
1 
 

UNIVERSITETI I PRISHTINËS “HASAN PRISHTINA” 
 

FAKULTETI I INXHINIERISË MEKANIKE 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PËRPUNIMI ME PRERJE I & II 

 
(L i gj e r a t a  të autorizuara) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prishtinë, 2013 
 

 



2 
 

 
 
 
Përmbajtja  

 
1. PRERJA SI MENYRË TEKNOLOGJIKE E PËRPUNIMIT ..................................................  6 
2. ELEMENTET THEMELORE TË PRERJES ..................................................................... .....  8 
3. LËVIZJA THEMELORE NË PROCESIN E PRERJES .................................................... .......9 
    3.1. Lëvizjet themelore te operacionet e veçanta të përpunimit .......................................... ....11 
           3.1.1. Përpunimi me tornim ...............................................................................................11 
           3.1.2. Përpunimi me shpim ................................................................................................12 
           3.1.3. Përpunimi me frezim .......................................................................................... .....13 
           3.1.4. Përpunimi me retifikim ..................................................................................... ......14 
           3.1.5. Përpunimi me zdrukthim ..........................................................................................15 
          3.2.6 Përpunimi me përshkim .............................................................................................16 
4. MATERIALET E INSTRUMENTEVE METALPRERËSE ...................................................17 
    4.1. Vetitë fiziko-mekanike të materialeve për instrumente prerëse ........................................22 
    4.2 Çeliqet shpejt prerëse ................................................................................................... ..... 26 
          4.2.1 Çeliqet shpejtprerëse të përfituar me veprim konvencional ............................... ....  26 
          4.2.2 Çeliqet shpejtprerëse të fituar me metalurgjinë e pluhurit ................................. ......29 
    4.3 Metalet e forta ............................................................................................................... .....30 
          4.3.1. Metalet e forta të shtresuara ................................................................................ .....32 
    4.4. Qeramika për instrumente prerëse .....................................................................................35 
    4.5. Materialet super të forta për instrumente prerëse ....................................................... ..... 36 
5. GJEOMETRIA THEMELORE E INSTRUMENTIT PRERËS ..............................................38 
    5.1 Elementet themelore të instrumentit prerës ...................................................................38 
    5.2 Gjeometria statike e instrumenteve prerëse .................................................................  40 
    5.3. Varësia e këndeve nga saktësia e vendosjes së instrumentit prerës ............................ .....44 
    5.4. Gjeometria kinematike e instrumenteve prerëse ...............................................................47 
6. ELEMENTET GJEOMETRIKE TË PRERJES SË ASHKLËS ........................................ .....51 
    6.1. Prerja e ashklave te operacioni i tornimit .................................................................... .....51 
    6.2. Prerja e ashklave te operacioni i shpimit .................................................................... ......53 
    6.3 Prerja e ashklave te operacioni i frezimit .................................................................... ......55 
    6.4. Prerja e ashklave te operacioni i përshkimit ......................................................................60 
7. PROCESI I FORMIMIT TË ASHKLAVE ....................................................................... ......64 
8. RRITJA NË INSTRUMENTIN PRERËS ......................................................................... ......71 
9. LLOJET E ASHKLAVE GJATË PRERJES ..................................................................... ......78 
10. SHKURTIMI I ASHKLAVE ........................................................................................... .....79 
11. LARGIMI DHE THËRRMIMI I ASHKLAVE ............................................................... .....85 
      11.1. Mbështjellja e ashklave ........................................................................................... .....88 
      11.2. Drejtimi i largimit të ashklave ................................................................................ .88 
      11.3. Sistemi për thërrmimin e ashklave ......................................................................... .89 
               11.3.1. Parimet gjeometrike – të regjimit për thërrmimin e ashklave .......................90 



3 
 

               11.3.2. Imtësimi i ashklave me thërrmim artificial ....................................................91 
                           11.3.2.1. Imtësimi i ashklës duke punuar shkallëzime dhe kanale në   sipërfaqen e 

përparme të instrumentit prerës ........................................................91 
                           11.3.2.2. Imtësimi i ashklave me elemente të posaçme të ndërtuara në 

instrumentin prerës – thyerësit .................................................... .......93 
                           11.3.2.3. Imtësimi i ashklave me parim dinamik ....................................... .......94 
12. FORCAT E PRERJES .................................................................................................... .......96 
      12.1. Shqyrtimet teorike të forcave të prerjes ................................................................. .....  97 
      12.2. Metoda eksperimentale e përcaktimit e funksionit të forcës së prerjes .................  ....101 
      12.3. Forcat e prerjes gjatë përpunimit me tornim .......................................................... .....107 
      12.4. Forcat e prerjes gjatë shpimit ................................................................................ ......120 
      12.5. Forcat e prerjes gjatë frezimit ............................................................................... ..... 126 
      12.6. Forcat e prerjes gjatë përshkimit .......................................................................... .....  131 
      12.7. Forcat e prerjes gjatë retifikimit ............................................................................ ..... 135 
      12.8. Matja e forcave të prerjes ...........................................................................................  138 
               12.8.1. Dinamometrat hidraulik ............................................................................ ..... 139 
               12.8.2. Dinamometri elektrik ................................................................................ ..... 140 
                          12.8.2.1. Dinamometrat tenzometrik ..............................................................  141 
                          12.8.2.2. Dinamometrat piezoelektrik ........................................................ .... .144 
                          12.8.2.3. Dinamometrat elektroinduktiv .........................................................  145 
                          12.8.2.4. Dinamometrat kapacitiv .............................................................. ..... 147 
13. TERMODINAMIKA E PRERJES ................................................................................ ..... 149 
      13.1. Burimet themeloret të nxehtësisë gjatë prerjes ..................................................... ..... 150 
      13.2. Largimi i nxehtësisë nga zona e prerjes (humnerat e nxehtësisë) ..............................  153 
      13.3. Balanci i nxehtësisë dhe ndryshimi i ligjshmërive ....................................................  155 
      13.4. Temperaturat në zonën e prerjes ................................................................................  161 
      13.5. Fushat e temperaturave në zonën e prerjes ........................................................... ..... 161 
      13.6. Metodat eksperimentale të përcaktimit të temperaturës së prerjes ............................  164 
      13.7. Matja e temperaturave të prerjes ................................................................................  167 
               13.7.1. Matja e temperaturave me metodën kalorimetrike ........................................  168 
               13.7.2. Matja e temperaturës me termoçift natyral ....................................................  169 
               13.7.3. Matja e temperaturës me termoçift artificial ..................................................  171 
               13.7.4. Matja e temperaturës me termoçift gjysmëartificial ......................................  174 
               13.7.5. Matja e temperaturës me metodën e radiacionit ............................................. 175 
               13.7.6. Matja e temperaturës me lyerje me ndjeshmëri termike ...............................  176 
               13.7.7. Matja e temperaturës me metodën e ndryshimit të ngjyrës së oksidit të    ashklave 

..................................................................................................... ....  176 
                13.7.8. Matja e temperaturës me metodën e analizës mikrostrukturale ....................  177 
                13.7.9. Metoda e analogjisë së elektronxehtësisë .....................................................  177 
      13.8. Ftohja dhe lubrifikimi gjate prerjes ....................................................................... ..... 179 
               13.8.1. Llojet e mjeteve për ftohje dhe lubrifikim dhe aplikimi i tyre ..................  182 
14. TRIBOLOGJIA E PRERJES .........................................................................................  187 
       14.1. Gjurmët e konsumit në instrumentin prerës .........................................................  188 



4 
 

       14.2. Parametrat e konsumit të instrumenteve prerëse ..................................................  190 
       14.3. Lakoret e konsumit dhe modelimi i tyre matematik ............................................  193 
       14.4. Kriteri topitjes së instrumenteve prerëse ..............................................................  196 
                14.4.1. Kriteri i normës së parametrave të konsumit ...........................................  197 
                14.4.2. Kriteri teknologjik ....................................................................................  199 
       14.5. Rezistenca në konsum dhe intensiteti i konsumit të instrumentit .........................  201 
       14.6. Natyra e procesit dhe mekanizmit të konsumit të instrumentit ............................. . 205 
                14.6.1 Hipoteza e konsumit mekanik të instrumenteve prerëse .............................  207 
                           14.6.1.1. Hipoteza e konsumit abraziv të instrumentit .................................  208 
                14.6.2. Hipoteza e konsumit oksidues të instrumentit ......................................... ..... 208 
                14.6.3. Hipoteza e konsumit adeziv të instrumentit .................................................  209 
                14.6.4. Hipoteza e konsumit difuziv të instrumentit ............................................ ..... 209 
      14.7. Metodat e matjes së parametrave të konsumit ...........................................................  210 
               14.7.1. Metodat e matjeve direkte të parametrave të konsumit .................................  212 
     14.7.1.1. Metoda mikroskopike e matjeve .....................................................  212 
                           14.7.1.2. Metoda radioaktive e matjeve .........................................................  214 
               14.7.2. Metodat e matjes indirekte të parametrave të konsumit ................................  217 
                           14.7.2.1. Matja e konsumit përmes ndryshimeve në copën përpunuese ........  217 
                           14.7.2.2. Metoda e matjes përmes ndryshimit të dimensioneve ....................  217 
                           14.7.2.3. Metoda e matjes përmes ndryshimit të parametrit të ashpërsisë ...... 218 
                           14.7.2.4. Matja e konsumit me përcjelljen e ndryshimit në zonën e prerjes .... ...... 219 
15. SHPEJTËSITË E LËVIZJES KRYESORE (SHPEJTËSITË E PRERJES) ......................  220 
      15.1. Varësia ndërmjet e shpejtësisë së prerjes dhe qëndrueshmërisë së instrumentit ........  220 
      15.2. Varësia e shpejtësisë së prerjes nga faktorë të tjerë ...................................................  223 
      15.3. Shpejtësitë e prerjes në operacionet e tornimit ..................................................... ..... 226 
      15.4. Shpejtësitë e prerjes në operacionet e shpimit ...........................................................  235 
      15.5 Shpejtësitë e prerjes te operacionet e frezimit ............................................................  240 
      15.6. Shpejtësitë e prerjes në operacionet e përshkimit ......................................................  246 
      15.7. Shpejtësitë e prerjes te operacionet e retifikimit ........................................................  248 
      15.8. Shpejtësitë e prerjes në operacionet e zdrukthimit ................................................ .... 249 
      15.9. Shpejtësitë gjatë prerjes së filetës ..............................................................................  252 
16. KUALITETI I PËRPUNIMIT ....................................................................................... ..... 257 
      16.1. Ashpërsia e sipërfaqeve të përpunuara ......................................................................  262 
              16.1.1. Parametrat e ashpërsisë të sipërfaqes së përpunuar ........................................  263 
              16.1.2. Ndikimi i disa faktorëve të përpunimit në ashpërsinë  e sipërfaqes  

 së përpunuar .....................................................................................................  269 
                         16.1.2.1. Varësia e parametrave të ashpërsisë nga gjeometria  

e instrumentit   prerës .................................................................. ..... 269 
                         16.1.2.2. Varësia e parametrave të ashpërsisë nga elementet  
 e regjimit të prerjes ..........................................................................  273 
                         16.1.2.3. Ndikimi i dridhjeve (vibrimeve) në ashpërsinë  

e sipërfaqes së përpunuar .................................................................  275 
                          



5 
 

16.1.2.4. Varësia e ashpërsisë së sipërfaqes së përpunuar nga materiali  
 i përpunimit ......................................................................................  277 
                         16.1.2.5. Ndikimi i faktorëve të tjerë në ashpërsinë  

    e sipërfaqes së përpunuar ..................................................................  279 
              16.1.3 Vlerat e vërteta të parametrave të ashpërsisë ...................................................  281 
              16.1.4. Matja e ashpërsisë së sipërfaqeve të përpunuara ............................................  283 
                          16.1.4.1. Metodat kualitative ose krahasuese .................................................  283 
                          16.1.4.2. Metodat kuantitative të matjes së ashpërsisë .............................. ..... 285 

17. EKONOMICITETI I PRERJES ..................................................................................... .... 290 
18. PËRPUNUESHMËRIA E METALEVE ............................................................................. 306              

18.1. DEFINICINIONI I PËRGJITHSHËM I PËRPUNUESHMËRISË ............... ....  306 
18.2. DEFINICIONI I PËRPUNUESHMËRISË NË BAZË  
         TË FUNKSIONIT  TË PËRPUNUESHMËRISË .......................................... ..... 306 

19. RANGIMI I FUNKSIONIT TË PËRPUNUESHMËRISË .............................................  308 
20. FAKTORËT NDIKUES NË PËRPUNUESHMËRI .....................................................  309 

20.1. RËNDËSIA E KUPTIMIT TË PËRPUNUESHMËRISË ............................. .....  310 
            20.2. NDARJA E METODAVE TË HULUMTIMIT  
                     TË PËRPUNUESHMËRISË .......................................................................... ... ..311 

20.3. APLIKIMI I METODAVE TË HULUMTIMIT  
         TË PËRPUNUESHMËRISË ............................................................................ ... 313 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



6 
 

 
 
 

1.0  PRERJA SI MENYRË TEKNOLOGJIKE E PËRPUNIMIT 
 

Esenca e teknologjisë së përpunimit të elementeve makinerike bazohet në shfrytëzimin e 
njëpasnjëshëm të metodave të ndryshme teknologjike duke vepruar në copën përpunuese me 
qëllim që rezultati përfundimtar të arrihet paraprakisht, nga ana e konstruktorit, formës së 
projektuar, dimensioneve dhe kualitetit të sipërfaqeve. Në të njëjtën kohë, teknologjia e 
përpunimit të detaleve makinerike nënkupton zgjedhjen dhe shfrytëzimin adekuat të gjitha 
mjeteve dhe faktorëve të cilët marrin pjesë në procesin e përfitimit të prodhimit të gatshëm. 
Mundësitë e teknologjisë së përpunimit ende janë mjaftë të kufizuara, ashtu që si mundësi për 
arritjen e qëllimit përfundimtarë imponohet nevoja për bashkëpunim të ngushtë me konstruktorin, 
i cili përcakton nevojat e teknologut i cili duhet të sigurojë realizimin e karakteristikave të 
nevojshme të prodhimit.  
 Përpunimi i metaleve përfshin dy grupe kryesore: përpunimin me prerje dhe përpunimi 
pa prerje (përpunimi me deformim).  
 Mënyra më e përhapur e përfitimit të pjesëve makinerike është akoma me anë të 
mënyrave të ndryshme të përpunimit me prerje, sidomos kur punohet në prodhimtari individuale 
dhe në seri të vogla, ku kjo është mënyrë e vetme ekonomike. 
 Përpunimi me prerje përfshin bashkësinë e mënyrave të përpunimit te të cilat përfitimi i 
formës së materialit realizohet me heqjen e ashklës nga copa përpunuese me veprimin e pykës 
prerëse të instrumentit. Përpunimi realizohet  në copën e përgatitur më parë – “copën përgatitore“, 
me instrumentin prerës i cili mundet me qenë me gjeometri të definuar ose të pa definuar, edhe atë 
në makinën adekuate metalprerëse me shfrytëzimin e pajisjeve të ndryshme ndihmëse dhe 
mjeteve për ftohje dhe lubrifikim. Sistemi i cili krijohet nga copa përpunuese, instrumenti 
metalprerës, makina metalprerëse, mjetet për ftohje dhe lubrifikim paraqet sistemin përpunues, 
në të cilin praktikisht zhvillohet procesi i përpunimit me pjesëmarrjen e punëtorit i cili e dirigjon 
procesin. Në procesin përpunues ku modeli i thjeshtësuar është dhënë në fig. 1, materiali fillestar 
(copës përgatitore) transformohet në copë të gatshme - copë të përpunuara. Gjatë realizimit të 
procesit të përpunimit, në materialin përpunues veprohet me qëllim të realizimit të 
karakteristikave përkatëse dalëse të procesit, objekti përpunues definohet si copë përpunuese. 
 

copa përgatitore   copa e përpunuar     PROCESI
PËRPUNUES

(copa përpunuese)

Sistemi  përpunues

Fig.1. Modeli i procesit përpunues  
 

Përpunimi me prerje bazohet në heqjen e shtresës së caktuar të materialit i cili zakonisht 
caktohet në copën përgatitore dhe quhet shtesa e përpunimit. Shtesa mund të hiqet nga copa 
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përpunuese njëkohësisht nga shumë sipërfaqe ose gradualisht nga disa sipërfaqe të cilat duhet të 
përpunohen, sipas renditjes paraprakisht të planifikuar. Në disa raste të veçanta shtesa e 
përpunimit mund të jetë aq sa që nuk mund  të prehet përnjëherë, por hiqet me disa kalime të 
instrumentit metalprerës. Me heqjen e shtesave nga copa përpunuese, me përdorimin e metodave 
përkatëse dhe mjeteve, fitohet copa e përpunuar - copa e gatshme me të gjitha karakteristikat e 
parapara si dalje nga sistemi përpunues. 

Procesi përpunues si pjesë e procesit teknologjik zhvillohet në sistemin përpunues nën 
ndikimin e numrit të madh të faktorëve nga të cilët mund të veçohen ata me të cilët mund të 
ndikojnë në realizimin e procesit dhe praktikisht me ta dirigjohet procesi, për dallim nga disa 
faktorë ku veprimi i tyre shprehet negativisht në treguesit e zhvillimit të procesit dhe me atë edhe 
në karakteristikat e tij dalëse dhe për atë për procesin përpunues parashikohen si çrregullime. 

Kualiteti i prodhimit në kuptimin e gjerë, i cili shprehet përmes karakteristikave dalëse të 
procesit përpunues, varet shumë nga rregullat, zgjedhjes paraprake të parametrave hyrës 
(makinës, instrumentit, materialit, regjimit të përpunimit, mjeteve për ftohje dhe lubrifikim etj), 
mirëpo, gjithashtu edhe nga veprimi i çrregullimeve të ndryshme (ndikimeve të padëshirueshme) 
të cilat paraqiten gjatë zhvillimit të vetë procesit. 

Shtresa e materialit e cila gjatë procesit të prerjes hiqet nga copa përpunuese me ndihmën 
e pykës prerëse të instrumentit, pëson deformime të caktuara dhe shkatërrime. Si rezultat i sajë 
materiali i shtesës për përpunim kalon në formë karakteristike të ashtuquajtur ashkël dhe e cila 
paraqet produkt të dorës së dytë të procesit dhe është objekt për verifikim të veçantë. 

Deformimet plastike dhe shtesat e shkatërruara të materialit të cilat transformohen në 
ashkla, zhvillohet në kushte specifike dhe shumë të ndërlikuara në të cilat paraqiten dhe dukuritë e 
ndryshme fizike, kimike dhe të tjera. Kjo kushtëzon dhe ligjshmërinë specifike të procesit të cilat 
mund të përshkruhen me varshmëri funksionale të cilat vlejnë vetëm për kushtet konkrete të 
përpunimit. Duke pasur parasysh zhvillimin e komplikuar të vetë procesit të përpunimit 
hulumtimet e deritanishme nuk kanë mundësuar që procesi fizik i prerjes në tërësi të përshkruhet 
teoritikisht me ligjshmëri fizike. Shumica e ligjshmërive analitike të realizuara janë të fituara në 
rrugë eksperimentale. Këto ligjshmëri edhe pse nuk janë të gjithpërfshirura dhe të përkrahura në 
baza fizike, për praktikë janë me saktësi të mjaftuar. 

Në përpunimin e metaleve me prerje përdoren  shumë mënyra të largimit të shtesave për 
përpunim me ndihmën e instrumentit prerës i cili është specifik për çdo përpunim. Mirëpo, mund 
të thuhet se te të gjitha veprojnë ligjshmëritë e përgjithshme të njëjta gjatë zhvillimit të vetë 
procesit.  

Përpunimi i elementeve makinerike të veçanta mund të bëhet edhe pa heqjen e shtresës së 
materialit nga objekti përpunues, gjegjësisht, pa heqjen e ashklës. Në raste të tilla nuk vlejnë 
ligjshmëritë të cilat ndikojnë gjatë përpunimit me prerje dhe metodat e tilla nuk janë pjesë e 
shqyrtimit tonë, dmth, përpunimet e tilla nuk i takojnë përpunimit me prerje. 
   
 
 
 
 
 
 



8 
 

2.0 ELEMENTET THEMELORE TË PRERJES 
 

 
Përpunimi me prerje zhvillohet në sistemin përpunues elementet e të cilit (makina, 

instrumenti metalprerës, pajisjet ndihmëse, copa përpunuese, mjetet për ftohje dhe lubrifikim) 
kanë karakteristikat e tyre në çdo proces individual, kjo do të jetë pjesë e shqyrtimit të veçantë. 

Procesi i përpunimit të metaleve me prerje përbëhet nga veprimet kinematike dhe 
dinamike të dy trupave të fortë - të pykës prerëse të instrumentit dhe copës përpunuese. Atëherë 
procesi i prerjes realizohet në rrethana të caktuara, d.m.th. mesin të cilin zakonisht e përbejnë 
mjetet për ftohje dhe lubrifikim. Me pjesëmarrjen e këtyre tri elementeve themelore, ku 
praktikisht e formojnë strukturën e një sistemi të përbërë tribo-mekanik, realizohet procesi i 
ndarjes së shtresës së materialit nga objekti përpunuese i cili është paraprakisht i paraparë në 
copën përgatitore. 

Heqja - prerja e shtresës së sipërfaqes së materialit nga copa përpunuese është përcjellur 
me deformime plastike dhe si rezultat i saj shtresa e materialit e cila hiqet, largohet në formë të 
ashklës. 

Shtesa e cila caktohet në copën përgatitore në sipërfaqe të caktuara të cilat duhet të 
përpunohen, hiqet në procesin e prerjes menjëherë ose me shumë shtresa. Gjatë kalimit të parë të 
instrumentit hiqet shtresa e sipërfaqes dhe formohet sipërfaqja e re - sipërfaqe e përpunuar. 

Sipërfaqet në copën përpunuese nga të cilat hiqet shtresa e materialit zakonisht i quajmë 
sipërfaqe të cilat përpunohen (sipërfaqe të përpunuara). Çdo sipërfaqe të re të formuar në 
copën përpunuese pas kalimit të instrumentit e quajmë sipërfaqe të përpunuar. (fig. 2). 
Ndërmjet sipërfaqes së përpunuar gjatë procesit të prerjes dhe sipërfaqes që përpunohet, krijohet 
një sipërfaqe në të cilën mbështetet tehu i instrumentit prerës sipas së cilës praktikisht realizohet 
ndarja e materialit e cila shndërrohet në ashkël nga materiali bazë (sipërfaqja e prerjes). 

Në qoftë se shtesa për përpunim () hiqet me një kalim është e nevojshme që maja e 
instrumentit të depërtojë deri te niveli  i sipërfaqes së përpunuar, gjatë së cilës në këtë rast është 
thellësia e prerjes (t) e barabartë me shtesën për përpunim ( = t).  Nëse kjo për çfarëdo arsye 
është e pamundshme, atëherë shtesa hiqet në disa kalime të instrumentit. Thellësia e prerjes t(mm) 
pikërisht paraqet distancën ndërmjet sipërfaqes e cila përpunohet dhe sipërfaqes së përpunuar. 
 

 
 

Fig. 2.  Elementet themelore të prerjes 
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3.0 LËVIZJET THEMELORE NË PROCESIN E PRERJES 
 

Procesi i prerjes i cili zhvillohet në kuadër të sistemit përpunues që të mundet të 
realizohet, është e nevojshme që të sigurohen edhe lëvizjet e caktuara ndërmjet elementeve të cilat 
në të marrin pjesë. 

Pranë përcaktimit paraprak të pozitës reciproke të copës përpunuese dhe instrumentit 
metalprerës realizohen lëvizje relative të tyre të cilat i mundësojnë organet e caktuara dhe 
mekanizmat e makinave metalprerëse. 

Lëvizjet të cilat i realizon copa përpunuese dhe instrumenti metalprerës dhe të cilat 
ndërmjet veti janë të varura, paraqesin objekt të studimit të kinematikës së prerjes. Mënyra se si 
ato lëvizje realizohen zakonisht janë objekt i veçantë i shqyrtimit  dhe janë të lidhura me 
shqyrtimin e strukturës dhe konstruksionit të makinave metalprerëse. Kinematika e prerjes, pra 
shqyrton lëvizjet që realizohen në procesin e prerjes.  

Gjatë realizimit të procesit të prerjes lëvizje të duhura mund të kryej copa përpunuese, 
instrumenti prerës ose të dy elementet njëkohësisht. Këto lëvizje më së shumti realizohen vetëm 
në dy forma më të thjeshta – drejtvizore dhe rrethore. Me kombinimin e qëlluar këto dy forma të 
lëvizjeve, pavarësisht cilat elemente të sistemit i kryejnë praktikisht të gjitha operacionet e 
përpunimit me prerje në të cilat fitohen forma të ndryshme të sipërfaqeve të përpunuara.        
  Të gjitha lëvizjet në procesin e prerjes kryesisht shqyrtohen në hapësirën e sistemit 
koordinativ kënddrejtë ku akset e të cilit janë vendos në drejtim të realizimit të lëvizjeve të 
veçanta. 

Lëvizjet në procesin e përpunimit, të cilat realizohen me mekanizma të caktuar në 
makinën metalprerëse, kryesisht ndahen në: 

 lëvizje kryesore dhe 

 lëvizje ndihmëse. 
Krahas këtyre lëvizjeve të cilat realizohen gjatë zhvillimit të procesit të prerjes, në raste të 

veçanta paraqitet nevoja edhe për lëvizje të caktuar plotësuese (afrimi dhe largimi i instrumentit). 
Lëvizja rezultuese (e cila shpesh mundet me qenë edhe shumë e ndërlikuar) faktikisht e 

definon formën e sipërfaqes së përpunuar (rasti i përpunimit të anëve të dhëmbëve të dhëmbëzorit 
me metodat e rrokullisjes relative). Me fjalë tjera, trajektorja e lëvizjes rezultuese e cila mundet 
me qenë në rrafsh ose hapësirë, e përcakton edhe formën përfundimtare të sipërfaqes së përpunuar 
gjegjësisht të copës së përpunuar. 

Lëvizja kryesore - në esencë paraqet atë lëvizje të instrumentit ose copës përpunuese me 
të cilën sigurohet depërtimi i pykës prerëse në material, dmth. procesin e largimit të ashklës 
Shpejtësia me të cilën realizohet lëvizja kryesore, si madhësi kinematike, paraqet shpejtësinë e 
prerjes dhe shënohet me V. Te operacionet e përpunimit me prerje të cilat kryhen me instrumente 
me pykë prerëse të definuar shprehet në m/min ndërsa vetëm te operacioni i retifikimit shprehet 
me m/sec. 
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Nëse lëvizja e punës realizohet si lëvizje rrethore, shpejtësia e prerjes do të paraqitet 
praktikisht si shpejtësi periferike e sipërfaqes e cila përpunohet ose instrumentit dhe do të jepet 
me shprehjet: 

V = 
1000

nD    [m/min] ; gjegjësisht tek retifikimi: V = 
100060 
 nD 

 [m/sec]  

ku janë:  
               n [rr/min] - numri i rrotullimeve me të cilën realizohet lëvizja kryesore 
              D [mm] – diametri i copës përpunuese ose instrumentit. 

Te përpunimi ku lëvizja e punës bëhet në mënyrë drejtvizore me ndihmën e mekanizmave 
të lakuar (të themi te zdrukthat), shpejtësia llogaritet sipas shprehjes : 

V =
k

nkL l




1000
)1(  [m/min], 

ku janë: L [mm] - gjatësia e hapit  të elementit i cili kryen lëvizjen kryesore; 

              k = 
V
Vk  > 1 – raporti i shpejtësisë kthyese (Vk) dhe hapit punues [V]; 

              



 


min

dhnl  - numri i hapeve të dyfishta (cikleve). 

Që të largohet shtesa e materialit nga e tërë sipërfaqja e cila përpunohet, kohëzgjatja e 
procesit të prerjes i cili mundësohet nga lëvizja kryesore, mundëson lëvizjen ndihmëse dhe 
realizohet me shpejtësi të caktuar e cila në operacione të ndryshme të përpunimit shprehet në 
mënyra të ndryshme. 

Në një numër më të madh të rasteve lëvizja kryesore dhe ndihmëse realizohen në rrafsh të 
njëjtë. Si njëra ashtu edhe lëvizja tjetër mund të realizohen si lëvizje të pandërprera (rast te 
tornimi, shpimi etj.) ose me lëvizje të ndërprera (rasti te zdrukthimi). Në raste të veçanta lëvizja 
ndihmëse edhe nuk realizohet duke i falënderuar zgjedhjes konstruktive të instrumentit prerës 
prandaj kemi vetëm lëvizje kryesore (rasti te përshkimi). 

