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Mbrojtja dhe përdorimi manual i çelësave të 
elektromotorrëve të rrymës tre-fazore 

 

 

EST 1/1 ÇELËSAT 1 

Çelësat 

Qëllimet 
 
Pasi të zhvillojë eksperimentin nxënësi duhet të jetë i aftë: 

• të lidhë një elektomotorr trefazor asynkron me siguresë motorrike dhe çelës në 
qarkun trekëndor. 

• që sipas vlerave nominale të fuqisë së elektromotorrit për rrymën tre-fazore të marra 
nga pllakata identifikuese, të regjistrojë edhe vlerat përkatëse për çelësat/siguresat 
mbrojtëse. 

• të vendosë në gjëndje pune elektromotorrin me çelës. 

• të shpjegojë nëpërmjet skemës së planit të rrymës funksionimin e çelësit. 

• të përcaktojë se në cilin pozicion të çelësit elektromotorri është i ndezur. 

• të dijë që përdorimi i një çelësi tre–polësh është i domosdoshëm 
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2 EST 1/1 ÇELËSAT 

Qarku 
 
 

 
 

Fig. 1.1 Skema e qarkut të rrymës 
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EST 1/1 ÇELËSAT 3 

Pajisjet /Pjesët përbërëse 
 
1 Çelës 
1 Çelës mbrojtës (me siguresë të integruar) 3-polshe 
 
Pjesët përbërëse I, janë: 
 
1 Rrjet i rrymës trefazore 400V/16A 
1 DS-elektromotorr me kafaz 
2 Mbulesa mbrojtëse të elektromotorrëve 
5 Element lidhës 4/19 mm me dalje 
5 Element lidhës 4/19 mm 
1 Platformë mësimore me korrniza 
 
Pjesët përbërëse II, janë: 
 
1 komplet linjash lidhëse 
 
 
 

Hyrje 
 
Një elektromotorr duhet të ndizet dhe të fiket nëpërmjet një çelësi. Një siguresë mbron 
elektromotorrin nga mbingarkesa. 
 
Nëse do të rrotullojmë çelësin rrotullues në poziconin 1, atëherë të tre kontaktet e takimit do 
të mbyllen njëkohësisht. Linjat e rrjetit të rrymës L1-U1, L2-V1 dhe L3-W1 janë të mbyllura. 
Elektromotorri është i lidhur me rrjetin e rrymës trefazore dhe është në gjëndje pune. 
 
Nëse do të rrotullojmë çelësin rrotullues në pozicionin 0, atëherë të tre kontaktet e takimit do 
të hapeshin njëkohësisht dhe do të shkëputnin lidhjen e elektromotorrit me rrjetin e rrymës 
trefazore. Elektromotorri është i fikur. 
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4 EST 1/1 ÇELËSAT 

Zhvillimi i eksperimentit 
 

Rradhitni pajisjet e punës sipas skemës së planit të rrymës (Fig. 1.1) dhe vendosni lidhjet 
përkatëse sipas kësaj skeme. Lidheni elektromotorrin në qarkun trekëndor. 
 
Sipas vlerës nominale të fuqisë së elektromotorrit për rrymën tre-fazore të marrë nga 
pllakata identifikuese, regjistroni edhe vlerën përkatëse për çelësat/siguresat mbrojtëse.  
 
Në cilin pozicion të tij duhet të vendoset çelësi rrotullues në mënyrë që, elektromotorri të 
ndizet? 
 
Për të ndezur elektromotorrin, duhet që çelësi rrotullues të rrotullohet në pozicionin 1. 
 
Sa kontakte takimi duhet të ketë një çelës për një elektromotorr? 
 
Në mënyrë që të realizohet ndezja e elektromotorrit në një lidhje trefazore është i 
nevojshëm një çelës tre-polesh. 
 
A mund të ndizet dhe të fiket elektromotorri me anë të një çelësi një –polesh ose dy-polësh? 
 
Nëse do të përdorim një çelës një-polësh, atëherë do të fikej vetëm një linjë e 
jashtme, ndërsa elektromotorri do të qëndonte i lidhur vazhdimisht në dy linjat e tjera 
të jashtme. 
 
Nëse do të përdornim një çelës dy-polësh, atëherë do të fikeshin vetëm dy linja të 
jashtme dhe tensioni do të ngelej vazhdimisht i lidhur vetëm tek një mbështjellje 
motorrike. 
 
Në cilën gjëndje të çelësave është paraqitur skema e planit të rrymës? 
 
Në skemën e planit të rrymës çelësi është paraqitur në gjëndje të mbyllur. 
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EST 1/2 QARQET-YLL-TREKËNDORË 5 

Qarqet-yll-trekëndorë 

Qëllimet 
 
Pasi të zhvillojë eksperimentin nxënësi duhet të jetë i aftë: 

• të lidhë një elektomotorr trefazor asynkron me qarkun trekëndor. 
 

