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PËRMBLEDHJE 

Përmbajtja dhe shtjellimi i këtij punimi ka për qëllim dizajnimin e elementeve metalike dhe 

prodhimin e tyre sa më optimal me metoda jokonvencionale. 

Konstruksionet metalike janë pjesë pothuajse e pandashme e ndërtimit të fabrikave, sallave, 

qendrave tregtare dhe ambienteve të ndryshme që kanë lidhshmëri me jetën dhe veprimtaritë e 

njerëzve anë e mbanë botës. 

 Llojllojshmëria e projekteve, si dhe lehtësimi i prodhimit të konstruksioneve të çelikut është 

sfidë e shoqërueshme tek çdo kompani që merret me këtë fushë.  

 Në këtë punim kam shtjelluar  metodat jokonvencionale që përdoren në prodhimin e 

konstruksioneve  metalike, duke përshkruar mënyrën e funksionimit të njërës prej këtyre metodave 

dhe praktikisht. Dizajnimin dhe optimizimin e elementeve metalike përmes softuerëve dhe 

programeve adekuate për projektim dhe prodhim. Gjithashtu është bërë edhe krahasimi i 

prodhimeve dhe identifikimi i gabimeve gjatë prodhimit, si dhe saldimi i tyre përmes metodave më 

bashkëkohore. Në fund është paraqitur  projektimi përmes softuerëve AutoCAD, Autodesk Inventor, 

AjanCAM dhe Advance Steel dhe prodhimi i një konstruksioni komplet duke përfshirë pjesën e 

montimit në terren duke qartësuar idenë e punimit të konstruksioneve dhe fazat që kalohen deri në 

përfundim. 
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1.0 Hyrje 
 

Procesi i prerjes me CNC plazma gjenë aplikim të gjerë në industrinë e konstruksioneve metalike. Po ashtu 

aplikimi i softuerëve adekuat për optimizimin e pllakës për elemente që do të realizohen kjo ndihmon në 

shfrytëzimin më optimal të sipërfaqes së materialit.  

Do të analizohen edhe regjimet e procesit të prerjes me CNC plazme si dhe llojet e kokave të dizneve. Pas 

procesit të prerjes se elementeve metalike vjen në konsideratë lidhja me bulona, me mbështetës kryesorë me 

kunja dhe përmes procesit të saldimit. Për këtë qëllim përdoren metoda të ndryshme të cilat sigurojnë një cilësi 

të lartë të bashkimit të elementeve metalike. Të gjitha metodat që përdoren duket të sigurojnë cilësi të lartë të 

montimit mes tyre dhe siguri të lartë gjatë punës.  
Pjesa e zhvillimit të shpejtuar teknologjik si dhe krijimi i linjave prodhuese me fleksibilitet të lartë ka bërë 

që cdo element të kalkulohet dhe definohet shumë saktë. Produktet e fituara nga makinat me teknologjinë dhe 

mjetet më bashkëkohore është pjesë e pashmangshme në relacion me suksesin me zhvillimin teknologjik. 

Inovacionet teknologjike si produkte dhe procese të reja dhe me modifikime të mëdha teknologjike të 

produkteve dhe proceseve. Një inovacion konsiderohet i kryer nëse futet në treg ose zbatohet në procesin e 

prodhimit. Inovacioni përfshin shumë aktivitete kërkimore, teknologjike, organizative, financiare dhe 

komerciale. Prerja dhe shpimi është bërë me një nga metodat më të përdorura në industrinë e prodhimit të 

konstruksioneve metalike dhe jo vetëm. 

Dizajnimi i elementeve metalike është bërë përmes programeve AutoCAD, AjanCAM, Autodesk 

Inventor dhe optimizimi përmes programeve AjanCAM dhe Advance Steel. Po ashtu shtjellimi i prodhimit të 

një konstruksioni  si dhe montimi hap pas hapi i treguar se si hyjnë të gjitha pikat kryesore deri në prodhimin 

dhe finalizimin e një konstruksioni metalik me elementet përbërëse, ku së pari fillohet me projektimin në 

programet AutoCAD, Advance Steel dhe vazhdohet me prerjen e elementeve metalike, bashkimin e tyre 

përmes saldimit dhe montimin në terren duke i vendosur shtyllat në shufrat ankeruese dhe lidhjen e shtyllës 

me rigel përmes bulonave. 
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2.0 Proceset dhe metodat e përpunimit me prerje (konvencionale dhe jokonvencionale) 
 

2.1 Proceset konvencionale prodhuese 

 
Siç përshkruhet në standardin DIN 8580, proceset prodhuese klasifikohen në gjashtë grupe 

kryesore: formësimi primar, deformimi, ndarja, bashkimi, shtresimi (veshja) dhe modifikimi i 

karakteristikave të materialit. [1] 

 

 

 
 

Figura 2.1 Klasifikimi i proceseve prodhuese sipas DIN 8580 [1] 

 

Formësimi primar është krijimi i një forme fillestare nga shkrirja, gazi ose gjendje e ngurtë pa 

formë. Ndarja është heqja lokale e materialit. Bashkimi përfshin saldimin, ngjitjen, shkrirjen e 

materialeve. Ai prodhon nyje të përhershme midis pjesëve që do të bashkohen. Përdoret kryesisht për të 

montuar shumë pjesë për të bërë një sistem. Shtresimi nënkupton aplikimin e shtresave të hollë në 

komponente, si për shembull me galvanizim dhe mbështjellje me fletë metalike. 

Pjesët e prodhuara me derdhje, deformim dhe proceset e ndryshme të formësimit shpesh kërkojnë 

operacione të mëtejshme para se të jenë gati për përdorim ose montim. Përpunimi përfshin heqjen e një 

sasie të materialit (shtesat e përpunimit) nga materiali i pjesës punuese në mënyrë që të prodhojnë një 

gjeometri specifike në një shkallë të caktuar të saktësisë dhe cilësisë së sipërfaqes. 

Proceset (metodat) konvencionale paraqesin një familje të operacioneve formuese, veçoria e 

përbashkët e të cilave është largimi i materialit nga pjesa e punës fillestare ashtu që pjesa e mbetur me 

gjeometrinë e paraparë paraqet produktin përfundimtar. 

Përpunimet konvencionale gjithashtu njihen edhe me emërtimin tradicionale, këto përpunime 

kërkojnë praninë e një vegle prerëse fortësia e materialit të së cilës duhet të jetë me madhe se ajo e materialit 

të copës punuese. Kjo vegël duhet të depërtoj në pjesën e punës në një thellësi të caktuar. Gjithashtu, lëvizja 

relative midis veglës dhe materialit të pjesës së punës është e domosdoshme për formimin ose gjenerimin 

formës së kërkuar. Mungesa e cilit do prej këtyre elementeve në çdo proces përpunimi; si mungesa e 

kontaktit vegël-pjesë punuese ose lëvizjes relative procesin e bën jo-konvencional. [1] 
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2.2 Proceset jo-konvencionale 
 

Për shkak të konkurrencës globale dhe kërkesave të konsumatorëve, industritë prodhuese 

vazhdimisht ballafaqohen me sfidat e kostos ekonomike, kohëzgjatjen e ofrimit të produktit, 

kohëzgjatjen e ciklit të prodhimtarisë etj.  

Inovacioni është më shumë se diçka e re dhe më shumë se zbulime shkencore. Trajtohet në kuadër të 

ekonomisë së inovacionit dhe kontributeve Schumpeteriane mbi ‘’shkatërrimin kreativ’’.Inovacioni nuk 

asociohet vetëm me produkte te reja.Inovacioni nënkupton ndryshim e posaçërisht ndryshim teknologjik. Në 

shumicën e rasteve nënkupton produkte, shërbime dhe procese të reja. Inovacionet teknologjike janë definuar si 

produkte dhe procese të reja dhe modifikime të mëdha teknologjike të produkteve dhe proceseve. Një inovacion 

konsiderohet i kryer nëse futet në treg (inovacioni i produktit) ose zbatohet në procesin e prodhimit (inovacioni 

i procesit). Inovacioni përfshin shumë aktivitete kërkimore, teknologjike, organizative, financiare dhe 

komerciale.[2] 

Përpunimi i materialeve të reja inxhinierike me vetitë e tyre të përmirësuara (termike, kimike dhe 

mekanike) me proceset konvencionale të prerjes dhe abrazion mekanik është i vështirësuar, joekonomik, 

e shpesh edhe i pamundur. Kjo është për shkak se përpunimi konvencional shpesh bazohet në heqjen e 

materialit duke përdorur vegla prerëse që duhe të jenë më të forta se materiali i pjesës së punës. Kjo 

kërkon edhe përsosjen e proceseve ekzistuese konvencionale, zhvillimin e veglave prerëse të reja më 

kualitative dhe proceseve të ashtuquajtura procese jo-konvencionale të përpunimit. Për të zgjidhur 

kërkesat aktuale të prodhimit të materialeve të avancuara, metodat e përpunimit jo-konvencionale tani 

po pranohen në mbarë botën për të ulur koston e prodhimit dhe kontrollin efektiv mbi parametrat e 

përpunimit. 

