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1.0. HYRJE
Në pjesën e përpunimit makinerik të materialeve konstruktive në komponentëve të
pajisjeve, makinave dhe stabilimenteve në të cilat përpunimi pa formimin e ashklës vend
të rëndësishëm merr përpunimi i llamarinës në të ftohte. Duke filluar nga baza teorike të
njohura, në përpunimin në të ftohte të llamarinave metalike dhe jo metalike mekanizmi i
cili sjell deri te forma e re është deformimi plastik, pa pasur parasysh se a është fjala për
përpunim me këputje ose prerje ose pa te, përkatësisht në deformimin lokal ose në
deformimin në tere vëllimin. Në këtë rast me tutje me llamarinën do të kuptohet
parafabrikati metalik ose jo metalik në forme të shiritit ose të pllakës, te i cili një
dimension (trashësia) është me e vogël në krahasim me dimensionet tjera.
Elementet të cilat karakterizojnë operacionet e shtjelluara janë (I) procesi i deformimit,
në të cilën realizohet forma e re, (II) aplikimi i pajisjes për ekzekutimin e procesit (presat
dhe automatet), (III) veglat të cilat drejtpërdrejt bëjnë procesin kryesor të deformimit ose
punët plotësuese dhe (IV) materiali i detalit që përpunohet në forme të pllakës, shiritit ose
të pjesëve jo të përpunuara paraprakisht të prera (parafabrikatet). Me këtë rast forma dhe
dimensionet e detalit të gatshëm të punuar në numrin me të madh të rasteve i përgjigjet
pjesës punuese të veglës.
Edhe pse, pjesët e fituara në punim të ftohte të llamarinës mund të punohen edhe në
metoda tjera, vlen të theksohet që gjate këtij operacioni fjala është për metodat
teknologjike progresive të prodhimtarisë, me një mori përparësish teknike dhe ekonomike
ndaj të tjerave.
Kur është fjala për përparësitë teknike është e mundshme të theksohen:
(I)

Detali që punohet është në forme shumë të komplikuar, me operacione të
ndërlikuara fitohen kryesisht me lëvizje të thjeshte kryesisht drejtvizore të
elementeve ekzekutive (patricë) të presës, pasi qe, për dallim nga shembulli i
kombinimit të ndërlikuar të kinematikës se lëvizjeve kryesore dhe ndihmese të
makinës dhe formave të veglës gjate përpunimit me prerje, forma e veglës
gjate përpunimit të llamarinës i përgjigjet formës se detalit që punohet, në
pyetje është, me tutje, forma e cila është vështirë ose madje edhe e
pamundshme të realizohet me metoda tjera.
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(II)

Është e mundshme që të realizohen dimensione dukshëm të sakta dhe forma të
detaleve të punuara, të cilat me çka në raste të caktuara mundësohen me
zëvendësimin e pjesëve pa përpunim plotësues, dhe

(III)

Detalet e punuara janë dukshëm me fortësi dhe me ngurtësi të madhe, gjate
peshes shumë të vogël, dhe me shpenzime shumë ekonomike të lendes se
pare.

Është e mundshme që të theksohen po ashtu edhe përparësitë ekonomike në vijim:
(I)

Ekonomiciteti dhe shfrytëzimi i materialit, relativisht, në krahasim me
humbjet e materialit të cilat gjate përpunimit me prerje shndërrohen në ashkël
dhe me shkarth shumë të vogël,

(II)

Produktivitet i larte me aplikimin e mjeteve për prodhim, në veçanti me
aplikimin përkatës të mjeteve për mekanizim dhe automatizim,

(III)

Shërbim i thjeshte i veglave të shfrytëzuara të makinës, me mundësi të
punësimit të punëtorëve me kualifikim me të ulet,

(IV)

Me prodhueshmëri të larte dhe shfrytëzim të materialit realizohet në kushte të
prodhimtarisë masive çmim me i ulet i kostos për njësi të produktit.

Është evidente, që kushtet optimale tekniko-ekonomike për prodhimtarinë e re mund të
realizohen vetëm me ndërmarrje komplekse në të tri fazat e përgatitjes, organizimit dhe
aplikimit të njëjtave, në të cilat është qëllimi i realizimit të domosdoshëm të plotësimit të
kërkesave në vijim aplikimin e të cilave duhet ta respektojnë:
(I)

Realizimi i komponentëve konstruktive racionale dhe teknologjike të cilat
punohen në mënyrë që të mundësohet përpunimi më ekonomik,

(II)

Aplikimi i materialeve të lendes se pare të tilla të cilat për llojin dhe shkallen e
deformimit te e cila vie kane veti të domosdoshme mekanike dhe
teknologjike,

(III)

Zgjedhja dhe punimi i proceseve teknike të drejta, ndërsa ekonomike shumë të
arsyeshme,

(IV)

Punimi optimal konstruktiv i veglave nevoja e të cilave rrjedh nga procesi
teknologjik, me qellim të realizimit të saktësisë se kërkuar dhe kualitetit të
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detalit që punohet, prodhueshmërisë se larte, qëndrueshmërisë se organeve
punuese dhe mbrojtjes se nevojshme gjate punës,
(V)

Zgjedhja e drejte e tipit dhe kapacitetit të parkut makinerik i cili do të
shfrytëzohet, nga pikëpamja e dimensioneve gabarite, hapave, shpejtësisë,
forcës se nevojshme dhe punës në disponim, dhe

(VI)

Organizimi i drejte i vendeve të punës.

Gjithsesi që duke marre parasysh karakteristikat e pajisjes dhe vetë prodhimit të pjesëve
nga llamarina me i përshtatshëm është aplikimi në kushtet e vëllimit të madh të
prodhimtarisë – serive të mëdha dhe prodhimtarisë masive – çka arsyeton aplikimin e
veglave teknikisht të përsosura, të ndërlikuara dhe të shtrenjta. Mirëpo, vlen të theksohet
që mundësia të cilën ofrojnë operacionet e përpunimit të llamarinës në gjendje të ftohte
kërkojnë përpjekje për realizimin gjegjësisht sjelljen deri te zgjidhja në kushtet e serive të
vogla, madje edhe deri te prodhimtaria individuale, disa ide në pikëpamje të zhvillimit të
instrumenteve grupore (ne baze të teknologjisë grupore), si dhe të ashtuquajtura “vegla të
lira” do të paraqiten më tutje.
Andaj, vërehet që janë rruge të ndryshme të zhvillimit të përpunimit e ftohte të llamarinës
në prodhimtari masive dhe prodhimtari të serive të vogla, ndërsa është e dobishme që
përmes pasqyrës në vijim të tregohet në dallime në pikëpamje të numrit të copave të cilat
karakterizojnë llojin e prodhimtarisë në krahasim me përpunimin me prerje, me ç’rast
numrat kane të bëjnë me prodhimtarinë orientuese vjetore për një ndërrim:
Tabela 1.1. Pasqyra e numrit të copave punuese që karakterizojnë llojin e prodhimtarisë
Prodhimtaria
Copat punuese
masive
E serive të mëdha
Seri e vogël
Individuale
Të mëdha

Të vogla

Më shumë se
300.000
Më shumë se
500.000

10.000÷300.000

Deri 10.000

100.000÷5.000.000

Deri 100.000

Dhjetëra ose
qindra copë

Është interesante, më tutje, të theksohet që kufijtë e dimensioneve gabarite të pjesëve të
cilat punohet sot nga llamarina dukshëm janë të shpërndara: nga komponentët elektronike
miniaturale praktikisht me procese të njëjta punohen p.sh. pjesët e shasisë se automobilit

10

me madhësi deri 6 m dhe më të mëdha. Përpos kësaj edhe trashësitë maksimale të
llamarinave janë të dukshme: gjate kuposjes deri 20mm, shtancimit deri 25mm, shtancim
shpimi deri 35mm, ndërsa gjate përkuljes madje deri 100mm.
Vërehet se në mase të caktuar edhe depërtimi në lëmine e pjesëve të punuara me derdhje
dhe me farkëtim, me ç’rast mund të pritet zvogëlim i peshës gjate mos zvogëlimit të
karakteristikave mekanike edhe deri 50%, zvogëlimit të shpenzimeve të materialit deri
70%, ndërsa shkurtimit të zgjatjes se operacionit deri 80% e më shume. Zakonisht, mund
të rritet edhe fortësia dhe ngurtësia e pjesëve në çka ndikojnë volitshëm karakteristikat e
llamarinës, renditja e drejte e metaleve neper prerjen e profilit, e po ashtu dhe metodat
për rritjen e ngurtësisë (punimi i brinjëve për ngurtësim, presimi dhe përforcimi i teheve
etj).
Me tutje mund të theksohet mundësia edhe e disa trendëve të zhvillimit të mëtutjeshëm të
përpunimit në të ftohte të llamarinës, sikur që janë p.sh.:
(I)

Zgjerimi i guximshëm i zonës se aplikimit të zëvendësimit të pjesëve të
punuara me derdhje dhe farkëtim me pjese të punuara nga llamarina në të
ftohte, nga një cope ose ato të salduara, e në të shumtën e rasteve pa aplikimin
e përpunimit plotësues,

(II)

Zgjerimi i mëtutjeshëm i aplikimit në prodhimtarinë e serive të vogla gjate
zhvillimit të veglave me të lira të thjeshta, universale, si dhe veglave grupore,
të inspiruar me ide për zhvillimin në zona të teknologjisë grupore,

(III)

Me zvogëlimin e mëtutjeshëm të shpenzimit të materialit duke shfrytëzuar
idetë të krijuara në zhvillimin e kritereve për teknologjinë e pjesëve dhe
konstruksioneve, dimensioneve sakte të llogaritura të lendes se pare në lidhje
me prerjen racionale, shfrytëzimin racional si dhe përdorimin maksimal të
mbeturinave gjate përpunimit,

(IV)

Rritja e mëtutjeshme e saktësisë se pjesëve të punuara, duke anuar drejt
saktësisë e cila mund të realizohet me përpunim me prerje,

(V)

Zgjerimi i mëtutjeshëm i prodhimtarisë me operacione me mekanizim dhe
automatizim të procesit dhe me ide të reja në lidhje me konstruktimin e
veglave komplekse në veçanti,
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(VI)

Aplikimi me i gjere i metodave për bashkim të pjesëve nga llamarina
(montim), në veçanti të zhvilluara në këtë lëmi të përpunimit, dhe

(VII) Rritja e mëtutjeshme e qëndrueshmërisë se veglës në prodhimtarinë e serive të
mëdha dhe prodhimtarinë masive.
Me në fund mund të konstatohet që sipas asaj që është cekur treguesi themelor
konstruktiv i cili karakterizon efikasitetin e aplikimit të përpunimit të llamarinës në të
ftohte është zvogëlimi i peshës gjate rritjes se fortësisë dhe ngurtësisë se pjesëve të
punuar përndryshe në mënyra tjera, derisa faktori themelor teknologjik në zhvillimin e
mëtutjeshëm të përpunimit të pjesëve përfundimisht të përpunuara me saktësi të larte, pa
nevojën për përpunim plotësues.
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2.0. OPERACIONET THEMELORE TË PËRPUNIMIT
LLAMARINËS NË TË FTOHTE

TË

Pranë klasifikimit të operacioneve themelore, ndërsa me respektimin e faktit që në
numrin me të madh të rasteve të operacioneve elementare në mënyra të ndryshme të
bashkuara në të njëjtën vegël, përpunohen edhe çështjet e agregatizimit të operacioneve
gjate përpunimit të llamarinës në të ftohte, derisa bazuar në rëndësinë e problemit të
teknologjisë (si veti) në këtë lëmi jepen edhe vrojtime të përgjithshme për teknologjinë e
pjesëve të punuara nga llamarina në tërësinë e problemeve të konstruksionit të veglës.

2.1. KLASIFIKIMI I OPERACIONEVE TË PËRPUNIMIT TË
LLAMARINËS NË TË FTOHTE
Klasifikimi behet sipas Romanovskit, me ç’rast, mirëpo, përpos katër grupeve themelore
të operacioneve (përpunimi me ndarje, lakim, kuposje dhe formim), metodat e bashkimit
të llamarinës konsiderohen si operacione të veçanta, pasi që këto operacione, edhe pse
mjaft të rëndësishme për punimin e nën tërësive dhe produkteve finale nga llamarina ose
me komponentë nga llamarina, në mënyrë organike nuk i përkasin operacioneve në të
cilat fitohen pjese të ndryshme nga materiali baze ose themelor.
Klasifikimi jepet si pasqyre tabelore, me ç’rast, për disa operacione janë të shfrytëzuara
emërtimet të cilat ende në mënyrë definitive nuk janë të përvetësuar në terminologjinë
dhe në praktiken e metal përpunimit.
Tabela 2.1. Klasifikimi i operacioneve të përpunimit të llamarinës në të ftohët
I. Përpunimi me ndarje
Fitimi i pjesëve me ndarjen e

1. Prerja

materialit sipas konturës s hapur
Fitimi i pjesëve me ndarjen e

2. Shtancimi

materialit
mbyllur
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sipas

konturës

s

Vazhdim - Tabela 2.1. Klasifikimi i operacioneve të përpunimit të llamarinës në të ftohët
I. Përpunimi me ndarje
Punimi i vrimave me ndarjen e
3. Shpimi

materialit brenda pjesës sipas
konturës së mbyllur

4.

Shtancimi

Ndarja e pjesshme e materialit

i

në konturën e hapur pa largimin

pjesshëm

e pjesës së ndarë

Ndarja
5. Ndarja

e

elementeve

të

rrafshëta, të lakuara ose me
zbrazëtira në disa pjesë

Ndarja e skajit jo të rrafshët ose

6. Rrumcallja

tepricës së materialit të copat
punuese me thellime apo boshe
Fitimi i dimensioneve të sakta
dhe sipërfaqeve të rrafshëta dhe

7. Kalibrimi

të lëmuara me heqjen e shtesës
së paraparë

II. Përpunimi me lakim
Realizimi i pjesëve të profiluara
8. Lakimi

nga lënda e parë e rrafshët
(parafabrikati)
Rrumbullakimi i skajeve të

9. Lakimi rrethor i

pjesës së rrashtë me lakim sipas

skajeve

rrezes
Nga sipërfaqja e rrafshët fitimi i

10. Mbështjellja

sipërfaqes së mbështjellën me
lakim
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Vazhdim - Tabela 2.1. Klasifikimi i operacioneve të përpunimit të llamarinës në të ftohët
III. Përpunimi me Kuposje
Punimi i detalit me zbrazëtirë të
formave të ndryshme pa ndërrim

11. Kuposja

të

paraparë

të

trashësisë

së

materialit
Punimi i detalit me zbrazëtirë me

12. Tërheqja

tëhollimin e materialit

IV. Formimi

Punimi i reliefit të valëzuar me

13. Formimi relievor

lakimin lokal të materialit

Zgjerimi i pjesëve gypore apo të
14. Fryrja, zgjerimi

zbraztë

tërheqjen

radiale

ekspansive

Punimi

i

përfundimit

apo

15. Zgjerimi i vrimës

vazhdimit gypor në vendin e

me kuposjen e skajeve

vrimës paraprakisht të punuar në
llogari të tërheqjes së materialit
Punimi

16.

Rrumbullakimi

i

i

skajit

unazor

për

përforcim të detalit të punuar me

skajeve

kuposje

Reduktimi lokal i pjesës boshe

17. Ngushtimi

apo ovale

Drejtimi

ose

rrafshimi

i

llamarinës apo dhënia e formës së

18. Rrafshimi

drejtë të detalit të lakuar apo të
tërhequr
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Pranë operacioneve themelore të paraqitura të tetëmbëdhjetat gjate punimit të elementeve
nga llamarina është e domosdoshme edhe një mori operacionesh përgatitore, ndihmese
dhe finale.
Pa specifikimin detal jepen edhe operacionet përgatitore në vijim: drejtimi i fletëve,
pllakave ose shiritave, prerja (prerja e llamarinave) ose tabelave në shirita, ose të gjitha
këto forma themelore në pjese të lendes se pare individuale (parafabrikate).
Operacionet ndihmese tjera janë me rëndësi: lubrifikimi i pjesëve themelore gjate
ekzekutimit të operacioneve, fosfatimi, heqja e teheve të deformuara (p.sh., në tambur).
Nga operacionet finale dallohen: polirimi, llakimi, ngjyrosja, oksidimi, metalizimi,
oksidimi dekorativ ose lyerja antikoroziuse (zinkimi, metalizimi me bakër, nikelizimi,
kromozimi, galvanizimi me kadmium e ngjashëm).
Si grupe të veçanta munden në tabelën në vijim të jepen edhe operacionet montuese të
bashkimit reciprok të pjesëve nga llamarina ose të atyre me pjese të punuara me forma
tjera të përpunimit.
Tabela 2.2. Operacionet montuese të bashkimit reciprok të pjesëve nga llamarina
Bashkimi i pjesëve me operacionet e përpunimit të llamarinës në të ftoftë

Bashkimi i dy pjesëve me presim
gjatë deformimit të njërës apo të
dy pjesëve

1. Bashkimi me
lidhjen e presuar

Bashkimi i dy pjesëve me shtypje
të materialit me rrjedhjen plastike
të njërës llamarinë në vrimën e
tjetrës

2. Gozhdimi

Bashkimi i dy pjesëve nga
llamarina gjatë presionit të lartë
lokal

3. Saldimi i ftoftë
nën presion
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Vazhdim-Tabela2.2.Operacionet montuese të bashkimit reciprok të pjesëve nga llamarina
Bashkimi i pjesëve me operacionet e përpunimit të llamarinës në të ftoftë
4. Bashkimi me
palimin e skajeve
të llamarinës

Bashkimi i dy llamarinave me
palimin e skajeve

5. Bashkimi me
zgjerimin e vrimës

Bashkimi i dy ose më shumë
pjesëve me zgjerimin e vrimave me
kuposje apo lakim të skajeve

6. Bashkimi me
pjesët pjesërisht të
shtancuara

Në fund të theksohet që të gjitha operacionet themelore të paraqitura mund të ndahen në
një mori të tipave individual të cilët karakterizohen me një mori vetish dhe me distilimin
e pjesës se prodhuar, si dhe me llojin dhe vetitë konstruktive të veglës.