• që sipas vlerave nominale të fuqisë së elektromotorrit për qarkun tre-këndor të marra 
nga pllakata identifikuese, të regjistrojë edhe vlerat përkatëse për çelësat/siguresat 
mbrojtëse. 

 
• të vendosë në gjëndje pune elektromotorrin në qarkun yll-trekëndor dhe ta kalojë atë 

në qarkun tre-këndor. 
 

• të vizatojë një skicë e cila të paraqesë principin e punës së elektromotorrit për veshje 
të formës yll dhe trekëndore. 

 
• të tregojë se kur përdoret qarku yll-trekëndor. 

 
• të dijë që në qarkun yll të elektromotorrit intensiteti i rrymës dhe fuqia motorrike kanë 

vlerë të reduktuar. 
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6  EST 1/2 QARQET-YLL-TREKËNDORË 

Qarku 
 
 

 
Fig. 2.1 Skema e qarkut të rrymës 
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EST 1/2 QARQET-YLL-TREKËNDORË 7 

Pajisjet /Pjesët përbërëse 
 
1 Çelës yll-trekëndorë 
1 Çelës mbrojtës (me siguresë të integruar) 3-polshe 
 
Pjesët përbërëse I, janë: 
 
1 Rrjet i rrymës trefazore 400V/16A 
1 DS-elektromotorr me kafaz 
2 Mbulesa mbrojtëse të elektromotorrëve 
5 Element lidhës 4/19 mm me dalje 
5 Element lidhës 4/19 mm 
1 Platformë mësimore me korrniza 
 
Pjesët përbërëse II, janë: 
 
1 komplet linjash lidhëse 
 
 
 

Hyrje 
 
Një elektromotorr duhet të lidhet në një qark yll-trekëndor. 
 
Çelësat yll-trekëndor gjejnë përdorim si ndihmës ndezës të elektromotorit në rastet kur 
ndezja e tij realizohet me vështirësi. Elektromotorri do të lidhet me qarkun yll, në mënyrë që 
intensiteti i rrymës të mos marrë vlera shumë të larta. Pasi elektromotorri të ketë arritur 
numrin më të madh të rrotullimeve, atëherë ai lidhet me qarkun trekëndor dhe punon me fuqi 
motorrike të plotë. Çelësi i siguresës së elektromotorrit do të regjistrohet në një vlerë 
nominale të rrymës të qarkut trekëndor, pasi vlera nominale e rrymës tek qarqet yll është 
0.58 herë se vlera nominale e rrymës në qarkun trekëndor, ndërsa fuqia motorrike e punës 
përbën një të tretën e vlerës nominale të fuqisë. 
 
Nëse do ta rrotullojmë çelësin në pozicionin për qarkun yll, atëherë do të bashkohen lidhjet 
L1-U1, L2-V1 dhe L3-W1. Çelësi bashkon kontaktet e takimit U2,V2,W2 me pikën e yllit. 
Elektromotorri punon në qarkun yll. 
 
Nëse do të rrotullojmë çelësin në pozicionin e qarkut trekëndor, atëherë do të bashkohen 
kontaktet L1-U1-W2, L2-V1-U2 dhe L3-W1-V2. Elektromotorri punon në qarkun trekëndor. 
 
Nëse do të rrotullojmë çelësin në pozicionin 0, atëherë të gjitha lidhjet e rrjetit do të 
ndërpriten dhe elektromotorri do të fiket. 
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8  EST 1/2 QARQET-YLL-TREKËNDORË 

Zhvillimi i eksperimentit 
 

Rradhitni pajisjet e punës sipas skemës së planit të rrymës (Fig. 1.1) dhe vendosni lidhjet 
përkatëse sipas kësaj skeme. Lidheni elektromotorrin në qarkun trekëndor. 
 
Sipas vlerës nominale të fuqisë së elektromotorrit për qarkun tre-këndor të marrë nga 
pllakata identifikuese, regjistroni edhe vlerën përkatëse për çelësat/siguresat mbrojtëse.  
 
Vendoseni elektromotorrin në punë në qarkun yll dhe pasi elektromotorri të ketë arritur 
numrin më të madh të rrotullimeve lidheni atë me qarkun trekëndor. 
 
Vizatoni një skicë e cila të paraqesë parimin e punës së elektromotorrit për veshje të formës 
yll dhe trekëndore. 
 
 

  
      
                 Fig. 2.2 Qark-yll                  Fig. 2.3 Qark tre-këndor 

 
 
Jepni shembuj të fushave të përdorimit të një qarku yll-trekëndor. 
 
Qarqet yll-trekëndorë përdoren si ndihmës ndezjeje në rastet kur ndezja e 
elektromotorrit do të realizohej me vështirësi. 
 
