

përdoren për punimin e disa elementeve. 

- Qafa punohet nga çeliku Ç60 i përmirësuar në afër 850 [N/mm2]. 

- Mespllaka punohet nga çeliku Ç15 i çimentuar dhe i kalitur në 50-55 HRc. 

- Mbajtësi i shtancuesve punohet nga çeliku i zakonshëm, e ndonjëherë (për shkak të 

ndërrimit të shpeshtë të shtancuesve) nga çeliku për çimentim. 

- Patricat punohen nga çeliku i lidhur për vegla 90MnCrV8 dhe kaliten zakonisht deri në 

gjysmë të gjatësisë, deri sa gjysma tjetër lëshohet termikisht. 

- Matricat gjithashtu punohen nga çeliqet e lidhura për vegla me shumë elemente lidhëse, 

pstaj kaliten në fortësinë 60-65 HRc dhe lëshohen termikisht. 

- Pllakat bazë më së shumti punohen nga çeliku St50-2, ndërsa për tavolinën e makinës 

lidhen me bulona. 

- Udhëzueset e materialit punohen nga çeliku për çimentim dhe duhet të sforcohen në 

50-55 HRc. 

- Kufizuesit punohen nga çeliku, çimentohen dhe kaliten në 50-60 HRc. Shtrëngohen në 

pllakën bazë ose pllakën prerëse. 

- Pllakat udhëzuese më së shumti punohen nga çeliku karbonik konstruktiv St70-2. 

- Shtyllat udhëzuese punohen nga çeliku karbonik për çimentim Ç10 dhe Ç15, 

përpunohen termikisht dhe retifikohen me një tolerancë shumë të vogël. Vrimat 

adekuate për shtylla udhëzuese në pllakën e epërme dhe të poshtme të veglës shpohen 

me shpuese koordinative me qëllim të shmangjes së zhvendosjeve. Shtyllat udhëzuese 

rrëshqasin nëpër vrimat e pllakës së epërme, e cila zakonisht punohet nga çeliku 

konstruktiv. Gjatë punës vjen deri tek konsumi apo harxhimi i vrimës në pllakën e 

epërme, kështu që duhet të vendosen shtylla të reja udhëzuese të diametrit më të madh, 

ngase ndërrimi i pllakës nuk vjen në shprehje. Për këtë arsye zgjidhje më të mirë paraqet 

konstruktimi i veglës me kushineta për udhëzim të cilat vendosen me presim në pllakën 

e epërme ose edhe sigurohen me bulona.[14] 
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4.3. Materialet e detaleve të veglave për përkulje 

Veglat për përkulje dallohen nga veglat për shtancim kryesisht vetëm në konstruksionin e 

shtypësit dhe formës. Pjesët tjera janë identike. 

Shtypësi dhe forma ose patrica dhe matrica zakonisht punohen nga çeliku, çimentohen dhe 

kaliten në sipërfaqe në fortësi 55-60 HRc.[14] 
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5. Veglat për përpunim me deformim plastik 

 5.1. Veglat për përpunim me shtancim 

Për këtë përpunim më së shumti përdoren veglat speciale, të cilat kryesisht konstruktohen sipas 

llojit të prodhimit. Mirëpo, gjatë prodhimtarisë në seri të vogla dhe të mesme shumë herë 

përdoren veglat e parapara për një grup të tërë të prodhimeve të cilat në mes veti dallohen vetëm 

në disa detale. Veglat e tilla, pasi të ju ndërrohen detalet e caktuara, mund të shërbejnë për të 

punuar të gjitha prodhimet nga grupi i caktuar. 

Zgjedhja e llojit të veglës varet nga madhësia dhe konfirguracioni i prodhimit, nga numri i 

produkteve në ate seri, si dhe nga aspekti i saktësisë së përpunimit. 

Prej nga, veglat mund të jenë: 

- Të hapura, 

- Gjysmë të hapura, 

- Me pllaka udhëzuese, 

- Me shtylla udhëzuese, 

- Me udhëzues të kombinuar. 

Sipas numrit të produkteve të cilat munden njëkohësisht të shtancohen, veglat mund të jenë: 

• Me një teh prerës, të cilat kanë vetëm një shtancues dhe shtancojnë vetëm një perimetër, 

• Me shumë tehe prerëse, të cilat kanë disa shtancues dhe shtancojnë përnjëherë më shumë 

kontura. 

Sipas renditjes së shtancimit të perimetrave, veglat mund të jenë: 

- Një operacionale, të cilat të tërë perimetrin e shtancojnë me një operacion, 

- Shumë operacionale, te të cilat çdo shtancues shtancon vetëm një pjesë të profilit. 

Veglat e hapura 

Veglat e hapura janë veglat më të thjeshta me një teh (fig.5), përbëhen prej patricës (1) dhe 

matricës (2). Patrica përforcohet për shtypësin e presës, ndërsa matrica për tavolinën e makinës. 
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Gjatë punës së makinës patrica lëviz në kah të matricës dhe shtancon materialin i cili është i 

vendosur në të. Saktësia e punës me këtë lloj vegle varet në masë të madhe nga saktësia e vet 

makinës (saktësia e lëvizjes së patricës), kështu që këto vegla përdoren vetëm për punë jo tepër 

precize. Saktësia më e madhe e cila mund të arrihet me vegël të hapur, sillet rreth -0.2mm dhe 

+0.2mm. Gjatë punës patrica hynë në matricë që pastaj ngrihet në pozitën e parë. Gjatë kësaj 

ngritje patrica shumë herë tërheq me vete materialin i cili ka mbetur në matricë pas shtancimit. 

Me qëllim që kjo tërheqje të pengohet, në patricë vendoset nxjerrësi i materialit gjegjësisht i 

produktit të kryer. Në fig.5.1 është treguar skema e konstruksionit të një vegle të hapur me 

nxjerrës. Forca e cila është e nevojshme për këtë nxjerrje dhe sipas të cilës duhet të punohet susta 

është 2-3 (daN/mm2) nga sipërfaqja e shtancuar. [14] 

    
                                         Figura 5. Vegla e hapur            Figura 5.1. Vegla e hapur me nxjerrës 

Veglat gjysmë të hapura 

Veglat gjysmë të hpura përbëhen gjithashtu nga patrica (1) dhe matrica (2) dhe kanë udhëzuesen 

(3) e cila e orienton lëvizjen e patricës. 

Veglat gjysmë të hapura, e sidomos veglat e hapura shpejtë prishen për shkak të fërkimit të 

shpeshtë të faqeve të patricës dhe matricës edhe gjatë boshllëkut normal në mes tyre. 
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                         Figura 5.2. Vegla gjysmë e hapur      Figura 5.3. Vegla me pllakë udhëzuese 

Veglat me pllaka udhëzuese  

Në fig.5.3 dhe fig.5.4 është treguar konstruksioni më i thjeshtë i një vegle të tillë. Pllaka 

udhëzuese (3), e përforcuar në matricën (2) me ndihmën e mbështetësve (4) , shërben për 

orientimin e lëvizjes së patricës (1) e cila kalon nëpër vrimën e paraparë në matricë. Këto vegla 

më pllakë udhëzuese aplikohen kryesisht për produkte të ndryshme me perimetër të thjeshtë, 

me saktësi përpunuese mesatare. Për shkak të konsumit të madh të pllakave udhëzuese, këto 

vegla me rrallë përdoren në prodhimtari të serive të medha. 
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Figura 5.4. Vegla tjetër me pllakë udhëzuese 

Veglat me shtylla udhëzuese 

Në fig.5.5 është treguar konstruksioni i një vegle me shtylla udhëzuese. Kjo vegël përbëhet nga 

pllaka bazë (1), në të cilën janë të përforcuara shtyllat (2) për udhëzimin e pllakës së patricave 

(3) me bokola (4). Në pllakë është e shtrënguar patrica (5), ndërsa në pllakën bazë është e 

vendosur matrica (6). Në matricë janë të shtrënguara udhëzueset (7) për orientimin e llamarinës 

e cila shtancohet, ndërsa në pllakën mbajtëse (9) të lidhur me pllakën e patricave është e montuar 

qafa (8). Pllaka bazë e veglës përforcohet në tavolinën e makinës, ndërsa qafa në shtypësin e 

makinës. Gjatë punës së makinës, pllaka e patricave rrëshqet nëpër shtyllat udhëzuese dhe lëviz 

së bashku me shtancuesin, i cili e pret materialin e vendosur në matricë.[14] 

Këto vegla kanë përdorim të madh në praktikë, sepse te këto udhëzimi i patricës është i saktë, e 

me këtë është edhe saktësia më e madhe e punës. 
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Figura 5.5. Vegla me shtylla udhëzuese 

Veglat me udhëzime të kombinuara 

Këto vegla paraqesin kombinimin e veglës me pllaka udhëzuese dhe veglës me shtylla 

udhëzuese. Në fig.5.6 është paraqitur konstruksioni i një vegle të tillë. 

