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Hyrje 

Ky material shkollor  duhet të shërbejë si ndihmë për mësuesin dhe nxënësin gjate 
ushtrimeve praktike në repart. Qëllimi i ushtrimit të parë është të njohë nxënësin me veglat 
e punës dhe përdorimin e tyre. 

Parimi që ndjekin ushtrimet është kalimi i ngadaltë nga ushtrimet e thjeshta tek ato më të 
vështira. Matja dhe shënimi (vijëzimi) jane aktivitetet që përsëriten vazhdimisht gjatë 
zbatimit të projekteve të ndryshme. Në ushtrimet e para nxënësit njihen me bazat e 
sharrimit, shpimit dhe limimit, si dhe me përdorimin e veglave përkatëse të punës. 
Njëkohësisht, mësohet edhe zmerilimi me letër zmerile (me dorë) si hap i parë e trajtimit të 
sipërfaqeve. Gjithë ushtrimet e tjera bazohen tek ky proçes bazë dhe përfshijnë më së 
shumti teknikat e veçanta të lidhjeve të drurit. Projektet e veçanta mund të zbatohen 
individualisht ose në grup. Aty ku ështe e mundur duhet t‘ i jepet përparësi punës 
individuale. Objektet e përfunduara u jepen më pas nxënësve. Mund të mendohet edhe 
një shitje e tyre në pazarin e shkollës. Me këtë rast nga nxënësit mund të prodhohen edhe 
më shumë se një ekzemplar për çdo ushtrim. Në fund, të gjitha projektet e përgatitura 
duhet të llakosen pa ngjyrë. Njohuritë dhe aftësitë e nevojshme për kryerjen e këtyre 
projekteve duhet të transmetohen në teori dhe praktikë nga mësuesit. 

Wolfgang Kappler, Drejtues Ekipi 

10.6.2010 
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Përshkrimi i profesionit të marangozit 

Fusha e specialitetit të tij janë ndërtimet e brëndshme dhe objektet e mobilimit prej druri:  
Marangozët prodhojnë rafte, mobilje ndënjëse apo tavolina, dritare apo dyer, por edhe 
mobilje për panaire dhe dyqane, kryesisht si pjesë të veçanta. Ata informojnë klientët e 
tyre rreth mundësive të ndryshme të mobilimit dhe i këshillojnë me ndihmën e skicave. 
Pasi marrin porosinë, përpunojne drurin dhe lëndët drusore me anë të teknikave të 
shumëllojshme përfshirë edhe ato kompjuterike. Ata sharrojnë, zdrukthtojnë dhe 
zmerilojnë, rimesojnë dhe përpunojnë sipërfaqet e drunjëve. Pjesët e veçanta i vidhosin 
ose i ngjisin për të krijuar objekte të plota. Në kantiere ndërtimi vendosin pastaj dritaret, 
shkallët dhe dyert; në ambjente banimi dhe zyra montojne mobiljet, ndarëset e dhomave 
(panelet ndarëse) apo veshjet e mureve. Ata kontrollojnë objektin e ndërtuar dhe ia 
dorëzojne klientit. Përveç kësaj, riparojnë mobiljet e dëmtuara apo krijojnë modele. 
 

 

Kompetencat profesionale të nxënësit në përfundim të arsimimit në drejtimin 
“Përpunim druri”  
 
Në përfundim të arsimit profesional në drejtimin “Përpunim druri”, nxënësi do të jetë i aftë të 
ushtrojë kompetencat profesionale si më poshtë: 

 Të organizojë vendin e punës. 

 Të përdorë dhe mirëmbajë mjetet dhe materialet e punës. 

 Të respektojë standardet e profesionit. 

 Të respektojë rregullat e higjienës dhe të mbrojtjes së mjedisit. 

 Të zbatojë rregullat e sigurimit teknik 

 Të japë ndihmën e shpejtë për të dëmtuarit. 

 Të bëjë përzgjedhjen e materialeve, veglave dhe pajisjeve të punës. 

 Të interpretojë vizatimet teknike. 

 Të kryejë matje dhe shënime. 

 Të interpretojë dokumentacionin teknik të profesionit. 

 Të kryejë punime të ndryshme me dru. 

 Të bëjë lyerjen me bojra me bazë vaji prej druri. 

 Të realizojë lidhje të pazmontueshme të detaleve prej druri. 

 Të realizojë produkte të thjeshta prej druri. 

 Të kryejë punime të drurit me pajisje të mekanizuara të dorës. 

 Të kryejë punime të drurit me makinat bazë të punimit të drurit. 

 Të realizojë produkte të ndryshme druri si korniza, skela, mobilje shkollore, ndenjëse me 
tapiceri, etj. 

 Të kryejë shtrimin e dyshemesë me dërrasë. 

 Të prodhojë dyer tamburato. 

 Të zbatojë projekte të prodhimit të produkteve prej druri. 
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Rregullat e sigurimit teknik gjatë punës së 
marangozit 

Përshkrimi i rreziqeve 

 
Lehtësisht e 

ndezshme 

G E F A H R E N B E S C H R E I B U N G 
Lëndë të rrezikshme 

 Pluhur druri (pluhura të djegshëm) 

 Lëngje të djegshme (ngjyra, llak, lëndë shkrirëse) 

 Bombulat me gaz (Butan, Propan)  
 

Cilësitë e lëndëve të rrezikshme që përdoren apo shfaqen  
Pluhura të djegshëm (pluhur druri) 

 Pluhurat e djegshëm, gjatë pështjelljes në ajër mund të krjojnë përzierje 
eksplozive pluhur/ajër 

 Magazinimet e pluhurit, në rastet e kalimit të temperaturës së vetëdjegies mund të 
marrin flakë. 

 Kufiri më i ulët i shpërthimit: 30/m3 

 Temperaturat kufi: temperatura e vetëdjegies 300 ⁰C, temperatura e ndezjes 400 

⁰C 
Lëngje të djegshme: 

 Lëngjet e djegshme mund të krijojnë në temperaturë dhome përzierje eksplozive 
avull/ajër (pika e krijimit të flakës £ 21°C) 

 Aerostatika (gjate sprucimit) mund të krijojë në temperaturë dhome përzierje të 
ndezshme 

 Avujt janë më të rëndë se ajri dhe mund të mblidhen në vënde të thella, gropa, 
puse. 

 Kufiri shpërthyes maksimal: afërsisht 1,0-13 Vol% (në ajër)  
Propellant në bombula:  

 Gazrat që përdoren si propellant janë shumë ndezëse 

 Gazrat janë më të rënda se ajri dhe mund të mblidhen në vënde të thella, gropa 
dhe puse. 

 Kufiri shpërthyes; 1,5-9,5 Vol% (në ajër) 

 
 
 

 

 

Situata rreziku 
 Gjatë përpunimit të drurit mund të shfaqen pluhura druri të lagështa, të cilat gjatë 

kontaktit me ajrin krijojnë përzierje shpërthyese (psh gjatë zmerilimit dhe frezimit) 

 Gjatë magazinimit të pluhrave të drurit, nga prurja e vatrave vetedjegëse, mund të 
ndodhin shpërthime (rreziku i mbartjes së vatrave vetedjegëse, për arsye të 
makinave në përdorim, nuk është i madh, prandaj mund të bëhet edhe pa 
impiantet e shuarjes së flakës në kanalet e thithjes) 

 Gjatë punës shtresëzuese dhe përpunmit të sipërfaqeve mund të krijohen përzierje 
shpërthyese të rrezikshme) 

 Veçanërisht gjatë sprucimit mund të priten rreziqe shpërthimi në fushën areostatike. 

 Gjatë punëve pastruese (të pajisjeve dhe veglave) me tretësira shfaqen gjithashtu 
avuj lehtësisht të çlirueshëm në masa të rrezikshme  

 Gjatë derdhjes së lëngjeve djegëse mund të krijohen përzierje të shpërthyeshme 
rreth derdhjes psh. mbi pellg. 

 Atmosfera të shpërthyeshme mund të ndizen nga (burimet ndezëse): 
- Flaka të hapura, cigare, sipërfaqe të nxehta (psh. rreze ngrohësese) 
- Ngarkesa elektrostatike 
- Shkëndija të krijuara mekanikisht 
- Shkëndija të krijuara elektrikisht (pajisje elektrike/ impiante) 
- Reaksione kimike dhe të tjera burime energjike (lazër, rrezatim jonizues, etj.) 
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Masa mbrojtëse 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Masa sigurie teknike dhe organizative 
 Përdorimi i mjeteve të punës me thithje të integruar dhe akumulator pluhuri 

 Thithje centrale për makina të mëdha në bunker tallashi 

 Punime vetëm me thithje efektive 
o Respektimi i një shpejtësie minimale prej 20 m/s në kanalet e thithjes 

 Ventilatori 
 Masa mbrojtëse të përshtatshme konstruktive kundër shpërthimeve të  tallashit 
 Ngritja e një impianti zjarrfikës me ujë sprucues 

 Ngritja e sipërfaqeve për lehtësimin e presionit 

 Minimizimi/kufizimi i punëve shtresëzuese dhe ngjitëse, respektimi i regullave 
përkatëse të udhëzimeve të ndërmarrjeve rreth ,,përdorimit të lëndëve të 
rrezikshme“ dhe „punëve me lyrje dhe llakosje“ (për salla) 

 Burimet e zjarrit të mbahen larg (psh. të mos pihet duhan, të mënjanohet flaka e 
hapur, pajisjet dhe sipërfaqet e nxehta, të mos përdoren burimet me rrezik zjarri, 
të mos përdoren ndezje me çelës ose trajtime lazeri, mënjanimi i ngarkesave 
elektrostatike) 

 Enët të mos lihen hapur! Të mos mbushen dhe zbrazen! Të mënjanohet sprucimi 
dhe derdhja. 

 Lëndët reaktive të mbahen larg. 

 Të mos hahet, pihet, pihet cigare apo teshtihet. Të mënjanohet prekja e syrit dhe 
lëkurës! Të mënjanohet thithja e avujve dhe aerostatikes! Pas çdo pune dhe 
përpara çdo pushimi, të pastrohen pjesët e papastra të trupit! Të përdoren 
solucione pastrimi për lëkurën! 

 
Sasi e kufizuar e lëndëve në vëndin e punës. 
Në vëndin e punës duhet të mbahen vetëm ajo sasi lëngjesh dhe gazrash të djegshme, që 
nevojiten për ecurinë e punës së përditshme. 
Pastrim i rregullt 

 Vëndi i punës dhe dhoma e punës duhet të pastrohen rregullisht nga pluhrat  
(pastrim pluhrash me fshesë industriale të kontrolluar). 

 

Pajisje personale sigurie  
Mbrojtja e syve: Gjatë punës me makina të përpunimit të drurit, në rastet kur rrezikojnë 

të na bien cifla në sy, duhet të mbahen syze me strehë anësore mbrojtëse. 
Mbrojtja e lëkurës: Për pjesët e zbuluara të trupit të përdoren dorashka apo pomadë për 

mbrojtjen e lëkurës. 
Mbrojtja e trupit: Të mos mbahen veshje që ngarkohen lehtë elektrikisht (jo veshje 

sintetike, por me përqindje te madhe pambuku!) 
Mbrojtja e këmbës: Të mbahen këpucë sigurie! 

 

1. Pluhur druri: 

 Gjatë defekteve dhe reparaturave, tek impiantet e filtrimit duhet të mbahen pajisje 
për mbrojtjen e kanaleve të frymëmarrjes. 

 Në rastet e rënies së makinerive të thithjes së pluhrave, makina duhet të fiket dhe të 
lajmërohen drejtuesit. 

 Në raste zjarri – për aq kohë sa nuk përbën rrezik – të bëhen përpjekje për shuarje 
zjarri. 

 Zjarre të vetëndezura në magazinat e pluhurit të drurit nuk duhet të pështjellohen 
me lëndë rrezatuese për shuarje zjarri – Rrezik shpërthimi i pluhurit! 

 Zjarret dhe shpërthimet, sidomos në impiantet e filtrave dhe tallashit duhet të 
raportohen. 

 Gjatë largimit të produkteve të derdhura, të përdoren syze, dorashka dhe në rast 
sasie të madhe, mbrojtje për kanalet e frymëmarrjes. Të përdoren materiale 
thithëse jo të djegshme (diatomite, rërë) 

 Produkti është i djegshëm. Zjarr: Të përdoret zjarrfikëse e transportueshme. Nuk 
duhet të përdoret: Ujë në rrezatim të plotë! Gjatë zjarrit krijohen avuj të rrezikshem 
(psh.monoksid karboni)! Në rast rënie zjarri në afërsi të freskohet mbajtësja/ena 
me spërkatës uji! Rrezik shpërthimi dhe pëlcitjeje nga ngrohja! 

 Të mbahen parasysh planet e alarmit, largimit dhe shpëtimit. Të alarmohet 
zjarrëfiksja. 
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Ndihma e shpejtë 

 

 

Tek çdo ndërhyrje për ndihmë të shpejtë: Të mbahet parasysh vetmbrojtja, trajtimi 
mjeksor, masat e menjëhershme të shpëtimit të jetës si ,,vendosja në pozicion stabil“, 
„rigjallërimi i zemrës dhe mushkërive“, „luftimi i tronditjes“,  të cilat duhet të zbatohen në 
varësi të situatës. Plagët të mbulohen në mënyrë sterile. Të kujdesemi për 
qetësinë/rehatinë e trupit dhe të mbrojmë nga humbja e nxehtësise. 
 
Pas kontaktit me sytë: Të shpërlahen menjëherë kapakët e hapur të syve me ujë të 
bollshëm (për rreth 10 min). 
Pas kontaktit me lëkurën: Rroba e papastra, të brëndshmet dhe këpucët, të hiqen 
menjëhere. Të shpërlahet lëkura me shumë ujë. 
Pas frymëmarrjes: I dëmtuari të hiqet nga zona e rrezikut. Marrje e ajrit të pastër 
nëpërmjet frymëmarrjes ose thithjes se ajrit të pastër. Të përdoren ndihma për 
frymëmarrjen (vetëmbrojtje). 
Pas gëlltitjes së lëndëve të rrezikshme: Shpërlamje e menjëherëshme e gojës. Uji të 
pihet në gllënjka të vogla. 

Ndimësit e shpejtë: 
Largimi i mbeturinave 

 

Mbetjet e lëngshme (ngjyrat, tretës): 
Pluhuri i drurit dhe i tallashit të grumbullohet në kontenier silazhi, kontenier, qese per 
pluhur etj. dhe të riciklohet pa pluhura. 
Mbetjet e lëngshme (ngjyrat, tretës): 
Të mos derdhen në lavamane apo koshe mbeturinash! Mbetje lëndësh/produktesh, 
paketa me mbeturina, materiali i papastër dhe pecetat e pastrimit të mblidhen për t‘ u 
larguar në kontenierë me kapak, rezistentë ndaj djegies. 
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Vegla pune dhe mjete matëse në arkën e veglave të nxënësve 

 
1. Çekiçi 200 g 
2. Lima gjysemërrumbullake  
3. Kacavidha, për kanal të madh 
4. Kacavidha, për kanal të vogël 
5. Shënuesi 
6. Bulino 
7. Morsetë 
8. Pincë 
9. Mjet vijëzues 
10. Sharrë e imët (e drejtë) 
11. Skuadër 
12. Metër celiku 
13. Tapa Zmeriluese 
14. Bazë kompensate 
15. Copë (Stof)  
 

Secili nxënës, përpara mbarimit të çdo orë praktike duhet të kontrollojë nëse arka e 
veglave të punës është e plotë duke u bazuar tek kjo listë. Në rast se lista nuk është e 
plotë, ai duhet të njoftojë mësuesin e praktikës profesionale. 
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Prerja tërthore e trungut të pemës 

 
Në prerjen tërthore paraqiten njëra pas tjetrës, duke filluar nga shtresa e jashtme drejt qendrës 
pjesët  e një peme: (1) lëvorja dhe shtresa e kambiumit; (2) druri, i cili në të shumtën e llojeve 
ndahet në shtresën limfatike (blana) dhe zemrën e drurit (myja); si dhe (3) palca, bërthama e vogël 
në qëndër. Palca dhe lëvorja përjashtohen nga druri, që përzgjidhet për përpunim. 

 
Degët lindin në palcë dhe 
rrënjët e tyre shtrihen 
nëpër gjithë drurin e 
trungut për aq kohë sa 
janë në zhvillim. Këto 
rrënjë të gjalla degësh 
formojnë nyje të forta 
brënda trungut. Pasi 
vdesin, rrënjët e degëve 
vazhdojnë të rrethohen 
nga druri i trungut në rritje 
dhe kështu edhe nyjet e 
krijuara tek ato mbesin aty. 
 
Pasi degët e vdekura bien, 
trungu zhvillohet duke bërë 
që  nyjet, të cilat e kanë 
humbur funksionin e tyre, 
të përfshihen brënda tij. 

 
 
Rritja e mëtejshme ndodh mbi drurin tashmë të formuar; rritja e re është thjesht lindje e qelizave të 
reja, dhe jo zhvillimi i mëtejshëm i qelizave ekzistuese. Shtresa e kambiumit është e vetmja pjesë e 
pemës që vazhdon zhvillimin. 
 
Pemët dhe lënda e drurit e  marrë nga këto pemë ndahen në dy kategori botanike; në drunjë të 
forte (drunj fletorë), të cilët kanë gjethe të plota, dhe drunjë të butë (drunj halorë),të cilët kanë 
gjethe në formë halash apo luspash. Ky klasifikim është shpesh here jo i qartë, sepse nuk ekziston 
një lidhje direkte mes këtij klasifikimi dhe fortësisë apo butësisë së një druri. Në përgjithësi, drunjët 
e fortë janë më të ngjeshur se drunjët e butë, por disa drunjë të forte janë më të butë se shumë 
drunjë që klasifikohen si të butë. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lëvorja 

Palca 
     Blana 

Rreze palcore 

Dru vjeshtor 

Dru pranveror 

Druri veror dhe druri pranveror formojnë një unazë vjetore 

Zemra e drurit 

Shtresë 

kambiumi 



11 
 

Unazat vjetore 
 

Shumica e llojeve të drunjëve që rriten në zona me klimë të butë (ku 
kemi katër stinë në vit) krijojnë unaza vjetore të qarta, të cilat dallohen 
nga ndryshimi në ngjeshje dhe në ngjyrë mes drurit të formuar çdo vit 
dhe drurit të formuar më vonë gjatë stinës së rritjes. Pjesa e 
brëndshme me unaza vjetore që krijohet në fillim quhet “dru pranveror”, 
dhe pjesa e jashtme e krijuar më vonë quhet “dru vjeshtor”.  Druri 
pranveror karakterizohet nga qeliza me kanale qelizore të mëdha dhe 
mure të holla.  Qelizat e drunjëve vjeshtorë kanë kanale qelizore të 
vogla dhe mure të trasha, dhe prandaj drunjtë verorë janë më të 
ngjeshur se drunjtë pranverorë.  