Kur e arrin elektromotorri vlerën më të lartë të fuqisë motorrike dhe kur e arrin vlerën më të 
lartë të intensitetit të rrymës? 
 
Në momentin kur bëhet kalimi nga lidhja yll në atë trekëndore të elektromotorrit, 
atëherë arrihet vlera më e lartë e intensitetit të rrymës dhe elektromotorri punon me 
fuqi motorrike të plotë duke marrë vlerën nominale të rendimentit të punës së tij. 
 
Cilat kontakte do të lidhen për të krijuar qarkun yll? 
 
Në qarkun yll të elektromotorrit çelësi bashkon kontaktet U2,V2 dhe W2 në pikën yll. 
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EST 1/3 ÇELËSAT RROTULLUES YLL-TREKËNDORË 9 

Çelësat rrotullues yll-trekëndorë 

Qëllimet 
 
Pasi të zhvillojë eksperimentin nxënësi duhet të jetë i aftë: 
 

• të lidhë një elektomotorr trefazor asynkron me çelës yll-trekëndor. 
 
• që sipas vlerave nominale të fuqisë së elektromotorrit për qarkun tre-këndor të marra 

nga pllakata identifikuese, të regjistrojë edhe vlerat përkatëse për çelësat/siguresat 
mbrojtëse. 

 
• të vendosë në gjëndje pune elektromotorrin në qarkun yll-trekëndor me kah rrotullimi 

djathtas dhe më pas ta kalojë atë në qarkun tre-këndor. 
 

• të vendosë në gjëndje pune elektromotorrin në qarkun yll-trekëndor me kah rrotullimi 
majtas dhe më pas ta kalojë atë në qarkun tre-këndor. 

 
• të masë dhe të krahasojë vlerat e intensiteteve të rrymës për qarkun yll dhe 

trekëndor. 
 

• të kontrollojë drejtimin e rrotullimit të elektromotorrit për kahun e djathtë dhe të majtë. 
 

• të dijë, që në qarkun trekëndor kalon një vlerë më e madhe rryme, pavarësisht nga 
drejtimi i rrotullimit. 

 
• të dijë, që elektromotorri në qarkun tre-këndor krijon vlerën nominale të fuqisë së 

punës. 



 

Mbrojtja dhe përdorimi manual i çelësave të 
elektromotorrëve të rrymës tre-fazore 

  
 

10 EST 1/3 ÇELËSAT RROTULLUES YLL-TREKËNDORË 

Qarku 
 
 

 
Fig. 3.1 Skema e qarkut të rrymës 
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EST 1/3 ÇELËSAT RROTULLUES YLL-TREKËNDORË 11 

Pajisjet /Pjesët përbërëse 
 
1 Çelës yll-trekëndorë 
1 Çelës mbrojtës (me siguresë të integruar) 3-polshe 
 
Pjesët përbërëse I, janë: 
 
1 Rrjet i rrymës trefazore 400V/16A 
1 DS-elektromotorr me kafaz 
1 Bobinë-Multimetër 
2 Mbulesa mbrojtëse të elektromotorrëve 
ose: 
Bobinë-Multimetër  
(1) Bobinë-Multimetër me pikë reference majtas 
5 Element lidhës 4/19 mm me dalje  
5 Element lidhës 4/19 mm 
1 Platformë mësimore me korrniza 
 
Pjesët përbërëse II, janë: 
 
1 komplet linjash lidhëse 
 
 
 

Hyrje 
 
Një elektromotorr duhet të lidhet në një qark yll me çelës rrotullues për kahun e djathtë dhe 
të majtë dhe të vendoset në gjëndje pune. Qarku yll me çelës rrotullues shërben si ndihmës 
ndezës në rastet kur elekromotorri ndizet në gjëndje mbingarkese. 
 
Intensiteti i rrymës dhe rendimenti i punës së elektromotorrit në qarkun yll janë më të vogla 
sesa në qarkun trekëndor. Drejtimi i rrotullimit të elektromotorrit do të realizohet nëpërmjet 
këmbimit të pozicionit të dy lidhjeve të jashtme. 
 
Nëse do të vendosim çelësin në pozicionin për qarkun yll, atëherë do të vendosen lidhjet L1-
U1, L2-V1 dhe L3-W1. Çelësi do të lidhë kontaktet U2, V2, dhe W2 me pikën yll. 
Elektromotorri punon me drejtim rrotullimi djathtas i lidhur në qarkun yll dhe një të tretën e 
vlerës nominale të rendimentit. 
 
Pasi elektromotorri të arrijë numrin më të madh të rrotullimeve, atëherë lidhet me qarkun 
trekëndor për kahun e djathtë, ndërsa lidhjet L1-U1 dhe W2, L2-V1 dhe U2, L3-W1 dhe V2 
do të  bashkohen. Elektromotorri i lidhur me qarkun trekëndor punon me rendiment të plotë 
në kahun e rrotullimit djathtas. 
 
