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Teknologjitë e veçantëdhe sistemet bashkëkohore të teknologjisësë
prodhimittë çelikut nëBOFdheEAF.Procedurat ne proceset në furra,
Projektimi strukturorduke filluar ngamaterialet, menaxhimi metalurgjikë i
zgjyrës, Teknologjitë përprodhimi tëÇelikutmekualitet të ndryshmeEAFElektrikeMetodat etrajtimitspecial të çelikut, Parimet etrajtim nëvakum;
Prodhimi i çeliqeve antikorrozive (inoks), derdhja dhe ngurtësimi, prania
inclusionsionevejo-metalike,pastërtia, furratshpërndarëse; Procesi itrajtimit në
vakum
The preparationofironforthe acquisitionofsteel, pre-refinement of steel in mixer, the
technologyand
the constructionof themixers, the changing oftheload in mixer. The
desulphurizationofiron out of the high furnace, the theoryofdesulphurization,
DesulphurizationofironwithsodiumhydroxideinUSA,
Desulphurizationofiron
with
CaC2.
TypesofSteel, According tochemicalcomposition, According to thetechnologyof acquisition,
According tousage. The acquisition of steel with the melting of the load in “Rennvertahrenu”
furnaces, The benefitofsteel by the method of: Wibergut, “Bureau of Mines”, with flame furnace,
The technological processes of acquisition of steel in electrical furnace. The acquisition of steel
according to Perrinov. Steel spill, The spillingofsteelfromthebinkokilla, Continualspillingofsteel,
The spillinvacuum, etc.

Marrja e njohurive rreth perfitimit bashkohore dhe vetive te çeliqeve ne
temperatura te ulta dhe larta .
Pas përfundimit të këtij kursi (lënde) studenti do të jetë në gjendje që:
1Din metotoda moderne te perftimit te çelikut
2Dallon tipet per perdorim ne temperatura te ndryshme
3.Bëne perygjedhjen e mataerialeve konkrete bashkevepruese me çelik dhe
gizë

Kontributi nё ngarkesёn e studentit ( gjё qё duhet tё korrespondoj me rezultatet e tё
nxёnit tё studentit)
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Kollokfiume,seminare

Orë
3
1

Ditë/javë
15
15

2
2

Gjithësej
45
15
2

2

4

Detyra të shtëpisë
Koha e studimit vetanak të studentit
(në bibliotekë ose në shtëpi)
Përgaditja përfundimtare për provim
Koha e kaluar në vlerësim
(teste,kuiz,provim final)
Projektet,prezentimet ,etj
Totali

Metodologjia e
mësimëdhënies:

2

6

12

4

15

60

8

1

8

1

3

3

1

2

2

151

Ligjërata, ushtrime numerike, ese dhe punë praktike.
Studentët do të vlerësohen në bazë të:
Provimit me shkrim
40%
Provimit me gojë
50%
Ushtrimeve dhe detyrave
10%

Metodat e vlerësimit:

Nota përfundimtare do të llogaritet si vijon:
Pikët
Nota
Mbi 90
10
80-90
9
70-80
8
60-70
7
51-60
6

Literatura
Literatura bazë:

Literatura shtesë:
Java
Java e parë:
Java e dytë:
Java e tretë:
Java e katërt:
Java e pestë:
Java e gjashtë:
Java e shtatë:
Java e tetë:

1. A.Ghosh and A.Chatterjee, Iron Making & Steel Making
Theory and Practice –Prentice – Hall of India Pvt. Ltd., 2008
2. D.H Wakelin, The Making, Shaping and Treating of Steel
(Iron making volume), The AISE Steel Foundation, 2004.
3. M. Gojić, Metalurgijačelika, Metalurškifakultet, Sisak,.Steel
Metallurgy, Faculty of Metallurgy, Sisak, 2005.
Plani i dizejnuar i mësimit:
Ligjerata që do të zhvillohet
Teknologjitë e veçantëdhe sistemet bashkëkohore të
teknologjisësë prodhimittë çelikut nëBOFdheEAF
Teknologjitë e veçantëdhe sistemet bashkëkohore të
teknologjisësë prodhimittë çelikut nëBOFdheEAF
Procedurat ne proceset në furra,
Projektimi strukturorduke filluar ngamaterialet, menaxhimi
metalurgjikë
i
zgjyrës,
Teknologjitë
përprodhimi
tëÇelikutmekualitet të ndryshme- EAFElektrike
Projektimi strukturorduke filluar ngamaterialet, menaxhimi
metalurgjikë i zgjyrës,
Teknologjitë përprodhimi tëÇelikutmekualitet të ndryshmeEAFElektrike
Metodat etrajtimitspecial të çelikut,
Metodat etrajtimitspecial të çelikut,

Java e nëntë:
Java e dhjetë:
Java e njëmbedhjetë:
Java e dymbëdhjetë:
Java e trembëdhjetë:
Java e katërmbëdhjetë:
Java e pesëmbëdhjetë:

Parimet etrajtim nëvakum;
Prodhimi i çeliqeve antikorrozive (inoks),
Prodhimi i çeliqeve antikorrozive (inoks),
Derdhja dhe ngurtësimi,
prania inclusionsionevejo-metalike,pastërtia,
Furrat shpërndarëse
Procesi itrajtimit në vakum

Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes:
vijimi i rregullt në ligjërata dhe ushtrime dhe rregullat e mirësjelljes si:mbajtja e qetësisë në
mësim, shkyçja e telefonave celular, hyrja në sallë me kohë,etj.