2.2. AGREGATIZIMI I OPERACIONEVE GJATE PËRPUNIMIT
LLAMARINËS në të FTOHTE

të

Pjesët e punuara nga llamarina zakonisht nuk mund të punohen me aplikimin e vetëm një
operacioni themelor nga pika 01.02, derisa punimi i disa operacioneve themelore të cilat
veç e veç janë të zhvilluara në numrin me të madh të rasteve nuk ka arsyetim ekonomik.
Andaj zakonisht shfrytëzohet metoda e kombinimit të përpunimit në të cilën paraqiten dy
ose me shumë tipa individual të operacioneve.
Për punimin e kombinuar në të cilin në një vegël në mënyrë të caktuar agregatizohen dy
ose me shumë operacione elementare është e mundshme sipas karakteristikave
teknologjike të klasifikohet në tri grupe:
(I)

Në kombinimin e operacioneve me ndarje (shtancimi, shpimi, prerja me
gërshërë),

(II)

Në kombinimin e operacioneve me ndryshimin e formës (kuposja, deformimi
ose ngjeshja, lakimi i teheve etj), dhe

(III)

Në kombinimin e operacioneve me ndarje dhe me ndryshimin e formës.
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Renditja e operacioneve individuale gjate kombinimit të përpunimit të kombinuar mund
me këtë rast që të konstatohet në tri mënyra: (I) paralele, (II) rendore dhe (III) përpunimi
paralel – serik.
Te përpunimi paralel për një hap të presës dhe një vendosje të detalit që punohet në prese
bëhen disa operacione të ndryshme (p.sh. vegla e kombinuar për shpim dhe shtancim dhe
kuposje ose për lakim dhe shtancim).
Në përpunimin serik ose rendor bashkohen disa operacione elementare të cilat i kryejnë
organet punuese të veçanta (shtancuesit, patricët, shtancuesit me forma të ndryshme) dhe
në disa pozicione punuese të veglës dhe për disa hapa të presës, me ç’rast behet lëvizja e
materialit nga një pozite punuese deri te pozita tjetër, derisa për secilin hap punues presa
përfundon një cope punuese (p.sh. instrumenti me shumë tehe prerëse për shtancim të një
pas njëshëm).
Përpunimi serik – paralel paraqet kombinimin e përpunimit serik dhe paralel në të njëjtën
vegël.
Gjithsesi që ekzistojnë mundësi shumë të gjera të kombinimit të operacioneve të
ndryshme, çka vështirëson që të aplikohet klasifikimi universal i përpunimit të
kombinuar. Duke filluar, nga forma e deformimit themelor dhe llojit të detalit që
përpunohet është e mundshme që p.sh. të behet ndarja në përpunimin e kombinuar të
detaleve që përpunohen në (I) të rrafshëta, të përpunuar me ndarje, (II) të lakuar, të
përpunuar me ndarje dhe me lakim, dhe (III) boshe, të përpunuar me ndarje, kuposje ose
me ngjeshje.

2.2. DISA VËREJTJE NË VROJTIMIN NË PIKËPAMJE TË
APLIKIMIT TË PUNËS DHE TEKNOLOGJITETIT TË PJESËVE
TË PUNUARA NGA LLAMARINA
Para qasjes në konstruktimin e punimit të veglës për përpunim të llamarinës është e
domosdoshme që në fazën e përgatitjes të bëhen shqyrtimet në vijim:
(I) Konfirmimi i klasës se kualitetit. Sipas rekomandimeve gjermane të gjitha veglat për
përpunim të llamarinës është e mundshme të klasifikohen në tri klase të kualitetit:
Kualiteti I: veglat me saktësi me të madhe per pjese me toleranca të ngushta të
përpunimit dhe për sasi të çfarëdoshme të pjesëve të punuara, përpos tjerash këto vlera
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karakterizohen

me

udhëzim

shtyllor

(vegla

të

mbyllura).

Kualiteti II: me saktësi të mesme, për pjese të saktësisë se mesme dhe për sasi të mesme,
pa udhëzim shtyllor, mirëpo me pllakën udhëzuese (vegla të mbyllura).
Kualiteti III: veglat me të thjeshta për pjese me saktësi të vogël dhe me sasi të vogël, i
mundshëm është aplikimi dhe i veglave ndihmese të ndryshme (vegla gjysme të hapura
dhe të hapura).
Theksohet që gjate përcaktimit të përkatësisë se veglës të një klase nuk duhet çdo here të
jete përcaktues çmimi i veglës ose sasia e prodhuar, mirëpo edhe kërkesa në saktësinë e
detaleve që përpunohen: p.sh., nëse është fjala për disa pjese të palëvizshme të cilat
punohen në sasi të vogla mund t’i përgjigjet vegla III, ndërsa për sasi me të mëdha vegla
e klasës II, derisa pjesa e lëvizshme në të njëjtën makine ose pajisje nevojitet me siguri të
shfrytëzohet vegla e klasës së I të saktësisë.
(II) Vërtetimi i tolerancave të pjesës që punohet. në parim edhe të pjesët e punuara me
përpunim në të ftohte të llamarinës vlen edhe sistemi i tolerancave dhe i tërësive sipas
standardit ISO përkatësisht sipas standardeve evropiane. Mirëpo, para prurjes se vendimit
definitiv nga ana e konstruktorit nevojitet, që ngjashëm sikur që rasti të konstruktimi i
pjesëve për përpunimin me prerje, të konsultohet inxhinieri prodhues – specialisti për
përpunimin e llamarinës, duke pasur parasysh pajtueshmërinë funksionale dhe mundësitë
përkatësisht ekonomicitetin e përpunimit marre parasysh në çmimin e larte të përpunimit
plotësues eventual të nevojshëm. Ky problem me tutje do të shtjellohet.
(III)Vërtetimi i materialit të detalit që përpunohet. Zakonisht gjate konstruktimit humbet
nga vëzhgimi faktori material, derisa është e qarte sipas shqyrtimeve të mëtutjeshme nga
të cilat është me rëndësi ekonomike në forme të operacioneve kursimi në këtë çështje.
Konstruktori në shumicën e rasteve nuk njeh në mase të mjaftueshme tekniken e
përpunimit të llamarinave, ndërsa në veçanti operacionet të cilat mundësojnë nga
materiali me i dobët mund të punohet pjesa adekuate: p.sh., me zvogëlimin e trashësisë se
llamarinës, ndërsa me aplikimin e përforcimeve mire të studiuara (brinjëve, teheve të
përforcuara) është e mundshme të zvogëlohet pesha e pjesës edhe deri në 30% për fortësi
të njëjtë dhe ngurtësi të njëjtë. Pasi që aplikimi i pjesës është i përvetësuar për zgjedhjen
e materialit të detalit që punohet nevojitet që të merret parasysh p.sh. edhe përbërja
kimike, vetitë sipërfaqësore, përpunimi termik edhe ndërtimi kristalor, pastaj eventualisht
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mundësi që llamarina e fisnikëruar për kuposje të thelle zakonisht të zëvendësohet me
llamarinën për kuposje, në parim, çka është operacion me i vështirë (p.sh., thellësia e
madhe e kuposjes ose shpejtësia e operacionit) andaj me rëndësi është vërtetimi optimal i
llamarinës, si dhe është e domosdoshme që në fazën e konstruktimit të realizohet
bashkëpunimi i ngushte me specialistet përkatës.
(IV)Sasia e pjesëve me problemin e transportit. Madhësia e serisë nuk varet në parim
vetëm nga sasia e tërësishme e pjesëve të nevojshme dhe klasa e veglës, por edhe nga
forma finale e pjesës bazuar në transport dhe në deponim. Përpos vendosjes se
vështirësuar dhe transportit të pjesëve të lakuara dhe të zgjatura në krahasim me pjesët e
rrafshëta, andaj është edhe problemi i mbrojtjes nga dëmtimet, në veçanti nëse është fjala
për pjese të cilat kalojnë përmes përpunimit shumë të pastër, prandaj të tilla duhet edhe të
mbrohen. Duke pasur parasysh mundësinë e prodhimtarisë në zinxhirin makinerik, edhe
këtu nevojitet konsultimi i specialistëve rreth organizimit optimal të rrjedhjes.
(V) Masat konstruktive për lehtësimin e operacioneve të mëtutjeshme. Është e dobishme,
kur dhe është e mundshme, që në mes të operacionit në pjesët nga llamarina të kryhen
disa përndryshe funksionalisht të panevojshme, mirëpo për lehtësim të operacionit të
mëtutjeshëm, veprime të dobishme. Si shembull tipik mund të shërben punimi i vrimave
për përcaktimin e pozitës se shiritit me aplikimin e pykave konike në përpunimin ne
shumë faza, e po ashtu edhe punimin e elementeve lokale të përshtatshme (mbështetësve
të ndryshme) për përcaktimin e pozitave të pjesëve nga llamarina të cilat në mënyrë
plotësuese saldohen, me çka mundësohet aplikimi i pajisjes se thjeshte ndihmese për
bashkim. Me tutje, zakonisht mund të vij deri te ngjitja reciproke e llamarinave të prera
çka mund të sjell deri te thyerja e vegles, punimi i ngritjeve shtese të cilat shmangin
ngjitjen mund të eviton këtë rrezik.
(VI) Zgjedhja e tipit të makinës. Me rëndësi është që për lendet ose objektet punuese të
dhëna paraprakisht të vërtetohet tipi ose grupi i makinës, me ç’rast vlen të merren
parasysh operacionet të cilat rrjedhin nga procesi teknologjik: nëse p.sh. kërkohet që të
kryhet rrafshimi i fundit të pjesës se presuar ose të punuar me kuposje, nuk mund të
aplikohet presa fraksione ose presa me leve, por se presa hidraulike, bazuar në forcën
maksimale të nevojshme në fund të hapit punues. Si çështje organizative parashtrohet
përputhshmëria

e

ngarkesës

se

makinës
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me

planet

e

terminuara.

(VII) Aplikimi i veglave standarde, universale dhe tipike. Bazuar në rëndësinë gjenerale
të tipizimit dhe të standardizimit në përmirësimin e efekteve tekniko-ekonomike për
përpunim në përgjithësi, andaj edhe për lëmine e përpunimit të llamarinës në të ftohte,
mundësia e aplikimit dhe e zhvillimit të familjes se veglave tipike, pastaj veglave
grupore, si dhe tërësive të normalizuara (p.sh. kutive universale, udhëzueset dhe pllakat
themelore me mundësi të punimit të organeve punuese specifike) paraqesin interes të
veçante.
Derisa disa çështje të theksuara ende nuk janë në mënyrë detale të trajtuara, me aplikimin
praktik të cilat jepen dhe paraqitjen e tyre në forme të pasqyrës tregojnë në
domosdoshmërinë dhe vendosjen në fazën e përgatitjes, duke përfshirë edhe përpunimin e
pajisjes përkatëse teknologjike për prodhimtari të re.
Në veçanti, mirëpo, vëmendje meritojnë problemi i teknologjisë se pjesëve të cilat
punohen nga llamarina. Pa dyshim është që racionalizimi me i mire në prodhimtari mund
të realizohet vetëm atëherë kur konstruktimi i pjesës se dhënë është ashtu i rregulluar që
të mundëson përpunimin me të thjeshte dhe me ekonomik, çka ka për pasoje që
teknologjia e konstruktimit të parashtrohet si parakusht me i rëndësishëm për realizimin e
efekteve prodhuese të volitshme. Me këtë rast është e nevojshme që të plotësohet kërkesa
teknike dhe eksploatuse e konstruksionit, sikur që janë (I) përshtatja e plote e kushteve të
funksionit për afatin e parapare, (II) sigurimi i fuqisë se nevojshme, ngurtësisë dhe
faktorëve tjerë mekanik gjate peshës minimale, (III) sigurimi i saktësisë specifike dhe
zëvendësimit, dhe (IV) përputhshmëria me kushtet e veçanta fizike, kimike dhe kushtet
tjera.
Treguesit individual themelor të teknologjisë munden që në këtë mënyrë të klasifikohen:
(I) shpenzimi me i vogël i materialit, (II) numri me i vogël i operacioneve të
komplikuara, (III) eliminimi i përpunimit mekanik plotësues, (IV) pajisja minimale e
nevojshme dhe sipërfaqja punuese, (V) mundësia e shfrytëzimit të punëtorëve me
kualifikim me të ulet, (VI) rritja e prodhueshmërisë se operacioneve individuale dhe të
repartit në tërësi, dhe (VII) rritja e qëndrueshmërisë se veglës.
Treguesi i përgjithshëm i teknologjisë shndërrohet në kushte të cilat sjellin deri te çmimi
minimal i kostos se detalit që përpunohet të fituar me përpunimin e llamarinës në të
ftohte. Madhësia dhe raporti i formimit të çmimit të kostos (shpenzimet e materialit dhe
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shpenzimet e punës, me elementet e tyre), mirëpo, nga madhësia e serisë, andaj edhe
kuptimi i teknologjisë ngushte është i lidhur me serine e produktit. Teknologjia e
konstruksionit për kushtet e prodhimtarisë se serisë se vogël mund që të jete jo
teknologjike për serine masive dhe anasjelltas.
Në shumicën e rasteve përpunimi i llamarinës në të ftohte është kriteri kryesor i
teknologjisë se konstruksionit shpenzimi me ekonomik i materialit gjate numrit me të
vogël të operacioneve dhe zvogëlimi me i madh i pjesëmarrjes se punëtorit.
Mund të tregohet që në strukturën e çmimit të kostos se pjesës se gatshme materiali
reproduktues paraqet 60-80%, si dhe me shume, çka njëkohësisht mundësohet konstatimi
që gjate formimit të çmimit zvogëlimi i shpenzimit të materialit vetëm për 10% për efekt
është i barabarte me zvogëlimin e të gjitha operacioneve për 3-4 here.
Kërkesa teknologjike në konstruksion të pjesës se përpunuar në të ftohte nga llamarina
është e mundshme të renditen në tri mënyra:
(I)

Vetitë mekanike të materialit fillestar (parafabrikatet) duhet qe, pranë
përshtatjes me kërkesat në fortësi dhe në ngurtësi të detalet e gatshme të jene
të përshtatura procesit të ndryshimit të formës dhe karakterit të deformimit
plastik. Duhet të testohen mundësitë e aplikimit të materialit me të dobët dhe
njëkohësisht me plastik pasi që gjate përpunimit shfaqen edhe sforcime.

(II)

Është e domosdoshme që të anohet nga krijimi i konstruksioneve me të lehta
me aplikimin e elementeve për përforcim (brinjëve, skajet e përforcuara etj)
dhe me zëvendësimin e profileve standarde me të renda, me profile të
cilindruara në të nxehte me të lehta nga llamarina. Këtu, mirëpo, dallohen
mundësi të mëdha të cilat në lëmine e profileve të lehta mundësojnë
operacionet e ekstradimit, duke u bazuar në mundësinë e fitimit të profileve te
mbyllura andaj edhe me të forta në krahasim me cilindrimin në të nxehte dhe
mundësinë e ndryshimit të trashësisë se mureve, sipas kërkesave të
qëndrueshmërisë se konstruksionit në krahasim me llamarinën.

(III)

Konfigurimi i pjesëve duhet të mundësoj shfrytëzimin me të volitshëm të
llamarinës, me prerje me mbeturine minimale ose pa mbeturine. Nëse
mbeturina është e domosdoshme, është e dobishme që të këtë forme e cila i
përshtatet ndonjë detalit tjetër që do të punohet ose që të parashikohet edhe
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shfrytëzimi i saj në ndonjë mënyrë tjetër. Është e nevojshme, me tutje, të
përshtatet që gjatësia e shiritit nga i cili operacioni kryhet në me shumë hapa
gjate lëvizjes se saj përmes veglës.
(IV)

Është e domosdoshme të zvogëlohet dhe të unifikohet asortimani i llojeve të
aplikueshme dhe trashësia e llamarinave.

(V)

Duhet të anohet aplikimit të gjere se teknologjisë se konstruksionit të punuar
me saldim të pjesëve në të ftohte të punuar nga llamarina në vend të pjesëve të
punuar me derdhje dhe farkëtim.

(VI)

Duhet të anohet me zvogëlimin e numrit të pjesëve të veçanta me
zëvendësimin e tyre, ku kjo është e mundshme, të punuara të tera, çka
zakonisht sjell deri te ekonomiciteti me i mire i metalit. Gjithsesi që këtu
duhet zgjedhur kompromisi optimal në mes të thjeshtësisë se pjesës dhe
zvogëlimi i numrit të pjesëve të veçanta, pasi që konfigurimi shumë i
ndërlikuar kërkon shumë material dhe si të tilla pushojnë të jene edhe
teknologjike.

(VII) Është e dëshirueshme që sa me shumë të shfrytëzohen metodat e bashkimit të
pjesëve në përpunim në të ftohte.
(VIII) Tolerancat e pjesëve të cilat punohen nga llamarina duhet t’i përgjigjen
saktësisë ekonomike e cila mund të realizohet, ndërsa në rastin e kërkesave të
shtuara duhet të aplikohen edhe operacionet plotësuese si drejtimi, rrafshimi,
kalibrimi etj.
Pasi që me tutje do të paraqiten edhe veglat të cilat bazohen në vegla për shtancim të cilat
me tutje do të japin karakteristikat specifike për veglat e tjera, si shembull jepen disa
vrojtime themelore në pikëpamje të kërkesave teknologjike themelore në konstruksionin
e pjesëve të fituara me shtancim dhe me shpim:
(I)

Nevojitet që t’i shmangemi konfigurimit të ndërlikuar me prerje të ngushta dhe të
gjata (p.sh., gjerësia me e vogël se 2mm).

(II)

Tek aplikimi i pllakave jo të ndara (te tera) për shtancim dhe shpim nevojitet që
rrumbullakimi kalimtar në qoshe të konturës të jete r≥0.5s, me ç’rast s=trashësia
e llamarinës, nëse pllaka për shtancim është e ndare, rrumbullakimi kalimtar nuk
është i domosdoshëm.
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(III)

Duhet t’i shmangemi pjesëve gjerësia e të cilave b do të jetë me e vogël në
krahasim me gjatësinë dhe trashësinë e llamarinës d.m.th. është e nevojshme që
b≥3s.