 Përpunimet jo- konvencionale po përdoren gjerësisht në aplikimet industriale për kontroll të 

efektshëm dhe përzgjedhjen optimale të parametrave të procesit gjatë përpunimit. Këto metoda luajnë rol 

të rëndësishëm në prodhimet e industrisë së automobilave, të mbrojtjes dhe prodhimit të stampave 

(matricave). Proceset jo-konvencionale të përpunimit janë procese tek të cilat largimi i tepricës së 

materialit, ndryshimi i formës, dimensionit dhe strukturës së materialit realizohet me shfrytëzimin e 

energjisë elektrike, kimike, optike, magnetike, nukleare dhe formave tjera të energjisë të sjellura 

drejtpërdrejt në zonën e përpunimit.  
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Figura 2.2  Proceset me heqje të materiali [1]
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 2.2.1 Karakteristikat themelore 
 

Karakteristikat themelore të proceseve jo-konvencionale të përpunimit janë të kushtëzuara me 

llojin në energjisë, mekanizmin për shkatërrimin e materialit, llojin e mediumit transmetues dhe burimit 

të energjisë. Mirëpo, e padiskutueshme është që vendi dhe rëndësia e metodave jo-konvencionale të 

përpunimit në teknikën dhe teknologjinë bashkëkohore rrjedh si rezultat i ndikimit të një mori faktorëve 

më pak ose më shumë relevant, e para së gjithash të: 

 Faktorët që lidhen me rritjen e shpejtësisë, ngarkesës dhe temperaturës së punës së 

elementeve përgjegjëse të makinave dhe pajisjeve, rritjen e besueshmërisë së punës dhe 

jetëgjatësisë, si dhe nomenklaturës së materialeve me specifikim të kërkesave nga aspekti i 

karakteristikave. Plotësimi i këtyre kërkesave realizohet me zbatimin e gjërë të çeliqeve me 

rezistencë të lartë, jo-koroduese, çeliqeve dhe metaleve me legurime të larta, të gjysmë 

përçuesve (germaniumit dhe siliciumit etj.), materialeve kompozite dhe materialeve tjera 

përpunueshmëria e të cilave me metodat klasike është shpesh edhe i pamundur. 

 Faktorëve që lidhen me aplikimin më substancial të përpunimit me deformim, derdhjen 

precize, e në veçanti me përdorimin gjithnjë më të madh të masave plastike dhe prodhimeve 

të punuara prej tyre para së gjithash me metodat e presimit. E gjithë kjo sjell deri te rritja e 

kërkesave në pikëpamje të kualitetit dhe të saktësisë së përpunimit me farkëtim, derdhje, 

presim dhe me vegla të tjera me konfiguracione të ndërlikuara, të cilat me vështirësi mund 

të punohen me metodat mekanike të përpunimit. 

 Faktorëve e lidhur me nevojën e punimit të vrimave, kanaleve dhe të kanaleve të profiluara 

me dimensione shumë të vogla, veçanërisht në vende me qasje relativisht të vështirë. 

 

Në gjitha rastet e lartpërmendura shfrytëzimi i proceseve jo-konvencionale të përpunimit të 

metaleve është më efektiv dhe më efikas. Analiza e tyre tregon një mori karakteristikash të përbashkëta 

të tyre, sikur që janë: 

 Pavarësia praktike e shpejtësisë së përpunimit, kualitetit të sipërfaqes së përpunuar, 

produktivitetit dhe ekonomicitetit të përpunimit nga karakteristikat mekanike të materialeve 

të detaleve që përpunohen (fortësia, shtalbësia dhe qëndrueshmëria në këputje etj.), me 

përjashtim të metodës së përpunimit me ultratingull-USM, tek e cila përpunueshmëria e 

materialit rritet me rritjen e fortësisë dhe brishtësisë, ndërsa bie me rritjen e shtalbësisë së 

materialit. Përderisa, karakteristikat fizike (përçueshmëria elektrike, përçueshmëria e 

nxehtësisë)  ndikojnë në përpunueshmëri të materialit të copës punuese. 
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2.3.3 Përpunimi kimik dhe elektrokimik 

 

 Këto procese përfshijnë heqjen e materialit me zhvendosje të joneve. Te këto procese, proceset kimike 

përfshijnë heqjen e materialit me shpërbërje kimike (CD-Chemical Dissolution) ndërsa proceset 

elektrokimike përdorin shpërbërjen elektrokimike për heqjen e materialit (ECD-Electro Chemical 

Dissolution). Frezimi kimik (CHM-Chmical Milling) dhe përpunimi fotokimik (PCM-Photo Chemical 

Machining) janë shembujt e përpunimit kimik. Përpunimi elektrokimik (ECM) përdor veprimin e 

shpërbërjes elektrokimike për të hequr materialin duke përdorur transferimin e joneve në një celulë 

elektrolitike. Fig. 2.5 tregon klasifikimin e proceseve të përpunimit kimik dhe elektrokimik 

 

 
Figura 2.5  Klasifikimi dhe komponentët e ndërveprimit mekanik për proceset jo-konvencionale të përpunimit [1] 
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Figura 2.6  Proceset jo-konvencionale termike[1] 

 

2.4 Përpunimi me plazmë 

Prerja me plazmë u zhvillua në fund të viteve 1950 të shek. të kaluar për prerje të çelikut me 

legurim të lartë dhe aluminit. Ajo ishte projektuar për t'u përdorur në të gjitha metalet që për shkak të 

përbërjes së tyre kimike, nuk mund t'i nënshtroheshin prerjes me gaz. Për shkak të shpejtësisë 

jashtëzakonisht të lartë të saj prerjes (sidomos te materialet e hollë) dhe të zonës së ngushtë të ngrohjes, 

kjo teknikë përdoret edhe sot për prerje të çeliqeve  jo të leguruara dhe me legurim të ulët. Përpunimi i 

materialeve metalike sot karakterizohet nga kërkesat më të larta të cilësisë dhe presioneve në rritje të 

kostos. Skajet e pjesëve të prera nuk duhet të kërkojnë ndonjë përpunim shtesë dhe pritet të shfaqin 

saktësinë maksimale dimensionale. Si rezultat, aftësia e teknikave tradicionale të prerjes për të 

përmbushur këto kërkesa është duke u vënë në pyetje gjithnjë e më shumë. 

Prerja me plazmë është në konkurrencë të drejtpërdrejtë me teknikat e tjera të tilla si oxy- prerja me gaz, 

prerja me laser dhe prerja me vrushkull uji. Megjithatë, ajo mund gjithashtu të jetë një alternativë për 

teknikat mekanike të përpunimit. 

 



Punim Diplome- Master 19 
 

2.4.1   Përkufizimi i gazit të plazmës 

Nocioni gaz plazmë i referohet të gjitha gazeve apo përzierjeve të gazeve që mund të përdoren për 

krijimin e një plazme dhe për vetë procesin e prerjes. Me termin plazmë, në fizikë dhe kimi, nënkuptohet 

gazi i jonizuar dhe për shkak të vetive të ndryshme nga materiet e ngurta, lëngshme dhe të gazta 

konsiderohet si materie me gjendje te veçantë agregate. Gazi i jonizuar e ka të paktën një elektron të 

ndarë nga pjesa e atomeve ose molekulave. Për shkak të grimcave të lira (joneve dhe elektroneve) plazma 

është një përçues i mirë i rrymës elektrike dhe fuqishëm reagon ndaj fushës elektrike dhe magnetike. Çdo 

gaz është i jonizuar, të paktën në një shkallë të vogël, mirëpo çdo gaz të jonizuar nuk mund ta quajmë 

plazmë. Për plazmën thuhet të jetë një gaz kuazi neutral i përbërë nga grimca neutrale dhe të ngarkuara. 

Gaz kuazineutral do të thotë, se shikuar nga aspekti mikroskopik është neutral, por pjesët e tij janë të 

ngarkuara elektrikisht. Sikur edhe gazi, plazma nuk ka një formë të caktuar ose volum, ndërsa nën 

ndikimin e fushës magnetike plazma mund të merr formë të fibrave. 

Në mënyrë shkencore, për herë të parë plazmën e ka përshkruar William Crookes në vitin 1879, duke e 

quajtur “materie e cila rrezaton”, gjegjësisht gjendjen e katërt agregate. Në gypin e Crookes-it janë 

krijuar “rreze katodike“, të cilat më vonë i ka identifikuar fizikani anglez Joseph John Thomson të cilat 

i ka quajtur “plazma”. Të njëjtën shprehje më 1928 e ka përdorur edhe kimisti amerikan Irving 

Langmuir, ndoshta për arsye se elektronet, jonet dhe ngarkesat neutrale i kanë përngjarë në rruazat e 

kuqe dhe te bardha të gjakut tek plazma e gjakut. Plazma është forma më e përhapur e materies së 

dukshme në univers. Në tokë ka shumë pak plazmë, por 99% e materies në gjithësi është plazmë.  

Duhet të ceket sikur psh., që avulli i ujit ekziston edhe në temperaturat më të vogla se temperature e vlimit 

po ashtu edhe plazma ekziston në temperature shumë më të vogla se temperature e jonizimit ( deri edhe në 

mikro Kelvina tek plazmat ultra të ftohta). Edhe vet nocioni i temperaturës është kompleks, pasi tek plazma 

(edhe avulli edhe gazi) flitet për temperaturën kinetike të grimcave të veçanta Fig. 2.7. 