 
Figura 5.6. Vegla me udhëzues të kombinuar 

Vegla përbëhet nga pllaka bazë (1), në të cilën janë shtrënguar shtyllat (2) për udhëzimin e pllakës 

(3) me bokola të montuara (4). Pllaka paraqet udhëzuesen për patricën (5) të montuar në pllakën 

e patricave (11) e cila ngrihet në lartësi të caktuar me susta (9). Me pllakën e patricave është e 

lidhur edhe pllaka mbajtëse (10), në të cilën është e montuar qafa (8). Në patricë në pllakën 

kryesore gjendet matrica (6), në të cilën janë të shtrënguara udhëzueset e llamarinës (7). 
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Gjatë punës së makinës në fillim të lëshimit të shtancuesit, patrica dhe pllaka, e cila lëviz nëpër 

shtyllat udhëzuese, lëvizin së bashku deri te takimi me matricën. Kur pllaka të takojë matricën, 

patrica vazhdon lëvizjen vetëm (duke i mbledhur sustat). Duke iu falënderuar kësaj forme të 

udhëzimit, lëvizja e patricës është dukshëm më precize në krahasim me veglat e përshkruara me 

sipër. Për këtë arsye kjo vegël aplikohet për punime precize.[14] 

Meqenëse lëvizja e patricës në pllakën udhëzuese është e vogël (pak më e gjatë se trashësia e 

materialit), konsumi i saj tek ky konstruksion është dukshëm më i vogël se tek konstruksionet 

tjera. 

Veglat me operacione të njëpasnjëshme 

Këto janë vegla me shumë shtancime ku me radhë kryhen veprime të ndryshme prerëse (një pas 

një). Në fig.5.7 është treguar vegla e cila në hapin e parë hap vrimat, e pas ecjes së shiritit në 

hapin e dytë shtancon  tërë detalin me vrima. Saktësia e hapit të shiritit siguron saktësinë në mes 

pozitës së vrimës dhe formës së jashtme të produktit. Shfrytëzohen kufizues të ndryshëm, thika 

anësore dhe shtyrje automatike të shiritit. 

 

 
Figura 5.7. Skema e veglës për shpim dhe shtancim të njëpasnjëshëm 
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Veglat për prerjen e buzëve 

Me prerje të buzëve largohet teprica e materialit te detalet e rrafshta dhe të përkulura, ose i enëve 

të zbrazëta të kuposura dhe profileve. Me këto vegla bëhet prerja e rrudhave në dimensione të 

sakta pas kuposjes. 

 
Figura 5.8. Ena e kuposur pas prerjes së buzëve 

 
Figura 5.9. Principi i punës së veglës për prerjen e buzëve 

 
5.2. Veglat për përpunim me përkulje 

Për këtë përpunim shfrytëzohen vegla të shumëllojshme, konstruksioni i të cilave varet nga 

madhësia dhe konfiguracioni i produktit, nga numri i detaleve në seri, kushteve nga aspekti i 

saktësisë së përpunimit, etj. Për përkulje të dobosheve dhe unazave nga llamarina shfrytëzohen 

si vegla, tre cilindra të montuar në makinë ashtu që akset e tyre janë të vendosur paralel. Përkulja 

në makina të tilla kryhet gjatë rrotullimit të cilindrave, duke lëshuar llamarinën në mes tyre. Para 

lëshimit të makinës në punë dhe gjatë punës, hapësira në mes të cilindrave shtjellohet sipas 

trashësisë së llamarinës dhe diametrit të përkuljes harkore. 

Gjatë përkuljeve të zakonshme (këndore) përdoren vegla universale të cilat përbëhen prej 

kallëpeve dypjesëshe formuese (prizma) dhe thikës. Përkulja bëhet në presa për përkulje këndore. 
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Këndi i përkuljes varet nga këndi i thellimit adekuat në prizmë. Që të mund të shfrytëzohet 

prizma për profile të ndryshme, në faqet e saj janë të punuara thellime të ndryshme, gjë e cila e 

bën atë universale (fig.5.10). 

 
Figura 5.10. Vegla universale për përkulje 

Thika (patrica) është e përbërë nga shumë pjesë (në figurë janë treguar dy pjesë) që të mund të 

shtjellohet për gjatësi të ndryshme të prodhimit. Punohen prej çeliku, përpunohen me zdrukth 

apo me frezim, dhe atë për gjatësinë më të madhe sipas makinës, e pastaj priten në pjesë. Në fund 

përpunohen termikisht. Me ndihmën e kësaj vegle të vendosur në makinë mund të kryhet një apo 

më shumë përkulje të njëpasnjëshme.[14] Në fig.5.11 janë dhënë dy shembuj të tillë. 

 
Figura 5.11. Shembuj të përkuljeve të njëpasnjëshme me veglën universale 

Me përdorimin e kësaj vegle të formave të ndryshme (ose me vendosjen në makinë të veglës së 

kombinuar) mund të përkulen edhe profile të komplikuara. Në figurë paraqiten dy shembuj të 

tillë ndërsa në figurën e mëposhtme është dhënë fotoja e një vegle të tillë për përkulje. 
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Figura 5.12. Shembuj të përkuljes së komplikuar duke përdorur shkallë shkallë veglën e formave të ndryshme 

Për lloje të tjera të përkuljes përdoren vegla të konstruksioneve tjera, dhe atë kryesisht vegla të 

punuara vetëm për një operacion të caktuar-vegla speciale. Këto vegla mund të përkulin njësoj 

çfarëdo këndi apo harku, por gjithashtu kanë mundësi të bëjnë njëkohësisht edhe përkulje të 

shumëfishta. 

 
Figura 5.13. Vegla për lakim 

Këto vegla ndahen në lloje, ngjashëm me veglat për shtancim. 

• Sipas konstruktimit këto vegla mund të jenë: të hapura dhe të mbyllura. 

• Sipas numrit të formuesve veglat mund të jenë: me një formues dhe me shumë formues. 

• Sipas llojit të përkuljes veglat mund të jenë: për përkulje këndore, L-profile, Z-profile, 

N-profile, për përkulje harkore, dhe për përkulje të profileve të komplikuara. 
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6. Konstruktimi i veglës për përpunim me deformim plastik 
Me konstruktim makinerik nënkuptojmë konstruktimin e gjësendeve dhe sistemeve që kanë 

natyrë mekanike, si: makinat, prodhimet, strukturat, pajisjet dhe veglat. Në të shumtën e 

rasteve konstruktimi makinerik përdor matematikën, shkencën mbi materialet dhe ato 

makinerike. Andaj  konstruktimi makinerik përfshin të gjitha konstruktimet mekanike dhe 

paraqet një studim të gjerë i cili përfshin të gjitha disiplinat makinerike si dhe ligjshmëritë 

termike dhe ato të fluideve.[5] 

 6.1 Fazat e konstruktimit 

Procesi i konstruktimit si tërësi është veprimtari mjaft e ndërlikuar dhe e rëndësishme gjatë së 

cilës shtrohen shumë çështje si: 

• Si të fillohet? 

• Ç’do të ndodhë pas shtruarjes së idesë? 

• Cilët faktorë do të ndikojnë? 

• Çfarë kontrolle duhet bërë? 

• Si do të kryhet procesi i konstruktimit? 

 
Figura 6. Fazat e konstruktimit [5] 
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Njohja me kërkesën 

Konstruktimi fillon kur inxhinieri konstruktor njihet me kërkesën dhe vendos të veprojë. 

Njoftimi me kërkesën dhe shtrimi i fazave për realizimin e saj paraqet një punë me 

kreativitet të lartë por edhe me shumë vështirësi.  