(IV)

(V)

Preferohet që diametri me i vogël i vrimës i cili fitohet me shtancim në varësi nga
s mos të jete me e vogël se vlerat e dhëna në tabelën në vijim:
Tabela 2.3. Vlerat e preferuara për diametrin minimal të vrimës të punuar me
shtancim
Shtancuesi
Materiali
I lirë
I udhëzuar
Çeliku i fortë

1.3 s

0.5 s

Çeliku i butë

1.0 s

0.35 s

Aluminiumi

0.8 s

0.30 s

Tekstoliti e ngjashëm

0.4 s

0.30 s

Distanca me e vogël në mes të skajit të konturës gjate shtangimit nga skaji i
shiritit preferohet që të mos jete me e vogël se 1.0s për profilin e lakuar dhe 1.5s
për profilin drejtvizor paralel me skajin e shiritit.

(VI)

Nuk është i lejuar punimi i vrimave në zonën e pjesës e cila me vone do të jete e
nënshtruar lakimit, distanca me e vogël a nga skaji i vrimës deri te vendi i lakimit
duhet të jete a  r + 2 s , ku r=rrezja e lakimit,

(VII) Nëse në fund ose në balle të pjesës paraprakisht të kuposur në operacionin e
mëtutjeshëm behet shtancimi i vrimës, është e lejuar distanca c nga muri dhe
është c = r + 0.5s, Ku janë r=rrezja e rrumbullakimit kalimtar në fund të enës se
kuposur.
(VIII) Distanca b në mes të dy vrimave gjate shtancimit të përnjëhershëm duhet të jete
b  (2 − 3) s.
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3.0. BAZAT THEMELORE PËR KONSTRUKTIM TË
VEGLËS
Duke filluar nga shqyrtimet paraprake është e mundshme që në hyrje të konstruktimit të
veglës për përpunimin e llamarinës të shqyrtohet edhe klasifikimi i veglës sipas (I) bazës
teknologjike (lloji dhe renditja e operacionit), (II) bazës konstruktive (mënyrës se
drejtimit të pjesës se lëvizshme drejt pjesës se palëvizshme të veglës e ngjashëm) dhe
(III) bazës eksploatuse (mënyrës se lëvizjes se pjesëve punuese ose të shiritit dhe
udhëzimit të copave të gatshme dhe të mbeturinave), me ç’rast disa vrojtime janë të
dhëna me herët (p.sh. për veglat e thjeshta ose një operacionale me një ose me shumë
tehe, veglat e kombinuara shumë operacionale dhe nga ana tjetër dhe mënyra e
agregatizimit – përkatësisht renditjes se operacioneve elementare në renditjen kohore –
vegla shumë pozicionale), derisa në shqyrtimin e mëtutjeshëm do të jepen edhe çështje
tjera. Po ashtu do të jepen edhe sistematizimi i pjesëve tipike të veglave, sikur edhe
udhëzimet e përgjithshme për renditje dhe tapat e projektimit të veglës.

3.1. TIPAT E VEGLAVE PËR PËRPUNIMIN E LLAMARINËS SIPAS
BAZËS KONSTRUKTIVE DHE EKSPLOATUESE
Sipas karakteristikave konstruktive të veglës për përpunim të llamarinave në të ftohte
veglat ndahen në dy grupe, (I) veglat pa udhëzuese dhe (II) veglat me udhëzuese. Duke
marre si baze veglën një pozicionale të thjeshte pa udhëzuese dhe me pllake, përkatësisht
me udhëzim shtyllor munden që në pikëpamje të drejtimit të udhëzimit të klasifikohen
tipat e veglave në mënyrë si është paraqitur në tabelën 3.1.
Tek të gjitha këta tipa të veglave fjala është për parimin e njëjtë të pjesëve themelore,
derisa dallimi, kryesisht te organet punuese rrjedh nga karakteristikat teknologjike të
procesit. Skemat me pjesët themelore të veglave një operacionale është e dhënë në
figurën 3.1, me ç’rast nga ana e majte është e paraqitur pllaka, nga ana e djathte drejtimi
me shtylla, ndërsa organet punuese përkatësisht veglat për shtancim (tek llojet tjera të
përpunimit do të jete patricë, herësi ose formuesi, ndërsa në vend të pllakës për shtancim
(pllaka) për kuposje ose formuesi i poshtëm matrica).
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Tabela 3.1 Klasifikimi i tipit të veglës për punimin e llamarinës
Tipi i veglës
Për shtancim/shpim të pjesëve të mëdha nga
materiali i trashë me larguesin në bazamentin e

1. Vegël e hapur

presës, për lakim të thjeshtë she kuposje në
prodhimtarin e serive të vogla

2.

E

larguesin

hapur

me

e

pa

hapur

me

Për shtancim/shpim të pjesëve nga materiali i
trashë në prodhimtarin e serive të vogla

lëvizshëm

3.

I

Për shtancim/shpim të pjesëve të rrafshëta nga
materiali i hollë dhe ekskluzivisht për kuposje të

larguesin elastik

thjeshtë

4. Me udhëzuese me

Për shtancim/shpim të pjesëve me forma të

pllakë

thjeshta në prodhimtarin serike

Për shtancim/shpim, lakim dhe kuposje të pjesëve
5. Me udhëzuese me

të rënda me formë të ndërlikuar në prodhimtarin

shtylla

serike dhe çfarëdo pjese në prodhimtarin e serive
të mëdha dhe masive

Theksohet që përpos pesë tipave themelor të veglave nga tabela paraprake kemi edhe
vegla të mundshme me pllaka shtyllore të kombinuara me udhëzim, derisa sot praktikisht
janë të braktisur mënyrat me udhëzueset me zgjerim cilindrik me vazhdim të organit
punues të lëvizshëm.
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Qafa apo doreza për lidhje
me makinësn presuese
Mbajtësi i dorezës apo qafës
Mespllaka
Mbajtësi i
shtancuesit

Shtancuesi

Shtylla udhëzuese
Pllaka për
udhëzim

Larguesi i llamarinës
Udhëzuesja e shiritit të
llamarinës

Udhëzuesja e
shiritit të llamarinës

Pllaka për shtancim

Kufizuesi
Pllaka themelore
Figura 3.1. Skema e veglës njëpozicionale për shtancim me udhëzuese me pllaka (majtas)
dhe udhëzuese me shtylla (djathtas)

Nëse sipas asaj që u cek me lart për elementet punuese të lëvizshme (shtancuesit,
shpuesit, patricë për kuposje, patricë për përpunim me ngjeshje) dhe elementet punuese jo
të lëvizshme (bllok për shtangim, kuposje, lakim ose për përpunim me ngjeshje)
aplikohet termi i përbashkët i organeve punuese të veglës, numri i tyre në një vegël mund
të jete i ndryshëm, në varësi nga konstruksioni dhe teknologjia e pjesës e cila përpunohet.
Vegla e hapur pa udhëzuese (tipi 1,2 dhe 3 nga tabela) është e thjeshte për punim, me
peshe me të vogël dhe dimensione gabarite me të vogla, mirëpo ekzistojnë vështirësi
gjate vendosjes në prese, është e rrezikshme gjate punës dhe ka qëndrueshmëri me të
vogël, shfrytëzimi i saj është i kufizuar kryesisht në prodhimtarinë individuale dhe të
serive të vogla.
Veglat me udhëzuese (tipat 4 dhe 5, si dhe kombinimi i këtyre të dyjave) janë me të
thjeshta dhe me të sigurta në shfrytëzim, kane qëndrueshmëri me të larte, mirëpo janë me
të komplikuara dhe me këtë janë me të shtrenjta për punim. Aplikimi i tyre kalon në
prodhimtarinë serike, prodhimtarinë masive dhe seri të mëdha, derisa veglat me shtylla në
krahasim me udhëzueset me pllake janë me të përshtatshme dhe me të qëndrueshme.
Në pikëpamje të shfrytëzimit, d.m.th. lëvizjes dhe largimit të materialit eshte e
mundshme të aplikohet edhe ndarja sipas pllakave (I) mënyrës se lëvizjes ndihmese dhe
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mbajtjes se materialit, (II) mënyrës se largimit të copës punuese të gatshme dhe (III)
mënyrës se largimit të mbeturinës.
Sipas mënyrës se prurjes dhe mbajtjes se materialit janë të mundshme dalja në vegla me
lëvizje manuale dhe automatike (mekanizmi i cili mundëson lëvizjen automatike mund të
jete pjese e veglës ose e makinës presuese). Ndarja e pare reciprokisht dallohet sipas
zgjedhjes konstruktive të mjetit për lokalizëm përkatësisht mbajtje (shtrëngim dhe
fiksim), ndërsa tjetri sipas mënyrës se drejtimit automatik të shiritit ose copave të lendes
se pare paraprakisht të prera.
Kur është në pyetje mënyra e largimit të copave të gatshme, është e mundshme që të
aplikohet edhe rënia gravitacionale e copave përmes vrimës në pllakën themelore, kthimi
i copës punuese në shirit dhe largimi nga ajo si dhe kthimi i copës punuese në sipërfaqen
e epërme të organit punues jo të lëvizshëm të veglës me drejtim manual ose automatik.
Mbeturina mund të largohet nga vegla në forme të mbeturinës se llamarinës ose të shiritit
(zakonisht në shembullin te shtancimi), në mënyrë manuale (kryesisht te pjesët e mëdha),
me rënien për shkak të gravitacionit përmes veglës (te shembulli gjate prerjes), ose
përmes veglës (shpimit, ndërsa në kushtet e prodhimtarisë masive është i mundshëm
aplikimi automatik i zgjedhjeve me aplikimin e zgjedhjeve mekanike, me susta dhe
pneumatike).

3.2. SISTEMATIZIMI I PJESËVE TIPIKE TË VEGLËS
Te gjitha elementet përbërëse të veglës për përpunim të ftohte të llamarinës mund të
ndahen në dy grupe themelore dhe një grup ndihmës:
(I)

pjesët për destinim teknologjik dhe drejtpërdrejt marrin pjese në
ekzekutimin e operacioneve teknologjike dhe vjen në kontakt me
materialin e copës punuese. Këto pjese munden po ashtu të ndahen në tri
nëngrupe:
a. organi punuese (shpuesi, shtancuesi, patricë për kuposje, patricë për
përpunim me ngjeshje, pllaka për shtangim, kuposje, lakim, përpunim
me ngjeshje, thikat dhe prerësit e ndryshëm), marrin pjese në
ekzekutimin e operacionit të dhënë,
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b. pjesët për lokalizim (kufitar, thikat anësore, për përcaktimin e hapit,
kunjat konike për drejtimin e shiritit, udhëzuesit, shtypësit anësor),
përcaktojnë pozitën e drejt të copës punuese për kohen e ekzekutimit
të operacionit të dhënë dhe
c. pjesët për mbajtjen dhe distancimin e detalit që punohet (copës
punuese, mbajtësit të llamarinës, larguesit, herësit), mbajnë pjesën për
kohen e operacionit dhe pastaj e largojnë.
Pjesët e karakterit konstruktiv – detyra e tyre është që të mbajnë të gjitha

(II)

elementet e veglës në një tërësi. Edhe ato mund të ndahen në tri nëngrupe:
a. mbështetësit dhe mbajtësit (pllakat, dorezat, mbajtësit e organeve
punuese, kufizuesit e hapit), shfrytëzohen gjate motivit të pjesës
teknologjike dhe për mbajtjen e forcës punuese,
b. pjesët për drejtim dhe udhëzim (shtyllat, bokolat, pllakat për udhëzim),
mundësojnë udhëzimin e pjesëve të lëvizshme të veglës, dhe
c. pjesët shtrënguese dhe pjesët tjera (bulonat, dadot, kunjat, sustat,
shtrëngueset, etj) – përdoren për lidhje reciproke të pjesëve të veglës
dhe për forcimin e veglës për makinën presuese.
(III)

Grupi i pjesëve ndihmese – qëllimi i tyre është p.sh. që të shndërrojnë
lëvizjen vertikale në horizontale të organeve punuese të lëvizshme
(mekanizmin me pyke, bregore ose me gunga dhe leva, njësia ndërtuese
konstruktive) ose për rregullimin e tyre nëse janë të ekzekutuar si
elemente të lëvizshme.

3.3. RENDITJA DHE ETAPAT E PROJEKTIMIT TË VEGLËS
Procesi i projektimit të veglës mundet (duke mos hyr në këtë rast edhe detali) të ndahet
në katër etapa në vijim:
(I)

zgjedhja e tipit të veglës të gjitha karakteristikave të tyre me përputhshmëri
me punimin e drejt paraprak,

(II)

ekzekutimi i llogaritjeve të nevojshme,

(III)

punimi konstruktiv i tërësisë se veglës me specifikacion, dhe
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(IV)

punimi i vizatimit të pjesës.

Në etapa dhe renditjen e projektimit mund të ndikon në mase të dukshme seria e
prodhimit, shkalla e organizimit të përgatitjes se prodhimtarisë dhe ekzistimi i standardit
dhe konstruksioneve tipike të veglave (ne tërësi ose të nën tërësive individuale dhe
grupe). Shkalla e lart e organizimit të përgatitjeve mundëson p.sh. vetëm punimin e
vizatimeve të tërësive me dimensionet e nevojshme, zgjidhjet tipike konstruktive
shpejtojnë projektimin, e cila kalon atëherë në kompozimin e zgjidhjeve standarde, dhe
në punim standard.
Përpos llogaritjes specifike të forcës dhe punës për operacione të ndryshme të cilat janë të
njohura edhe me herët ose, kryesisht versionet e thjeshta, bartet me tutje, me rëndësi
është të përcaktohen edhe qendrat e projeksionit të veglës të cilat barten në metodat
analitike ose metodat grafike të përcaktimit të qendrës se rëndesës të njohur në statika si
dhe llogaritja e forcës e njohur nga rezistenca e materialit, përkatësisht nga elementet e
makinave.
Bazuar në kërkesën strikte për shfrytëzimin me të mire të materialit, çka kushtëzon
pjesëmarrje të plotë të shpenzimeve të drejtpërdrejta të materialit në tërësinë e kostos se
produktit të gatshëm për pjesët e punuara me llamarine, prerja optimale ose renditja
optimale e detaleve të punuara në shirit ose në llamarine paraqet detyrën e cila kërkon
shpesh kombinim të dukshëm duke shfrytëzuar sipas nevojës edhe modele të detaleve të
përpunuara nga letra, në mënyrë që mbeturina të anohet drejt minimumit. Në këtë rast
mund të shfrytëzohet edhe kombinimi i dy e me shumë detaleve punuese nga i njëjti
shirit, nëse me këtë kursejmë materialin, ndërsa me rëndësi të madhe mund të jene edhe
ndryshimet e caktuara të formës se copes punuese në kuptimin e rritjes se teknologjisë.
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4.0 KARAKTERISTIKAT KONSTRUKTIVE TË
ELEMENTEVE TË VEGLAVE
Duke marre si shembull veglën për përpunim me shtangim, dhe me theksimin që në baze
të dhënave kemi të bëjmë edhe me operacionet tjera të përpunimit të ftohte të llamarinës,
në mënyrë sistematike janë të dhëna elementet kryesore të kësaj vegle: pllaka themelore,
doreza për lidhje të veglës për shtypësin e presës, mbajtësi i dorezës, mespllaka, mbajtësi
i shtancuesit (elementit punues lëvizës), shtancuesit (organit lëvizës punues), pllakës
përkatësisht bukoles për shtancim (elementi jo lëvizës punues), pllakës dhe udhëzueses
shtyllore, udhëzueses për shirit dhe llamarine dhe kufizuesit të llamarinës se shiritit.

4.1. PLLAKA THEMELORE
Pllaka themelore paraqet elementin baze të veglës për përpunimin e llamarinës dhe
përmes saj vegla drejtpërdrejt shtrëngohet në tavolinën e makinës presuese. Derisa për
veglën për seri me të vogla dhe gjate ngarkesave me të vogla të pllakës themelore pllaka
mund edhe të mungoj, ndërsa arka lidhet për tavoline, për seri të mëdha, dhe gjate
ngarkesave me të mëdha (ne veçanti në rastin e ndjeshmërisë se madhe të pllakës për
shtancim në lakim) pllaka është e domosdoshme. Pasi që pllaka themelore përpos detyrës
që të shërben për mbështetje të veglës dhe fiksimin e saj në tavolinën e makinës presuese
kontribuon edhe në ngurtësi, është e nevojshme që trashësia e saj të jete e dukshme: për
kushtet normale preferohet që të jete 22mm. Duhet që përreth 30mm të distancohet nga
arka, çka mundëson lidhjen për tavolinën, derisa zakonisht punohet copa për shtrëngimin
me ane të filetave ose bulonave, është i mundshëm po ashtu aplikimi i levave shtrënguese
(dorezave). Me qellim të lokalizimit të drejt në tavolinën e makinës është e mundshme që
nga ana tjetër e pllakës themelore të punohen kanalet, çka mundëson përcaktimin e
pozitës të pykave. Në rastin që është parapare distancimi i detalit punues ose lakimi i
mbeturinës me ane të gravitacionit përmes veglës, në pllake duhet të jete e punuar edhe
vrima përkatëse. Si material për përpunimin e pllakës preferohet që të jete çeliku
konstruktiv me fortësi 40kN/cm2.
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4.2. DOREZA PËR LIDHJEN E VEGLËS PËR SHTYPËSIN E
MAKINËS PRESUESE
Sipas referencave gjermane në dy tabelat në vijim jepen të dhëna për versionin (I) pjesës
se dorezës e cila përfaqësohet në vrimën e shtypësit të makinës presuese (II) dhe pjesës se
dorezës e cila është e lidhur për mbajtësin e dorezës.
d
150

300

l

a

l1

aH7
900

b
Tip.I

Tip.II

Vrima në shtypës

Figura 4.1. Përforcimi i shtancuesit

Tabela 4.1. Dimensionet e përforcimit të shtancuesit sipas figurës paraprake
d
16
20
25
32
40
Doreza
(Qafa)
l
32
40
45
56
72
l1
34
42
48
60
75
Vrima
d1
M10
M12
M12
M16
M16
a
22
28
40
56
Prerje (vend
vendosja)
b
3
4
5
8
Për presa
me forcë
5
10
250
600
deri
Vërejtje: të gjitha të përmasat janë mm, forcat në kN

50
80
85
M20
70
10
1.500

Pranë të dhënave theksohet që tipi (I) i dorezës është me i sigurte, me ç’rast është me
rëndësi vendosja e sakte, tipi (II) është me i lire për punim (ne veçanti kjo është e
rëndësishme gjate serive të vogla), derisa vendosja e sakte duke u bazuar në element për
shtrëngim nuk është aq kritike. Zakonisht në aplikim të veglave për shtancim janë dorezat
me diametër 32 dhe 40mm.
Zgjidhja me dorezën e gozhduar ose e përforcuar me ane të pykës është jo e përshtatshme
duke marr parasysh që gjate goditjeve të forta të cilat zakonisht ndodhin gjate
operacioneve me presa lidhja mund të lirohet dhe të deformohet, andaj aplikimi është i
kufizuar në diametra deri 25mm.
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Për praktike është me i përshtatshëm përforcimi me ane të filetës dhe dorezës me
siguresën konike. Me këtë rast është e rëndësishme që për murin me trashësi 2-3 mm në
mënyrë që të jete e mundshme të sigurohet lidhja e nevojshme gjate deformimit elastik e
për shkak të demontimit të lehte është e nevojshme që fileta të lubrifikohet me vaj. Gjate
ndarjes me kunjat konike largohet përmes vrimës e punuar me doreze.
d

S+2

d3

S

S

d2H7

S

d2S6

S-1

d

S-1

d

d3
Qafa apo doreza e mbërthyer

Qafa apo doreza me filetë
me siguresën konike

Qafa apo doreza me mbështetëse
dhe me siguresën cilindrike

Figura 4.2. Lidhja e qafës

Tabela 4.2. Dimensionet e lidhjes së qafës sipas figurës paraprake
d
16
20
25
32
smin
18
d2
12
16
20
/
d3
M14
M16
M20
M24
Vërejtje: të gjitha përmasat në mm.