Shprehja kuantitative e lëvizjes ndihmëse realizohet përmes lëvizjes së tehut prerës të 
instrumentit sipas numrit përkatës të cikleve të realizuara të lëvizjes kryesore. Madhësia e 
definuar në ketë mënyrë e lëvizjes ndihmëse, e cila paraqet një ndër elementet themelore të 
regjimit të prerjes, thjesht quhet hap (s). Shpeshherë lëvizja ndihmëse caktohet edhe me 
shpejtësinë e lëvizjes ndihmëse (Vn), e cila paraqet largimin e instrumentit në drejtim të 
përpunimit për një minutë (mm/min). Nëse lëvizja kryesore është rrethore, ndërmjet shpejtësisë së 
lëvizjes ndihmëse dhe hapit ekziston varshmëria: Vn = s∙n 

Hapi si masë kuantitative e lëvizjes ndihmëse shprehet ndryshe në disa raste dhe 
operacione të përpunimit me prerje edhe atë: 

a) në [mm/rr] - nëse lëvizja bëhet në drejtim të lëvizjes ndihmëse që i përgjigjet një rrotullimi 
të copës përpunuese ose instrumentit prerës gjatë lëvizjes kryesore rrethore (rasti te 
tornimi dhe shpimi); 

b) në [mm/dhëmb] - nëse lëvizja bëhet në drejtim të lëvizjes ndihmëse e cila i përgjigjet 
rrotullimit të instrumentit prerës për një hap këndor të dhëmbit të tij (rasti te frezimi); 
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c) në [mm/hd] - nëse lëvizja i përgjigjet një hapi të dyfishtë të copës përpunuese ose 
instrumentit prerës (rasti te zdrukthimi). 
Te operacionet e veçanta të përpunimit është mirë që hapi të shprehet si madhësi e lëvizjes 

së instrumentit ose copës përpunuese në drejtim të lëvizjes ndihmëse e cila realizohet në njësi të 
kohës. Hapi i shprehur në këtë mënyrë, zakonisht në njësi [mm/min], në praktikë paraqet 
shpejtësinë e largimit të elementeve të cilat i realizon lëvizja ndihmëse dhe shfrytëzohet në rastet 
ku lëvizja është e pandërprerë (rasti i lëvizjes së tavolinës së punës me copën përpunuese te 
frezimi). 

Regjimet e prerjes, të cilat paraqesin kushtet me të cilat realizohet procesi i prerjes, 
përmbajnë thellësinë e prerjes (t), hapin (s) dhe shpejtësinë e prerjes (V) si elemente themelore 
me të cilat praktikisht mund të drejtohet zhvillimi i procesit përpunues dhe përfitimi i 
karakteristikave projektuese dalëse të procesit. 

Nga zgjedhja e madhësive themelore të regjimit të prerjes (t, s, V) në masë të madhe varen 
dukuritë fizike dhe dukuri të tjera në zonën e përpunimit me prerje, dmth. gjendja e procesit të 
përpunimit (qëndrueshmëria e instrumentit prerës, niveli i temperaturës, rezistencat e prerjes etj.) 
ku në masë të madhe ndikojnë në kualitetin e copës së përpunuar dhe me këto në shumicën e 
karakteristikave eksploatuese të njëjtit. Nga këto shkaqe i kushtohet rëndësi e veçantë zgjedhjes së 
elementeve të regjimit të prerjes për të cilën do të bëhet fjalë më vonë. 

 
3.1. Lëvizjet themelore te operacionet e veçanta të përpunimit  

Te të gjitha operacionet e përpunimit me prerje ndarja e ashklës realizohet me pykë e cila 
në krahasim me materialin përpunues kryen lëvizje relative.  Në vazhdim janë definuar lëvizjet 
themelore te disa operacione përpunimit. 
 

3.1.1. Përpunimi me tornim 
Përpunimi me tornim i cili realizohet në tornot e llojeve të ndryshme ka karakteristikë 

themelore që lëvizjen kryesore gjithmonë ta realizojë pjesa përpunuese si lëvizje rrotulluese të 
definuar me shpejtësinë e prerjes V. Varësisht nga drejtimit i realizimit të lëvizjes ndihmëse, 
tornimi mund të jetë gjatësor (fig. 3a) dhe ballor (fig. 3b). 

 
Fig. 3. Lëvizjet themelore gjatë: a) tornimit gjatësor dhe b) tornimit ballor 
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Te tornimi gjatësor instrumenti realizon lëvizjen ndihmëse si lëvizje drejtvizore të 
karakterizuar me madhësinë e hapit s[mm/rr] e cila paraqet madhësinë e lëvizjes së thikës për 
kohën derisa copa përpunuese të rrotullohet për një rrotullim. Lëvizja ndihmëse është në drejtim 
të boshtit të copës përpunuese te përpunimi i sipërfaqeve cilindrike, në drejtim të realizimit të 
konicitetit, në qoftë se bëhet fjalë për përpunim të sipërfaqeve konike ose sipas vijës së konturës e 
cila përpunohet (te tornot kopjuese). 

Te tornimi ballor, (fig. 3b) lëvizja ndihmëse është në drejtim perpendikular në boshtin e 
copës përpunuese dhe e realizon gjithashtu instrumenti prerës. Ndërsa te tornimi gjatësor 
shpejtësia e prerjes (V) gjatë tërë kohës së prerjes është konstante, te tornimi ballor është 
karakteristike që ajo ndërrohet në çdo çast, varësisht nga pozita e thikës, gjegjësisht nga diametri 
në të cilin realizohet përpunimi i cili në varshmëri të drejtimit të realizimit të lëvizjes ndihmëse, 
rritet ose zvogëlohet. 
 Duhet të përmendet se me tornim largohet shtresa e materialit me trashësi të barabartë me 
thellësinë e prerjes (t), gjatë së cilës shpejtësia e prerjes në çdo pikë përgjatë prerjes është e 
ndryshueshme. Megjithatë, për shpejtësi të prerjes te tornimi gjatësor nënkuptojmë shpejtësinë në 
diametrin më të madh të përpunimit, dmth. shpejtësinë perimetrike në sipërfaqen e cila 
përpunohet. Veçanërisht në rastet e përpunimit me thellësi shumë  të mëdha mund të merret vlera 
mesatare e shpejtësisë në diametrin  që përpunohet dhe atë të përpunuar (diametrit fillestar dhe atij 
përfundimtar). 

Te tornimi ballor diametri i përpunimit ndërron nga vlera maksimale (D) deri në zero ose 
anasjelltas, gjatë së cilës në mënyrë të njëjtë ndërron edhe shpejtësia e prerjes. Për dallim nga 
tornimi gjatësor ku shpejtësia e prerjes mbetet konstante gjatë tornimit për numër konstant të 
rrotullimeve (n = const), te tornimi ballorë shpejtësia e prerjes nuk është konstante, çka kushtëzon 
që procesi i prerjes të realizohet për çdo çast në mënyrë të ndryshme. Për shpejtësinë e prerjes për 
llogaritje dhe shqyrtime të vrazhdëta në këtë rast merret shpejtësia për diametrin e përpunimit më 
të madh ose shpejtësia mesatare. 
 

3.1.2. Përpunimi me shpim 
 

 Shpimi realizohet në copat përpunuese në të cilat duhet të bëhet hapja e vrimave cilindrike 
me karakteristika të përcaktuara në shikim të saktësisë së formës dhe dimensioneve me kualitet 
përkatës të sipërfaqes së përpunuar. 

Operacionet e shpimit realizohen në makinat shpuese dhe karakteristikë është që 
instrumenti prerës (punto, zgjëruesi dhe kalizvari), realizon lëvizje kryesore rrethore e 
njëkohësisht edhe lëvizje ndihmëse si lëvizje drejtvizore përgjatë boshtit të vet (fig .4). 
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Fig. 4. Lëvizjet themelore gjatë: a) shpimit, b) zgjerimit (kalizvarimit) dhe c) alezimit 

 
Pasi te të gjitha operacionet e përpunimit me shpim, shpejtësia në çdo pikë përgjatë tehut 

prerës është e ndryshueshme, atëherë për shpejtësi të prerjes merret shpejtësia perimetrike e 
instrumentit, V [m/min]. Lëvizja ndihmëse te këto operacione shprehet përmes lëvizjes aksiale të 
instrumentit për një rrotullim - me hapin s [mm/rr] ose shpejtësinë e lëvizjes ndihmëse Vn [ 
mm/min]. 

 
3.1.3. Përpunimi me frezim 
 

Përpunimi me frezim realizohet në makina frezuese me freza si instrumente prerëse të cilat 
në vete përmbajnë numër të madh të elementeve prerëse – dhëmbë të cilat u takojnë 
instrumenteve shumëprerëse. 

Frezimi mundet me qenë perimetrik, ballor ose rrokullisës, Pavarësisht nga lloji i frezimit, 
lëvizjen kryesore gjithnjë e kryen instrumenti prerës (freza) e cila rrotullohet, gjatë së cilës lëvizja 
perimetrike paraqet shpejtësinë e prerjes, V [m/min]. 

Lëvizjen ndihmëse e realizon copa përpunuese e vendosur në tavolinën punuese të 
makinës frezuese dhe në rastet më të shpeshta është drejtvizore dhe mund të shprehet përmes tri 
madhësive edhe atë: 

a) madhësinë e zhvendosjes së copës përpunuese në drejtim të lëvizjes për një hap këndor 
të dhëmbit (Sdh në mm/dhëmb); 

b) madhësinë e largimit të copës përpunuese për një rrotullim të instrumentit prerës - 
frezit (Srr në mm/rr) dhe  

c) shpejtësinë e lëvizjes së copës përpunuese (Vn në mm/min ). 
Ndërmjet karakteristikave të këtilla të definuara të lëvizjes ndihmëse ekziston varshmëria 

e caktuar:   Vn = Srr · n = Sdh · z ·n 
ku është : n [ rr/min] - numri i rrotullimeve të frezit, 
                 z - numri dhëmbëve të frezit. 

Te frezimi rrokullisës i cili më së tepërmi shërben për përpunimin e dhëmbëzorëve 
(fig.5c), realizohen më tepër lëvizje ndihmëse të cilat i realizon instrumenti ose copa përpunuese. 
Instrumenti prerës lëviz paralel me boshtin e copës përpunuese ashtu që dhëmbët e dhëmbëzorit të 
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preken në tërë gjerësinë (hapi aksial sa në mm/rr), ndërsa copa përpunuese kryen lëvizje rrotulluese (2) 
ashtu që dhëmbët të prehen në tërë perimetrin e dhëmbëzorit. Kur përpunohen dhëmbëzorë të mëdhenj ku 
nuk është e mundur që me një kalim të kryhet përpunimi, bëhet afrimi i copës përpunuese (3) për madhësi 
të caktuar pas çdo kalimi. 

 
Fig. 5. Lëvizjet themelore gjatë frezimit: a) perimetrik; b) ballor dhe c ) rrokullisës 

 
3.1.4. Përpunimi me retifikim 
 

Retifikimi kryesisht shfrytëzohet  si përpunim përfundimtar që me atë të arrihet saktësi e lartë e 
përmasave dhe ashpërsi e vogël e sipërfaqeve të përpunuara. 

Retifikimi mundet me qenë cilindrik (gjatësor dhe radial, i jashtëm dhe i brendshëm, retifikim pa 
qendra), i rrafshët dhe profilor. Kryhet në makina retifikuese në të cilat vendoset copa përpunuese, me 
pllaka retifikuese si instrument prerës të cilat realizojnë lëvizje kryesore rrethore me shpejtësi të rrotullimit 
V [ m/sec] e cila paraqet shpejtësinë e prerjes. 

Lëvizjen ndihmëse e realizon copa përpunuese ose pllaka retifikuese, e mundet me qenët si lëvizje 
drejtëvizore dhe rrethore. Mund të thuhet, se te retifikimi rrethor gjatësor (fig.6a), kemi lëvizje rrotulluese 
të copës përpunuese me shpejtësi të rrotullimit Vp e cila matet në m/min, me lëvizje osciluese drejtvizore 
njëkohësisht të përcaktuar me madhësinë e lëvizjes në drejtim të përpunimit për një rrotullim të copës  
përpunuese (hapi aksial sa në mm/rr). 

Kur gjerësia prerëse e gurit retifikues është e madhe ose e barabartë me gjerësinë e retifikimit (fig. 
6b), rasti i retifikimit radial, realizohet lëvizje ndihmëse rrethore të copës përpunuese me shpejtësi Vp, si 
dhe lëvizja sipas hapit sr [mm/rr]. 

 
          Fig. 6. Lëvizjet themelore të retifikimit: a) rrethor gjatësor, b) radial, 

                                                    c) i rrafshët perimetrik dhe d) i rrafshët ballor 



15 
 

Te retifikimi i rrafshët, pa marrë parasysh se a realizohet si perimetrik (fig. 6c) ose ballor 
(fig. 6d) lëvizja ndihmëse paraqet zhvendosjen drejtvizore të copës përpunuese me tavolinën e 
punës në dy drejtime normale ndërmjet veti. Lëvizja ndihmëse e copës përpunuese në drejtim 
gjatësor shprehet me shpejtësinë Vn [m/min] ndërsa zhvendosja në drejtim tërthor me hapin sn 
shprehet me (mm/h). 

3.1.5. Përpunimi me zdrukthim  
Përpunimi me zdrukthim është përpunim me produktivitet të ulët për arsye se është shumë 

i ngadalshëm dhe nuk jep kualitet të kënaqshëm të sipërfaqes përpunuese prandaj kryesisht 
përdoret për prodhimtari individuale në punëtoritë për remonte dhe gjatë përpunimit të 
dhëmbëzoreve. Më këtë lloj përpunimi mund të punohen sipërfaqe të rrafshta si dhe të profiluara. 
Përpunimi realizohet në makina metalprerëse - makinat zdrukthuese të cilat mund të jenë me hap 
të shkurtër, me hap të gjatë ose vertikale me instrumente prerëse të cilat janë shumë të ngjajshme 
me thikat e makinës tornuese. 

Lëvizjen kryesore te zdrukthat e realizon instrumenti prerës si lëvizje drejtvizore me 
shpejtësi V [m/min], e cila paraqet edhe shpejtësinë e prerjes. Me përjashtim te makinat 
zdrukthuese me hapë të gjatë të cilat përdoren për përpunimin e copave me gjatësi të mëdha 
(zakonisht udhëzueset e gjata të ndryshme të makinave), lëvizjen kryesore e kryen copa 
përpunuese edhe atë si lëvizje ciklike. 

Lëvizja ndihmëse gjatë zdrukthimit paraqet lëvizjen periodike të instrumentit prerës ose 
copa përpunuese në drejtim perpendikular të lëvizjes kryesore, për çdo cikël (hapi i dyfishtë) për 
madhësi të caktuar edhe atë gjatë realizimit të hapit kthyes (zbrazët). Madhësia e kësaj lëvizjeje 
në praktikë paraqet madhësinë e hapit, s [mm/hd] (fig 7.a). 
Përpunimi më zdrukthim shfrytëzohet më së tepërmi në përpunimin serik të dhëmbëzoreve me 
metodën e rrokullisjes relative ku instrumenti prerës është në formë të pllakës së dhëmbëzuar 
(metoda MAG) ose dhëmbëzoreve (metoda FELOUS ) me gjeometri përkatëse të definuar të 
elementeve prerëse. Instrumenti prerës realizon lëvizjen kryesore si lëvizje drejtvizore osciluese 
por edhe lëvizjen rrotulluese ndihmëse (3) e cila kryhet me qëllim që të gjitha elementet prerëse të 
jenë të kyçura njëtrajtësisht në procesin e prerjes. Lëvizjen tjetër ndihmëse, si rrethore (2), e kryen 
copa përpunuese që të mundësojë ingranim në tërë perimetrin (fig. 7.b).  
Përveç kësaj, copa përpunuese realizon edhe lëvizje drejtvizore osciluese në rrafshin horizontal 
(4) për çdo hap  kthyes të instrumentit prerës me qëllim që ai mos ta dëmtojë sipërfaqen e 
përpunuar. 

 
Fig. 7  Lëvizjet kryesore tek zdrukthi: a) e thjeshtë; b) rrokullisese                                      
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3.2.6 Përpunimi me përshkim 
 

 Përshkimi si operacion i përpunimit me prerje shërben për përpunimin e sipërfaqeve të 
ndryshme të profiluara, veçanërisht për përpunimin e kanaleve të ndryshme të brendshëm ose 
sipërfaqësore. Përpunimi realizohet me përshkues si instrument prerës të cilat në veti kanë  shumë 
elemente prerëse të formës dhe madhësisë së definuar të cilat i dikton profili dhe duhet të fitojmë 
në pjesë. 
  Dallohet përshkimi i brendshme dhe i jashtëm. Përderisa, tek përshkimi i brendshëm 
përpunohen vrimat me prerje tërthore të ndryshme ose kanalet, te përshkimi i jashtëm përfitohen 
forma të ndryshme të detaleve. 
 Gjatë përpunimit me përshkim realizohet vetëm një lëvizje – lëvizja kryesore të cilën e 
realizon përshkuesi si lëvizje drejtvizore me shpejtësi në V [m/min]. Përpunimi kryhet me një hap 
të instrumentit prerës ashtu që praktikisht nuk kemi lëvizje ciklike. 
 Shpejtësia e prerjes gjatë përshkimit është e vogël (V<20 m/min) që nga një anë e 
kushtëzon ikjen  nga forcat  e mëdha të  inercionit ndërsa nga ana tjetër i zvogëlon ngarkesat 
goditëse veçanërisht gjatë takimit të dhëmbit të parë në materialin përpunues. Zakonisht shpejtësia 
e prerjes të përshkimi merret në kufi V = 2 – 10 m/min. 
 

Përshkuesi

Copa përpunuese
 

Fig. 8. Lëvizjet themelore gjatë përshkimit 
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4.0 MATERIALET E INSTRUMENTEVE METALPRERËSE 
 

 Prerja e metaleve bazohet në rrjedhjen plastike në zonën e prerjes deri sa instrumenti 
prerës dhe materiali që përpunohet kryejnë lëvizje relative. Instrumenti, si pjesë e sistemit 
përpunues, i cili ndodhet në mes të makinës metalprerëse dhe copës përpunuese ekskluzivisht luan 
rol të rëndësishëm në sigurimin e saktësisë dhe kualitetit si dhe në rritjen e prodhueshmërisë së 
përpunimit. 
 Për realizimin e proceseve teknologjike të ndërlikuara gjatë përpunimit mekanik të pjesëve 
të ndërlikuara makinerike me prerje të cilat zbatohen në ndërtimin e makinave bashkëkohore, 
shfrytëzohet sasi e madhe e llojeve të ndryshme të instrumenteve prerëse. Nga zgjedhja e drejtë e 
instrumentit prerës, materialit dhe formës gjeometrike të tij, në masë të madhe varet 
prodhueshmëria dhe ekonomiciteti i përpunimit. Materiali i dedikuar për përpunimin e tehut 
prerës të instrumentit duhet të dallohet me veti të larta mekanike, rezistencë të madhe ndaj 
konsumit dhe temperaturave të larta si dhe vetive tjera. Në procesin e prerjes lajmërohen sforcime 
(ngarkesa) të larta mekanike dhe të nxehtësisë të cilat mund të sjellin deformime të llojeve të 
ndryshme dhe shkatërrimin e instrumentit prerës. Nën ndikimin e rezistencave të prerjes 
instrumenti i nënshtrohet sforcimeve të mëdha të ndërlikuara të cilave duhet tu rezistojë. Aftësia e 
instrumentit prerës që tu kundërshtojë të gjitha këtyre llojeve të ngarkesave dhe shkatërrimeve, e 
karakterizon qëndrueshmërinë e tij, e cila pos tjerash varet nga vetitë e materialit të instrumentit. 
 Aftësia e instrumentit prerës që të kryej funksionin e vet, mund  të jetë e rrezikuar jo 
vetëm nga temperaturat e larta dhe ngarkesat e ndryshme gjatë prerjes, por edhe për shkak të 
proceseve tjera fizike, kimike dhe të tjera të cilat ndodhin në zonën e prerjes (adezioni, difuzioni, 
oksidimi etj.). 
 Siç është e njohur, me rritjen e temperaturës kemi rënie të karakteristikave mekanike të 
materialit, sidomos fortësia e cila është një ndër vetitë më kryesore. Në ndërtimin e makinave 
bashkëkohore, përdorim gjithnjë më te madh gjejnë çeliqet me qëndrueshmëri të madhe ndaj 
rezistencave dhe çeliqet zjarrduruese si dhe çeliqet termikisht të përpunuara të cilat më herët 
shumë vështirë dhe shumë rrallë janë përpunuar me prerje, ndërsa sot, duke iu falënderuar 
materialeve të reja për instrumente prerëse kjo mundësohet. Tendenca e rritjes së pjesëmarrjes së 
materialeve që vështirë përpunohen, në ndërtimin e makinave paraqet edhe kërkesa tjera nga 
instrumentet prerëse. 
 Lirisht mund të thuhet se teknologjia në lëmin e përpunimit të metaleve me prerje është e 
zhvilluar në mënyrë të shkallëzuar. Çdo kërcimi kualitativ të teknologjisë i ka paraprirë përsosja 
ose zbulimi i materialeve të reja për instrumente me veti më të mira fiziko-mekanike. Instrumentet 
prerëse nga materialet e reja gjithnjë kanë pasur veti më të mira prerëse dhe kanë mundur të 
prejnë me shpejtësi të mëdha me të cilat sigurohej prodhueshmëri dhe ekonomicitet më i lartë. 
 Që prej fillimit të shek. XX, si materiale për instrumente prerëse janë shfrytëzuar çeliqet 
karbonike për instrumente. Për shkak të rezistencës së tyre të ulët ndaj nxehtësisë dhe rezistencës 
ndaj konsumit, me instrumente prej këtyre çeliqeve kanë mundur të përpunohen çeliqet karbonike 
dhe hekuri i derdhur me shpejtësi shumë të vogla (V=10÷20 m/min e rrallëherë deri 30 m/min) 
edhe atë me resurse të ulëta të eksploatimit, prodhueshmëri dhe ekonomicitet të vogël. Gjatë kësaj 
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ka ekzistuar varësi e ngushtë ndërmjet mundësive të regjimit të instrumenteve karbonike dhe 
nivelit teknik të makinave për instrumente. Konstruksionet e makinave metalprerëse nuk kanë 
qenë mjaft të ngurta, me transmetues me rripa dhe fuqi të vogla ngasëse (2 ÷ 3 kW), ndërsa 
numrat e rrotullimeve nuk e kanë kaluar vlerën 300 – 500 rr/min. 
 Me fillimin e këtij shekulli është fituar çeliku i parë për instrumente me lidhje të larta i cili 
në vete përmban 18 % volfram (W), 4,5 % krom (Cr) dhe 1 % vanad (V). Në krahasim me çeliqet 
karbonike, ky çelik ka pasur veti dukshëm më të mira fiziko-mekanike, veçanërisht  rezistencë 
ndaj konsumit në temperatura të larta që u ka mundësuar të prejnë me shpejtësi edhe 30 - 60 
m/min. Duke iu falënderuar mundësive të prerjes me shpejtësi mjaftë të mëdha (edhe 2 ÷ 2,5 herë) 
janë quajtur çeliqet shpejtprerëse. Për shkak të vetive të tyre të përshtatshme çeliqet 
shpejtprerëse gjithnjë e më tepër i kanë larguar nga përdorimi çeliqet karbonike për instrumente 
duke marrë vend udhëheqës në prodhimin e instrumenteve dhe e mbajnë deri më sot. Nga çeliku i 
parë shpejtprerës, zhvillimi i tyre ka shkuar në drejtim të përmirësimit të aftësive prerëse duke iu 
shtuar elemente tjera lidhëse në raporte të ndryshme, ashtu që janë prodhuar lloje të ndryshme të 
çeliqeve shpejtprerëse me spektër të gjerë të vetive prerëse. Krejt kjo ka mundësuar punimin e 
instrumenteve prerëse me kualitet të lartë, për prodhueshmëri dhe ekonomicitet të lartë të 
përpunimit të çelikut dhe hekurit të derdhur me shpejtësi të prerjeve të ulëta, të mesme dhe të 
larta.  Duke pasur parasysh përqindjen e madhe të volframit (W) i cili është mjaftë deficitarë dhe i 
shtrenjtë, janë bërë tentime që të prodhohen çeliqe me përmbajtje të dobët të këtij metali, të cilët 
në fillim nuk kanë qenë të suksesshëm, ndërsa sot te lloje të veçanta të çeliqeve shpejtprerëse 
përqindja e caktuar e volframit me sukses zëvendësohet me elemente tjera më pak deficitare. 

Kah vitet e njëzeta të shek. XX, si pengesë kryesore e shfrytëzimit të plotë të vetive të 
volitshme të çeliqeve shpejtprerëse ka qenë niveli i ulët teknik i makinave metalprerëse. Është 
paraqitur nevoja që makinat metalprerëse me fuqi dhe numër të rrotullimeve të vogël të 
zëvendësohen me të reja me karakteristika dinamike dhe eksploatuese më të mira.  

Konsiderohet se aplikimi i çeliqeve shpejtprerëse ka sjellë deri te kërcimi i parë në 
zhvillimin e teknologjisë bashkëkohore të përpunimit mekanik me prerje dhe zhvillimin e 
makinave metalprerëse. 

Zbulimi i çelikut shpejtprerës u ka dhënë mbështetje të madhe shumë hulumtuesve që në 
bazë të komponimit të elementeve të ndryshme të fitohen materiale për instrumente me veti 
fiziko-mekanike ende më të mira. 

Si rezultat i hulumtimeve të gjata janë fituar edhe metalet e para të forta. Teknologjia e 
përfitimit të metaleve të para të forta volfram-kobalt është bazuar në shkrirjen e komponentëve 
dhe derdhjen e masës së shkrirë e cila i është bashkuar trupit të instrumentit. Instrumentet prerëse 
të fituara kështu në fillim nuk kanë pasur veti shumë të mira prerëse nga çeliqet shpejtprerëse e 
me këtë edhe rentabiliteti i përdorimit praktik nuk ka qenë i kënaqshëm. Ndërrim rrënjësor në 
prodhimin e metaleve të forta është bërë kur teknologjia e shkrirjes ka kaluar në aplikimin e 
metodës së metalurgjisë së pluhurit me të cilën përpunohen pllakat prerëse me veti të larta fiziko-
mekanike. Teknologjia e metalurgjisë së pluhurit e përpunuar dhe e përsosur, shfrytëzohet edhe 
sot. 

Instrumentet prerëse me pllaka nga metalet e forta gradualisht kanë filluar të ngushtojnë 
përdorimin e çeliqeve shpejtprerëse. Nga metali i fortë në fillim janë përpunuar elementet prerëse 
të thikave për torno, pak më vonë frezat dhe alezatorët ndërsa me zhvillimin e teknologjisë së 
përpunimit të instrumenteve edhe instrumentet fazonike, instrumentet për përpunimin e 
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dhëmbëzoreve, përshkuesve etj. Metalet e forta të përfituara nga metalurgjia e pluhurit viteve të 
njëzeta të shekullit të kaluar janë prodhuar me sasi të mëdha. 

Në atë kohë metalet e forta të prodhuara me bazë të karbitit të volframit dhe kobaltit janë 
treguar të përshtatshëm për përpunimin e hekurit të derdhur por jo edhe të çelikut i cili përpunohej 
(deri kah mesi i viteve të tridhjeta) me instrumente nga çeliku shpejtprerës. 

Si rezultat i hulumtimeve të mëtutjeshme kah mesi i viteve të tridhjeta është përfituar 
metali i ri i fortë i cili përveç karbitit të volframit (WC) përmban karbit të titanit (TiC). Metalet e 
forta të këtilla volfram titanike, megjithatë, janë treguar të përshtatshëm për përpunimin e çelikut, 
por jo edhe të hekurit të derdhur. Ashtu që në atë kohë janë shfrytëzuar dy grupe të pllakave 
prerëse. Nga pllakat e metaleve të forta nga volframi janë punuar instrumente për përpunimin e 
hekurit të derdhur, ndërsa nga metalet me bazë volframi dhe karbitit të titanit janë punuar 
instrumentet prerëse për përpunimin e çelikut. 

Vetitë kryesore siç janë: fortësia, qëndrueshmëria, qëndrueshmëria në temperatura të larta, 
rezistenca në konsum etj. te metalet e forta janë më të volitshme në krahasim me çeliqet 
shpejtprerëse. Instrumentet me pllaka nga metali i fortë mund të përpunojnë çeliqe dhe hekur të 
derdhur me shpejtësi 2 deri 3 herë më të mëdha nga instrumentet prej çelikut shpejtprerës. Për 
shkak të kësaj përsëri është krijuar asi situate që parku ekzistues makinerik i makinave i dedikuar 
për punë me instrumente nga çeliqet shpejtprerëse paraqitej si pengesë për shfrytëzimin e aftësive 
të larta prerëse të instrumenteve nga metalet e forta. Kjo sjellë deri në një kërcimin e ri në lëmin e 
ndërtimit të makinave metalprerëse dhe teknologjisë së përpunimit mekanik  të pjesëve 
makinerike  ashtu që përsëri janë rritur shpejtësitë dhe fuqitë e makinave. Fillojnë të shfrytëzohen 
boshtet punuese edhe me 2000 rr/min dhe fuqi deri 15 kW, që ka sjellë në rritjen e dukshme të 
prodhueshmërisë dhe ekonomicitetit të përpunimit të metaleve me prerje. Në atë mënyrë janë 
shterur mundësitë e zhvillimit të mëtutjeshëm të përpunimit në bazë të materialeve të reja për 
instrumente me bazë metalike. 