Nëse do të vendosim çelësin në pozicionin 0, atëherë do të ndërpriten të gjitha lidhjet e rrjetit 
dhe elektromotorri do të fiket. 
Nëse do të vendosim çelësin në pozicionin për qarkun yll për kahun e majtë, atëherë lidhjet 
L1-U1, L2-V1 dhe L3-W1 do të bashkohen. Çelësi lidh kontaktet U2, V2, W2 me pikën yll. 
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12 EST 1/3 ÇELËSAT RROTULLUES YLL-TREKËNDORË 

Elektromotorri punon me drejtim rrotullimi majtas në qarkun yll me një të tretën e vlerës 
nominale të rendimentit. 
 
Nëse do të vendosim çelësin në pozicionin për qarkun trekëndor për kahun e majtë, atëherë 
do të vendosen lidhjet L1-U1, dhe W2, L2-V2 si dhe W1, L3-V1 dhe W2. Elektromotorri 
punon me drejtim rrotullimi majtas në qarkun trekëndor dhe me fuqi motorrike të plotë. 
 
Zhvillimi i eksperimentit 

 
Rradhitni pajisjet e punës sipas skemës së planit të rrymës (Fig. 3.1) dhe vendosni lidhjet 
përkatëse sipas kësaj skeme. Lidheni elektromotorrin në qarkun trekëndor. 
 
Sipas vlerës nominale të fuqisë së elektromotorrit për qarkun tre-këndor të marrë nga 
pllakata identifikuese, regjistroni edhe vlerën përkatëse për çelësat/siguresat mbrojtëse. 
Vendoseni vlerën 3A të intensitetit të ndryshueshëm në pajisjen matëse shumëfishe 
 
Në gjendje të fikur të elektromotorrin hiqni njërën mbulesë dhe më pas vendoseni në punë 
atë në qarkun yll me kah rrotullimi djathtas. Më pas lidheni elektromotorrin me qarkun 
trekëndor. Matni vlerën e intensitetit të rrymës për elektromotorrin kur është i lidhur në 
qarkun yll dhe në atë trekëndor, si dhe kontrolloni rrotullimet. 
 
Vendoseni elektromotorrin në lidhjen yll me drejtim rrotullimi majtas dhe pastaj lidheni me 
qarkun trekëndor. Matni vlerat e rrymës dhe kontrolloni drejtimin e rrotullimit. 
 
Si do të ndyshojë drejtimi i rrotullimit të elektromotorrit? 
 
Drejtimi i rrotullimit të elektromotorrit do të ndryshojë nëpërmjet ndërrimit të dy linjave 
të jashtme. 
 
Në cilën lloj lidhjeje kalon një vlerë më e madhe e intensitetit të rrymës? 
 
Në lidhjen trekëndore vlera e intensitetit të rrymës është më e madhe. 
 
A ndikon drejtimi i rrotullimit të elektromotorrit në madhësinë e vlerës së intensitetit të 
rrymës? 
 
Drejtimi i rrotullimit të elektromotorrit nuk ka asnjë ndikim në vlerën e intensitetit të 
rrymës së elektromotorrit. 
 
Në cilën lidhje merr elektromotorri vlerën nominale të fuqisë motorrike? 
 
Në lidhjen trekëndore të elektromotorrit do të arrihet vlera më e lartë e rendimentit. 
 
A ka ndikim drejtimi i rrotullimit në vlerën e rendimentit të elektromotorrit? 
 
Drejtimi i rrotullimit të elektromotorrit nuk ka asnjë ndikim në vlerën e rendimentit. 



  

Mbrojtja dhe përdorimi manual i çelësave të 
elektromotorrëve të rrymës tre-fazore 

 

 

EST 1/4 NDËRRUES I POLEVE SIPAS DAHLANDERIT 13 

Ndërrues i poleve sipas Dahlanderit 

Qëllimet 
 

Pasi të zhvillojë eksperimentin nxënësi duhet të jetë i aftë: 

• të lidhë një elektomotorr trefazor asynkron me kafaz sipas parimit të Dahlanderit të 
ndërrimit të poleve. Ta lidhë atë sipas skemës së planit, ta vëjë në punë dhe të 
ndërmarrë një ndryshim të numrit të tij të rrotullimeve. 

• të kuptojë që ndërrimi i poleve të elektromotorrit për numër të ulët rrotullimesh e lidh 
atë në lidhjen tre-këndore. 

• të kuptojë nga skica e planit të rrymës, që ndërrimi i poleve për numër të lartë 
rrotullimesh e lidh atë në lidhjen dyfishe-yll. 

• të kuptojë, që është i mundur vetëm një ndërrim i përshkallëzuar i numrit të poleve 
dhe bashkë me të, po në mënyrë të përshkallëzuar edhe numri i rrotullimeve. 