 

Figura 2.7 Ilustrimi i gjendjeve agregate dhe ndryshimet e tyre 

http://hr.wikipedia.org/wiki/Joseph_John_Thomson
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Rendi i dytë në Fig. 2.7 ilustron gjendjen agregate të ujit, prej akullit në temperatura të ulta, lëngut 

në temperaturë të dhomës, avullit dhe plazmës së avullit të fituar nëpërmjet RFM (Radio Frequency 

Microwave Plasma) dhe plazmës së induktuar me ndihmën e laserit. Shpeshherë e dëgjojmë se plazma 

është gaz i jonizuar, çka është plotësisht e saktë, por harrohet fakti se këtu bëhet fjalë për një gjendje të 

veçantë të materies. Vetitë e gazit dhe plazmës dallojnë në mënyrë të konsiderueshme mes veti. “Gazi i 

jonizuar” nuk mund të përshkruhet me ligjet fizike të cilat vlejnë për gazrat 2.8. Plasma mund të bëhet 

duke përdorur një lazer, gjenerator mikrovalash, ose ndonjë fushë të fortë elektromagnetike. Edhe pse 

nuk mund të dëgjoni shumë për plazmën, është gjendja më e zakonshme e materies në univers dhe 

relativisht e zakonshme në Tokë. 

 

 
Figure 2.8  Ndërrimi i gjendjes agregate të materies [1] 

Plazma mund të përshkruhet si gjendje elektrike neutrale e materialit, me numër të njëjtë të 

ngarkesave elektrike pozitive dhe negative. Është e rëndësishme të ceket edhe pse grimcat nuk janë të 

lidhura, ato nuk janë të lira. Kur grimcat e ngarkuara elektrikisht lëvizin, ato krijojnë fushë elektrike dhe 

magnetike, dhe si rezultat, ndërveprojnë me fushat e tjera elektrike dhe magnetike.[1] 

2.4.2 Vetitë dhe parametrat e plazmës 

 

Edhe pse ekzistojnë disa mënyra të krijimit të plazmës, e përbashkëta e tyre është se energjia hyrëse 

duhet ta krijoj dhe mbaj atë. Plazma krijohet me aplikimin e energjisë elektrike përgjatë gazit ose fluidit 

dielektrik (izolatorit elektrik), si në figurë ku shohim llambën e kyçur në rrymën njëkahore me tension 

të lartë Fig. 2.10. 

 

Figura 2.10  Llamba e kyçur në rrymë njëkahore[6] 
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Potenciali elektrik dhe fusha elektrike gjegjëse shkaktojnë tërheqjen e elektroneve kah anoda, deri 

sa bërthamën e atomit e tërheq katoda. Me rritjen e tensionit, rryma elektrike krijon tendosje në atome, 

deri në kufirin dielektrik, kur lajmërohet shkëndija dhe gazi bëhet i jonizuar dhe shndërrohet në përçues. 

Atëherë vie deri te jonizimi i vrullshëm, kur përplasja e elektroneve dhe e atomeve neutrale, krijon 

elektrone dhe jone të reja. Pas 20 përplasjesh, numri i grimcave me ngarkesë elektrike rritet në miliona, 

pasi rruga e përplasjes është shumë e shkurtër. Nëse fuqia e rrymës dhe jonizimi janë të mjaftueshme, 

krijohet harku elektrik (në realitet vetëtima) ndërmjet elektrodave. Rezistenca elektrike përgjatë harkut 

elektrik krijon nxehtësinë, e cila e jonizon pjesën tjetër të mbetur të molekulave të gazit, e kështu gazi 

bëhet plazmë. Plazma është në ekuilibër termik, çka do të thotë se nxehtësia njëtrajtësisht shpërndahet 

në elektrone, jone dhe grimcat neutrale, për shkak se elektronet me shpejtësi dhe numër shumë të madh, 

shpejt e transmetojnë energjinë në grimcat e tjera.[1] 

Prerja me plazmë është një proces termik i prerjes në të cilin harku i plazmës rrjedh nëpërmjet 

dizes (farfallës). Harku i transferuar, formohet kur rryma rrjedh nëpër një elektrodë jo të shkrishme 

(katodë) deri te detali (anode), i cili përdoret për të prerë materiale elektrikisht të përçueshme Fig. 2.11. 

Kjo është, zakonisht forma më e përdorur e prerjes me plazmë. Në mënyrën jo të transferuar, harku i 

plazmës formohet mes elektrodë dhe dizes. Edhe duke përdorur një gaz prerës që përmban oksigjen, 

efekti i ngrohjes i harkut të plazmës mbizotëron. Kështu, kjo metodë nuk është konsideruar si një proces 

i prerjes me gaz, por më tepër si një metodë e prerjes me shkrirje. 

 

Figura 2.11 Paraqitja skematike e harkut të plazmës [1] 

 

Gazrat e plazmës në hark janë pjesërisht të shkëputura dhe të jonizuara, duke e bërë atë elektrikisht 

të përçueshëm. Për shkak të dendësisë së lartë të energjisë dhe temperaturës, plazma zgjerohet dhe lëviz në 

drejtim të detalit me shpejtësi deri 3 herë më të madhe se e zërit. Nëpërmjet rikombinimit të atomeve dhe 

molekulave në sipërfaqen e detalit, energjia e absorbuar në çast lirohet dhe intensifikon efektin termik të 

harkut të plazmës në detalin punues. Në harkun e plazmës prodhohen temperaturat deri në 30.000 K. Bashkë 
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me energjinë e lartë kinetike të gazi të plazmës, këto temperatura mundësojnë prerje me shpejtësi 

jashtëzakonisht të lartë të të gjitha materialeve elektrikisht të përçueshme, në varësi të trashësisë materialit. 

Për të iniciuar procesin e prerjes, së pari ndizet një hark pilot në mes dizës dhe elektrodës në të cilin 

aplikohet tensioni i lartë. Kjo energji e ulët harkut pilot përgatit hapësirën midis ndezësit të plazmës dhe 

detalit punues duke shkaktuar jonizim të pjesshëm. Kur harku i pilotit kontakton me harkun e detalit (prerja 

fluturuese), harkut kryesor i plazmë ndriçon duke shkaktuar një rritje automatike të fuqisë. Materiali i 

metalit të shkrirë dhe pjesërisht të avulluar nga energjia termike e harkut dhe gazit të plazmës. Materiali i 

shkrirë është i detyruar të largohet nga zona e prerjes për shkak të veprimit të energjisë kinetike të gazit të 

plazmës. Në krahasim me prerjen me gaz, në të cilën rreth 70% e energjisë termike prodhohet me anë të 

djegies së hekurit, tek prerja me plazmë energjia e nevojshme për shkrirjen e materialit në zonën e prerjes 

prodhohet vetëm elektrikisht. Se cilat gaze të plazmës do të përdoren varet nga materiali i cili do të prehet. 

Për shembull, gazi monatomik argoni dhe / ose gazrat dyatomike, të tilla si, azoti me hidrogjen, oksigjen, 

dhe kombinimet e tyre si ajri i pastër mund të përdoren si gaz plazme dhe gjithashtu edhe si gaz prerës. 

Flakëhedhësi mund të ftohet me ujë ose me gaz. Procesi i prerjes me plazmë mund të dëmtohet varësisht 

nga mënyra e përdorimit (mbi, në dhe nën sipërfaqen e ujit). 

 

 

 

 

Figura 2.12 Principi i punës së plazmës me hark transferues[1] 

2.4.6 Procesi i përfitimit të plazmës 

Plazma përbëhet nga grimcat e elektrizuara pozitive dhe negative (kationeve dhe anioneve). Me 

lëshimin e gazeve të plazmës (siç janë; argoni, hidrogjeni, oksigjeni etj.) nëpërmjet harkut elektrik Fig. 

2.13, të krijuar në mes anodës dhe katodës, formohet tufa (flaka) – plazma. Substanca e tillë e formuar 

përmban molekula, atome, jone, elektrone, dhe kuante të dritës. Në 1cm3 të plazmës gjenden rreth 109 – 

1010 grimca të elektrizuara. Jonizimi është rezultat i humbjes së një ose ma shumë elektroneve nga shtresa 

e jashtme (orbita e jashtme) e atomeve të plazmës së gazrave. Humbja vie si rezultat i veprimit të forcave 
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të jashtme të shkaktuara me temperaturë të lartë ose me fushë të fuqishme elektrike. Kjo do të thotë se 

plazma mund të jetë e harkut elektrik (termike) ose e frekuencës së lartë (HF-High Frequency). Për procesin 

e përpunimit të metalit, posaçërisht është e rëndësishme plazma harkore (plazma e flakës). 

Në procesin e formimit të harkut të plazmës vërehen re disa dukuri karakteristike. Për arsye të nxehjes së 

lartë të katodës, vie deri të emetimi i elektroneve dhe jonizimit të plazma gazi. Me këtë rast, në mes 

elektrodave formohen grimca jonesh dhe elektronesh të ngarkesave të ndryshme elektrike. Me lëvizje të 

orientuara vie deri të ndeshja (në mes veti si dhe me atomet dhe molekulat neutrale) dhe rritja e shkallës së 

jonizimit. Shpejtësia e lëvizjes së grimcave të jonizuara në rrymën e plazmës llogaritet sipas formulës: 

 

 

 

 

Figura 2.13 Paraqitja skematike e procesit të formimit të plazmës   Fusha e temperaturave të harkut të plazmës 

Shpejtësia varet nga intensiteti i rrymës I (A), dendësia e plazmës gazit  (numri i atomeve /cm3) dhe 

nga rrezja e sipërfaqes aktive e katodës r (cm). 