Përkundër këtyre, hulumtimet janë drejtuar në zhvillimin e materialeve minerale për 
instrumente. Në vitet e dyzeta është prodhuar qeramika minerale, vetitë fiziko-mekanike të së 
cilës ua kanë tejkaluar atyre me bazë metalike. Qeramika minerale kryesisht dallohet me 
rezistenca të larta ndaj temperaturave dhe rezistencave ndaj konsumit, ndërsa qëndrueshmëria në 
përkulje është shumë e vogël (edhe deri 10 herë më e vogël nga çeliqet shpejtprerëse, ndërsa 3 - 4 
herë më e vogël nga metalet e forta). Qeramika minerale është treguar si material shumë i brishtë i 
prirë në thyerje. Prej qeramikës minerale punohen thikat të dedikuara për përpunim përfundimtar 
me shpejtësi të mëdha të prerjes.  

Me përpjekje që të arrihet deri te zgjidhja për rritjen e qëndrueshmërisë dhe zvogëlimin e 
brishtësisë së qeramikës minerale, me lidhjen e metaleve të caktuara me vështirësi të shkrirjes, 
është përfituar qeramika e re për instrumente prerëse e ashtuquajtur qeramika metalike. Është 
përfituar asi lloj i qeramikës metalike me qëndrueshmëri më të madhe dhe brishtësi më të vogël e 
cila me aftësitë prerëse i tejkalon materialet nga qeramika minerale. 

Diku kah vitet e pesëdhjeta, si rezultat i hulumtimeve të tjera është përpunuar teknologjia e 
përfitimit të diamantit sintetik i cili gjen aplikim në përpunimin e instrumenteve për retifikim. 
Pllakat retifikuese nga diamanti gjejnë aplikim të gjerë për mprehjen e instrumenteve nga metalet 
e forta si dhe për retifikimin e pjesëve nga materialet jo metalike (minerale). Instrumentet nga 
diamanti përdoren për përpunimin e metaleve të forta të cilat vështirë përpunohen dhe lidhjeve të 
aluminit për arritjen e kualitetit më të mire të sipërfaqeve të përpunuara. 
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Në kërkim për materiale prerëse ende më të përshtatshme N. E Filonenko vitet e 
gjashtëdhjeta ka përpunuar teknologjinë origjinale të përfitimit të materialit mineralo-sintetik nga 
bashkimi i azotit dhe borit të ashtuquajtur “elbor”. Elbori disponon me veti ende më të mira 
prerëse ashtu që pllakat retifikuese të përfituara nga ky material shfrytëzohen për përpunimin e 
çeliqeve me lidhje të larta termike të cilat zakonisht shfrytëzohen për përpunimin e instrumenteve 
prerëse ose instrumenteve matëse. Nga elbori punohen edhe thikat për përpunim me shpejtësi të 
larta prerëse (përpunim i pastër) edhe atë pjesëve nga hekuri i derdhur dhe çeliqet me lidhje të 
larta. 

Që përpunimi i instrumenteve nga diamanti sintetik dhe elbori të jetë rentabil dhe të fitohet 
kualiteti më i mire i  sipërfaqeve të  përpunuara kanë qenë të nevojshme makinat metalprerëse 
shumë të forta dhe precize te të cilat niveli i vibrimit (lëkundjeve) është shumë i vogël.  

Instrumentet të punuara nga materialet e reja për instrumente prerëse, gjatë regjimeve të 
larta të prerjes, punojnë në mënyrë stabile në makinat metalprerëse hapshpejta dhe të fuqishme, 
gjysmëautomatet, makinat me dirigjim numerik, automatet dhe linjat automatike. 

Me përsosjen e materialeve për instrumente, makinave metalprerëse si dhe 
konstruksioneve të reja të instrumenteve me gjeometri të ndryshme, dukshëm është shkurtuar 
koha e nevojshme për përpunim e me këtë edhe harxhimet e përpunimit me prerje krahas rritjes së 
prodhueshmërisë. Si ilustrim, në fig. 9 janë treguar lakoret e zvogëlimit të kohës së përpunimit 
dhe rritja e shpejtësive të prerjes gjatë përpunimit të çelikut Č1730 e cila është krijuar në periodën 
1900-1980 gjatë punës me instrumente nga çeliqet për instrumente, çeliqet shpejtprerëse, metalet 
e forta dhe metaleve të forta të shtresuara të prodhimit Widia. 
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Fig. 9. Shkurtimi i kohës së nevojshme të përpunimit e kushtëzuar me zhvillimin e materiale  

të ndryshme për instrumente prerëse në periudhën deri në vitin 1980 

 
Fushat e aplikimit të çdo lloji të materialit për instrumente varen nga shumë aftësi të cilat i 

definon numër i madh i faktorëve ndikues; duke filluar nga karakteristikat fiziko-mekanike 
(fortësia, qëndrueshmëria në nxehtësi, rezistenca në konsum, shtalbësia, rezistenca në ngarkesat 
mekanike dhe termike), të materialit dhe gjeometrisë së instrumentit, e deri te kushtet teknologjike 
të aplikimit të instrumenteve (karakteristikat e makinës – ngurtësisë, fuqisë, numrit të 
rrotullimeve, materialit të copës përpunuese, gjendja termike dhe kushteve tjera të përpunimit – 
regjimit të prerjes, kushtet e ftohjes etj.). Gjatë kësaj ekzistojnë fusha përkatëse të shfrytëzimit më 
ekonomik të materialeve të veçanta për instrumente, ashtu që ata në mes veti të plotësohen dhe tu 
përgjigjen pjesërisht fushave të përdorimit. 
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Në fig. 10 është paraqitur nomenklatura e materialeve për instrumente të renditura sipas 
parimit të varësive të traditës ndërmjet qëndrueshmërisë gjithnjë më të madhe ndaj konsumit ose 
rezistencave së nxehtësisë dhe qëndrueshmërisë së materialit. 

 
 

Fig. 10. Ndërvarësia e qëndrueshmërisë në konsum ose rezistencave ndaj nxehtësisë dhe 
qëndrueshmëria e disa materialeve të instrumenteve 

 

Çdo materiali për instrumente i përgjigjet fusha e tij specifike e aplikimit ndërsa njëri lloj 
vetëm e plotëson tjetrin. Kufijtë e fushave të aplikimit të çeliqeve shpejtprerëse, metaleve të forta 
dhe qeramikës ende nuk i mbulojnë njëra tjetrën e gjithashtu edhe materialet e reja për 
instrumente kanë fusha të kufizuara të aplikimit që është shumë e besueshme që ato do të 
plotësojnë e jo të ndryshojnë llojet kryesore të materialeve ekzistuese për instrumente. 

Nëse shqyrtohet aplikimi i tri llojeve ekzistuese të materialeve për instrumente në 
industrinë metalpërpunuese, atëherë çeliqet shpejtprerëse ende marrin pjesë me rreth 65%, metalet 
e forta me rreth 33% dhe qeramika për instrumente me rreth 2%. Megjithatë, nëse shqyrtohet 
vëllimi i gjithmbarshëm i materialit të larguar me prerje atëherë marrëdhëniet dukshëm 
ndryshojnë dhe përafërsisht sillen: metalet e forta – 70%, çeliqet shpejtprerëse – 26%, qeramika – 
4%, ndërsa pjesëmarrja e mbetur e materialeve tjera ende është e pa definuar. 

Zhvillimin modern i materialeve prerëse para së gjithash e karakterizon rëndësinë për 
aplikim maksimal të llojeve të materialeve të veçanta specifike e po ashtu edhe përpunimin e 
regjimeve optimale për materialet konkrete të përpunuara nga një anë dhe përfitimin e materialeve 
universale nga ana tjetër. Ashtu zhvillimi i çeliqeve shpejtprerëse shkon në drejtim të rritjes së 
rezistencës së konsumit dhe qëndrueshmërisë në nxehtësi përderisa krahas zhvillohen edhe metale 
të atilla të forta të cilat me rritjen e shtalbësisë u afrohen fushës së aplikimit të çeliqeve 
shpejtprerëse. 

Llojet e reja të metaleve të prodhuara dallohen me qëndrueshmëri të rritur në konsum në 
temperatura shumë të larta, pra ashtu në ndonjë mënyrë zvogëlojnë dallimin me qeramikën. Sa i 
përket qeramikës për instrumente, zhvillimi i saj shkon në drejtimin e krijimit të lidhjeve sa më të 
forta, të qëndrueshme dhe me shtalbësi duke iu afruar metaleve të forta. 
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4.1. Vetitë fiziko-mekanike të materialeve për instrumente prerëse 
 

Karakteristikat dalëse kualitative të procesit përpunues mund të përfitohen me aplikimin e 
instrumentit prerës me aftësi përkatëse prerëse të cilat mund të sigurohen vetëm në rastin nëse 
pjesa prerëse e tij është e punuar nga materiali i cili posedon një kompleks të vetive fiziko-
mekanike. Nga kompleksi i vetive të cilat janë të rëndësishme për materiale të instrumenteve 
veçohen: 

 fortësia; 
 qëndrueshmëria; 
 rezistenca ndaj nxehtësisë; 
 shtalbësia; 
 përçueshmëria e nxehtësisë; 
 koeficienti i fërkimit dhe 
 rezistenca në konsum. 
Fortësia. Që tehu prerës i instrumentit të mund të depërtojë në materialin përpunues duhet 

që para së gjithash të ketë fortësi të madhe. Fortësia e materialeve të instrumenteve është veti e 
çdo materiali gjatë përfitimit të tij, ndërsa mund të arrihet edhe me përpunim special plotësues. 
Ashtu disa instrumente më parë përpunohen me prerje e pastaj i nënshtrohen përpunimit termike, 
retifikimit dhe mprehjes. Me përpunim termik materialit dukshëm i rritet qëndrueshmëria dhe 
fortësia. Te instrumentet të përpunuara nga çeliku shpejtprerës puna më stabile dhe konsum më i 
vogël i tehut prerëse fitohet gjatë fortësisë  prej 64÷65 HRC. Gjatë fortësive më të vogla rritet 
konsumi i teheve prerëse ndërsa gjatë fortësive më të mëdha vjen deri te kërcitja e tehut prerës për 
shkak të brishtësisë së madhe. 

Metalet e forta, qeramika minerale dhe materialet sintetike për instrumente kanë fortësi të 
madhe e cila në masë të madhe e tejkalon fortësinë e çelikut me përpunim termik për instrumente. 
Varësisht nga fortësia e materialit të instrumentit, të njëjtit shfrytëzohen për përpunimin e 
materialeve me fortësi deri në kufirin e caktuar. Kështu mund të thuhet se çeliqet konstruktive me 
fortësi 30÷35 HRC me sukses përpunohen me instrumente nga çeliku për instrumente me fortësi 
63÷64 HRC,  d.m.th. gjatë raportit të dyfishtë të fortësisë. Çeliqet me përpunim termik me 45÷55 
HRC mund të përpunohen me metale të forta derisa kjo nuk është e mundur me çeliqe për 
instrumente. 

Qëndrueshmëria. Pasi që gjatë prerjes në pjesën prerëse të instrumentit ndikojnë forca 
mjaftë të mëdha duke krijuar sforcime të mëdha dhe të komplikuara, materiali i instrumentit duhet 
patjetër të ketë qëndrueshmëri përkatëse e cila e siguron instrumentin nga shkatërrimi. 

Nga të gjitha materialet të cilat shfrytëzohen për instrumente prerëse raport më të 
përshtatshëm të qëndrueshmërisë kanë çeliqet për instrumente te të cilat raporti i qëndrueshmërisë 
në përkulje dhe tërheqje është i barabartë me1,3÷1,6, ndërsa raporti i qëndrueshmërisë në shtypje 
dhe tërheqje është 1,6÷2,0. Vetitë e këtilla të çeliqeve për instrumente mundësojnë shfrytëzimin e 
suksesshëm të tyre gjatë përpunimit me ngarkesa të ndryshme dhe të komplikuara. 

Karakteristikë e metaleve të forta, qeramikës minerale dhe materialeve sintetike për 
instrumente dhe diamanteve është që të mund të durojnë sforcime të dukshme në shtypje derisa 
qëndrueshmëria e tyre në përkulje është shumë e vogël. Fusha e qëndrueshmërisë në tërheqje 
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megjithatë u është aq e vogël, ashtu që aspak nuk lejojnë përpunim me prerje te i cili në 
instrument paraqiten sforcimet në tërheqje. Shmangia e veprimit të sforcimeve në tërheqje te  
instrumentet nga këto materiale zakonisht bëhet me zgjedhjen e gjeometrisë përkatëse e cila krijon 
vetëm kushte për veprimin e sforcimit në shtypje. 

Pasi që në procesin e prerjes së metaleve lirohet sasi e madhe e nxehtësisë, në tehun prerës 
mbizotërojnë temperature shumë të larta të cilat sjellin në zbutjen e materialit dhe shpejtimit të 
konsumit. Nga ky shkak është me rëndësi që temperatura kritike e materialit të instrumentit prerës 
(temperatura gjatë së cilës vjen deri te rënia e dukshme e fortësisë) të jetë mundësisht sa më e 
madhe. 

Rezistenca e nxehtësisë. Është e njohur që materialet të cilat përdoren për instrumente 

prerëse e ruajnë fortësinë e tyre deri në temperaturën e caktuar (θk), e cila paraqet temperaturën 

kritike. Me nxehje deri te kjo temperaturë praktikisht nuk vjen deri te ndërrimi struktural i 

materialit. Megjithatë, gjatë nxehjes mbi temperaturën kritike në materialin për instrumente 

paraqiten ndryshime strukturale dhe në pajtime me këtë edhe zvogëlimi i fortësisë. Temperatura 

kritike (θk) deri te e cila nuk ndërron fortësia e materialit (ose ndërron pak) praktikisht përcakton 

vetinë e rezistencës së nxehtësisë. Materialet e ndryshme për instrumente kanë rezistenca të 

nxehtësisë të ndryshme të cilat sillen në kufij të gjerë (nga 220 deri 1800oC, duke shkuar prej 

çeliqeve karbonike nga materialet sintetike për instrumente). 

Në fig. 11 është dhënë ndryshimi i fortësisë  të më tepër llojeve të materialeve për instrumente 

prerëse me temperaturën. 

 
 
 

Fig. 11. Ndryshimi i fortësisë së materialeve të 
instrumenteve me temperaturën: 

 
1-çeliku karbonik për instrumente me Rm= 200KN/cm2; 2–
çeliku shpejtprerës me Rm = 400KN/cm2;  
3 – metali i fortë me Rm = 150KN/cm2;  
4- qeramika minerale me  Rm = 35KN/cm2 
 

 
Përçueshmëria e nxehtësisë. është gjithashtu një nga vetitë kryesore e materialeve për 

prerje. Me përmirësimin e kushteve të bartjes së temperaturës nga zona e prerjes (gjegjësisht nga 
pyka prerëse e tehut të tij) përmirësohen edhe karakteristikat e tij tribologjike, gjegjësisht aftësitë 
e prerjes. Gjatë kësaj temperaturat në sipërfaqet kontaktuese në instrumentin prerës do të jenë më 
të ulëta për aq sa sasi më e madhe nga pyka prerëse bartet përmes trupit të instrumentit prerës. 
Përçueshmëria e temperaturës së materialeve për instrumente para së gjithash varet nga përbërja 
kimike dhe nga temperatura e nxehjes. 
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Në fig. 12 janë dhënë varësitë e përçueshmërisë së temperaturës (λ) nga temperatura (θ) 
për disa lloje të çeliqeve shpejtprerëse, të fituara në mënyrë eksperimentale. Shihet se 
përçueshmëria e çeliqeve shpejtprerëse rritet me rritjen e temperaturës deri 650-750 oC, ndërsa bie 
me rritjen e mëtutjeshme të temperaturës. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 12. Varësia e përçueshmërisë së  nxehtësisë të çelikut shpejtprerës nga temperatura: 

       1-Č6880; 2- Č 9782; 3- Č 7680; 4- Č 6882 

 
Është vërtetuar se prezenca e volframit dhe vanadit në çelikun shpejtprerës zvogëlon 

përçueshmërinë e nxehtësisë, ndërsa titani molibdeni dhe kobalti e rrisin. Kjo gjithashtu vlen edhe 
për metalet e forta në përmbajtjen e të cilëve ka karbit titani. Ato kanë përçueshmëri më të madhe 
se sa metalet e forta të cilat përmbajnë vetëm karbit të volframit. 

Koeficienti i fërkimit të rrëshqitjes (μ) i metaleve konstruktive nëpër materialet për 
instrumente varet nga përbërja kimike dhe vetive fiziko-mekanike të elementeve kontaktuese dhe 
gjithashtu edhe nga sforcimet kontaktuese në sipërfaqet takuese dhe shpejtësisë së rrëshqitjes. Në 
procesin e prerjes së metaleve vlerat e sforcimeve normale në sipërfaqet kontaktuese të pykës 
prerëse të instrumentit janë shumë të larta. Nën veprimin e sforcimeve shumë të mëdha dhe forcës 
së rrëshqitjes, shtresat okside dhe të absorbuara në sipërfaqet takuese të instrumentit dhe copës 
përpunuese shkatërrohen. Për shkak të kësaj kushtet e veprimit reciprok të sipërfaqeve 
kontaktuese të pykës prerëse të instrumentit me materialin e përpunuar gjatë lubrifikimit 
joadekuat praktikisht u përgjigjen kushteve të fërkimit të jashtëm të thatë gjatë së cilës vlerat e 
koeficientit të fërkimit dukshëm rriten. Me krahasimin e lakoreve të varësive së koeficientit të 
fërkimit të thatë nga shpejtësia e rrëshqitjes (fig. 13) mund të vërehet se koeficienti i fërkimit gjatë 
kontaktit të çelikut me çelikun shpejtprerës (lakorja 1) është më i madh se koeficienti i fërkimit i 
metaleve të forta (lakorja 2). Koeficienti i fërkimit i metaleve të forta sipas hekurit të derdhur 
(lakorja 3) zvogëlohet në mënyrë monotone me rritjen e shpejtësisë. Pasi që forcat e fërkimit 
varen nga koeficienti i fërkimit atëherë ai dukshëm do të ndikojë në rezistencën e konsumit dhe në 
intensitetin e konsumit të instrumentit. 
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Fig. 13. Varësia e koeficientit të fërkimit nga shpejtësia e rrëshqitjes gjatë kontakti:  

1- çelikut shpejtprerës dhe çelikut; 2- metalit të fortë dhe çelikut;  
                 3- metalit të fortë dhe hekurit të derdhur 
 
Rezistenca në konsum është veti e materialit që shpreh aftësinë e tij që ti kundërvihet  

bartjes – konsumit nga ana e materialit të kundërtrupit. Konsumi i instrumentit prerës rrjedh gjatë 
tërë periodës së prerjes gjatë së cilës nga pyka prerëse bartet masë e caktuar  për shkak të së cilës 
vjen deri te ndërrimi i formës së saj. 

Rezistenca në konsum nuk është karakteristikë e përhershme por është funksion i kushteve 
të prerjes, i sforcimeve në sipërfaqet kontaktuese të pykës prerëse dhe shpejtësisë së rrëshqitjes. 

Në lidhje të drejtpërdrejtë me rezistencën në fërkim është qëndrueshmëria e instrumentit e 
cila është më e vogël për shpejtësi më të mëdha të prerjes dhe anasjelltas. P.sh. në fig. 14. është 
dhënë varësia e qëndrueshmërisë së instrumentit (T) dhe shpejtësisë së prerjes (V) gjatë 
përpunimit me instrumente prej materialit të ndryshëm. 

            Fig. 14. Varësia e qëndrueshmërisë të instrumenteve prerëse nga shpejtësia e prerjes 
 
 Duke kaluar nga çeliqet shpejtprerëse përmes metaleve të forta kah qeramika rriten 
fortësia dhe qëndrueshmëria në konsum me zvogëlimin e shtalbësisë (rritja e brishtësisë). Qëllimi 
është që te çeliqet shpejtprerëse të rritet rezistenca në konsum dhe qëndrueshmëria e nxehtësisë 
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ashtu që të rritet shpejtësia e prerjes në varësi të vlerës së saj te metalet e forta. Te metalet e forta 
pra, anohet kah rritja e shtalbësisë deri në vlerën e njëjtë me atë te çeliqet shpejtprerëse duke e 
rritur fortësinë dhe qëndrueshmërinë e nxehtësisë deri në kufi sa te qeramika. 
 
 

4.2 Çeliqet shpejtprerëse 
 
 Çeliqet shpejtprerëse janë çeliqe për instrumente me lidhje të larta të cilat përmbajnë 
përqindje më të madhe të elementeve të lidhura: volfram (W), molibden (Mo), vanad (V) dhe 
kobalt (Co). Karakteristikat themelore të çelikut shpejtprerës që përcaktojnë aftësinë prerëse të 
instrumenteve (fortësia dhe rezistenca në konsum gjatë temperaturës normale dhe të ngritur) varen 
nga përbërja kimike të strukturës së çelikut. Gjatë kësaj rezistenca në konsum në masë më të 
madhe varet nga përbërja, madhësia dhe shpërndarja e karbitit të elementeve të lidhura në 
strukturën e çelikut shpejtprerës. 

Prodhimi i çeliqeve shpejtprerëse bëhet me shkrirje në furra elektrike ndërsa përpunimi i 
mëtejmë i blloqeve të derdhura bëhet me farkëtim dhe rrokullisje. Nga copat e farkëtuara ose të 
rrokullisura instrumentet më tutje përpunohen më së shpeshti me mënyra të përpunimit me prerje 
krahas përpunimit termik i cili përbëhet nga një varg fazash: nxehja shumëshkallëshe, kalitja dhe 
lëshimi, pas së cilës kryhet përpunimi përfundimtarë me retifikim. Gjatë kësaj përpunimi termik 
dhe përpunimi përfundimtar me retifikim në shkallë të dukshme ndikojnë në kualitetin e 
instrumentit. Mënyra e përpunimit të instrumenteve nga çeliku shpejtprerës me derdhje (pa 
përpunim paraprak me prerje) zbatohet te përpunimi i instrumenteve të cilët punojnë në kushte të 
vështira dhe nuk ka rendësi praktike të madhe. 

Megjithatë, në kohë të fundit është punuar intensivisht në zhvillimin e teknologjisë së 
prodhimit të çeliqeve shpejtprerëse me metalurgjinë e pluhurit. Te kjo mënyrë pluhuri shtypet dhe 
sinterohet në blloqe të cilat më tutje përpunohen me deformim. Nga copat përgatitore të përfituara 
kështu, instrumentet punohen me mënyrat e përpunimit me prerje me përpunim plotësues termik 
dhe përpunim përfundimtar me retifikim. 

 
 

4.2.1 Çeliqet shpejtprerëse të përfituara me mënyrën konvencionale 
 
Si rezultat i zhvillimit, sot në përdorim është një numër i madh i çeliqeve shpejtprerëse të 

kualiteteve të ndryshme të cilat dallohen sipas përmbajtjes së elementeve themelore të lidhura dhe 
karbonit, ndërsa përmbajtja e kromit (Cr) përafërsisht është e njëjtë. 

Të gjitha çeliqet shpejtprerëse sipas përmbajtjes së elementeve të lidhura mund të renditen 
në katër nëngrupe: 

 çeliqet shpejtprerëse me 18% W, me dhe pa përmbajtje të kobaltit; 
 çeliqet shpejtprerëse me 12% W dhe me përmbajtje të rritur të V dhe Co; 
 çeliqet shpejtprerëse me rreth 5% W dhe me përmbajtje të rritur të Mo dhe Co; 
 çeliqet shpejtprerëse me 2% W dhe me përmbajtje të lartë të Mo dhe me përmbajte të 

rritur të Co. 
Shpeshherë klasifikimi i çeliqeve shpejtprerëse bëhet sipas volframit, molibdenit, vanadit dhe 
kobaltit, edhe pse kjo ndarje nuk është plotësisht e arsyeshme. 
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Në Tabelën 1 janë dhënë grupet themelore të çeliqeve shpejtprerëse të cilat përdoren në 
vende të ndryshme, me përmbajtje themelore të elementeve të lidhura dhe përparësive gjatë 
përdorimit. 
 

 
       Tabela 1. Grupet kryesore të çeliqeve shpejtprerëse dhe përbërja e tyre kimike 

Grupi i 
çeliqev

e 

Llojet e çeliqeve Përbërja kimike në (%) 
Kushtet 

e përpunimit 

DIN JUS GOST C Cr W Mo V Co 
  i 

mesë
m 

i 
rendë 

 
18% W 

S18-0-1 
Č688

0 
R 18 0,75 4,2 18 - 1 - + - 

S18-1-2-
5 

Č698
0 

R18F2
K5 

0,8 4,2 18 0,85 1,5 
4,7
5 

- + 

S18-1-2-
10 

Č978
2 

- 0,75 4,2 18 0,85 1,5 9,5 - + 

 
12% W 

 

S12-1-2 
Č688

2 
- 0,9 4,2 12 0,85 2,5 - - + 

S12-1-4 
Č688

1 
R14F4 1,25 4,2 12 0,85 3,75 - - + 

S12-1-4-
5 

Č978
1 

R10F5
K5 

1,4 4,2 12 0,85 3,75 
4,7
5 

- + 

S12-1-2-
5 

Č688
1 

R9F2K
5 

0,8 4,2 12 1,25 1,85 
4,7
5 

- + 

6% W 
+ 

5% Mo 

S-3-3-2 
Č878

0 
- 0,95 4,2 3 2,75 2,5 - + - 

S-6-5-2 
Ç768

0 
P6M3 0,85 4,2 6,5 5 1,9 - + - 

S-6-5-2-
5 

Č978
0 

- 0,85 4,2 6,5 5 1,9 
4,7
5 

+ + 

S10-4-3-
10 

Č978
3 

- 1,2 4,2 10 4 3,25 
10,
5 

       - ++ 

2% W 
+ 

9% Mo 

S2-9-1 
Č788

0 
- 0,82 3,85 1,75 8,6 1,15 -  - + 

S2-9-2-8 -- - 0,9 4 1,75 8,5 2 
8,2
5 

 - ++ 

S2-9-2-5 -- - 0,95 4 1,75 8,5 2 
4,7
5 

 - + 
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Zhvillimi i çelikut shpejtprerës pas luftës së dytë botërore ka shkuar kryesisht në drejtim të 
zvogëlimit të W dhe rritjes së Mo dhe Co. Llojet e veçanta të çeliqeve shpejtprerëse kanë edhe 
fushën e tyre për aplikim; çeliqet shpejtprerëse nga volframi përdoren, të themi, për instrumente 
me ngarkesa normale, çeliqet nga molibdeni kanë shtalbësi të rritur prandaj aplikohen te 
instrumentet për përpunim me ndërprerje, çeliqet nga vanadi kanë rezistencë të rritur në konsum 
gjatë temperaturave të rritura dhe aplikohen te instrumentet të cilët punojnë më shpejtësi të mëdha 
të prerjes gjatë përpunimit përfundimtarë, ndërsa çeliqet nga kobalti posedojnë qëndrueshmëri më 
të madhe të nxehtësisë prandaj janë të përshtatshëm për instrumente më shumë të ngarkuara. 

Çeliqet me përmbajtje të madhe të W dhe Co kanë shtalbësi dhe fortësi të ndryshme në 
krahasim me çeliqet që kanë përmbajtje të rritur të Mo çka qartë shihet nga diagrami i varësisë së 
shtalbësisë dhe fortësisë të disa çeliqeve shpejtprerëse të dhënë në fig. 15. 

Në vetitë e çeliqeve shpejtprerëse ndikim të rëndësishëm ka edhe përmbajtja e karbonit. 
Me hulumtime të cilat janë bërë në kohë të fundit është treguar se me shtimin e papërcaktuar të 
karbonit (për rreth 0,1%) çelikut shpejtprerës i rritet fortësia dhe qëndrueshmëria ndaj nxehtësisë 
me zvogëlim të papërcaktuar të shtalbësisë. Gjatë kësaj fitohet edhe rezistencë më e madhe e 
konsumit dhe qëndrueshmëri e instrumentit. Megjithatë, me rritjen e përmbajtjes së karbonit 
fitohet përpunueshmëri më e keqe, veçanërisht gjatë retifikimit të çelikut kur edhe vjen deri te 
mundësia e paraqitjes së defekteve gjatë retifikimit. Çeliqet shpejtprerëse me përmbajtje të rritur 
të elementeve të lidhura (veçanërisht V dhe Co) sikurse sipas rregullës janë më të ndjeshëm në 
ndryshimin e kushteve të përpunimit termik dhe vështirë përpunohen me retifikim. 
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           Fig. 15. Varësia e shtalbësisë së çeliqeve shpejtprerëse nga fortësia 
 

 Gjatë shfrytëzimit të instrumenteve nga çeliku shpejtprerës kushtet e prerjes duhet të 
zgjidhen ashtu që topitja e instrumenteve paraqitet për shkak të konsumit nëpër sipërfaqen e 
prapme dhe të përparme e jo të humbet aftësia e prerjes gjatë rënies së fortësisë së materialit të 
instrumentit (tejnxehja e instrumentit), d.m.th. temperaturat në zonën e prerjes duhet të jenë nën 
zonën e lëshimit. 