Definimi i problemit 

Definimi i problemit duhet të përfshijë veçoritë e objektit që duhet konstruktuar. Veçoritë 

janë madhësitë hyrëse dhe ato dalëse, dimensionet e hapësirës që duhet të përfshijë 

konstruksioni dhe të gjitha kufizimet për këto madhësi. Po ashtu veçoritë definojnë çmimin, 

sasinë, afatqëndrimin e konstruksionit që duhet prodhuar, temperaturën punuese, hapat 

punues etj. 

Sinteza, analiza dhe optimizimi 

Pas definimit të problemit me veçoritë e përcaktuara, pason sinteza e zgjidhjes optimale. 

Sinteza  mund të bëhet pa analizën dhe optimizimin, sepse sistemi gjatë konstruktimit duhet 

analizuar se kur vetitë përputhen me veçoritë. Analiza mund të tregojë se sistemi nuk është 

optimal, kështu që  procedura e sintezës duhet filluar sërish. 

Vlerësimi dhe paraqitja 

Vlerësimi është një fazë e rëndësishme e procesit konstruktiv në tërësi që paraqet vërtetimin 

përfundimtar të konstruktimit të suksesshëm dhe zakonisht përfshin testimin e prototipit në 

laborator. Këtu provohet se a e plotëson kërkesën konstruktimi. A është real? A është 

ekonomik               prodhimi dhe përdorimi i tij etj. Hapi i fundit i rëndësishëm gjatë procesit të 

konstruktimit është komunikimi i konstruktorit me të tjerët, inxhinieri kur e paraqet 

zgjidhjen e re para personelit udhëheqës ose mbikëqyrës, e bën atë për ta shitur ose të 

dëshmojë zgjidhjen e tij si më të mirë.[5] 

 

6.2. Shembull i konstruktimit të veglës për shtancim 

Të konstruktohet vegla për shtancim të n=10000 pllakave rrethore (fig.6.1), me diametër 

D=20mm dhe trashësi s=3mm, nëse materiali i llamarinës është çelik Ç10. 

1. Të përcaktohet metoda e rradhitjes së copave në shirit 

2. Të llogaritet forca e shtancimit 

3. Të bëhet llogaritja e matricës dhe patricës 
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4. Të bëhet zgjidhja e shtyllave udhëzuese, bokolave, kufizuesve, udhëzuesve të shiritit dhe 

qafës 

5. Të vizatohet tërësia e veglës për shtancim 

6. Të bëhet vizatimi punues i matricës dhe patricës. 

 
Figura 6.1. Detali punues 

Zgjedhje  

1. Zgjedhja e metodës së rradhitjes së detaleve në shirit 

Që të përcaktohemi për metoden e rradhitjes së detaleve në shirit, duhet të provojmë disa 

variante të rradhitjes, dhe në bazë të kritereve të caktuara të vendoset për atë më të 

përshtatshmen. Zakonisht si kriter merret mbetja procentuale, ∆. 

Përvetësojmë që për të gjtiha variantet gjatësia e shiritit është L=1000mm. 

a) Radhitja një rendore  

 
Figura 6.2. Elementet kryesore të rradhitjes një rendore 

Mbetja procentuale gjendet sipas formulës: 

∆ = 
𝑦𝑦𝑦𝑦𝐿𝐿−𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑦𝑦𝑦𝑦𝐿𝐿

 •100⁒, 
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Ku: B=D+2b=20+2•3=26mm, gjerësia e shiritit, 

       b=3mm – distanca minimale në mes dy produkteve, 

       L=1000mm – gjatësia e shiritit,   

       n=10000 – numri i detaleve në seri. 

A = 
𝜋𝜋𝜋𝜋2

4
 = 

3.14•202

4
 =314𝑚𝑚𝑚𝑚2- sipërfaqja e një pllake rrethore, 

y - numri i shiritave të nevojshëm për seri, gjendet në këtë mënyrë: 

y = 𝑛𝑛
𝑧𝑧
, 

z - numri i detaleve ne nje shirit: 

z = 
𝐿𝐿−𝑏𝑏
𝑥𝑥

 = 100−3
23

 = 43 copë, 

x = D + b = 23 - hapi i shiritit 

y = 10000
43

 = 233 shirita. 

Prej nga humbja procentuale është: 

∆ = 
𝑦𝑦𝑦𝑦𝐿𝐿−𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑦𝑦𝑦𝑦𝐿𝐿

•100⁒ = 
233•26•1000−10000•314

233•26•1000
•100⁒ = 48⁒. 

b) Radhitja dy rendore 

 
Figura 6.3. Elementet kryesore të rradhitjes dy rendore 
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Nga fig.6.3 distanca në mes qendrave të pllakave në rende është: 

C = �(𝐷𝐷 + 𝑏𝑏)2 − �𝜋𝜋+𝑏𝑏
2
�
2
= �(20 + 3)2 − �20+3

2
�
2
=20mm, 

Gjerësia e shiritit është: 

B = c + D = 20 + 20 + 6 = 46mm 

Numri i detaleve në shirit është: 

z = 
𝐿𝐿−𝑎𝑎
𝑥𝑥

 •2 (shumëzohet me 2 sepse kemi dy rende) 

Nga raporti gjeometrik shihet se: 

a = 
𝜋𝜋+3𝑏𝑏
2

 = 
20+3•3

2
 = 14.5 (mm) 

a - humbja në shirit në fillim të punës, 

x = D + b = 23mm – hapi punues i shiritit, 

prej nga fitohet numri i detaleve: 

z = 
1000−14.5

23
 •2 = 85copë, 

ndërsa numri i nevojshëm i shiritave te shpërndarja dy rendore është: 

y = 
𝑛𝑛
𝑧𝑧

 = 
10000
85

 = 118 shirita, 

Humbja procentuale është: 

∆ = 
𝑦𝑦𝑦𝑦𝐿𝐿−𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑦𝑦𝑦𝑦𝐿𝐿

•100⁒ = 
118•46•1000•100000•314

118•46•1000
•100⁒ = 42⁒  

c) Radhitja tre rendore 

Lartësia në mes të qendrave të pllakave në rende caktohet në mënyrë të njejtë si te rradhitja dy 

rendore. Nga fig.6.4 shihet se largësia c është e njejtë si te radhitja dy rendore: 

C = 20mm. 
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Figura 6.4. Elementet kryesore të rradhitjes tre rendore 

Gjerësia e shiritit është: 

B = D +2b+2c = 20+2•3+2•20 = 66mm 

Numri i detaleve në shirit: 

z = 
𝐿𝐿−𝑎𝑎
𝑥𝑥

 •3 = 
1000−14.5

23
 •3 = 128 copë  

ku janë: 

a = 14.5mm- humbja e shiritit në fillim të punës, 

x = D+b = 23mm- hapi punues i shiritit, 

Numri i shiritave të nevojshëm për seri është: 

y = 
𝑛𝑛
𝑧𝑧

 = 
10000
128

 = 78 shirita. 

Humbja procentuale është: 

  ∆ = 
𝑦𝑦𝑦𝑦𝐿𝐿−𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑦𝑦𝑦𝑦𝐿𝐿

•100⁒ = 
78•66•1000•100000•314

78•66•1000
•100⁒ = 39⁒ 

Humbja procentuale për 4 rende është 38⁒, për 5 rende është 37⁒, dhe per 6 rende 36⁒. Kështu 

siç po shihet me rritjen e mëtejme të numrit të rendeve, humbja procentuale sillet rreth një vlere 

të përhershme. Por si kriter të zgjidhjes së metodës nuk do të marrim vetëm humbjen 

procentuale të materialit, por edhe kompleksitetin e punimit të veglës, çmimin kushtues të 

veglës e të ngjashme. Në bazë të këtyre kritereve përvetësojmë rradhitjen tre rendore për shkak 

se me rritjen e mëtejme të numrit të rendeve në shirit shumë pak zvogëlohet humbja procentuale. 
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P.sh. shpërndarja tre rendore në raport me atë një rendore ka zvogëlim të humbjes procentuale 

për 9⁒, ndërsa në raport me atë gjashtë rendore ky zvogëlim është vetëm 3⁒. 