Tiparet dalluese të llojeve të ndryshme theksohen nga ndryshimi në 
strukturën e unazave vjetore në rritje. Nga numërimi i unazave vjetore 
mund të zbulohet mosha e pemës (një unaze krijohet në një vit). 

 

 

 

 
Shtresa limfatike (Blana) e drurit përmban qeliza të gjalla dhe ka një 

rol aktiv në proceset jetësore të pemës. Ajo ndodhet pranë shtresës së 
kambiumit dhe funksioni i saj është përçimi i limfës dhe ruajtja e 
ushqimit. Madhësia e shtresës me limfë të drurit varet nga lloji dhe 
vëndi ku rritet pema. 

 

 
 
Zemra e drurit (Myja) përbëhet nga qeliza joaktive të krijuara nga 
ndryshimet që ndodhin tek qelizat e gjalla të unazave vjetore të 
brëndshme të shtresës limfatike.  Ato krijohen në periudhën kur qelizat 
e gjalla ndërpresin shpërndarjen e limfës dhe proçeset e tjera jetësore. 
Gropëzat Kanalet e qelizave të zemrës së drurit (myjës) mund të 
përmbajnë gjithashtu depozita me materiale të ndryshme që shpesh 
sigurojnë një ngjyrë të errët. Por, jo e gjithë zemra e drurit është 
domsdoshmërisht e errët. Infiltrimet e rezervave të materialeve në 
qelizat e kësaj shtrese e bëjnë lëndën e drurit të nxjerrë prej saj më të 
qëndrueshme ndaj motit. Ndërkohë që, shtresa limfatike e drurit nuk 
është në asnjë rast rezistente ndaj motit. 

 

 

 
Rrezet palcore shtrihen nga palca e trungut drejt periferisë. Rrezet 

shërbejnë mbi të gjitha për të ruajtur ushqimin dhe për ta shpërndarë 
atë horizontalisht. Ato variojnë në lartësi nga një numër i vogël qelizash 
tek disa lloje, deri në katër ose me shumë inç tek lisi, dhe prodhojnë 
leskra gjatë sharrimit. 
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Trajtimi i tkurrjeve dhe bymimeve të drurit 

Çdo përpunues druri i ka përjetuar vetë problemet që e shoqërojnë gjatë punës me dru të 
parregullt. Kur druri thahet në mënyrë jotënjëtrajtëshme, ai mund të shtrembërohet, mblidhet, 
përthyhet, të ndrydhet apo të krijojë gropa. Për të mundësuar prodhimin e objekteve prej druri me 
cilësi është e rëndësishme të vihen re që në fillim problemet mund të ndikojnë në punën tuaj dhe të 
përgatiteni për të pashmangshmen. 

Duhet të dini që informacionet e mëposhtme i referohen drurit masiv, drurit të fortë dhe të butë. 
Kompensata dhe të tjerë drunjë të përpunuar janë më pak të ndjeshme ndaj lagështirës. 

Pse tkurret apo bymehet druri? 

Kur ai është akoma i gjallë, si pjesë e trungut të pemës, druri është një seri tubesh të holla ku 
qarkullon limfë dhe lëngje nga rrënjët e pemës deri tek degët.  Pjesët e jashtme të trungut (shtresa 
limfatike), janë më aktive se pjesët e brëndshme (zemra e drurit), që janë më afër qendrës së 
trungut. 

Projektet tuaja të drurit do reagojnë në përputhje me cilësitë qe ka cdo pjesë druri. Objektet e 
ndërtuara nga shtresat e brëndshme (zemra e drurit) do jenë shumë më pak të ndjeshme ndaj 
fenomeneve që shkaktojnë tkurrje dhe bymime, sesa projektet e bëra nga druri i shtresave të 
jashtme (limfatike). Kjo,sepse druri i shtresave të brëndshme (zemra e drurit) është me pak i prirur 
të mbajë lagështirë.  

Përshtatja e drurit me klimën 

Në rastin më ideal, druri jo vetëm që duhet të jetë tharë mirë përpara ndërtimit të një objekti, por ai 
duhet t’ i jetë përshtatur ambjentit rrethues në të cilin do përdoret për një kohë të gjatë. 

Për shëmbull, një objekt që ndërtohet në një ambjent me lagështirë si Florida do reagonte keq 
nëse do përdorej në një ambjent të thatë si shkretëtira e Arizonës. 

Ka rëndësi, qe druri të blihet dhe të ruhet për disa javë në vëndin ku do vendoset objekti i 
përgatitur prej këtij druri. Dhe kjo gjë duhet të bëhet përpara se të fillohet me ndërtimin e objektit. 
Në këtë mënyrë, druri do jetë më pak i prirur të lëvizë apo ndryshojë pasi objekti të ketë 
përfunduar. 

Tkurrjet në drejtimin radial (rrezor), gjatësor dhe tangencial: 

Gjithë drunjët janë tredimensionalë. 
Duke ditur si druri tkurret dhe bymehet 
në këto tre dimensione, do jeni më të 
përgatitur rreth këtij problemi. 

Tkurrja në gjatësi (tkurrje gjatësore) 
është mininmale. Në të gjitha rastet, 
nga drurët e sapo prerë, deri tek 
drunjët e tharë në mënyrë optimale, 
mund të pritet vetem një tkurrje mjaft e 
vogël në këtë drejtim.   

 

 

 

 

 

 

Drejtimi radial, rreth  5%  

(përgjatë rrezeve palcore) 

Drejtimi tangencial, rreth 10 

% (përgjatë unazave vjetore) 

Drejtimi gjatësor 

rreth 0,1 – 0,3 % 
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Për të përcaktuar drejtimin radial (rrezor) dhe tangent të një cope dërrase, duhet të shikosh tek 
struktura e kokës së saj. 

 Drejtimi radial është pingul me unazat vjetore, ndërsa drejtimi tangential është parallel me unazat. 

Mbani mend, qe lëvizja në drejtim të aksit tangent është më e gjatë se ajo përgjatë aksit radial. 
Duke parë drejtimin e unazave vjetore të drurit, 
mund të krijosh një ide se si dërrasa reagon kur 
kalohet nga lëvizjet tangente tek lëvizjet radiale. 

Këshillë: Zhvendosja apo deformimi është një 
ndër arsyet pse dërrasat e prera në mënyrë rezore 
nga nje e treta e trungut, janë aq të dëshiruara 
dhe të shtrenjta. Tek këto dërrasa, unazat vjetore 
janë pingul me faqet anësore. Kështu, dërrasa do 
të bymehet dhe do të tkurret në mënyrë të 
njëtrajtëshme.  

 
Pse është i nevojshëm ky informacion? 

Duke ditur si dërrasa tkurret apo bymehet, do jetë 
me e lehtë të përcaktohet se ku mund dhe duhet 
të përdoret dërrasa gjatë ndërtimit të objekteve 
prej druri. Për shëmbull, nëse dëshiron të krijosh 
një panel për pjesën e sipërme të tavolinës duke ngjitur me njëra tjetrën disa dërrasa me prerje 
tangente, do vësh re krijimin e harqeve (qëndra ngrihet me shume se fundet e dërrasave, duke 
krikuar një hark përgjatë gjerësisë së derrasës) për asye të tkurrjeve dhe bymimeve të drurit.  

Nëse ke disa dërrasa me prerje tangente, që  paraqesin këtë harkim, atëherë dërrasat është mirë 
të ngjiten me njëra tjetrën duke alternuar drejtimin e tyre (kështu që një dërrasë do e ketë harkun 
nga poshtë, tjra nga jashtë). Në këtë mënyrë shmanget mundësia e krijimit të një harku të madh në 
tavolinë. 

Një tjetër pikë e rëndësishme ështp distanca mes unazave vjetore. Dërrasat me unaza vjetore më 
të ngjeshura janë më pak të ndjeshme ndaj deformimeve. Kështu, një prerje tangente me unaza 
vjetore të gjëra mund të pësojë shume më shumë zhvendosje deformuese, që shpesh përfundojnë 
në çarje në rastet kur harqet janë të mëdha. 

Nëse keni dërrasa të tilla, të cilat duken sikur mund të çahen në mes në çdo moment (sidomos 
nëse mesi është prerë nga palca apo qëndra e trungut), duhet të hiqen pjesët e vogla të 
parregullta. Asgjë nuk do e shkatërronte më shpejt estetikën e një objekti sesa një plasaritje në 
pjesën e dukshme të drurit të një projekti (objekti). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prerje tangenciale 

Prerje 

radiale 
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Ushtrime sharrimi, limimi dhe shpimi 

a) Element ushtrimi 

b) Mbajtëse pecetash 

c) Mbajtëse çelësash prej druri 

d) Mbajtëse lapsash në formë zar 

e) Kuti lapsash 
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Liste materialesh 

Nr. Emërtimi Lënda Copë Gjatësia (mm) 

Gja 

Gjerësia (mm) 

Gje 

Trashësia (mm) 

Tr 1 Dërrasë ushtrimi pishë 1 240 110 12 

 

 

Udhëzime  

1. Të vijëzohen këndet 1 deri 4 dhe akset mbi pjesën e përparme e të pasme të 

elementit 

2. Të vijëzohen dhë të bëhet shënimi i vrimave 

3. Të priten dhe limohen këndet 1 deri 4 

4. Të bëhet shpimi 

5. Prerja e elementit në akse 

 

Emri: 

Dërrasë ushtrimi 

 

Klasa: Data: 
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Listë materialesh 

Nr. Emërtimi Lënda Copë Gjatësia (mm) Gjërësia (mm) Trashësia (mm) 

1 
 

Mbajtëse pecetash ah 

 

1 

 

256 

 

65 

 

15 

 2  Gremçi  5    

3 
 

Veshëza  

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

  

 

Udhëzime  

 

1. Të vijëzohen harqet 

2. Të vijëzohen vrimat, të bëhet shënimi dhe shpimi 

3. Të priten dhe limohen harqet 

4. Të zmerilohet mbajtësja e pecetave, te ujitet dhe zmerilohet 

5. T’i jepet dora e parë e lyerjes 

6. Të bëhet një zmerilim i ndërmjetëm 

7. Të lyhet me llak 

8. Të vijëzohen veshëzat  

9. Të vidhoset çengeli 

 

Emri: 

Mbajtëse pecetash 
 

 

Klasa: Data: 
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Listë materialesh 

Nr. Emërtimi 

 

Lënda 

 

Copë 

 

Gjatësia(mm) 

 

Gjërësia(mm) 

 

Trashësia(mm) 

 1 
 

Mbajtëse çelësash 

 

ah 

 

1 

 

277 

 

106 

 

15 

 2 
 

Çengeli 

 

 4 

 

 

 

 

 

 

 3 Veshëza  2    

 

 

Udhëzime  

 
1. Të vijëzohen akset dhe vrimat 
2. Shpimi i vrimave  
3. Të vizatohen konturet e celësit me anë të shablonit 
4. Të vizatohen prerjet e sharrës 
5. Të pritet forma e celësit dhe të limohet 
6. Zmerilim, ujitje, zmerilim 
7. T’i jepet dora e parë e bojës 
8. Të bëhet zmerilimi i ndërmjetëm 
9. Të bëhet llakosja 
10. Të vijëzohen veshëzat, të bëhet shënimi dhe lidhja me gozhdë 
11. Të vidhoset çengeli 

 

Emri: 

Mbajtëse dërrase për çelësa 

 

Klasa: Data: 
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Listë materialesh 

Nr. Emërtimi Lënda Copë Gjatësia(mm) Gjërësia(mm) Trashësia(mm) 

1 Zar  1 56 56 56 

 

Udhëzime 

1. Të vizatohen rrezet prej 28 dhe 30 mm me ndihmën e diagonaleve tek 6 faqet 
2. Të vizatohet në të gjitha anët rrjeti i shpërndarjeve të vrimave  
3. Të bëhet shënimi i vrimave dhe të shpohen sipas thellësise se dhënë 
4. Të limohen këndet deri tek rrezet prej 30 mm me kënd 45 gradë. 
5. Rrumbullakosja e këndeve (qosheve) me limë deri tek rrezja prej 28 mm  
6. Të përgatiten boshtet dhe të ngjiten tek  ‘syte’ e zarit nga 1 deri 4 dhe 6 
7. Zmerilim i ashpër dhe i imët, ujitje, zmerilim 
8. Dhënia e dorës së parë të lyerjes (me llak) 
9. Zmerilim i ndërmjetëm 
10. Llakosja 

Emri: 

Mbajtëse lapsash në formë zari 

 

Klasa: Data: 
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     Listë materialesh 

Nr.     Emërtimi Lënda Copë Gjatësia (mm) 
       Gja 

Gjërësia(mm) 
      Gje 

Trashësia(mm) 
      Tr. 

1 Element ballor (frontal) ah 2 185 70 7 

2 Element anësore ah 2 185 20 7 

3 Elementi i bazës ah 2 56 20 7 

4 Listela drejtuese  ah 2 143 20 4 

 

Udhëzime 

1. Të përzgjidhet druri 

2. Të shënohen elementët me trekëndësha 

3. Të vijëzohen pozicionet e gozhdëve tek të dyja buzet e elementëve anësorë. 

4. Të bëhet  ne fillim ngulja e gozhdëve tek anët e pashënuara të elementit  dhe të priten 

gozhdët 

5. Të ngjitet me zam Elementi i bazës 

6. Të bëhet  ngulja e gozhdëve tek anet e pashënuara të elementit dhe të priten gozhdët 

7. Të ngjitet elementi ballor 

8. Të zmerilohet objekti 

9. Të vizatohet rreth e rreth pjesa e rrafshuar. 

10. Të limohet rreth e rreth pjesa e rrafshuar.  

11. Të zmerilohet objekti 

12. Të sharrohet objekti 

13. Të zmerilohen faqet e sharruara 

14. Të zmerilohet listela drejtuese dhe të priten buzet e dala 

15. Të ngjitet listela drejtuese 

16. Të ujitet objekti 

17. Të zmerilohet objekti 

18. Të lyhet korpusi (t’ i jepet dora e parë me llak) 

19. Të zmerilohet llaku 

20. Të llakoset 

 

Emri: 

Kuti lapsash 

 

Klasa: Data: 
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Lidhje druri 
Përmbledhje e ushtrimeve dhe detyrave 

 
Detyrë 1  
- Arka e veglave të  punës  
 

 

 

 
Ushtrimi 1.1  

- Lidhje me gozhdë-  

 

 

 

 
Ushtrimi 1.2  

-Lidhje me gozhdë – 

 

 

 

  
Ushtrimi 1.3  

- Lidhje me vidha -  
 

 

 
Detyrë 2  

- Tryezë me pllakë xhami-  
 

 

 

 
Ushtrimi 2.1  

- Lidhje  këndore 

gjysëmkllapë–  

 

 

 
Ushtrimi 2.2  

- Lidhje mashkull-

femër–  

 

 

 
Ushtrimi 2.3  

-Lidhje  spicaturë-  
 

 

 
Detyrë 3  

- Mbajtëse gazetash-  
 

 

 

 
Ushtrimi 3.1  
- Lidhje e kryqëzuar-  

 

 

 

 

 

 
Ushtrimi 3.2  

- Lidhje gjysëmthithë-  
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Përmbledhje e detyrave dhe ushtrimeve 
 

 

 

 
Detyrë 4  

- Mbajtëse çadrash-  

 

 
 

 

 
Ushtrimi 4.1  

- Lidhje e thjeshtë në brinjë-  

 
 
 
 
 
Ushtrimi 4.2  
- Lidhje në brinjë me typle- 

 

 
Detyra 5 
-Pasqyrë garderobe - 

 

 
Ushtrimi 5.1 
-Lidhje fole-thithë me kanal. 

 
 
 

 

 
Ushtrimi 5.2  
-Lidhje fole-thithë me limbel -  

 
 

 
 
 

 
Detyra 6 
-Sirtar korridori- 

 

 

 
Ushtrimi 6.1 
-Dhëmbëzim i thjeshtë - 
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       Detyrë 1  

                                                           -Arka e veglave të punës- 

 
 

                               
 
 
 
 
 
 

Për ndërtimin e arkës së veglave të punës, që mund të përdoret edhe si 
mbajtëse pijesh etj. jane të nevojshme këto tipe ushtrimesh:  

Ushtrimi 1.1 dhe 1.2  
- Lidhje me gozhdë -  

Ushtrimi 1.3  
- Lidhje me vidha -  
 

 
 
 
 
           
 

 

 

 

 

 



29 
 

 

Ushtrimi 1.1 

-Lidhje me gozhdë- 

 

 

 
Gozhda si mjet lidhes 

Mjetet më të thjeshta për lidhje druri janë 
gozhdët. Ato prodhohen mekanikisht nga 
teli i celikut. Sipas formës së kokës, ato i 
ndajme në gozhdë me kokë të rrafshët, me 
kokë konike ose me kokë të  shtypur. 
(Fig.1); këto të fundit përdoren, kur pas 
nguljes nuk duhet të duken. Vrimat që lënë 
gozhdët mbyllen me stuko druri. 

 Forma A        Forma B        Forma C 

 
Gozhdë me kokë: 

 të rrafshët         konike         të  shtypur 
 
Fig. 1. Llojet e gozhdëve 

Madhësite e gozhdëve paraqiten në tabelë 
(fig.2). 

Qëndrueshmëria e lidhjeve ve me gozhdë 
varet nga forca mbajtëse e gozhdëve. Kjo, 
nga ana tjetër, varet nga forma dhe 
madhësia, nga lloji i drurit, nga lagështira e 
drurit, si dhe nga pozicioni i gozhdëve në 
lidhje me drejtimin fijeve (fibrave të drurit). 

Trashësia e gozhdëve 

Trashësia e gozhdëve (diametri) duhet t‘i 
pershtatet trashësise së drurit me të  hollë 
të  lidhjes dhe duhet të  jetë maksimalisht 
sa 1/10 e trashësise së dërrasës.  

Gjatësia e gozhdëve  

Gjatësia e gozhdëve duhet të jetë 

mesatarisht sa trefishi i trashësise së 

objektit që lidhet. 