Nga ana tjetër duhet të punohet me ngarkesa termike maksimale të lejuara të instrumentit, 
d.m.th. me shpejtësi të prerjes maksimale të lejuar ashtu që të mund të largohemi krijimit të 
rritjeve në instrument e me këtë edhe paraqitjes së konsumit adeziv dhe kërcitjes eventuale të 
tehut prerës. 
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Pasi që çeliqet shpejtprerëse relativisht mirë përpunohen dhe kanë shtalbësi të kënaqshme, 
lejojnë mprehjen e instrumentit me kënde të mëdha të përparme dhe rrumbullakim të vogël të 
tehut prerës që siguron zvogëlimin e rezistencave të prerjes dhe mundëson përpunimin e pjesëve 
me ashpërsi të vogël. Mprehtësia e madhe e tehut prerës dhe prirja e vogël në kërcitje i bëjnë 
instrumentet nga çeliku shpejtprerës më të përshtatshëm për përpunim të pastër si dhe për 
përpunim në makina me ngurtësi më të vogël. 

Përdorim më të madh instrumentet nga çeliqet shpejtprerëse gjejnë gjatë përpunimit të 
metaleve të ngjyrosura dhe masave plastike, çeliqeve austenite dhe lidhjeve tjera speciale si dhe 
materialeve të cilat vështirë përpunohen (çeliqet shpejtprerëse me prodhueshmëri të rritur  të cilët 
përmbajnë përqindje të madhe të elementeve të lidhura). Përparësi të veçantë për shkak të 
përpunueshmërisë së mirë dhe shtalbësisë kanë çeliqet shpejtprerëse te punimi i instrumenteve 
fazonike – të profiluara si dhe te instrumentet me dimensione të vogla siç janë puntot, alezatorët, 
etj. 

Për përfitimin e vetive më të mira çeliqet shpejtprerëse u nënshtrohen mënyrave të 
ndryshme te përpunimi termokimik prej të cilave më tepër aplikohet nitrimi. 

Kualiteti i çeliqeve shpejtprerëse në të shumtën varet nga përpunimi termik (kalitja dhe 
lëshimi) gjatë së cilës shumë me rëndësi është se si do të jetë renditja e karbitit si dhe madhësia e 
kokrrës së austenitit dhe përmbajtja e tij e mbetur. Gjatë kësaj renditja e karbitit të disa metaleve, 
veçanërisht te çeliqet shpejtprerëse nga molibdeni, mund të rregullohet me sukses. 

Disa firma te çeliqet shpejtprerëse kanë filluar të bartin shtresa të materialeve të forta për 
tu shfrytëzuar njëkohësisht shtalbësia e lartë e tyre. Megjithatë, këto instrumente nuk kanë gjetur 
përdorim të gjerë. 

 
 

4.2.2 Çeliqet shpejtprerëse të fituara me metalurgjinë e pluhurit 
 

 Në vitet e fundit shumë prodhues kanë punuar mjaftë në përfitimin e teknologjisë së 
përpunimit të çeliqeve shpejtprerëse me mënyrën e teknologjisë së pluhurit. Çeliqet e përfituar në 
këtë mënyrë dallohen veçanërisht me homogjenitet të lartë dhe me strukturë të imët të kokrrizave, 
kanë shpërndarje të barabartë të kristaleve të imta, renditje të njëjtë të karbitit, që si pasojë të kësaj 
kanë deformime më të vogla pas përpunimit termik dhe retifikimit. Është treguar se vetitë 
përkatëse të çeliqeve shpejtprerëse të fituara me metalurgjinë e pluhurit sjellin dukshëm rritjen e 
qëndrueshmërisë së instrumentit. Njëkohësisht është treguar se të gjitha çeliqet e fituar me këtë 
mënyrë nuk kanë gjithnjë përparësi ndaj çeliqeve të fituar me mënyrën konvencionale dhe me 
përmbajtje të njëjtë. 

Sipas rezultateve të hulumtimeve të kryera viteve të fundit është treguar që në aftësinë 
prerëse dhe qëndrueshmërinë e instrumentit nga çeliqet shpejtprerëse të fituara me mënyrën e 
metalurgjisë së pluhurit ndikim shumë të madh kanë temperaturat e kalitjes dhe poroziteti i 
strukturës si pasojë e shkurtimit të pamjaftueshëm pas sinterimit. Gjatë kësaj është vërtetuar se 
madhësia e kokrrave të karbitit shpejt rritet gjatë tejkalimit të temperaturës së caktuar të kalitjes e 
cila varet nga përbërja kimike e çelikut, ashtu që në konsumin e përgjithshëm pjesa më e madhe 
është për shkak të kërcitjes (plasaritjes-konsumit) së grimcave të tehut prerës. Kjo veti është edhe 
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një nga arsyet pse këto çeliqe nuk kanë përparësi ndaj çeliqeve shpejtprerëse të fituara me 
mënyrën konvencionale. 

Përparësi të veçantë, çeliqet shpejtprerëse të fituar me mënyrën e metalurgjisë së pluhurit 
kanë te përpunimi i instrumenteve me forma të komplikuara të cilat më lehtë përpunohen për 
shkak të përpunueshmërisë më të mire dhe gabimeve më të vogla gjatë përpunimit termik. 

 
 

4.3 Metalet e forta 
 
Metalet e forta për instrumente prerëse fitohen me anë të presimit të përzierjes së pluhurit 

të karbitit WC, TiC, TaC, NbC dhe kobaltit Co si mjet lidhës dhe me sinterim në atmosferë 
mbrojtëse ose vakum në temperaturë prej 1300÷1600 oC. Përmbajtja e karbitit në metalet e forta 
sillet në kufijtë prej 80÷95 % dhe kobaltit 5÷20 %.  

Vetitë fiziko-mekanike të metaleve të forta (fortësia, shtalbësia, qëndrueshmëria e 
nxehtësisë, rezistenca në konsum etj.) mund të ndryshohen në kufi relativisht të gjerë dhe 
kryesisht varen nga përmbajtja dhe struktura e metalit të fortë. Disa veti janë të varura ndërmjet 
veti. Ashtu të themi gjatë rritjes së fortësisë bien shtalbësia dhe anasjelltas. Vetitë e metaleve të 
forta gjatë prodhimit të tyre rregullohen sipas kushteve të punës në të cilat ato duhet të prejnë. 

Në tabelën 2 është dhënë varësia e vetive të metaleve të forta të cilat e kushtëzojnë 
aftësinë prerëse të instrumentit në varësi të përmbajtjes së tyre. 

 
Tabela. 2. Vetitë e metaleve të forta të kushtëzuara nga përbërja e tyre 

REZISTENCA NË: 
Aq më i madh është për sa 

është përmbajtja më e 
madhe: 

Aq më i madh është për sa 
është përmbajtja më e 

vogël: 
konsum në sipërfaqen e 

prapme 
WC Co, TiC, TaC 

konsum në sipërfaqen e 
përparme 

TiC, TaC Co 

oksidim të tehut ndihmës TiC, TaC  
paraqitjen e rritjeve në tehun 

prerës 
TiC  

sforcime të ndryshme termike  TaC (TiC+TaC)  
sforcime goditëse Co TiC, TaC 
deformim plastik  Co 

 
Sot në përdorim janë numër i madh i metaleve të ndryshme të forta. Zgjedhja e llojit të 

metaleve të forta për kushte konkrete të prerjes bëhet duke kërkuar kompromis në mes të 
rezistencës së lartë në konsum dhe shtalbësisë si dy veti më kryesore. 

Kryesisht metalet e forta  mund të ndahen në dy grupe: WC–Co (volfram - kobaltike) - të 
cilat shfrytëzohen gjatë përpunimit të materialeve të forta dhe të brishta te të cilat kryesisht 
formohet ashkla e shkëputur (giza e hirtë dhe materiale të ngjashme); dhe WC-TiC(TaC)-Co 
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(volfram - titan - kobaltike) të cilat aplikohen gjatë përpunimit të materialeve me shtalbësi më të 
madhe te të cilat formohet ashkla shiritore (çeliqet etj.). 

Materialet e forta me bazë volfram karbiti (grupi i parë) kanë shtalbësi më të madhe 
mirëpo rezistencë në nxehtësi diçka më të vogël. 

Duke iu falënderuar ndikimit të TiC dhe TaC grupi i dytë i metaleve të forta ka rezistencë 
me të madhe në konsum (sidomos në sipërfaqen e përparme), prirje më të vogël në ngjitje të 
ashklës dhe rezistencë në nxehtësi më të madhe. Ndikimi i disa komponentëve të veçanta në 
përmbajtjen e metaleve të forta në vetitë fiziko - kimike  dhe vetive tjera është shumë i 
komplikuar për të cilat në literaturë mund të gjinden shumë të dhëna. 

Si pasojë e zhvillimit të metaleve të forta sot në përdorim janë numër i madh me 
përmbajtje dhe veti të ndryshme. Të gjitha metalet e forta klasifikohen sipas standardit ISO në tri 
grupe në varësi të materialit përpunues për të cilin janë të dedikuar: grupi P: (P01,P10, P20, P25, 
P30, P40 dhe P50); grupi K, (K01, K05, K10, K20, K30 dhe K40) dhe grupi M, (M10 deri M40). 
Grupi P i përgjigjet grupit WC – Co ndërsa grupi K i përgjigjet grupit WC- TiC – Co të metaleve 
të forta, ndërsa grupi M është universal, d.m.th. kalimtar. Metalet e forta të grupit P shfrytëzohen 
për instrumente për përpunimin e të gjitha llojeve të çeliqeve, çelikut të derdhur gizës së pjekur (e 
temperuar) edhe atë për prerje të pandërprerë. Instrumentet nga metalet e forta të grupit K 
përdoren për përpunimin e gizës së hirtë dhe gizës së pjekur ku gjatë përpunimit paraqitet ashkla e 
shkëputur, për përpunimin e çeliqeve të kalitura dhe jometaleve. Grupi M është dedikuar 
instrumenteve për përpunimin e çelikut, çelikut të derdhur, çeliqeve me mangan, gizës së hirtë, 
gizës së pjekur etj. 

Zhvillimi i mëvonshëm i metaleve të forta ka lëvizur në drejtim të rritjes së rezistencës në 
konsum gjatë temperaturave të ngritura, e cila është e nevojshme gjatë fazës përfundimtare me 
shpejtësi të mëdha. Si rezultat i zhvillimit janë krijuar metalet e forta me përmbajtje të rritur të 
TiC dhe TaC. Përveç kësaj janë zhvilluar metalet e forta me shtalbësi të rritur dhe rezistencë ndaj 
ngarkesave goditëse për kushte të prerjes së ndërprerë (frezimi ballor, përpunim i vrazhdë, 
përpunim në torno, zdrukthim etj.) të cilët përmbajnë përqindje të lartë të kobaltit dhe kanë 
strukturë të imët. 

Si pasojë e kërkimit të kompromisit ndërmjet rezistencës së lartë në konsum dhe 
shtalbësisë, viteve të fundit është bërë zhvillim intensiv në lëmin e prodhimit të metaleve të forta 
me qëllim të përmirësimit të marrëdhënies së fortësisë dhe shtalbësisë dhe zvogëlimit të numrit të 
llojeve të duhura të metaleve të forta. Kështu janë zhvilluar lloje të metaleve të forta me 
përmbajtje të lartë të TiC (pa WC) me Mo dhe Ni si metale lidhëse. Fortësia e lartë, shtalbësia e 
kënaqshme duke iu falënderuar përmbajtjes së lartë të metaleve lidhëse, prirje e vogël për 
formimin e rritjeve në instrumente dhe qëndrueshmëri të lartë, paraqesin karakteristikat themelore 
të këtyre metaleve të forta. Kësi lloj i metaleve të forta rekomandohen për instrumente gjatë 
përpunimit të çeliqeve karbonike dhe konstruktive dhe çeliqeve të lidhura me shpejtësi për rreth 
50 – 100 m/min më të mëdha në marrëdhënie me metalet e forta P10. Megjithatë, nuk janë të 
përshtatshëm për përpunimin e çeliqeve me lidhje të larta gjatë përpunimit e të cilave konsumi 
adeziv është intensiv. 
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4.3.1. Metalet e forta të shtresuara 

 
Përparim i madh në zhvillimin e metaleve të forta është arritur me përvetësimin e mënyrës 

së shtresimit të pllakave me prerje të shumëfishta të metaleve të forta me të cilat praktikisht deri 
diku dilet nga “gërshërët” e vetive të kundërta (shtalbësisë dhe rezistencës në konsum) të 
metaleve të forta konvencionale. Me mënyrën e shtresimit mundësohet mbajtja e shtalbësisë së 
bërthamës së pjesës prerëse me rritjen e fortësisë sipërfaqësore. 

Mënyra e shtresimit bazohet në veshjen e pllakës bazë me shtresë titan karbitit (TiC), titan 
nitrid (TiN), titan karbonitrid Ti(C,N) ose qeramikë (Al2O3), fig. 16. 

 
 

 

 

Fig. 16. Prerja e pllakës së shtresuar: (1 – shtresa e fortë,  

2- shtresa kaluese, 3 – pllaka bazë) 

 
 
Pllakat e shtresuara të fituara kështu nga metali i fortë kanë fortësi më të madhe dhe 

qëndrueshmëri më të mirë të nxehtësi, koeficient të fërkimit më të vogël dhe rezistencë më të 
madhe në konsum e me këtë edhe qëndrueshmëri më të madhe ndaj pllakave të pa shtresuara të 
metaleve të forta. Gjatë qëndrueshmërisë së njëjtë është e mundur të prehet më shpejtësi të mëdha 
me çka arrihet dhe prodhueshmëri më e madhe e përpunimit. Pllakat e shtresuara janë më 
universale sepse një pllakë e këtillë mund ti zëvendësojë disa konvencionale. 

Procesi i filluar  i zhvillimit të pllakave të shtresuara vazhdon edhe sot ashtu që shumë 
prodhues të metaleve të forta kanë prodhuar numër të madh të pllakave të ndryshme të shtresuara 
me TiC, TiN, me sasi më të vogla të titankarbohidridit dhe Al2O3.  

Aftësia e prerjes së pllakave të shtresuara të metaleve të forta varet nga kualiteti i pllakave 
bazë, karakteristikat e shtresës së fortë dhe fortësia e lidhjes së sajë me pllakën bazë. Gjatë kësaj 
është me rëndësi që pllaka bazë përmban shtalbësi të mirë ndërsa shtresa e fortë veti të mirë 
difusive në marrëdhënie me pllakën bazë, fortësi të madhe dhe rezistencë në konsum. 

Pllakat e para të shtresuara kanë qenë me shtresë TiC e cila është shtresuar në pllakë të 
materialit të fortë me kualitete standarde. Këto i karakterizon ekzistenca e shtresës shumë të 
ashpër dhe të fortë (e ashtuquajtur eta-fazë e krijuar me karbonizimin e sipërfaqes së pllakës bazë 
në procesin e shtresimit) e cila ka sjellë deri te ndarja e shtresës së fortë. Këto kanë qenë pllakat e 
shtresuara të ashtuquajtura gjenerata e parë. 

Pllakat e gjeneratës së dytë kanë qenë pa eta-fazë të shtresuara me TiC ose TiN, ndërsa 
pllakat e gjeneratës së tretë janë të shtresuara me shumë shtresa. 

Shtresa e TiC ka fortësi më të madhe (rreth 3200 kN/cm2) në marrëdhënie me shtresën e 
TiN (rreth 2450 kN/cm2) prandaj edhe rezistencën në konsum e ka më të madhe. Shtresa TiC 
njëkohësisht dallohet me lidhshmëri të fortë me pllakën bazë. Kjo për shkak se TiN e karakterizon 
inertësia më të madhe në marrëdhënie me metalet e forta çka kushtëzon koeficient më të vogël të 
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fërkimit dhe aftësi më të vogël për formimin e rritjes në sipërfaqen e përparme. Sipas kësaj, edhe 
pranë fortësisë më të vogël të pllakës me TiN më pak konsumohen nëpër sipërfaqen e përparme. 
Nga ana tjetër te pllakat të shtresuara me TiC konsumi është më i vogël nga sipërfaqja e prapme. 

Trashësia e shtresës së fortë e cila shtohet në pllakën bazë duhet patjetër të jetë e vogël, 
përndryshe qëndrueshmëria lidhjes me pllakën është e dobët dhe shtresa shkëputet. Te shtresimi 
me TiC trashësia e shtresës duhet të jetë në kufij nga 3÷7μm, ndërsa te pllakat të shtresuara me 
TiN mund të shkohet me trashësi më të madhe të shtresës (8÷12 μm). 

Gjatë prerjes relativisht shpejt vjen deri te depërtimi i shtresës në sipërfaqen e prapme 
ndërsa shtresa e fortë në sipërfaqen e përparme ngadalë konsumohet (fig. 17). Pas depërtimit të 
shtresës së fortë në sipërfaqen e përparme paraqitet konsumi i pllakës bazë por me intensitet të 
ngadalësuar. 

 
Fig. 17. Pamja e zonës së konsumit të pllakës së shtresuar të metalit të fortë 

 
 Rritja e qëndrueshmërisë së instrumentit me pllaka të shtresuara të metalit të fortë varet 
nga kualiteti i pllakës bazë, trashësisë dhe kualitetit të shtresës së fortë dhe kushteve të 
përpunimit, në rend të parë nga materiali i përpunimit. Në literaturë mund të gjinden të dhënat e 
rritjes së qëndrueshmërisë së pllakave të shtresuara në marrëdhënie me të pa shtresuarat për 3÷6 
herë (më të mëdha te përpunimi i gizës së hirtë ndërsa më të vogla te përpunimi i çelikut). 

Për ilustrim, në fig. 18 janë të treguara drejtëzat T – V për rastin e përpunimit të gizës së 
hirtë (a) me pllakat K10 dhe K10+TiC,  gjegjësisht përpunimi i çelikut (b) me pllakat P10, P25 
dhe P25+TiC. 

Nga figura shihet se te përpunimi i gizës së hirtë rritja e qëndrueshmërisë së pllakave të 
shtresuara është rreth 6 herë ndërsa te përpunimi i çelikut rreth 3 herë. 
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Fig. 18. Drejtëzat T-V për rastin e përpunimit me pllaka të shtresuara  

dhe të pa shtresuara të metalit të fortë: 
(γ = 6o, α = 5o, λ = 0o, χ= 70o, ε = 90o, r = 0,8mm) 
a) përpunimi i gizës së hirtë, b) përpunimi i çelikut 

 Pllakat e shtresuara me TiC rekomandohen për përpunimin me hapa prej 0,1÷0,8 mm/rr 
dhe nuk janë të përshtatshme për përpunim me hapa më të vegjël për shkak të rrumbullakimit të 
tehut prerës. Më efikase janë gjatë përpunimit të çeliqeve konstruktive të pa lidhura. 

 Përparim të konsiderueshëm në teknologjinë e shtresimit të pllakave nga metalet e forta 
është bërë me aplikimin e shtresimit shumë shtresor me titankarbonitrit Ti (C,N) me çka janë 
bashkuar vetitë e mira të këtyre dy shtresave të forta – rezistenca e mirë e konsumit në sipërfaqen 
e përparme të shtresës TiN, gjegjësisht në sipërfaqen e prapme të shtresës TiC. Pllakat e 
shtresuara me titankarbonitrit kanë disa shtresa me përmbajtje të ndryshme të TiC dhe TiN; 
drejtpërdrejtë në pllakën bazë gradualisht rritet pjesa e TiN ashtu që shtresa sipërfaqësore e TiN  
është e pastër e cila siguron konsum më të vogël në sipërfaqen e përparme. 

Trashësia e përgjithshme e të gjitha shtresave është në kufijtë 10÷12 μm. 
Qëndrueshmëria e pllakave me shtresim të shumë shtresor është shumëfish më e madhe 

nga qëndrueshmëria e pllakave të pa shtresuara.  

Pllakat nga metalet të forta shtresohen edhe me qeramikë minerale  (Al2O3). Te ato shtresa 
e fortë përbëhet nga shtresa TiC me trashësi rreth 4 μm e shtresuar në pllakën bazë (për shkak të 
lidhjeve më të mira difusive të TiC me pllakën bazë) dhe shtresës Al2O3 me trashësi rreth 2 mm. 
Kështu pllakat e shtresuara nga metali i fortë dallohen me rezistencë të sipërfaqes në konsum në 
sipërfaqen e përparme për shkak të koeficientit më të vogël të fërkimit dhe përçueshmërisë më të 
mirë të nxehtësisë të shtresës së fortë.  

Përparësia e madhe e pllakave të shtresuara nga metali i fortë është në atë që me ato mund 
të përpunohen materiale të ndryshme me çka zvogëlohet numri i nevojshëm i llojeve të metaleve 
të forta për kryerjen e përpunimit të materialit të caktuara. Nga këto shkaqe prodhuesit e mëdhenj 
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botërorë të metave të forta sugjerojnë pllakat e tyre të shtresuara si ndërrim me gati të gjitha 
pllakat të metaleve të forta me kualitete standarde sipas ISO. 
 
 

4.4. Qeramika për instrumente prerëse  
 

Qeramika për instrumente është si material për instrumente prerëse dhe ka filluar të 
shfrytëzohet duke filluar nga vitet e pesëdhjeta të shekullit të kaluar edhe atë kryesisht për 
përpunim përfundimtar në tornot ku aplikohen shpejtësitë e mëdha të prerjes. 

Prodhimi i qeramikës për instrumente prerës bëhet me aplikimin e metodës së presimit të 
pluhurit të alumin oksidit (Al2O3) me shtesë të oksidit dhe karbitit të ndonjë metali me sinterim 
plotësues në temperaturë prej 1600 – 1800 oC. Në këtë mënyrë fitohen pllakat me shumë tehe 
prerëse të formave të ndryshme të cilat në mënyrë mekanike përforcohen në instrument. 

Kryesisht aplikohen dy lloje themelore të qeramikës për instrumente: qeramika minerale 
(qeramikë e pastër ose qeramikë okside) dhe qeramika metalike (qeramikë e përzier ose 
qeramika oksido-karbite). 

Qeramika minerale përbëhet nga Al2O3 i pastër (rreth 99%) me shtesë të oksidit të 
magnezit (MgO) ose oksidit të kromit (Cr2O3) për shkak të pengimit të rritjes së kokrrës gjatë 
procesit të sinterimit dhe mund të dallohet nga ngjyra e bardhë. 

Qeramika metalike përmban rreth 60% Al2O3 dhe deri 40% karbit volframi (WC), 
molibden (Mo2C) ose titan karbit (TiC),  për shkak të së cilës ka ngjyrë të zezë. 

Përparësitë kryesore të qeramikës për instrumente në marrëdhënie me metalet e forta janë: 
fortësia dukshëm më e madhe, qëndrueshmëria më e madhe e nxehtësisë dhe rezistenca më e 
madhe ndaj konsumit. E metë e madhe është se ka shtalbësi dukshëm më të vogël (brishtësi 
më të madhe) dhe qëndrueshmëri në përkulje e cila është 2÷4 herë më e vogël se sa te metalet 
e forta. 

Për krahasim, në Tabelën 3 janë dhënë disa karakteristika fiziko-mekanike të metaleve të 
forta dhe qeramikës për instrumente. 
  Tabela 3. Karakteristikat themelore fiziko-mekanike të metaleve të forta dhe qeramikës 

Karakteristikat Metalet e 
forta 

Qeramika për instrumente 
Qeramika 
minerale 

Qeramika 
metalike 

Fortësia HV në 20oC 1300 – 2000 2400 3000 
Qëndrueshmëria në përkulje 

kN/cm2 80 – 120 50 – 60 60 – 70 

Temperatura e zbutjes oC 1100 – 1200 1500 1300 
Koef. i përçueshmërisë  së 

nxehtësisë 
0.04 – 0.19 0.05 0.09 
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Pllakat prerëse nga qeramika për shkak të shtalbësisë së vogël janë të ndejshme në 

ngarkesa goditëse dhe sforcimeve të ndryshueshme termike prandaj edhe nuk shfrytëzohen te 
instrumentet për prerje të ndërprerë siç është frezimi, zdrukthimi etj. Përdorimi racional i 
qeramikës prerëse realizohet te përpunimi me tornim edhe atë në makina me ngurtësi të rritur.  

Shtalbësia e qeramikës dukshëm varet nga struktura dhe madhësia e kokrrës prandaj me 
qëllim të zvogëlimit të madhësisë së kokrrës në kohë të fundit i kushtohet rëndësi të madhe që ka 
sjellë deri te ajo që shtalbësia është rritur ndërsa qëndrueshmëria në përkulje nga 35 kN/cm2 është 
rritur në 60÷70 kN/cm2. 

Zvogëlimi i madhësisë së kokrrës dhe zmadhimi i qëndrueshmërisë në përkulje ka shkuar 
shkallë shkallë, ndërsa kjo ka sjellë deri te rritja e dukshme e aftësisë prerëse të qeramikës. Në fig. 
19 është treguar rrjedha e thjeshtësuar e zvogëlimit të madhësisë së kokrrës (a) dhe rritja e 
qëndrueshmërisë në përkulje (b) në periudhën 1957 -1972 te llojet e ndryshme të qeramikës për 
instrumente. 

Zvogëlimi i brishtësisë dhe ndjeshmëria në sforcimet e ndryshueshme termike kanë 
mundësuar përdorimin e qeramikës edhe te prerja me ndërprerje te disa instrumente. 

Pllakat qeramike rrotulluese më tepër aplikohen gjatë përpunimit të çeliqeve konstruktive 
(karbonike dhe të lidhura) dhe çeliqeve me lidhje të larta, gizës së hirtë dhe të fortë, lidhjeve të 
metaleve të ngjyrosura dhe përpunimit të jometaleve. Megjithatë, këto pllaka nuk 
rekomandohen për përpunimin e metaleve të lehta dhe lidhjeve të tyre. 
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Fig. 19. Zvogëlimi i madhësisë së kokrrës së qeramikës për instrumente prerëse 
 (a) dhe rritja e qëndrueshmërisë në përkulje (b) në periudhën e zhvillimit së sajë 

 
 

4.5. Materialet super të forta për instrumente prerëse 
 
Përvetësimi i prodhimit të materialeve super të forta – diamantit sintetik dhe nitridit të 

borit kubik (elbori) ka sjellë deri te zgjerimi i hovshëm i aplikimit të tyre te pllakat retifikuese, por 
edhe te instrumentet prerëse me gjeometri të definuar. Sot krahas diamantit natyral monokristalor 
përdoren edhe materialet për instrumente prerëse me bazë monokristalore dhe polikristalore të 
diamantit sintetik dhe nitridit të borit kubik si dhe materiale tjera sintetike super të forta. 
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Diamanti natyral përdoret në formë monokristali te thikat për përpunim të pastër në torno 

kur prehet me thellësi dhe hapa të vegjël ndërsa me shpejtësi të madhe të prerjes. Shfrytëzohet për 
përpunimin e metaleve të lehta dhe të ngjyrosura dhe lidhjeve të tyre, gomave të forta, masave 
plastike, materialeve jo metalike siç janë qeramika dhe grafiti e të ngjashme. Megjithatë, diamanti 
natyral nuk rekomandohet te përpunimi i lidhjeve të metaleve të zeza, (çeliqet, giza e hirtë etj.), si 
dhe as te përpunimi i lidhjeve speciale me bazë nikli dhe titani, për arsye të konsumit intensiv 
difusiv. Te diamanti natyral monokristalor duhet të kemi kujdes të veçantë në vetitë e ndryshme 
fiziko-mekanike në rrafshet e veçanta të rrjetës kristalore. 

 
Diamanti sintetik polikristalor përdoret te instrumentet prerëse më së shpeshti në formë 

të pllakave të metalit të fortë në të cilat është shtuar shtresa e diamantit sintetik. Këto lloje të 
pllakave të metalit të fortë të shtresuara me diamant me trashësi rreth 0,5 mm lidhen me trupin e 
instrumentit me ngjitje. Pllakat zakonisht janë me forma dhe dimensione standarde (fig. 20). 

 
Diamanti sintetik polikristalor ka veti të barabarta në të gjitha drejtimet prandaj me këtë edhe 

shtalbësi më të madhe në marrëdhënie me diamantin natyral prandaj mund të shfrytëzohet gjatë 
përpunimit me prerje më të madhe të ashklës. Pllakat në të cilat është shtuar shtresa e diamantit 
mund të shfrytëzohen te përpunimi i metaleve të ngjyrosura, metaleve të lehta dhe lidhjet e tyre, 
materialeve elektroizoluese, materialeve të presuara dhe para sinteruara, grafiteve, masave 
plastike dhe materialeve të tjera të ngjashme. Gjatë kësaj çdo material i përpunuar kërkon edhe 
regjime të caktuara të prerjes të cilat zakonisht i rekomandon prodhuesi i instrumenteve. 

 

 
 

Fig. 20. Disa forma standarde dhe madhësi të pllakave nga diamanti sintetik 
 

Përveç diamantit polikristalor, në Rusi ka pasur sukses të përfitohet edhe diamanti 
monokristalor sintetik i cili përdoret për përpunimin e masave plastike me shpejtësi 400÷600 
m/min, ndërsa gjatë përpunimit të metaleve të ngjyrosura shfrytëzohen shpejtësitë 300÷600 
m/min gjatë hapit prej 0,02÷0,07 mm/rr dhe thellësi të prerjes 0,1÷0,5 mm. 
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Elbori – P është lloj i nitridit të borit kubik i cili përfitohet me procesin e sintezës nga 
nitridi i borit, ngjashëm sikurse gjatë përfitimit të diamantit sintetik. Kristalet e nitridit të borit 
kubik me dimensione më të mëdha shfrytëzohen si pjesë prerëse e instrumentit te thikat për 
tornim si dhe te alezatorët. Dallohet me fortësi shumë të madhe dhe qëndrueshmëri të lartë në 
temperatura të rritura (deri 1300 oC) si dhe inertësi në marrëdhënie me hekurin dhe lidhjeve të tij. 
Për shkak të kësaj me sukses e zëvendëson diamantin te përpunimi i çelikut dhe gizës së hirtë si 
dhe një varg të materialeve të tjera që vështirë përpunohen. 