2) Forca e shtancimit 

Nëse kemi përvetësuar rradhitjen tre rendore, atëherë këtu na duhen tri patrica. Forca e 

shtancimit të një pllake rrethore është: 

F= L•s•τm, 

ku janë: 

L= τ•D = 3.14•20= 62.8mm – perimetri i konturës, 

s = 3mm- trashësia e materialit, 

τm = 300 (N/mm2) – qëndrueshmëria e materialit në prerje, 

 F = 62.8•3•300 = 56.52kN, 

Forca e tërë e nevojshme për shtancim është: 

Ftere = 3•F = 169560 N= 169.56kN. 

Këtë forcë mund ta zvogëlojmë me punimin e patricave të gjatësive të ndryshme mirëpo ecja 

(hapi punues) i makinës në këtë rast është më i madh. Më ekonomike do të jetë që të punohet si 

në vazhdim: patrica e mesme shtancon e para, e pas saj përnjëherë dy patricat e jashtme. 

Në këtë rast forca e nevojshme e makinës është e barabartë me dyfishin e forcës së shtancimit 

të një pllake rrethore, do të thotë: 

Fp = 2•F = 2•56520 = 113040N = 113,040 kN. 

Kjo forcë rritet në eksploatim për 30⁒ për shkak të jonjëtrajtshmërisë së trashësisë së materialit 

dhe të topitjes së teheve prerëse, prej nga: 

Fp = 1.3•113.04 = 146.952 kN. 

3) Te matrica llogaritja përmban edhe kontrollimin e matricës në përkulje sipas formës: 

σf = 
2.5𝐹𝐹
ℎ2

�1 − 2𝑑𝑑
3𝑑𝑑0
�≤ 𝜎𝜎𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓  = 500

𝑁𝑁
𝑚𝑚𝑚𝑚2, 

ku janë: 

F = 146.952 kN – forca e shtancimit (më e madhja), 

d = 20mm – diametri i vrimës së matricës, 

do = 18mm – diametri i mbështetësve të matricës. 
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Prej nga lartësia e pllakës h mund të llogaritet sipas formulës: 

h = �
2.5𝐹𝐹
𝜎𝜎𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓

�1 − 2𝑑𝑑
3𝑑𝑑𝑜𝑜

�= �2.5•146952
500 

�1 − 2
3
20
18
� = 20𝑚𝑚𝑚𝑚, 

h = 20mm. 

 
                                                 Figura 6.5. Profili i vrimës së matricës 

Nga fig.6.5 për s<5mm marrim: 

h = 10mm – lartësia e pjesës cilindrike të vrimës së matricës 

α = 3° - këndi i pjerrtësisë së pjesës konike të vrimës së matricës. 

Pasi që patrica është e mbërthyer dhe e udhëzuar, atëherë gjatësia e saj llogaritet sipas formulës: 

lmax = π•�2𝐸𝐸𝑑𝑑3

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑚𝑚
, 

ku janë: 

E = 2.15•105 𝑁𝑁
𝑚𝑚𝑚𝑚2

 – moduli i elasticitetit për çelik, 

d = 20mm – diametri i patricës, 

s = 3mm – trashësia e llamarinës e cila shtancohet 

τm = 300 𝑁𝑁
 𝑚𝑚𝑚𝑚2 – qëndrueshmëria e materialit për prerje. 

Gjatësia maksimale e patricës del se është: 

lmax = π�2•2.15•105•203

3•300
 = 613mm. 

Në bazë të forcës së makinës nga tabela zgjedhim qafën me këto dimensione: 

d = 32mm, h = 80mm, a = 35mm, d3 = M22x1.5, l = 56mm, b = 4mm, z = 4mm. 

Vlerat tjera merrren duke i krahasuar vlerat nga tabela1 dhe 2: 

o Lartësia e kufizuesit të hapit të shiritit h = 4mm, 
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o Lartësia e udhëzuesve të shiritit H = 10/12mm, 

o Gjerësia e udhëzuesve të shiritit A = 66.5mm, 

Shtyllat udhëzuese dhe bokolat zgjdidhen sipas tabelës3 dhe tabelës4. 

                    Tabela 1. Vlerat standarde për tre tipa të qafës  

 
Tabela 2. Vlerat standarde të lartësisë së kufizuesit dhe të udhëzuesve 
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                   Tabela 3. Vlerat standarde të shtyllave të udhëzuesve 

 
                  Tabela 4. Vlerat standarde për kushineta 
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                          Figura 6.6. Vizatimi i patricës                Figura 6.7. Vizatimi i matricës 

 
6.3. Konstruktimi i veglës për prodhimin e lidhëses së gypave të serrave 
Në vazhdim bëhet konstruktimi i veglës për përpunim me deformim plastik, ku 

konstruktimi i saj bëhet në bazë të produktit final duke përshkruar dhe analizuar nevojën. 

Produkti final është lidhësja e gypave të serrave e cila praktikohet në serra që të mundësojë 

lidhjen e dy gypave si tërësi. Materiali që përdoret për përfitimin e produktit final është 

pllakë nga llamarina me trashësi 2mm. 

 
Figura 6.7. Lidhësja e gypave të serrave 
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 Skicimi i veglës 

Konstruktimi i veglës fillon me skicimin e saj, që përfaqëson idenë fillestare të asaj që duhet 

bërë. Në skicë mund të vizatoni një objekt që tashmë  ekziston, por edhe ndonjë konstruksion 

ose objekt sipas idesë suaj. 

Nëse ideja juaj e cila është vizatur si skicë, është ndonjë objekt ose model që është e 

nevojshme të përpunohet, atëherë duhet të përcaktohen dimensionet e saj. Kur vizatimi shërben 

si dokument për punimin e objektit, atëherë përpilohet vizatimi teknik i punëtorisë. 

 
Figura 6.8.  Vegla e skicuar 

Në bazë të skicimit mund të shihet se vegla për lidhësen e gypave të serrës përbëhet nga 

këto pjesë: 

• Baza e poshtme 

• Baza e epërme 

• Formuesi F 

• Formuesi M 

• Udhëzuesit 

• Unazat 

Të gjitha këto pjesë montohen mes vete me anë të bulonave të cilat blihen në treg, ndërsa 

pjesët e tjera të veglës prodhohen në fabrikë. Pas skicimit të veglës hapi pasues është 

dizajnimi i veglës përmes programit Autodesk Inventor 2020. 
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Autodesk Inventor është një aplikacion i dizajnuar kompjuterik për dizajn mekanik 3D, 

simulim, vizualizim dhe dokumentacion të zhvilluar nga Autodesk. Paraqet 3D softuerin e 

inxhinierisë mekanike për dizajnim, konstruktim dhe përpunim të detaleve për të krijuar 

prototipet digjitale për përdorim në konstruktim, vizualizim dhe simulim. Mund të krijojë 

3D modelet e pjesëve si dhe mundëson bashkimin e modeleve në tërësi. Është softueri më 

i popullarizuar tek inxhinierët e makinerisë sa i përket 3D modelimit të detaleve makinerike 

dhe paraqet standardin kryesor të 2D modelimit.[7] 

 

 Dizajnimi i veglës përmes programit kompjuterik 

Pas skicimit të veglës do të vazhdojmë me konstruktimin/modelimin e pjesëve të veglës. 

Konstruktimi në 3D bëhet nga inxhinierët e kësaj fabrike, duke e paraqitur edhe procesin e 

simulimit. Kryesisht punimet zhvillohen në softuerin Autodesk Inventor Professional 2020. 

 
Figura 6.9. Baza e poshtme e dizajnuar në program 
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Figura 6.10. Baza lartë e dizajnuar në program 

 
Figura 6.11. Udhëzuesi i dizajnuar në program 
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Figura 6.12. Unaza e dizajnuar në program 

 
Figura 6.13. Formuesi F i dizajnuar në program 
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Figura 6.14. Formuesi F (pjesa ll) e dizajnuar në program 

 
Figura 6.15. Formuesi M i dizajnuar në program 
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Figura 6.16. Formuesi M (pjesa ll) e dizajnuar në program 

 

 Montimi i veglës në program 

Pas modelimit të të gjitha pjesëve bëhet bashkimi i tyre duke thirrur pjesët një nga një ose 

të gjitha përnjëherë dhe duke filluar montimin e secilës pjesë me tjetrën në vendin e caktuar. 