Largësia ndermjet gozhdëve 

Radhitja e gozhdëve varet nga drejtimi i 

fijeve (fibrave) të drurit. Si rregull i 

përgjithshëm vlen: Largësia minimale nga 

buza e dërrasës= 5- fishi i diametrit të  

gozhdës (Fig.5)  

 
 Madhësite për  gozhdët e rrumbullakëta 

                      
Madhësia  
në mm 
 
d               gj 

Forma A 
 
Me kokë të  
rrafshët 
 

Forma B 
 
Me kokë  
konike 

Forma  c 
 
Me kokë të  
shtypur 

0,9 
1,0 
1,2 
1,4 

13 
15 
20 
25 

9x13 
10x15 
12x20 
14x25 

           - 
           - 
           - 
           - 

- 
10x15 
12x20 
14x25 

 

1,6 
1,8 
2,0 
2,2 

30 
35 
40 
45 

16x30 - 
18x35 
20x40 
22x45 

16x30 
18x35 
20x40 
22x45 

2,2 
2,2 
2,5 
2,5 

50 
55 
55 
60 

 22x50 
- 

25x55 
25x60 

22x50 
22x55 
25x55 
25x60 

2,8 
3,1 
3,1 
3,1 

65 
65 
70 
80 

 28x65 
31x65 
31x70 
31x80 

 

28x65 
- 
- 

31x80 

3,4 
3,4 
3,8 
4,2 

80 
90 

100 
100 

 34x80 
34x90 

38x100 
42x100 

- 
34x90 
38x100 

8,8 260  88x260  

Materiali për 
përpunim 

celik celik celik 

Zbatimi me shkelqim 
të zinkuar 

të metalizuar 
 

me shkëlqim 
të zinkuara 

 

  

 
Fig. 3. Gjatësia e gozhdëve dhe radhitja e tyre 
 



30 
 

 

Ushtrimi 1.1 

                                                            -Lidhje me gozhdë- 

 
Lidhje me gozhdë  
 
Lidhja e pjesëve të  drurit me kapëse teli me kokë 
konike quhet lidhje me gozhdë. 
 
Në zdrukthtari lidhjet me gozhdë i ndeshim rrallë.  
 
Për marangozin, gozhda është mjeti më i thjeshtë per 
lidhjet e drurit, ku nuk kërkohet shume mjështëri dhe ku 
pamja e jashtme e objektit nuk demtohet si psh. tek 
arkat e thjeshta, dyert (portat) e thjeshta, baraka etj. 
(Fig. 1)  
 
Por, lidhjet me gozhdë kanë rëndësi të  madhe tek 
objektet e drurit si psh. tek catitë, sallat e mëdha. Tek 
keto ndërtime/ konstruksione druri bazohemi mbi 
principin e kursimit të  drurit. Këto tipe ndërtimi quhen 
tipe ndërtimi me gozhdë. Krahas këtyre kemi edhe tipe 
ndërtimi me vidha, boshte dhe zam. 
 
Lidhjet e drunjëve tek tipet e konstruksioneve me 
gozhdë duhet të  bëhen sipas disa normave të  
caktuara.  

 
Në këto norma është vendosur (përcaktuar) që: 

 
-  diametri i gozhdës duhet t‘i përshtatet trashësisë së 

dërrasës apo pllakës.  
 
- vendosja e gozhdëve duhet të  bëhet në një 

mënyrë që të  shmanget çarja e drurit.  
 
- disa distanca minimale ndërmjet gozhdëve dhe 

ndërmjet gozhdës dhe buzës së dërrasës, gjë që 
llogaritet duke u nisur nga diametri i gozhdëve, 
duhet të  ruhen.  

- Tek drunjët e fortë bëhen shpime 

paraprake/ndihmëse 

 

 
 
 
Fig. 1. Dere me listela 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Në fig.2 paraqitet shpërndarja e gozhdëve mbi gjithë 
sipërfaqen e pjesës që është për t‘u lidhur në një lidhje 
të pjerrët. 

 
d= trashësia  
• = pjesa e përparme e gozhdës 
ο = pjesa e pasme e gozhdës 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2. Shembull i shpërndarjes së  gozhdëve sipas 
normës 
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Ushtrimi 1.1 

-Lidhje me gozhdë- 

 

 

Listë materialesh 

 

Nr. Emërtimi Lënda Copë  Gjatësia (mm) Gjerësia (mm) Trashësia (mm) 

1 Elemente druri pishë 2 300 120 18 

       

2 gozhdë 22 x 55 
 

 5    

 

Objektivat 

-Të lidhen elementët  me gozhdë 

-Të mënjanohet plasja e drurit gjatë ngjeshjes së majës 

së gozhdës.  

 

 

Mbrojtja në pune 

-Çekiçi duhet të mbahet i pastër dhe pa vajra  

 

Radha e punës 

1. Përgjedhja dhe vendosja e gozhdëve 

2. Shtypja e majës së gozhdës 

3. Ngulja  

4. Nxjerrja e një gozhde 

 

Kontrolli i rezultatit të  punës 

-Sasia e gozhdëve bazuar në qëndrueshmëri  

-Fundosja e gozhdëve 
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Ushtrimi 1.1 

                                                             -Lidhje me gozhdë- 

 
1. Përgjedhja dhe vendosja e gozhdëve 

 
Sipas trashësise së elementit përzgjidhet edhe një 
gozhdë me kokë të shtypur, gjatësia e së cilës është 
sa 3-fishi i dërrasës.(trashësia e dërrasës 18 mm = 

gozhda 22 x 55) Gjatë nguljes së gozhdëve vendoset 

mbi tavolinen e punës një dërrasë, në atë mënyrë që 
elementi në të cilën do ngulen gozhdët të  qëndrojë 
në kënd të drejtë. Në gjysmën e trashësise së drurit 
bëhet me laps një vijë nga ana e buzës anësore. Mbi 
këtë linjë vendosen njëra pas tjetrës dhe në menyrë 
të  pjerrët gozhdët. Vetëm gozhda e parë ngulet në 
mes dhe drejtë, në mënyrë që elementi ku duhen 

ngulur gozhdët të  mos rrëshqasë. ( Fig.1). 

 
 

 
Fig.1. Radhitja e gozhdëve 
 
 

2.Shtypja e majës së gozhdës 

Tek drurët që priren të cahen lehtë – ose listela të 

holla- është e nevojshme që përpara nguljes të rrihet 

pak maja e gozhdës me një goditje të lehtë çekiçi. 

(Përveç kësaj gozhda të  vendoset mbi një bazë 

metalike dhe jo mbi tavolinën e punës) Fig.2. 

 

3. Ngulja 

Pak përpara së gozhda të goditet dhe të ngulet 

tërësisht, ajo duhet të shtyhet lehtë nën sipërfaqen e 

drurit me anë të kunjit fundosës (bulino). Përdorimi i 

menjëhershëm i çekiçit do krijonte gropa në dru 

(element) , të cilat do ishin të vështira për t‘u hequr. 

Fig. 3.  

 
 

 

 
Bazë/ mbështëtese 
metalike 
 
 
Fig.2 Shtypja  

 
 
 
Fig. Fundosja 

4. Nxjerrja e gozhdës 

Ndodh që gozhda të shkoje pjerrtas apo të 

shtrembërohet. Gjatë nxjerrjes, sipërfaqja e drurit 

mbrohet duke vendosur një bazë llamarine. (Fig.4.)  

 
 
 
 
 

 

 
Fig. Përdorimi i mbështëteses gjatë nxjerrjes së 
gozhdës 
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Ushtrimi 1.2 

-Lidhje me gozhdë- 

 
 
 

Liste materialesh 

Nr. Emërtimi Lënda Copë Gjatësia (mm) Gjerësia (mm) Trashësia (mm) 

1 listela çatije bredh 2 300 48 24 

2 gozhdë 28x65   4    

 
 
  
Objektivat 

- Të bëhet lidhja e listelave me gozhdë 

- Të zotërohen bazat e vendosjes së gozhdëve   

 

Radha  e punës 

1. Përgjedhja e gozhdëve 

2. Vendosja/ renditja e gozhdëve 

3. Goditja e gozhdëve 

Mbrojtja në punë 

- Çekiçi duhet të  jetë i paster, pa vajra  
 

Kontrolli i rezultatit të  punës 

 

- Radhitja e gozhdëve nga 
buza e listelës  

- Radhitja e gozhdëve të  vendosura 
sipas drejtimit të  fijeve/fibrave të  
drurit 

- Përthyerja e majës së gozhdëve 
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Ushtrimi 1.2 

-Lidhje me gozhdë- 

Ky ushtrim është një shembull i thjeshtë i një objekti që 

kerkon  një  lidhje të  fuqishme me gozhdë. Mund të  

bëhet fjale për një  element të  një  rafti me listela 

(Figura!)  

1.Përgjedhja e gozhdëve 

Meqenëse diametri d i gozhdëve duhet të  jetë afërsisht 

sa 1/10 e trashësise së dërrasës ku ngulet dhe 3 herë 

me e gjatë së kjo trashësi, për një  binar çatie prej 24 x 

48 mm perzgjidhen gozhdë me majë të  shtypur, me 

madhësi 28 x 65.  

 

 
 
 

 
 
Fig.1. Raft me listela  

2. Radhitja e gozhdëve 

Per të tilla lidhje të thjeshta praktikantit pothuajse nuk i 

nevojitet asnje llogaritje apo tabele. Me ane të një 

shembulli jepet edhe një herë radhitja e gozhdëve.  

Largësia e nevojshme e gozhdëve nga 

buza:     tek fija/fibra:  7 d = 7x 2,8 = 19,6  
(20 mm)  

Largësia e nevojshme e gozhdëve nga 

buza:      

tek fija/ fibra:  5 d = 5 x2.8 = 14  
(15 mm),  

Radhitja e gozhdëve është paraqitur në Fig. 2.  

Majat e gozhdëve goditen / shtypen përsëri lehtë për të  

mënjanuar çarjen e drurit dhe ngulen paksa të  

zhvendosura në mënyrë që të  mos godasin të  njëjtën 

fije (fiber) të  drurit.  

 

 
 

 
 

Fig.2. Radhitja e gozhdëve 

 

3.Përthyerja e gozhdëve 

Majat e gozhdëve nga ana e pasme goditen e 

përthyehen sipas drejtimit të fijeve/ fibrave të drurit. Majat 

e gozhdëve të dala shume nga ana tjetër duhet të 

goditen mbi një limë trekëndeshe. Ky proces paraqitet në 

fig.3  

 

         Limë trekëndeshe 

 
 
Fig.3. Përthyerja e e majes së gozhdëve 
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Ushtrimi 1.3 

-Lidhje me vidha- 

 

 

Vidha si mjet lidhës  
 

Vidhat prej druri jane mjetë lidhëse për pjesë objektesh 

prej druri apo materiale druri, si dhe mjetë shtrënguese për  

montime/pajisje. 
 

Forca mbajtëse e vidhës është shume me e madhe se e 

gozhdës. Arsyeja është së vidhat kane një pjesë filetoje, 

që zë vend në dru, duke e prerë atë.  
 

Lidhjet me vidha kane avantazhin që ato mund të  

çmontohen pas çvidhosjes.  

 

 

 
 
Fig. 1. Pjesët e një vidhë 

Pjesët e një vidhë druri janë koka me një kanal (-) ose me 

kanale të kryqëzuar (+), trupi/ boshti dhe pjesa e filetos 

(Fig. 1).  

Kur flasim për trashësine e një vidhë i referohemi diametrit 

të boshtit poshtë kokës së vidhës. Ndërsa me gjatësi 

kuptojme pjesën e vidhës së futur në dru.  
 
 

 

 
 
     Kokë ovale    kokë rrumbullake    kokë konike 
 
d1=trashësia e trupit: l=gjatësia e vidhës; b=gjatësia e 
filetos; s=thellësia e vidhosjes 

Tipet e vidhave  
 
Sipas llojit të formës së kokës vidhat e drurit ndahen në:  

 
Vidhë me kokë konike    
 
Vidhë me kokë të rrumbullakët    

    Vidhë me kokë ovale  

 

Lënda për prodhimin e vidhës 
 
Çelik; Tunxh; Aliazh alumini  
 
Vidhat prej çeliku mund të  vishen edhe me shtresa zinku, 

tunxhi apo kadmiumi.  

 

Emërtimi i shkurter për vidhat 
 
Psh. vidhë druri me d1 = 4 mm, gjatësia l= 30 mm, prej 

tunzhi (Txh):  

 

Fig.2 Vidha me kanal (tek koka) 

 
 

 
a) Vidhë me kokë konike 
b)Vidhë me kokë të  rrumbullakët 
c)Vidhë me kokë ovale 
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        Shkalla 1 : 2,5 

Liste materialesh 

Nr. Emërtimi Lënda Copë Gjatësia 
(mm) 

Gjerësia (mm) Trashësia (mm) 

1 Element druri ah 2 150 150 18 

2 vidha druri 3x30  3    

 

 

 

Objektivat 

-Të lidhen drunjët me vidha 
-Të përcaktohet madhësia e vidhave në përshtatje me 
trashësine e drurit 
 
 
 
 
 
Mbrojtja në pune 

-Kujdes! Kaçavida mund të të dëmtojë dorën 
 

Radha e punës 

1.Radhitja e vrimave të  vidhës 
2.Shënimi 
3.Smuzimi (hapja) 
4.Shënimi për fileton e vidhës 
5.Shtrëngimi i vidhave dhe sistemimi i drejtimit të 
kanaleve të kokës së vidhës 
 
 
Kontrolli i rezultatit të  punës 

-Pozicioni i kanaleve të kokave të vidhave 
-Dëmtimi i kanaleve të kokave të vidhave 
-Puthitja e kokës së vidhës me sipërfaqen 
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Ushtrimi 1.3 

-Lidhje me vidha- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Radhitja e vrimave të  vidhave 

Për t‘i dhënë lidhjes me vidha një pamje të mirë, renditja 
e vidhave duhet të bëhet në mënyrë të njëtrajtëshme. 
Paralel me buzën e dërrasës hiqet një vijë me mbi të 
cilën shënohen me x-e pozicionet e vidhave. Fig.1.  
 
2. Shënimi 

Në mënyrë që trupi/ boshti i gozhdës të mos e çajë 
drurin, vrimat shpohen pak paraprakisht. 
Pjesa që është për t‘u mbërthyer fiksohet (të mos 
harrohet baza mbështëtese/ mbrojtëse) dhe shpohet 
paraprakisht me punto spiral.  

Diametri i puntos së trapanit = Diametri i trupit/boshtit të  
vidhës. 

 
 

 
 
Fig.1 Radhitja e gozhdëve 
 

3. Hapja/smuzimi i vendit të  vidhës  

Në mënyrë që koka e vidhës të qëndrojë e puthitur me 
sipërfaqen, vrima duhet të hapet pak me punto smuzimi 
në rastet kur përdorim vidha me kokë konike dhe kokë 
ovale. (Fig. 2.) 
  

 
Fig.2. Hapja e vendit të  vrimave 

 
4.Shënimi për fileton e vidhës. 

Për para-shpimin e filetove përdoret një punto spiral me 
diametër 1-2 mm më të  vogël së boshti i vidhës në 
menyrë që filetoja të  mbaje më mirë gjatë tërheqjes.  
Për të  njëjten arsye shpimi paraprak bëhet sa 2/3 e 
gjatësise së vidhës. 
 
5. Shtrëngimi i vidhave dhe sistemimi i kanaleve të 
kokës së vidhës.  

Vidhat nuk duhet të goditen asnjëherë me çekic, sepse 
keshtu ato do kishin një force me të vogël mbajtëse 
sesa gozhdët.  
Në ndonjë rast tolerohet edhe ndonjë goditje e lehtë e 
çekiçit për puthitjen e vidhës. Vidha shtrëngohet me një 
kacavide të përshtatshme.  
Kacavidë e përshtatshme quhet ajo që përputhet me 
kanalin e kokës së vidhës si në trashësi (Fig. 3a), ashtu 
edhe në gjerësi (Fig. 3 b), përndryshe koka e vidhës 
dhe objekti dëmtohen, si dhe ekziston rreziku i dëmtimit 
të dorës nga rrëshqitja e kacavidës.  
 
Prerja e kokës së vidhës që do shtrëngohet duhet të 
përputhet me drejtimin e fijeve/ fibrave të drurit. Fig.4. 

 

 
a)trashësia e duhur 

 

 
 

 

 

b) gjerësia e duhur 

Fig.3 (a und b): Trashësia dhe gjerësia e duhur e 
tehut të  kacavidhës. 

 
 

 
 

Fig.3. Pozicioni i kanaleve të  kokës së vidhës. 
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Zbatimi i detyrës 1 

-Arka e veglave të  punës- 

 
 

 
 
Listë materialesh 
 

Nr. Emërtimi Lloji i 
drurit 

Copë  Gjatsia 
(mm) 

Gjerësia 
(mm) 

Trashësia 
(mm) 

1 kapëset/mbajtëset 
anësore 

pishë 2 400 190 15 

2 pjesët anësore pishë 2 500 150 15 

3 element gjatësor 
(brënda) 

pishë 1 470 90 15 

4 element tërthor (brënda) pishë 2 190 90 15 

5 doreza pishë 1 500 Ø25 - 

6 baza bredh/pishë 1 500 220 5 

       

7 vidha druri 3,5x30 mm  12    

8 gozhdë 22x45 mm      

9 gozhdë 14x25 mm      
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Zbatimi i detyrës 1 

-Arka e veglave të punës- 

 

Objektivat 

-Të përdoren njohuritë e fituara në ushtrimet 1.1 dhe 1.2 (Lidhje me gozhdë) dhe në ushtrimin 1.3 (Lidhje me vidha) 

për të ndërtuar një objekt të plotë.  

Mbrojtja në pune 

-Çekiçi të mbahet i pastër nga vajrat 

-Kujdes! Kaçavida mund të  dëmtoje duart gjatë vidhosjes 

-Mjetet e punës të  ruhen në sirtarin e bankes së punës. 

-Kunjat e bankos nuk duhet të tejkalojnë objektin. 

 

Radha e punës 

-Ndërtimi i kapëseve / Mbajtëseve dhe pjesëve anësore. 

-Shkopi i mbajtëses të zdrukthtohet në mënyrë të rrumbullakët 

-Të pritet dhe të fiksohet baza e arkës  

-Përgatitja e pjesëve/elementeve të tjerë të brëndshëm 

- Të pastrohen sipërfaqet 

 

Kontrolli i rezultatit të  punës 

 

-Përputhja e masave me ato të skicave 

-Saktësia e këndeve 

-Përputhja e pjesëve të objektit me njëra tjetrën 

-Radhitja dhe puthitja e vidhave dhe gozhdëve 

- Cilësia e sipërfaqes  
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     Zbatimi i detyrës 1 

                                                          -Arka e veglave të  punës- 

1. Përgatitja e pjesëve gjatësore dhe 
kapëseve/mbajtëseve. 
- Për pjesët gjatësore dhe mbajtëse mund të përdoren 
dërrasa të  zdrukthtuara me trashësi 15 mm ose dërrasa 
të  pazdrukthtuara me trashësi 18.5. Keto të fundit duhet 
të  zdrukthtohen deri në një trashësi 15 mm. 
- Vijëzimi i gjatësive dhe gjerësive të të gjitha pjesëve 
-Përcaktimi i gjatësise së dorezës dhe të  anëve 
gjatësore dhe prerja e tyre nga gjerësite. 
-Buzët e prera të  goditen në kënd të drejtë dhe sipas 
masës. 
- Skicimi i të gjitha pjesëve (në buzët/ anët e pjesës së 
poshtme të arkës, Fig.1) 
- në pjesët e mbajtëseve/kapëseve të  skicohen pjesët e 
rrumbullaketa, të  pjërreta dhe vrimat për shkopin 
mbajtës.Fig1 

 

 
 
Fig.1 Vizatimi i pjesëve të  arkës së mjeteve të  punës 

-Të bëhen vrimat për shkopin mbajtës.(punto Ø 25 mm) 
- Të shtrihen bashkë dy pjesët mbajtëse dhe të  priten 
pjerrësite/harqet. 
-Pjesët e rrumbullaketa (R 30) të  përgatiten me limë. 
(Të dyja pjesët të jenë të bashkuara edhe gjatë ketij 
procesi.) 
- Pjesët gjatësore të  pjerrëta dhe pjesët e rrumbullakëta 
të  lëmohen/latohen me zdrukth dhe limë druri. 
2. Zdrukthtimi i rrumbullakët i shkopit mbajtës. 
-Si tek ushtrimi 7 i mësimit/ kapitullit ,,Druri dhe 
përpunimi i tij” 
3. Montimi i arkës së mjeteve të punës 
-Pjesët gjatësore të skicohen për vidha me kokë konike 
3.5 x 30, të bëhet para-shpimi dhe të përgatiten vrimat 
me punto smuzimi (me kokë të valëzuar). (Fig.3) 
-Sipërfaqet e brëndshme të  pjesëve gjatësore dhe 
atyre mbajtëse të pastrohen me zdrukth lëmues dhe 
limë- 

 

 
 
Fig.2 Vijëzimi i pjesëve të  pjerrëta, rrumbullake dhe 
vrimës për shkopin mbajtës. 