Duke iu falënderuar inertësisë kimike ndaj çeliqeve dhe gizës së hirtë, gjatë përpunimit të 
tyre nuk paraqitet rritje në instrument çka rezulton në zvogëlimin e konsumit dhe rezistencës së 
prerjes ashtu që fitohet kualitet dhe saktësi e madhe e përpunimit. 

Zbatimi i elborit - P te ne është shumë i kufizuar, për çka duke pasur parasysh në aftësitë 
tij meriton kujdes më të madh.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. GJEOMETRIA THEMELORE E INSTRUMENTEVE PRERËSE 
 
 

5.1 Elementet themelore të instrumenteve prerëse 
 
Të gjitha instrumentet prerëse, pavarësisht nga lloji i përpunimit për të cilin shfrytëzohen, 

kanë pjesën e cila shërben për vendosje dhe shtrëngim në pajisjet përkatëse të makinës 
metalprerëse (mbajtësi i instrumentit) dhe pjesën e cila shërben për prerje, gjegjësisht pjesën 
prerëse. 

Pjesa e instrumentit e cila shërben për shtrëngimin e tij në makinën metalprerëse ka formë 
dhe madhësi varësisht nga lloji dhe tipit të instrumentit dhe punohet ose nga materiali i njëjtë – së 
bashku me tehun prerës, ose nga materiali i ndryshëm (zakonisht konstruktiv) varësisht nga lloji i 
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instrumentit, lloji i materialit të pjesës prerëse, madhësisë dhe formës së instrumentit, teknologjisë 
së përpunimit etj. Përveç rolit themelor të trupit të instrumentit (që i njëjti të shtrëngohet në 
mbajtës) ai ka rol të pranojë dhe të bartë të gjitha ngarkesat (forcat e prerjes) në makinë, gjatë së 
cilës ngurtësia e saj duhet të jetë e kënaqshme. 

Rëndësi më të madhe në përpunimin me prerje ka pjesa prerëse e instrumentit duke marrë 
parasysh që nga forma e tij, gjeometria, materialit etj. në masë të madhe varet zhvillimi i procesit 
të prerjes, të gjitha dukuritë fizike dhe të tjera që lajmërohen në te por edhe efektet e fundme të tij 
të shprehura përmes parametrave të kualitetit të copës përpunuese. Nga këto shkaqe në shqyrtim 
dhe studim në kuadër të përpunimit të metaleve me prerje rëndësi më të madhe i jepet kësaj pjese 
të instrumentit. 

Pjesa prerëse e instrumentit përbëhet nga një ose më tepër elemente prerëse specifike 
konstruktive të cilat heqin – prejnë njëkohësisht materialin ose njërin pas tjetrit. 

Në çdo element të instrumentit prerës dallojmë sipërfaqen e përparme nëpër të cilën 
bartet dhe largohet ashkla dhe një ose më shumë sipërfaqe të prapme (fig. 21). Sipërfaqet e 
prapme në instrument janë të kthyera kah sipërfaqja e prerjes ose sipërfaqes së përpunuar. Njëra 
nga sipërfaqet e prapme quhet sipërfaqja kryesore e prapme dhe kjo është e kthyer kah sipërfaqja 
e prerjes ndërsa në prerje me sipërfaqen e përparme kjo formon tehun prerës. Në prerjen e 
sipërfaqes së përparme dhe sipërfaqes së prapme ndihmëse gjendet tehu prerës ndihmës. Varësisht 
nga forma e sipërfaqes së përparme dhe të prapme tehu prerës mund të jetë vijë e drejtë, e lakuar 
ose të ketë formën e vijës së thyer. 

Trupi i cili kufizohet me sipërfaqen e përparme dhe të prapme të pjesës prerëse të 
instrumentit paraqet pykën prerëse me të cilën gjatë depërtimit nëpër material realizohet prerja. 
Në prerje të tehut kryesor dhe ndihmës gjendet kulmi i instrumentit. 

Pyka prerëse e instrumentit asnjëherë nuk është me mprehtësi ideale prandaj kësi tehu i 
definuar prerës paraqet vetëm vijën gjeometrike të imagjinuar. Megjithatë, shpeshherë me tehun 
prerës nënkuptojmë pjesën e pykës prerëse përafërsisht rreth prerjes së sipërfaqes së përparme dhe 
të prapme. 

Këto definime të elementeve themelore të instrumentit më mirë shihen te thikat tornuese 
(fig. 21) edhe pse janë prezente te të gjitha instrumentet prerëse. 

 
 
 

 
 
 
 
 

Fig. 21. Elementet themelore të instrumenteve prerëse 
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5.2 Gjeometria statike e instrumenteve prerëse 
 
Çdo instrument prerës duhet të plotësojë kushtet e caktuara në shikim të karakteristikave të 

materialit, formës së madhësisë, qëndrueshmërisë etj., por njëkohësisht është shumë me rëndësi 
që të ketë edhe gjeometri të përshtatshme të pjesës prerëse. Instrumenti si edhe të gjitha elementet 
tjera makinerike prodhohen në bazë të dokumentacionit teknik të përgatitur përpara të definuar me 
të gjitha detalet e nevojshme. Me qëllim të përpunimit adekuat si dhe kontrollit së instrumentit 
prerës në vizatimet e punëtorisë gjithashtu definohet edhe gjeometria e plotë e pjesës prerëse e 
vërtetuar në bazë të kushteve konkrete të përpunimit në operacionin e dhënë. Parametrat 
gjeometrik kështu të definuar quhen edhe parametra statike. Shumë parametra të definuar në 
këtë mënyrë ndërrohen në procesin e përpunimit në radhë të parë përmes kinematikës së prerjes 
prandaj edhe quhen parametra kinematik. 

Që të definohet gjeometria themelore statike e pjesës prerëse të instrumentit do të 
shqyrtojmë thikën për tornim me vërejtje se të gjithë parametrat në të njëjtën mënyrë definohen 
edhe te të gjitha llojet tjera të instrumenteve (nëse te ato paraqiten). 

Definimi i parametrave gjeometrik të pjesës prerëse të instrumentit realizohet në 
marrëdhënie me rrafshin në të cilin shtrihet instrumenti prerës dhe i cili quhet rrafshi themelor  
(fig. 22). 

Rrafshi i cili tangon rrafshin prerës dhe në të cilin shtrihet tehu prerës e quajmë rrafsh 
prerës në marrëdhënie me të cilin gjithashtu definohen parametrat e caktuar gjeometrik. 

Në marrëdhënie me projeksionin ortogonal të instrumentit në rrafshin themelor si dhe 
prerjeve të caktuara në të njëjtin, definohen parametrat e vijues (fig. 22b): 

K ë n d i   s u l m u e s (χ) definohet si kënd ndërmjet projeksionit të tehut kryesor prerës 
në rrafshin themelor dhe drejtimit të lëvizjes ndihmëse. 

K ë n d i   n d i h m ë s   s u l m u e s (χ1) paraqet këndin ndërmjet projeksionit të tehut 
ndihmës prerës në rrafshin themelor dhe drejtimit të lëvizjes ndihmëse. 

K ë n d i   i  k u l m i t   t ë  instrumentit (ε) është këndi ndërmjet projeksionit të tehut 
prerës kryesor dhe ndihmës në rrafshin themelor. 

Në bazë të definicioneve të mëparshme rrjedh edhe relacioni: 
 

χ + χ1 + ε = 180o 
  
 Tehu kryesor prerës mund të jetë paralel me rrafshin themelor ose të kthyer nën ndonjë 
kënd në marrëdhënie me te. Këndi i cili e përcakton pozitën e tehut prerës në marrëdhënie me 
rrafshin themelor është këndi i pjerrësisë së tehut prerës dhe mund të ketë madhësi të ndryshme, 
ndërsa shënohet me . 

Nëse maja e instrumentit është pjesa më e larguar e tehut prerës nga rrafshi themelor, 
këndi i pjerrësisë së tehut prerës trajtohet negativ (<0) (fig. 23c). Në rastin kur kulmi e 
instrumentit është pjesa më e afërt e tehut prerës ndaj rrafshit themelor, atëherë merret se >0 (fig. 
23a) derisa =0 (fig. 23b) nëse tehu prerës është paralel me rrafshin themelor. 

Këndet χ dhe  praktikisht definojnë pozitën e tehut kryesor prerës në hapësirë e në masë 
të madhe edhe drejtimin e përcjellës së ashklës. Për rastin kur është >0 ashkla drejtohet në të 
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djathtë, më tepër kah sipërfaqja e përpunuar (fig. 24a) ndërsa për <0 drejtohet majtas, më tepër 
kah sipërfaqja e cila përpunohet (fig. 24b). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 22. Pozita e rrafsheve në marrëdhënien e të cilave definohet gjeometria (a) dhe 

parametrat themelor gjeometrik të instrumenteve (b) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 23. Pozita e tehut prerës në marrëdhënie me rrafshin themelor 
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Fig. 24. Varshmëria e drejtimit të largimit të ashklës nga  

këndi i pjerrësisë së tehut prerës 
 

Pozita e sipërfaqes së përparme e instrumentit prerës në marrëdhënie me rrafshin themelor 
në njëfarë mënyre cakton këndin e përparëm  i cili definohet si kënd të cilin e përfshin 
sipërfaqja e përparme e pykës pre  rëse dhe rrafshi normal në rrafshin prerës. Ky kënd mund të 
jëtë i ndryshëm në çdo prerje përgjatë pykës prerëse nëse ajo nuk është drejtvizore, gjegjsisht nëse 
sipërfaqet e përparme ose të prapme nuk janë të rrafshta (shembulli te instrumentet prerëse për 
retifikim). Varësisht nga pozita e sipërfaqes së përparme ndaj rrafshit kryesor ky kënd mund të 
jetë pozitiv ( >0), negativ ( <0) dhe baraz me zero ( =0)         (fig. 22b-1). 

Nga këndi i përparëm () varen shumë karakteristika të procesit përpunues ndërsa zgjedhja 
e madhësisë së tij varet nga një varg faktorësh siç janë: materiali i copës përpunuese, materiali i 
instrumentit prerës, lloji i përpunimit, lloji i instrumentit prerës etj.  

Këndi  i  p r a p ë m  përcakton pozitën e sipërfaqes së prapme të pykës prerëse dhe 
definohet si kënd ndërmjet rrafshit të prerjes dhe sipërfaqes së prapme të instrumentit prerës në 
prerje të caktuar (fig. 22b). Varësisht nga forma e pykës prerëse ky kënd gjithashtu mund të jetë i 
ndryshëm në prerje të ndryshme. Këndi i  prapëm  gjithnjë është pozitiv ( >0) megjithëse 
teoretikisht mund të jetë edhe  =0. Madhësitë e këndit  mirren në kufij mjaftë të ngushtë e prej 
tij në masë të madhe varet madhësia e konsumit të instrumentit prerës sipas sipërfaqes së prapme, 
temperaturës së prerjes, forcës së prerjes, vibrimeve etj. për të cilat do të bëhet fjalë më vonë. 

Këndi ndërmjet sipërfaqes së përparme dhe të prapme, të cilat e formojnë pykën prerëse në 
prerje të caktuar të tehut prerës, e quajmë kënd të pykës prerëse i cili shënohet me . Madhësia e 
këtij këndi në bazë të definicionit dhe lidhjes funksionale me këndin  dhe  shprehet me: 

 
 +  +    90o 
 

Këndet statike kështu të definuara në prerjen A-A normal në tehun kryesor prerës    (fig. 
22b-1) mund të quhen edhe kënde kryesore. Nëse këndet shikohen në tehun ndihmës prerës të 
cilën e formojnë sipërfaqja e përparme dhe e prapme ndihmëse, mund të definohen në të njejtën 
mënyrë të ashtuquajtur kënde ndihmëse 1, 1, 1 (fig. 22b-2) për të cilat po ashtu vlen relacioni i 
mëparshëm. 
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Prerja e tehut kryesor dhe ndihmës formojnë kulmin e instrumentit prerës i cili teoretikisht 
është vetëm në një pikë. D.m.th, kulmi i instrumentit prerës gjithnjë është i rrumbullakësuar me 
ndonjë rreze r. Madhësia e rrezes së rrumbullaksuar e kulmit të instrumentit prerës varet nga lloji i 
instrumentit prerës, materialit të instrumentit prerës, kualitetit të dëshiruar të sipërfaqes së 
përpunuar, gjendja e konsumit të instrumentit prerës etj. Në pika të veçanta të tehut prerës në 
vendin e rrumbullaksuar të instrumentit prerës edhe këndet sulmuese  dhe 1 janë të 
ndryshueshëm (fig. 25). 

 

Fig. 25. Rrumbullakësimi i majës së instrumentit prerës 
 
Përveç parametrave gjeometrike të definuara kështu të pjesës prerëse të instrumentit 

prerës, ndonjëherë paraqitet nevoja për njohjen e parametrave të njejtë në prerje tjera. Kështu që 
gjeometria e pykave prerëse mund të shqyrtohet dhe definohet edhe në të njejtën mënyrë në 
prerjet normale në drejtim të lëvizjes ndihmëse (prerja B-B) dhe prerjeve në drejtim të lëvizjes 
ndihmëse (prerja C-C) (fig. 26). 

Këndet të cilat përfitohen në prerjen B-B thjeshtë quhen kënde radiale ndërsa këndet në 
prerjen C-C quhen kënde aksiale. Madhësia e këtyre këndeve në rradhë të parë varen nga pozita e 
sipërfaqes së përparme dhe të prapme gjegjësisht nga pozita e tehut prerës. 

 

  
Fig. 26. Pozita e prerjes radiale dhe aksiale 

 



44 
 

Ndërmjet këndeve kryesore (, , ) në prerjen A-A (fig. 22b) dhe këndeve radiale dhe 
aksiale mund të vendosen relacione të caktuara matematikore: Nëse këndeve në rrafshin B-B iu 
shtojmë indeksin r ndërsa këndeve në rrafshin C-C indeksin 0 do të kemi: 

 
tan0 = tansin + tancos ; tan0 = tan/sin 
tanr = tansin + tancos ; tanr = tan/sin 
 

5.3. Varësia e këndeve nga saktësia e vendosjes së instrumentit prerës 
 
Te definimi i të gjithë parametrave gjeometrik më parë të pjesës prerëse të instrumentit 

prerës – këndeve, është filluar nga supozimi që kulmi i instrumentit prerës është e vendosur në 
lartësi të aksit të copës përpunuese, pra instrumenti prerës është i vendosur normal në aksin e 
copës përpunuese dhe shtrihet në rrafshin kryesor si dhe lëvizja ndihmëse realizohet në drejtim të 
aksit të copës përpunuese. Nëse këto kushte ose njëri prej tyre nuk janë plotësuar do të ndërrohen 
edhe disa kënde të instrumentit prerës. 

Nëse është pozita e instrumentit prerës në rrafshin themelor ashtu që ai është normal në 
aksin e copës përpunuese (pozita e rregullt) (fig. 27a) do të kemi këndet sulmuese  dhe 1. Nëse 
instrumenti prerës vendoset në mbajtës ashtu që të jëtë i kthyer për ndonjë kënd  në marrëdhënie 
me pozitën e rregullt do të vij deri te ndryshimi i këndeve sulmuese  dhe 1. Për rastin e 
vendosjes së instrumentit prerës sipas fig. 27b kur ai është i kthyer majtas për ndonjë kënd  në 
marrëdhënie me pozitën e rregullt, do të kemi kënd më të vogël real  ndërsa këndi ndihmës 
sulmues do të jetë më i madh 1. Madhësitë e vërteta të këtyre këndeve do të caktohen nga 
shprehjet: 

 *  ;        1
*
1  

Për rastin e vendosjes së instrumentit prerës sipas fig. 27c kur ai është i kthyer djathtas për 
ndonjë kënd  në marrëdhënie me pozitën e rregullt, ndërrimi i këndeve sulmuese është i kundërt 
dhe mund të gjindet me shprehjet: 

 

 *  ;        1
*
1  

 
Fig. 27. Pozita e vendosjes së instrumentit prerës në rrafshin themelor 
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Deri te ndërrimi i këndeve të cilat e definojnë pykën prerëse ( dhe ) mund të vijë nëse 
instrumenti prerës nuk shtrihet në rrafshin themelor por është i vendosur nën ndonjë kënd  në 
marrëdhënie me të. Gjithashtu këto kënde do të ndërrohen nëse kulmi i instrumentit prerës nuk 
shtrihet në lartësi të aksit të copës përpunuese. 

Nëse instrumenti prerës është i vendosur në pozitë si në fig. 28b dhe fig. 28ç, këndi i 
vërtetë i përparmë  do të jetë më i madh për këndin  i cili mund të gjindet nga relacioni: 

 

2/
sin

D
H

  

 
Për madhësinë e njejtë të këndit  këndi i prapëm  do te jetë më i vogël ashtu që do të 

kemi: 
  *

      dhe      *  
 
Ndërrimet e kundërta të këndeve do të jenë në rastet e vëndosjes së instrumentit prerës si 

në fig. 28c dhe fig. 28d kur këndet e përparme të vërteta dhe këndet e prapme kanë vlerat të cilat 
mund të gjinden nga shprehjet: 

 
  *       dhe      *  
 
Këndet faktike * dhe * kështu të shqyrtuar fitohen në vetë kulmin e instrumentit prerës 

kur vektorët e shpejtësive të prerjes kanë drejtim tangjencial me diametrin e përpunimit (D) siç 
është treguar në fig. 29a. Megjithatë, drejtimet e vektorit të shpejtësive të prerjes në çdo pikë 
përgjatë tehut prerës nuk do të jenë paralele për shkak të prezencës së këndit të pjerrësisë së tehut 
prerës (0) (fig.29b dhe fig.29c) e me këtë edhe rrafshet prerëse, që arrihet deri te konstatimi se 
këndet e reale * dhe * përgjatë tehut prerës nuk janë të njëjta. Ndryshimet e këtyre këndeve 
zakonisht neglizhohen duke patur parasyshë se këndet e pjerrësisë të tehut prerës  nuk kanë vlera 
të mëdha dhe nuk ndryshohen në kufij të gjërë. 
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Fig. 28. Pozitat e ndryshme të instrumentit prerës në marrëdhënie me rrafshin themelor 

 
Duke patur parasyshë karakterin e ndërrimeve në rradhë të parë të këndit të prapëm  

duhet të tregohet në fakt se ndryshimet më të mëdha ndodhin gjatë përpunimit të diametrave më të 
vegjël kur këndi i prapëm mund të arrijë vlerën -*=0, ose -*<0, çka nuk mund të lejohet. Kjo 
posaçërisht është e shprehur gjatë përpunimit tërthor në torno kur diametri i përpunimit zvoglohet 
deri në zero d.m.th. në këto raste duhet patur kujdes të veçantë në vendosjen e rregullt të thikës. 

Fig. 29. Rradhitja e vektorit të shpejtësisë përgjatë tehut prerës 

 për pozita të ndryshme të instrumentit prerës 
 
 Në fig. 30 është treguar varësia e ndryshimeve të këndit të përparëm () dhe të prapëm 
() nga diametri i përpunimit (D). 
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Fig. 30. Ndërrimet e këndeve  dhe   në funksion 
të diametrit të përpunimit 

 
 

  5.4. Gjeometria kinematike e instrumenteve prerëse 
 
 Gjeometria statike e instrumenteve prerëse e definuar më parë nuk merr parasyshë lëvizjet 
relative të cilat lajmërohen në procesin e përpunimit ndërmjet copës përpunuese dhe instrumentit 
prerës. Drejtimet e vektorit të shpejtësisë së prerjes dhe vektorit të shpejtësisë së lëvizjes 
ndihmëse si dhe pozitat e disa trajektoreve dhe sipërfaqeve në marrëdhënie me të cilat janë të 
definuar disa parametra, ndryshohen gjatë procesit të prerjes për shkak të prezencës së 
kinematikës së prerjes. 

Varësisht nga skema kinematike e prerjes disa parametra gjeometrik (këndet) të pjesës 
prerëse të instrumentit prerës gjatë prerjes fitojnë vlera tjera të cilat i quajmë vlera kinematike. 

Madhësitë e disa parametrave kinematik të pjesës prerëse të instrumentit prerës me të cilat 
ai në të vërtetë merr pjesë në procesin e prerjes, varen si nga vlerat statike ashtu edhe nga 
shpejtësia e lëvizjes kryesore (shpejtësia e prerjes) dhe shpejtësisë së lëvizjes ndihmëse. 

Si në rastin e mëparshëm, për definimin e parametrave kinematik të pjesës prerëse të 
instrumentit prerës do të shqyrtohet shembulli i përpunimit në torno me vërejtje se të gjitha 
shqyrtimet dhe konkluzionet munden me pas lidhje edhe në përpunimet e llojeve tjera dhe 
instrumenteve tjera prerës. 

Gjeometria kinematike e pjesës prerëse të instrumentit në pikë të caktuar të tehut prerës 
definohet në sistemin koordinativ kinematik i cili vendoset në marrëdhënie te drejtë me 
shpejtësinë rezultuese të prerjes, e cila paraqet shumën vektoriale të shpejtësisë së prerjes, d.m.th. 
shpejtësisë së lëvizjes kryesore (V) dhe shpejtësisë së lëvizjes ndihmëse (Vn). 

Këndi sulmues kinematik (k) si dhe këndi sulmues ndihmës (1k) paraqesin këndet 
ndërmjet tehut prerës kryesor, gjegjsisht tehut prerës ndihmës dhe drejtimit të vektorit të lëvizjes 
ndihmëse (Vn) (fig. 31). Në fig. 31a janë dhënë pozitat e rrafsheve kinematike në marrëdhënie më 
të cilave definohet gjeometria kinematike e instrumentit prerës. 
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Fig. 31. Pozitat e rrafsheve kinematike (a) dhe këndet sulmuese kinematike (b) 
 

Këndi kinematik i pjerrësisë së tehut prerës (k) definohet si kënd ndërmjet tehut prerës 
kryesor dhe rrafshit i cili është normal në vektorin e shpejtësisë së lëvizjes rezultuese të prerjes 
Ve. 

Nëse shikohet thika për tornim me këndin statik =0 ndërsa tehu prerës ndodhet në lartësi 
të aksit të copës përpunuese (Fig.32a), atëherë trajektorja e lëvizjes rezultuese e cilës do pike M 
është në tehun prerës të vijës lidhëse (Fig. 32b). Këndi ndërmjet shpejtësisë së prerjes (V) dhe 
shpejtësisë rezultuese (Ve) i cili shtrihen në rrafshin tangjencial në trajektore, është i barabartë me 
këndin . Madhësia e këtij këndi mund të gjindet sipas shprehjes: 

 

D
s

V1000
sn

V
Vtan s










  

 
 

 
Fig. 32. Pozita e shpejtësisë rezultuese dhe shpejtësisë së prerjes 
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Këndi i pjerrësisë kinematike i tehut prerës (k) pra paraqet këndin ndërmjet tehut prerës 
dhe projeksionit të tij në rrafshin B (rrafshi themelor kinematik) i cili është normal në vektorin e 
shpejtësisë rezultuese Ve. 

Sikurse që shpejtësia prerëse V ndryshon përgjatë tehut prerës (më e vogël është në 
kulmin e instrumentit prerës ndërsa më e madhe është në pikën 2) ashtu edhe këndi  ndërmjet 
shpejtësisë së prerjes (V) dhe shpejtësisë rezultuese (Ve) do të ndryshojë. Vlera më e madhe e 
këndit  do të jetë në kulmin e instrumentit prerës ku diametri i përpunimit është më i vogël, 
ndërsa është më i vogël në pikën 2 të tehut prerës. Nga kjo del se edhe këndi i pjerrësisë 
kinematike i tehut prerës (k) do të jetë më i madh në kulmin e instrumentit prerës në pikën 1 dhe 
zvoglohet përgjatë tehut prerës. 

Në rastin kur instrumenti prerës është me këndin statik >0, rrafshi i cili është tangjencial 
në sipërfaqen e trajektores së tehut (rrafshi prerës) formon me rrafshin normal në rrafshin 
themelor ndonjë kënd  (fig. 33).  

Këndi  i cili praktikisht e përcakton pozitën e shpejtësisë rezultuese (efektive) të prerjes 
në marrëdhënie me rrafshin vertikal ndryshon përgjatë tehut prerës si dhe këndit . 

Duke i shfrytëzuar rregullat themelore të gjeometrisë deskriptive, të cilat këtu nuk do të 
shqyrtohen, mund të arrihet deri te shprehja për këndin kinematik të pjerrësisë së tehut prerës (k) 
i cili shprehet: 

 
sink=cos cos sin + sin cos sin cos + sin  cos cos 

 
Fig. 33. Pozita e shpejtësisë rezultuese 

në marrëdhënie me tehun prerës 
 

 Për rastin kur tehu prerës është paralel me rrafshin themelor (=0) dhe shtrihet në lartësi të 
aksit të copës përpunuese, do të jetë =0 dhe do të kemi: 
 

sink=cos sin 
 

 Këndi i përparëm kinematik (k) definohet si kënd ndërmjet rrafshit normal në vektorin 
e shpejtësisë rezultuese (Ve) dhe sipërfaqes së përparme në drejtim të largimit të ashklës nëpër atë. 
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Pa analizë detale dhe tentime në aparatin e gjeometrisë analitike me të cilin definohen 
pozitat e disa rrafsheve, prerjeve dhe projeksioneve, mund të jipet shprehja përfundimtare për 
përcaktimin e këndit të përparëm kinematik (k) i cili është në funksion të këndeve statike dhe disa 
këndeve kinematike e forma e të cilit është: 

 

 




coscoscossin
sincos)cos(sin)sin(cossin1sin ''22



 kkkk  

ku është:      cos/tantan ' k  

Në bazë të kësaj shprehje mund të konkludohet që këndi i përparëm kinematik (k) është i 
ndryshueshëm përgjatë tehut prerës. Madhësitë e këndit varen si nga gjeometria statike ashtu edhe 
nga marrëdhëniet e elementeve të regjimit të prerjes; shpejtësisë së prerjes (V), hapit (s) të 
shprehur përmes  edhe gjithashtu nga diametri i përpunimit i shprehur përmes këndit . 

Për instrumentet prerëse te të cilat tehu prerës është paralel me rrafshin themelor (=0) 
dhe shtrihet në lartësinë e aksit të copës përpunuese, nëse është =0, shprehja e sipërme merr 
formën: 

 
sink=cos sin sin +sin cos 
 

Këndi i  prapëm kinematik (k) është i definuar si kënd të cilin e formon rrafshi në të 
cilin shtrihet shpejtësia rezultuese (Ve) – tangjenciale në trajektoren rezultuese dhe vijën në 
sipërfaqen e prapme nëpër të cilën kalon sipërfaqja e trajektores. 

Në rastin e përgjithshëm kur sipërfaqja prerëse është hapsinore – spirale, ku vektori i 
shpejtësisë rezultuese është tangjent në atë, këndi i prapëm kinematik mund të jipet me shprehjen: 
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Me rëndësi është të ceket që, si edhe te gjeometria statike, këndi i përparëm kinematik, i  

prapëm dhe këndet e pykës prerëse e plotësojnë relacionin: 
 

k + k + k  90o 
Në bazë të madhësive të këndeve kinematike mund të gjinden madhësitë e këndeve, 

sikurse te gjeometria statike, në cilën do prerje të pykës prerëse (radiale ose këndet aksiale). 
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6.0 ELEMENTET GJEOMETRIKE TË PRERJES SË ASHKLAVE 
 

Te të gjitha mënyrat e përpunimit me prerje shtesa për përpunimit në procesin e prerjes 
gradualisht hiqet me instrument prerës dhe shndërrohet në ashkël. Forma dhe madhësia e 
prerjes së ashklës e cila hiqet nga copa përpunuese në rastin e caktuar të veprimit të pykës 
prerëse, varet nga skema kinematike e prerjes (llojit të përpunimit), elementeve të regjimit të 
prerjes, gjeometrisë së instrumentit prerës etj. Forma dhe madhësia e prerjes së ashklave 
ndikojnë në madhësinë e forcave të prerjes, temperaturën e prerjes, konsumin e instrumentit 
prerës, etj, ku njohja e tyre është shumë me rëndësi. 

 

6.1. Prerja e ashklave te operacioni i tornimit 

 

Për definimin e elementeve të prerjes së ashklës e cila hiqet shqyrtojmë rastin e tornimit 
gjatësor të thikës me thellësi të prerjes (t). Prerja e shqyrtuar është në rrafshin i cili kalon 
nëpër aksin e copës përpunuese dhe në marrëdhënie me të cilin janë të definuar këndet 
sulmuese χ dhe χ1 (fig. 34). Gjatë analizës vërejmë dy pozita të njëpasnjëshme të thikës, në 
çastin e prerjes dhe pas rrotullimit të plotë të copës përpunuese. 