Kjo shpejtësi arrin vlerë shumë të lartë, për shembull për intensitetin e rrymës prej 400 – 500 A dhe 

presionin e plazmës prej 2 – 3 bar është deri 1500 m/s. Këtë e karakterizon temperatura e lartë e zonave 

individuale Fig. 2.14 përbërja dhe vetitë e reja të cilat ngjajnë në vetitë e gazrave, lëngjeve dhe metalit. Me 

ngjeshjen e gazit të plazmës, në fiskajë (dizë), tufa e plazmës ndahet nga muret me ç’rast zvogëlohen 

humbjet e nxehtësisë dhe arrihet stabilizimi gazor i plazmës (vorbullues ose longitudinal) e me këtë mënyrë 

edhe stabilizimi gjegjës i procesit të përpunimit me plazmë.  

Përparësitë e procesit të prerjes së plazmës përfshijnë:çdo metal mund të përpunohet; ngrohje lokale e 

komponentëve për të parandaluar temperaturë të ulët, sipërfaqe të pastër dhe cilësore pas prerjes, siguria e 

procesit, është e mundur për të prerë forma të ndërlikuara, çmimi relativisht i ulët të pajisjeve, shpejtësi 

relativisht e lartë e prerjeve të vogla dhe automatizimi i mundshëm i procesit të prerjes. [6] 
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Figura 2.14  Mënyra e funksionimit [4] 

Elektroda zakonisht është prej bakri, por me një insert metalik në pikën ku bashkohet harku. Kjo sepse 

bakri do të shkrihej shumë shpejt nëse harku i bashkangjitet drejtpërdrejt në të. Tungsteni prodhon një material 

elektrodë të shkëlqyeshëm, kështu që shumë elektroda kanë një fije tungsteni. Disa pishtarë më të vegjël përdorin 

një elektrodë të stilit “laps” të bërë tërësisht nga tungsteni me një fund të mprehur. Problemi me tungstenin është 

që ai digjet në prani të oksigjenit. Pra, kur përdorni Oksigjen ose ajër të kompresuar si gaz i prerë, inserti bëhet 

nga një material i quajtur Hafnium. Hafniumi zgjat shumë më gjatë në prani të oksigjenit, por prapë se prapë 

vetëm  pak me çdo fillim të harkut. [4] 

Atëherë, pse të përdorim oksigjenin në një pishtar plazmatik? E njëjta arsye që përdorni oksigjen në një pishtar 

acetileni - Oksigjeni në rrjedhën plazmatike reagon me çelik të butë. Kjo është arsyeja pse Oksigjeni i pastër 

përdoret vetëm kur prerë çelik të butë, ose “çelik karboni”. Ky reaksion kimik midis oksigjenit në gazin 

plazmatik dhe metalit bazë ndihmon në përshpejtimin e procesit të prerjes dhe përmirësimin e cilësisë së buzës. 

Por meqenëse Oksigjeni nuk ka të njëjtin reagim me Stainless Steel ose Aluminium, gazrat më pak të 

kushtueshëm mund të përdoren për ato metale, si Azoti ose ajri i kompresuar (i cili gjithsesi është kryesisht 

Azot). 

ektuar dhe shpejtësisë së lartë të prerjes lejon formimin e djegieve të vogla dhe zgjatjen e jetës së pjesëve 

harxhuese. Ekzistojnë dy lloje të metodave të prerjes me plazmë të bazuara me injektim të ujit. Varësisht 

nga mënyra e injektimit të ujit, kemi metodën me injektim radial dhe vorbullues. Tek metoda me injektim 

vorbullues, njëri nga tehet prerëse është gati vertikal ndërsa tjetri është me devijim me rreth 5-8°. Kur 

përdoret prerja me plazmë me injektim të ujit, është e rëndësishme të prehen copat punuese tek të cilat pjesa 

- ana me tehe të pjerrtë të mbetet në pjesën e materialit që shkon skrap (mbeturinë). Elektroda e rrafshëta 

preferohen për prerjen me plazmë me injektim uji. Kjo metodë përdoret ekskluzivisht te makina për prerje 

nënujore. Me këtë teknikë mund të prehen pllaka metalike me trashësi në mes të 3 dhe 75 mm. 
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Figura 2.18  Skica e prerje me plazmë nënujore Foto e prerjes me plazmë nënujore 
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2.5 Operimi përmes  njësisë  kontrolluese të dorës në CNC Plasma 
 

 Njësia kontrolluese e plazmës është pajisja që e dirigjon komplet plazmën, për lëvizjen para 

dhe mbrapa në aksin X, për lëvizje majtas djathtas në Y, për këtë njësi janë sqaruar në tabelën më 

poshtë secila komandë se çka tregon ose më konkretisht çfarë funksioni kryen. [10] 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Figura 2.19 Njësia kontrolluese e plazmës[10] 

 
 
 

Tabela 1 Specifikat per çdo buton në njësinë dirigjuese [10] 

 

 

Feed Percent apo përqindja e hapit të lëvizjes së kokës  së plazmës. 

 

 

ARC VOLTAGE Percent – Përqindja e e harkut të voltazhës. 

 

 

 

Shërben për të ndaluar lëvizjet e boshtit të makinave përkohësisht. Shtypja përsëri 

e këtij butoni do të rifillojë lëvizjen. Ndërsa ABORT ndalon procesin e prerjes. 

Ky buton shërben për të ndaluar funksionimin e përpunimit dhe lëvizjes, kur butoni 

PAUSE është aktiv. Shërben gjithashtu për të dalë nga pozicionimi manual i 

Plazmës. 

 

 

Ky buton është për të aktivizuar ose çaktivizuar kontrollin e lartësisë së pishtarit. 

Nëse shtypim  ose  butonët, kur THC MODE butoni  është aktiv ose 

joaktiv, LPG presioni në makinë rritet ose zvogëlohet. Me  butonin 0,005 bar, 

me  butonin 0,01 bar, me   butonin 0,1 bar rritet ose zvogëlohet. 

 

 

 

Ky buton përdoret për të ndryshuar pozicionin e HIS- MODE me  butonin. 

Sëitch, Arc ose OFF. Nëse shtypim  ose  butonët, kur HIS- MODE 

butoni  është aktiv ose joaktiv, PH(Pierce height) vlera e PH në makinë rritet ose 

zvogëlohet. Me  butonin 0,005 mm, me  butonin 0,01 mm, me   

butonin 0,1 mm rritet ose zvogëlohet. 
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Nëse DRYCUT btoni është aktiv dhe shtypeni   butonin, Makina punon në 

këtë format DRYCUT. Nëse shtypim  ose  butonët, kur komanda 

DRYCUT është active në makinën plazma PCF (Plasma Cut Pressure)et ose 

zvogëlohet. Me  butonin 0,05 bar, me  butonin 0,1 bar, me   butonin 

1 bar në OCP (Oxygen Cut Pressure) me  butonin 0,01 bar, me  butonin 

0,1 bar, me   butonin 1 bar rritet ose zvogëlohet. 

 

 

Nëse SN butoni është aktiv, shtypim  ose , atëherë koha e vonesës 

është  me  butonin 0,1 sekond, me  butonin 0,25 sekonda, me   

butonin 1 sekond e rritur ose e zvogëluar.  

 

Shërben për të zgjedhur në mënyrën manuale pozicionin  për të lëvizur pishtarin 

TV duke shtypur butonin + ose - pishtari zhvendoset në pozicionin e dëshiruar. 

 

 

Shërben për të zgjedhur në mënyrën manuale pozicionin  për të lëvizur pishtarin 

Tw duke shtypur butonin + ose - pishtari zhvendoset në pozicionin e dëshiruar. 

 

 

Shërben për të zgjedhur në mënyrën manuale pozicionin  për të lëvizur pishtarin 

TL duke shtypur butonin + ose - pishtari zhvendoset në pozicionin e dëshiruar. 

 

 

Shërben për të zgjedhur në mënyrën manuale pozicionin  për të lëvizur pishtarin 

TR duke shtypur butonin + ose - pishtari zhvendoset në pozicionin e dëshiruar. 

 

 

Shërben për të zgjedhur mënyrën e pozicionimit manual për të lëvizur boshtin X 

duke shtypur butonin + ose -  boshti zhvendoset në pozicionin e dëshiruar. 

 

 

Shërben për të zgjedhur mënyrën e pozicionimit manual për të lëvizur boshtin Y 

duke shtypur butonin + ose -  boshti zhvendoset në pozicionin e dëshiruar. 

 

 

 
 

Ky buton shërben që boshti të zhvendoset me 1 mikrometra rritje në mënyrën e 

lëvizjes gjatë pozicionimit manual. Kur është aktiv LED do të ndriçohet. Shtypja 

përsëri e të njëjtit buton ose një nga dy butonat e tjerë të lëvizjes do të çaktivizojë 

funksionin e këtij butoni. 

 

 

 

Ky buton shërben që boshti të zhvendoset me 10 mikrometra rritje në mënyrën e 

lëvizjes gjatë pozicionimit manual. Kur është aktiv LED do të ndriçohet. Shtypja 

përsëri e të njëjtit buton ose një nga dy butonat e tjerë të lëvizjes do të çaktivizojë 

funksionin e këtij butoni. 