-Nga pjesët e mbetura të priten dy kunja/pyka (Kunjat 
duhet të  priten në atë mënyrë që pjesët e pjerrëta të 
kunjit të kenë drejtimin e fibrave të drurit. Gjerësia e 
kunjit duhet të jetë 25 mm, gjatësia ≥20 mm. Këndi i 
(majës së) kunjit duhet të jetë sa më i vogël; Fig.4) 

 

 
Fig. 3. Vijëzimi, para-shpimi dhe zgjerimi/smuzimi i 
vrimave të  vidhave  

-Ne të dy anët e shkopit të dorezës të bëhet një prerje 
me thellësi 15 mm. 
-Të vendoset shkopi mbajtës në pjesët mbajtëse 
-Të montohet/bashkohet arka me nga 3 vidha me kokë 
të   sheshtë 3.5 x 30 për cdo kënd. (Fig.5) 

 
Fig. 4 Ngjitja e kunjave me shkopin mbajtës 

-Shkopi mbajtës me kunjin/pykën të ngjiten bashkë me 
zam. Pjesët e kunjit që mbeten jashtë duhet të priten 
rrafsh. 
-Nga matja e diagonaleve kontrollohet nëse arka është 
këndedrejtë. Nëse të dy diagonalet kane gjatësi të 
barabartë, arka është në kënd të drejtë.   

Fig.5 Te gjithë prerjet e vidhave duhet të kenë të njëjtin 
drejtim. 
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    Zbatimi i detyrës 1 

-Arka e veglave të punës- 

 
4. Prerja dhe mbërthimi i fundit/bazës së arkës 
-Kompensata (ose pllaka e zdrukthit) duhet të jetë në 
gjatësi dhe gjerësi pak më e madhe së masat 
përfundimtare (afërsisht 10 mm) 
-Pllaka e rimesos të ngjitet me zam dhe gozhdë (14 x 
25) mbi pjesën fundore të arkës (Largësia e gozhdëve 
nga njëra tjetra ≈ 8-10 cm) Fig.1 
-Të fundosen gozhdët dhe të zdrukthtohet pllaka e 
arkës, bashkë me pjesët mbajtëse dhe gjatësore. 
 

 

 
                        Distanca e gozhdëve 8cm 
Fig.1 Shënimi i pikave të gozhdëve të buzëve  

5. Përgatitja e elementeve të tjere të arkës 
Shënim:  
-Elementet e tjerë të fundit të arkës përbëhen nga një 
kllapë gjatësore dhe dy kllapa tërthore. (Fig.2) Këto tre 
pjesë bashkohen me njëra tjetrën me anë të një lidhje 
të kryqëzuar. 
- Vijëzimi i vëndeve të çarjeve, ku do bëhet lidhja e 
kryqëzuar (Fig.3) 
-Prerja dhe hapja e vëndeve/ çarjeve ku do bëhet 
bashkimi. (prane vijëzimit nga ana e pjesës që hiqet) 
-Kombinimi i pjesëve (kllapa gjatësore me kllapën 
tërthore duhet të bashkohen me buzët e sipërme dhe 
të poshtme; kllapën tërthore duhet të jetë në kënd të 
drejtë me kllapën gjatësore) 

 

 
lart:kllapa gjatësore; poshte: kllapa tërthore 
Fig. 2 Pjesët e tjera të arkës 

-Këto pjesë të pastrohen dhe zmerilohen 

-kllapat bashkohen me pjesët gjatësore dhe 
mëbajtëset me anë të gozhdëve (22 x 45) dhe të gjitha 
keto bashkohen me bazën/pjesën fundore të arkës. 
-Përpara lidhjes me gozhdë nga ana e jashtme e 
pjesëve gjatësore dhe mbajtëse duhet të shënohen 
linjat e gozhdëve dhe të cilat shonohen njëkohesisht 
edhe tek pjesa fundore e arkës. 
-Në buzët fundore të kllapës duhet të vendoset zam në 
mënyrë që të bëhet bashkimi me bazën e arkës. 
-Pas nguljes së gozhdëve të bëhet fundosja e tyre 
(gozhdëve). 

 

 
                       Pjesë që hiqen 
a)kllapë gjatësore 

 
6. Zmerilimi dhe trajtimi i sipërfaqeve 
7.  
-Vrimat e gozhdëve duhet të mbyllen me stuko druri të 
përgatitur vete ose të gatshëm dhe kjo mbushje lihet të 
thahet. 
-Sipërfaqet e jashtme të arkës të zmerilohen dhe të 
thyhen të gjitha buzët e dala. 

 

 
b) kllapë tërthore 
 
Fig. 3 (a dhe b): skicimi i elementeve të tjere përberes 
të arkës 
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    Detyrë 2 

-Tryezë me pllakë xhami- 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
Tryeza e paraqitur në figure mund të ndërtohet si komplet ose si pjesë e vecantë. Për ketë nevojiten ushtrimet e 
mëposhtme: 
 
Ushtrimi 2.1  
-Lidhje këndore-  
Ushtrimi 2.2 
-Lidhje e thjeshtë e elementit femër me elementin mashkull- 
Ushtrimi 2.3 
-Lidhje njëanësore spicaturë - 
 
 
Përpunimi i qelqit sipas mesimit/ kapitullit ,,Xhami” 
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Detyrë 2 

-Tryezë me pllakë xhami- 

 
Tryeza e paraqitur në figurën tek faqja paraardhëse 
përbëhet nga dy elementë, të cilat lidhen me një 
‘rrip’ tërthor. Në pjesën tërthore që mban limbelin 
(përthyerjen) vendoset një pllakë xhami. 
Me anë të shembullit në Detyra 2 ,,Tryezë me 
pllakë xhami” do ushtrohet dhe shpjegohet 
përgatitja e lidhjeve të kornizave. 
 
Për lidhjen e këndeve të  elementit me dru të 
papërpunuar/ natyral në varesi të fortësisë dhe 
estetikës që deshirojmë, mund të përdorim mënyra 
të ndryshme lidhjesh: 
 
1)Lidhje këndore        Fig.1Ushtrimi 2.1 
2)Lidhje e thjeshtë e elementit femër me elementin 
mashkull        Fig.2 Ushtrimi 2.2 
3)Lidhje e njëanësore spicaturë.  Fig.3 Ushtrimi 2.3 

 

 
 
Fig.1  Lidhje këndore 

Keto lidhje elementësh do ndërtohen gjatë 
ushtrimeve të vecanta në fillim si kënde kornizash. 
Ata shërbejne si bazë për përgatitjen e objektit 
komplet me funksionin përkatës. 
Jo të gjitha tipet e lidhjeve të elementëve 
përshtaten njëlloj për ndërtimin e kësaj tryeze. 
Bashkimi këndor përzgjidhet vetëm për drunjte e 
hollë dhe ka qëndrueshmeri të ulët. 
 
E njëjta gjë vlen edhe për folenë njëanësore 
këndore, meqenëse sipërfaqja, ku hidhet zami në 
anën e prerjes diagonale 45 ⁰ (spicaturë) përballë 
folesë dhe thithës së thjeshtë, zvogëlohet dyfish.  
 

 

 
Fig.2 Lidhje e thjeshtë e elementeve femër-mashkull 
(cfarje-qafë) 

Për këtë tryezë-për arsye estetike dhe 
qëndrueshmërie- përzgjidhet një element me lidhje 
të thjeshtë të elementeve femër-mashkull. 

 

 
Fig. 3 Lidhje e njëanësore spicaturë. 
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Ushtrimi 2.1 

-Lidhje këndore gjysëmkllapë- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liste materialesh 
 

Nr. Emërtimi Lloji I drurit Copë  Gjatësia 
(mm) 

Gjerësia (mm) Trashësia (mm) 

1 dru  kornize 
(elementi) 

pishë 2 250 60 24 
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Ushtrimi 2.1 

-Lidhje këndore gjysëmkllapë- 

Objektivat 

-Të përgatitet këndi i elementit me anë të lidhjes këndore 

-Të vendosen saktë/aty ku duhet trekëndeshat 

Mbrojtja në pune 

-Pjesa që është për t’ u përpunuar duhet të mbështëtet mirë 

-Mjetet e punës duhet të ruhen në tavolinen e punës 

-Gjatë sharrimit, fleta e sharrës leviz afër gishtit të madh të dores, gjë që përben rrezik dëmtimi në rast kercimi të 

sharrës. 

 

Radha e punës 

 

1. Përgjedhja e drurit 

2. Përcaktimi i gjatësive 

3. Vizatimi i elementëve të  kornizës 

4. Vijëzimi 

5. Përgatitja e foleve 

6. Sharrimi 

7. Kombinimi i pjesëve dhe ngjitja me zam 

 

Kontrolli i rezultatit të punës 

-Ruajtja e masave në përputhje me masat e vizatimit  

-Saktësia në krijimin e këndeve 

-Zbatimi i lidhjes këndore 

-Puthitja e fugave të buzët ballore të konstruksionit 
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Ushtrimi 2.1 

-Lidhje këndore gjysëmkllapë- 

1.Përgjedhja e elementit 

 
Për elementët e kornizës merret dru me ,,rrathë vjetorë 
pingulë”, sepse ky dru nuk kërcen dhe ka firon më të 
vogël. (Fig.1) 

 
 
Fig. 1 Dru me rrathe vjetore të qendrueshem/ pjekur 

2.Përcaktimi i përmasave të elementit 
Masat e dhëna në listat e materialeve janë masat 
përfundimtare, prandaj, gjatë prerjes së elementëve 
duhet të lëshohet afërsisht 5-10 mm. 
Elementi vertikal dhe ai horizontal i kornizës duhet të 
vijëzohen për prerje në përputhje me masat e 
vizatimit.(Fig.2) 

 
 
 

 

 
Fig.2. Vijëzimi i gjatësive 

3.Vizatimi i elementeve te  kornizës 
 
Për të gjitha konstruksionet e drurit vlen rregulli që për 
arsye estetike elementet tërthore përshkojne tejpërtej 
ata gjatësore/pingule. Për të mënjanuar keqkuptimet, në 
punët e mëvonshme elementët e kornizës do vizatohen 
me trekëndësha. (Fig. 3) 

 
 
 

 
Fig.3 Vizatimi i  kornizës dhe këndeve të  kornizës 

 
4.Vijëzimi 
 
Vijëzimi bëhet në anën e brëndshme të buzës së 
elementit. 
Fig.4 tregon hapat që ndiqen gjatë vijëzimit. 

 

 
Fig.4 Vijëzimi  
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Ushtrimi 2.1 

                                                      -Lidhje këndore gjysëmkllapë- 

 
Nga vijëzimi i jashtëm (ketu 60mm) merret gjerësia e 
korrnizës si më poshtë: Tek vijëzimi i jashtëm i elementit 
vendoset tërthorazi një element kornizë dhe në të 
shënohet gjerësia. 
 
Gjerësia që do hiqet zgjatohet në kënd të drejtë nga ana 
tjetër. 
 
Në anën e vizatimit (ana me trekëndesha) shënohet me 
mjetin vijëzues gjysma e trashësise së elementit mbi 
buzët gjatësore dhe ato ballore të drurit. (Fig.2) 
 
Më anë të iks-eve (x) të vogla shënohen pjesët që do 
hiqen. 
Kështu, kuptohet se nga cila anë e shënimit duhet të 
bëhet sharrimi. (Fig.3) 

 

 
 
Fig.1. Shënimi i gjerësise së elementit të  kornizës 

5.Sharrimi përgatitor 
Gjatë sharrimit përgatitor, elementi i kornizës 
shtrëngohet në morsetën e përparme ose të pasme të 
bankës. E rëndësishme është që gjatë sharrimit pjesa 
prerëse e sharrës të jetë me afër pjesës së drurit që 
hiqet. 
Sharrimi bëhet me një sharrë të përshtatshme.(Fig.4) 

 
 

 
Fig. 2. Vijëzim me ane të mjetit vijëzues (shënuesit) 

  

 
Fig. 3.Shënimi i pjesëve që hiqen 

 
 

 
 

= 
Fig. 4.  Sharrimi 
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Ushtrimi 2.1 

-Lidhje këndore gjysëmkllapë- 

6. Sharrimi përfundimtar 
 
Pjesa e drurit që do hiqet sharrohet tek vijëzimi në 
mënyrë pingule. Gjatë sharrimit elementi i kornizës 
shtrëngohet pjerrtas në morsën e pasme te bankos. 
(Fig.1)  

 
 

 
 
Fig.1 Prerja e kllapës 

Pjerrësia duhet të jetë e tille që sharra të veproje pingul 
me pllakën e bankos. (Fig.2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.Kombinimi dhe ngjitja me zam 
 
Përpara ngjitjes, buzët e brëndshme të drurit duhet të 
pastrohen, meqenëse me pas zdrukthi nuk mund të 
mbërrije më nëpër qoshe. 
Pjesët bashkohen me njëra tjetra sipas vizatimit dhe 
kontrollohen, nëse elementët e kornizës janë të 
ngjeshura mirë me njëra tjetrën 
 
 

 

 
Fig.2 Pozicioni i sharrës gjatë sharrimit 

Në sipërfaqet e buzëve ballore hidhet zam. Këndi 
shtrëngohet me morsë. Pjesa mbrojtëse/ mbështëtese 
që përdoret gjatë shtrëngimit nuk duhet të mbulojë 
vendin e bashkimit të kornizës. Fig. 3 
 
Përpara shtrëngimit përfundimtar me morsë, 
kontrollohet edhe një herë me anë të skuadrit, nëse 
bashkimi është kënddrejtë. 

 
 

 
Fig. 3 Shtrëngim me copë mbështëtese/mbrojetëse 
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Ushtrimi 2.2 

-Lidhje mashkull-femër- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Listë materialesh 
 

Nr. Emërtimi Lloji I drurit Copë  Gjatësia (mm) Gjerësia (mm) Trashësia (mm) 

1 element kornizë pishë 2 250 60 24 
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Ushtrimi 2.2 

-Lidhje mashkull-femër- 

 

Objektivat 

-Të lidhet këndi i kornizës nëpërmjet bashkimit të elementit femër dhe mashkull 

- Të priten në kënd të drejtë buzët ballore të drurit 

-Të daltohet lehtë foleja 

 

Mbrojtja në pune 

-Gjatë daltimit elementët duhet të fiksohen në atë mënyrë, që të mos lëkunden  

-Gjatë daltimit, drejtimi i daltimit duhet të jetë i kundërt me trupin. 
 

Radha e punës 

1. Përgjedhja e elementit 
2. Vizatimi i elementit 
3. Vijëzimi i elementëve të kornizës 
4. Foleja 
5. Prerja e thithës 
6. Daltimi i folesë 

 

Kontrolli i rezultateve të punës 

Ruajtja e masave të dhëna në vizatim 

Ruajtja e këndit të drejtë 

Zbatimi i prerjes së buzëve ballore 

Daltimi i bazës së çarjes 

Puthitja e buzëve të këndeve të elementëve. 
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Ushtrimi 2.2 

-Lidhje mashkull-femër- 

 
1.Përgjedhja e elementit 
 
Si në Detyrën 1, Ushtrimi 2.1 

 
2.Vizatimi i elementëve 
 
Tek lidhjet e kornizave zakonisht janë pjesët pingule që 
kalojnë tejpërtej/ mbulojnë pjesët tërthore, keshtu që 
janë ato që përmbajne elementin femër, ndërsa pjesët 
tërthore (horizontale) përmbajne elementin mashkull. 
Pjesët e kornizës paraqiten në vizatim nëpërmjet 
trekëndëshit. (Fig.1) 

 
 

 
Fig.1 Vizatimi i elementeve te nje kornize 

 
 
3.Vijëzimi i elementeve  të  kornizës 
 
Vijëzimi bëhet gjithmone në buzët e brëndshme të 
elementëve të kornizës. 
Fig.2 jep hapat që ndiqen gjatë vijëzimit. 
 
Gjerësia e elementit të kornizës matet/shënohet përseri 
duke vendosur elementin  tërthorazi mbi pjesën e 
vijëzuar të elementit tjetër.  
 
Tek elementi mashkull vijëzimi i dritës bëhet me anë të 
trekëndeshit kënddrejtë nga të gjitha anët, sepse 
elementi mashkull pritet nga të dyja anët. 

 

 
 

 
Tek elementi femër, vijëzimi i dritës në gjerësinë e drurit 
të kornizës shënohet vetëm në fillim dhe në fund lehtë 
me lapës. 
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Ushtrimi 2.2 

-Lidhje mashkull-femër- 

 
Trashësia e thithës së elementit mashkull është sa 1/3 e 
trashësise së elementit. Maja/plumci i mjetit 
vijëzues.Për një element me trashesi  24 mm, mashkulli 
duhet te jete  8 mm dhe 16 mm.  
Tek buzët gjatësore dhe tek buza ballore, vijëzimet 
bëhen në anën e vizatimit. Fig.1 
 
4.Foleja 
 
Për të bërë folenë, elementët e kornizës shtrëngohen në 
anën e përparme ose të pasme të bankos. 
 
Gjatë sharrimit është e rëndësishme që fleta e sharrës 
lëviz brenda gjysmës së vijëzimit. Ajo lëviz më afër 
pjesës që hiqet dmth. tek elementi fëmër lëviz nga ana 
e brëndshme dhe tek elementi mashkull nga ana e 
jashtme e vijëzimit. Fig. 3. 

 
  

 
Fig.1 Vijëzimi i elementit të  kornizës 

 

 
5.Përgatitja (prerja) e thithës tek elementi mashkull 

 
Elementi mashkull shtrëngohet pak pjerrtas në pjesën e 
pasme të dhëmbëzes.(beni krahasimin me sharrimin për 
lidhjen këndore) 

 
Siç ka rezultuar, është më mirë, që thitha të pritet lehtë 
afër bazës, sepse kështu mund të puthitet më mirë me 
faqet e folesë. 