Fig. 34. Elementet e prerjes së ashklave te tornimi 

 

Prerja nominale e ashklës (A) e cila hiqet me thikë në çastin e dhënë është e caktuar me 
konturë - me paralelopiped me kulmet e pikave 1-2-3-4.  

Prerja efektive – reale është e përcaktuar me konturën e kufizuar të pikave 2-3-4-5 dhe realisht 
është më e vogël nga nominalja për madhësinë e prerjes (A1) e kufizuar me konturën 1-2-5 e 
cila mbetet në sipërfaqen e përpunuar në formë jo të rrafshët. 
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Prerja A1 në marrëdhënie me prerjen nominale A është relativisht e vogël dhe varet si nga 
gjeometria e parametrave të instrumentit prerës (χ, χ1 dhe r) ashtu edhe nga hapi s. Sipërfaqja 
A1 e cila zakonisht është deri 1% nga sipërfaqja nominale e prerjes A, formon ashpërsinë 
themelore në sipërfaqen e përpunuar në drejtim të lëvizjes ndihmëse. Në rastin ideal lartësia H 
paraqet lartësinë e këtyre jo rrafshinave. Lartësia e vërtetë e jo rrafshinave në kushte reale të 
përpunimit megjithatë, do të jetë e ndryshme nga lartësia H për shkak të ndikimit të shumë 
faktorëve të tjerë të përpunimit për të cilët do të bëhet fjalë veçmas në kapitullin 16. 

Sipërfaqja nominale e prerjes (A) te tornimi në rast të përgjithshëm është në formë të 
paralelepipedit dhe për rastin ideal (fig. 34) kur është r = 0 mund të gjendet si: 

 

A = s · t [mm2] 

 

Në kushte reale të përpunimit me prerje megjithatë, thika asnjëherë nuk është idealisht e 
mprehtë por përkundrazi gjithnjë është e rrumbullakuar në majë me rreze r (fig. 35b) me 
rritjen e të cilës fitohen jo rrafshina më të vogla në sipërfaqen e përpunuar. Në këtë rast prerja 
e ashklës nuk është paralelepiped i plotë por forma e prerjes është më e komplikuar. 

Në fig. 35 (c dhe d) janë paraqitur prerjet nominale për operacionet e tornimit tërthorë dhe 
premjes. 

Nga forma dhe madhësia e prerjes së ashklave të cilat prehen, në masë të madhe varet 
zhvillimi i procesit të përpunimit, deformimit dhe formësimit të ashklave sikurse edhe 
karakteristikat dalëse të procesit përpunues. 

Përveç madhësisë së prerjes me rëndësi janë edhe parametra tjerë sikurse janë: trashësia e 
ashklës (a) dhe gjerësia (b) (fig. 35). 

 

Trashësia e prerjes së ashklave (a) është e përcaktuar më distancën normale ndërmjet dy 
pozitave të njëpasnjëshme të tehut prerës për një cikël të lëvizjes kryesore (për një rrotullim). 
E matur në çdo pikë përgjatë tehut prerës, trashësia e prerjes së ashklës mund të jetë e 
ndryshme e zakonisht për llogaritjet e thjeshtësuara mirret trashësia më e madhe. 
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Gjerësia e prerjes së ashklave (b) është e përcaktuar me gjatësinë e anës së prerjes të cilën e 
formon tehu kryesor prerës. 

Fig. 35. Forma e prerjes së ashklave gjatë rasteve të ndryshme të tornimit 

 

Ndërmjet parametrave të prerjes së ashklës a dhe b dhe hapit (s) si dhe thellësisë së prerjes (t) 
sipas fig. 35 ekziston varësia: 

a = s · sin ;       b = t / sin 

Në kushtet reale të prerje, zakonisht është s<t, prandaj rrjedh se është: a<b.  

Për rastin e tornimit tërthorë si në fig. 35ç, kur është  = 90 o, do të kemi: 

 

a = s   dhe   b = t 

 

 

6.2. Prerja e ashklave te operacioni i shpimit 

 

Me shpim përpunohen sipërfaqet e brendshme cilindrike - vrimat. Me shpim nënkuptojmë 
operacionet e shpimit në material të plotë i cili realizohet me punto (zakonisht spirale), duke i 
zgjeruar vrimat të hapura më parë të cilat realizohen me punto ose zgjerues dhe operacionit të 
alezimit me të cilën arrihet saktësi më e madhe dhe kualitet i sipërfaqes së përpunuar e cila 
realizohet me instrumente prerëse të veçantë – alezatorë. Për shkak të skemës së njëjtë 
kinematike të përpunimit shpeshherë edhe operacionet e prerjes së filetës me kalizvatorë për 
fileta radhiten në operacionin e shpimit, edhe pse aty ka shumë raste specifike të cilat janë në 
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rend të parë të lidhura me konstruksionin e instrumentit prerës prandaj këto operacione 
shqyrtohen në mënyrë të veçantë. 

Karakteristikë e përbashkët e të gjitha operacioneve të shpimit është edhe ajo që instrumenti 
prerës ka më tepër tehe prerëse (te puntoja dy kryesore dhe një ndihmës, ndërsa te kalizvatori 
dhe alezatori më shumë tehe prerëse) dhe lëvizjen kryesore si dhe ndihmëse e realizon 
instrumenti prerës. 

Në fig. 36 janë treguar prerjet e ashklës e cila hiqet me tehet prerëse të instrumentit për rastin 
e shpimit me punto në material të plotë (fig. 36a), kalizvarimi – zgjerimi (fig. 36b) dhe alezimi 
(fig. 36c). 

 

Fig. 36. Elementet e prerjes së ashklave te: a) shpimi, b) kalizvarimi dhe c) alezimi 

 

Me rëndësi është të përmendet që te shpimi me punto në material të plotë (fig. 36a) krahas dy 
teheve kryesorë prerëse në procesin e prerjes merr pjesë edhe tehu i tretë prerës ndihmës ku 
madhësia dhe gjeometria e të cilit varet në rend të parë nga madhësia e bërthamës së puntos 
dhe këndit të mprehjes () dhe që prerjen e ashklës të cilën e heq ky teh (me gjeometri shumë 
të pavolitshme) është relativisht e vogël në marrëdhënie me prerjen të cilën e heqin tehet 
kryesore prerëse. 

Në pajtueshmëri me fig. 36a trashësia (a) dhe gjerësia (b) e prerjes së ashklës të cilën e heq 
njëri teh prerës mund të shprehet si: 
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  ;      
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Për zgjerimin e vrimës me kalizvator ose përpunim me alezator ku në prerje  marrin pjesë 
numër më i madh i teheve prerëse (z) rrjedh: 
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Vlen të përmendet se thellësia e prerjes te shpimi me punto në material të plotë është i 
barabartë me rrezen e puntos, d.m.th. t=D/2 ndërsa te zgjerimi i vrimës t=(D-d)/2. 

Prerja nominale e ashklës, të cilën në çastin e dhënë e heq çdonjëri nga tehet prerëse është në 
formë të paralelogramit, sipërfaqja e të cilit në rastin e përgjithshëm mund të gjendet nga 
shprehja: 

 

  z
)dD(s

z
tsbaA








2  

 

 Mirëpo, në kushtet reale të shpimit, përveç që kemi pjesëmarrje të tehut ndihmës prerës 
tërthorë arrihet edhe deri te konsumi teheve prerëse edhe atë kryesisht në mbarim, çka vjen 
deri aty që prerja e vërtetë e ashklës të ndryshojë pa rëndësi. 

Nga madhësia dhe forma e prerjes së ashklës gjatë shpimit në masë të madhe varet gjendja e 
procesit të përpunimit e veçanërisht deformimet dhe përcjellja e ashklës e cila realizohet nëpër 
kanalet në formë spirale. 

 

 

 6.3 Prerja e ashklave te operacioni i frezimit 

 

Përpunimi me frezim në të shumtën e rasteve është specifik në marrëdhënie me operacionet e 
tjera të prerjes. Frezat si instrumente prerëse kanë numër më të madh të teheve prerëse 
(dhëmbë) të cilët heqin shtesën e materialit vetëm në një pjesë të rrugës së tyre (prerja e 
ndërprerë). Prerja e ashklës e cila hiqet veçmas me secilin teh prerës si dhe prerja e 
përgjithshme e ashklave të cilat hiqen nga të gjitha tehet prerëse, është karakteristikë për 
kinematikën e pranishme të prerjes dhe është e ndryshueshme në çdo moment të prerjes. 

Për të definuar prerjen e ashklave të cilat në çdo moment hiqen me tehun prerës të dhëmbit, 
shqyrtojmë rastin e frezimit periferik, ku së pari dhe në mënyrë më të thjeshtë mund të 
definohen parametrat e caktuar (fig. 37). 

Tehu prerës, i cili lëviz sipas trajektores (rrugës) e cila është rezultat i lëvizjes kryesore dhe 
ndihmëse, në pikën 1 vjen në kontakt me materialin përpunues dhe për kohën e prerjes e cila 
përfundon në pikën 2 heq nga shtesa material i cili shndërrohet në ashkël me formë 
karakteristike. Me përfundimin e prerjes në pikën 2 tehu prerës i dhëmbit vazhdon lëvizjen e 
tij jashtë zonës së materialit përderisa përsëri nuk vjen në kontakt me materialin në pikën 1′. 
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Fig. 37. Pozita reciproke e trajektores së dhëmbëve gjatë frezimit periferik: 

                        a) me drejtim të kundërt dhe b) me drejtim të njëjtë 

 

 Për një rrotullim të plotë të frezës copa përpunuese zhvendoset për madhësinë e hapit srr, 
prandaj pikat e ardhshme në fillim dhe mbarim të prerjes në një cikël zhvendosen për 
madhësinë e njëjtë srr në drejtim të lëvizjes ndihmëse. Pasi që freza ka shumë dhëmbë (z), 
atëherë për një rrotullim çdonjëri prej tyre do të presë në njërën pjesë të rrugës (prej pikës 1 
deri te pika 2). Distanca ndërmjet trajektores së dhëmbëve fqinj e matur në drejtim të lëvizjes 
ndihmëse është e barabartë me madhësinë e hapit sipas dhëmbit (sz). Ashkla e cila hiqet për 
një rrotullim të frezës nuk do të jetë në formë të shiritit si te tornimi ose te shpimi, por në copa 
reciprokisht të pavarura ndërmjet veti. Prerja tërthore e çdo elementi të hequr paraqet figurën e 
caktuar të kufizuar nga njëra anë me pjesën e sipërfaqes e cila përpunohet me gjatësi sz (gjatë 
2-2’ ), ndërsa nga ana tjetër paraqet prerjet e trajektores rezultuese të lëvizjes së tehut prerës 
nëpër material (sipërfaqja e vijëzuar në   fig. 38). 

Madhësia e prerjes tërthore e elementit i cili shndërrohen në ashkël është e përcaktuar nga 
parametrat e regjimit (hap për dhëmb sz dhe thellësi së frezimit t) si dhe parametrave 
konstruktiv të frezës (me diametër D). 

Koha e zgjatjes së prerjes së dhëmbit për një rrotullim është proporcionale me këndin e 
kontaktit të dhëmbit me material ψo i cili është i caktuar nga thellësia e frezimit (t) dhe 
diametrit të frezës (D) dhe mund të gjendet nga fig. 38a si: 
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Fig. 38. Elementet e prerjes së ashklave gjatë frezimit për raporte të ndryshme të thellësisë 

 së frezimit t dhe diametrit të frezimit D 

 

Në të gjitha rastet e frezimit me thellësinë t<D këndi i kontaktit të dhëmbit me materialin 
përpunues është ψo<180 o, ndërsa gjatësia e rrugës së dhëmbit kur ai realizon prerje është më e 
vogël nga gjatësia e rrugës kur nuk prenë, gjatë së cilës ndryshimi është më i madh për thellësi 
më të vogla të prerjeve (t) dhe për diametra më të mëdhenj të frezimit (D). Vetëm në rastin e 
veçantë kur t=D (rasti i frezimit të plotë simetrik) këto rrugë janë të barabarta (fig. 38c). 

Këndi i kontaktit të dhëmbit me materialin përpunues (ψi) është i caktuar në marrëdhënie me 
rrafshin vertikal, paraqet këndin e pozitës së tehut prerës në çdo moment të kontaktit me 
materialin përpunues dhe ndryshon nga vlerat maksimale ψi = ψo deri ψi=0 për rastin e 
frezimit në drejtim të njëjtë, dhe prej ψi = o deri ψi = ψo për frezim me kahe të kundërt. 

Distanca ndërmjet pikave përgjatë vijave 1-2 dhe 1′-2′ e matur sipas rrezes së frezës, paraqet 
trashësinë e ashklës az e cila prehet me një dhëmb të frezës. Pasi këndi i kontaktit të dhëmbit 
me materialin e përpunimit është i ndryshueshëm, e ndryshueshme është edhe trashësia e 
ashklës az në rrugën e prerjes. Trashësia më e madhe e ashklës të cilën e prenë dhëmbi i frezës 
është kur i njëjti ndodhet në pozitën 2  (fig. 38a) dhe mund të gjendet sipas shprehjes: 

 

 ozoz sa  sinsin'22"22max   

 

Për çdo pozitë tjetër (i) trashësia e ashklave është më e vogël dhe mund të caktohet sipas  fig. 
38b me shprehjen: 

 

 izzi sinsa   

 

Te frezimi me drejtim të njëjtë trashësia e shtresës e cila hiqet ndryshon prej vlerës maksimale 
az = azmax në pikën 2 deri az = 0 në pikën 1, ndërsa te frezimi me kahje të kundërt është e 
kundërta. 
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Për rastin kur është ψo=180o, që paraqitet të themi te disa operacione te frezimi ballorë, 
trashësia maksimale e ashklave do të jetë për këndin e kontaktit ψi = 90 o dhe do të jetë azmax = 
sz. 

Te frezimi ballorë (varësisht nga pozita e sipërfaqes e cila përpunohet sipas aksit të frezës dhe 
raportit të gjerësisë së frezimit si dhe diametrit të frezës) dallohen tri raste kryesore (fig. 39). 

 

Fig. 39. Elementet e prerjes së ashklave gjatë frezimit ballorë 

 

Në fig. 39a është paraqitur i ashtuquajturi frezim simetrik kur aksi i frezës në drejtim të 
lëvizjes ndihmëse kalon përmes aksit të simetrisë së sipërfaqes e cila përpunohet. Trashësia e 
ashklave në këtë rast ndryshon prej az1 = sz sinψ1 në pikën 1 deri në vlerën maksimale azmax = 
sz në pikën 3 e cila shtrihet në aksin e simetrisë dhe më tutje deri az2 = sz sinψ2 në pikën 2. 
Prerja në rrugën prej pikës 1 deri në pikën 3 mund të konsiderohet me kahje të kundërt ndërsa 
nga pika 3 deri te pika 2 me kahe të njëjtë duke marrë parasysh drejtimin e komponentëve të 
shpejtësisë së prerjes (V) dhe shpejtësisë së lëvizjes ndihmëse (Vn). 

Te frezimi jo simetrik aksi i simetrisë së sipërfaqes e cila përpunohet gjendet në ndonjë 
distancë (e) nga aksi i frezës. Varësisht nga marrëdhënia e gjerësisë së frezimit (B) dhe 
diametrit të frezës (D), si dhe nga madhësia (e), aksi i frezës mund të gjendet në pjesën e 
përparme të sipërfaqes e cila përpunohet (fig. 39b) ose jashtë sajë (fig. 39c). 

Nëse frezimi bëhet sipas fig. 39b, atëherë trashësia e ashklave rritet nga az1 = sz sinψ1 (në 
pikën 1) deri  në madhësinë  maksimale azmax  =  sz (në pikën 3) dhe përsëri bien  deri  në  
vlerën   az2  = sz sinψ2 në pikën 2. Nga figura mund të përcaktohet pozita e dhëmbit në fillim 
dhe në mbarim të prerjes në një cikël (në pikat 1 dhe 2) në varësi nga parametrat e njohur. 

 

 
D)Be2(D/)2/Be(2cos
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Gjerësia e ashklave (b) të cilën e heq dhëmbi i frezës do të jetë e barabartë me gjerësinë e 
frezimit (B) vetëm në rastet kur dhëmbët e frezës janë të drejtë, gjegjësisht kur tehet prerëse 
gjinden përgjatë aksit të frezës (fig. 40a). Nëse hapi këndor i dhëmbit të frezës është θ = 360 
o/z më i madh se këndi i kontaktit me materialin përpunues ψo, atëherë në çfarëdo çasti në 
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kontakt me materialin do të jetë vetëm një dhëmb. Nëse është θ < ψo në të njëjtën kohë në 
kontakt me materialin do të jenë më tepër dhëmbë. Numri i dhëmbëve të frezës të cilët 
njëkohësisht prejnë mund të gjinden sipas shprehjes: 

 

 
D
tZZz orad

o 



2

 

 

Trashësia e ashklës (ai) e cila hiqet me anë të tehut prerës të frezës më dhëmbë të drejtë sipas 
gjatësisë së dhëmbit do të jetë e njëjtë (fig. 40a), ndërsa  për disa dhëmbë në përfshirje është e 
ndryshme duke marrë parasysh këndin e ndryshëm të kontaktit ψi.  

Në qoftë se frezat kanë dhëmbë të pjerrët ose spiral atëherë gjerësia e ashklave (b) të cilën e 
heq çdo dhëmb paraqet pjesë të vijës spirale dhe nuk do të jetë e barabartë me gjerësinë e 
frezimit (B) (fig. 40b). Nga figura shihet që secili dhëmb do të heqë ashklën me gjerësi të 
ndryshme b1, b2 dhe b3. Përgjatë dhëmbit të frezës trashësia e ashklave ai është e 
ndryshueshme dhe varet nga këndi i pozitës (ψi) në çdo pikë të tehut prerës. 

Parametrat e prerjes së ashklave (trashësia a dhe gjerësia b) të cilët e përcaktojnë madhësinë e 
prerjes tërthore (A) pra gjatë procesit të frezimit janë të ndryshueshëm. Për shkak të prerjes 
tërthore të ndryshueshme gjatë frezimit vjen deri te lëkundja e forcave të prerjes që si pasojë 
ka paraqitjen e oscilimit në sistemin përpunues, rritjen e ashpërsisë së sipërfaqes së përpunuar 
dhe konsumin e instrumentit prerës si dhe saktësinë më të vogël të përpunimit. 

 

 

Fig. 40. Format e prerjes së ashklave gjatë frezimit me freza: 

a) me dhëmbë të drejtë dhe b) spiral 

 

Në qoftë se frezimi realizohet me frezë më dhëmbë spiral atëherë shumë prej tyre në të njëjtën 
kohë do të prejnë, gjatë së cilës ndonjëri dhëmbë do të fillojë të prerjë në momentin kur të 
tjerët  përfundojnë. Duke iu falënderuar kësaj me zgjedhjen e parametrave të caktuara të 
regjimit të prerjes dhe gjeometrisë së frezës mund të krijohen kushte të tilla që prerja e 
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përgjithshme e ashklave të cilat hiqen me të gjithë dhëmbët në çdo moment të prerjes të jetë 
konstant me çka sigurohet frezim i njëtrajtshëm. 

 

6.4. Prerja e ashklave te operacioni i përshkimit 

 

Përshkimi realizohet me përshkues i cili në kuptim të vërtetë përshkohet nëpër copën 
përpunuese të palëvizshme në të cilën paraprakisht është përgatitur vrima ku në fillim 
vendoset pjesa udhëheqëse. Gjatë lëvizjes drejtvizore dhëmbët e përshkuesit të vendosur njëri 
mbi tjetrin heqin shtresë të materialit nga sipërfaqja e copës përpunuese. Dhëmbët prerës të 
përshkuesit janë të vendosur ashtu që ndryshimi i pozitës së teheve prerëse në drejtim normal 
me aks është e barabartë me trashësinë e shtresës az të cilën e hjek çdo dhëmb dhe është e 
barabartë me hapin sipas dhëmbit, d.m.th. az = sz (fig. 41). Trashësitë e këtyre shtresave 
zakonisht janë të vogla dhe sillen prej 0,02÷0,1 mm gjatë përshkimit përfundimtar, ndërsa deri 
0,25 mm gjatë përshkimit të ashpër. Numri i elementeve prerëse në përshkues të cilët 
njëkohësisht realizojnë prerje varen nga karakteristikat konstruktive të përshkuesit, gjegjësisht 
nga hapi i dhëmbit. Konstruksionet e përshkuesit mund të jenë të ndryshme dhe në rend të 
parë varen nga forma e sipërfaqes së përpunuar dhe sasisë së materialit i cili largohet nga copa 
përpunuese. 

Fig. 41. Pozita e elementeve prerëse te përshkuesi 

 

Largimi i shtesave nga copa përpunuese mund të realizohet me anë të dhëmbëve prerës sipas 
skemave të ndryshme të prerjes të cilat i dikton renditja konstruktive dhe forma e dhëmbëve. 
Dallohen tri skema themelore të përshkimit (fig. 42): 

a) profilor; 
b) shtresorë dhe 
c) progresiv. 

Fig. 42. Skemat e përshkimit: a) profilor, b) shtresorë dhe c)progresiv 
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Përshkimi profilor (fig. 42a) është karakteristik sipas asaj që të gjithë dhëmbët janë në formë 
të konturës (rrethit) e cila duhet të fitohet. Të gjithë dhëmbët, me përjashtim të fundit, kryejnë 
prerje paraprake me qëllim të formimit të profilit përfundimtarë. Saktësinë dhe kualitetin e 
sipërfaqes së përpunuar e cakton dhëmbi i fundit i përshkuesit ku gjatësia e tehut prerës e të 
cilit është më e madhe, prandaj me qëllim të zvogëlimit të rezistencës së prerjes trashësia të 
cilën ai e prenë (az) mirret minimale. Mangësi themelore e përshkimit profilor është 
teknologjia e ndërlikuar e përpunimit të profileve të dhëmbëve si dhe mprehja e tyre. 

 

Përshkimi shtresorë  - gjeneratorë (fig. 42b) është karakteristik sipas asaj që profili i 
dhëmbëve prerës nuk i përgjigjet profilit i cili duhet të fitohet por zakonisht është i ndonjë 
forme i cili mundëson përpunim të lehtë të përshkuesit dhe e lehtëson prerjen. Çdonjëri nga 
dhëmbët prerës gjatë kësaj formon profilin përfundimtarë të konturës së copës përpunuese 
vetëm pjesërisht me tehun e tij ndihmës. Gjatësi më të madhe të tehut prerës ka dhëmbi i parë 
prerës ndërsa te çdonjëri me radhë është më e vogël e në të fundit është minimale. Me 
zvogëlimin e gjatësisë së tehut prerës zvogëlohen edhe rezistencat e prerjes që shprehen në 
mënyrë të përshtatshme në kushtet e punës së dhëmbëve të pjesës së kalibruar të përshkuesit 
që mundëson arritje të saktësisë më të madhe dhe kualitet të sipërfaqes së përpunuar. 

 

Përshkimi progresiv (fig. 42c) për dallim nga të mëparshmit, karakterizohet me atë që prerja 
kryhet me dhëmbë të cilët kanë gjatësi të shkurtuar të tehut prerës. Në këtë mënyrë largohet e 
meta e përshkimit të shtresuar ku te dhëmbët e parë kemi gjatësi të mëdha të teheve prerëse që 
përveç krijimit të rezistencës së madhe të prerjes vështirësohet mbështjellja e ashklave në 
hapësirën e ndërmjet dhëmbëve ku ato vendosen. Tehu prerës i dhëmbit të parë do të prejë 
(sipas fig. 42c) shtresë me trashësi az vetëm në pjesët a dhe b ndërsa pjesa (c) do të prehet me 
tjetër dhëmb. Në këtë mënyrë në vend të një dhëmbi sikurse te përshkimi shtresorë, largimi i 
shtesës az realizohet me dy dhëmbë çka mundëson renditje të njëtrajtshme të ngarkesave 
përgjatë gjatësisë së tërë të pjesës prerëse të përshkuesit, por njëkohësisht vjen deri te rritja e 
numrit të dhëmbëve prerës dhe gjatësisë së përgjithshme të përshkuesit. 

Pavarësisht nga metoda e përshkimit, secili dhëmb prerës i përshkuesit largon nga copa 
përpunuese shtresë të materialit trashësia e të cilit është e përcaktuar me madhësinë e 
materialit të larguar nga dhëmbi paraprak dhe këndit kryesor sulmues χ (fig. 43ç): 

az = sz sin χ 

ku është: sz – hapi, madhësia e të cilit është e barabartë me ndryshimin e lartësisë së çdo çifti 
të dhëmbëve fqinj. 

Në qoftë se është χ = 90o, atëherë është az = sz, ndërsa për χ ≠ 90o  trashësia e shtresës e cila 
largohet me një dhëmb gjithnjë është az < sz (fig. 43). 

Dhëmbët prerës të përshkuesit mund të jenë të vendosur ashtu që çdonjëri prej tyre heqë 
trashësi të njëjtë të shtresës ku mund të shkruhet barazimi: 

az = δ/zr 



62 
 

ku është: δ – shtesa përgjithshme për përshkim, 

               zr – numri i dhëmbëve të pjesës prerëse të përshkuesit. 

Që të përfitohet saktësi më e madhe e copës punuese dhe kualitet më i mirë i sipërfaqes së 
përpunuar, mund të shfrytëzohen përshkues te të cilët trashësia az zvogëlohet duke shkuar prej 
dhëmbit të parë kah i fundit. 

Trashësia e lejuar e shtresës të cilën e largon një dhëmb është e kufizuar me madhësi 
minimale të mundshme ashtu që zakonisht është azmin ≥ 0,02 mm ndërsa azmax varet nga vetitë 
fiziko-mekanike të materialit të përpunuar si dhe nga qëndrueshmëria e përshkuesit dhe 
forcave që mund të realizojë makina metalprerëse. 

Gjerësia e ashklave (b) gjatë përshkimit është e përcaktuar sikurse edhe te operacionet tjera të 
përpunimit më gjatësinë e tehut kryesor prerës të dhëmbit të përshkuesit dhe varet prej profilit 
të konturës e cila përpunohet. 

Këtu janë të mundshme rastet vijuese: 1) që secili dhëmb vijues ka gjatësi të tehut kryesor 
prerës sikurse ai paraprak (fig. 43c); 2) që gjatësia e tehut kryesor prerës rritet (shembulli i 
përshkimit të vrimës rrethore si në fig. 43a); dhe 3) që gjatësia e tehut kryesor prerës 
zvogëlohet te çdo dhëmb i ardhshëm (rasti te përshkimi i vrimës katrore fig. 43b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 43. Prerja e ashklave për raste të ndryshme të përshkimit 

 

Në qoftë se një dhëmb ka më tepër pjesë prerëse me të cilat largon shtresa të materialit  me 
gjerësi ∆bi me anë te tehut prerës, atëherë gjerësia e gjithmbarshme të cilën ai dhëmb e largon 
është bi = Σ∆bi.  

Meqenëse në momentin e dhënë në gjatësinë e copës përpunuese që përshkohet njëkohësisht 
largohet materiali i shtesës me më shumë dhëmbë (z), atëherë gjerësia e përgjithshme e 
ashklave të cilat largohen do të jetë:  
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bz = Σbi 

 

Prerja tërthore e shtresës e cila largohet me një dhëmb prerës së përshkuesit do të jetë: 

 

Ai = az · bi 

 

Nëse në përfshirje marrin pjesë njëkohësisht më tepër dhëmbë atëherë sipërfaqja e 
përgjithshme e prerjes tërthore e cila prehet do të jetë: 

 

Ai = Σ Ai 

 

Sipas sipërfaqes së përgjithshme të prerjes tërthore të ashklave të cilat largohen njëkohësisht 
nga të gjithë dhëmbët në përfshirje (A) zakonisht bëhen të gjitha kalkulimet e duhura 
eventuale edhe pse sipërfaqja për kohën e përshkimit mund të jetë konstante ose e 
ndryshueshme. 
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7.0  PROCESI I FORMIMIT TË ASHKLAVE 

 
Shtresa e materialit në formë të shtesës për përpunim hiqet nga copa përpunuese dhe 
shndërrohet në ashkël me veprimin e pykës prerëse të instrumentit. Procesi i formimit dhe 
shkëputjes së ashklave (procesi i prerjes) zhvillohet në kushte të veprimit të një kompleksi të 
tërë të faktorëve të ndryshëm me paraqitjen e një sërë dukurish fizike, kimike dhe të tjera në 
atë. Natyra e vetë procesit të prerjes dhe dukuritë në të mund të sqarohen vetëm në bazë të 
parimeve shkencore të teorisë së plasticitetit, termodinamikës, tribologjisë, shkencës mbi 
ndërtimin e metaleve dhe lëmive të tjera shkencore. 

Procesi i shkëputjes së shtresës së materialit dhe shndërrimi i saj në ashkël zhvillohet në 
hapësirë të kufizuar e cila përfshin pjesën e pykës prerëse dhe pjesën e copës përpunuese e të 
cilën  e quajmë zonë e prerjes.  

Në zonën e prerjes ku praktikisht kemi një sistem të komplikuar tribo-mekanik me tehun 
prerës, me objektin përpunues dhe mjetin për ftohje dhe lubrifikim si elemente, zhvillohet 
procesi i prerjes me veprimin edhe të një vargu të faktorëve hyrës (energjia, informatat etj.) që 
në dalje nga procesi fitohet copa e përpunuar me të gjitha karakteristikat e saj. 