• të njohë dhe përshkruaj rolin e çelësit/siguresë mbrojtëse të elektromotorrit. 
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14 EST 1/4 NDËRRUES I POLEVE SIPAS DAHLANDERIT 

Qarku 
 
 

 
 

Fig. 4.1 Skema e qarkut të rrymës 
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EST 1/4 NDËRRUES I POLEVE SIPAS DAHLANDERIT 15 

Pajisjet /Pjesët përbërëse 

 
 
1 Ndërrues polesh i Dahlanderit 
1 Çelës/siguresë mbrojtëse e elektromotorrit 3-polëshe 
1 Çelës/siguresë mbrojtëse e elektromotorrit 3-polëshe 
 
Pjesët përbërëse I, janë: 
 
1 Rrjet i rrymës trefazore 400V/16A 
1 DS-elektromotorr me kafaz  
2 Mbulesa mbrojtëse të elektromotorrëve 
5 Element lidhës 4/19 mm me dalje  
5 Element lidhës 4/19 mm 
1 Platformë mësimore me korrniza 
 
Pjesët përbërëse II, janë: 
 
1 komplet linjash lidhëse 
 
 
 

Hyrje 
 
Sipas barazimit: 
 
 

p
fns

⋅
=

60
 

 
Numri rrotullues i fushës rrotulluese ns mund të ndryshohet në mënyrë të përshkallëzuar 
përmes ndryshimit të numrit të çifteve të poleve p. 
 
Ndryshimi i poleve sipas Dahlanderit është forma më e përhapur, me të cilën është e 
mundur, që tek elektromotorrët trefazorë asynkronë të ndryshohet numri i rrotullimeve. 
Përmes ndryshimit të radhës së mbëshjelljeve të trupit të elektromotorrit, të cilat përbëhen 
nga dy gjysma, janë të mundura vetëm ndryshime të numrit të poleve dhe kështu edhe të 
numrit të rrotullimeve. Këto qëndrojnë në raport 1:2 me njëra-tjetrën. 
 
Në këtë eksperiment elektromotorri i vënë në përdorim është i lidhur në qarkun trekëndor, 
kur ka numër rrotullimesh të vogël, ndërsa për vlera të larta ai është i lidhur me qarkun 
dyfish-yll. Për arsye të lidhjeve të këtij lloji, vlera e intensitetit të rrymës ndezëse Iah është 1,3 
herë më e madhe për një numër të madh rrotullimesh, sesa ajo për një numër të vogël të 
rrotullimeve. Momenti i ndezjes dhe momenti i arritjes së vlerës më të lartë të rrotullimeve 
(Mah pra. Mkh) në rastin kur elektromotorri punon me numër të madh të rrotullimesh, përbën 
afësisht 0,5 – 0,7 herë vlerën ekuivalente të kësaj madhësie krahasuar me rastin kur ai 

 
 
(ns në min-1, f në Hz pra s-1) 
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punon me numër tër vogël rrotullimesh. Shkak për këtë dukuri është numri i ndryshëm i 
poleve dhe vlera e intesiteteve të mbështjelljeve për të dy rrotullimet. 
Nëse do të rrotullonim çelësin në pozicionin 0, atëherë elektromotorri do të fikej. Në 
mbështjelljet e elektromotorrit nuk do të kishte tension rryme. 
Nëse do të rrotullonim çelësin në pozicionin 1, atëherë elektromotorri do të ndizej me një 
numër të vogël rrotullimesh. Kemi të bëjmë me qark-trekëndor. 
 
Nëse do të rrotullonim çelësin në pozicionin 2, atëherë elektromotorri do të ndizej në një 
numër të madh rrotullimesh. Kemi të bëjmë me qark dyfish-yll. 
 

 
Fig. 4.2 

 
 
Elektromotorrët e tipit Dahlander gjejnë përdorim në makineritë për ngritjen dhe 
transportimin e materialeve, në makineritë të ndryshme, pompa dhe fryrëse. 

Zhvillimi i eksperimentit 
 
Rradhitni pajisjet e punës sipas skemës së planit të rrymës (Fig. 6.1) dhe vendosni lidhjet 
përkatëse sipas kësaj skeme. 
 
Sipas vlerës nominale të fuqisë së elektromotorrit të marrë nga pllakata identifikuese, 
regjistroni edhe vlerën përkatëse për numrin e madh dhe të vogël të rrotullimeve. 
 
Regjistroni në çelës/siguresë të elektromotorrit vlerat nominale të intensitetit të rrymës për 
një numër të madh rrotullimesh dhe pë një numër të vogël rrotullimesh. 
 
Vendoseni elektromotorrin në punë dhe ndyshoni numrin e rrotullimeve. 
 
Çfarë lloj numri të rrotullimeve do të ketë elektromotorri, nëse çelësi (ndërruesi i poleve) do 
të ndizet në pozicionin 1? Si janë aktivizuar mbështjelljet motorrike? 
 