 

 

 

Ky buton shërben që boshti të zhvendoset me 100 mikrometra rritje në mënyrën e 

lëvizjes gjatë pozicionimit manual. Kur është aktiv LED do të ndriçohet. Shtypja 

përsëri e të njëjtit buton ose një nga dy butonat e tjerë të lëvizjes do të çaktivizojë 

funksionin e këtij butoni. 

 

 

 
 

Përdoret për të pozicionuar boshtin në drejtimin "-" ndërsa makina është në    
pozicionin e kontrollit manual ose zvogëlon vlerat e zgjedhura gjatë përpunimit. 
 

 

Përdoret për të pozicionuar boshtin shpejt ndërsa makina është në modalitetin e 

kontrollit manual kur  shtypur së bashku me + ose - butonat. 
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Përdoret për të pozicionuar boshtin në drejtimin "+" ndërsa makina është në 
pozicionin e kontrollit manual ose rrit vlerat e zgjedhura gjatë përpunimit. 
 

  
 
  
Tabela 4 Parametrat  për prerjen e trashësive të çeliçeve 30A [10] 
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Figura 2.25 Programi për  vendosjen e elementeve në pllakën e prerjes 

 
Figura 2.26  Pamja e monitorit  Ajan CNC Plazma 

Figura 2.27 CNC Plazma gjatë prerjes 

= 
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3.0 Dizajnimi i konstruksioneve metalike me ndihmën e programeve 

si AutoCAD, AjanCAM dhe Autodesk Inventor 

Me termin “dizajn” kuptojmë kur imagjinojmë pamjen, rregullimin dhe funksionimin e 

ndonjë pjese para se të realizohet. Dizajni është gjithashtu një aktivitet që mund të trajtohet në 

nivele të ndryshme të detajuara. Dikush mund të parashikojë formën dhe qëllimin e 

përgjithshëm të një produkti të caktuar para se të përcaktohen detajet e tjera. 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 lidhje 

mes përdoruesit dhe mjedisit, duke përdorur një objekt për të adresuar një nevojë. Dikush mund 

të thotë se të gjitha fillojnë me dizajnin e produktit edhe logjistika ose dërgesa e thjeshtë e 

produktit varet nga mënyra se si dhe për çfarë produkti është dizajnuar. Termi dizajnues ngjall 

lart imazhet e një krijuesi artistik shumë kreativ, i cili në pikat e tij të imagjinatës vjen deri te 

produkti ideal që nuk shihet. Objektivi i dizajnimit të produktit është të kënaq konsumatorët 

me plotësimin e nevojave dhe dëshirave të tyre aktuale ose edhe më të avancuara, ato të 

parashikuarat. Kjo rrit aftësinë konkurruese të organizatës. Prandaj, dizajnimi mund të shihet 

si fillim dhe mbarim me klientin. Është e rëndësishme të cekët se fitimi konsiderohet si 

vlerësuesi kryesor i efektivitetit të dizajnimit për shkak se intervali kohor ndërmjet fazës së 

dizajnimit dhe realizimit të fitimit është i konsiderueshëm, për atë kërkohen matësit e 

menjëhershëm. Këto përfshijnë kohën dhe koston e zhvillimit të produktit, koston e produktit 

dhe cilësinë e produktit. Dikur cilësia e lartë ishte e mjaftueshme për një produkt, tani ajo është 

normë.  

Procesi i dizajnimit nuk është më linear dhe i ndarë, por paraqet një aktivitet ekipor 

duke përfshirë të gjitha lëmit e veprimtarive dhe teknologjisë, ku kompjuteri përdoret si një 

vegël parësore. Konstruktimi përmes kompjuterit (CAD) nënkupton krijimin e një vizatimi ose 

prototipi konstruktiv në kompjuter si ndihmë për inxhinierin gjatë procesit të 

dizajnimit/konstruktimit. Po ashtu mundëson që inxhinieri idetë dhe njohuritë e veta t’i shprehë 

si modele matematikore ose grafike në kompjuter. Kjo teknologji, pra CAD-i është paraqitur 

aty nga vitet 60 të shekullit të kaluar dhe ka pësuar një zhvillim të hovshëm, sidomos në 

pesëmbëdhjetë vjetët e fundit. Në procesin e dizajnimit inxhinierik modern inxhinierët, 

teknologët dhe personeli tjetër duhet të jenë në gjendje të punojnë së bashku, të dizajnojnë, të 



Punim Diplome- Master 31 

 

 

analizojnë dhe të komunikojnë duke përdorur CAD sistemet. Ata përdorin skicat dhe modelet 

kompjuterike vizuale dhe zvogëlojnë dokumentacionin e prodhimit. Dokumentacioni mund të 

jetë në formë të 3D modeleve kompjuterike, të cilat mund të dërgohen direkt për krijimin dhe 

gjenerimin e NC kodeve për prodhimin e detalit të disajnuar/konstruktuar. Po ashtu, mund të 

formojnë vizatime 2D me përmasat (dimensionet) kritike për procesin e kontrolles së kualitetit 

duke përdorur makinat për matjen e koordinatave prej 3D modeleve. [3] 

3.1 Computer Aided Desing (CAD) 

CAD (Computer Aided Design) – dizajnimi me ndihmën e kompjuterit është 

teknologjia e cila merret me përdorimin e sistemeve kompjuterike gjatë krijimit, modifikimit, 

analizave dhe optimizmit të një disajnimi. Në shumicën e kërkesave, CAD softuerët përdoren 

për të krijuar vizatimet teknike për shqyrtim dhe aprovim. Rezultatet nga CAD softuerët 

zakonisht janë në formë të fajllave elektronik për printim, për përpunim, për baza të dhënave 

dhe për operacione tjera të prodhimit dhe përpunimit. 

CAD sistemet mund të përdoren: 

 Për krijimin e vizatimeve dhe dokumenteve të konstruksioneve; 

 Për krijimin e pamjeve të hijezuara dhe paraqitjeve të ndryshme atraktive, dhe 

 Për realizimin e analizave (shqyrtimeve) inxhinierike. 

 CAD softuerët gjejnë përdorim të madh në sistemet e shkollimit universitar inxhinierik. 

Janë grupi kryesor i softuerëve që përdoren në lëmit e makinerisë. Mundësit e CAD 

programeve dallojnë sipas aplikimit. P.sh. programe dydimensionale të njohura si 2D CAD 

janë të përshtatshme për vizatime teknike dhe definime të përgjithshme të ambientit të modelit. 

Programet tredimensionale të njohura si 3D CAD janë të përshtatshme për paraqitjen e modelit 

në hapësirë, në sistemet koordinatave x, y, z dhe janë të përshtatshme për përdorim në uzina, 

fabrika, për inxhinierë të dizajnit dhe konstruksioneve, dhe sipërfaqe komplekse. Prodhuesit e 

CAD softuerëve mund të ofrojnë softuerë të specializuar dhe të veçantë. P.sh. CAD softuerët e 

arkitekturës janë të destinuar për arkitektët dhe ndërtimtarët, CAD softuerët e makinerisë janë 

të destinuar për dizajnuesit e pjesëve të makinave apo sistemeve makinerive, dizajnuesit e 

prodhimeve të çelikut dhe materialeve tjera, CAD softuerët e sipërfaqes dhe terrenit (CAD 

Landscape) janë të destinuar për arkitektët, planifikuesit e hapësirës, drejtoritë komunale dhe 

menaxherët e transportit, etj. CAD softuerët më të njohur që përdoren sot janë: Auto CAD, 

Autodesk Inventor, Solid works etj. [7] 
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Figura 3.1  CAD sistemi bashkëkohor. [8] 

3.2 Auto CAD 
AutoCAD është një aplikacion i cili shërben për dizajnin dhe hartimin e planeve të 

ndryshme, aplikacioni mbështetet në dy formate, ne formatin 2D dhe 3D. Së pari u krijua në 

vitin 1982 për përdorim në mikrokompjuterët e atëhershëm. Ky program është i krijuar edhe 

në shumë gjuhë të botës përveç gjuhës angleze. Përdoret nga shumë industri si dhe nga 

inxhinierët e makinerisë, arkitektët, ndërtimtarët, menaxherët e projekteve, konstruktorët, etj. 