40
23
/
M30

50
/
M36

Montimi me ane të filetimit me mbështetësin dhe sigurimin me kunja cilindrike kërkon
që trashësia e mbajtësit të dorezës të jete me lartësi të mbështetjes (4-8mm) çka është e
mete përndryshe e zgjidhjes se mire.
Përpos zgjedhjeve të paraqitura është e mundshme që të behet edhe sigurimi me dadon
ose me bulonin me kupolën tërthore, derisa te vegla me dimensione me të vogla dorezat
normale punohen (me përpunimin me të shpeshte në torno) të tera me mbajtës, derisa
zakonisht është e mundshme që të përfshihet edhe shtuesi përkatësisht shtancuesi.
Vlen të theksohet që doreza duhet të gjendet në qendrën e forcave sulmuese në mbajtësin
e dorezës në mënyrë që t’i shmangemi pjerrtësisë apo prerjes se pjesës se lëvizshme dhe
të palëvizshme të veglës për shkak të momentit, zgjedhja gjendet në llogaritjen e forcave
për elementet individuale punuese të veglës me aplikimin e metodave analitike dhe
grafike për përcaktimin e qendrës renduese të zhvilluara në statike.
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4.3. MBAJTËSI I DOREZËS DHE MESPLLAKA
Nga arsyet konstruktive, duke përfshirë edhe mundësinë e montimit, si element i veçante
punohet mbajtësi i dorezës dhe mbajtësi i organit, derisa për shkak të kursimit në
materialin me kualitativ dhe mbështetjes me të mire të rrënjës (pjesës montuese) të
organit punues në mbështetje me të fuqishme në mes të mbajtësit vendoset mespllaka.
Mbajtësi i dorezës zakonisht punohet nga çeliku konstruktiv karbonik me fortësi
40kN/cm2, me ç’rast për diametër përkatësisht gjerësi të mbajtësit deri 125mm trashësia
minimale është 18mm, ndërsa përmbi këtë 23mm. Shtancuesi dhe shpuesi me diametër
me të vogël të cilët janë mjaft të tensionuar në presion me lehtesi në mënyrë plastike
deformohet mbështetet në sipërfaqen e mbajtësit, andaj zakonisht vendoset mespllaka nga
të dy anët e ratifikuar në llamarinën e çelikut, me ç’rast si me i përshtatshëm nuk është
treguar çeliku i kalitur porse çeliku me aftësi të mëdha me fortësi rreth 65 kN/cm2. Është
treguar me tutje qe nuk është racionale punimi i tere mbajtësit nga një material. Për
llamarina të holla trashësia e mespllakes është 3mm, për trashësinë 5-6mm. Ndërsa për
trashësi me të mëdha 5-6mm.

4.4. MBAJTËSI I ORGANIT PUNUES (SHTANCUESIT DHE
SHPUESIT)
Mbajtësi i shtancuesit punohet po ashtu nga çeliku konstruktiv karbonik me fortësi
40kN/cm2, me trashësi 10-18mm, është i mundshëm, të përvetësohet edhe trashësia
konstante deri 12mm.
Janë të zhvilluara disa mënyra të përforcimit të shtancuesit në mbajtësin në figurën 4.3.
Marr parasysh goditjet nga ngarkesat goditëse gjate shtancimit dhe ndryshimet e kahut të
veprimit të forcës gjate hapit (forca për shkak të heqjes se llamarinës përkatësisht shiritit),
nuk është e mundshme të sigurohet ekskluzivisht përndryshe me lidhjen e zakonshme të
presuar të shtancuesit në vrimën e mbajtësit, andaj sipas figurës 4.3, në aplikim janë
variantet (a), (b), (c). Derisa te zgjedhja (a) dhe (b) fjala është për zgjerimin e rrënjës se
shtacuesit (ne rastin e pare shkon nga plotësimi i formës konike me ane të deformimit
plastik, çka është me jo e përshtatshme), ndërsa te rasti (c) për sigurimin me ane të kunjes
tërthore, zgjedhja (d) ka të beje me shtancuesit e ndryshueshëm të siguruar me ane të

34

sustës me presionin e sferës, derisa varianti (e) mundëson lëvizjen e organit punues në
drejtim vertikal.

(a)

(b)

(c)

h>2s

(d)

Rrëshqitësi i lëvizëshëm
(e)
Figura 4.3. Mënyrat e përforcimit të shtancuesit/shpuesit në mbajtës

Në mënyrë që t’i shmangemi lakimit, varianti (b) mund të behet me dy pllaka me vrima
të ndryshme. Sigurimi me kunjin cilindrik ose konik (c) mundëson që per dallim nga
shtancuesi paraprak të aplikohet edhe mbajtësi nga poshtë, me ç’rast duke u bazuar në
lidhjen jo të ngurte të presuar në punën për shkak të ngarkesave goditëse vlen të sigurohet
seksioni tërthor i dyfishte i kunjas në qëndrueshmërinë në rrëshqitje. Edhe pse forca për
heqjen e shiritit (llamarinës) në mënyrë orientuese është rreth 10% e forcës se shtancimit,
për shkak të sigurisë preferohet përgatitja me 50% e forcës, gjate sforcimit të lejuar të
kunjas në rrëshqitje τlej ~ 40 kN/cm2. Përpos kësaj është e domosdoshme që gjate kësaj
zgjidhje gjerësia e mbajtësit të shtancuesit të jete e vogël në mënyrë që të mund të
vendoset kunja për sigurim.
Nëse është në pyetje shtancuesi (shpuesi) me dimensione me të vogla, është e
përshtatshme zgjidhja (d), dhe atë për shkak të ndërrimit eventual të organit punues të
shkatërruar, si dhe për shkak të mundësisë se ndërrimit ndryshimit të numrit, renditjes
dhe dimensionit të vrimës, për rastin e dyte shumë me rëndësi është që shpuesi sipas
nevojës të mund të mos përfshihet në pune çka mundëson edhe zgjidhja (e).
Pasi që për shpues të profiluar mund të jete i aplikuar edhe punimi i mbështetësve
përkatëse adekuate në mbajtës, normalisht punohen mbajtësit cilindrik me aplikimin e
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frezave speciale ose zdrukthave vertikal. Këtu theksohet edhe mënyra e përforcimit të
shtancuesit dhe shpuesit e zhvilluar në Shtetet E Bashkuara të Amerikës me aplikimin e
legurave të plumbit, bismutit, kallajit dhe antimonit të njohur me emrin “Ceromatrixs”.
1

2

3

Figura 4.4. Përforcimi i shtancuesit/shpuesit me aplikimin e legurës Ceromatrix

Sipas figurës 4.4 në pllakën e llamarinës 1 e cila shërben si shabllon për organin punues
individual përforcohen me anën e filetave (edhe pse për shkak të saktësisë me të
përshtatshme do të ishin kunjat, çka, nuk është e zakonshme) dhe gjate vendosjes se
kornizës 2 në këtë tërësi behet saldimi apo ngjitja me legurën 3. Pika e shkrirjes se
legurës “Ceromatrix” është 3900K, ndërsa temperatura punuese optimale 4800K ashtu që
nuk ka rrezik nga rikristalizimi i dëmshëm i trajtimit termik të organeve punuese. Është e
përshtatshme që mbajtësi i elementit punues (korniza) të paranxehet, derisa procesi i
ngurtësimit para mundësisë se aplikimit të veglës zgjat 10-15 ore. Gjate ftohjes me ane të
filetës bulonat largohen dhe hiqet llamarina ndërsa kornizat me organin punues të
përpunuar lidhet për tërësinë e mbajtësit të dorezës dhe mespllakes. Me qellim të
sigurimit me të mire nga rënia e organit punues mund të punohet me kanale aksiale dhe
radiale. Legura është në gjendjen punuese mjaft të ngurte dhe të forte, ndërsa e
përshtatshme është karakteristika e saj që zgjerohet gjate ftohjes (0.5-0.6 μm/mm), gjate
shfrytëzimit të veglës është e mundshme shkrirja e legurës.
Nga ku vërehet që i mundshëm është edhe përforcimi i legurës për shtancim në pllakën
për shtancim me aplikimin për legurën “Ceromatrix”.
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4.5. ORGANET PUNUESE LËVIZËSE (SHTANCUESIT DHE
SHPUESIT)
Me formën e vet shtancuesi (shpuesi) i përshtatet detyrës, me ç’rast zakonisht dhe
njëkohësisht me mire është që për llamarine të trashësisë të jete 2mm sipërfaqja ballore të
ratifikohet në mënyrë të rrafshet, normale me drejtimin e hapit punues. Në figurën 4.5
janë paraqitur format themelore të skajit punues të këtyre organeve, ku pranë ballit përpos
pjesës se përparme (a) për shtancues me të mëdhenj ratifikohet me thellim (b), e me këtë
që vetëm për material me të holle thellimi kalon deri te tehet prerëse, derisa për material
me të trashe mbetet një skaj i dukshëm (“fazeta”). Retifikimi i thellimit nuk bën të sjell
deri te zbutja përndryshe e organit punues të kalitur, kështu që për këtë arsye me e
përshtatshme është punimi i thellimit para përpunimit termik.

α
a)

b)

c)

2α
d)

e)

Figura 4.5. Forma të ndryshme të skajit punues të shtancuesit/shpuesit

Tek veglat e mëdha sipërfaqja punuese punohet me pjerrtësi njëanësor (c) ose dyanësor
(d), me këndin α≤40 çka ndikon në zvogëlimin e forcës se shtancimit. Me këtë rast
pjerrtësia anësore është me i lehte për punim, ndërsa ekziston problemi i komponentëve
anësore të rezistencës.
Për punime shumë të vrazhda të shtancimit në disa vegla shfrytëzohet përpunimi konik i
shtancuesit (e), mirëpo kjo zgjedhje braktiset për shkak të konsumit të madh.
Për foli shumë të holla metalike dhe jometalike shfrytëzohet i ashtuquajturi shtancuesi
bosh (thika) sipas figurës 4.6 e cila funksionon pa pllakën për shtancim, me nënshtresën
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nga ndonjë material relativisht i bute (metali i bute, druri i forte). Forma a shfrytëzohet
për punimin e formës rrethore, forma b për shpim. Për të dyja format mbeturina është nga
ana e pjerrtesimit. Forma c me pjerrtësi të dyfishte është e përshtatshme për punimin e
hermetizuesve nga letra. Konstruksioni d paraqet formën kalimtare e cila shërben për

3mm

prerjen e membranave të holla dhe folieve metalike.

a)

b)

c)

0.5mm

d)

Figura 4.6. Shtancuesit bosh

Zvogëlimi i forcës maksimale gjate shtancimit mund, nen supozimin e punës se njëjtë të
shtancimit, të arrihet me rritjen e rrugës se shtancimit: nga njëra ane është me
pjerrtësimin e cekur të organit punues, ndërsa nga ana tjetër është me punimin e organit
punues me gjatësi të ndryshme, me depërtimin gradual të tij me kontaktin punues gjate
lëshimit të shtypësit të presës. Në rastin e fundit vlen të jene parasysh së paku dy
probleme: I) organi punues me i madh duhet të paraqitet me veprim nga ai me i vogël, në
mënyrë që të shmanget rreziku nga thyerja e organit me të vogël gjate lëvizjes eventuale
të shiritit për shkak të veprimit të forcës anësore, dhe II) duhet të ekzekutohet renditja e
tille e veprimeve të organeve individuale që doreza çdo here të mbetet në qendër, në
mënyrë që të shmanget momenti.
Problem i dukshëm në eksploatimin e veglës për përpunimin me shtancim paraqet
mundësia e shkatërrimit të shtancuesit të holle. Siguria nga shkatërrimi zakonisht anohet
të sqarohet me zgjidhjen e instrumentit të materialit të veglës ose me kalitjen e drejte në
pikëpamje të ngurtësisë, mirëpo në shumicën e rasteve në pyetje është gabimi në
konstruksion, me ç’rast të rëndësishëm janë elementet e trashësisë dhe forca në rrëshqitje
e materialit të detalit që punohet, pastaj gjatësia, diametri dhe forma e shtancuesit, si dhe
fakti që vete shtancuesi ose shpuesi me tehun e mprehte prerës jep forcën nominale e cila
gjate topitjes rritet edhe 50%.
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Tri zgjidhje konstruktive të zakonshme të shtancuesit dhe të shpuesit për seksion të vogël
tërthor janë të dhëna në figurën 4.7, me ç’rast, pa u marr parasysh nevojat e aplikimeve
tjera të shpeshta dhe të dhënat anohen drejt zgjidhjes praktike që sipas mundësisë (ne
veçanti nëse llamarinat janë me trashësi me të mëdha) diametri i organit punues të mos

7

l

jete me i vogël sesa trashësia e llamarinës.

a)

b)

c)

d

Figura 4.7. Format konstruktive të shpuesit me seksion të vogël

Përforcimi me i thjeshte i pjesës konstruktive të organit punues është sipas figurës 4.7 (a),
derisa zgjidhja (b) edhe me e komplikuar për përpunim, mirëpo në këtë arsye është me e
sigurte, në të dy shembujt gjatësia e pjesës punuese të organit (d.m.th., me prerjen
tërthore e cila i përgjigjet operacionit) është me se shumti 7mm. Po ashtu duhet të anohet
që gjatësia l sipas c të mos kaloj 60mm.
Gjithsesi që gjatësise maksimale në kërkesë të gjatësisë maksimale l me vështirësi
çdoherë i përgjigjemi, në veçanti kur kemi vegël me shumë pozicione, andaj pasi që secili
shkatërrim ose thyerje me rënien e veglës nga prodhimtaria është e padëshirueshme dhe e
shtrenjte, është e mundshme që të llogaritet edhe forca kritike në lakim sipas shprehjeve
të njohura nga rezistenca e materialeve
Fk =

10 2 EI
,
2
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(4.1)

Ku janë: Fk/kN, E/kN/cm2, meqë rast për shkak të sigurisë merret që gjatësia e tërësishme
l, ndërsa jo vetëm pjesa e cila del nga mbajtësi, pasi që mbajtësi dhe pllaka eventuale për
udhëzim nuk paraqesin ngurtësi të sigurt të domosdoshme.
Forca e shtancimit mund të llogaritet sipas shprehjes
F = 10 k 2 m o s,

(4.2)

Ku janë: F/kN, τm/kN/cm2, o dhe s në mm, ku janë τm – fortësia në rrëshqitje e materialit
të detalit që punohet, O – gjatësia e kontures se shtancimit, ndërsa faktori k merr parasysh
rritjen e forcës për shkak të topitjes, vlera orientuese mund të jete e përvetësuar k=1.25.
Tabela 4.3. Forca e rrëshqitjes τm për materiale të ndryshme
Materiali

 m = [kN / cm 2 ]

Çeliku me 0.2% C

32-40

Çeliku me 0.4% C

45-46

Çeliku me 0.6% C

56-72

Llamarina prej çeliku jo korrodues

52-56

Çeliku me silic

45-55

Aluminijumi

7-16

Bakri

18-30

Kallaji

3-4

Klingeriti

4-6

Tekstoliti

9-12

Letra dhe kartoni

2-5

Druri

1-3

Goma e fortë

2-6

Lëkura, lëkura e butë

0.7-1

Me barazimin e forcës nga ekuacioni 4.1 dhe 4.2 dhe zgjedhjen sipas l gjatësia me e
madhe e lejuar e shtancuesit
l max =

 2E I
,
k  m Os

(4.3)

Në parim, shtancuesit dhe shpuesit duhet të jene sa me të shkurtër, me ç’rast duhet pasur
parasysh që shkurtimi i tepruar vështirëson rregullimin e makinës. Gjatësia me e madhe
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se 60mm është e arsyetuar kur forma ose dimensioni i copës punuese e kërkon në veçanti
këtë.
Llogaritja është e zhvilluar vetëm në lakim, çka te shtancuesi me diametër me të madh
nuk është në atë mase kritike sikur që është qëndrueshmëria e tehut prerës ndaj thyerjes,
për çka, fatkeqësisht, nuk është tani për tani e vendosur qasja analitike.
Përndryshe shtancuesit dhe shpuesit të dimensionuar drejt me prerje tërthore të vogël
munden të shkatërrohen gjate hapit kthyes të pjesës lëvizëse të veglës nëse lartësia e
distancës nga larguesi i llamarinës është e madhe, kështu që kjo mund të vij për shkak të
mbajtjes se pjerrtë të llamarinës deri te hyrja për shkak të veprimit të momentit, zgjidhja
në këtë rast është aplikimi i larguesit elastik të llamarinës.
Shtancuesi me prerje tërthore të komplikuar mund të punohet i tere, me aplikimin e
frezave speciale dhe zdrukthit vertikal, mirëpo me e volitshme është sipas shembullit në
figurën 4.8 të punohet i ndare.