Nëse do të rrotullojmë çelësin në pozicionin 1, atëherë elektromotorri do të ketë një 
numër të vogël rrotullimesh. Mbështjelljet motorrike janë të lidhura në qarkun 
trekëndor. 
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Çfarë lloji rrotullimesh do të ketë elektromotorri, nëse çelësi (ndërruesi i poleve) do të ndizet 
në pozicionin 2? Si janë aktivituar mbështjelljet motorrike?. 
 
Nëse do të rrotullojmë çelësin në pozicionin 2, atëherë elektromotorri do të ketë një 
numër të madh rrotullimesh. Mbështjelljet motorrike janë të lidhura në qarkun dyfish-
yll.  
 
Çfarë roli luajnë çelësat/siguresat motorrike dhe përse është e nevojshme që të kemi një të 
tillë për çdo numër rrotullimi? 
 
Çelësi/siguresa motorrike mbron dy mbështjelljet motorrike nga mbingarkesa 
nëpërmjet një shpërbërësi termik. Shpërbërësi i shpejtë elektromagnetik mbron 
elektromotorrin nga një lidhje e shkurtër e rrymës. Për çdo numër rrotullimi duhet një 
siguresë motorrike, pasi në dy lidhjet respektive kalojnë vlera të ndryshme rryme. 
 
Jepni shembuj të përdorimit të elektromotorrëve të tipit të Dahlander-it. 
 
Elektromotorrët asynkronë me çelësa ndërrues polesh të tipit të Dahlander-it gjejnë 
përdorim tek pompat, ashensorët, fryrëset dhe në makineri të ndryshme. 
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Ndryshues polesh për dy mbështjellje të ndara 

Qëllimet 
 

Pasi të zhvillojë eksperimentin nxënësi duhet të jetë i aftë: 
 

• të lidhë një elektromotorr trefazor asynkron me dy mbështjellje të ndryshme me një 
çelës/ndërrues polesh. 

 
• që sipas vlerës nominale të fuqisë së elektromotorrit të marrë nga pllakata 

identifikuese, të regjistrojë edhe vlerën përkatëse për numrin e madh dhe të vogël të 
rrotullimeve, si dhe të aktivizojë çelësat/siguresat përkatëse. 

 
• të ndezë elektromotorrin me numër të vogël rrotullimesh dhe të ndryshojë numrin e 

rrotullimeve. 
 

• të kuptojë, që numri i rrotullimeve mund të ndryshohet vetëm në mënyrë të 
përshkallëzuar. 

 
• të dijë, që elektromotorri ka numër të vogël rrotullimesh, kur numri i poleve është i 

madh, si dhe ka numër të madh rrotullimesh, kur numri i poleve është i vogël. 
 

• të argumentojë, përse janë të domosdoshëm çelësat/siguresë. 
 

• të japë shembuj të fushave të përdorimit të elektromotorrëve me ndryshues polesh 
dhe me dy mbështjellje të ndara. 
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Qarku 
 
 

 
 

Fig. 5.1 Skema e qarkut të rrymës 
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Pajisjet /Pjesët përbërëse 
 
1 Ndërrues polesh me dy mbështjellje të ndara 
1 Çelës/siguresë mbrojtëse e elektromotorrit 3-polshe 
1 Çelës/siguresë mbrojtëse e elektromotorrit 3-polshe 
 
Pjesët përbërëse I, janë: 
 
1 Rrjet i rrymës trefazore 400V/16A 
1 DS-elektromotorr me dy mbështjellje të ndara 
2 Mbulesa mbrojtëse të elektromotorrëve 
5 Element lidhës 4/19 mm me dalje  
5 Element lidhës 4/19 mm 
1 Platformë mësimore me korrniza 
 
Pjesët përbërëse II, janë: 
 
1 komplet linjash lidhëse 
 

Hyrje 
 
Një elektromotorr asynkron me dy mbështjella të ndara duhet të lidhet me një çelës 
/ndërrues polesh për dy llojet e rrotullimeve. Elektromotorri i vënë në përdorim ka dy 
mbështjella me mbajtëse të pavarura nga njëra-tjetra me një numër të çiftit të poleve p = 2 
dhe p = 4. Mbështjellat me mbajtëse janë të lidhura në elektromotorr në qarkun yll. Numri i 
çifteve të poleve përcakton numrin e rrotullimeve të elektromotorrit sipas barazimit të 
mëposhtëm: 
 

p
fns

⋅
=

60
 

 
Karakteristika e një elektromotorri me mbështjellje të ndara është e njëjtë me atë të një 
elektromotorri me një mbështjellje me mbajtëse. Duhet patur parasysh, që këtu është i 
mundur vetëm një ndryshim i përshkallëzuar i numrit të rrotullimeve (1500min-1/3000min-1). 
 