Klikojmë tek  komanda NEW, hapet dritarja dhe zgjedhim opsionin Metric në anën e 

djathtë dhe pastaj në anën e majtë zgjedhim Standard (mm).iam në kuadër të opsionit 

Assembly dhe në fund klikojmë Create. Gjatë montimit, disa pjesë përdoren më shumë se një 

herë, por në vende të ndryshme. 



54 
 

 
Figure 6.17. Vegla e montuar në programin kompjuterik 

 Vizatimet e punëtorisë 

Këtu paraqiten vizatimet e pjesëve të veglës në 2D në dy apo tri projeksione varësisht nga 

kompleksiteti i pjesëve për dimensionim. Gjatë modelimit dhe bashkimit të pjesëve të veglës 

mund të bëjmë gabime pa dëshirën tonë dhe me paraqitjen e pjesëve në 2D projeksione mund 

të vërehen  këto gabime dhe të bëhet përmirësimi i tyre. 

Në këto vizatime merret parasysh saktësia e shkallës, korrektësia e dimensioneve dhe 

cilësitë e prodhimit. Vizatimi i punëtorisë është i nevojshëm t’i përshtatet NC-makinave. 

Para së gjithash është e domosdoshme të bëhet kuotimi i drejtë dhe caktimi i projeksioneve 

të cilat i përgjigjen pozitës së pjesës së punës në tavolinën e punës së makinës gjatë procesit të 

përpunimit. Në vizatim duhet të bëhet kuotimi në vartësi nga sistemi matës i makinës, 

gjegjësisht në sistemin matës relativ (inkremental) apo absolut. Nëse vizatimi i cili vjen nga 

byroja (zyra) konstruktive i përmbush këto kërkesa atëherë teknologut i është lehtësuar 

programimi. Pasi që në procesin e konstruktimit  kryesisht nuk dihet se në cilën makinë do 

të punohet pjesa e punës është normale që të bëhet kuotimi në koordinata absolute sepse në 

bazë të vizatimit të tillë është më lehtë të përpilohet programi edhe për makinat të cilat janë 

të pajisura me sistemin matës relativ. 
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Figura 6.19. Baza e poshtme e vizatuar në 2D 

 
Figura 6.20. Baza e lartë e vizatuar në 2D 
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Figura 6.21. Formuesi F i vizatuar në 2D 

 

 
Figura 6.22. Formuesi M i vizatuar në 2D 
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Figura 6.23. Udhëzuesi i vizatuar në 2D 

 

 
Figura 6.24. Unaza e vizatuar ne 2D 
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Figura 6.25. Formuesi F i vizatuar në 2D 
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7. Projektimi i procesit teknologjik për përpunimin e veglës 
Planifikimi (projektimi) i procesit përcakton mënyrën dhe metodën e punimit/prodhimit të 

procesit teknologjik të veçantë, gjegjësisht planifikimin e procesit të prodhimit, i cili 

përgjithësisht përfshin një numër të caktuar hapash/operacionesh gjatë shëndrrimit të 

inputeve (produkte gjysmë të gatshme) në outpute (produkte të gatshme). Planifikimi i 

procesit është lidhja kryesore në mes të projektimit të produktit dhe vetëprodhimit. 

Planifikuesit e ndryshëm të proceseve kanë përvoja  dhe procedura të ndryshme për zgjidhjen 

e problemit. Më poshtë paraqesim projektimin e procesit teknologjik të veglës hap pas hapi ku 

fillohet me zgjedhjen e llojit të gjysmëfabrikatit.[4] 

7.1 Zgjedhja e llojit dhe formës së gjysmëfabrikatit 

Lloji i gjysmëfabrikatit në të shumtën e rasteve përcakton procesin e prodhimit, vështirësinë 

e realizimit dhe çmimin e kostos së detalit. Në qoftë se forma e gjysmëfabrikatit është e 

përafërt me  atë të detalit të gatshëm, lehtësohet shumë procesi i përpunimit. Përzgjedhja e 

gjysmëfabrikatit bëhet edhe në bazë të mundësive që disponon depoja e materialeve në një 

fabrikë të caktuar, përkatësisht me llojet e ndryshme të dimensioneve të shufrave të çelikta. 

    
Figura 7. Gjysmëfabrikatet (materiali 42CrMo4 dhe S355JR) 

Zgjedhja e gjysmëfabrikatit bëhet në atë mënyrë që përmasat të jenë të përafërta me 

përmasat e detalit të gatshëm dhe kjo zgjedhje e materialit dhe dimensioneve të 

gjysmëfabrikatit bëhet në bazë të vizatimeve të punëtorisë. Përmasat e gjysmëfabrikatit 

duhet të mundësojnë kryerjen e të gjitha operacioneve për përpunim me deformim plastik 

dhe detali i gatshëm duhet të plotësojë kriteret e parapërcaktuara që të kryejë funksionin e 
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tij sa më mirë. 

Për përpunimin e pjesëve të veglës në fabrikë si gjysmëfabrikat përdoret çeliku. Ai është 

materiali më i përshtatshëm dhe i pazëvendësueshëm për konstruksione me ngarkesa të 

ndryshme (dinamike dhe statike), dhe materiale që mund të arrijnë fortësi dhe 

qëndrueshmëri të madhe. 

Çeliku është një lidhje e hekurit me karbonin, ku përqindja e karbonit është në kufijtë 0.2 

deri ne 2.1⁒. Përveç karbonit çeliku mund të ketë në përbërje edhe elemente të tjera lidhëse 

si: mangan, krom, vanadium, volfram etj. Në varësi të përqindjes së karbonit dhe 

elementeve të tjera ndryshojnë edhe vetitë e çelikut si fortësia, plasticiteti, përpunueshmëria 

mekanike etj. Me rritjen e përqindjes së karbonit rritet fortësia e çelikut, por ulet plasticiteti 

i tij, pra bëhet më i thyeshëm. 

Për punimin e veglës me përpunim me deformim plastik do të përdorim çelikun 42CrMo4 

dhe çelikun e thjeshtë S355. 

Çeliku 42CrMo4 (sipas standardit JUS është shënuar Ç4732), është një çelik i zakonshëm 

krom-molibden, ka intensitet dhe qëndrueshmëri të lartë si dhe performancë të mirë. Edhe 

pse është çelik më i shtrenjtë se disa çeliqe tjera është më i preferueshëm për sa i përket 

vetive të materialit. [10] 

Çeliku S355JR është lloj çeliku me përmbajtje të karbonit 0.20%, ka saldueshmëri të mirë 

duke përdorur metoda të ndryshme saldimi, si pa ngrohje ashtu edhe me parangrohje, dhe i 

ndjekur nga  përpunimi në temperaturë të lartë. Bën pjesë në çeliqet e zakonshme konstruktive 

për konstruksione bartëse. Nga ky nëngrup i çeliqeve kërkohet qëndrueshmëri e mjaftueshme 

për bartjen e ngarkesave dhe siguri e nevojshme gjatë punës edhe në temperatura të lartë. 

Gjithashtu duhet të sigurojnë qëndrueshmëri dinamike të mjaftueshme dhe të jenë 

të rezistueshëm ndaj konsumit. Sa ju përket vetive teknologjike, këta çeliqe duhet 

të kenë saldueshmëri të mirë (aftësi për t’u bashkuar me saldim).  

Përmbajtja kimike e këtyre çeliqeve nuk është e garantuar, kurse vetitë mekanike u garantohen   

me standard. Këto çeliqe nuk janë të dedikuara për përpunim termik, për shkak të përmbajtjes  

kimike të pa garantuar, dhe përmbajtjes së lartë të papastërtive. Temperaturat e përdorimit të 

këtyre çeliqeve janë ato normale dhe të ulëta (nga –40 OC deri në +50 OC), ku në temperatura 

të ulëta rritet rreziku i thyerjes së egër. Standardi për çeliqet konstruktive i garanton këto 
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karakteristika: vlerën orientuese të përmbajtjes kimike, vetitë mekanike (kufirin e  

rrjedhshmërisë-Re, qëndrueshmërinë maksimale-Rm, zgjatimin specifik - A5 dhe shtalbësinë - 

KV).[10] 

Në vazhdim janë dhënë llojet e çeliqeve që do të përdoren si gjysmëfabrikate për 

përpunimin e secilës pjesë të veglës: 

• Për pllakën e poshtme është përdorur materiali çelik S355JR 

• Për pllakën e poshtme është përdorur materiali çelik S355JR 

• Për formuesin F dhe M është përdorur materiali çelik 42CrMo4 

• Për udhëzuesit dhe unazat është përdorur materiali çelik 42CrMo4 

 
Për përfitimin e detalit makinerik të gatshëm nga gjysmëfabrikati, duhet që nga 

gjysmëfabrikati të  hiqen një ose disa shtresa (shtesë) të caktuara të materialit. Shtesat e 

punimit duhet të jenë optimale në kuptimin matematik të shprehjes, që produkti të dalë me 

cilësi dhe me kosto minimale. Shtesat e punimit për parafabrikatet nuk janë të 

standardizuara, sepse varen direkt nga niveli teknologjik i fabrikës. 