Në versionet e hershme AutoCAD përdorte për vizatim vetëm elementet e thjeshta si vijat, 

shumëkëndëshat, rrathët, harqet dhe tekstin që ishin baza e krijimit të objekteve më komplekse 

dhe projekteve. Në mesin e viteve 1990 AutoCAD krijon përkrahjen e krijimit të objekteve me 

anë të C++ a. AutoCAD versionet moderne kanë të inkorporuar një grup të plotë të 3D 

modelimit të trupave dhe 3D veglat. AutoCAD 2010 implementon funksionalitetin parametrik 

dhe modelimin me rrjeta. [7] 

 

Figura 3.2  AutoCAD Mechanical. [12] 
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3.7 AjanCAM Softueri 
AjanCAM është softueri që përdoret për dizajnim, optimalizim të elementeve që kanë 

për t’u prerë në makineri të ndryshme, por në këtë punim e shfrytëzojmë për optimalizim të 

elementeve metalike për prerje me CNC Plasma. AjanCAM është softuer që përshtatet me 

makineritë që prodhohen nga firma prodhuese në Turqi Ajan Elektronik – CNC Cutting 

Machine Manufacturer. Në vazhdim do t’i paraqesim hapat e një nga një se si ky softuer 

përdoret dhe si bënë optimalizimin e elementeve që duhet të vendosen në dimensionet pllakës 

për të bere optimalizimin për procesin e prerjes. [11] 

 

Figura 3.3 Simboli i AjanCAM  

AJAN është një markë e njohur globalisht në prerjen dhe përpunimin e metaleve. Në 

fushën e softuerit AJAN ofron zgjidhje efektive për klientët me programin e vetë-zhvilluar  me 

emrin AJANCAM. Programi automatik i dizajnimit dhe optimizimit AjanCAM është i lehtë 

për t’u mësuar dhe praktik për t’u përdorur. AjanCAM rrit produktivitetin duke siguruar 

përpunim të shpejtë dhe efektiv me më pak material të pashfrytëzueshëm. Versione të reja të 

Ajancam do të zhvillohen dhe lëshohen duke marrë parasysh kërkesat e klientit dhe reagimet e 

tyre. Me 40 vite përvojë të gjitha pjesët e makinave CNC përfshirë gjeneratorët, ndihmësit e 

motorëve, pishtarët dhe njësitë CNC janë prodhuar nga AJAN. 

 Ajan është një markë e njohur globalisht në prerjen e metaleve dhe përpunimit të 

tyre.  Në fushat e softuerit Ajan ofron efektiv zgjidhje për klientët me fprogramin e vetë-

zhvilluar me emrin AJANCAM. Softuer automatik i llogaritjes dhe optimizimit. AjanCAM 

është e lehtë për t'u mësuar dhe praktik për t'u përdorur. AjanCAM rritet produktiviteti duke 

siguruar përpunim të shpejtë dhe efektiv me më pak mbetje. [13] 

 

Për të filluar punën në programin AjanCAM paraprakisht duhet të jetë një vizatim i 

ruajtur në formatin DXF, në këtë rast po e shfrytëzojmë softuerin për dizajnim AutoCAD. Në 

vazhdim është paraqitur vizatimi me dimensionim në AutoCAD, duke shfrytëzuar opsionin 

Save As në formatin DXF, që ta njohë softueri AjanCAM. Përmes AjanCAM mund ta bëjmë 

edhe dizajnimin me opsionin AjanCAD, por për shkak të lehtësimeve brenda softuerit 

AutoCAD dhe përdorshmërisë më të lehtë, përdoret softueri AutoCAD. [11] 
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Figura 3.4  Vizatimi i pllakave në softuerin AutoCAD 

 

Figura 3.5  Ruajtja e vizatimit në formatin DXF 

 

Figura 3.6  Hapja e programit 
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Pas klikimit të ikonës së paraqitur më herët hapet kjo faqe e programit, pra na drejton 

në pjesën AjanCAD për dizajnim të elementeve të ndryshme, me opsionet sikur CAD softuerët 

tjerë. Në anën e majtë shohim tri opsione AjanCAD, AjanCAM dhe AjanPIPE, secili opsion 

ka mënyrën e vetë të përdorimit, për AjanCAD përmendëm që bënë dizajnimin e elementeve 

që kanë për t’u prerë, AjanCAM që e përdorim ne në mënyrën e optimizimit dhe përshtatjes 

për prerjen e elementeve metalike, ndërsa AjanPIPE për prerjen e gypave me diametër të 

ndryshëm dhe forma të ndryshme. 

 

Figura 3.7  Zgjedhja e opsionit AjanCAM 

 

Figura 3.8  Klikimi i opsionit File në anën e majtë 

Për të hapur një file të ruajtur në formatin DXF, klikojmë në anën e majtë ku kemi 

opsionin New File, pastaj na hapet dritarja tjetër ku fillojmë me zgjedhjen e makinës, zgjedhim 

Plasma. Opsioni tjetër që duhët të plotësohet është Material, tek ajo hapësirë zgjedhim opsionin 



Punim Diplome- Master 36 

 

 

MildSteel apo çelik i butë me përqindje të ulët të karbonit prej 0.04- 0.3% karbon. Opsionet 

tjera janë edhe StainlessSteel apo çelik i pakorridushëm dhe Alumin. Për pllaka apo llamarina 

zgjedhim MildSteel pasi të atij lloji janë. 

 

Figura 3.9 Zgjedhja e makinës Plasma 

 

Figura 3.10  Prerja në pllakat Mild Steel 
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Figura 3.11 Zgjedhja e amperazhës 130A 

 Tek opsioni Amperage kemi llojin e amperazhës që do të përdoret dhe në bazë të saj 

edhe trashësinë e llamarinës dhe llojin e pishtarit të CNC Plazma. Në këtë rast zgjedhim 130A. 

Mundësitë janë deri në 260 A për trashësi maksimale 65mm. 

 

Figura 3.12 Caktimi i trashësisë së llamarinës 
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Figura 3.13  Vendosja e vlerave tek gjatësia dhe gjerësia e llamarinave 

Këto figura paraqesin dhënien e vlerave për trashësinë e llamarinës dhe e dyta për 

dimensionet e pllakës për gjatësi dhe gjerësi, gjegjësisht për drejtimin X dhe Y. 

 

Figura 3.14  Tolerancat në mes pllakave gjatë prerjes 

 Opsioni në menynë kryesorë Sheet Margins jep mundësinë e caktimit të margjinave për 

lartë, poshtë, majtas, djathtas, dhe hapësirën në mes elementeve që kanë për t’u prerë. Opsioni 

që prezantohet në menynë lart Outer Cutting Pash Strategy tregon për katër mënyrat e lëvizjes 

së plazmës gjatë prerjes jashtë pllakës që do të shfrytëzohet. 



Punim Diplome- Master 39 

 

 

 

Figura 3.15 Zgjedhja e mënyrës së lëvizjes së makinës 

 

Figura 3.16  Një mënyrë tjetër e lëvizjes së makinës nga ana e jashtme 

 Inner Cutting Path Strategy përdoret për caktimin e lëvizjes së plazmës për prerjen e 

formave Brenda pllakës qe do të prehet pra për vrima brenda një pllakë apo edhe forma të tjera. 
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Figura 3.17  Lëvizja e makinës brenda pllakave 

 

Figura 3.18 Pamja pas klikimit Apply 

 Pas klikimit të opsionit Apply, hapet dritarja për zgjedhjen e skedarit të ruajtur në 

formatin DXF. Kërkojmë folderin, pastaj edhe vetë skedarin dhe e hapim sikur ne figurë duke 

klikuar me tastin e majtë të mausit. 
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Figura 3.19  Gjejmë file në formatin DXF 

 

Figura 3.20  Vendosja e numrit të pllakave 

Programi AjanCAM mundëson vendosjen e numrit të pllakave të caktuara paraprakisht 

duke i’u dhënë vlerën dy ose më shumë llojeve të elementeve brenda asaj llamarine, sikur në 

rastin tonë 22 njërit lloj dhe 12 tjetrit. Klikojmë Auto Nesting duke i palosur dhe vendosur në 

mënyrën më të mirë dhe optimale me sa më pak mbetje. Ndërsa për vendosje manual kemi 

opsionin Manual Nesting. 
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Figura 3.21  Mënyra e optimalizimit nga programi AjanCAM 

 

Figura 3.22  Klikimi i opsionit Auto Toolpath 

Tek menyja kryesore gjendet një opsion Auto Toolpath duke dhënë automatikisht 

rrugën CNC Plazmës si për pjesën e jashtme ashtu edhe të brendshme për çfarëdo forme dhe 

dimensioni, për çdo parregullsi në Auto Toolpath është edhe opsioni tjetër Clean Auto Toolpath 

duke fshirë cdo gjë që ka të bëjë me rrugën e pishtarit të plazmës. 

 

Figura 3.23  Komanda Modify Lead 
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3.8 Pjesa për Advance Steel 
 

Advance Steel është një aplikacion i softuerit CAD për modelimin dhe detajizimin 3D të 

strukturave prej çeliku dhe krijimin automatik të vizatimeve të fabrikimit, materialeve dhe 

skedarëve NC. Është zhvilluar nga GRAITEC, por tani është një produkt i Autodesk. Advance 

Steel është një paketë e dedikuar për detajimin e çelikut, mjeti softuer është një softuer 

modelimi 3D që më pas përkthehet në një sistem të menaxhimit të dokumenteve. Modeli 3D 

përbëhet nga pjesë strukturore si trarët, pllakat, bulonat dhe saldimet, me këto të kombinuara 

së bashku duke përdorur mjetet e lidhjes parametrike që mund të përhapen brenda modelit 

përmes mjeteve të kopjimit të lidhjes, modeli pastaj bëhet qendër për krijimin e përgjithshëm 

për të vazhduar me pjesën praktike. Funksionet kryesore të Advance Steel: 

 Krijimi i modelit 3D duke përdorur një bibliotekë të elementeve të ndërtimit (d.m.th., 

trarëve, pllakave, bulonave, saldimeve, etj.); 

 Punime me fletë metalike dhe pllaka; 

 Mjete të përparuara për zbulimin e bashkimit të elementeve; 

 Vizatime të qarta të punëtorisë, të etiketuara dhe dimensionuara automatikisht; 

 Kontrollimi i modelit për të siguruar një model 3D të ndërtuar në mënyrë korrekte dhe 

me formim të saktë të materialeve; 

 Krijimi automatik i vizatimeve të rregullimit të përgjithshëm, vizatimeve, , pamjeve 

izometrike dhe vizatimeve të punëtorisë; 

 Disajnimi i menaxhimit të rrjedhës së punës (kontrolli i rishikimit, azhurnimi 

automatik, etj.); 

 Krijimi automatik i listave të materialeve dhe skedarëve NC; 

 Teknologji me shumë përdorues - të gjithë përdoruesit e përfshirë në një projekt mund 

të punojnë në të njëjtën kohë dhe të sigurt në të njëjtin model, pa gabime; 

Advance Steel ofron instrumente për modelimin e strukturave komplekse si shkallët e drejta 

dhe spirale. Programi krijon të gjitha dokumentet e nevojshme (përfshirë skedarët NC) për 

fabrikimin e shkallëve. [9] 
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Figura 3.30  Komanda Buliding Grid 

 Pas hapjes së programit, klikojmë komandën Building Grid, pastaj paraqitet hapësira 

për vendosjen e të dhënave që në këtë rast i kemi 9220mm dhe 15005mm. 