Nëse do të rrotullojmë çelësin në pozicionin 1, atëherë do të vendosen lidhjet L1-U1, L2-V1 
dhe L3-W1, ndërsa mbështjella me mbajtëse aktivizohet me një vlerë të lartë të numrit të 
çifteve të poleve. Elektromotorri punon në numër të vogël rrotullimesh dhe është i lidhur me  
qarkun yll. 
 
Nëse do të rrotullojmë çelësin në pozicionin 2, atëherë do të vendosen lidhjet L1-U2, L2-V2 
dhe L3-W2, ndërsa mbështjella me mbajtëse aktivizohet me një vlerë të ulët të numrit të 
çifteve të poleve. Elektromotorri punon në numër të madh rrotullimesh dhe është i lidhur me  
qarkun yll. 
 
Nëse do të rrotullojmë çelësin në pozicionin 0, atëherë lidhjet L1, L2 dhe L3 do të ndërpriten 
dhe elektromotorri do të fiket. 

f= Frequenca në Hz 
p= Numri i çiftit të poleve 
n= Numri i rrotullimeve në min -1 
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Zhvillimi i eksperimentit 
 
Rradhitni pajisjet e punës sipas skemës së planit të rrymës (Fig. 6.1) dhe vendosni lidhjet 
përkatëse sipas kësaj skeme. 
 
Sipas vlerës nominale të fuqisë së elektromotorrit të marrë nga pllakata identifikuese, 
regjistroni edhe vlerën përkatëse për numrin e madh dhe të vogël të rrotullimeve. 
 
Regjistroni në çelës/siguresë të elektromotorrit vlerat nominale të intensitetit të rrymës për 
një numër të madh rotullimesh dhe për një numër të vogël rrotullimesh. 
 
Vendoseni elektromotorrin në punë dhe rritni numrin e rrotullimeve. 
 
Si do të arrihet ndryshimi i numrit të rrotullimesh? 
 
Elektromotorri ka dy mbështjellje të ndara me mbajtëse me një numër të ndryshëm të 
çiftit të poleve. 
 
Kur e ka elektromotorri numrin më të madh dhe më të vogël të rrotullimeve? 
 
Nëse e vendosim çelësin në pozicionin 1, atëherë mbështjella me mbajtëse 
aktivizohet me numrin e çifteve të poleve p=4, dhe elektromotorri ka një numër të 
vogël rrotullimesh. 
 
Nëse e vendosim çelësin në pozicionin 2, atëherë mbështjella me mbajtëse 
aktivizohet me numrin e çifteve të poleve p=2 dhe elektromotorri ka një numër të 
madh rrotullimesh. 
 
Argumentoni përse përdoren dy çelësa/siguresa motorrike? 
 
Përdorimi i dy siguresave motorrike është i domosdoshëm, pasi elektromotorri ka dy 
mbështjellje të ndara. Çdo mbështjellje me mbajtëse duhet të mbrohet nëpërmjet një 
sigurese motorrike. 
 
Jepni shembuj të përdorimit të elektromotorrëve me çelësa (ndërrues polesh) me dy 
mbështjellje të ndara. 
 
Elektromotorrët me dy mbështjellje të ndara gjejnë përdorim në transmisionet që 
punojnë me dy lloj rrotullimesh si për shembull: pajisje përzierëse, makineri të 
ndryshme dhe pompa. 
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Çelësat me siguresë 

Shënim! 
Ky eksperiment mund të zhvillohet vetë nëse vihet në përdorim edhe një sistem frenimi 
(300W).  
Sistemi i frenimit nuk është pjesë e pjesëve standarte të eksperimentit. 

Qëllimet 
 

Pasi të zhvillojë eksperimentin nxënësi duhet të jetë i aftë: 

• të lidhë një elektomotorr trefazor asynkron me çelës/siguresë në qarkun tre-këndor. 

• që sipas vlerave nominale të fuqisë së elektromotorrit për qarkun tre-këndor të marra 
nga pllakata identifikuese, të regjistrojë edhe vlerat përkatëse për çelësat/siguresat 
mbrojtëse. 

• të vendosë në gjëndje pune elektromotorrin me çelës/siguresë dhe me anë pluhurit 
frenues magnetik ta ngarkojë atë derisa çelësi/siguresë të aktivizohet. 

• të radhisë pjesët përbërëse të një çelësi/siguresë. 

• të tregojë rolin e të dy siguresave. 