b)

a)

Figura 4.8. Punimi i shtancuesit të komplikuar të tërë dhe të ndarë

Shtancuesi i përbëre nga segmentet është i përshtatshëm për arsye që punimi i elementeve
individuale është me i thjeshte, dhe që është me i lehte ndërrimi me rastin e ndonjë
thyerje të teheve prerëse.
Me rëndësi është, me këtë rast, që të theksohet që gjate konstruksionit të ndare nuk është i
mundshëm përpunimi i pjesëve me rrumbullakim, e përpos kësaj është e nevojshme që të
sigurohet edhe mbështetja e ngurte dhe e mire në mbajtësin e shtancuesit, ashtu që
trashësia e zakonshme e mbajtësit në këtë rast është 30-40mm.
Në pikëpamje të materialit nga i cili punohet shtancuesi i mundshëm është aplikimi i
çelikut të leguruar dhe çelikut instrumental karbonik, legurave të forta (stelitit) dhe
metalit të forte, dhe derisa të dhënat për llojet e zakonshme të këtyre materialeve jepen në
manual të ndryshëm, si p.sh., për qëllime orientuese, kemi të bëjmë me të dhëna të

41

qëndrueshmërisë se veglës për shtancim të paraqitura me madhësinë e konsumimit të
elementeve prerëse për lloje të ndryshme të materialit të veglës :

Tabela 4.4. Të dhëna të qëndrueshmërisë se veglës për shtancim
Lloji i materialit të veglave

Numri i copave punuese për një mbrehje

Çeliku instrumental i leguruar

50.000-100.000

Steliti

200.000-500.000

Metali i fortë

500.000-700.000

Zakonisht gjate shtancimit është e domosdoshme që operacioni të behet në drejtim i cili
shmanget nga drejtimi i lëvizjes se shtypësit (p.sh., shtancimi radial i enëve cilindrike të
fituar me kuposje ose aneve anësore të pjesëve gjate lakimit), ndërsa bartja e forcës në
organet anësore mund të realizohet me një nga tri mënyrat në vijim:
1) me aplikimin e pykave ose bregoreve gungave të punuara në pjesën
lëvizëse të veglës ose makinës,
2) me aplikimin e njësive të ndërtuara për ndërrimin e drejtimit të forcës dhe
3) me aplikimin e qarkut hidraulik të punuar në vegël.
Disa zgjedhje sipas (1) në mënyrë skematike janë paraqitur në figurën 4.9 me ç’rast
parimi me i thjeshte sipas figurës a me udhëzim të lire: pyka me këndin α=30-450 e lidhur
për pjesën e lëvizshme të veglës dhe e mbështetur në rrëshqitësin ose udhëzuesin
horizontal me organin punues në skajin e djathte (nuk është vizatuar) të cilin në pozitën e
epërme të shtypësit të presës të forcës se sustës F0 mban në pozitën e skajshme të majte,
hapi punues h varet nga hapi punues i veglës, ndërsa anon që këndi α të jete sa me i
vogël. Konstruksioni është i lire, mirëpo zgjidhja duke u bazuar në të meta (mundësia për
pengesa, puna jo e sigurt) preferohet vetëm atëherë kur është hapësira për udhëzim të
detyruar jo e mjaftueshme. Ekzistojnë edhe mundësi të aplikimit të pykës konike në vend
të pykës prizmatike, çka është, mirëpo, e papërshtatshme duke u bazuar në mbështetjen jo
të mjaftueshme të udhëzuesit.
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a

b

a

Fo

α

a)

b)

c)

d)

e)

Figura 4.9. Udhëzimi (drejtimi) i shtancuesve anësorë me aplikimin e rrafshit të pjerrtë: (a) udhëzimi i lirë,
b) dhe c) udhëzimi i detyruar, d) ngurtësimi gjatë udhëzimit të detyruar, e) konstruksioni i thjesht gjatë
udhëzimit të detyruar

Udhëzimi i detyruar sipas b – e është dukshëm me i përshtatshëm. Udhëzuesit anësor në
organet punuese kane kanal për mekanizmin bregor, ndërsa gjate lëvizjes se shtypësit të
presës kah poshtë rrëshqitësi lëviz në mënyrë anësore ku behet hapi punues i operacionit
anësor. Sipas variantit b udhëzuesi qëndron në pozitën e skajshme të djathte për kohen e
cila i përgjigjet zhvendosjes vertikale të pjesës se lëvizshme të veglës për madhësinë b,
çka është e përshtatshme në shembullin te operacioni i lakimit, ndërsa të operacioni i
shtancimit vegla anësore mund të shërben edhe si largues i llamarinës. Zgjidhja sipas c
mundëson shfrytëzim me të mire të hapit vertikal, mirëpo nuk ka qëndrim të organit
punues në pozitën e skajshme. Duke marr parasysh forcat eventuale dukshëm të mëdha
është e mundshme që të ngurtësohen udhëzueset bregore me perforcim në pllakën
mbajtëse sipas figurës d, varianti sipas e, paraqet në fund zgjidhjen me të thjeshte të
udhëzimit të detyruar.
Ideja e një njësie të punuar mekanike sipas (II) është e paraqitur në figurën 4.10, me
ç’rast shtypësi i presës përmes elementit të lartësuar të rregullueshëm (1) vepron në një
skaj të levës dy kraharorë (2) të rrotullueshme rreth aksit (3) e cila me skajin tjetër
mbështetet në mbajtësin e organit punues 4, susta 5 kthehet në mbajtës në pozitën e
djathte, ndërsa e tere njësia është e vendosur në trupin përkatës 6.

43

1
3

2
6
4
5
Figura 4.10. Ndërtimi mekanik i njësisë për vegla anësore

Natyrisht që në baze të kësaj ideje është e mundshme të zhvillohen një mori zgjidhjesh
konkrete. Vlen të theksohet që nëse duhet qe, p.sh, hapi i organit punues të jete i kufizuar
(ngjeshja ose pikeshtyrja e po ashtu edhe shtrëngimi anësor), boshti 3 mund në mënyrë
elastike të lidhet për trupin 6.
Është e mundshme po ashtu që të gjendet zgjedhja me aplikimin e parimit hidraulik (3),
në atë mënyrë që në pistonin e enës cilindrike me fluid të punuar me vegël vepron
shtypësi i presës ose pjesa lëvizëse e veglës, derisa fluidi nen veprimin e presionit rrjedh
sipas nevojës se shpërndarjes se renditjes se pistonave anësore të cilat bartin organet
punuese.

4.6 PLLAKAT DHE BOKOLAT PËR SHTANCIM
Pllakat për shtancim në rastin e operacionit të shqyrtuar të shtancimit dhe shpimit janë
organe punuese themelore të palëvizshme dhe bazuar në konsumimin gjatë punës dhe në
saktësinë e kërkuar edhe ato duhet të kaliten dhe të ratifikohen. Lloji i materialit të veglës
së aplikuar përndryshe si dhe për patricët ose për gërshërët ipet në manualet e ndryshme.
Zakonisht në rastin kur në veçanti te veglat e mëdha, përpunimi është i lokalizuar në
zonat e caktuara, andaj mund të arrihet edhe kursimi i materialit të shtrenjtë të veglës dhe
t’i shmangemi ndonjëherë edhe përpunimeve të ndërlikuara termike me aplikimin e
boklave të kalitura për shtancim dhe shpim të cilat mund të përforcohen me lidhjen e
presuar në mbështetëset përkatëse dhe në pllakën mbajtëse nga çeliku konstruktiv. Në
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figurën 4.11 është paraqitur para se gjithash bokola e presuar në rrafshin e njëjtë sikur
edhe pllaka (a), derisa në SHBA është praktikuar ratifikimi konik i sipërfaqes së epërme
të buklës sipas (b) çka sjell deri të këndi i prerjes β<900. Është vërtetuar se gjatë mprehjes
dukshëm të komplikuar mundet që pa humbje të qëndrueshmërisë të realizohet sipërfaqja
e lëmuar e heqjes në detalin punues me zvogëlimin e rezistencës së shtancimit. Më tutje
dy ide për bokolat e ndërrueshme ipen në skemat (c)-sigurimi me sferën dhe me sustë (d)
sigurimi me sferën dhe me bulon.
Me qëllim të zvogëlimit të forcës është e mundshme sikur edhe te shtancuesi, sipërfaqja e
epërme të ekzekutohet me pjerrtësi të njëanshme ose të dyanshme, me ç’rast kjo është
shumë me rëndësi te veglat e mëdha. Me këtë rast theksohet që pjerrtësia në shtancues
dhe në pllakë për shtancim nuk mund të jetë e çfarëdoshme, por duhet të respektohen
direktivat praktike në vijim: (I) tek pjesët e fituara me shtancim, sipërfaqja e poshtme e
shtancuesit duhet të jetë e rrafshët, pllakat për shtancim e pjerrtësuar, derisa dimensionet
e detalit që përpunohen duhet të i përgjigjen dimensionet e vrimës për shtancim dhe (II)
te shpimi (pllaka duhet të jetë e rrafshët ndërsa shpuesi i pjerrtësuar, derisa për vrimat e
mëdha duhet të jetë dimensioni nominal i shpuesit.

β
b)

a)

c)

d)

Figura 4.11. Bokolat për shtancim; presimi (a), (b) dhe bokolat e ndërrueshme (c), (d)

Deri në kohët e fundit është anuar që kualiteti i sipërfaqes së pllakës për shtancim të jetë
sa më i pastër, me ç’rast është konsideruar që nevojitet me vështirësi mund të njihen
kalimi nga pllaka në hedhës, derisa sipas hulumtimeve më të reja qëndrueshmëria më e
mirë arrihet me sipërfaqe diçka më të ashpër, Rz = (2 -4)μm. Te veglat me shumë tehe
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prerëse për shtancim të njëpasnjëshëm vlen që me rastin e zgjedhjes së renditjes së të
gjitha shtancuesve dhe shpuesve, ndërsa po ashtu edhe kufizuesve anësor të kihet kujdes
në mes të vrimave veç e veç në pllakë për shtancim (kufizimi plotësues në këtë kuptim
paraqet aplikimin e buklës për shtancim) dhe ka hapësirë të mjaftueshme për shkak të
mundësisë së plasaritjes së pllakës, me ç’rast mundet që të rregullohet kjo me lëvizjen e
vrimave kritike për një hap.
Sipas figurës 4.12 nevojitet, më tutje, të merret parasysh kërkesat në vijim gjatë punimit
të vrimave në pllakën për shtancim:
(1) në skajin e poshtëm (mbështetësi) duhet që të punohen rrumbullakime të
dukshme, në mënyrë që t’i shmangemi plasaritjes gjatë kalitjes, dhe
(2) sipas praktikës gjermane nevojitet që diametri cilindrik i vrimës cilindrike që
është në lartësi prej a = 4 mm, derisa këndi i preferuar α=15 – 30’, sipas
preferencave sovjetike lartësia a = (2-10mm), me ç’rast kjo pjesë nuk punohet në
mënyrë cilindrike, por me këndin konik α’ = 15’-1030’, derisa vazhdimi i

a

mëtutjeshëm është konik dhe zgjerohet në këndin α=2 – 40.

r
α
Figura 4.12. Prerja e vrimës së pllakës për shtancim

Dallimi te (II) rrjedh nga problemi i ruajtjes së saktësisë pas ratifikimit: derisa nga
pikëpamja e ruajtjes së saktësisë së dimensioneve të detaleve që punohet gjatë
shfrytëzimit të tërë kohës së qëndrueshmërisë së veglës është me dobi që hyrja në vrimë
të jetë cilindrike, zgjerimi i saj konik është më i përshtatshëm për largimin e detalit
punues.
Ngarkesat dhe dimensionimi i pllakës për shtancim është problem i veçantë. Përveç
rekomandimeve nga përvoja për trashësinë e saj dhe kufijtë prej 16 – 15 mm në varësi
nga trashësia e llamarinës (p.sh, sipas matjeve empirike për llamarinën e hollë me
trashësi s, përafërsisht 1,5 mm, për dimensionet e pllakës 60 x 80 mm trashësia është e
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mjaftueshme të jetë 20 mm, derisa gjatë 200 x 250 mm trashësia duhet të jetë 30 mm) dhe
llojet e shtancimit të cilët nuk munden në plotësi të kënaqin, nevojitet që në mënyrë të
thjeshtë të mundet të kryhet vërtetimi duke marrë parasysh forcën e shtancimit, si dhe në
formën, renditjen dhe dimensionet e vrimës.
Gjithsesi që është e mundshme edhe procedura në bazë të teorive të zhvilluara te
deritanishme të elasticitetit në pikëpamje të gjendjes së sforcuar të pllakave të tendosura
të formave të ndryshme dhe të ngërthyera, mirëpo në qëllime praktike mundet të
shfrytëzohen edhe llogaritjet e përafërta në bazë të rezistencës së materialit. Me këtë rast
duhet të kemi parasysh një mori të dhënash sikur që janë fakti që fortësia gjatë kalimit të
çelikut instrumental i cili kalitet në ujë është më e madhe sesa ajo që kalitet në vaj. Më
tutje, hulumtime me kalitje dhe me provat në lëshim (përpunim termik) të çelikut
kualitativ instrumental për shtancim pa kanale japin fortësinë τm= 190/220 kN/cm2, ndërsa
pa lëshime vetëm 60% të vlerës, kanalet, për shkak të përqendrimit të ngarkesës
kushtëzojnë zvogëlimin e mëtutjeshëm të fortësisë. Marrë parasysh që me lidhjen me anë
të filetës për pllakën themelore pllaka për shtancim në masë të dukshme është e
ngurtësuar, ndërsa zakonisht është e tendosur edhe në kornizë, është e mundshme që të
bëhen llogaritje për tendosjen ose sforcimin e lejuar gjatë lakimit (I)τlej=50 kN/cm2
(materiali i veglës i kalitur dhe i lëshuar) dhe (II)τlej=30 kN/cm2 (materiali i veglës i
kalitur).
Për llogaritje të përafërta mund të parashtrohen sipas figurës 4.13 dy raste themelore:
(I) ngarkesa e njëtrajtshme relative me distancën konstante nga vendi i ngërthyer (organi
punues i renditur në rendin linear), dhe (II) ngarkesa e përqendruar.
Sipas shenjave në figurën 4.13 mund të shfrytëzohen llogaritjet e paraqitura më poshtë.
Sforcimi gjatë lakimit të pllakës për shtancim për ngarkesën kontinuale është si në rastin
(I – skema a) në figurën 4.13.

=

0.1 k F l1
,
a t2

(4.4)

Ku janë k=6 – ngërthimi i njëfishtë, k=0.75- ngërthimi simetrik i dyanshëm (l1 = l2),
3l 2
- ngërthimi jo simetrik i dyanshëm (l1 ≠ l2), F=forca e tërësishme e shtancimit
k=
l1 + l 2
e të gjithave elementeve.
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Figura 4.13. Skemat e pllakave për shtancim duke marrë parasysh llogaritjet e për afërta; sforcimi i
njëtrajtshëm përgjatë ngërthimit (a) dhe sforcimi i përqendruar gjatë ngërthimit rrethor (b), katror (c) dhe
drejtkëndor (d); të (c) dhe (d) ngërthimi është i dyanshëm

(II) - skema (b) në figurën 4.13

=

0.2  5 F  2 d o 
1 −
,
3 d 
t2


(4.5a)

- Skema (c) në figurën 4.13:

=

0.2  5 F
,
t2

(4.5b)

- Skema (c) në figurën 4.13:

=

0.3 F  b / a 
.

2
2 
t2
1+ b / a 

(4.5c)

Në praktikë është renditja sipas (I) rasti më i shpeshtë, andaj në të shumtën e rasteve
është edhe i dobishëm që llogaritja të bëhet sipas modeleve me ngarkesë të përqendruar
sipas rastit (II). Në këtë rast është e mundshme që duke marrë parasysh natyrën e
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ngarkesës sforcimi i tërësishëm të vërtetohet si bashkësi e sforcimeve parciale për shkak
të forcave të shtancimit F të shtancuesve të ndryshëm dhe të shpuesve në pllakën e njëjtë.
Shprehjet 4.5a – 4.5c vlejnë për rastin kur ngarkesa e përqendruar vepron në qendër,
përkatësisht në prerjen tërthore të aksit të simetrisë. Nëse ngarkesa largohet nga qendra,
për madhësinë e sforcimit më e volitshme të pikës më të volitshme, sforcimi zvogëlohet
për 10 – 30%, me ç’rast 30% vlen kur forca F si ngarkesë e përqendruar vepron në vet
skajin e ngërthyer.
Përveç shtypjes së buklës për shtancim aplikohet edhe metoda me ngjitjen me anë të
legurës “Ceromatrix” sipas figurës 4.14. Nëse edhe shtancuesi edhe bukola për shtancim
ngjiten me anë të legurës “Ceromatriks”, rregullimi i pozitës së epërme sipas organeve të
poshtme punuese bëhet me mbështjelljen e shtancuesit me foli metalike trashësia e të
cilës i përgjigjet boshllëkut, në pozitën e lidhur.