 
Figura 3.31  Dimensionet e fushës punuese 9220 mm me 15005 mm 

 Pas dhënies së dimensioneve hapet tabela orientuese për shtimin e njësive vertikale dhe 

horizontale. Këto fusha mund të shkruhen me shkronja dhe numra. 

 
Figura 3.32  Ndryshimi i numrit të akseve 
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Figura 3.33  Komanda Rolled I Section 

Komanda Rolled I Section – prerja terthore i profili I, është komand që mund të caktojmë llojin 

e profilit për shtylla dhe për rigel apo në vend të kapriatave vendoset rigeli me IPE, por në këtë 

rast zgjedhim profilat I Section që i hapin tjera dritare ndihmëse për caktimin e saktë të 

profilave që do të përdoren, 

 Për vendosjen e profilave zgjedhim komandën Portable/Gable Frame, pastaj na hapet 

dritarja punuese për caktimin e gjatësisë së shtyllave dhe gjatësisë së rigelit, caktimin lartësisë 

maksimale si në figurën 3.34. 

 

Figura 3.34  Dritarja pasuese e komandës Portable Frame 

Në figurën 3.35 është prezantuar pamja e profilave IPE 300 dhe IPE 330 
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Figura 3.35  Zgjedhje e profilave IPE 300 dhe IPE 330 

Tek opsioni në anën e majtë Sections zgjedhim llojin e profilave për shtylla dhe rigel. 

Për shtylla janë IPE 330 dhe për rigel është IPE 300, prej dimensionve të objektit programi 

Advance Steel jep sugjerime për llojin e profilave, por në këtë rast kemi këto lloj profila nga 

praktika në objektet që janë projektuar. 

 

 

Figura 3.36  Zgjedhje e pllakës së bazës 

Pas profilave zgjedhim edhe pllakën ku do të shtrëngohen ankerat, kjo pllakë do të 

saldohet me IPE 330 dhe më pas ankerat do të lidhen përmes dadove dhe nënshtresave. Nga 

këto figura shohim se ka lloje të ndryshme të vendosjeve së ankerave duke ndryshuar edhe 

pllakën, zgjedhim opsionin e parë Base Plate duke ia dhënë dimensionet në mënyrë që IPE 

profili të jetë në mes të pllakës dhe pllaka të jetë më e gjerë dhe gjatë ngase do të saldohet, 

shtrëngohet me bulona dhe lidhëse përforcuese nëse ka nevojë. 



Punim Diplome- Master 47 

 

 

 

Figura 3.37  Caktimi i masave për ankerat 

 Në anën e majtë janë opsionet dhe tabelat për ndryshimin e dimensioneve si për pllakë 

ashtu edhe për ankera. Ankerat janë me fileta M20 me material S355JR me gjatësi 350mm. 

Ndërsa në figurën tjetër janë shtuar edhe pllakat si nënshtresa për përforcim të komplet mbajtjes 

së shtyllës. 

 

Figura 3.38 Pllaka përforcuese tek dadoja e ankerave 
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Figura 3.39  Caktimi i numrit të ankerave për një pllakë 

 Tek caktimi i gjerësisë dhe gjatësisë së pllakës duhet të kemi parasysh edhe numrin e 

ankerave që do të vendosën pasi qe të mos jetë as në cep, por as në brendësi të madhe. Saldimi 

tek këto profile është shumë i sigurte nëse bëhet me dy ose tre tegela, përafërsisht me trashësi 

8mm, ku në program janë të treguara zonat që duhet të mbushen me saldim me një plus “+” të 

kaltër. 

 Para vendosjes së pllakës me trashësi 20mm, ankerat betonohen paraprakisht dhe për 

mbajtjen e ankerave në përshtatshmëri me vrimat e ankerave, vendoset një pllakë 5mm dhe 

betonohet. Komanda Create by template mundëson kopjimin e ankerit me pllakë për anën tjetër 

duke lehtësuar punën në softuer. 

 

Figura 3.40 Komanda Create by template 
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Figura 3.41 Lidhja në mes shtyllave dhe rigelit 

 Pas lidhjes së shtyllës me pllakë ankeruese, kalojmë te zgjedhja e modelit të lidhjes 

rigel- shtyllë. Pas zgjedhjes së modelit sikur në figurë, caktojmë numrin e bulonave dhe 

distancën e tyre në pllakën lidhëse me trashësi 20mm. 

 

Figura 3.42 Caktimi i largësisë së bulonave në pllakën e rigelit 

 Pas bulonave vendosim edhe fletëzat anësore të cilat shërbejnë për përforcime dhe 

moslejim të lakimeve në raste jashtë normales, me trashësi 10mm. Lidhja rigel- rigel është 

pothuajse e njëjtës procedurë duke caktuar numrin e bulonave dhe duke vendosur fletëza 

përforcuese anash. 
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Figura 3.43  Lidhja rigel - rigel 

 

Figura 3.44  Dimensionet  
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4.0 Optimalizimi i përfitimit të konstruksioneve me teknologjitë e 

ndryshme të përpunimit dhe montimit 
 

Në këtë kapitull do të flasim për një rast konkret të prodhimit dhe montimit të një 

konstruksioni metalik duke filluar nga plani bazë, duke vazhduar me fillimin e prodhimit të 

konstruksionit që përbën në vete pllaka me vrima, me dekorime të ndryshme, saldim të komplet 

konstruksionit, pastaj me montimin në terren dhe krahasimin e matjeve teorike me ato praktike 

në prodhim. Në figurën 4.1 është treguar skema e objektit me dimensione dhe hap pas hapi në 

këtë kapitull do të prezantohet metoda e dizajnimit, pastaj optimizimi i prerjes se elementeve 

mtalike do të realizohet në softuerin AjanCAM, prerja e elementeve metalike me CNC plasma 

si dhe ne fund do shohim montimi dhe saldimin e një konstruksioni metalik. 

 
Figura 4.1  Dimensionet objektit 

Në figurën 4.2 është treguar pamja e dizajnimit për pllakat të cilat shërbejnë për ankerim si dhe 

pllakat bazë tek profile IPE 

 



Punim Diplome- Master 52 

 

 

 
Figura 4.2  Dizajnimi i pllakave ankeruese dhe pllakave bazë për profilet IPE 

 

Së pari fillojmë me dizajnimin e pllakave ankeruese duke i vendosur të parat në prodhim pasi 

që pas fillimit të ndërtimit të objektit pllakat së bashku me ankerat vendosen të parat. Pas, kësaj 

marrim modelin e dëshiruar nga klienti, pas disa bisedimeve dhe modeleve të prezantuara.  

Në figurën 4.3. është treguar një model i konstruksionit sipas kërkesave nga klientët.  

 

 
Figura 4.3  Modeli i konstruksionit i dërguar nga klienti 

 
 

Në bazë të modelit të konstruksionit nga klientët, detyrë e inxhiniereve është të vazhdohet me 

dizajnimin e shtyllave dekoruese, ruajtjen e dizajnit të pjesëve ne DXF file dhe i importojmë 

në softuerin e lartpërmendur AjanCAM, pastaj gjenerohen G-codet për në CNC Plasma. Këtu 
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shohim vendosjen e elementeve metalike sipas dekoreve në mënyrë manuale nga  dizajnuesi 

pasi që softueri i njeh vetëm tre copa për rastin konkret ndërsa me optimalizimin nga dizajnuesi 

arrijmë me i vendos në një pllake 6000x1500x6mm si në figurën 4.4. 

 
Figura 4.4 Vendosja e elementeve metalike sipas dizajnit në softuerin AjanCAM 

Pastaj në figurën 4.5 prezantohet simulimi me ndihmën e  softuerit AjanCAM. 

 
Figura 4.5 Simulimi në programin AjanCAM 

Pastaj pas procesit të simulimit në softuerin AjanCAM, do të kemi procesin e prerjes me CNC 

plasma të elementeve metalike në bazë të dizajnit dhe kërkesave të klientëve të ndryshëm si në 

figurën 4.6  
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Figura 4.6 Prerja e pllakave me hapësira minimale 

 

Pas fillimit të procesit të prerjes me CNC Plasma në llamarinën me trashësi 6mm, me pjesë të 

pashfrytëzuar shumë të vogël duke bërë që llamarina 6mm të shfrytëzohet thuajse maksimalisht 

dhe distance në mes pllakave dekoruese që do të përdoren si shtylla mbajtëse është 4mm. 