• të kuptojë, që çelësi/siguresë duhet të regjistrohet në vlerë nominale të intensitetit të 
rrymës. 
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Qarku 
 
 
 

 
 

Fig. 6.1 Skema e qarkut të rrymës 
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Pajisjet /Pjesët përbërëse 
 
1 Çelës mbrojtës (me siguresë të integruar) 3-polshe 

 
Pajisjet e nevojshme: 
 
1 Rrjet i rrymës trefazore 400V/16A 
1 DS-elektromotorr me kafaz 
1 Servo-makineri e kontrollit të gjëndjes së elektromotorrit 
ose 
1 makineri aktive e kontrollit të gjëndjes së elektromotorrit 
1 mbulesë lidhëse (freksioni) 
1 lidhëse freksioni 
1 Mbulesa mbrojtëse të elektromotorrëve 
5 Element lidhës 4/19 mm me dalje  
5 Element lidhës 4/19 mm 
1 Platformë mësimore me korrniza 
 
Pjesët përbërëse II, janë: 
 
1 komplet linjash lidhëse 
 

Hyrje 
 
Një elektromotorr me një siguresë motorrike duhet të lidhet në rrjetin e rrymës. 
Elektromotorri duhet të lidhet në qarkun yll- trekëndor. 

 
 
 

Abb. 6.2 
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Nëse shtypim tastën jeshile ndezëse të siguresës motorrike, atëherë të tre kontaktet e 
takimit do të mbyllen njëkohësisht dhe elektromotorri do të lidhet me rrjetin e rrymës, duke u 
vënë kështu në gjëndje punë. 
 
Nëse shtypim tastën e kuqe fikëse të siguresës motorrike, atëherë kontaktet e takimit do të 
hapen dhe elektromotorri do të fiket. 
 
Siguresa motorrike përbëhet nga një siguresë termike, e cila e mbron elektromotorrin gjatë 
proçesit të punës nga mosndezja ose mbingarkesa, gjithashtu ai përbëhet edhe nga një 
siguresë elektromagnetike e shpejtë e mbingarkesës së rrymës, i cili e mbron 
elektromotorrin nga një lidhje e shkurtër. 
 
Nëse vlera e intensitetit të rrymës së regjistruar në siguresën motorrike si vlerë nominale e 
intensitetit të rrymës mbikalohet, atëherë siguresa rele e elektromotorrit aktivizohet dhe 
kontaktet e takimit hapen. Elektromotorri është i fikur. Elektromotorri mund të ndizet përsëri, 
kur platinat e siguresës motorrike të jenë ftohur. 
 
 
 

Zhvillimi i eksperimentit 
 

Rradhitni pajisjet e punës sipas skemës së planit të rrymës (Fig. 3.1) dhe vendosni lidhjet 
përkatëse sipas kësaj skeme. Lidheni elektromotorrin në qarkun trekëndor. 
 
Sipas vlerës nominale të fuqisë së elektromotorrit për qarkun tre-këndor të marrë nga 
pllakata identifikuese, regjistroni edhe vlerën përkatëse për çelësat/siguresat mbrojtëse. 
 
Vendoseni elektromotorrin në punë. Ngarkojeni atë ngadalë derisa ai të mbingarkohet dhe 
siguresa motorrike të aktivizohet. 
 
 

 

Udhëzime 
 
Në mënyrë që të ngarkoni elektromotorrin, lidheni atë me makinerinë e kontrollit të gjëndjes 
së elektromotorrit. Mos harroni të lidhni edhe kontrolluesit e temperaturave të elektromotorrit 
(kutitë jeshile). Detaje më të hollësishme për lidhjen e përdorimin e elektromotorrit mund të 
merrni nga tabela udhëzuese e përdorimit të elektromotorrit dhe nga makineria e kontrollit. 
 
Vendoseni modusin „Torque Control“ dhe shtypni tastën START. Rriteni ngadalë ngarkesën 
nëpërmjet dhënësit të rrotullimeve, derisa të arrihet vlera e dëshiruar aktivizuese e 
intensitetit. 
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Nga se përbëhet një siguresë/çelës motorrik(e)? 
 
Një siguresë motorrike përbëhet nga: 
-  2 komplete siguresash  
- siguresë termike  
- një siguresë e shpejtë elektromagnetike 
 
 
Cilia siguresë e mbron elektromotorrin nga mbingarkesa në proçesin e punës dhe nga 
mosndezja?  
Cili siguresë e mbron elektromotorrin nga vlera të larta të intensitetit gjatë një lidhjeje të 
shkurtër? 
 
Nga mbingarkesa e mbron elektromotorrin siguresa termike.  
Nga vlera të larta të intensitetit gjatë një lidhjeje të shkurtër e mbron atë siguresa e 
shpejtë elektromagnetike. 
 
 
Çfarë vlere e intensitetit do të regjistrohet në siguresën/çelës motorrike? 
 
Në siguresën/çelës motorrike do të regjistrohet vlera nominale e intensitetit të 
rrymës. 
 
 
Çfarë ndodh kur elektromotorri mbingarkohet? 
 
Kur elektromotorri mbingarkohet aktivizohet siguresa termike, e cila bën fikjen e 
elektromotorrit. 
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