 

 

 
Fig.2 Elementi femër pas shtrëngimit 

 
  

 
thitha                   foleja 
 
Fig.3 Lëvizja e sharrës 

  

 
 
Fig. 4 Prerje e lehtë afër bazës së thithës 
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Ushtrimi 2.2 

-Lidhje mashkull-femër- 

Sharrimi me sharrë shirit mund të krijojë probleme: për 
elementë të vegjel kornizë thithat mund t’ i presim  me 
sharrë të imët. (Fig.1) 
 
Radha e punës: 
 
-Të bëhet një sharrim i lehtë afër bazës së thithës.  
-Thitha të mos sharrohet fare, sepse sharrimi çojnë në 
thyerje.  
-Pjesët që mbesin të mos hidhen, sepse mund të 
shërbejne si mbështëtese gjatë procesit të ngjitjes. 

 

 
 
Fig. 1 Prerje me sharrë të imët. 

6.Daltimi i folesë 
 
Në këtë rast përdoret dalta për vrima (tek thithat e 
trasha) ose daltë konike (tek qafat e holla) dhe çekiçi i 
drurit.  
Elementi femër fiksohet me një morsetë në morsën e 
përparme të bankos, ku është vendosur më parë edhe 
një listelë(Fig.2) 
 
Daltimi bëhet deri në mes të gjerësise së elementit të 
kornizës, me pas elementi kthehet dhe daltohet pjesa 
që mbetet.Fig. 3) 

 

 
 
Fig.2. Shtrëngimi tek pllaka e bankos 

 
Çfare duhet të mbahen parasysh janë këto:  

a) Për të mos dalë nga vijëzimi i dritës që në 
goditejen e parë, daltimi duhet filluar 2 mm larg 
vijëzimit të dritës dhe pasi të jetë hapur vendi, 
daltimi të bëhet edhe në këtë vijëzim. 

b) Baza e thithës daltohet lehtë drejt mesit, në 
mënyrë që me pas thitha të ngjishet mirë me 
elementin me të cilin ajo lidhet.  

 

 
 
Fig. 3 Daltimi i folesë 
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Ushtrimi 2.3 

 -Lidhje spicaturë- 

 

 
 
Listë materialesh 
 

Nr. Emërtimi Lloji I drurit Copë  Gjatësia 
(mm) 

Gjerësia (mm) Trashësia (mm) 

1 element  
kornizë 

pishë 2 250 60 24 
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Ushtrimi 2.3 

-Lidhje spicaturë - 

 

Objektivat 

-Të lidhet këndi i kornizës me ane të lidhjes këndore spicaturë. 

-Të pritet prerja e diagonales me sharrën e përshtatshme 

Mbrojtja në pune 

Si në ushtrimin 2.1 dhe 2.1 

Radha e punës 

1. Përgjedhja e elementit 

2. Vizatimi i elementëve 

3. Vijëzimi i elementëve të  kornizës 

4. Foleja dhe daltimi 

5. Sharrimi i këndit 45 ⁰ të elementit 

6. Daltimi i folesë 

7. Kombinimi 

Kontrolli i rezultatit të punës 

-Ruajtja e masës sipas vizatimit 

-Saktësia e këndit 

-Puthitja e fugës së lidhjes këndore spicaturë. 
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Ushtrimi 2.3 

-Lidhje spicaturë- 

1.Përgjedhja e drurit 
 

     Si tek detyra 1, ushtrimi 2.1 
 
2.Vizatimi i elementëve 
     Si tek detyra 2, ushtrimi 2.1 
3.Vijëzimi i elementëve të  kornizës 
     Fig. 1 jep hapat që ndiqen gjatë procesit të 
vijëzimit. 

- Vijëzimi i dritës zgjatohet edhe në anën e 
vizatimit, aty ku shënohet diagonalja. 

- Linja diagonale, ku ndodh bashkimi 
këndor i diagonaleve, hiqet duke u nisur 
nga vija e dritës. 

 

 
- Trashësia e thithës = 1/3 e trashësise së 

elementit të kornizës, dmth që maja e 
plumçit të lapsit vijëzues duhet të jetë 8 
mm und 16 mm. 

- Tek elementi mashkull, bëhet vetem një 
vijëzim mesi tek buza e jashtme!  

 
 
4.Sharrimi dhe daltimi 
Gjatë sharrimit dhe daltimit ndiqet e njëjta radhë pune 
si tek përgatitja e folesë dhe thtihës së thjeshtë. 
 
 
 
 
 
 
Gjathë sharrimit duhet të bëhet kujdes që faqja e 
folesë të shkojë vetëm deri tek vija e diagonales së 
bashkimit të drunjëve. 
Gjatë sharrimit, elementi mashkull që mban thithin 
shtrëngohet në morsetën/dhëmbëzën e përparme në 
një pjerrësi 45⁰. (Fig.2) 

 

 
Fig. 1 Procesi i vijëzimit gjatë sharrimit tek lidhja këndore 
 
 

 
 
Fig.2 Sharrimi (tek elementi mashkull) 

5.Prerja e diagonales (tek lidhja spicaturë)  
 
Diagonalja duhet të pritet me sharrën e përshtatshme 
(Fig.3) 
 
6.Daltimi i pjesës së sharruar 
Si tek detyra 6,  ushtrimi 2.2. 
 
7.Kombinimi  
 
Gjatë kombinimit të pjesëve, dhe veçanërisht gjatë 
çmontimit të tyre pas provës, dy pjesët e kornizës nuk 
duhet të shtyhen nga jashtë, sepse cepat e prerjeve 
diagonale mund të çahen lehtë. 
 

 
 

 
 
 
Fig.3. Sharra për prerjen diagonale, ku bëhet bashkimi 
këndor spicaturë 
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Zbatimi i detyrës 2 

-Tryezë me pllakë xhami- 

 

 

 
 
 

Listë materialesh 
 

Nr. Emërtimi Lënda Copë Gjatësia (mm) Gjerësia (mm) Trashësia (mm) 

1 element  kornize 
vertikale 

pishë 4 420 50 21 

2 element  kornize 
horizontale 

pishë 4 360 50 21 

3 korniza pishë 2 478 50 21 

       

4 lidhëse shumë 
funksionale 

 8 30 Ø8 - 

5 pllakë xhami  1 476 318 4 
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Zbatimi i detyrës 2 

-Tryezë me pllakë xhami- 
 
 
 
Objektivat  
 
-Të lidhen kornizat për përgatitjen e objektit të plotë 
 
Mbrojtja në pune 
 
-Të bëhet kujdes gjatë sharrimit. Sharra mund të kërcejë 
-Gjatë daltimit pjesa e veprës të mos shtrëngohet asnjeherë tek morseta/ dhëmbeza e përparme e bankos. 
-Gjatë shpimit, pjesa e veprës të shtrëngohet fort, përndryshe mund të rrotullohet. 
 
 
Radha e punës 
 

1. Përcaktimi i gjatësise së elementëve dhe sharrimi 
2. Vizatimi i elementëve të kornizave 
3. Vijëzimi i elementëve të kornizave 
4. Foleja e drunjëve të kornizave 
5. Prerja/përgatitja e thithës  
6. Daltimi i folesë 
7. Pastrimi i buzëve të brëndshme  
8. Kombinimi dhe ngjitja me zam 
9. Pastrimi (zmerilimi) 
10. Prerja e kornizës mbajtëse së xhamit 
11. Lidhja e kornizës për xham me pjesën tjetër të konstruksionit. 
12. Lëmimi me letër zmerili, trajtimi i sipërfaqeve dhe montimi përfundimtar 

 
 
Kontrolli i rezultateve të punës 
 
 
-Ruajta e masave sipas masave të vizatimit 
-Saktësia e këndit 
-Qëndrueshmeria 
-Puthitja e buzëve  
-Cilësia e sipërfaqeve 
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                                  Zbatimi i detyrës 2 
                                                      -Tryezë me pllakë xhami- 

 
Përgatitja e tryezës kalon nëpër dy hapa kryesorë. 
Në fillim përgatiten dy kornizat e këmbëve dhe në 
fund skeleti/ korniza që mban pllakën e xhamit.  
 
1.Përcaktimi i gjatësise së elementëve  
 
Masat e dhëna në listën e materialeve janë masat 
përfundimtare. Gjatë shënimit të gjatësise së 
elementit i lihen edhe 10 mm.  
 
2.Vizatimi i elementëve të  kornizës 
 
Në mënyrë që elementët vertikale të depërtojne tek 
elementët tërthore ata mbajnë folenë, ndërsa 
elementët tërthore thithën. 
Meqenëse do ndërtohen dy korniza, elementët e 
kornizave shënohen me trekëndesha dhe numra, 
që të kuptohet së cili element i përket cilës kornizë. 
(Fig.1) 

 
 

 
 
Fig.1 Shënimi i elementëve të  kornizës me trekëndesha 
dhe numra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gjatë vizatimit, elementët paralele të pjesëve të 
kornizave vendosen pranë njëri tjetrit dhe 
shënohen me trekëndesh. (Fig. 2) 

 
 

 
 
 
Fig.2 Elementët paralelë vendosen bashkë. 

 
 
 
 
3.Vijëzimi i elementëve të  kornizës 
 
Vijëzimi i lidhjes fole-thithë tek elementet femër-
mashkull u përshkrua në ushtrimin 2.3. Ketu do 
trajtohen vetem hapat e punës, që jane të 
rëndësishem për kornizën në tërësi. 
 
Gjatë vijëzimit elementëve paralele vendosen afër 
njëri tjetrit dhe vijëzohen nga ana ku ndodhen 
shënimet. (Fig.3) 
 
Fillohet me buzët e brëndshme, me vijëzimin e 
jashtëm dhe gjatësor.  
Nga shënimi i gjerësise së elementit të kornizës 
nxjerrim vijëzimin e dritës.  

 

 
 
 
Fig.2 Vijëzimi i elementëve paralele 
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                Zbatimi i detyrës 2 
                -Tryezë me pllakë xhami- 

 

 

Gjatë zgjatimit të vijëzimit nga ana tjetër në kënd 
të drejtë, duhet patur parasysh që vijëzimi të mos 
vazhdohet edhe tek pjesa e folesë.  
 
4.Sharrimi  i elementëve të  kornizës 
Gjatë sharrimit elementët mund të vendosen veç 
e veç ose të gjithë bashkë në morsën e pasme të 
bankos. 
 
5.Largimi i pjesës që hiqet 
 
6.Daltimi i pjesës së sharruar 
 
7.Pastrimi i buzëve të brëndshme të  kornizës 
 
Përpara ngjitjes me zam, buzët e brëndshme të  
kornizës duhet të pastrohen (zmerilohen), sepse 
me vone zdrukthi nuk mund të futet nepër qoshet 
e  kornizës. 

 

 
 
 
                                    
Fig.1.Ngjitja e  kornizës me zam 
                        

8.Kombinimi dhe ngjitja me zam 
 
-Pjesët bashkohen dhe kontrollohet përputhja 
-Bëhet lyerja me zam dhe korniza 
tendoset/vendoset mes morsave të bankos. 
(Fig.1) 
-Kontrolli i këndit të kornizës me ane të skuadrës 
ose me anë të diagonaleve. Pas kësaj, diagonalet 
duhet të përputhen me njëra tjetrën. (Fig.2).  
-Nëse diagonalja nga poshtë majtas –lart djathtas 
është shume e shkurtër, këndi i majtë i kornizës 
terhiqet përpara dhe shtrëngohet për aq kohë sa 
diagonalet të jenë në rregull. 
-Vendosja e kornizës mbajtëse të pllakës së 
qelqit me anë të pjesë mbështëtese mbrojtëse. 

 

 
 
 
Fig. 2. Kontrolli i këndit të drejtë  

  

 
                     të fiksohen pjerrtas 

 
 
Fig. 3. Shtrëngimi i  kornizës deri në formimin e këndit të 
drejtë 
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Zbatimi i detyrës 2 
           -Tryezë me pllakë xhami- 

 
 

9.Pastrimi (zmerilimi) 
 
Të dy kornizat duhet të pastrohen, buzët të 
goditen dhe priten. 
 
10.Prerja e kornizës mbajtëse të qelqit 
 
Kornizat me limbel të bëra sipas masës së 
vizatimit, priten në kënd të drejtë.  
 
11. Lidhja e  kornizës së qelqit me 
konstruksionin e kornizave 
 
Kjo lidhje mund të bëhet në dy mënyra: 
-Me lidhje me bosht (typle) dhe zam. 
-Me bashkues shumefunksionalë si lidhje e 
çmontueshme. 
 
Qëndrat e shpimeve për typlet (boshti 10 mm Ø 
dhe 40 mm Ø) vijëzohen me anë të lapsit 
vijëzues dhe vizores kënddrejtë/skuadrit sipas 
pozicionit në Fig.1. 

 
 

 
 
 
Fig.1. Radhitja e vrimave për typlen ose bashkuesin 
shumefunksional. 

Lidhësit shumefunksionalë kanë të njëjten 
shtrirje/pozicion si typlja. Në kete rast bëhen dy 
tipe shpimesh: 
 
Korniza shpohet tejpërtej me punto spiral 8mm 
(të mos harrohet mbështëtesja, spese druri mund 
të çahet) 
 
Në buzën ballore (kokën) të kornizës mbajtëse të 
xhamit bëhet një vrimë 11mm e trashë dhe 13 
mm e thellë për manikoten e nejlonit. Manikota ka 
brenda saj një fileto për lidhjen me vidhën. 
 
 
12. Zmerilimi, trajtimi i sipërfaqeve dhe 
montimi përfundimtar 

 
 
 

 
 
 
Fig.2. Lidhës shumefunksional  
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Detyrë 3 
-Mbajtëse gazetash- 

 
 

 
 
 
 
 

Për përgatitjen e mbajtëses së gazetave kërkohet zbatimi i këtyre ushtrimeve: 
 
Ushtrimi 3.1 
 
-Lidhje tërthore/e kryqëzuar- 
 
Ushtrimi 3.2 
 
-Lidhje gjysëmthithë- 
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Ushtrimi 3.1 

-Lidhje e kryqëzuar- 

 
 

 
 
Listë  materialesh 
 

Nr. Emërtimi Lënda Copë  Gjatësia (mm) Gjerësia (mm) Trashësia (mm) 

1 element kornize pishë 2 250 60 24 
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Ushtrimi 3.1 
-Lidhje e kryqëzuar- 

 
Objektivat 
 
-Të vijëzohet dhe ndërtohet lidhja e kryqëzuar  
 
Mbrojtja në pune 
 
-Gjatë daltimit drunjët duhet të shtrëngohen në ate mënyrë mes morsetave të bankos, që të mos krijojnë lug. (Objekti 
lëkundet- dalta kërcen) 
-Gjatë përpunimit të sipërfaqeve, pjesa e objektit të fiksohet dhe dalta me majë të përdoret me dy duar. 
 
 
Radha e punës 
 
1.Vizatimi i elementëve 
2.Vijëzimi i lidhjes tërthore/te kryqëzuar 
3. Prerja e lidhjes së kryqëzuar 
4. Daltimi 
5.Kombinimi 
 
Kontrolli i rezultateve të punës 
 
-Ruajtja e masave sipas vizatimit 
-Saktësia e këndit 
-Rrafshimi  i sipërfaqeve të prera  
-Puthitja e buzëve tek supet 
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Ushtrimi 3.1 
-Lidhje e kryqëzuar- 

 

                

 

 

1.Vizatimi i drunjëve 
Drunjët e zdrukthtuar shënohen me trekëndeshat tashme të 
njohur për ne. (Fig.1) 
 
 

 

 
Fig.1. Shënimi i elementëve të  kornizës 
 

2.Vijëzimi i lidhjes tërthore/ të kryqëzuar 
 
Ne fillim tek drunjët e bashkuar caktohet tek pjesa e ngushtë 
e tyre mesi i i lidhjes së kryqëzuar.  
Prej aty shënohet gjysma e trashësise së elementit – ketu 30 
mm- dhe bëhet vijëzimi i parë. (Fig.2) 
 
 

 

 
Fig.2. Vijëzimi i vendit të kryqezimit të elementëve 

Tek lidhja e kryqëzuar, prerja duhet të përshtatet me 
gjerësinë e elementit tjetër lidhës. Për të mënjanuar gabimet 
në matje këshillohet që gjatë vijëzimit të njërit element të 
vendoset sipër elementi tjetër, siç e tregon fig.3. 

 
 

 
 
Fig.3. Vijëzim i sakte nepërmjet vendosjes së 
elementit tjetër të  kornizës. 

Me mjetin vijëzues bëhet vijëzimi i gjysëmtrashësisë  
së elementit –pra 12 mm- tek të dy pjesët në buzën 
gjatësore nga ana ku ndodhen vizatimet. (Fig.4) 
 
Pjesët që hiqen shënohen me x. 
 
 

 

 
Fig.4 Shënimi i gjysëmtrashësise 
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Ushtrimi 3.1 

-Lidhje e kryqëzuar- 

 
3.Prerja e lidhjes tërthore/te kryqëzuar 

 
Elementet e  kornizës shtrëngohen lehtë përseri në  
morsetën e pasme. Me sharrën e imët pritet në kënd të 
drejtë vendi i lidhjes tek gjysma e vijëzimit deri tek vijëzim 
i mesit. (Fig.1) 
Ketu duhet të kemi parasysh që fleta e sharrës të punojë 
nga ana e pjesës që do hiqet. 

 

 
 
Fig. 1. Sharrimi i pjesëve që hiqen 

  
4.Daltimi 
 
Gjatë daltimit objekti vendoset mes dy mosetave të 
bankos; objekti nuk duhet të shtrengohet shume sepse 
krijon lug dhe lëkundet gjatë daltimit. 
Duke filluar në një nga prerjet, bëhet daltimi në anën dhe 
thellësinë e duhur. (Fig.2) 
Kur të jetë arritur thellësia e duhur në të gjithë gjerësine e 
drurit, i njëjti hap pune përsëritet me sharrimin e dytë. 
Në asnjë mënyrë nuk duhet të punohet mbrapa me limë, 
sepse buzët e drurit mund të rrumbullakosen lehtë. 

 
 
 
 
 

 

 
Fig.2 Daltimi 

 
 
5.Kombinimi 
 
Te dyja e pjesët e lidhjes së kryqëzuar duhet të hyjne me 
lehtësi tek njëra tjetra. 
Duke e përdorur dalten horizontalisht bëhet edhe pastrimi 
përfundimtar nga pjesët që hiqen. (Fig.3) 
Baza e çarjes duhet të jetë e lëmuar/rrafshuar. 