Figura 4.14. Saldimi i Boklës për shtancim me legurën Cerromatrix

Normalisht shfrytëzohet kombinimi ose me shtancuesin e salduar ose të ngjitur dhe
bukon ose vetëm me shtancuesin e salduar.
Ngjashëm sikur edhe me shtancuesit e ndarë (shtancuesit nga më shumë pjesë) munden të
shfrytëzohen edhe pllakat e ndara për shtancim (pllakat nga më shumë pjesë). Përparësia
e atyre pllakave të ndara në krahasim me pllakat jo të ndara mundet të vërehet si në vijim:
1- shkarth i vogël dhe deformimet e vogla gjatë përpunimit termik me
largimin e lehtë të jo rrafshinave me anë të ratifikimit se sa kur është rasti
me pllakat jo të ndara,
2- dukshëm janë më të lira për punim, në veçanti te konturat e komplikuara,
3- shpejtësia e ndërrimit të pjesëve të thyera ose të shkatërruara me remont të
lirë të veglës se sa te rasti i pllakave jo të ndara,
4- më e vogël është forca qe i përket (e shpërndarë) sektorëve përkatës te
pllakës,
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5- sforcimet e mbetura janë më të vogla, andaj edhe rreziku nga thyerja është
më i vogël.
Por kryesorja janë dy arsye: (1) pllakat e ndara me lehtësi punohen, në veçanti këndet dhe
tehet prerëse dhe (2) zvogëlojnë rrezikun nga deformimet e pjesëve vitale gjatë kalitjes.
Nëse është fjala për veglat me dimensionet shumë të mëdha, obligueshëm punohen nga
seksionet, me ç’rast bërthamat nga çeliku kualitativ zakonisht mund të lidhin edhe në
bazën e derdhur.
Më së thjeshti është në qoftë se ekziston rrafshi i simetrisë, ndarja të bëhet sipas
simetrales dhe secila gjysmë ose një e katërta pjesë atëherë të lidhet në pllakën themelore
me anë të kunjave dhe me anë të bulonave. Ndonjëherë është e mundshme që edhe pjesët
individuale mund të punohen përnjëherë, derisa lëmimi i obliguar i pastër dhe rregullimi i
sipërfaqeve të kontaktit është i domosdoshëm.
Në figurën 4.15 jepet shembull i pllakës shumëpjesëshe për shtancim i lidhur për bazën
në një tërësi me anë të kunjave dhe me anë të bulonave, me ç’rast sektorët individual
dukshëm janë më të thjeshtë sesa që do të jenë në pamjen e parë mund të supozohet,
përveç kësaj është i mundshëm bazuar në simetrinë edhe përpunimi në qifte.
Përveç përforcimit me anë të kunjave dhe anë të bulonave është i mundshëm edhe
aplikimi i kornizave me sipërfaqet e pjerrtësuara të shtrëngimit, çka është sidomos e
volitshme nëse kontura e shtrëngimit mund të jetë rrethore, figura 4.16. Sipas rregullit
këto metoda me sektorët nga metali i fortë, derisa korniza në disa raste mundet të
presohet në gjendje të nxehtë.

Figura 4.15. Pllaka shumëpjesëshe për shtancim gjatë punimit të mekanizmit
të mbyllësit me dimensione 200 x 75

Vëmendje të posaçme vlen t’i kushtohet mënyrës së ndarjes: nuk është e përshtatshme
ndarja sipas skicës a në figurën 4.16, por duhet sipas skicës b
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Figura 4.16. Shtrëngimi i pllakës ndarëse për shtancim me kornizë

Të bëhet ndarja e pjesëve të rrumbullakuara nga ato të drejta me konturë të drejtë. Po
ashtu vlen të punohen segmentet me pjerrtësim në anën e jashtme të vendit të kontaktit
(këndi orientues 80), me çka duhet që të sigurohet kontinualiteti i teheve prerëse. Në
figurën c është paraqitur tërësia në prerje: në pllakën e ndarë të pjerrtësuar të jashtme 1
mbështetet korniza 2 e cila me bulona 3 shtrëngohet në pllakën themelore 4.
Pasi që shpesh vetëm pllaka e ndarë mundëson që detali i punuar të mund të punohet, në
figurën 4.17 në shembullin adekuat përkatës të bazës të thjesht me prerjen për pykë sipas
skicës a jepen dy zgjidhje të ndarjes b dhe c, të cilat të dyja mundësojnë punimin e
thjeshtë, me ç’rast varianti b mundëson saktësinë e dimensioneve y (t=hapi i veglës së
dyfishtë), derisa c mundëson përqendrimin ose centrimin e vrimës sipas konturës s
jashtme.
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t-y

t
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a)
b)

c)

Figura 4.17, Pllaka ndarëse për nën varëse kah (a): mundëson saktësinë e dimensioneve y (b);
mundëson qendërzimin e konturës së jashtme dhe të brendshme (c)

Duke shqyrtuar në fund punën e përbashkët të shtancuesit dhe pllakës për shtancim, me
rëndësi të veçantë është për kualitetin e detalit që përpunohet, qëndrueshmëria e veglës
dhe energjia e nevojshme, boshllëku të këtyre dy organeve punuese.
Derisa problemi i boshllëkut optimal është ende objekt i hulumtimeve, në dy tabela të
paraqitura mund të tregohen të dhënat themelore për boshllëqet e rekomanduara sipas
literaturës.
Te vlerat për boshllëk të njëanshëm në përqindje nga trashësia e llamarinës së vogël për
kushte të ndryshme të punës janë të dhëna rekomandime në tabelën në vijim.

Tabela 4.5. Vlerat për boshllëk të njëanshëm në përqindje nga trashësia e llamarinës
Aplikimi
s [mm]
Z [në % deri s]
Shtancim/shpimi i thjeshtë
deri 0.2
0
0.3-3
3-6
3-10
6-10
10-25
10-15
Shpimi i vrimave me mure
deri 3
2-4
të lëmuara
3-10
4-6
10-25
6-8
Shtancimi në presa me hap
deri 3
6-10
të shpejtë
Shtancimi i pjesëve shumë
deri 2
8-10
të mëdha nga llamarina e
hollë
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Nga ana tjetër për llamarina me përqindje të lartë të karbonit mund të rekomandohen
vlerat në tabelën në vijim për boshllëk të njëanshëm, z në varësi nga trashësia e
llamarinës s.
Tabela 4.6. Vlerat për boshllëk të njëanshëm në varësi nga trashësia e llamarinës
s [mm]
z [mm]
s [mm]
z [mm]
s [mm]
z [mm]
0.3
0.02-0.04
2.5
0.20-0.28
8.0
1.3-1.6
1.0
0.06-0.10
3.0
0.24-0.36
10.0
1.8-2.2
1.5
0.10-0.16
4.0
0.40-0.56
15.0
3.3-3.7
2.0
0.14-0.22
6.0
0.80-1.10
20.0
4.9-5.4
Për llamarinat me trashësi s<0,03 mm rekomandohet tërësia e shtancuesit dhe vrimës në
pllakë për shtancim pa boshllëk, ndërsa për vrima të vogla me diametër d<0,5 s më e
përshtatshme është që boshllëku z të jetë 1 – 1,5 % nga trashësia s.
Gjithsesi, që problemi i boshllëkut më të volitshëm nuk është i definuar shumë saktë dhe i
paraqitur këtë tabelë, ashtu që kësaj çështje i kushtohet vëmendje të madhe edhe më tutje.

4.7. UDHËZIMI ME ANE të PLLAKËS DHE ME ANE të SHTYLLËS
Duke marrë parasysh në pamundësinë që pjesët lëvizëse të pjesës të cilat shfrytëzohen në
përpunimin e ftohtë të llamarinës me saktësinë e tyre të mundësojnë për një mori
operacionesh, duke përfshirë këtu edhe shtangimin edhe shpimin, saktësinë e
domosdoshme të lëvizjes së organeve punuese të lëvizshme të veglës në krahasim me ato
të palëvizshme, zgjidhja gjendet në sigurimin dhe mundësimin e udhëzimin brenda vet
veglës, kështu që si përfaqësues kryesor janë zhvilluar edhe udhëzimet pllakore edhe ato
shtyllore.
Detyra kryesore është që të realizohen udhëzueset e tilla në mënyrë që të mos mund të
vjen deri të pengesa (ndërprerja) e lëvizjes (e bllokimi) të organeve punuese të lëvizshme
dhe të palëvizshme, me sigurimin e boshllëkut konstant në operacione sikur që janë
shtancimi, shpimi dhe kuposja ndërsa kërkesat për sistem të udhëzuesve mundet të
renditen në mënyrën në vijim:
1. Udhëzueset duhet të jenë të ngurta dhe të sigurta,
2. Udhëzueset nuk duhet të pengojnë operacionin e dhënë ose operacionet,
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3. Udhëzueset duhet të jenë me konstruksione të lehta të punuara, në mënyrë që të
jenë të lira dhe efikase në veprimin e tyre,
4. Duhet të sigurojnë ndërrimin e lehtë të pjesëve dhe të elementeve të konsumuara
dhe të thyera pa pengimin e saktësisë,
5. Vlen që të mundësojnë ratifikimin e shtancuesit dhe pllakës për shtancim me
rastin e topitjes të bëhen pa vështirësi operacionet e tilla,
6. Udhëzueset duhet të jenë të sigurta nga bllokimi dhe mundësia e nën lubrifikimit.
Pllakat për udhëzuese te udhëzimi me anë të pllakave vendosen mbi pllakat për shtancim,
ndërsa karakteristikat kryesore të kësaj zgjidhjeje janë që të gjithë shtancuesit ose
shpuesit në mënyrë individuale drejtohen në krahasim me vrimat përkatëse në pllakë ose
në pllakën për shtancim. Trashësia e pllakës për udhëzim është 15 mm e për shtancues të
vogël, ndërsa deri 25 mm për shtancues të mëdhenj. Zakonisht si material aplikohet
çeliku konstruktiv karbonik me fortësi në tërheqje τm= 50 kN/cm2 e rrallë edhe më i fortë,
ndërsa në rastin e ngarkesave shumë të mëdha mund të shfrytëzohet edhe çeliqet e
kalitura për bukola për udhëzim. Nuk duhet në veçanti të theksohet që për pllakat me
saktë të punuara për udhëzim zgjatet afat qëndrueshmëria e veglës.
Pasi që sipas kërkesave të sipër përmendura është e domosdoshme që për bashkësinë e
rrëshqitshme përkatëse mjaft saktë të punohen vrimat në pllakë për udhëzim në krahasim
me shtancuesin me qëllim të zvogëlimit të shpenzimit të punimit të veglës është e
mundshme qe te punët e lehta dhe gjatë ngarkesave të vogla të shtancuesit në pozitën
punuese në vrimën e punuar përkatëse në pllakë për udhëzim të saldohet ose të ngjitet
legura adekuate sipas figurës 4.18.

Figura 4.18. Udhëzimi i shtancuesit në pllakën për udhëzim me aplikimin e kushinetës me derdhje

54

Derisa te konstruksionet më të vjetra me pllakën udhëzuese ishte e zakonshme aplikimi i
metalit të bardhë, çka nga vetitë e mira antifriksione jepet ngurtësi jo e mjaftueshme, sot
shfrytëzohen kryesisht legura në bazë të zinkut, si p.sh, me 93,7 % Zn, 2,5 Al, 1,3 Cu, 1,0
Mg, 1,0% Pb dhe 0,5% Kd. Është treguar që kjo legurë është e përshtatshme në
pikëpamje të zvogëlimit të fërkimit dhe pranimit të vajit. Në kombinim me saldimin te
rrënjës të shtancuesit dhe të buklës për shtancim me legurën ceromatriks është fituar
metodë shumë e shpejtë dhe efikase. Ekzistojnë, rrezik nga konsumimi i shpejtë i
udhëzuesve të salduar kur pllaka për udhëzim ka njëkohësisht edhe funksionin e heqjes së
llamarinës.
Përmendet po ashtu që sot punimi i buklave për udhëzuese gjatë udhëzimit me anë të
pllakës punohen edhe nga masat e ndryshme plastike.
Udhëzimi shtyllor është sipas konceptit i dallueshëm nga ai me pllakë: Në vend që në
mënyrë individuale udhëzohen organet punuese veç e veç, udhezimi bëhet me aplikimin e
shtyllave të epërme, pjesa e lëvizshme e veglës në krahasim me atë të poshtme, e cila
kërkon që pozita e të gjitha organeve të kundërta paraprakisht të jetë e ngurtë e fiksuar.
Detyra e udhëzuesve shtyllore është andaj që përkundër bashkësisë së veglës ashtu të
lëviz që të mundëson boshllëk të drejt gjatë operacionit të shtancimit, shpimit, kuposjes
ose lakimit.
Ekzistojnë mendime që duhet t’i shmangemi udhëzimit me ane e pllakes dhe të aplikojmë
vetëm atë shtyllor, me ç’rast kemi tri përparësi:
1. kursimi në kohë bazuar në elementet standarde (shtyllat në krahasim me pllakat e
punuara në mënyrë individuale për udhëzim), është e nevojshme që punimi të jetë
i numrit më të vogël të elementeve jo standarde,
2. zvogëlimi i kostos dhe i shpenzimeve: në prodhimtarinë e serive të mëdha dhe në
prodhimtarinë zvogëlohet çmimi i veglës me rritjen e kualitetit, ndërsa pjesët
standarde të veglës gjatë përfundimit të detyrës mundet që përsëri të aplikohen
gjatë konsultimit të veglave të reja, ndërsa
3. saktësia e udhëzimit mundësohet me punimin preciz të specializuar kjo është
sidomos e rëndësishme te konstruksionet standarde për të cilat do të flitet më
vonë.
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Konstruksioni i veglës me udhëzim shtyllor sipas paraqitjes së përgjithshme është
paraqitur në figurën 4.19 dhe përbëhet nga pllaka themelore në të cilën janë shtyllat
ngurtë të montuara dhe pllaka e epërme (mbajtësi i dorezave ose i qafës dhe i organeve
punuese) me vrimat përmes së cilave shtyllat udhëzohen. Shtyllat normalisht punohen
nga çeliku për nitrim ose cementit dhe ratifikohen përgjatë tërë gjatësisë. Për veglat të
cilat gjatë tolerancave shumë të ngushta të cilat shfrytëzohen për shtancim të llamarinave

l

Pjesa për udhëzim

10

150

d

l=d(d=160)
l=1.5d(d=50)

Pjesa për
përforcim

l

1-3

5

shumë të holla nevojitet që shtyllat të lëmohen.
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Figura 4.19. Udhëzueset shtyllore

Diametrat e shtyllave zgjedhën sipas standardit me një mori numrash: 20, 25, 32, 40, 50,
60, 63, 100, 125 dhe 160 mm. Në parim diametri mundet në mënyrë të lirë të zgjidhet,
gjatësia i përgjigjet lartësisë së veglës, ndërsa anohet që të jetë sa më e vogël në mënyrë
që të zvogëlohet ndikimi i momentit eventual gjatë ngarkesës ekscentrike të veglës.
Zakonisht pjesa e poshtme e shtyllës është e presuar në pllakën themelore, ndërsa pjesa e
epërme rrëshqet. Përjashtim është mundësia që sipas nevojës speciale të aplikohet edhe
zgjidhja e kundërt. Në njërën vegël aplikohen shtyllat në qifte derisa për raste të veçanta
(veglat me dimensione të mëdha), kërkesa të veçanta për saktësinë e udhëzimit është e
mundshme që të shfrytëzohen edhe katër shtylla për një vegël. Vlen të theksohet që
zakonisht diametrat e shtyllave dallohen për 1 – 2 mm në mënyrë që të shmanget gabimi i
mundshëm i punëtorit gjatë vendosjes së epërme ndaj pjesës së poshtme të veglës në
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presë. Në shtyllë sipas figurës 4.19 dallohen pjesa për përforcim të shtyllës dhe pjesa për
udhëzim. Pjesa për përforcim është ne lidhje e presuar, me ç’rast hulumtimet kanë treguar
se është e drejtë të zgjidhet lidhja H 7/ p6 ose H6/p5 e cila jep rezultate të kënaqshme,
andaj mundëson edhe ndërrimin.
Për lidhjen jo të lëvizshme të epërme është treguar që lidhja me e mire është H7/H6 ose
H6/H5, çka, kërkon diametra të ndryshëm të shtyllës në pjesën për përforcim dhe për
udhëzim, mirëpo është e përshtatshme për përpunim njëkohësisht pjesa e epërme dhe e
poshtme e vrimës. Marr parasysh që shtyllat e standardizuara janë artikuj masiv, që gjate
prodhimtarisë se tyre është e përshtatshme që operacioni i fundit të behet në makinën
ratifikuese pa qendra, zakonisht për punimin e tyre aplikohen sistemi i mbyllësit të
përbashkët, çka sjell deri te lidhjet H7/ H6, H6/H5, G7/H6 ose G6/H5 për pjesën për
udhëzim, ndërsa N7/H6, N6/H5, P7/H6 ose P6/H5 ose për pjesën për perforcim.
Në disa raste përforcimi i shtyllës në pllakën themelore dhe sigurimi i saj behet edhe në
njërën edhe në tjetrën mënyrë të paraqitur në figurën 4.20. Përparësia e zgjedhjes a është
pamundësia e nxjerrjes se shtyllës në pune.

a)

b)

c)

d)

Figura 4.20. Mënyrat e përforcimit të shtyllave udhëzuese

Ndërsa e meta është te saktësia e pamjaftueshme e punimit të vështirësuar për realizimin
e normalitetit, dhe vet punimi është i komplikuar. Varianti b mundëson demontimin e
lehte dhe përforcim të sigurte, mirëpo është përpunimi shumë i komplikuar, konstruksioni
c është i sigurte, mirëpo me rëndësi është që pozita e kanalit t’i përgjigjet pozitës se
vendit të bulonit, derisa zgjedhja d me unaze për sigurim po ashtu është e sigurte, mirëpo
sjell deri te shkurtimi i gjatësisë se përforcuar të shtyllës. Me tutje është e nevojshme që
me rastin e ndërrimit të shpeshte të shtyllave për shkak të retifikimit të organit punues kur
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anohet nga zgjedhja me e lire dhe të zhvillohen konstruksione të veçanta, me ç’rast disa
janë të paraqitura në figurën 4.21.

b)

a)

c)

d)