Kur kemi pjese me gjeometri të thjeshtë si për rastin konkret tek anësoret e shtyllave optimizimi 

është me i lehte tek softueri AjnaCAM siç shihet edhe në figurën 4.7. 
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Figura 4.7 Anësoret e shtyllave dhe pllakat lidhëse të shtyllave dhe kapriatave 

 

 

 
Figura 4.8 Simulimi i nje pllake me vrima dhe paraqitja e koordinatave gjatë prerjes 
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Importimi i fajllave të dizajnuara në softuerët AutoCAD, Autodesk Inventor ose AdvanceSteel, 

në softuerin AjanCAM, gjenerimi i G-kodeve dhe pastaj fillimi i prerjes me CNC Plasma, për 

dimensionet 4000x150mm dhe 3700x150mm janë prezantuar si në figurën 4.9. Në figurën 4.9 

shihet komplet prerja e pllakave anësore pasi që është bere optimalizimi. 

 
Figura 4.9  Pamja e pllakave anësore të prera me optimalizim të hapësirave në mes 

 
Figura 4.10  Pllakat  lidhëse me vrima gjatë prerjes 

Pas prerjes së pllakave anësoreve, në pllakën bazë dhe me trashësinë e llamarinës prej 

10mm, ndërsa kur ka mbetje e shfrytëzojmë për prerjen e pllakave lidhëse në mes të shtyllave 

dhe rigelit me vrima, ku në ato vrima vendosen bulonat dhe dadot se bashku me dy nënshtresa 

për pozicionimin, fiksimin e konstruksionit. Pra shfrytzueshmëria është thuajse maksimale dhe 

çdo pjesë e mbetur do të shfrytëzohet në pjesë tjera ku nevojitet intervenimi. 

 
Figura 4.11 Prerja e dekoreve që vendosen ndaras në konstruksion 
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Figura 4.12  Prerja e rigelit apo kapriatave me CNC  Plasma 

  
Figura 4.13 Prerja e pllakave bazë të shtyllave mbi ankeruese 

Në vijim si në figurën 4.14 është prezantuar pajisja për saldim MIG/MAG, e cila 

mundëson saldimin e elementeve metalike sipas projektit dhe procesit tekniko-teknologjik. 

  
Figura 4.14  Aparati i saldimit MAG me CO2 dhe tegeli i dytë pas tegelit bazë 

Këto foto janë bërë pas fillimit të punës me aparatin MAG për saldimin e pllakave të 

prera me CNC Plasma duke  filluar saldimin e parametra normal me 23.7 volt dhe 166 ampera, 

me shpejtësi të telit saldues 7.1. Së pari fillohet montimi duke bërë vetëm pikësjen, sa për të 

formuar hapësirën për saldim të vazhdueshëm, pastaj ipet një bazë e hollë e tegelit  dhe rendi i 

dytë e trekëndëshit të vogël, pasi që edhe kërkesa ka qenë  që saldimi të jetë sa më i mirë për 

pamje dhe jo shumë i trash si në pamjet e fotove në figurën 4.15. 
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Figura 4.15 Montimi dhe saldimi i pandërprerë dhe i ndëprerë 

        
 

 
 

 
Figura 4.16  Pastrimi i pllakave dhe tegelave të salduar me retifikuesen e dorës 
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Pastrimi i profileve bëhet nga punëtorët që përgatisin konstruksionin për ngjyrosje, pra 

së pari i nënshtrohet pastrimit me retifikuesen e dorës, duke përdorur brushë metalike dhe pastaj 

ne disa raste edhe me gurë retifikues. Kryesisht pastrohen nga spërkatje e prerjes me plasmë 

dhe mbetjet tjera nga prerjet me plasma dhe nga papastertitë e saldimit me metodën MIG/MAG. 

Në figurën 4.17 jane prezantuar disa elemente metalike të cilat pas prerjes dhe pastrimit 

kalojnë në fazën finale te ngjyrosjes si me poshtë. 

    ’ 

   
Figura 4.17  Pastrimi final para ngjyrosjes 

 

Pas pastrimit kalohen në procesin e ngjyrosjes në dy faza, e para me ngjyrë bazë që 

zakonisht përdoret ngjyrë hiri apo e bardhë dhe më pastaj ngjyra finale ngjyrë antracit apo me 

kod RAL. 7016. Pas montimit final bëhet kontrolla finale në rast nevoje pë intervenim në 



Punim Diplome- Master 60 

 

 

mënyrë të mënjanimit të papastërtive gjatë montimit, saldimit dhe gërvishtjeve eventuale gjë 

që janë normale. 

 

 
 

Figura 4.18 Ngjyrosja e profileve me parangjyrë hiri 
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Figura 4.19  Ngjyra finale Antracid 

 

 
Figura 4.20  Fillimi i montimit të shtyllave dhe rigelit 
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Montimi bëhet nga ekipet montuese dhe me ndihmëe e auto-kranave. Këtu hyjnë 

bashkimi i rigelit dhe shtyllës, por paraprakisht vendosja e shtyllave në pllakat ankeruese të 

vendosura më parë dhe krejt në fund vendosja e brinakeve dhe shtangimeve, ku pjesa e 

saldimeve dhe vendosja e bulonave me dadot bëhet komplet gjatë montimit në teren. 

 

 
 

Figura 4.21 Montimi komplet i kosntruksionit 

 
Figura 4.22 Pamje tjetër e objektit të përfunduar me kosntruksion metalik 
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Figura 4.23  Koka e dëmtuar gjatë prerjes dhe hapjes së vrimave 

 
Figura 4.24  Zëvendësimi me kokë të re 
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Figura 4.25  Hapja e vrimave me kokë të re nga CNC Plasma 

 
Figura 4.26 Pllakat lidhëse me vrima të shpuara saktë 
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4.1 Vizatimet e punëtorisë 
 
Vizatimet e puntorisë për pjesen e kontruskionit  

 
 

Figura 4.27 Pllaka ankeruese 5mm 
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Figura 4.28 Pllak 20mm mbi pllakën ankeruese 5mm 
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Figura 4.29 Pllaka lidhëse e dytë 

 



Punim Diplome- Master 68 

 

 

 
Figura 4.30 Pllaka lidhëse e parë 
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5.0 Përfundim 
 

Në kuadër të këtij punimi është prezantuar mënyra e funksionimit dhe përdorimit 

të metodave jokonvencionale për prerjen e elementeve metalike, pasi që këto makina 

janë një domosdoshmëri për çdo kompani prodhuese të konstruksioneve metalike dhe jo 

vetëm. 

Mënyrat e dizajnimit të përdorura në punim janë  të sqaruara hap pas hapi gjë që 

tregon se ky punim ka qëllimin të arrij në përfundim se projektimi i bërë është i sqaruar 

dhe i përdor në raste konkrete. Dizajnimi dhe kalimi në proces të prodhimit, pastaj matjet 

për analizimin nëse elementet metalike kanë apo nuk kanë kaluar limitet e lejuara, 

bashkimi me metodat e lartpërmendura, dhe ngjyrosja si përfundim i një procesi të gjatë 

për të arritur në një nivel të lartë të  produktivitetit. Konstruksionet metalike të përbëra 

prej elementeve të tyre apo pjesëve që formojnë një tërësi të bashkuar përdoren kudo 

dhe objektet që shohim përreth mund t’i vrejmë që në përbërje janë plotësisht prej 

konstruksioneve metalike ose në përbërje kanë një pjesë që ka të bëjë më konstruksione 

për finalizim të atij objekti. 

Gjithashtu është sqaruar edhe përdorimi i softuerit për optimizimin e çdo pllake 

që do i nënshtrohet procesit të prerjes më metoda jokonvencionale të përpunimit, në 

mënyrë që të jetë e shfrytëzuar në maksimum sipërfaqen e llamarinës/pllakës me 

ndihmën e softuerit i cili nuk lejon pothuajse mbetje të materialit fare. 

Çeliku si material i përbërë prej karbonit dhe materialeve  që janë përmendur ka 

vend të pazëvendësueshëm në këto elemente përbërëse për një konstruksion. Pjesa e 

bashkimit të materialeve përmes saldimit apo edhe lidhjes me bulona tregon që është 

metodë që përdoret vazhdimisht dhe është treguar mjaft efektive tek konstruksionet 

metalike në mbarë botën. Proceset prodhuese përmes së cilave përdoret makinat për 

prerje të  elementeve të çelikut janë avancuar thuajse në atë fazë që gabimet janë 

minimizuar dhe saktësia e prerjes është në kufijtë  e lejuar. CNC Plasma edhe ne bazë të 

punimit është treguar mjaft efikase në prerje, në shpim dhe krijimin e formave sipas 

vizatimit të puntorisë në bazë të dizajnimit të elementeve metalike, siç kemi rastin tek 

konstruksioni metalik i treguar në kapitullin e fundit, për dekoret e bashkuara me saldim 

dhe të montuara me bulona dhe dado, e shohim fleksibilitetin e CNC Plasma në prerjen 

e çfarëdo forme të dizajnuar. 
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