Copat që përdoren për prodhim kanë defekte të pabarazisë së sipërfaqes, shmangie nga 

përmasat e  formës gjeometrike dhe pozicionit reciprok të sipërfaqeve në hapësirë. Për këtë 

arsye shtesat e punimit duhet të jenë të tilla, që këto defekte të eleminohen gradualisht nga 

operacioni në operacion. 

7.2 Zgjedhja e makinës, pajisjeve dhe instrumenteve 

Përzgjedhja e makinave është bërë në bazë të njohurive për faktorët e makinës, siç janë: 

disponueshmëria e makinës, madhësia e tryezës, fuqia, shpejtësia e përpunimit dhe 

kufizime të tjera të madhësisë duke marrë parasysh gjithashtu edhe përmasat/kërkesat 

dimensionale të gjysmëfabrikatit që do të punohet. 

Makinat që përdoren për prodhimin e veglës për lidhësen e gypave të serrave kryesisht janë 

CNC makina me dirigjim numerik (Computer Numerical Control - CNC), do të thotë 

kompjuteri e konverton dizajnin në sinjale të koduara të cilat makina më pas i përdor për të 

dirigjuar prerjen dhe formësimin e materialit. Dirigjimi numerik (Numerical Control - NC) 

mundëson që operatori të komunikojë me makinën metalprerëse përmes një vargu të numrave 
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dhe simboleve. Dirigjimi  numerik (NC) ka sjellë ndryshime të jashtëzakonshme në industrinë 

metalpunuese. Makinat e reja  metalprerëse CNC kanë mundësuar një prodhim të 

qëndrueshëm industrial të pjesëve me një saktësi shumë të lartë për një kohë shumë të 

shpejtë. Komandat operative të cilat kontrollojnë makinën metalprerëse punojnë në mënyrë 

automatike me shpejtësi, saktësi, efektivitet dhe me aftësi kthyese (përsëritëse), që është e 

pamatshme në krahasim me ato konvencionale. Programi kompjuterik është i ndërtuar duke 

u mbështetur në kodin e veçantë të quajtur G-Kod, e cila mundëson kontrollin e të gjitha 

vlerave si distancën mes pikave, pozicionin, koordinatat, shpejtësinë e lëvizjes së makinës 

duke kryer punë, shpejtësinë e makinës duke shkuar nga një pikë në një pikë tjetër e cila 

zakonisht është shumë më e lartë, caktimin e hapave të motorit të cilët janë të varur nga lloji i 

motorit etj. Pra, me anë të makinës CNC, inxhinieri që operon mund të monitorojë të gjitha 

vlerat gjatë punës së makinës.[5] 

Aplikimi i makinave CNC arsyetohet me këto avantazhe: 

o Reduktimi i kohës përgatitore, 

o Ndërrimi automatik i instrumentit, 

o Koha e ulët e manipulimit me materialin, 

o Shfrytëzimi optimal i materialit, 

o Reduktimi i fuqisë punëtore dhe 

o Reduktimi i kohës joproduktive. 

Disavantazhi kryesor qëndron në faktin se operatorët duhet të kenë shkathtësi punuese të 

larta, jo  vetëm në operim, por edhe në teknologjitë tjera, në shkrim të programit, në koston 

e lartë dhe mirëmbajtjen etj. 

Procesi i punimit me makina CNC përfshin këto faza kryesore: 

1. Dizajni i pjesës - planifikimi dhe përgatitja e vizatimit të pjesës, 

2. CAD - bartja në kompjuter e vizatimit, 

3. CAM - konvertimi në gjuhën e makinës, 

4. Kontrolli – përfshin drejtimin e lëvizjeve te makina dhe 
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5. Përpunimi - punimi i pjesës sipas specifikave të përgatitura.[6] 

Makina frezë horizontale e tipit HEIDENHAIN YCM FV56a, ku parametrat e kësaj makine 

janë: makina ka tri akse X=560mm, Y=410mm, Z= 500mm, fuqia e elektromotorit është 

15kW, ndërsa shpejtësia e boshtit kryesor është nga 50 deri në 10000[rrot/min]. Makina ka 

dy tavolina të punës A dhe B të cilat mundësojnë prodhimin më të shpejtë dhe kursimin e 

kohës. Makina posedon edhe magazinën e veglave. Kapaciteti i saj është deri 24 vegla të cilat 

ndërrohen në mënyrë automatike. 

 
Figura 7.1. Makina frezuese CNC 

Makina frezuese e tipit FadalVMC6030 punon me fuqi prej 16.8kW, punon në tri akse: 

X=1524mm, Y=768mm, Z=712mm. Pesha e saj është 7711kg, dimensionet 

4013x2616x3098mm, ndërsa të tavolinës punuese janë 1587x787mm. 
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Figura 7.2. Makina frezuese VMC 

Makina plazma e cila përdoret në fabrikë për prerjen e gjysmëfabrikatit punon në tri akse x, 

y, z   në formatin 2D. Kjo makinë punon me plin dhe me oksigjen, programi i kësaj makine 

është lazy.com. 

 
Figura 7.3. Makina për prerje Plasma 
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Makinat retifikuese që përdoren për përpunimin final (të pastër-përfundimtar-përmbarues) 

të detaleve ku sigurohet prezicitet i lartë dimensional i sipërfaqeve të përpunuara, vrazhdësi 

minimale e sipërfaqes së përpunuar, tolerancë e ngushtë, eliminim i defekteve të shkaktuara 

në përpunimin             paraprak. 

    
Figura 7.4. Makinat retifikuese 

Gjatë prodhimit të veglës përdoren lloje të ndryshme të pajisjeve dhe instrumenteve të cilat 

përzgjidhen në bazë të materialeve që do të përpunohen dhe formës konstruktive të detaleve 

që do të punohen. Më poshtë kemi llojet e pajisjeve dhe instrumenteve që janë përdorur për 

prodhimin e  kësaj vegle. 

 
Figura 7.5. Instrumentet që përdoren te makina frezuese Fadal VMC 
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Figura 7.6. Instrumentet frezuese për shpim dhe për centrim 

     
Figura 7.7. Instrumenti për frezim ballor dhe 3D matësi 
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Figura 7.8. Pajisja për shtrëngimin e copës punuese dhe instrumentit metalprerës 

     
Figura 7.9. Thika për tornim të brendshëm dhe puntot spirale 
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Figura 7.10. Thikat për tornim të jashtëm 

 
7.3 Punimi i dokumentacionit teknologjik 

Dokumentacioni teknologjik është baza për realizimin e proceseve teknologjike për 

përpunimin e pjesëve të veglës ku të gjitha të dhënat që dalin nga projektimi i procesit 

teknologjik hyn në dokumentacion. Operatori, i cili e përpunon pjesën, e përdor si fletudhëzim 

në të cilin paraqitet renditja dhe llojet e operacioneve që realizohen gjatë procesit teknologjik, 

lloji i materialit, emërtimet e pjesëve të veglës, sasia e tyre etj.[13] 
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           Tabela 5. Dokumentacioni teknologjik për përpunimin e formuesit F 
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             Tabela 6. Dokumentacioni teknologjik për përpunimin e formuesit M 
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           Tabela 7. Dokumentacioni teknologjik për përpunimin e pllakës së epërme  
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             Tabela 8. Dokumentacioni teknologjik për përpunimin e pllakës së poshtme 
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                Tabela 9. Dokumentacioni teknologjik për përpunimin e unazave 
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                  Tabela 10. Dokumentacioni teknologjik për përpunimin e udhëzuesve  

 

 



75 
 

 

7.4 Hartimi i procesit teknologjik në operacione 

Me hartimin e procesit teknologjik përcaktohet në detaje çdo element i procesit, për 

realizimin e pjesëve. Transformimi i gjysmëfabrikateve, në detale të gatshme nëpërmjet punës 

dhe makinerive kërkon sipas rastit një numër të madh operacionesh teknologjike. Një ndër 

detyrat më të komplikuara të cilat zgjidhen gjatë projektimit të procesit teknologjik është 

caktimi i renditjes së  operacioneve të përpunimit.[11] 

Pas çdo operacioni të prodhimit kalohet në kontrollin e detalit deri në atë fazë me anë të 

pajisjeve  matëse/kontrolluese. Kontrolli përfshin testimin e njësive dhe përcaktimin nëse 

ato janë brenda specifikimeve për produktin përfundimtar. Qëllimi i testimit është të 

përcaktojë çdo nevojë për veprime korrigjuese në procesin e prodhimit. Në vazhdim kemi 

operacionet për përpunimin e pjesëve të veglës. 