 

 
 
Fig.3.Pastrimi i sipërfaqes së daltuar   
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Ushtrimi 3.2 

-Lidhje gjysëmthithë-
 

 

 
 
 
Listë materialesh 
 

Nr. Emërtimi Lënda Copë Gjatësia (mm) Gjerësia (mm) Trashësia 
(mm) 

1 element  
kornize 

pishë 2 250 60 24 

       

 

 



68 
 

Ushtrimi 3.2 
-Lidhje gjysëmthithë- 

 
 
Objektivat 
 
-Të ndërtohet lidhja gjysëmthithë  
-Të përcaktohet trashësia e folesë së thithës në varësi të trashësise së elementit dhe gjerësise daltes. 
 
 
Mbrojtja në pune 
 
-Daltimi i objekteve të mos bëhet asnjeherë në morsën e përparme të bankos. 
-Dalta të mos vendoset direkt në vijëzim, por 2 mm lag saj në drejtim të pjesës që do hiqet. 
-Vrimat të daltohen në hapa të vegjël, përndryshe dalta ngec. 
 
Radha e punës 
 
1.Vizatimi i elementëve 
2.Vijëzimi i elementëve 
3.Sharrimi i pjesës së thithës 
4.Prerja/përgatitja e thithës 
5.Daltimi i anëve të thithës 
6.Kombinimi 
 
 
Kontrolli i rezultatit të punës 
 
-Ruajtja e masave sipas vizatimit 
-Saktësia e këndit 
-Puthitja e buzëve tek supet. 
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Ushtrimi 3.2 
-Lidhje gjysëmthithë- 

 
 
 

1. Vizatimi i elementëve 
(Fig.1) 

 

 
Fig.1 Vizatimi i elementëve 
 

 
2.Vijëzimi i elementëve 
 
Elementi tërthor: 
 
Mbi anën e ngushte bëhet vijëzohet gjerësia e drurit 
për sharrimin rreth thithës. 
Elementi thithë: 
Gjatësia e thithëss zvogëlohet afërsisht 2-3mm në 
krahasim me vrimën e qafës. Mjafton nëse gjatësia e 
qafës është 35-37 mm. (Fig.2) 
Gjerësia e vrimës së qafës shkon në varesi të 
gjerësise së daltës për vrima. Për një dru me trashësi 
prej 24 mm, përdoret një daltë për vrima me gjerësi 8 
mm.  
Dy vijëzimet e mesit duhet të jenë në atë largësi nga 
njëri tjetri sa dalta të futet lirshëm, dmth keto dy 
vijëzime duhet të qëndrojnë të paprekura gjatë 
daltimit, që të mund të mbahet një lloj kontroll gjatë 
ketij procesi. 

 

 
Fig.2 Vijëzime tek elementi thithë dhe elementi tërthor 
 

 
3.Përgatitja për sharrim e pjesës së thithës 

 
Radha e punës si në ushtrimin 2.2, Hapi 4.  

 
4.Sharrimi përfundimtar i pjesës rreth thithës 
 
Radha e punës si në ushtrimin 2.2, Hapi 5. 
 
5.Daltimi i folëse së thithës 

 
-Elementi i kornizës të shtrihet në pllakën e bankos! 
-Gjatë daltimit është mirë që shikimi të jetë në drejtim 
të gjatësisë së folesë së thithës (Fig.3). 

 
 

 
 
Fig.3. Daltimi i folesë së thithës 
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Ushtrimi 3.2 

-Lidhje gjysëmthithë- 
 
 
-Të fillohet me daltimin në mesin e folesë së 
thithës.(Fig.1) 

 

 
Fig.1.Daltimi fillon në mes 

-Pas cdo goditjeje dalta duhet të terhiqet nga ana 
e kundërt. Kjo është e nevojshme sepse pas cdo 
goditjeje dalta futet më thellë në dru. Vetëm në 
këtë mënyrë ajo lirohet dhe mund të terhiqet 
përseri jashtë (Fig.2)               
 

 

 
Fig.2.Pas çdo ngritjeje,dalta të terhiqet përsëri nga 
vetja 

 
 
 
 
 
 
-Të daltohet deri në thellësinë e kërkuar.(Fig.3) 

 

 
 

Fig.3 Të daltohet në thellësinë e duhur 
-Vetëm në fund të daltohet dhe pastrohet gjerësia 
përfundimtare e thithës deri tek dy vijëzimet e 
dritës. (Fig.4) 
 
6.Kombinimi 
 
Përpara kombinimit, buzët ballore të elementit që 
mban thithën sheshohen, në mënyrë që thitha të 
hyjë me lehtësi tek foleja. 

 

 
Fig.4.Të daltohet gjerësia e thithës deri afër vijëzimit 
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Zbatimi i detyrës 3 

-Mbajtëse gazetash- 

 

 

 
 

 
Element Z 
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Zbatimi i detyrës 3 
-Mbajtëse gazetash- 

  
Objektivat 
 
-Të përdoren aftësitë dhe njohurite e fituara në ushtrimin Lidhje druri për ndërtimin e një objekti të plotë. 
 
Mbrojtja në pune 
 
-Pjesët që do përpunohen duhet të shtrihen mbi pllakën e bankos dhe të fiksohen fort. 
-Mjetet e punës të mbahen ruhen gjithmone në sirtarin e bankos 
-Të hiqen, kur është e nevojshme, ashklat dhe mbetjet e drunjëve nga pllaka e bankos, sepse mund të 
shkaktojnë shtypje tek pjesët e objektit që përpunohet aty dhe mund ta kemi të vështirë ta sjellim pjesën e 
drurit në gjendjen e mëparshme. 
 
 
Radha e punës 
 

1. Përcaktimi i gjatësise dhe prerja e elementëve 
2. Vizatimi i pjesëve anësore 
3. Vijëzimi i lidhjes tërthore/te kryqëzuar 
4. Vijëzimi i lidhjes me thithë 
5. Përgatitja e lidhjes së mbivendosur  
6. Përgatitja e folesë së thithës 
7. Sharrimi  (përgatitja) i këmbëve 
8. Hapja e foleve për  elementin mbajtës dhe elementin që mban  cohën (stofin). 
9. Pastrimi dhe ngjitja me zam. 
10. Prerja e cohës (stofit). 

 
Kontrolli i rezultatit të punës 
 
-Ruajtja e masave sipas vizatimit 
-Saktësia e këndit 
-Qëndrueshmëria 
-Puthitja e buzëve/ faqeve tek lidhja tërthore/e kryqëzuar dhe tek lidhja gjysëmthithë. 
-Cilësia e trajtimit të sipërfaqeve 

 
Listë materialesh 

 
Nr. Emërtimi Lënda Copë  Gjatësia (mm) Gjerësia (mm) Trashësia (mm) 

1 pjesë anësore ,vertikale pishë 2 375 40 18 

2 pjesë anësore, tërthorë pishë 2 200 40 18 

3 pjesë anësore, këmbë pishë 2 180 40 24 

4 mbajtëse/doreza  pishë 1 384 Ø16  

5 mbajtësja e cohës (stofit) pishë 4 384 Ø12  

6 lidhje tërthore, këmbë pishë 1 384 Ø12  

7 shkopi mbajtës ( i dorezës) ah 2 360 Ø8  

8 pykë pishë 2 30   8 6 
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Zbatimi i detyrës 3 
-Mbajtëse gazetash- 

 
1.Përcaktimi  dhe sharrimi i gjatësise së 
elementëve 

 
Gjatësia e pjesëve anësore horizontale nuk nuk 
merret menjëherë nga vizatimi. Për të bërë 
vijëzimin dhe sharrimin duhet të merret në fillim 
lartësia e përgjithshme prej 380 mm; me pas 
bëhet shkurtimi i thithës në varësi të thellësisë së 
folesë së thithës. 
 
2.Vizatimi i pjesëve anësore 
Dy pjesët anësore shënohen si në figuren 1 dhe 
cilësohen me nga një numër, që të bëhet me lehtë 
identifikimi i pjesëve. 
 
3.Vijëzimi i lidhjes tërthore/se kryqëzuar 
 
Radha e punës si në ushtrimin 3.1, Hapi 2  

 

 
 
 
Fig.1 Shënimi i elementëve anësorë 
 

 
4.Vijëzimi i lidhjes me qafë 
 
Procesi i vijëzimit është i njëjte me radhën e 
punës së ushtrimit 3.2, hapi 2, me keto 
ndryshime:  
Meqenëse duhet të lidhen trashësi të ndryshme 
druri, duhet të zgjidhen dy masa të ndryshme 
plumçi për mjetin vijëzues: 
 
-Për folenë e thithës, për një gjerësi dalte 8 mm, 
maja e lapsit vijëzues duhet të jetë 8-16 mm. 
Rekomandohet të bëhet përpara një prove me 
lapsin vijëzues, për të parë nëse masa e caktuar 
e tij përshtatet me gjerësine e daltës. 
Për thithën, masa e majës së lapsit vijëzues duhet 
të jetë 5 dhe 13 mm. (Fig.2) 
 
 
 
 
 

 

 
 
Fig.2 Masat e majes së lapsit vijëzues tek lidhja 
gjysëmthithë 
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Zbatimi i detyrës 3 
-Mbajtëse gazetash- 

 
5.Përgatitja e lidhjes së mbivendosur  

Radha e punës si në ushtrimin 3.1, hapi 3 
dhe 4. 
 

6.Përgatitja e thithës 
Si në ushtrimin 2.2, hapi 4 dhe 5 
 

7.Sharrimi i  këmbëve 
 
-Vijëzimi me drejtkëndesh (skuadro) dhe 
lapës vijëzues 
-Në një gjatësi pre 50 mm pritet dhe 
pastrohet me një sharrë të imët. Me sharrë 
mund të sharrohet tashme përgjatë vijëzimit. 
Fig.1 
-Me pas, të bëhet përpunimi me limë të 
ashpër dhe limë me të imët. 
 

  
                   

 

8.Përgatitja e thithës  
 
Si në ushtrimin 3.2, Hapi 5. 
Duhet të kemi parasysh ketu, se foleja shpohet 
tejpërtej dhe prandaj daltimi bëhet nga të dyja 
anët. 
Meqenëse thitha puthitet me folenë me 
kunj/pykë, rreth saj duhet të lihet hapësire aq sa 
trashësia e kunjit (shiko detajin Z tek vizatimi 
teknik) 

                  

 
 

 

 
9.Prerja e kunjit 
 
Kunji pritet sipas masës në detajin Z. 
 
10.Hapja e vrimave për shkopin mbajtës dhe 
typlet. Mbajtëse të cohës (stofit).  
 
-Të vijezohet qendra në anen e pasme të pjesës 
anësore (Fig.2) 
-Të bëhet shpimi me trapan me trashësi 16mm 
dhe 12 mm. 
-Të caktohet gjatësia për prerje 384 mm e 
shkopit mbajtës dhe shkopit të cohës dhe të 
sheshohen fundet e tyre. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fig.1 Prerja e këmbëve 

11.Pastrimi dhe ngjitja me zam. 
-Pastrimi i pjesëve anësore, thyerja e buzëve të 
dala dhe ngjitja. 
-Pastrimi i i konstruksionit qëndrues apo i 
këmbëve, thyerja e buzëve të dala dhe ngjitja 
me zam dhe kunja me pjesët anësore. 
-Lëmimi me letër zmerili i boshtit kapes dhe 
boshteve mbajtëse të cohës (stofit), si dhe ngjitja 
me zam e tyre me pjesët anësore. 
 
12.Prerja e cohës 
 Sesi montohen/ fiksohen boshtet e cohës tek 
mbajtësja e gazetës e tregon figura 2. 
 
 

 

 
Fig.2. Vendosja/renditja e boshteve për mbajtjen e cohës 

a) Boshti mban mbërthyer rripin e cohës   b) Cohe 
tende 
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Detyrë plotësuese 

Kambalec punishteje  

Listë materialesh  

Nr. Emërtimi Lënda Copë Gjatësia Gjerësia Trashësia 

1 Element mbajtës (tërthore) pishë 2 800 100 27 

2 Kllapa pishë 2 770 100 27 

3 Element anësor pishë 4 850 100 27 

4 Elementët e këmbëve mbajtëse (poshtë) pishë 4 350 65 51 

5 Pykë (kunj) për kllapën pishë 4 180 45 9 
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Detyrë 4 

-Mbajtëse çadrash- 
 

 

 
Mbajtësja e cadrave bashkë me detyrat Pasqyre garderobe dhe Sirtar korridori përbejne një njësi. 
Mbajtësja e çadrave mund të përdoret edhe si kosh letrash. 
Për përdorimin e ketij objekti si mbajtëse cadrash është i nevojshëm edhe një lëndë plastike prej PVC 
(Polyvinylchlorid) të forte. 
Përpara zbatimit të detyrës, duhet të bëhen dy ushtrime: 
 
 
Ushtrimi 4.1 
-Lidhje në brinjë- 
 
Ushtrimi 4.2 
-Lidhje në brinjë me typle- 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

http://www.dict.cc/deutsch-englisch/Polyvinylchlorid.html
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Detyrë 4 

-Mbajtëse çadrash- 
Lidhje në brinjë (lidhje paneli) 
 
Për pllakat, anët, dyshemete dhe mbushjet për 
ndërtimet e mobiljeve dhe ambjenteve të 
brëndshme, jo gjithmone mund të gjinden dërrasa 
në gjerësine e kërkuar. Nga ana tjetër, përdorimi i 
dërrasave shume të gjera nuk është i 
përshtatshëm, sepse ata humbasin formën dhe 
plasariten nga thatësira që përpara përpunimit. 

 

 
Fig. 1. Lidhje e thjeshtë në brinjë 

Për këtë arsye, dërrasat ndahen dhe ngjiten 
përseri me zam në madhësine e dëshiruar; 
nëpërmjet kësaj, mënjanohet një firo e madhe në 
trashësi gjatë  zdrukthtimit, dhe kufizohet 
tendenca e sipërfaqeve të dërrasave për tu 
harkuar dhe për të krijuar lug. 
Lidhja më e thjeshtë e dërrasave (për krijimin e 
gjerësive) është lidhja e thjeshtë në brinjë. Fig.1 
Ajo ofron një qëndrueshmeri të lartë, nëse bëhet 
me profesionalitet dhe ngjitet pa gabime. 
 

 

 
 
Fig.2 Lidhje në brinjë me kanal   

Për të mënjanuar zhvendosjen e dërrasave gjatë 
ngjitjes, lidhja mund të sigurohet në mënyra të 
ndryshme. 
 
Kemi këto tipe bashkimesh: 
-Lidhje në brinjë me kanal                        (Fig.2) 
-Lidhje në brinjë me typle                        (Fig.2) 
- Lidhje në brinjë me me biskotë              (Fig.2) 
Për të arritur një sipërfaqe pa të meta, dërrasat 
duhet të përzgjidhen mirë; në këtë rast duhet patur 
kujdes mbi të gjitha drejtimi i unazave vjetore të 
drurit gjatë kombinimit të dërrasave. 

 

 
 
Fig.3 Lidhje në brinjë me typle 

  

 
Fig.4.Lidhje në brinjë me biskotë (lidhje gjysëmhënë) 
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Detyrë 4 
-Mbajtëse çadrash- 

 
Rregulla në lidhje me përzgjedhjen e drurit dhe 
ngjitjen me zam 
 
Lagështira e drurit duhet të përshtatet me 
lageshtirën e ambjentit, ku do përdoret.  
Me kete sigurohet nje pune e kufizuar e drurit. 
Keshtu psh. një derë shtëpia, lagështira e së ciles 
është shume e vogël, do merrte lagështiren e ajrit 
që vjen nga jashtë, si rrjedhojë e ekuilibrimit të 
lagështirës. Si pasojë, ky dru do deformohej. 
 
 

 
Vendet e përdorimit 

Ambjente të 
brëndshme 

Ambjente të 
ndermjetme 

Ambjente 
të jashtme 

6-10 % 12-14% 14-17% 

 
 
Fig.1 Lagështira e kërkuar e drurit në raport me vendin 
e përdorimit 

Ne fig.1 ambjentet që përmenden kanë këto 
kuptime: 

- Ambjente të brëndshme, përdorimi 
brenda një godine (mobilje, 
konstruksione të brëndshme) 

- Ambjente të jashtme, përdorimi 
jashtë dhomave të mbyllura. (veshje 
me dru e fasadave, mobilje oborri) 

- Ambjente të ndërmjetme, përdorimi 
mes ambjenteve të brëndshme dhe 
ambjenteve të jashtme (dyert e 
jashtme, dritaret) 

 

 
 
Fig.2. Lidhje në brinjë duke respektuar drejtimin e 
unazave vjetore dhe fijeve të drurit. 

Dërrasat e gjera, sidomos kur ‘kercëjne’, duhet të 
ndahen dhe të lidhen përsëri. Pjesët e dëmtuara 
duhet të hiqen, sepse permbajnë rrezikun e çarjes. 
Dërrasat që ngjiten të jenë mundësisht të holla! 
 
Tek dërrasat me unaza vjetore pingule ngjitja bëhet 
Lidhje në brinjë duke respektuar drejtimin e 
unazave vjetore dhe fijeve të drurit, kur bëhet fjalë 
për të bërë një ngjitje të dërrasave që na japin një 
paraqitje simetrike të drurit.Fig.2  

 

 
 
 
Fig.3 Ana e djathtë lart. 

 
Tek dërrasat me unaza vjetore të shtira, e njëjta 
faqe dërrasë duhet të vendoset gjithmonë lart, psh. 
faqja e djathtë e dërrasës. (Fig.3) 
 
 
Fibrat e dërrasave të vecanta duhet të jenë në të 
njëjtin drejtim. Nëse dërrasat zdrukthtohen në 
drejtimin e kundërt me atë të fibrave, mund të 
ndodhë që fibrat të shqyhen.     

 

 
 
 
Fig.4. Gabim: drejtimi i fijeve tek dy dërrasat është i 
kundërt 
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Ushtrimi 4.1 
-Lidhje e thjeshtë në brinjë- 

 
 

 
 

 
 
Liste materialesh 
 

Nr. Emërtimi Lënda Copë  Gjatësia (mm) Gjerësia (mm) Trashësia (mm) 

1 Elementë druri  (të drejtuar)  bredh  2 800 120 20 

       

 
 
Objektivat 
-Të vizatohen dërrasat njëkohësisht sipas rregullave të ngjitjes (me zam). 
-Elementët të puthiten me zdrukthin  
-Të ngjiten dërrasat me lidhje të thjeshtë në brinjë 
 
Mbrojtja në pune 
-Objekti për tu puthitur fiksohet në morsetën e përparme. 
 
Radha e punës 

1. Kontrolli i lagështirës së drurit 
2. Vendosja bashkë dhe shënimi/vizatimi i dërrasave. 
3. Puthitja  
4. Ngjitja me zam 

 
Kontrolli i rezultatit të punës 
-Saktësia e këndit të drejtë tek sipërfaqet e buzëve 
-Kombinimi i bashkimit 
-Sasia e zamit të përdorur 
-Rrafshimi  i sipërfaqeve të elementëve 
 



80 
 

 

Ushtrimi 4.1 
                                                 -Lidhje e thjeshtë në brinjë- 
 
1.Kontrolli i lagështires së drurit 
Gjatë përzgjedhjes profesionale të drurit, duhet të 
mbahet parasysh lagështira e drurit. 
Ka metoda të ndryshme për të matur lagështirën e 
drurit. Në punishte përdoren shpesh aparate 
matëse të lageshtires së drurit (matës elektronike 
lagështire). Matësit elektrike të lagështirës janë 
tipeve të ndryshme. Kemi aparate elektrikë me 
kunja, me morseta dhe me tamponë. 