Specifika e procesit të prerjes përbëhet në radhë të parë nga: 

 tehu i pykës prerëse heq shtesën e përpunimit në shtresa ku trashësia e prerjes e të 
cilave zakonisht nuk është e madhe dhe nuk kalon 1 mm, 

 vetitë fiziko-mekanike të shtresave sipërfaqësore të cilat u nënshtrohen 
deformimeve plastike dhe shndërrohen në ashkla dallohen nga vetitë e materialit bazë, 

 si rezultat i deformimit dhe shkatërrimit të shtresës së materialit i cili prehet nga 
masa monolite krijohen sipërfaqe të reja në copën përpunuese dhe ashkël. 

Gjatë hulumtimeve të para sistematike të procesit të prerjes është konstatuar dallimi në 
formimin dhe në pamjen e jashtme të ashklave të hequra nga copa përpunuese nga materialet e 
ndryshme me shpejtësi dhe trashësi të ndryshme të prerjes. Është konstatuar se karakteri i 
deformimeve dhe shkatërrimi vëllimor i shtresës së materialit e cila largohet u nënshtrohet 
ligjshmërive të caktuara dhe varet nga lloji i metalit dhe sistemit të ekuilibrimit të forcave 
mekanike të cilat ndikojnë në procesin e prerjes. 

Duke pasur para sysh hulumtimet e gjertanishme eksperimentale dhe në bazë të shkencës mbi 
metalet dhe teorisë së plasticitetit, i tërë procesi i prerjes mund të ndahet në tri pjesë – faza. Në 
fazën e parë themi se në fillim nga materiali i cili largohet lajmërohen kryesisht deformimet 
elastike, fillimi i paraqitjes së të cilave në shtresa të ndryshme shkon sipas vijës OA (fig. 44). 

Në fazën e dytë vijnë në shprehje deformimet plastike të materialit të cilat janë dominuese në 
fushën e ngushtë prerëse deri te vija OB. 

Faza e tretë e procesit do të paraqesë procesin e shkatërrimit të materialit, formimit 
përfundimtar dhe largimit të ashklave. 
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Fig. 44. Pozita dhe kufijtë e zonës së prerjes 

 

Nëse zonën e prerjes e shqyrtojmë sipërfaqësisht dhe me këtë edhe gjendjen e sforcimeve dhe 
deformimeve në material (fig. 44), gjatë veprimit të pykës prerëse në shtresën e materialit e 
cila largohet, nëpër vijën OA praktikisht rrjedh fillimi i deformimit plastik i materialit. 
Përgjatë kësaj vije sforcimet e zhvendosjes janë të barabarta me sforcimet e kufirit të 
rrjedhshmërisë së materialit. Majtas nga kjo vijë të cilën e konsiderojmë si kufi të majtë të 
zonës së prerjes, materiali i shtresës së prerjes nuk është i deformuar. Procesi i deformimit të 
materialit do të rrjedhë gjithnjë deri te vija OB (kufiri i djathtë i zonës së prerjes) kur tani 
kemi edhe ashklën e formuar. 

Duke pasur parasysh që materiali i deformuar lëviz nëpër sipërfaqen e përparme të tehut 
prerës me shtypje shumë të madhe, në pjesën OC paraqitet forcë shumë e madhe e fërkimit e 
cila në mënyrë plotësuese e deformon materialin në zonën II duke krijuar të ashtuquajturën 
shtresën frenuese. Në këtë fushë kokrrizat e metalit fitojnë formë të plotë të deformuar dhe 
formë shpatuke ndërsa struktura e metalit bëhet e shtresuar. Shtresa frenuese paraqet edhe 
shkaktarin themelor të krijimit të rritjen në instrumentin prerës për të cilin veçanërisht do të 
bëhet fjalë.  

Vija e fillimit të deformimeve plastike OA megjithatë, nuk kalon vetëm nëpër shtresën e 
materialit i cili largohet por e ngacmon edhe materialin nën nivelin e sipërfaqes së përpunuar. 
Kjo d.m.th. që deri te deformimi plastik vjen edhe në shtresën e materialit me trashësi c i cili 
mbetet nën sipërfaqen e përpunuar në copën përpunuese. Kjo shtresë e materialit e cila quhet 
shtresë defekte ose shtresë e fortësuar, te operacionet e ndryshme të përpunimit dhe kushtet e 
ndryshme të prerjes ka trashësi të ndryshme. 

Ndërmjet kufijve të zonës së prerjes OA dhe OB kemi tufë vijash OA', OA'', OA''',..., nëpër të 
cilat vjen deri te zhvendosja e materialit. Gjatë kushteve të caktuara të prerjes (gjeometria e 
pykës prerëse, thellësia e prerjes t, shpejtësia e prerjes V, hapi s e kështu me radhë) zona e 
kufizuar me vijat OA dhe OB mund të jetë e ngushtuar ose edhe e shndërruar në fushë shumë 
të ngushtë të cilën mund ta aproksimojmë si një sipërfaqe gjegjësisht në prerje me vijën OA 
(fig. 45a). Sipërfaqja nëpër të cilën krijohet zhvendosja e materialit dhe rrëshqitja e shtresave 
të veçanta të materialit (sipërfaqja e rrëshqitjes-zhvendosjes) është e caktuar me këndin e 
zhvendosjes (Φ) i cili ndryshon në kufij të gjerë. Madhësia e këndit të zhvendosjes varet nga 
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vetitë mekanike të materialit që përpunohet, parametrave të këndeve të pykës prerëse të 
instrumentit prerës dhe nga elementet e regjimit të prerjes. Ky kënd paraqet karakteristikën 
themelore të procesit të prerjes e nga madhësitë e tij në masë të madhe varen rezistencat gjatë 
prerjes, shpejtësia e zhvendosjes dhe largimit të ashklave (Vzh), faktori i shkurtimit të ashklave 
dhe tregues të tjerë të procesit të prerjes. 

Fig. 45. Skema e modelit të parë të formimit të ashklave 

 

Në bazë të këndit të zhvendosjes ф mund të caktohen edhe shpejtësitë e largimit të ashklave 
Vash dhe shpejtësitë e zhvendosjes në rrafshin e zhvendosjes (Vzh) nga trekëndëshi i 
shpejtësive sipas modelit të thjeshtësuar (fig. 45b): 

 

VVash 



)cos(
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cosVzh 





  

 

Përveç këtij modeli shumë të thjeshtësuar nëpër të cilin bëhet zhvendosja-rrëshqitja e ashklave 
nën këndin e zhvendosjes ф në njërin rrafsh (OA) me shpejtësi të deformimeve gjatë 
zhvendosjes Vzh, procesi i formimit të ashklave në tërësi mund të përshkruhet edhe në mënyra 
tjera të cilat në masë të madhe marrin parasysh zhvillimin real të procesit të prerjes. 

Në përafrimin e parë të kushteve reale, procesi i formimit të ashklave mund të shqyrtohet si 
proces i zhvendosjes së pandërprerë të elementeve të holla pllakore (lamela) të cilat nuk 
deformohen (fig. 46). Shpejtësia e rrëshqitjes të elementemeve të formuar (lamelave) sipas 
modelit të këtillë të thjeshtësuar mund të shprehet si: 

 

y
V

)cos(
cosVd 







  

 

ndërsa në kuptim fizik paraqet numrin e pjesëve të larguara në njësi të kohës 
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Fig. 46. Skema e modelit të dytë të formimit të ashklave 

 

Nëse elementet në formë të lamelave i shqyrtojmë si elemente të cilat pësojnë 
deformime plastike dhe nga forma fillestare OABC kalojnë në formë të deformuar OADE 
(fig. 47) do të kryejmë përafrimin e mëtutjeshëm kah forma reale e deformimit. 

Fig. 47. Skema e modelit të tretë  të formimit të ashklave 

 

Me shqyrtimin e elementeve të cilat deformohen në rrafshin e prerjes përmes ndryshimeve të 
formës elementare (vijëzimet) mund të krijohet pasqyrë e plotë mbi rrjedhjen e materialit dhe 
formimit të ashklave. Në qoftë se si vijëzim themelor të materialit të pa deformuar i paraqesim  
rrathët të cilët simbolizojnë kokrrizat e materialit atëherë me afrimin e tehut prerës kah 
materiali atëherë format themelore të vijëzimit (rrathët) do të ndryshojnë formën e tyre në 
pajtim me deformimet të cilat krijohen në zona të veçanta (fig. 48). Në vendet ku deformimet 
plastike janë më të mëdha kokrrizat e metalit zgjaten më tepër prandaj edhe vijëzimi fillestar 
do të jetë më tepër e deformuar. Në këtë mënyrë përveç paraqitjes së deformimeve të 
materialit i cili shndërrohet në ashkël mund të përcillen edhe deformimet e shtresës defekte 
nën sipërfaqen e përpunuar. 

Në materialin e deformuar gjatë kësaj mund të vërehet që orientimet e elementeve të 
deformuara në ashkël janë të drejtuara sipas vijave të caktuara të cilat deri diku janë paralele. 
Megjithatë, me shqyrtim të kujdesshëm të incizimit metalografik të materialit në zonën e 
prerjes mund të vërehet që vijat e vijëzimit në ashkël nuk përputhen me drejtimin e rrafshit të 
zhvendosjes por janë nën këndin Φ1 i cili është më i madh se këndi i zhvendosjes për ndonjë 
kënd Ψ. Këndi Ψ quhet edhe këndi i vijëzimit (fig. 48b). Në fig. 49 është dhënë 
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mikrofotografia e strukturës së materialit në zonën e prerjes. Me anë të shumë hulumtimeve 
është vërtetuar që ashkla nuk thyhet nën këndin e zhvendosjes Φ por në realitet nën këndin Φ1, 
gjegjësisht sipas rrafsheve të deformimeve më të mëdha (fig. 50). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 48. Skema e ndryshimit të vijëzimit të materialit (a) dhe  

pozita e vijave të vijëzimit (b) në zonën e prerjes. 

 

Fig. 49. Mikrofotografia e strukturës në zonën e prerjes 
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Fig. 50. Këndi i thyerjes së ashklave 

 

Përveç përmes vijëzimit të materialit i cili mund të përcillet në mënyrë mikroskopike ose me 
ndihmën e kinokamerës dhe përmes incizimeve metalografike të materialit në zonën e prerjes, 
deformimet në material dhe deformimet e ashklave mund të përcillen edhe me metodën e 
mikrofortësisë. 

Deformimet plastike gjatë përpunimit me prerje sjellin deri te ndryshimi i vetive mekanike të 
metaleve, në radhë të parë fortësisë. Mikrofortësia e materialit të deformuar është më e madhe 
për sa është më e madhe shkalla e deformimeve të tij. Kjo veti është shfrytëzuar për caktimin 
e shkallës së deformimeve plastike të materialit të përpunuar në zonën e prerjes. 

Në fig. 51 është treguar zona e prerjes me vendet e shënuara dhe rezultateve të matjeve të 
mikrofortësisë të cilat janë proporcionale me shkallën e deformimeve. Me bashkimin e pikave 
me të njëjtën matje të mikrofortësisë mund të fitohet sistemi i vijave brenda zonës së prerjes të 
cilat do të përputhen me vijat e vijëzimit nga fig. 48. 

Në kohëra të reja për përcjellje të rrjedhjes së materialit, gjendjes së sforcimeve etj. 
shfrytëzohen edhe metoda të tjera bashkëkohore siç janë metoda polarizuese-optike ose 
rendgenografike.  

 

Fig. 51. Radhitja e mikrofortësisë në zonën e prerjes 
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8.0 RRITJA NË INSTRUMENTIN PRERËS 
 

Materiali i cili largohet nga copa përpunues dhe shndërrohet në ashkël siç është 
përmendur, në procesin e prerjes u nënshtrohet deformimeve, në fillim elastike e pastaj plastike. 

Në sipërfaqet kontaktuese ndërmjet instrumentit prerës dhe materialit përpunues në zonën 
e prerjes lajmërohen procese shumë të ndërlikuara fizike, kimike dhe të tjera. Proceset e fërkimit 
të cilat lajmërohen gjatë kontaktit të ashklave me sipërfaqen e përparme të instrumentit, të cilat 
nuk mund të krahasohen me proceset e fërkimit te cilët do qofshin elemente tjera makinerike, 
ndikojnë në formimin e zonës II (fig. 44) në të cilën kemi deformime plastike plotësuese të një 
pjese të materialit gjegjësisht ashklave. 

Nëse shqyrtohet një copë elementare e materialit të ashklave e cila lëviz në mënyrë 
laminare, do të jetë ekspozuar fërkimit të madh të brendshëm gjersa nuk kalon në zonë me 
presione më të vogla (zona II) kur në të ndikojnë forca të mëdha të fërkimit të jashtëm. Ashtu që 
ndonjë vijëzim (teksturë) fillestar i materialit me arritje në zonën II në vendin e kontaktit me 
sipërfaqen e përparme të instrumentit prerës lakohet dukshëm dhe kalon në vijëzim të zgjatur të 
shtresës kontaktuese ku vërehet edhe ekzistimi i të ashtuquajturës shtresës frenuese (fig. 52). 
Shtresa frenuese në praktikë paraqet mbajtjen-ndalimin e një shtrese të vogël të materialit në 
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sipërfaqen e përparme të instrumentit prerës në kushtet kur forca e fërkimit e tejkalon forcën e 
brendshme të fërkimit. 

Dukuria e shtresës frenuese krahas sipërfaqes së përparme të instrumentit prerës nën 
kushtet e caktuara të prerjes mundëson mbajtjen e shtresës së hollë të materialit dhe fillimin e 
krijimit të rritjes. 

Në vazhdim të rrjedhjes së procesit të prerjes, shtresa e hollë e ngjitur e materialit e cila 
nuk lëviz më tutje në praktikë vepron si sipërfaqe e përparme e pykës prerëse në të cilën ngjitet 
shtresë tjetër e materialit. Ky proces vazhdon edhe më tutje dhe në sipërfaqen e përparme të 
instrumentit prerës formohet shtresë e rritur në formë të pykës me parametra H, L dhe γe (fig. 52). 

Rritja e krijuar është në afërsi të tehut prerës të instrumentit dhe ka strukturë të shtresuar jo 
homogjene të ndryshme nga struktura e materialit i cili prehet. Shtresat e rritura përbëhen nga 
materiali i cili përpunohet dhe grimcave të përfshira të forta nga filmat oksido-nitrike të krijuara 
nga rrethina e ambientit nën ndikimin e presioneve të larta dhe temperaturave. 

 
Fig. 52. Skema e formimit të rritjes në instrumentin prerës 

 
Rritja e formuar gjatë procesit të prerjes si rezultat i shkallës së lartë të deformimeve veçohet 
me qëndrueshmëri dhe fortësi të lartë. Rritja mund të ketë forma dhe madhësi të ndryshme 
ndërsa fortësia mund të jetë 2÷3,5 herë më e madhe se sa fortësia e materialit i cili përpunohet. 
Me rritjen e temperaturës së prerjes fortësia e rritjes nuk zvogëlohet shumë, megjithatë, 
temperatura e lartë e nxit rikristalizimin e materialit të rritjes e me këtë mund të zvogëlojë 
edhe rezistencën e saj. Duke pasur parasysh strukturën e përshtatshme dhe fortësinë e lartë, 
rritja së bashku me pykën prerëse praktikisht realizojnë funksionin e prerjes. 

Në formën dhe madhësinë e rritjes ndikim të rëndësishëm ka plasticiteti i materialit të 
përpunuar. Është konstatuar se te përpunimi i materialeve me plasticitet më të ulët siç janë disa 
lloje të çelikut karbonik, rritja e formuar mbështetet në sipërfaqen e përparme në gjatësi të vogël 
(gjatësia A1B1 në fig. 53a), ka lartësi relativisht të madhe H dhe rreze të rrumbullakimit më të 
vogël për ndryshim nga rritja e cila krijohet gjatë përpunimit të materialeve me plasticitet më të 
lartë (fig. 53b). 
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Fig. 53. Skema e veprimit të forcave në rritjen dhe shkatërrimi i saj: 

a) gjatë përpunimit të materialeve me plasticitet të ulët, 
b) gjatë përpunimit të materialeve me plasticitet të lartë 

 
Rritja e formuar është e rrumbullakuar anësh sipas shtresës e cila largohet dhe ashklës në 

gjatësi AB dhe ndodhet nën ndikimin e forcave normale ΔFn të cilat mund të zëvendësohen me 
forcën rezultuese Fn e cila vepron në pikën C në majë të rritjes. Forcat tërheqëse të cilat veprojnë 
në pjesën e jashtme të rritjes dhe sipërfaqet në të cilat ajo mbështetet në ashkël dhe sipërfaqes së 
përpunuar, mund të zëvendësohen me forca tangjenciale FT1 në pikën A dhe FT2 në pikën B. 

Rritja në sipërfaqen e përparme të instrumentit prerës mbështetet në gjerësinë A1–B1 ku 
është në lidhje athezive me të. Si reaksion i veprimit të forcave Fn, FT1 dhe FT2 në sipërfaqen 
mbështetëse veprojnë forcat normale dhe tangjenciale. Maksimumi i forcave normale kontinuale 
ΔRn ndodhet në pikën B1 e cila shtrihet në tehun kryesor prerës ndërsa duke shkuar kah pika A1 
forcat e reaksioneve ndryshojnë deri në zero. Forca e fërkimit RF e cila lajmërohet si rezultat i 
veprimit të forcës normale do të veprojë në rrafshin sipërfaqësor kontaktues të rritjes me 
instrumentin prerës. 

Në procesin e prerjes ekuilibri i sistemit të forcave të jashtme të cilat e ngjeshin rritjen 
shprehet në llogari të qëndrueshmërisë së saj. Në momentin kur prishet ekuilibri i forcave të 
jashtme rritja shkëputet nga instrumenti prerës dhe largohet me ashklën. 

Gjithashtu është vërtetuar se karakteri i shkatërrimit të rritjes te materialet e ndryshme 
përpunuese është i ndryshueshëm. Te materialet me plasticitet më të ulët ku lartësia më e madhe e 
rritjes ndodhet mbi tehun prerës (fig. 53a), shkatërrimi kryesisht realizohet me sforcimet 
tangjenciale të cilat paraqiten në te nën ndikimin e forcave të jashtme. Shkatërrimi i rritjes fillon 
në drejtim nga maja e pykës prerëse të instrumentit kah maja e rritjes që shihet në fig. 53a, e 
shënuar kushtimisht me B1C. Pjesa e poshtme e masës së rritjes pas shkatërrimit gjithnjë mbetet 
në sipërfaqen e përpunuar. Duke pasur parasysh që në pjesën BC veprojnë forcat molekulare të 
cilat e mbajnë rritjen afër materialit përpunues, atëherë kjo pjesë e rritjes do të mbetet e lidhur 
fortë për material. 

Pjesa e epërme e rritjes mbi vijën B1–C mund të mbetet në sipërfaqen e përparme të 
instrumentit ose gjatë prishjes së vogël të ekuilibrit të forcave të jashtme do të ndahet nga 
sipërfaqja e përparme dhe të largohet me ashklën. 

Te përpunimi i materialeve me plasticitet më të lartë shkatërrimi i rritjes realizohet në 
drejtim të largimit të ashklave nga pyka prerëse (fig. 53b). Kjo është e lidhur me plasticitetin më 
të lartë të materialit. Materiali i deformuar plastik i ashklave mban ende plasticitet të mjaftueshëm 
dhe mbetet i lidhur me metalin e rritjes të cilën e shpërndan duke vazhduar deformimi plastik. 
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Fusha e plasticitetit arrihet vetëm rreth pikës së fundme A të shtresës kufitare të rritjes A-B. 
Shkatërrimi lidhur me shkëputjen e ashklave nga rritja nuk fillon në ndonjë pikë të caktuar por në 
ndonjë pjesë të masës së rritjes. Në vendet e shkatërrimeve të tilla masa e larguar e rritjes mbetet e 
lidhur fortë me ashkël dhe shtypet në sipërfaqen e saj të poshtme. 

Në fig. 54a është treguar incizimi mikroskopik i një pjese të rritjes i cili sipas fig. 53a 
zhvendoset dhe ndalet në sipërfaqen e përpunuar ndërsa në fig. 54b është treguar incizimi i zonës 
së prerjes ku shihet qartë mbeturina e rritjes e cila largohet me ashkël gjatë përpunimit të 
materialeve me plasticitet më të lartë. 

Fig. 54. Incizimi mikroskopik i një pjese të rritjes gjatë përpunimit 
të materialeve a) me plasticitet më të ulët, b) me plasticitet më të lartë 

 
Pas largimit të rritjes ose pjesës së saj nga zona ku ajo formohet vazhdon formimi i rritjes së 
re. Procesi ciklik i shkatërrimit dhe formimit të rritjes rrjedh pa ndërprerje në procesin e  
prerjes gjatë së cilës pjesët e rritjes të cilat largohen më ashklën ose në sipërfaqen e përpunuar 
veprojnë në mënyrë abrazive në sipërfaqen e përparme gjegjësisht në sipërfaqen e prapme të 
pykës prerëse. Pra mund të thuhet se formimi dhe shkatërrimi i rritjes është proces shumë 
dinamik i cili zhvillohet në interval shumë të shkurtër kohorë, prej një të qindtës pjesë të 
sekondës. Numri i cikleve të formimit dhe shkatërrimit të rritjes rritet me rritjen e shpejtësisë 
së prerjes. 

Formimi i rritjes në sipërfaqen e përparme të pykës prerëse, forma dhe madhësia e saj si 
dhe shkatërrimi dhe largimi i saj varen si nga materiali i përpunimit ashtu edhe nga elementet e 
regjimeve të prerjes, temperaturave të prerjes, gjeometrisë së pykës prerëse, mjeteve për ftohje 
dhe lubrifikim dhe faktorëve të tjerë. 

Më herët është cekur që plasticiteti i materialit përpunues ndikon në procesin dhe 
karakterin e shkatërrimit të rritjes. Megjithatë, në bazë të hulumtimeve të shumta mund të 
konstatohet që gjatë përpunimit të disa metaleve vjen deri te formimi i rritjes, ndërsa te përpunimi 
i të tjerëve rritja lajmërohet në masë më të vogël ose nuk lajmërohet fare. 

Formimit të rritjes i janë të prirë, të themi, çeliqet karbonike, konstruktive dhe shumica e 
çeliqeve të lidhura, alumini, hekuri i derdhur i hirtë dhe materialet tjera, ndërsa të themi gjatë 
përpunimit të materialeve të thyeshme (brishta) siç janë: çeliqet e kalitura, hekuri i derdhur i 
bardhë, mesingu, bronza etj rritja nuk formohet. Nëse te grupi i parë i materialeve formohet rritja 
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atëherë madhësia e saj e shprehur me lartësinë H dhe gjatësinë L rritet në parim me rritjen e 
plasticitetit dhe zvogëlimit të fortësisë. 

Kur janë në pyetje regjimet e prerjes, është konstatuar se ndikim të veçantë në formimin e 
rritjes kanë: shpejtësia e prerjes (V) dhe hapi (s) gjegjësisht raporti i tyre ndërmjet veti. Varësisht 
nga raporti i hapit dhe shpejtësisë së prerjes e shprehur si: 

V
Cs   ;                ku është: C – parametër, 

 
mund të vërehen dy zona të ndara me lakoren e cila paraqet kufirin e paraqitjes të rritjes (fig. 55). 
Në zonën e parë (I) të cilën e karakterizojnë shpejtësi më të mëdha të prerjes dhe hapa më të 
vogël, d.m.th. kur s·V>C nuk kemi formimin e rritjes gjersa në zonën II ku është s·V<C largimi i 
ashklave realizohet me formimin e rritjes. 

 

 
Fig. 55. Zona e dukurisë së rritjes në varësi nga regjimet e prerjes 

 
Nga fig. 55 në masë të caktuar mund të shihen edhe ndikimet e materialit që përpunohet  

në formimin e rritjes duke pasur parasysh që lakorja 1 i përgjigjet materialit me plasticitet më të 
vogël, ndërsa lakorja 2 materialit me plasticitet më të lartë. 

Po ashtu mund të thuhet se rritja krijohet jo vetëm gjatë përpunimit me tornim por edhe te 
operacionet e tjera të përpunimit siç janë alezimi dhe përshkimi në qoftë se janë plotësuar kushtet 
e regjimit paraprak. 

Në qoftë se shqyrtohet ndaras ndikimi i shpejtësisë së prerjes (V) në formimin e rritjes atëherë 
mund të konstatohet që te shpejtësitë e vogla të prerjes rritja nuk paraqitet. Me rritjen e 
shpejtësisë së prerjes rritet edhe rritja e cila e arrin maksimumin gjatë ndonjë shpejtësie Vo kur 
ashkla fiton formë shiritore e me rritje të mëtutjeshme të shpejtësisë zvogëlohen dimensionet e 
rritjes deri në humbjen e saj të plotë për shpejtësi të mëdha të prerjes të mjaftueshme (fig. 56). 
Humbja e rritjes gjatë shpejtësive të mëdha të prerjes shpjegohet me rikristalizim gjatë së cilës 
rritja humb fortësinë dhe qëndrueshmërinë e saj të mëhershme (zbutet) ashtu që bëhet e pa 
rezistueshme në ndikimin e forcave të jashtme. 
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Fig. 56. Ndryshimi i lartësisë së rritjes H në varësi 

të shpejtësisë së prerjes V 

 

Për shembull, gjatë përpunimit të çeliqeve konstruktive mesatare karbonike, rritja fiton 
dimensione maksimale gjatë shpejtësive të prerjes prej V=15÷30 m/min, ndërsa gjatë 
shpejtësive mbi 80 m/min nuk kemi paraqitje të rritjes. Po ashtu është treguar që lartësia 
maksimale e rritjes fitohet gjatë prerjes me shpejtësi me të cilat arrihet temperatura e prerjes 
prej θ ≈ 300 oC gjersa te shpejtësitë gjatë së cilave krijohet temperatura prej θ ≈ 600 oC rritja 
nuk lajmërohet. 

Nga elementet gjeometrike të pykës prerëse të instrumentit ndikim më të madh në formimin e 
rritjes ka këndi i përparëm (γ). Ndikimi i këndit të përparëm është paraqitur në fig. 57. Mund 
të konstatohet që me rritjen e këndit të përparëm zvogëlohet madhësia e rritjes dhe anasjelltas 
(fig. 57a) gjegjësisht, që në fushën e regjimit të caktuara V – γ rritja formohet ose jo, varësisht 
nga vlerat e këndit të përparëm γ (fig. 57b). 

Në krijimin e rritjes ka ndikim edhe mjeti për ftohje dhe lubrifikim i cili zvogëlon 
temperaturën e prerjes, por edhe koeficienti i fërkimit në sipërfaqen kontaktuese. Me qëllim të 
zvogëlimit të rritjes te disa instrumente bëhet edhe lëmimi i sipërfaqes së përparme me të cilën 
në periudhën fillestare të eksploatimit të instrumentit prerës zvogëlohet fërkimi i jashtëm. 

 

Fig. 57. Varësia e lartësisë së rritjes H nga këndi i përparëm γ 
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 Rritja e cila formohet në pykën prerëse të instrumentit prerës mund të ndikojë nga një anë 
pozitivisht në procesin e prerjes me çka këndi i përparëm i pykës prerëse bëhet më i madh (γe)    
(fig. 52) me çka është lehtësuar procesi i prerjes dhe mund të konsiderohet që rritja e formuar 
e cila e merr rolin e pykës prerëse e ruan shtresën e përparme të instrumentit nga konsumi. 
Nga ana tjetër rritja e krijuar në fakt e rrit thellësinë e prerjes dhe mund të ndryshojë masat e 
elementit të përpunuar që te operacioni i alezimit dhe përshkimit posaçërisht mund të jetë i 
rëndësishëm. Po ashtu elementet e rritjes të cilat largohen me ashkël gjatë shkatërrimit të saj 
ose mbeten në sipërfaqen e përpunuar dukshëm mund të ndikojnë në konsumin abraziv të 
sipërfaqes së përparme dhe sipërfaqes së prapme të instrumentit. Ndikim të veçantë rritja ka 
në kualitetin e sipërfaqes së përpunuar ku pjesë të rritjes të cilat zhvendosen nën nivelin e 
majës së tehut prerës dhe ngjeshen në sipërfaqen e përpunuar (fig. 53a) e rrisin ashpërsinë e 
sipërfaqes së përpunuar. Deri te keqësimi i kualitetit të sipërfaqes së përpunuar vjen edhe për 
shkak të variacionit të thellësisë së prerjes për arsye të procesit të formimit dhe largimit të 
rritjes e cila krijon lëkundje gjatë prerjes. 

 Në raste të veçanta anët pozitive të formimit të rritjes mund të shfrytëzohen gjatë 
konstruktimit të instrumentit prerës me atë që në pykën prerëse bëhet kanal-fazetë e veçantë 
me kënd më të vogël të përparëm (γΦ) në të cilën paraqitet rritje e qëndrueshme e cila nuk 
humbet as gjatë shpejtësive të vogla as të mëdha të prerjes, por e mbron tehun prerës dhe e rrit 
qëndrueshmërinë e instrumentit prerës (fig. 58). Kjo posaçërisht shfrytëzohet te instrumentet 
prerëse me pllakëza nga metali i fortë për përpunim te automatet. 