Operacionet për përpunimin e pllakës bazë dhe pllakës së epërme: 

1. Përgatitja e makinës për prerje 

2. Vendosja e gjysmëfabrikatit me material S355JR në  makinën prerëse 

3. Shtrëngimi i copës punuese 

4. Prerja sipas vizatimit 45x410x560 për dy copë 

5. Kontrolli i dimensioneve të gjysmëfabrikatit 

6. Lirimi i copës punuese 

7. Përgatitja e makinës për gdhendje 

8. Caktimi i veglave prerëse 

9. Vendosja dhe  shtrëngimi i gjysmëfabrikatit në makinë dhe caktimi i 

pikës zero  (fillestare) 

10. Programimi i makinës për gdhendje (gjuha programuese FADAL), softueri   

CAD/CAM (Autodesk Inventor). 

11. Gdhendja në kontur  
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12. Formimi i dhëmbit qendror 

13. Shpimi i vrimave për udhëzuesit 

14. Filetimi për shtrëngimin e formuesve 

15. Lirimi i copës punuese 

16. Kontrolli i kualitetit. 

      
Figura 7.11. Baza e poshtme dhe baza e epërme 

Operacionet për përpunimin e formuesit F dhe formuesit M 

1. Përgatitja e makinës për prerje plasma 

2. Shtrëngimi i copës punuese 

3. Vendosja e materialit 42CrMo4 në makinën prerëse plasma 

4. Prerja sipas vizatimit 60x170x310 për dy copë dhe 60x13x130 për dy copë 

5. Kontrolla e dimensioneve të gjysmëfabrikatit 

6. Lirimi i copës punuese 

7. Përgatitja e makinës për gdhendje 

8. Caktimi i veglave prerëse 

9. Vendosja dhe shtrëngimi i gjysmëfabrikatit në makinë dhe caktimi i pikës 
fillestare zero 

10. Programimi i makinës për gdhendje, gjuha programuese Heidenhein, softueri 

CAD/CAM             ( Autodesk Inventor) 

11. Gdhendja në kontur 

12. Krijimi i formuesve 
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13. Shpimi i vrimave për lidhjen e formuesve në shtëpizë me bulona M16 (14 copë) 

14. Lirimi i copës punuese 

15. Kontrolli i kualitetit 

       
Figura 7.12. Formuesi F 

       
Figura 7.13. Formuesi M 

Operacioni i fundit që kryhet te formuesit është përpunimi termik kalitja 52-55HRC e cila 

kryhet në furrë në temperaturë të lartë 1000°C  ndërsa temperatura maksimale e furrës është 

1200°C, pas kalitjes fortësia është 60HRC ndërsa fortësia e duhur arrihet në furrën 

normalizuese në temperaturë 450°C  ku pjesa bëhet më elastike dhe arrin fortësinë 55HRC, 

mirëpo para vendosjes së formuesit në furrën normalizuese bëhet normalizimi në vaj rreth 

15min. Pas përfundimit të këtij procesi bëhet matja e fortësisë përmes aparatit digjital 

(miteth). 
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Figura 7.14. Përgatitja e formuesit për pjekje dhe vendosja në furrën për pjekje 

        
Figura 7.15. Pjekja e formuesit dhe nxjerrja e tij nga furra 

        
Figura 7.16. Normalizimi në vaj dhe gjendja e formuesit pas normalizimit 
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Figura 7.17. Normalizimi ne furrën normalizuese dhe matja e fortësisë 

Operacionet për përpunimin e udhëzuesve dhe unazave  

1) Përgatitja e makinës për prerje (sharrë) 

2) Vendosja e materialit 42CrMo4 në makinën për prerje 

3) Prerja me dimensionet Φ90x110mm për 4 copë (unazat) 

dhe Φ60x150 (udhëzuesit). 

4) Lirimi i copës punuese 

5) Kontrolli i dimensioneve të unazave dhe udhëzuesve  

6) Përgatitja e makinës për gdhendje 

7) Përgatitja e copës punuese 

8) Programimi i makinës për gdhendje 

9) Vendosja e gjysmëfabrikatit në makinën për gdhendje 

10)  Tornimi i unazave dhe udhëzuesve sipas vizatimeve  

11)  Përpunimi termik me kalitje 48-52HRC 

12)  Retifikimi i vrimave dhe boshteve  

13)  Lirimi i copës punuese 

14)  Kontrollli i kualitetit. 
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Figura 7.18. Prerja e materialit, vendosja e detalit për tornim, retifikimi i detalit 

       
Figura 7.19. Udhëzuesit dhe unazat 

       
Figura 7.20. Bulonat për montim ISO 10642-M16x50 

 

Pas përfundimit të prodhimit të pjesëve të veglës behet kontrolli final i tyre me  mjete të 

ndryshme  (noniusi për matjen e gjatësisë, noniusi për matjen e thellësisë, matës për vrimat etj), 

varësisht nga forma e pjesëve. Nëse nuk paraqitet ndonjë problem në dimensione dhe 
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kualitet të pjesëve pas përfundimit të kontrollit final atëherë mund të vazhdojmë me 

procesin e montimit të veglës. 

     
Figura 7.21. Noniusi për matjen e gjatësisë deri në 100cm dhe më shumë se 100cm 

      
Figura 7.21. Noniusi për matjen e thellësisë dhe mikrometri 

 
7.5 Procesi teknologjik i montimit dhe testimit të veglës  

Procesi i montimit nënkupton bashkimin e pjesëve në një tërësi, pra montimin e pjesëve të 

veglës mes vete duke formuar veglën për përpunim me deformim plastik. Për realizimin e 

procesit të montimit në kohë sa më të shkurtër dhe të saktë, montuesit kanë pajisje dhe vegla 

të nevojshme të cilat mundësojnë  realizimin e këtij procesi. Në vartësi të llojit të lidhjeve 
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që përdoren për realizimin e procesit të montimit, përdoren edhe pajisjet dhe veglat 

përkatëse. 

Procesi i montimit fillon me vendosjen e pllakës së poshtme në një pozitë të përshtatshme 

në një tavolinë ku në të vendosen udhëzuesit në katër këndet e pllakës si dhe montohet 

formuesi F në pllakën e poshtme përmes bulonave, procedurë e njëjtë vazhdon edhe në 

pllakën e epërme në të cilën vendoset formuesi M i cili montohet përmes bulonave, pastaj 

pllaka e epërme vendoset mbi pllakën e poshtme ku lidhja mes tyre bëhet përmes unazave 

dhe udhëzuesve. 

Procesi teknologjik i montimit të veglës është realizuar shpejt dhe saktë, vegla është 

plotësisht funksionale pasi që dimensionet (përmasat) e pjesëve të veglës janë punuar në 

kufijtë e lejuar të tolerancave. 

 

      
Figura 7.22. Përgatitja e pjesëve për montim 
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Figura 7.23. Vegla e montuar 

 

Testimi i veglës 

Pas përfundimit të procesit të montimit kemi hapin e fundit të procesit të prodhimit të kësaj 

vegle  që përfshin testimin e veglës ku në bazë të perfomancës së veglës në këtë testim 

tregohet saktësia dhe cilësia e sipërfaqes së pjesëve të prodhuara. Nëse shfaqet ndonjë 

problem inspektori mund ta rregullojë duke e kthyer veglën për riparime ose duke etiketuar 

veglën për refuzim. Nëse ka probleme, inspektori njofton mbikëqyrësit dhe punon me ta 

për të korrigjuar problemin. 