 

 
Fig.1. Shënimi i elementëve 

 
2.Vendosja bashkë dhe shënimi i elementëve 
 
Elementët shënohen me trekëndesha. Në rastet kur 
janë për t’u krijuar shume sipërfaqe, keto dërrasa 
shënohen edhe me numra. Fig.1 
 
3.Lidhjet 
Dërrasat (elementët) fiksohen në morsën e 
përparme. Me zdrukth goditet në kënd të drejtë 
sipërfaqja e buzëve. Është i njëjti proces si tek 
goditja për një buzë kënddrejtë.  

 
         

 
Fig.2. Puthitja me ndihmën e një listele 
(a=zdrukth,b=listelë, c=morsa e përparme e bankos) 
 

Lëvizja në kënd të drejtë e zdrukthit lehtësohet nga 
vendosja e një listele tek fuga. (Fig.2). 
Sipërfaqet e buzëve të dërrasave të vendosura 
duhet përputhen me njëra tjetrën.  
Për të kontrolluar saktësine e këndit të drejtë, listela 
e vendosur duhet të mbahet tërthorazi mbi 
sipërfaqen e dërrasës. Nëse listela shtrihet 
njëtrajtshmerisht mbi sipërfaqen e dërrasës 
(elementit), ateherë mund të themi që sipërfaqet e 
buzëve jane të vendosura në kënd të drejtë.Fig.3. 
 
 

 

 
Fig.2. Kontrolli i rrafshësise së sipërfaqes me anë të 
listelës. 

4.Ngjitja me tutkall 
 
Gjatë procesit të ngjitjes, dërrasat vendosen mbi 
kambaleca. 
Cdo dërrasë lyhet me zam vetem tek sipërfaqa e 
njërës buzë. Dërrasat shtrëngohen me njëra tjetrën 
me morseta dhe mbështëtese (për mbrojtjen e 
buzëve). 
Përpara kësaj, pllaka duhet të sistemohet mire tek 
fugat.(Fig.4) 

 

 
          mbështëtese 
Fig.4. Ngjitja me zam e dërrasave të 
bashkëvendosura 
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Ushtrimi 4.2 
-Lidhje në brinjë me typle- 

 
Shënim: 
 
Boshti është një form e transformuar e gozhdës 
prej druri. Përdoret kryesisht për krijimin e lidhjeve 
këndore dhe lidhjeve në brinjë. 
 
Tipet e typleve 
Typlet ofrohen sot ose në metra, me diametër 5 
deri 25 mm ose në paketa, boshte të prerë, me 
vijëzime dhe funde të rrafshuara. 

 

 
 
 
Fig.1 (a-c): a) typle e vijezuar 
            b)typle e valëzuar 
            c)typle kënddrejtë (Fu) 

 
Në rast përdorimi të typleve që ofrohen në metra, 
ato duhet të priten në gjatësine e dëshiruar: dy 
fundet e typleve duhet të rrafshohen me pak 
pjerrtësi rreth e përqark. 
 
Tek typlet me vijëzime Fig.1), vijëzimet diagonal 
apo gjatësore nuk lejojnë që zami të 
hiqet/zhvendoset gjatë futjes së typleve në 
vendet/vrimat ku përdoren. 
 
 
 
 
Matja e typleve 
 
Si rregull i përgjithshem vlen, që diametri i typles 
duhet të jetë sa 1/2 deri 2/3 e trashësise së drurit 
(psh. trashësia e drurit 24 m, diametri i typles =12 
mm) 

 

 
 
 
 
Fig.2 Gjatësia e typles duhet të jetë sa 4-5 fishi i 
diametrit të saj. 

 
Gjatësia e typles duhet të jetë sa 4-5 fishi i 
diametrit të typles (Fig.2) 
 
Për një diametër typleje 12 mm duhet të përgjidhet 
një gjatësi mes 45 (50) mm dhe 60 mm. 
 
 
 
 
 
 
 
Thellësia e vrimës së typles duhet të jetë më e 
madhe, që të mund të mbajë edhe sasinë e tepërt 
të zamit. (Fig.3) 

 

 
 
Fig.3. Thellësia e vrimës është më e madhe së gjatësia 
e typles. 
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Ushtrimi 4.2 
-Lidhje në brinjë me typle- 

 
 
 

 
                  Detaj Z 
                   M 1:1 

 
Liste materialesh 
 

Nr. Emërtimi Lënda Copë  Gjatësia 
(mm) 

Gjerësia 
(mm) 

Trashësia (mm) 

1 Element druri (të drejtuar) bredh 2 800 150 20 

2 typle druri të valëzuara ah 3  Ø10X40  
 

Objektivat 
- Të ndërtohet lidhja e elementëve me typle 
- Të përzgjidhen typlet sipas trashësisë së elementit 

 
Mbrojtja në pune 
 
-Mjetet e punës të ruhen në sirtarin e bankos 
 
Radha e punës 
-Kontrolli i lagështirës së drurit 
-Puthitja 
-Vijëzimi dhe shpimi i vrimave të typleve 
-Ngjitja me zam 
 
Kontrolli i rezultatit të punës 

-Kombinimi i supeve 
-Rrafshësia e sipërfaqes 
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Ushtrimi 4.2 
-Lidhje në brinjë me typle- 

 
1.Kontrolli i lageshtirës së drurit 
Gjatë përzgjedhjes profesionale të drurit duhet patur 
parasysh lagështira e drurit. 
 
2.Supet 
Bazuar tek hapi 3. i ushtrimit 4.1 goditen sipërfaqet e 
buzëve (brinjëve). 
 
3.Vijëzimi dhe shpimi i vrimave të typles 
Dy dërrasat vendosen/ fiksohen me anët e vizatuara 
nga jashtë në morsetën e përparme. Me trekëndesh 
dhe laps vijëzohet pozicioni i 3 boshteve mbi të dy 
buzët. 

 

 
Fig.1. Vijëzimi i vrimave të typleve 

 
Me mjetin vijëzues, të përcaktuar për gjysmën e 
trashësise së drurit, vijëzohen nga ana e vizatimit 
qendrat e typleve.(Fig.1) 
 
Vrimat e typles shpohen 
 
-me punto gjarpëruese (duke përdorur një punto 
filetuese) 
-me punto spiral (duke përdorur një trapan) 
 
Trapani mbahet vazhdimisht vertikalisht (Fig.2), 
sepse vrimat e pjerrëta nuk do lejonin një lidhje të 
mirë/pa të meta. 

 

 
Fig.2 Shpimi i vrimave të typleve 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mund të arrihet njëtrajtshmëri e thellësisë së vrimës, 
nëse gjatë shpimit përdoret një distancier ose një 
copë dru e vrimosur tejpërtej. 
E rëndësishme është që thellësia e përgjithshme e 
typles (tek të dy vrimat e typles të jetë 2-3 mm më e 
madhe së gjatësia e typles. 

 

 
Fig.3 Distancieri 
a)penguesi i vidhosur 
b)druri i shpuar 

 
Vrimat e typles shënohen me shënues me kokë të 
valëzuar (punto për smuzim) Fig.4). Këto smuzime 
marrin/mbajne zamin e tepërt që del gjatë futjes së 
typles.  
 
4.Ngjitja me zam (tutkall) 
 
Typlet të zhyten në zam; përveç kësaj, zami hidhet 
edhe në vrimat e boshteve dhe në fuga. Pas kësaj, 
boshtet goditen dhe pllaka bashkohet me morsetë 
dhe copa mbështëse mbrojtëse. 

 

 
Fig.4 Shënimi me kokë të valëzuar. 
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Zbatimi i detyrës 4 
-Mbajtëse çadrash - 

 
 

 

 
 
Liste materialesh 
 

Nr. Emërtimi Lënda Copë    Gjatësia (mm) Gjerësia (mm) Trashësia (mm) 

1 pjesët anësore (vrima e 
dorezës)  

pishë 2 450 220 20 

2 baza poz. 3 pishë 1 260 220 20 

3 pjesët anësore te rrafshuara 
poz. 4 dhe 5. 

pishë 4 425 125 20 

4 typle të valëzuar ah 24  Ø10x40  

       

5 lëndë plastike (PVC-e forte)      
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Zbatimi i detyrës 4 
-Mbajtëse çadrash- 

 
Objektivat 
-Te përdoren lidhjet në brinjë për ndërtimin e një objekti 
 
Mbrojtja në punë 

- Mjetet e punës të ruhen në sirtarin e bankos së punës 
- Gjatë shpimit, objekti duhet të fiksohet mirë 

 
Radha e punës 

1. Kontrolli i lagështirës së drurit 
2. Shënimi/ vizatimi i elementëve 
3. Bashkimi 
4. Ngjitja me zam 
5. Vijëzimi dhe shpimi i vrimave të typles (Pozicioni 4 dhe 5) 
6. Prerja me dy shkallëzime e fundve të typles dhe ngjitja me zam 
7. Përpunimi i formatit 
8. Vijëzimi i vrimave të typles për lidhjet këndore 
9. Hapja e vrimave të typleve 
10. Sharrimi i vrimës së dorezës 
11. Ngjitja e trupit dhe zmerilimi. 

 
Kontrolli i rezultatit të punës 
 
-Ruajtja e masave 
-Saktësia e këndit 
-Kombinimi i duhur i lidhjeve këndore 
-Cilësia e sipërfaqeve  

 
 
 
Radha e punës 
 
1.Kontrolli i lageshtires së drurit 
 
Gjatë përzjedhjes profesionale të drurit duhet patur 
parasysh lagështira e tij. 
 
2.Shënimi i pjesëve 
 
Pjesët anësore (Poz.1 dhe 2) si dhe baza (Poz.3) 
shënohen me trekëndesha (Fig.1) 
 
Dërrasat për pjesët anësore (Poz.4 dhe 5), përpara 
së të shënohen me trekëndesha, duhen sharruar në 
gjerësi dhe gjatësi sipas masave të dhëna në liste. 
 
3.Puthitja e pjesëve 
 
Pjesët anësore (Poz.1, 2,4 dhe 5) si dhe baza (Poz.3) 
puthiten si në ushtrimin 4.1 (Lidhje e thjeshtë në 
brinjë) 
 
4.Ngjitja me zam 
 
Pas puthitjes, pjesët anësore (Poz.1 dhe 2) dhe baza 
(Poz.3) ngjiten në gjerësite e tyre.  

 

 
 
 
 
Fig.1. Shënimi i elementëve 
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Zbatimi i detyrës 4 
-Mbajtëse çadrash- 

 
5.Vijëzimi dhe shpimi i vrimave të typles 
(Poz.4 dhe 5) 
 
Vijëzimi dhe hapja e vrimave të typleve (pjesë të 
vecanta poz.4 dhe 5) bëhet si në ushtrimin 4.2. 
Hapi 3(lidhje në brinjë me typle). 
Distancat mes qendrave të vrimave të merren nga 
vizatimi teknik. 

 

 
Fig.1 Thyerje këndesh 

6.Prerja me dy shkallëzime dhe ngjitja me zam. 
 
Me sharrën dyshe bëhet sharrimi i dy 
shkallezimeve tek koka e typles. (Fig.1). Në fund 
ngjiten pjesët anësore. 
 
7.Përpunimi i formatit 
 
Pas tharjes së zamit, bëhet përpunimi i formatit, 
dmth. pllakat zdrukthtohen, bëhen prerjet gjatësive 
dhe gjerësive dhe buzët e dala thyhen. 
Nëse në këtë hap të punës kerkohet përdorimi i 
makinerive, duhen patur parasysh rregullat e 
përdorimit të tyre. 
Punët me makineri duhet të bëhen vetem nga 
personat, që janë të specializuar/ të përgatitur në 
përdorimin e makinerive të përpunimit të drurit.  
 
 

 

 
Fig.2 Vijëzimi i bazës 

8.Vijëzimi i vrimave të typleve për lidhjet 
këndore 
 
Me mjetin vijëzues të graduar/vendosur për 
gjysëmtrashësinë e drurit, vijëzohen qëndrat e 
vrimave të typles nga sipërfaqa e buzës ballore të 
drurit; ana e shënimit është sipërfaqja e jashtme. 
(Fig.2) 
Pjesët anësore (Poz.1 dhe 2) vijëzohen në 
sipërfaqet e brëndshme me të njëjtin gradim të 
vijëzuesit. (fig.3) 

 

 
 
Fig.3 Vijëzimi i pjesëve anësore 

 
 
 
Qëndrat e vrimave të typleve, vijëzohen me 
ndihmen e një druri kënddrejtë (fig.4) 

 

 
Fig.4 Vijëzimi i qëndrave të typleve 

 
 
 
Distancat e qëndrave nga njëra tjetra merren nga 
Fig. 5. 

 

 
Fig.5 Distancat mes typleve 
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Zbatimi i detyrës 4 
-Mbajtëse çadrash- 

 
 
9.Hapja e vrimave të typleve 
 
Radha e punës si në ushtrimin 4.2, hapi 3. 
 
Gjatë lidhjes së anëve të poz.1 dhe 2 me anët e 
poz. 4 dhe 5, thellësia e vrimës së typles duhet të 
bëhet në mënyrë të tille, që hapësira mes tyre (dy 
pozicioneve) të jetë 5 mm. 
 
Për këtë arsye, për një gjatësi boshti 40 mm, 
thellësia e trapanit duhet të caktohet 15 mm dhe 
20 mm.(Fig.1) 
 
10.Sharrimi i vrimës së dorezës. 
 
Vrima e dorezës bëhet me segapuntë. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Fig. 1. Thellësia e vrimave të typleve 
 
 

 
 
 
 
11.Pastrimi dhe ngjitja me zam e objektit  

 
Të gjitha sipërfaqet duhet të pastrohen dhe të 
gjitha buzët e dala të thyhen, por jo në pjesët 
ballore të lidhjeve këndore.(Fig.2) 
 
Të hidhet zam në typle dhe në vrimat e typleve. 
Pjesët të bashkohen me njëra tjetren dhe në 
kënde/qoshe të vendosen morseta, të hiqet zami 
i tepërt. 
 
Pas ngjitjes me zam, të pastrohen sipërfaqet e 
jashtme. 

 

 
Fig.2. Lidhjet këndore mes bazës dhe pjesës anësore 
 

 

 



88 
 

 

Detyrë 5 
-Pasqyrë garderobe- 

 

 

 
 

 
 

Përpara zbatimit të kësaj Detyrë, janë për t’u bërë keto 4 ushtrime: 
 
 
Ushtrimi 5.1 
-Lidhje fole-thithë  me kanal- 
Ushtrimi 5.2 
-Lidhje fole-thithë me limbel- 
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Ushtrimi 5.1 
-Lidhje fole-thithë me kanal- 

 
 
Lidhje këndore kornizash 
 
Përdorimi i një kornize jep mundësinë e 
ndërtimit/krijimit të një sipërfaqeje të madhe druri, 
që megjithë përpunimin e drurit, ky nuk i ndryshon 
përmasat e tij të jashtme. 
 
Gjatë përzgjedhjes profesionale të drurit, duhet të 
merret mundësisht dru me unaza vjetore pingule. 
Ky dru ka firon më të vogël në gjerësi dhe nuk 
kërcen, keshtu që psh. dyert e mobiljeve rrine 
mirë dhe nuk shtrembërohen. 
Pjesët/elementet që përdoren me shpesh për 
lidhjet këndore të kornizave psh. Tek dyert e 
mobiljeve, jane foleja dhe thitha. Procesi i 
vijëzimit dhe hapat e punës për keto lidhje jane të 
shpjeguar në deteja tek ushtrimi 2.1 deri 2.3.  

 
 

 
 
 
 
Fig.1 Mbushja e kanalit 

 
 
 
 

Duhet patur kujdes vecanerisht tek proçeset e 
ndryshme të vijëzimit, në rastet kur psh. këndet e 
kornizave jane me kanal apo me limbel 
Mbushja e kanalit (psh copa e pasqyrës) (Fig.1) 
vendoset gjatë kombinimit dhe ngjitjes me zam të 
kornizës.)  
 
 
Tek kornizat me paturë (përthyerje) vendosja e 
,mbushjes’ bëhet vetëm pas ngjitjes së  kornizës. 
Mbushja fiksohet me listela të holla.(Fig.2) 
 
Mbushjet nuk ngjiten asnjeherë. Çdo mbushje 
duhet të levize lirshëm brenda kanalit dhe limbelit. 

 

 
 
 
Fig.2 Mbushje e mbivendosur 

 

  

 
 
 
 
 
Fig.3. Lidhje spicaturë me kanal 
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Ushtrimi 5.1 
-Lidhje fole-thithë me kanal- 

 
 

 
 

 
    Listë materialesh 

 
Nr. Emërtimi Lënda Copë  Gjatësia 

(mm) 
Gjerësia 
(mm) 

Trashësia (mm) 

1 element kornizash pishë 2 250 60 24 
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Ushtrimi 5.1 
-Lidhje fole-thithë me kanal- 

 
Objektivat 
 
-Të vijëzohen pjesët e këndit me fole të  kornizës me kanal. 
-Të bashkohen/lidhen elementët e  kornizës nepërmjet folesë dhe thithës për krijimin e këndit të  kornizës me 
kanal. 
 
Mbrojtja në pune 
 
-Gjatë daltimit të elementëve, këta duhet të fiksohen në mënyrë që të mos lëkunden. 
-Gjatë daltimit, drejtimi i daltimit duhet të jetë i kundërt me trupin. 
 
Radha e punës 
 
1.Kontrolli i lageshtirës së drurit 
2.Shënimi/vizatimi i drunjëve të  kornizës 
3.Vijëzimi 
4.Sharrimi  
5.Kanalet 
6.Pastrimi i buzëve të brëndshme të  kornizës 
7.Ngjitja me zam dhe pastrimi i qosheve/ këndeve të  kornizës 
 
Kontrolli i rezultatit të punës 
 
-Ruajtja e masave 
-Saktësia e këndeve 
-Kombinimi i sakte i buzëve ballore 
-Rrafshimi i buzëve ballore të pjesëve të konstruksionit 
 
Shënim  
 
Për ushtrimet që vijojnë, të gjithë elementët  e kornizave duhet të jepen të zdrukthtuara. 
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Ushtrimi 5.1 
-Lidhje fole-thithë me kanal- 

 
 
1.Kontrolli i lageshtires së drurit 
 
Gjatë përzgjedhjes profesionale të drurit, duhet 
patur parasysh lagështira e tij. 
 
2.Shënimi/vizatimi i elementëve të  kornizës 
 
Elementët e  kornizës duhet të shenohen si në 
fig.1. Vizatimet bëhen në anën e jashtme.  
 