Figura 4.21. Disa zgjidhje të veçanta të përforcimit të shtyllës udhëzuese

Konstruksionet a dhe b me vendosje konike mundësojnë lidhjen e cila me lehtësi
demantohet. Me zvogëlimin e çmimit të veglës me udhëzuese shtyllore (ne veçanti atyre
të mëdha) është i përshtatshëm edhe aplikimi i gypave pa tegel në mënyrë precize të
punuar nga çeliku karbonik me fortësi τm=60 kN/cm2 sipas (c). Me saldimin e unazës për
lidhjen me ane të bulonit sipas variantit (d) shmanget humbja e materialit dhe përpunimi i
shtrenjte i shtyllës me mbështetës.
Mbështetëset udhëzuese për pjesën e epërme të shtyllës normalisht zgjerohen sipas
figurës 4.22 (a) me ç’rast shmanget mundësia e konsumimit të shkallëzuar të cilat janë të
rrezikshme për pune të mire të veglës.
h

d
d+5

a)

b)

c)

d)

e)

Figura 4.22. Konstruksioni i pjesës drejtuese të shtyllës për udhëzim

Me këtë rast është e domosdoshme që diametri i zgjerimit të jete me i madh për 5mm nga
diametri i shtyllës, ndërsa dimensionet h≥10mm, ndërsa t≥5mm. Me tutje në figurën 4.22
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(b) është paraqitur bukola për udhëzim e cila aplikohet në rastin kur dëshirohet që para
shtyllës se shkallëzuar të hapet udhëzimi dhe të përforcohet i njëjti me diametër si në
shembullin e zgjidhjes sipas figurës 4.20 (c). Bukolat për udhëzim mund të jene me
mbështetës sipas skemës b në figurën 4.22 ose të lëmuara, me ç’rast trashësia e mureve
përkatësisht gjatësia sillet rreth 2.5 mm përkatësisht 32 mm për shtyllat me diametër deri
20mm përkatësisht 160mm për shtyllat me diametër 160mm.
Pasi që në pjesën udhëzuese të shtyllës fjala është në të vërtete për rrëshqitësin vertikal të
mbështetës pa rrotullim, është i domosdoshëm lubrifikimi me qellim të zvogëlimit të
fërkimit dhe konsumimit dhe përcjelljes se nxehtësisë, me ç’rast vaji i sjellë ose i prure
nuk bën të rrjedh. Pasi që shpejtësia është e vogël (rralle mbi 1m/s) bie lubrifikimi nen
presion. Përpos mundësisë që pjesa e epërme e shtyllës me qellim të lubrifikimit të
punohet me kanalet përkatëse, zakonisht si zgjidhje standarde është që shtyllat të jene të
lëmuara ndërsa, sipas skicave c-e punohen në kanalet, në ato ose drejtpërdrejt në pllake
ose në bukole për udhëzim.
Shume operacione, në veçanti kur është fjala për punët me llamarine shumë të holle,
kërkojnë që gjate udhëzimit të jetë i eliminuar çdo boshllëk, ndërsa po ashtu edhe me
presa me hap të shpejte special (600-2000 hapa/min) udhëzueset e shtyllave me
mbështetëse të rrëshqitshme ose me kushineta të rrëshqitshme nuk mundësojnë
funksionim optimal.
d
0

d

d
1
Figura 4.23. Kushineta rrokulliseshe
për shtylla udhëzuese

Për këto raste andaj është i zhvilluar konstruksioni special i kushinetave rrokulliseshe
sipas figurës 4.23. Sferat janë të shpërndara neper linjën filetore në vrima jo krejtësisht të
shpuara të kafazit (bukola e hollë) nga mesingu, çka, me unazën plotësuese me deformim
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plastik të vrimës nga ana e jashtme (ana hyrëse e sferave) mundësohet që sferat të mos
bien. Sipas simboleve në figurën 4.23, për shkak të funksionimit të mire dhe sigurimit të
mbi sforcimit të kushinetës ose mbështetëses mbështetësja dimensionohet sipas formulës
d + d 0 = d1 + n ,

(4.6)

Me ç’rast boshllëku negativ n është sipas rekomandimeve sovjetike n=0.02mm, ndërsa
sipas rekomandimeve gjermane n=0.05mm. Lubrifikimi behet me yndyre për kushineta
rrokulliseshe, ndërsa dimensionet janë diçka me të mëdha sesa te bukolat rrëshqitëse.
Shtyllat në këtë rast nuk punohen nga çeliku për cementit por nga çeliku instrumental.

4.8. UDHËZUESET E SHIRITIT TË LLAMARINËS
Detyra e udhëzueseve të shiritit është që te vegla në të cilën materiali i lendes se pare
shfrytëzohet në forme të shiritit të llamarinës të mundësoj udhëzimin e drejtë për vegël,
me ç’rast me shumicën e lëvizjes nga ana e majte e veglës në atë të djathte të vështruar
nga pozita e punëtorit para makinës.
Lartësia e udhëzueses duhet të mundësoj qasje të lire ndaj shiritit, d.m.th. zakonisht të
jete e barabarte me trashësinë e dyfishtë të llamarinës të rritur për 2mm. Kjo trashësi
mundëson shtrirjen e llamarinës mes kufizuesit, si dhe pune me shiritin i cili nuk është
plotësisht i rrafshet. Udhëzueset zakonisht i mbulon larguesi i llamarinës ose pllaka për
udhëzim, ndërsa nëse është fjala për llamarinat e holla trashësia është nen 1 mm, dhe
përvetësohet si lartësia minimale 4 mm gjate kufizimit të shtancuesve anësor (thikave me
hap) ndërsa 6 mm për kunjat kufizuese.
Udhëzueset e përparme (të vështruara nga ana e punëtorit), zakonisht sipas figurës 4.24
del nga ana hyrëse e shiritit nga vegla, çka mundëson vendosjen e llamarinës në fillim të
punës dhe drejtimin e mire të saj përmes veglës. Udhëzueset për shkak të konsumimit
punohen nga çeliku konstruktiv për cementim dhe kalitje. Pranë udhëzueses 1 të pare dhe
udhëzueses 2 të dyte në figurën 4.24 është paraqitur edhe mbrojtësi 3 i cili siguron që
punëtori të mos mundet të fut dorën në pjesën e përparme të veglës të rrezikshme për
lëndim.

60

3

1

2
Figura 4.24. Udhëzuesja e shiritit nga ana hyrëse në vegël;
pjesa e përparme e veglës nga ana e djathtë

Pasi që për kalim të lire të shiritit në mes të udhëzueses se përparme dhe të prapme
nevojitet një boshllëk i caktuar, duke marr parasysh edhe shmangien e devijimit se
gjatësisë se shiritit gjate përgatitjes se saj, udhëzimi që është i rëndësishëm në veçanti te
veglat me shumë pozicione është i mundshëm vetëm atëherë kur shiriti drejtohet nga një
udhëzuese. Andaj nga ana e një udhëzuese mund të punohen edhe unaza të ndryshme
elastike për të cilat zgjidhjet janë paraqitur në figurën 4.25, detyra e të cilave është që
vazhdimisht të përputhin shiritin për udhëzuesin e kundërt. Kjo, është e papranueshme
për llamarinat e holla të cilat për shkak të forcës anësore të presionit të elementit mund të
lakohen, në rastet e tilla ndërsa me e mira arrihet me shtancuesit anësor (thikat e hapit).
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Figura 4.25. Elementet shtypëse elastike në udhëzuesen për shirit

4.9. KUFITARET E HAPIT TË SHIRITIT TË LLAMARINËS
Kufizimi i hapit të shiritit, përkatësisht lokalizimi i drejte i shiritit në vegël mund të behet
në një nga katër mënyrat në vijim:
1) kunjave kufitare,
2) shtancuesve anësor (kufitareve, thikave në hap),
3) shtancuesve anësor të cilët formojnë pjese të kontures,
4) kunjat konike,
5) derisa shfrytëzohen sipas nevojës edhe të ashtuquajturit kufitar ndihmës.

Te shtancimi dhe shpimi i shkallëzuar dhe te shtancimi i shkallëzuar me të favorshme
janë kunjat kufitare. Kunja kufitare ideale do të ishte e punuar me trupin katerkendor e
cila presohet në vrimën përkatëse të pllakës për shtancim me çka pamundësohet
rrotullimi i saj mirëpo nga arsyet praktike punohet me një prej varianteve (a)-(c) nga
figura 4.26, me pjesën e montuar cilindrike dhe në kokën e zgjeruar për mbështetje.
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b)

a)

d)

e)
c)

g)

f)
Figura 4.26. Konstruksione të ndryshme të kunjave kufizuese

Me zgjerimin e pjesës kufitare kalohet vrima për fiksim e kunjas kufitare nga vrima për
shtancim e me këtë zvogëlohet rreziku nga plasaritja gjate kalitjes. Në skemën (d) është
paraqitur vendosja e kunjas kufitare (kahu i lëvizjes se shiritit nga djathtas kah majtas)
për pjesët dimensionet tërthore të të cilave janë me të vogla se 100mm, derisa për pjese
me të mëdha sipas skicës (e) me shumice shfrytëzohen 2 kunja. Për llamarina me të
trasha me gjerësi me të madhe ekziston rreziku që kunja kufitare me rastin e lëvizjes se
llamarinës mund të dëmtohet, dhe që madje për shkak të forcave të mëdha edhe të priten,
andaj si elemente kufizuese mund të shfrytëzohen edhe pllakat kufizuese të punuara nga
llamarina çelik sipas skicës (f), e lidhur me kunja dhe me bulona për pllakën për
shtancim. Në rastet e rralla mund të shfrytëzohen edhe kufizuesit ose kufitaret me
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mundësi të rregullimit sipas skicës (g), përndryshe shembull i thjeshte i shtancimit të
llamarinës me gërshëre.
Në figurën 4.27 është paraqitur zgjidhja konstruktive e figurës me qellim që të shmanget
ngritja e shiritit me rastin e lëvizjes se saj për hap pas kryerjes se operacionit: gjate
lëvizjes se shiritit nga vendi i operacionit 1 për hap të kufizuesit 2, shtancuesi ndihmës 3
në hapin vijues ndan shiritin sipas zonës se shufruar, çka mundëson udhëzimin e saj pa
udhëzim përmes kunjas se kufizuesit.
1
3

2

Figura 4.27. Shtancuesi Ndihmës për lehtësimin e lëvizjes së shiritit

Një zgjidhje parimore të kufizuesit ndihmës është paraqitur në figurën 4.28, me ç’rast
është e mundshme punimi nga ana e epërme ose anësore: për copën punues të pare nga
shiriti i ri për të cilën nuk mund të shfrytëzohet kunja kufitare ndërsa me këtë rast nuk ka
humbje të panevojshme të materialit, kufitari ndihmës 1 përndryshe është i ngritur
përmes sustës 2 nuk mundet me presion të dorës të kalohet teposhte në pozitën punuese
edhe për hapin e pare punues me lëshim të tensionit kthehet në pozitën sipas figurës.
Shpesh konstruksionin e veglës ashtu edhe rregullohet që shiriti dy here të lëshohet
përmes veglës (me rrotullimin për 1800 në rrafshin horizontal) kështu që në këtë rast
nevojiten dy kufitar ndihmës.

64

1

2

Figura 4.28. Kufizuesi Ndihmës

Shtancuesit anësor për kufizim ose thikat e hapit – kufitare paraqesin shtancues plotësues,
përndryshe të parëndësishëm për formimin e detalit të dhënë, detyra e të cilave që në
skajin e shiritit të formojnë lakim shkallëzor të shiritit gjerësia fillestare e të cilit është b,
e cila do të shërbej në një prej mbështetjeve të sigurte të shiritit në kufitarin e punuar me
distance të hapit. Skica themelore e aplikimit të thikave anësore të tilla është paraqitur në
figurën 4.29: në pozicionin e pare punues të poshtëm shpohen 5 vrima, ndërsa thika
ndihmese 1 ngushton ose zvogëlon gjerësinë e shiritit duke formuar sipërfaqen e caktuar
kufitare me gjerësi c. Me lëvizjen e shiritit për hapin t në pozicionin tjetër (te epërm) (me
shtangimin e konturës se jashtme) sipërfaqja kufitare mbështetet në kufitarin 2 (te kalitur)
të siguruar me kunjin 3.
Punimi me i lire është i thikave anësore me profil drejtkëndor sipas skicës a në figurën
4.30. Edhe pse e mete e tyre është që nuk japin teh kontinual anësor gjate shtancimit (nuk
është e mundshme që të sigurohet pozicionimi ideal dhe të eliminohen me shumë ose me
pak kalimi i shprehur në vendet ku takohet kontura nga dy shtancime anësore të
njëpasnjëshme), çka mund të shkakton pengimin e shiritit në vegël dhe lendimin e
punëtorit, sikur edhe që nuk është i siguruar nga komponentët anësore të rezistencës
(shtancimi njëanësor, andaj është e mundshme emërtimi me i mire i thikave anësore) çka
sjell deri te lakimi dhe mundësia eventuale e ngjitjes në pjesën e poshtme të veglës dhe
thyerja, ende aplikohen për vegla me hap të vogël (t≤6mm).
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Figura 4.29. Skema e veglës dy pozicionale me shtancuesin anësorë për kufizimin e hapit

(a)

(c)

(b)
2

0.5min

1

(e)

(d)
Figura 4.30. Format konstruktive të thikave (shtancuesve) anësorë

Shume me e volitshme në pikëpamje të lakimit të konstruksionit është shtimi i
udhëzuesve b dhe c, me ç’rast thellimi qendror te tehu i fundit eliminohet, sipas paraqitjes
në vijim. Duke u bazuar në vështirësitë gjate retifikimit të këtyre varianteve, i mundshëm
është konstruksioni nga dy pjese sipas (d) derisa me qellim të sigurimit që pjesa
udhëzuese (vazhdimi i poshtëm) nuk do të pengojnë kalimin e llamarinës është e
domosdoshme që të ekziston boshllëku minimal prej 0.5mm nga tehu i shiritit në anën
hyrëse 1 deri te ana e përparme e pjesës udhëzuese 2 sipas (e).
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Sipas rekomandimeve gjermane në figurën 4.31 në skicën a pamja nga poshtë dhe skicën
b prerja përmes lidhjes japin të dhëna themelore për konstruksionin e thikës anësore. Me
këtë rast thika anësore 1 me anën e prapme mbështetet në udhëzuesen e pasme 2, derisa
nga ana e epërme është e vizatuar pllaka për udhëzim 3, ndërsa nga pllaka e poshtme për
shtancim 4, gjerësia fillestare e llamarinës b me këtë rast zvogëlohet për madhësinë c. Në
mënyrë që të shmangen të metat me pare të cekura për konstruksionet e thikës anësore
sipas (a) nga figura 4.30, dhe në mënyrë që kufizimi të jete me i sigurt, thikat anësore për
hapin t >6mm punohen me thellim me gjerësi (t-2f) për gjatësinë, sipas figurës a në
figurën 4.31 thellësia e thellimit është 0.3-0.5mm.
1
3

f

0.75d

16-28

2

(a)

(b)

4

14-25

c

(c)

b

10-14

t

a

8-14

0.75t

150

12-25

(d)

10-18

(e)

Figura 4.31. Forma e rekomanduar e thikës anësore (a) dhe (b) dhe kufizuesit (c), (d) dhe (e)

Dimensionet e udhëzuesve të pasme në varësi nga t dhe a janë të dhënë në (a) në figurën
4.31, derisa madhësia a dhe f në varësi nga t (te gjitha përmasat në milimetra) preferohet
sipas tabelës në vijim.
Tabela 4.7. Të dhënat për madhësitë a dhe f në varësi nga t
t
a
f
t

a

F

deri 6

6

-

16-25

8

3

6-10

6

1.6

25-40

10

4

10-16

6

2.5

40-100

12

5

Gjerësia e sipërfaqes kufizuese c varet nga lloji dhe trashësia e llamarinës, ndërsa mund
të shfrytëzohen vlerat e rekomanduara në vijim.
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Tabela 4.8. Të dhënat për gjerësinë e sipërfaqes kufizuese c varësi nga s
Materiali
s [mm]
c [mm] ose x s
Llamarina e çelikut, bronzit
0.2-0.4
2.5
apo e mesingut
0.4-0.6
1.5
0.6-1.0
2.0
1.0-1.5
2.5
Mbi 1.5
1.5 x s
Llamarina e bakrit, zinkut
0.2-0.5
4.0
apo aluminit
0.5-1.0
3.0
1.0-1.5
3.2
Mbi 1.5
2xs
Letra e fortë
deri 0.4
5
0.4-1.0
4
Materiali fibër, hermetizues
Mbi 1.0
3xs

Përpos kufizuesve 2 në figurën 4.29 të cilët me dimensionet e tyre dhe me kunjin për
sigurim janë dhënë në skemën c të figurës 4.31, është e mundshme edhe konstruksioni
sipas d dhe e, me qellim të sigurimit dhe të konsumimit këta kufizues kaliten.
Në rastin e pjesëve të mëdha me dimensione tërthore të mëdha në krahasim me drejtimin
e lëvizjes se shiritit, ndërsa dimensione të vogla përgjatë hapit t me i volitshëm është
aplikimi i thikave anësore në vend të dy kunjave kufitare për shkak të manipulimit të
lehte. Me tutje, për rastin e detalit me dimensione tërthore të mëdha me i përshtatshëm
është aplikimi i dy thikave anësore kufitare nga të dy anët e shiritit, me çka
pamundësohet pjerrtesimi eventual i saj. Me ç’rast thikat anësore mund të shpërndahen
ose të renditen karshi ose të lëvizin njëra ndaj tjetrës, dy ose sipas nevojës edhe me
shumë hapa të vogla. Në rastin e fundit, nëse shiriti në krahasim me punëtorin para
makine vendoset nga ana e majte, atëherë thika e pare nga ana e prapme ndërsa e dyta
nga ana e përparme e veglës. Nëse mundësohet forma e copës punuese funksioni i
kufizuesve anësore të thikave të cilat shërbejnë vetëm për kufizimin e hapit të shiritit
mund të zgjerohet pjesërisht me punimin e kontures (normale, përndryshe, të fituar me
shtancimin e mbyllur, ndërsa në këtë rast sipas kontures se hapur), andaj mund te flitet
për shtancueset anësor të cilët formojnë pjese të kontures. Aplikimi i kësaj ideje është në
veçanti i volitshëm te operacionet e kombinuara, në veçanti kur është fjala për
operacionet plotësuese të lakimit. Pa sqarime të mëtutjeshme në dy shembujt është dhënë
në figurën 4.32 të ilustruara këto dy praktika shumë me mundësi interesante.
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shtancimi
Lakimi
Shpimi
Shtancimi