Procesi i testimit bëhet në atë mënyrë që vegla vendoset në makinën shtypëse. Testimi me 

anë të  makinës shtypëse implementohet duke përdorur një goditje shtypi, shtypje hidraulike 

me kontroll të shumëfishtë. Vendoset materiali i detalit final në pllakën e poshtme në 

formuesin F dhe kur bie pllaka e epërme në atë të poshtmen formuesi F shtyp materialin në 

formuesin F dhe fitohet detali final. 
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Figura 7.24. Testimi i veglës në makinën shtypëse 

Pas përfundimit të testimit, kontrollohet vegla, sigurohet se nuk ka defekte të shkaktuara 

gjatë testimit. Dhe dalim në përfundim se vegla është funksionale dhe ekonomike siç është 

paraparë në                 projekt dhe nuk ka nevojë për modifikime të veglës. 

 
Figura 7.25. Produkti final (lidhësja e gypave të serrave) 
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8. Përfundim  
Në këtë punim diplome është paraqitur procesi i dizajnimit, ku objekt i analizës në punim është 

vegla për prodhimin e lidhëses së gypave të serrave të cilat kanë formën e “Y”, duke pasur 

parasysh se dizajnimi përveç plotësimit të kërkesave elementare duhet të jetë edhe atraktiv.  

Dizajnimi i veglave për përpunim me deformim plastik  është një temë aktuale por edhe 

shumë e rëndësishme sepse në prodhimtari shpesh ballafaqohemi me zhvillimin e produkteve 

të ndryshme andaj nga kjo varet edhe cilësia e produkteve të fituara. Rëndësi ka konstruktimi 

dhe realizimi i veglave për përpunim me deformim plastik të cilat mundësojnë përfitimin e 

produkteve sipas kërkesave të konsumatorëve.  

Për të realizuar më mirë procesin e dizajnimit të veglave për përpunim me deformim plastik 

kam shfrytëzuar njohuritë teorike të marra gjatë studimeve, si dhe praktika profesionale të 

cilen e kam realizuar në fabrikën e  veglave “Plus” në Ferizaj. 

Praktika profesionale e realizuar në fabrikë ka qenë udhërrëfyese për hartimin e projekt- 

propozimit të temës master dhe realizimit me sukses të veglës për përpunim me deformim plastik 

të lidhëses së gypave të serrave të formës “Y”. 

Realizimi i veglës ka filluar nga skicimi i veglës, dhe është vazhduar me  dizajnimin e pjesëve të 

veglës, montimin dhe paraqitjen e tyre në vizatime me anë të programit kompjuterik Autodesk 

Inventor Professional 2020. Më pas është vazhduar me planifikimin dhe projektimin e procesit 

teknologjik i cili realizohet përmes të dhënave të marra nga vizatimet e punëtorisë. Pastaj është 

punuar dokumentacioni teknologjik për secilën pjesë të veglës, përmes të cilit është bërë hartimi i 

operacioneve për përpunimin e tyre, ku pas çdo operacioni të përpunimit është bërë kontrollimi 

dhe testimi i pjesëve të veglës dhe të gjitha pjesët të cilat kanë plotësuar kushtet teknike edhe sipas 

standardit kanë kaluar në fazën e mëtejme të përpunimit deri te produkti final për montim. Vegla 

për përpunim me deformim e dizajnuar është treguar shumë e suksesshme pas procesit të testimit 

në presë hidraulike. Produktet e para të fituara janë treguar mjaft cilësore dhe janë me saktësi dhe 

cilësi të lartë. 
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SHTOJCË 

Dizajnimi në programin kompjuterik 

Në këtë kapitull do të përshkruhet modelimi i pjesëve të veglës hap pas hapi në programin 

kompjuterik Autodesk Inventor Professional 2020. 

Hapja dhe zgjedhja e programit 

Bëjmë hapjen e programit dhe dritarja kryesore e Autodesk Inventor do të shfaqet në ekran si në 

figurën 1. 

 

Figura 1. Hapja e programit 

Klikojmë tek komanda NEW, hapet dritarja si në figurën 2 dhe zgjedhim opsionin Metric në 

anën e majtë dhe pastaj ne anën, e djathtë zgjedhim Standard(mm).ipt dhe në fund klikojmë 

Create. 
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Fig. 2. Zgjedhja e formatit punues 

Pastaj klikojmë komandën Start 2D Sketch, ekzekutimi i kësaj komande do të paraqesë  

planet  punuese, zgjedhim planin punues në të cilën do të punojmë. 

 

 

Fig. 3. Zgjedhja e planit punues 
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Dizajnimi i bazës së poshtme 

Për modelimin e bazës së poshtme do të krijojmë dhe rregullojmë gjeometrinë duke shtuar 

dhe      modifikuar dimensionet siç tregohet më poshtë. 

Zgjedhim planin e ri dhe skicojmë bazën përmes komandës Line dhe dimensionojmë me 

ndihmën e komandës Dimension. 

Fig. 4. Vizatimi i vijave përmes komandës Line 

 

Modelimi vazhdon me përdorimin e komandës Extrude, ku e selektojmë pjesën që do të 

ekstrudojmë duke caktuar dhe distancën që në këtë rast e kemi 50mm. 

Komanda Extrude përdoret për caktimin e thellësisë, ose lartësinë e një pjese si dhe kalimin 

nga 2D në 3D. 
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Fig. 5. Përdorimi i komandës Extrude për 50mm 

Përmes komandës Point dhe Dimension vazhdojmë të bëjmë caktimin e qendrës për hapjen e  

vrimave si dhe dimensionimin. 

 

Fig. 6. Përdorimi i Point dhe Dimension 
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Vazhdojmë me modelimin e pllakës duke përdorur komandën Hole për shpimin e vrimave 

me diametër 40mm në të cilat vendosen udhëzuesit gjatë montimit. 

 

 
Fig. 7. Hapja e vrimave përmes komandës Hole 

Komanda në vazhdim që përdoret gjatë vizatimit të kësaj pjese të veglës është komanda 

Chamfer e cila përdoret për thyerjen e këndeve apo për eleminim të ndonjë pjese të qosheve të 

detalit, ndërsa në rastin tone përdoret për thyerjen e këndeve të pllakës për 20mm distancë. 

 

 

Fig.8. Përdorimi i komandës Chamfer 
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Vizatimi i drejtkëndëshit me gjerësi 40mm përmes komandës Line. 

Fig. 9.Vizatimi i drejtkëndëshit në mes 

Përdorimi i komandës Extrude për ekstrudimin e drejtkëndëshit dhe caktimin e thellësisë së 

tij  për distancën 2mm. 

 

 

Fig.10.Extrude për distancë 3mm 
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Përdorimi i komandës Hole për hapjen e 7 vrimave në të cilat vendosen bulonat për montimin 

e             formuesit F në pllakën e poshtme,7 vrimat hapen në mënyrë të njejtë përmes komandës Hole. 

 

 

Fig.11. Hapja e vrimave te vogla përmes komandës Hole 

Dhe në foton e fundit kemi pamjen e fituar të modelimit të pllakës së poshtme përmes shfrytëzimit 

të komandave të ndryshme në Autodesk Inventor. 

 

Fig. 12. Pamja përfundimtare e pllakës së poshtme 
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Dizajnimi i pllakës së epërme  

Për modelimin e bazës lartë do të krijojmë dhe rregullojmë gjeometrinë duke shtuar dhe 

modifikuar dimensionet siç tregohet më poshtë. 

Zgjedhim planin e ri dhe skicojmë bazën përmes komandës Line dhe dimensionojmë me 

ndihmën  e komandës Dimension. Rrjedha e modelimit të bazës lartë është pothuajse e njejtë 

me atë të bazës së poshtme duke përdorur komandat e njejta. 

 

 

Fig.13. Komanda Line për vizatimin e vijave 

Shfrytëzimi i komandës Extrude për ekstrudimin e pjesës së selektuar për distancën 30mm. 
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Fig.14. Ekstrudimi për 30mm 

Modelimi i pllakës lartë vazhdon me përdorimin e komandës Chamfer për thyerjen e katër 

këndeve  për distancë 20mm. 

 

 

 

Fig.15. Komanda Chamfer për thyerjen e këndeve 
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