 
 
3.Vijëzimet 
 
Masa e jashtme fiksohet dhe vijëzimi i jashtëm 
shënohet përpara me një x. 
 

 

 
Fig.1 Shënimi/vizatimi i elementëve 

Nga vijëzimi i jashtëm 1 hiqet gjerësia e drurit të 
kornizës (60mm), ajo jep vijëzimin e dritës 2. 
Meqenëse gjerësia e qafës rreth thellesise së 
kanalit a zvogëlohet, kjo thellësi (ketu 8 mm) duhet 
të rimatet tek pjesa e folesë (elementi femër). Me 
mjetin vijëzues vijëzohen foleja dhe thitha mbi 
sipërfaqen e buzës.  
Trashësia e drurit ndahet në tre pjesë (Fig.2) 
Ana e goditjes së mjetit vijëzues është ana e 
vizatimit të elementëve të kornizave. 

 

 

4.Sharrimi 
 
Hapi tjetër i punës ka si qëllim ndërtimin e një 
lidhjeje të thjeshtë fole-thithë (si c’është përshkruar 
në ushtrimin 2.2)  
 
5.Kanalet 
 
Kanali pritet një makinë frezimi me një disk freze të 
përshtatshëm.  
 
Në lidhje me këtë duhet të ndiqen rregullat të 
caktuara. 
Punët me makineri duhet të kryhen vetem nga 
përsona të aftësuar në përdorimin e makinave të 
përpunimit të drurit. 

 

 
Fig.2.Vijëzimi i elementit të  kornizë 

6.Pastrimi i pjesëve të brëndshme të buzëve 
 
Në buzët e brëndshme nuk duhet pastrohet tepër, 
sepse thellësia e kanalit mund të ndryshohet dhe 
lidhjet e buzëve ballore mund të lirohen. 
 
Pjesët e përfunduara të këndit të kornizës jane 
paraqitur në fig.3. 
 
7.Ngjitja dhe pastrimi i këndeve të  kornizës 
 
Zami i rrjedhur jashtë, duhet të largohet menjëherë 
nga këndi i kanalit. 

 

 
Fig.3. Pjesët e këndit të  kornizës 



93 
 

Ushtrimi 5.2 

-Lidhje fole-thithë me limbel- 
 
 

 
 
 
 
Listë materialesh 

 
Nr. Emërtimi Lënda Copë  Gjatësia 

(mm) 
Gjerësia 
(mm) 

Trashësia 
(mm) 

1 elementë kornizash të 
zdrukthtuar 

pishë 2 250     60 24 
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Ushtrimi 5.2 
-Lidhje fole-thithë me limbel- 

 
 
 
Objektivat 
-Të vijëzohen e pjesës së këndit me çarje të  
kornizës me paturë (përthyerje). 
-Të lidhen drunjët e  kornizës me anë të çarjes dhe 
qafës për krijimin e një këndi kornizë me paturë 
(përthyerje). 
Mbrojtja në pune  
-Gjatë daltimit, drurët duhet të vendosen/ fiksohen 
në atë mënyrë që të mos lëkunden. 
-Gjatë daltimit, drejtimi i daltimit duhet të jetë kunërt 
me trupin. 

Radha e punës 
1. Kontrolli i lageshtires së drurit 
2. Vizatimi i elementëve të  kornizës 
3. Vijëzimi 
4. Sharrimi 
5. Limbeli 

6. Pastrimi, kombinimi dhe ngjitja me zam 
 

Kontrolli i rezultatit të punës 
 
-Ruajtja e masave 
-Saktësia e këndit 
-Puthitja e saktë e buzëve të zhvendosura. 

-Rafshtësia e këndeve të  kornizës 
 

Radha e punës 
 
1.Kontrolli i lageshtires së drurit 
 
2.Shënimi/vizatimi i elementëve të  kornizës 
 
3.Vijëzimi 
 
Elementi i thithës (Fig.1) vijezohet duke ndjekur 
këto hapa pune: 
-Përcaktimi i vijëzimit të jashtëm (1) 
-Përcaktimi/kufizimi i gjerësise së elementëve në 
anët e jashtme (ana e vizatimit) 
-Caktimi i vijëzimit të dritës (2) 
-Rimatja e gjerësise së limbelit (3) në anën e 
kundërt të kornizës (10 mm) nga vijëzimi i dritës. 
Krijohet buza e zhvendosur/spostuar. 
-Vijëzimi i thithiës me mjetin vijëzues (4/5) në anën 
e vizatimit. 

 
Tek elementi/pjesa e thithës vijëzimi bëhet në këtë 
mënyrë: 
-Përcaktimi i vijëzimit të jashtëm(1) 
-Shënimi i vijëzimit të dritës (2) duke mbivendosur 
drurin e kornizës tek gjerësia. 
-Rimatja e masës së përthyer (3) 
-Zgjatimi i vijëzimit të limbelit vetem tek buzët. 

-Vijëzimi i folesë me masen/mjetin vijëzues (4/5) në 

anën e vizatimit  
 
 
 
 

 

 
 
Fig.1 Vijëzimi i elementit që mban thithën. 
 

 
 
Fig.2. Vijëzimi i elementit që  mban folenë. 

 
 
 
 
 

3 Vijëzimi I limbelit 

3 vijëzimi i limbelit 
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Ushtrimi 5.2 
-Lidhje fole-thithë me limbel- 

 
 
4.Sharrimi 
 
Gjatë sharrimit duhet patur parasysh që thellësia e 
prerjes së thithës vjen duke u shkallëzuar. 
 
Në anën e vizatimit, ajo pritet deri tek vijëzimi i 
dritës dhe në anën e kundërt, pritet deri tek vijëzimi 
i limbelit buzë të zhvendosura (të shkallëzuara) -
(Fig.1 dhe 2)  

 
Daltimi i folesë me dorë bëhet gjithmone përpara 
limbelit. Nga limbeli bien drunjte e kornizës gjate 
daltimit dhe vështirësojnë punën profesionale. 
Buzët e thithës mund te priten lehtë edhe më pas. 
 
5.Limbeli 
Limbeli bëhet me zdrukth të përshtatshëm. 

 
6.Pastrimi, kombinimi dhe ngjitja me zam. 
Buzët e brëndshme të  kornizës në zonën e 
lidhjeve këndore nuk pastrohen/lëmohen, 
përndryshe lidhja e buzëve ballore nuk rri e 
puthitur. 

 

 
 
 
 
Fig.1. Prerje sharrë tek foleja dhe thitha. 

 
 
 

 
 
 
 
Fig.2. Pjesët e këndit të zhvendosur të  kornizës 
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Detyrë 6 

-Sirtar për korridor- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Përpara së të bëhet detyra, duhet të zbatohen ushtrimet e mëposhtme: 
                                             (Materiali duhet të jepet i zdrukthuar) 
 
Ushtrimi 6.1 
-Dhëmbëzim i thjeshtë- 
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Ushtrimi 6.1 

-Dhëmbëzim i thjeshtë- 

Lidhje sipërfaqesh 
 
Tek korpuset e mobiljeve, arkat e gjëra të 
ngjashme si keto –si psh. tek sirtari për 
korridor – kemi të bëjmë me lidhje faqe-kënd. 
Në bazë të cilësisë dhe qëllimit të përdorimit 
të objekteve dhe duke u bazuar edhe tek lloji i 
materialit që do përdoret (dru i i pastër/i 
papërpunuar, dru i përpunuar), lidhja këndore 
e sipërfaqeve mund të bëhet në mënyra të 
ndryshme, psh si: 
-Lidhje me kanal  
-Lidhje me typle 
-Lidhje këndore e dhëmbëzuar 
 

 
 

 
 
 
Fig.1 Drejtim i njëjte i fibrave në lidhjet faqe-kënd 

Tek lidhjet me pjesë prej druri të paster/te 
papërpunuar duhet patur kujdes drejtimi i 
njëjtë i fibrave dhe njëkohesisht pra, drejtimi i 
firos. Psh. lidhja duhet të  bëhet vetëm mes 
elementëve gjatësorë dhe elementëve 
tërthorë.(Fig.1) 
 
Tek lidhja e dhëmbezave, dy pjesët e mbahen 
të lidhura bashkë nëpërmjet një dhëmbëzimi 
në formë pykë duke mënjanuar keshtu 
kërcimin/bymimin e sipërfaqes. 

 
Fig.2 Vendi i prerjes së dallëndysheve 

 
Rëndësi të madhe për qëndrueshmërinë e 
lidhjes së dhëmbëzuar ka pjerrësia e dhëmbit. 
Tek dhëmbët shumë të  pjerrët qëndron 
rreziku që druri anësor tek dallëndyshja të 
hahet në formë pyke (Fig.2) 
 
 
 
Raporti 1:6 jep pjerrësinë e duhur. (Fig.3) 

 

 
Fig.3 Pjerrësia e përshtatshme e dhëmbit 

  
 
 
 
 
 
Të dhënat me të mira për cdo lidhje me dru të 
papërpunuar (i ka druri me unaza vjetore 
pingule. Tek dërrasat anësore, ana e djathtë e 
drurit duhet të jetë jashtë, përndryshe fugat e 
lidhjes mund të lirohen si pasoje e firos apo 
deformimit. Fig.4 

 
 

 
mirë 

 
 

 
gabim 

 
 

 
ana e djathte 
jashtë 

 Fig. 4. Përgjedhja e duhur e drurit 
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Ushtrimi 6.1 

-Dhëmbëzim i thjeshtë- 

Shpërndarja e dhëmbzave 
 
Për një lidhje këndore të  thjeshtë, shpërndarja e 
dhëmbzave bëhet nga një marangoz i stervitur thjesht 
me sy. 
Po nëse dhëmbëzimi duhet të jetë njëkohësisht edhe 
një zbukurim i dukshëm, atëherë nevojitet një skemë. 
Nga mënyrat e ndryshme, përzgjidhet kjo me poshtë: 

 

 
Fig.1. Shpërndarja duhet të japi një numër të 
përjestueshëm me 2.  

Gjatë përcaktimit të  numrit të dhëmbezave duhet 
patur parasysh që kjo varet nga gjerësia dhe trashësia 
e drurit. 
 
Prandaj, gjerësia e drurit pjestohet me trashësine e 
drurit, psh: 
Gjerësia e drurit 125 mm  = 6,26 mm 
Trashësia e drurit 20 mm 
 
Rezultati jep numrin e dhëmbëve dhe dallëndysheve. 
Meqenëse numri i dhëmbeve (Fig.1) duhet të  jetë 
numër i përpjestueshëm me 2, psh. 4,6,8, rezultati 
duhet të  rrumbullakoset gjithmone si numër i 
përpjestueshëm me 2. (5,8=6; 7,3=8) 

 
 

 
Fig.2. Matja e dhëmbit këndor 
 

 
Masa e dhëmbeve dhe dallëndysheve del nga ky 
pjesëtim: 
 
Gjerësia e drurit   125 mm  =  20 mm + 5 mm Mbetje 
Numri i pjesëve      6  
 
Prej kësaj del një gjerësi dhëmbi prej 20 mm. Mbetja 5 
mm shpërndahet në dy dhëmbezat këndore. (Fig.2) 
 
2 dhëmbëza             nga 20 mm  = 40 mm 
3 dallëndyshe           nga 20 mm  = 60 mm 
2 dhëmbeza këndore    nga 10 mm  =   
+ 2 x ½ mbetje         nga 2.5 mm  =  25 mm 
                                         125 mm 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

Fig. 3. Hetimi/gjetja e pjerrtësisë së dhëmbit 

 
Linja, së cilës i referohemi gjatë ndarjes së dhëmbeve 
është buza e brëndshme (gjerësia e majtë). 
 
Për përcaktimin e pjerrësise së ‘dhëmbit’ bëhet 
vizatimi duke u bazuar në raportin 1:6 dhe pas kësaj 
përdoret metri i përgatitur. 
 
Me anë të  pjerrësisë ‘hetuese’ të  metrit të  
parapërgatitur, vijëzohen dhëmbezat dhe pjesët që 
hiqen (dallëndyshet) shënohen me x. (Fig.4) 

 

 
Fig.4. Vijëzimi dhe vizatimi i dhëmbëzave 
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Ushtrimi 6.1 

-Dhëmbëzim i thjeshtë- 

 

 
 
 
Listë materialesh 
 

Nr. Emërtimi Lënda Copë  Gjatësia (mm) Gjerësia (mm) Trashësia (mm) 

1 dhëmbi dhe dallëndyshja pishë 2 150 120 20 
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Ushtrimi 6.1 

-Dhëmbëzim i thjeshtë- 

 

Objektivat 

-Të krijohen lidhje këndore sipërfaqesh me dhëmbëzim të thjeshtë  

-Të vijezohet shpërndarja e dhëmbeve 

Mbrojtja në pune 

-Gjatë daltimit, drunjtë të fiksohen në atë mënyrë që të mos lëkunden. 

Gjatë daltimit, drejtimi i daltës duhet të jetë në anën e kundërt të  trupit 

Gjatë përdorimit të daltës objekti duhet të fiksohet 

Radha e punës 

Kontrolli i lagështirës së drurit 

Vizatimi i elementëve 

Goditja e buzëve ballore të  drurit 

Vijëzimi i trashësise së drurit 

Ndarja e dhëmbëve 

Prerja e dhëmbëve 

Daltimi i dhëmbëve 

Vijëzimi i dallëndysheve 

Daltimi i dallëndysheve  

Pastrimi dhe ngjitja me zam. 

 

Kontrolli i rezultatit të  punës 

-Ruajtja e masës 

-Përputhja e saktë 

-Shpërndarja e njëtrajtshme e masës 
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Ushtrimi 6.1 

-Dhëmbëzim i thjeshtë- 

1.Kontrolli i lagështirës së elementit prej druri 
 
2.Shënimi/ vizatimi i elementëve 

 
Elementet  vizatohen tek sipërfaqja e ngushte e 
buzës. 
Përcaktohet gjithashtu, së ku do jene dhëmbezat 
dhe ku dallëndyshet. Pjesët me dhëmbëza 
shenohen në pjesën e poshtme dhe të sipërme të 
trekëndëshave . Pjesët e dallëndysheve me pjesët 
anësore. Ana e djathtë e dërrasës është gjithmone 
sipërfaqja e jashtme (Fig.1) 
 
 
 
3.Goditja e buzëve ballore të  elementit 
Pjesët që lidhen me dhëmbëzim bashkohen dhe 
buzët ballore të drurit goditen në kënd të drejtë.  

 

 
Fig. 1. Vizatimi i drunjëve 

 
4.Vijëzimi i trashësise së elementit 
 
Me mjetin vijëzues, vijëzojmë trashësine e saktë të 
drurit tek sipërfaqet brenda dhe jashtë. Pjesa, ku 
lëviz mjeti vijëzues është sipërfaqja e buzës 
ballore. 
Nëse pjesët që lidhen bashkë kanë trashësi të 
ndryshme, atëherë mjeti vijëzues duhet t’ u 
përshtatet ketyre trashësive. Në sipërfaqe 
trashësitë duhet të vijëzohen si në figurën 2. (a:a; 
b:b). 

 

 
Fig.2. Vijëzimi i një dhëmbëzimi të thjeshtë 

5.Shpërndarja e dhëmbezave 
Sipas skemës së shpërndarjes së dhëmbëzave tek 
fq 74. shpërndahen dhëmbezat në anën e 
brëndshme (ana e majtë e dërrasës), pjerrtësia 
vijezohet me metrin e përgatitur për hetimin e 
pjerrësisë dhe pikat fundore mbi sipërfaqen e 
dërrasës hiqen/zgjatohen deri tek vijëzimi gjatësor i 
anës tjetër. 
Pjesët që janë për t’u hequr (dallëndyshet) 
shënohen me një x.(Fig.3) 

 

 
Fig.3 të  vijëzohen dhëmbëzat; pjesët që hiqen të 
shënohen me x 

6.Prerja e dhëmbezave 
 
Dhëmbëzat priten me një sharrë shkurtimi ose me 
sharrë të  imët.(Fig.4) 
Prerja e sharrës duhet të jetë më pranë pjesës që 
do hiqet;nuk lejohet ta kapërcejë/kalojë vijëzimin. 

 

 
Fig.4. Prerja e dhëmbëzave 
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Ushtrimi 6.1 

-Dhëmbëzim i thjeshtë- 

7.Daltimi i dhëmbezave  
Gjatë daltimit, pjesa e dhëmbëzave duhet të  
fiksohet me mbështëtese mbrojtëse mbi pllakën 
e bankos. 
Përpara daltimit, tek pjesët që do hiqen, prane 
vijëzimit përpunohet me daltë një kunj (pykë). 
Gjatë kësaj pune, dalta duhet të  mbahet 
vertikalisht. Me këndin e daltes pritet fibra/ fija e 
drurit dhe në fund kunji. 
Kjo prerje paraprake ka për qëllim të  ndaloje 
daltimin përmbi vijëzim. Lata e prerë shërben si 
drejtuese për dalten me majë. Fig.1) 

      

 
Fig.1. Daltimi i dhëmbezave 
 

Daltimi bëhet në dy faza: 
-Daltimi deri në mes 
-Kthimi dhe daltimi përfundimtar (tejpërtej) 
Baza e dhëmbëzave duhet të jetë e pastër dhe 
pa copëza drunjësh. 
 
8.Vijëzimi i dallëndysheve 
 
Sipas vizatimeve, pjesa e dhëmbezave vendoset 
mbi pjesën e dallëndysheve. Buza e brëndshme 
e pjesës së dhëmbëzave vendoset tek vijëzimi i 
pjesës së dallëndyshes. 
 
Me një laps me maje të fortë ose me një punto 
me majë vijëzohen dallëndyshet. (Fig.2) 
 
Pikat fundore të  dallëndysheve zgjatohen në 
kënd të  drejtë mbi buzën ballore të  drurit dhe 
pjesët që do hiqen (dhëmbezat) shënohen me x. 
(Fig.3) 

Fig.2 Vijëzimi i dallëndysheve 

 
 

Fig.3. Dallëndyshe të  vijezuara 
9.Daltimi i dallëndysheve 
 
Daltimi i dallëndysheve bëhet si tek hapi 7, 
daltimi i dhëmbzave. 
Dhëmbëzat këndore hiqen me sharrë të imët. 
 
10.Pastrimi dhe ngjitja me zam 
 
Përpara pastrimit mund të bëhet një lidhje prove, 
për të pare nëse nevojiten korrigjime. 
 
Përpara ngjitjes, sipërfaqet e brëndshme duhet 
të pastrohen dhe lëmohen me letër zmerile. Pas 
hedhjes së zamit, dallëndyshet goditen mbi 
dhëmbeza duke përdorur si mbrojtëse një 
dërrasë. (Fig.4) 
 
Për të mënjanuar çarjen e dhëmbzave 
këndore/anësore pjesa/ elementi i dhëmbzave 
duhet të sigurohet me një morsetë. 

 

 
Fig.4. Goditja e bishtdallëndysheve 

 