Figura 4.32. Dy shembuj të operacioneve të shpimit, lakimit dhe prerjes me gërshërë me aplikimin e
shtancuesve anësorë të cilët formojnë pjesën e konturës

Varianti i veçante i zgjidhjes për lokalizimin e shiritit në vegël për përpunim të llamarinës
paraqet edhe aplikimi i kunjave konike. Kunjat konike aplikohen para se gjithash në
rastet kur vlen të sigurohet pozita e drejte për konturen e jashtme, pasi që mundësojnë që
të eliminohen gabimet e vogla të hapit edhe që shiriti në mënyrë të detyrueshme të sillet
në pozite të drejte. Mirëpo, për llamarina shumë të holla (s≤0.2mm) nuk vie në
konsiderate kjo forme e kufizimit, pasi që mund të vie deri te deformimi i llamarinës.
Pa marr parasysh dimensionet e vrimës neper të cilën kunja konike e kryen lokalizimin,
sipas formës këto elemente janë të njëjta, dhe në skemën (a) dhe në figurën 4.33 jepen
forma themelore, me këtë rast merret lartësia e tërësishme 5xs, ndërsa lartësia e pjesës
cilindrike 1.5xs. Diametri i kunjave për 0.05mm është me e vogël nga depërtimi
përkatës në mënyrë që të mos vij deri te pengesa, ndërsa është e mundshme që sipas
nevojës nga ana e epërme të ndërtohet edhe hedhësi me suste. Nëse shfrytëzohet lëvizja e
mekanizuar e shiritit mund që si element i lokalizimit të shfrytëzohen ose vetëm kunjat
konike, ose në kombinim me thikat kufizuese anësore, derisa zgjedhja me kunjat
kufizuese nuk i përgjigjen.
Në shembullin e veglës dy pozicionale në mënyrë skematike është paraqitur skica (b) dhe
(c) nga figura 4.33 dhe kunja konike është punuar në shtancues b ose jashtë tij c. Në
rastin e pare shtancuesi shpohet neper tere gjatësinë e tij dhe në vrime vihet kunja konike
në mënyrë që të mund të nxjerrët gjate mprehjes se shtancuesit. Gabimet e ekscentricitetit
të kunjas konike në krahasim me aksin e shtancuesit duhet të jene brenda 0.01mm.
Normalisht kunjat konike janë ashtu të vendosura që i përgjigjen vrimave paraprakisht të
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shpuara në shirit. Duhet që të jene cilindrike për shkak të punimit me të lehte, ndërsa
punohen nga çeliku për kalitje dhe ratifikohen.

(a)
300

(b)

(c)

Figura 4.33. Kunja konike pr lokalizim (a) dhe shembuj të aplikimit (b) dhe (c)

Nëse, në pjese nuk ekzistojnë vrimat nevojitet që në sektorin e shiritit i cili paraqet
mbeturine me shtancuesin e veçante i cili ka rëndësi vetëm për pozicionim të shpohet
vrima sipas se cilës do të behet kufizimi me kunjin konike gjate lëvizjes se shiritit për
hapin t. Diametri me i vogël i këtyre kunjave duhet të jete 5-6mm.

4.10. PAJISJET PËR PRURJEN DHE LARGIMIN E MATERIALIT
GJATE SHTANCIMIT
Pajisjet përkatësisht aparatet për lëvizjen e shiritit gjate përpunimit të ftohte të llamarinës
nuk do të shqyrtohen në veçanti pasi që paraqesin pajisje plotësuese të makinës, derisa
disa informata themelore janë të njohura. Do të jepen, në vazhdim pasqyrat ose tabelat të
disa ideve për prurjen dhe largimin e copës punuese, pa hyrje në detale individuale të
zgjedhjes dhe komponentëve me të gjera. Në pikëpamje të prurjes se copës punuese është
e mundshme që të njëjtat të kryhen me dore ose mënyrë mekanike.
Vendosja manuale gjate edhe mbrojtjes me të mire paraqet rrezik nga lëndimi i punëtorit
sidomos gjate ritmit të shpejtuar të punës një nga mundësitë është që në pllake për
shtancim të përforcohet shablloni i llamarinës me formën e prere (çerdhen) për vendosjen
e detalit që përpunohet, ndërsa gjate operacionit të gatshëm largimi të behet me aplikimin
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e larguesit manual (ne forme të shufrës metalike e cila kap detalin punues përmes vrimës
përkatëse për largimin ose qitësit të punuar me hedhësin e ngjashëm te pajisjet
ndihmese).
Sipas skemës në figurën 4.34 lehtësohen operacionet me aplikimin e rrafshit të pjerrët
(sipas a) detalit që punohet për shkak të gravitacionit rrëshqet neper rrafshin e pjerrët 1,
hyn përmes kanalit të llamarinës mbrojtëse 2 në mbështetësin e tij në pllakën për
shtancim 3, rrëshqitësi (sipas b) çerdhja, nga llamarina 1 nuk është i fiksuar por vepron
në dorezën 2 rrëshqet neper udhëzuesen 3, andaj në skajin e djathte të pozitës se fundme
vendoset dhe e drejton copën punuese, ndërsa në atë të majte behet operacioni i dhënë e
po ashtu edhe rrëshqitësi me pajisjen magazinuese (sipas c) pjesët e shtrira në magazine 1
shtrihen në rrëshqitësin 2 i cili gjate lëvizjes nga pozita e skajshme e djathte rrëshqet
majtas duke kapur një nga një detalet punuese dhe duke i hedhur në çerdhe 3. Vërehet se
këto operacione në veçanti variantet b dhe c, mund të mekanizohen duke shfrytëzuar
hapat e presës ose pajisjet pneumatike.

2

1

3

1
1

2
3

Hedhësi

(b)

(a)

3

(c)

2

Figura 4.34. Prurja e copës punuese në veglën për përpunimin e llamarinës me aplikimin e rrafshit të
pjerrtë (a), rrëshqitësit (b) dhe rrëshqitësit me pajisjen me magazinë (c)

Për pjese me të komplikuara është e mundshme të zhvillohen lloje të ndryshme të
mekanizmave special (doreza e çelikte) të cilat stimulojnë punën manuale dhe
mundësojnë ekzekutimin e prurjes relativisht të komplikuar dhe largimit të copave
punuese dhe mbeturinës. Me këtë rast është e mundshme të shfrytëzohen magnete si dhe
kapësit (dora) vakuum. Është e mundshme po ashtu në kuadër të mjeteve të mekanizuara
të zhvillohen edhe konstruksione të ndryshme të pajisjeve revolverë (rrotulluese) të cilat
mundësojnë që çerdhet individuale me detalet punuese të kalojnë gradualisht përmes
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pozicioneve punuese e kështu që në pozita të veçanta të behet vendosja dhe heqja e
detaleve që punohen dhe në këto raste mund edhe si burim i lëvizjeve rrotulluese dhe
tjera të cilat kryhen të jete mekanizmi përkatës i shfrytëzuar si hapi i presës.
Prurja e detalit punues për operacion punues mund të behet me shfrytëzimin e pajisjes
magazinuese të ndryshme për prurje, me ç’rast një nga problemet mund të jete orientimi i
drejte i detalit që punohet. në figurën 4.35 janë në mënyrë skematike të paraqitura dy
zgjidhje ideore për pjesët që duhet nga magazinat të vihen në vendin punues dhe të
orientohen në mënyrë të drejte: (a) me fundin poshtë, (b) me fundin majtas. Pragu i
ndërtuar 1 te (a) mundëson që për shkak të renditjes jo simetrike të peshës të arrihet
operacioni i kërkuar, derisa te (b) hedhësi 1 lëvizja e të cilit është e sinkronizuar me hapin
e preses hedh ose qet pjesët jo të orientuara përmes vrimës 2.
1
1
2
(a
(b
)
)
Figura 4.35. Pajisjet magazinuese për copat punuese paraprakisht të tërhequra
dhe me orientimin e drejt
të copës punuese (a) me anë të peshës vetjake dhe me aplikimin e hedhësit të veçantë (b)

Për largimin e detalit të punuar para se gjithash në mori të rasteve ekzistojnë mundësi që
përmes largimit manual, të largohen edhe pjesët punuese në veçanti te shtancimi përmes
vrimës në tavolinën në arkat e veçanta. Po ashtu janë të zhvilluar zgjidhje konstruktive
me aplikimin e sustës si qitës, e pastaj mund të shfrytëzohet parimi i rrafshit të pjerrtë (ne
veçanti ku nga ana e poshtme e veglës në tavolinën e makinës është i punuar mbajtësi i
llamarinës si dhe është vështirësuar rënia e llamarinës duke shfrytëzuar gravitacionin),
mekanizma të ndryshëm shërbyes me ane të kulises, parimi “dora e çelikte” e po ashtu
edhe tipa të ndryshëm të hedhësve të cilët shfrytëzojnë ajrin nen presion.
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4.11. VROJTIME PËR KONSTRUKSIONET E NORMALIZUARA TË
VEGLAVE PËR PËRPUNIM TË LLAMARINËS
Duke marr si baze sistematizimin e pjesëve tipike të veglës në tri grupe dhe për dy të
parat në tri nëngrupe, mund të vërehet qe, duke lidhur me operacionin e shtancimit si
shembull, të jene të treguara praktikisht në të gjitha pjesët për të cilat ekziston mundësia
parimore që ato gjate punimit të veglës për punim të llamarinës duhet në mënyrë
individuale të konstruktohen dhe të punohen. Përpos, një mori elementesh që në këtë rast
është dashur të supozohet që të shfrytëzohen si standarde (p.sh. kunjat, bulonat, shtyllat
etj) pa nevojën që këto të merren si përparësi të përgjithshme të aplikimit të gjere të
elementeve të standardizuara dhe të normëzuara në makineri, mund të merren edhe katër
përparësi të konstruktimit dhe të punimit të veglës për përpunim të llamarinës me
shfrytëzimin e pjesëve të unifikuara të cilat punohen nga prodhues të specializuar në
krahasim me aplikimin e tyre individual:
1) kursimi në kohe, pasi që konstruktohen dhe punohen vetëm ato pjese të cilat nuk
janë të standardizuara, me punimin eventual të domosdoshëm në ato standarde, në
varësi nga sasia e ruajtur në magazine dhe gjendja në treg afati i fitimit të
elementeve standarde dhe tërësive mund të jete shumë i vogël,
2) kursimi në shpenzime, pasi që çmimi i shitjes se pjesëve standarde të cilat
punohen në seri duhet të jete sipas rregullit me i ulet sesa çmimi i punimeve në
reparte vetjake. Mirëmbajtja e veglës është me e thjeshte bazuar në njësite me të
drejtpërdrejta të ndërrimit të pjesëve të thyera dhe të konsumuara standarde,
derisa për të njëjtën vegël është e nevojshme përsëri të shfrytëzohet,
3) afat qëndrueshmëria me e madhe e veglës, pasi që pjesët standarde sipas rregullit
dukshëm janë me kualitet me të mire nga ato të punuara në mënyrë individuale,
dhe
4) lirimi i njërës pjese të pajisjes dhe kuadrove të reparteve vetjake të konstruktimit
të veglave dhe vegëltores për zgjidhjen e detyrave tjera.
Përpos një morie elementesh tjera të veçanta të përshtatshme për unifikim pranë atyre të
cekura (ne shembullin e bukoles për udhëzuese, lubrifikueses për udhëzuese, kunjave për
kufizim, thikave anësore për kufizim, elementeve të sustave etj), janë të mundshme edhe
masat përkatëse në fushën e tërësive mbajtëse të këtyre veglave – p.sh. të ashtuquajturave
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shtëpiza (ose blloqe) të veglave me pjesën e epërme dhe të poshtme komplete dhe
udhëzueset shtyllore në të cilat sipas nevojës të përcaktohet vendi dhe paraprakisht
vendoset qafa ose doreza, punohet vrima në pjesën e poshtme për lëshimin e detalit të
punuar ose mbeturinës, vendoset organi punues i epërm ose i poshtëm (zakonisht kjo
është mënyrë që sakte të caktohet pozita dhe fiksimi i bere me kunja ose me bulona), si
dhe pjesët tjera të nevojshme (hedhëset e llamarinës, udhëzueset, elementet e kufizimit,
qitësit etj).
Në pikëpamje të renditjes se shtyllave (normalisht dy, e sipas nevojës edhe katër) të
mundshme janë sipas figurës 4.36 tri zgjidhje: (a) shtyllat në aksin gjatësor të veglës (b)
shtyllat e kryqëzuara (c) shtyllat për anët e prapme të veglës, në pikëpamje të realizimit të
kompromisit të nevojshëm në mes të stabilitetit të veglës, mundësisë se vendosjes se të
gjithave elementeve përbërëse, thjeshtësisë se ekzekutimit të operacionit dhe dukshmërisë
se vendit punues se te gjitha zgjidhjet kane përparësi dhe të meta.

(a)
(b)

(c)

Figura 4.36. Renditja e zakonshme e shtyllave udhëzuese të shtëpizat standarde

Sipas gjendjes se tanishme jepen edhe tabela të standardeve ekzistuese derisa në figurën
36 në mënyrë skematike janë paraqitur si shembull një nga konstruksionet tipike në të
cilën pranohet që në mënyrë konkrete që të zgjidhet çështja e përforcimit të shtancuesit i
cili vendoset në rrënjën e formuar (detali a) në kanalin radial të punuar përkatës në pjesën
e epërme dhe shtrëngohet në pozitën formuese të shtypësit 1, derisa pllaka për shtancim
përforcohet në pjesën e poshtme me aplikimin e dorezave për përforcim 2 të cilat
rrëshqasin neper kanalet diagonale T.
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1
1

2

(a)
Figura 4.37, Shembull i bllokut standard
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5.0. PËRFUNDIMI
Duke filluar nga baza teorike të njohura, në përpunimin në të ftohte të llamarinave
metalike dhe jo metalike mekanizmi i cili sjell deri te forma e re është deformimi plastik,
pa pasur parasysh se a është fjala për përpunim me këputje ose prerje ose pa te,
përkatësisht në deformimin lokal ose në deformimin në tere vëllimin. Edhe pse, pjesët e
fituara në punim të ftohte të llamarinës mund të punohen edhe në metoda tjera, vlen të
theksohet që gjate këtij operacioni fjala është për metodat teknologjike progresive të
prodhimtarisë, me një mori përparësish teknike dhe ekonomike
Klasifikimi i operacioneve të përpunimit të llamarinës në të ftohte bëhet në katër grupe
themelore të operacioneve si përpunimi me ndarje, lakim, kuposje dhe formim, mirëpo
metodat e bashkimit të llamarinës konsiderohen si operacione të veçanta, pasi që këto
operacione, edhe pse mjaft të rëndësishme për punimin e nën tërësive dhe produkteve
finale nga llamarina ose me komponentë nga llamarina, në mënyrë organike nuk i
përkasin operacioneve në të cilat fitohen pjese të ndryshme nga materiali baze ose
themelor.
Pjesët e punuara nga llamarina zakonisht nuk mund të punohen me aplikimin e vetëm një
operacioni themelor, derisa punimi i disa operacioneve themelore të cilat veç e veç janë
të zhvilluara në numrin me të madh të rasteve nuk ka arsyetim ekonomik. Andaj
zakonisht shfrytëzohet metoda e kombinimit të përpunimit në të cilën paraqiten dy ose
me shumë tipa individual të operacioneve.
Për punimin e kombinuar në të cilin në një vegël në mënyrë të caktuar agregatizohen dy
ose me shumë operacione elementare është e mundshme sipas karakteristikave
teknologjike të klasifikohet në tri grupe si në kombinimin e operacioneve me ndarje
(shtancimi, shpimi, prerja me gërshërë), pastaj në kombinimin e operacioneve me
ndryshimin e formës (kuposja, deformimi ose ngjeshja, lakimi i teheve etj), dhe në
kombinimin e operacioneve me ndarje dhe me ndryshimin e formës.
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Sipas karakteristikave konstruktive të veglës për përpunim të llamarinave në të ftohte
veglat ndahen në veglat pa udhëzuese dhe veglat me udhëzuese. Te këto tipa të veglave
fjala është për parimin e njëjtë të pjesëve themelore, derisa dallimi, kryesisht te organet
punuese rrjedh nga karakteristikat teknologjike të procesit.
Pllaka themelore paraqet elementin baze të veglës për përpunimin e llamarinës dhe
përmes saj vegla drejtpërdrejt shtrëngohet në tavolinën e makinës presuese. Derisa për
veglën për seri me të vogla dhe gjate ngarkesave me të vogla të pllakës themelore pllaka
mund edhe të mungoj, ndërsa arka lidhet për tavoline, për seri të mëdha, dhe gjate
ngarkesave me të mëdha pllaka është e domosdoshme.
Duke marr si baze sistematizimin e pjesëve tipike të veglës, mund të vërehet që ato gjate
punimit të veglës për punim të llamarinës duhet në mënyrë individuale të konstruktohen
dhe të punohen. Përpos, një mori elementesh si p.sh. kunjat, bulonat, shtyllat e tjerë, që
në këtë rast është dashur të supozohet që të shfrytëzohen si standarde pa nevojën që këto
të merren si përparësi të përgjithshme të aplikimit të gjere të elementeve të standardizuara
dhe të normëzuara në makineri, mund të merren edhe katër përparësi të konstruktimit dhe
të punimit të veglës për përpunim të llamarinës me shfrytëzimin e pjesëve të unifikuara të
cilat punohen nga prodhues të specializuar në krahasim me aplikimin e tyre individual si
kursimi në kohe, kursimi në shpenzime, afat qëndrueshmëria me e madhe e veglës, pasi
që pjesët standarde sipas rregullit dukshëm janë me kualitet me të mire nga ato të punuara
në mënyrë individuale, dhe lirimi i njërës pjese të pajisjes dhe kuadrove të reparteve
vetjake të konstruktimit të veglave për zgjidhjen e detyrave tjera.
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