 

Fig. 58. Ndryshimi i gjeometrisë së pykës prerëse për shkak të rritjes 
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9.0 LLOJET E ASHKLAVE GJATË PRERJES 

 
Në varësi nga përbërja kimike, gjendja strukturale dhe vetive mekanike të materialit të 

përpunuar, trashësisë së shtresës e cila largohet, madhësisë së këndit të përparmë të instrumentit 
prerës, shpejtësive të prerjes dhe faktorëve të tjerë me ndikim më të vogël, procesi i formimit të 
ashklës rrjedh në mënyra të ndryshme për arsye të së cilës ndryshon edhe forma. Sipas formës së 
jashtme dallohen tre tipe kryesore të ashklave (fig. 59): e prerë, shiritore dhe e thërrmuar. 

 
Fig. 59. Tipet themelore të ashklave: a) e prerë, b) shiritore dhe c) e thërrmuar 

 
 
Ashkla e p r e r ë (fig. 59a) formohet nga elementet me deformim plastik dhe elementet e 

larguara në mënyrë reciproke të cilat në mes veti janë të lidhura mjaftë fortë nëpër sipërfaqet  
zhvendosëse. Nga ana sipërfaqes së përparme ashkla është e lëmuar ndërsa kah ana e epërme 
është e ashpër–e rrudhur për shkak të gjurmëve të zhvendosjes. Ashkla e prerë formohet gjatë 
përpunimit të çeliqeve me plasticitet të zvogëluar dhe gjatë trashësive të mëdha të ashklave. Po 
ashtu fitohet gjatë përpunimit me vlera mesatare të këndeve të përparëm dhe shpejtësive mesatare 
të prerjes. 

Ashkla sh i r i t o r e (fig. 59b) krijohet gjatë prerjes së metaleve plastike me shpejtësi të 
mëdha, me thika me kënde të përparme të mëdha dhe për trashësi mesatare dhe të vogla të 
ashklave kur deformimet plastike në zonën e prerjes rrjedhin në mënyrë të barabartë duke pasur 
parasysh shpërndarjen e barabartë të sforcimeve nëpër tërë perimetrin e materialit. Ashkla 
shiritore ka formë të shiritit të pa ndërprerë e cila mund të mbështillet në formë spirale. Sipërfaqja 
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e epërme e ashklës është nga gjurmët e deformimeve plastike në formë të sipërfaqeve të mprehta 
të imta e jo të rrafshëta ndërsa nga ana e poshtme është e rrafshët dhe e lëmuar. 

Ashkla e th ë r m u a r (fig. 59c) formohet gjatë prerjes së materialeve të brishta siç janë 
bronza, hekuri i derdhur etj. Metalet e brishta nën ndikimin e forcave përmes pykës prerëse 
“thërrmohen” dhe shkatërrohen ashtu që formojnë copëza të imta të formave dhe madhësive të 
ndryshme ndërmjet veti plotësisht të ndara. Këto copëza të materialit, të cilat kanë deformim 
plastik të parëndësishëm, vetëm në kushte të posaçme të prerjes mund të jenë të ngjitura në 
mënyrë të imagjinuar njëra pranë tjetrës duke iu falënderuar para së gjithash lidhjes mekanike të 
jo rrafshinave në to. Ashkla e thërrmuar është karakteristike gjatë përpunimit të metaleve me 
fortësi të madhe me prerje të madhe të ashklës, shpejtësi të vogël të prerjes dhe kënde të përparme 
të vogla të pykës prerëse. Duke pasur parasysh se copëza të ashklave shkëputen nga materiali 
bazë, nën tehun prerës ku mbesin gjurmët e shkëputjes, në sipërfaqen e përpunuar paraqiten mikro 
jo rrafshina të mëdha. 
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10.0  SHKURTIMI I ASHKLAVE 
 

 Shkalla e deformimeve plastike të metaleve në procesin e formimit të ashklave në mënyrë 
kuantitative mund të vlerësohet me shkurtim të ashklave, d.m.th. me koeficientin e shkurtimit të 
ashklave. 
 Deformimi plastik i materialit në zonën e prerjes përbëhet nga zhvendosja e pandërprerë e 
pjesëve elementare të metalit në drejtim të sipërfaqes së zhvendosjes. Si rezultat i deformimit 
plastik në procesin e formimit të ashklave, gjatësia l2 e ashklave të formuara do të jetë më e vogël 
nga gjatësia l1 e shtresës së materialit e cila largohet gjatë prerjes. Gjithashtu trashësia a dhe 
gjerësia b2 e ashklave do të jenë më të mëdha nga trashësia t dhe gjerësia b1 e shtresës e cila 
largohet gjatë prerjes dhe e cila shndërrohet në ashkël (fig. 60). Marrëdhënia e këtyre parametrave 
do të paraqesë koeficientin e shkurtimit të ashklave K, prandaj kemi: 

1
l
lK
2

1
1   - koeficienti i shkurtimit gjatësor, 

1
t
aK2   - koeficienti i shkurtimit tërthore, 

1
b
bK

1

2
3   - koeficienti i zgjerimit. 

Mirëpo, rëndësi më të madhe ka koeficienti i shkurtimit gjatësor K1 vlerat e të cilit mund 
të jenë deri në 6 ose edhe më i madh. Koeficienti K3 zakonisht ka vlera të përafërta me 1 dhe në 
llogaritje praktike mund të mirret vetëm në rastet e marrëdhënieve të vogla b/t te prerja e lirë. Në 
rastin e prerjes jo të lirë (fig. 60b) pranë tehut kryesor prerës merr pjesë edhe tehu ndihmës prerës 
ashtu që kushtet e deformimeve janë të ndryshme, ku kemi zgjerimin e ashklës vetëm në njërën 
anë. Si rezultat të saj te prerja jo e lirë zvogëlohet shkurtimi në marrëdhënie me prerjen e lirë. 

 
Fig. 60. Skema e shkurtimit të ashklave: a) te tornimi i lirë, 

b) te tornimi jo i lirë (i lidhur) 
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Koeficienti i shkurtimit të ashklave te materialet të ndryshme është i ndryshëm e në masë të 
madhe varet nga shpejtësia e prerjes V dhe këndit të përparmë të pykës prerëse γ. 
 Sipas fig. 60a koeficienti i shkurtimit të ashklave mund të shprehet me ndihmën e këndit të 
zhvendosjes  dhe këndit të përparmë . Nga figura shihet që është: 
 
  t = c  sin dhe a = c  cos( - ) 
 
 pra është: 
 




sin
)cos( 


t
aK  

 
Koeficienti i shkurtimit të ashklave mund të shprehet edhe në marrëdhënie të shpejtësive në 
procesin e prerjes. Në bazë të planit të shpejtësive (fig. 61) e duke shfrytëzuar teoremën e 
sinusit fitohet: 

 

 
KV

Vash 1
)cos(

sin
)](90sin[

sin
)](90sin[

sin


















  

   
 

Prej kësaj është e qartë se shpejtësia e largimit të ashklave (Vash) është e varur nga 
koeficienti i shkurtimit të ashklave K: 

 

  ash
VV
K

  

 
 

 
Fig. 61. Shpejtësitë në zonën e prerjes 

 
 

Nga fig. 61 mund të gjendet edhe shpejtësia e zhvendosjes në rrafshin zhvendosës nën këndin 
 sipas shprehjes: 
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  V
)sin(

sinVzhv 





  

 
 Në praktikë shpejtësia e deformimeve gjegjësisht shpejtësia e zhvendosjes në rrafshin e 
zhvendosjes pak dallohet nga shpejtësia e prerjes. 

 Kështu i definuar, koeficienti i shkurtimit i tërë i ashklave paraqet njërin nga treguesit e 
deformimeve plastike të ashklave. Shkurtimi i tërë i ashklave fizikisht mund të merret si makro 
deformim. Në rastet kur është K1 deformimet plastike në ashkël gjithashtu ekzistojnë, ndërsa si 
masë e intensivitetit të deformimit merret zhvendosja relative e elementeve të ashklave (fig. 62): 
 

 
X
S




   ; ku është:  S – gjatësia absolute e zhvendosjes, X – trashësia e 

elementit në formë shiriti. 
 

 Deformimin e elementit të hollë në formë shiriti me trashësi X mund ta konsiderojmë si 
mikro deformim. 

 
Fig. 62. Skema e deformimit të elementit në formë shiriti të ashklave 

 
 

 Nga figura është: S = l1 + l2, prandaj zhvendosja relative është: 
 

  )tan(coth
X
ll 21 


 


  

 
 Shpejtësia e deformimeve në procesin e prerjes e cila ka vlera të mëdha tani mund të 
definohet me shprehjen: 
 

  ]/1[ s

V
Xt

V
def

def 


  

 
 ku është: tdef – koha e zhvendosjes së pykës prerëse në distancën X. 
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 Madhësia e shkurtimit të ashklave, e shprehur përmes koeficientit të shkurtimit K dhe 
zhvendosjes relative , paraqet shkallën e deformimeve plastike të ashklave dhe ndërmjet tyre 
mund të vendoset lidhja nëse madhësia 




sinK
costan


  zëvendësohet në shprehjen për 

zhvendosje relative: 
 

  



cosK
1sinK2K 2 

  

   
 
  10.1. Ndikimi i disa faktorëve në shkurtimin e ashklave 
 
 Ndikim më të madh në shkurtimin e ashklave kanë faktorët vijues: 

 lloji i materialit përpunues, 
 elementet e regjimit të përpunimit, 
 gjeometria e thikës, 
 mjeti ftohës dhe lubrifikues etj. 

Materiali me fortësi më të madhe më tepër u përgjigjet deformimeve të zhvendosjes se sa 
të shkurtimit. Metalet e këtilla të brishta me strukturë të kokrrizave të mëdha siç janë: giza e hirtë, 
bronza etj. gati nuk shkurtohen fare. Shkurtimi më i madh i ashklave ndodh gjatë përpunimit të 
metaleve me fortësi mesatare (çelik me Rm = 50  60 kN/cm2) kur koeficienti i shkurtimit të 
ashklave mund të arrij vlerën prej K=23. Koeficienti më i lartë i shkurtimit të ashklave është 
gjatë përpunimit të metaleve të buta, metalet me plasticitet më të madh siç janë çeliqet e buta me 
Rm=3040kN/cm2, bakri, mesingu, alumini etj, te të cilët K=68. 

Ndikimi i shpejtësisë së prerjes në koeficientin e shkurtimit të ashklave është treguar në fig. 
63. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 63. Varësia e koeficientit të shkurtimit të ashklave K1 

nga shpejtësia e prerjes 
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 Shkurtimi i ashklave gjatë prerjes me shpejtësi më të vogla nuk është aq i madh për tu 
arritur maksimumi për shpejtësi diç më të mëdha edhe më tutje zvogëlohet me rritjen e 
shpejtësisë. Kësi karakteri i ndryshimit të koeficientit të shkurtimit të ashklës është i lidhur 
ngushtë për procesin e formimit të rritjes. 
 Ndikimi i hapit s në shkurtimin e ashklave është i atillë që koeficienti i shkurtimit të 
ashklave K zvogëlohet me rritjen e hapit (fig. 64a). Kjo sqarohet me atë që shtresat e materialit 
më afër tehut prerës të instrumentit kanë deformim më të madh sipas njësisë së prerjes nga 
shtresat më të larguara nga tehu prerës sipas ligjit të shpërndarjes jo të barabartë të deformimeve. 
Koeficienti i fërkimit rritet me reduktimin e hapit ndërsa forcat e rritura të fërkimit në mënyrë 
plotësuese i shtypin shtresat e ashklave përgjatë pykës prerëse, çka ndikon në rritjen e 
deformimeve. 

 

Fig. 64. Varësia e koeficientit të shkurtimit të ashklave nga: 
a) hapi, b) thellësia e prerjes 

  
Me hulumtime është vërtetuar që këndi i përparmë  ndikon në shkurtimin e ashklës ashtu 

që për kënde të përparme më të mëdha zvogëlohet koeficienti i shkurtimit së ashklës (fig. 64b). 
 Ndikimi i këtij këndi mund të shihet përmes këndit të prerjes  në shprehjen për 
koeficientin e shkurtimit të ashklës: 
 




sin
)sin(K 

  

 
Rritja e rrezes të majës së instrumentit r gjithashtu shprehet me rritjen e shkallës së shkurtimit 
të ashklave (fig. 65). Kjo sqarohet me atë që për arsye të lakimit të një pjese të ashklës për 
rreze më të madhe fitohet ashkël më e hollë prandaj edhe deformimet do të jenë më të mëdha 
nga pjesa e parë e prerjes së ashklave. 

Përdorimi i mjeteve të përshtatshme për ftohje dhe lubrifikim në masë të madhe mund të 
kontribuojë në zvogëlimin e shkurtimit të ashklave përmes zvogëlimit të temperaturës së 
prerjes dhe fërkimit në sipërfaqet kontaktuese. 
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Fig. 65. Varësia e koeficientit të shkurtimit të ashklave 

nga rrezja e majës së instrumentit prerës 
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11.0 LARGIMI DHE THËRRMIMI I ASHKLAVE    
 

Problemit të mbështjelljes dhe largimit (bartjes) të ashklave i kushtohet rëndësi gjithnjë 
më e madhe, posaçërisht gjatë përdorimit të instrumenteve prerëse nga metalet e forta dhe 
qeramike të cilët prejnë me shpejtësi të mëdha e me këtë edhe heqin sasi më të madhe të ashklës 
në njësi të kohës. Sidomos gjatë përpunimit të materialeve me shtalbësi më të madhe dhe me 
shpejtësi të mëdha të prerjes, ashkla formohet në formë të shiritave të gjatë të cilat mbesin të 
drejta ose lakohen në formë të spirales me rreze te madhe ose më të vogël dhe mund të 
mbështjellet rreth instrumentit prerës dhe copës përpunuese. Ashkla e tillë e rrezikon sigurinë e 
punëtorit dhe mund të ndikojë në konsumin e parakohshëm të instrumentit prerës dhe në 
dëmtimin e sipërfaqeve të përpunuara, çka zvogëlon dukshëm efikasitetin dhe prodhueshmërinë e 
makinave metalprerëse si dhe vetë përpunimin. Përveç kësaj, ashkla e tillë përfshin më tepër 
hapësirë në repartet prodhuese se sa vëllimi i materialit të mëparshëm i cili prehet.  

Në qoftë se në procesin e prerjes fitohen ashkla të mbështjellura ose të thërrmuara, më të 
vogla janë edhe problemet e cekura të cilat ato mund ti krijojnë. Ashkla e grimcuar është më 
pak e rrezikshme për punëtorin, më lehtë largohet nga instrumenti dhe makina metalprerëse, 
përfshin më pak hapësirë në repart dhe më të vogla janë harxhimet për bartje të sajë. 

Aftësia e materialit që në procesin e prerjes të japë ashkël të imët, të thërrmuar, për 
regjime të ndryshme të prerjes, mund të paraqesë kriter plotësues të përpunueshmërisë së tij. 

Thërrmimi i ashklës mund të vlerësohet përmes të ashtuquajturit koeficientit vëllimor (Kv)  
i cili paraqet marrëdhënien e vëllimit që e merr ashkla (Qash) dhe vëllimit të materialit nga i cili 
është formuar ajo: 

1
Q
QK

m

ash
V   

 
Vlera e koeficientit vëllimor të thërrmimit, varësisht nga materiali i përpunimit, gjeometria e 
instrumentit prerës, regjimeve të prerjes etj., mund të jetë e ndryshme. Varësisht nga format e 
ashklave dhe këtij koeficienti autorë të ndryshëm bëjnë klasifikime të ndryshme të ashklave.  
 
Një nga klasifikimet e tilla është dhënë në fig. 66. 
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Fig. 66. Një nga mënyrat e klasifikimit të ashklave sipas formës 
dhe koeficientit vëllimor Kv 

 
Për arsye të kuptimit më të plotë të problematikës së thërrmimit dhe largimit të ashklave 

dhe gjatë kësaj është e duhur përcjellja adekuate dhe njohja e procesit të formimit të ashklave, 
mbështjelljes së saj dhe largimi nga instrumenti prerës. 

 
 

11.1. Mbështjellja e ashklave 
 

Deformimi plastik i metaleve në procesin e formimit të ashklave fillon dhe mbaron në një 
zonë relativisht të ngushtë rreth rrafshit të zhvendosjes ku kryesisht ndodh ndryshimi i vijëzimit- 
teksturës së materialit. 

Në qoftë se shqyrtohet një copëz elementare e ashklave e cila formohet (shirit-lamelë) dhe 
e cila zhvendoset nën këndin ф nëpër rrafshin e zhvendosjes, ajo do të tentojë edhe më tutje të 
lëvizë nën ndikimin e forcave të jashtme në drejtim të cilin e ka pasur gjatë formimit. Mirëpo, 
duke u takuar me sipërfaqen e ngurtë të përparme të pykës prerëse do të jetë e detyruar të lëvizë 
nëpër te. E shikuar në rrafshin normal me tehun prerës, për shkak të deformimeve të pabarabarta 
dhe për shkak të forcave të fërkimit të jashtëm dhe të brendshëm, një copëz elementare në formë 
të paralelogramit do të ndryshojë formën në trapez që nxit përdredhjen e elementit të përparshëm 
për ndonjë kënd  dhe mbështjelljen e ashklave (fig. 67). Copëzat e larguara dhe të deformuara 
ndërmjet veti do të dëbohen nga sipërfaqja e përparme e instrumentit prerës më tepër në qoftë se 
këndi i përparëm γ është më i vogël. 

Në këtë mënyrë ashkla e ndarë do të mbështjellet në rrafshin normal me tehun prerës nën 
ndonjë rreze R1 d.m.th. sipas trashësisë së saj. 
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Fig. 67. Mbështjellja e ashklës në rrafshin        Fig. 68. Mbështjellja e ashklës në 

  normal me tehun prerës                                             rrafshin themelor             
 
 
Me zvogëlimin e këndit të përparëm γ ashkla bëhet më e ngurtë ndërsa rrezja R1 më e 

vogël. Po ashtu rrezja do të jetë më e vogël nëse fërkimi në sipërfaqen e përparme të instrumentit 
prerës është më i vogël. 

Si rezultat i gjendjes së komplikuar të sforcimeve në zonën e prerjes ashkla do të 
deformohet në mënyrë të ndryshme sipas gjerësisë (b). Shtresat e materialit të cilat ndodhen afër 
sipërfaqes e cila përpunohet shkëputen me shpejtësi të prerjes më të madhe nga shtresat më afër 
sipërfaqes së përpunuar prandaj edhe deformimet në to do të jenë të ndryshme. Për arsye të 
shkallës së ndryshme të deformimeve ashkla në këtë rrafsh do të mbështjellet sipas rrezes R2 
gjegjësisht R3, (fig. 68). 

Në rastin kur shpejtësia e largimit të ashklave është e njëjtë sipas gjerësisë së saj, gjatë 
këndit  të pjerrtësisë të tehut prerës λ = 0 ajo do të mbështjellet në spiralë të rrafshët (fig. 69a). 
Kjo mund të themi është rast te tornimi tërthor, prerja, kur λ = 0 dhe χ  =  90o. Mirëpo, në të 
shumtën e rasteve këto kushte nuk janë të plotësuara prandaj ashkla mbështjellet në formë të 
spirales cilindrike (fig. 69b). 

Fig. 69. Mbështjellja e ashklave: a) në spirale të rrafshët, 
b) në spirale cilindrike 

 
Hapi (s) dhe rrezja e spirales në të cilën ashkla mbështjellet varen nga materiali i 

përpunimit por gjithashtu edhe nga shpejtësia e largimit të ashklave, këndit të pjerrtësisë së tehut 
prerës, formës së sipërfaqes së përparme të instrumentit prerës dhe faktorëve të tjerë. Një nga 
faktorët nga i cili varen parametrat e spirales është edhe konsumi i instrumentit prerës. Pasi që 
gjatë prerjes instrumenti prerës konsumohet kah sipërfaqja e përparme gjatë së cilës formohet 
krater me rreze të caktuar, atëherë ashkla do të mbështillej sipas rrezes më të vogël, deri atëherë 
kur krateri në instrument prerës nuk bëhet aq sa të shkaktojë  thyerje të ashklave. 
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11.2. Drejtimi i largimit të ashklave 
 

Që të mund me sukses të realizohet thyerja e ashklave shumë me rëndësi është njohja e 
këndit  të drejtimit të rrjedhjes së ashklës (ρash) nga zona e prerjes. Me problemin e këndit të 
rrjedhjes së ashklave janë marrë shumë hulumtues. Në literaturë nga teoria e prerjes është 
ekspozuar një numër i të arriturave dhe kuptimeve mbi pozitën e drejtimit të “kërcimit” të 
ashklave gjegjësisht mbi kushtet gjeometrike-teknologjike të cilat ndikojnë në këtë drejtim. 

Disa autorë thonë që drejtimi i fluturimit të ashklës përputhet me drejtimin e forcave të 
fërkimit deri sa të tjerë thonë që këto drejtime nuk përputhen. 

Për rastin e prerjes nën kënd të pjerrtë me instrument prerës me një teh forca rezultante e 
rezistencës së prerjes (FR) në sipërfaqen e përparme të instrumentit prerës mund të ndahet në dy 
komponente: në forcën normale N dhe forcën tangjenciale F e cila paraqet forcën e fërkimit gjatë 
lëvizjes së ashklave nëpër sipërfaqen e përparme. Kjo forcë mund të ndahet më tutje në forcën 
normale FN me tehun prerës dhe forcën FL në drejtim të tehut prerës (fig. 70). 

Pankini (1936), Granovski (1948) dhe Stableri (1951) thonë se gjatë prerjes nën kënd të 
pjerrtë me instrument me një teh prerës këndi i drejtimit të largimit të ashklave është i barabartë 
me këndin e pjerrtësisë të tehut prerës, d.m.th.: 

 
ρ = λ     në qoftë se është:  λ  0 
 

Sipas fig. 70 këndi i largimit të ashklave mund të gjendet sipas shprehjes: 
 

N

L

F
Ftan   

 
Sipas disa autorëve ky kënd është funksion i këndeve të instrumentit prerës dhe mund të 

gjendet sipas shprehjes: 
 





tansintancos
tancostansintan
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Fig. 70. Pozita e forcave të fërkimit F dhe drejtimit të  rrjedhjes së ashklave 

sipas sipërfaqes së përparme të instrumentit prerës 
 
 Shumë autorë me të drejtë tregojnë për gjendjen faktike se këndi sulmues χ, këndi i 
përparëm γ dhe këndi i pjerrtësisë së tehut prerës λ dukshëm ndikojnë në drejtimin e largimit të 
ashklave ρ si dhe në vetë procesin e thërrmimit të ashklave. 
 Në pajtueshmëri me shprehjen e përparshme, këndi i largimit së ashklave ρ do të rritej 
dukshëm me rritjen e këndit λ prandaj ashkla do të largohej më tepër në drejtim të sipërfaqes së 
përpunuar. Nëse këndi i pjerrtësisë së tehut prerës rritet në kuptimin negativ ashkla do të lëvizë 
sipas sipërfaqes e cila përpunohet (fig. 24). 
 Kur është në pyetje këndi i largimit (fluturimit) të ashklave (ρ), mund të thuhet se ai është 
i vlefshëm për të gjitha sistemet e thërrmimit të ashklave. Për përcaktimin e tij megjithatë në 
literaturë ekzistojnë metoda të panumërta të cilat këtu nuk do të ceken. 
 
 

11.3. Sistemi për thërrmimin e ashklave 
 

Është thënë që ashkla shiritore, ashkla e gjatë, e cila paraqitet gjatë përpunimit të disa 
çeliqeve konstruktive mund të ndikojë në mënyrë të pakënaqshme në ekonomicitetin dhe 
prodhueshmërinë e procesit të prerjes për arsye se mund të mbështjellet rreth instrumentit prerës 
dhe copës përpunuese çka mundëson konsumin e parakohshëm të instrumentit prerës ose 
dëmtimit të sipërfaqes së përpunuar. Nga ana tjetër, ashkla e tillë e rrezikon sigurinë e punëtorit 
dhe rëndon transportin e saj. Efektet negative të ashklave të atilla të formuara posaçërisht vijnë në 
shprehje te prodhimi i automatizuar. 

Koeficienti i vëllimit të ashklës (KV) dhe forma e ashklës (fig. 66) varen nga dy grupe 
faktorësh. Në grupin e parë të faktorëve hyjnë: 

  karakteristikat e materialit përpunues, 
  elementet e regjimeve të prerjes, 
  gjeometria dhe materiali i instrumentit prerës, 
  mjeti për ftohje dhe lubrifikim etj. 
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Shumica e këtyre faktorëve me përdorimin e tyre mundësojnë formimin e një apo tjetër 
lloji të ashklave. 

Në grupin e dytë të faktorëve hyjnë ata faktorë që kushtëzojnë mbështjellje të detyrueshme 
ose thyerje të ashklës gjegjësisht përfitimin e formës së dëshiruar për arsye të largimit më të lehtë 
dhe pa pengesa. 

Problemet e thërrmimit të ashklave në parim mund të zgjidhen në dy mënyra: 
  me thyerje natyrale me anë të rregullimit dhe zgjedhjes së regjimeve përkatëse të 

përpunimit dhe gjeometrisë së instrumentit prerës (parimet gjeometrike-të regjimit), 
  me thërrmim artificial me aplikimin e pajisjeve të ndryshme në instrumentin prerës. 
 
 

11.3.1. Parimet gjeometrike – të regjimit për thërrmimin e ashklave 
 

Ky parim i thërrmimit të ashklave bazohet në zgjedhjen adekuate të gjeometrisë së 
instrumentit prerës dhe regjimeve të prerjes ashtu që të krijohen kushte që ashkla e ndarë mos të 
përfitohet në formë të shiritit por e thyer në copa të vogla. 

Në procesin e formimit të ashklës tashmë dihet se ndikojnë faktorë të shumtë e para së 
gjithash gjeometria e instrumentit prerës dhe regjimet e prerjes. Nga elementet gjeometrike të 
instrumentit prerës ndikim më të madh kanë këndi i pjerrtësisë së tehut prerës  dhe këndi i 
përparëm . Këndi i pjerrtësisë së tehut prerës  megjithatë nuk ka ndikim të madh në thyerjen e 
ashklës por për atë dukshëm ndikon në drejtimin e largimit të saj (fig. 24). 

Vlerat praktike të këndit të pjerrtësisë  janë të ndryshme te disa instrumente prerëse dhe 
nuk ndryshojnë në kufi të gjerë por megjithatë mund të thuhet se këndet më të mëdha sigurojnë 
mbështjellje më të mirë e me këtë edhe thyerje më të lehtë të ashklave. 

Kushtet më të volitshme për thërrmimin e ashklave krijohen me kënde më të vogla gjegjësisht 
këndeve negative të përparëm  edhe atë me kombinim të posaçëm me këndet pozitive të 
pjerrtësisë së tehut prerës . Njëkohësisht, me këndet negative të përparme procesi i prerjes 
është i vështirësuar në kuptim të rritjes së rezistencës së prerjes, paraqitjes së lëkundjeve në 
sistemin përpunues etj. 

Elementet e regjimeve të prerjes (V,s,t) ndikimin e vet e shfaqin në atë kuptim që me 
rritjen e shpejtësisë së prerjes dhe thellësisë së prerjes vështirësohen kushtet e mbështjelljes dhe 
thërrmimit të ashklave ndërsa me rritjen e hapit fitohet brishtësi më e madhe e ashklave e me këtë 
edhe thyerje më e lehtë. 

Në kushtet e caktuara të prerjes megjithatë mund të zgjidhet kombinim i caktuar i 
elementeve të regjimeve të prerjes dhe gjeometrisë së instrumentit prerës e cila jep kushte më të 
përshtatshme që si rezultat të fitohet forma e dëshiruar e ashklave. Pra kjo njëkohësisht nënkupton 
që në proces mos të nxiten humbje të mëdha plotësuese të energjisë në formë të fërkimit sepse do 
të zvogëlonte qëndrueshmërinë e instrumentit prerës, mos të nxiten forca plotësuese të mëdha të 
cilat to të sjellin në shkatërrim eventual të instrumentit prerës dhe pasoja tjera të pa dëshiruara. 
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11.3.2. Imtësimi i ashklave me thërrmim artificial 
 

Imtësimi i ashklave mund të realizohet me zgjidhje të ndryshme teknike të cilat bëhen në 
instrumentet prerëse. Zgjidhjet bazohen në formësimin e posaçëm të volitshëm dhe mprehjes 
së instrumentit prerës ose me zbatimin e veglave të posaçme të cilat drejtpërdrejtë ndërtohen 
në instrumentin prerës ose në bartësin e instrumentit. 

 
 

           11.3.2.1. Imtësimi i ashklës duke punuar shkallëzime dhe kanale  
në sipërfaqen e përparme të instrumentit prerës 

 
Që ashkla gjatë largimit nga zona e prerjes të thyhet, duhet të krijohen kushte të caktuara për 
këtë. Për këtë qëllim sipërfaqja e përparme e instrumentit prerës formësohet në mënyrë 
plotësuese në makinë ratifikuese për mprehje ashtu që të formohen lëshime-shkallëzime të 
caktuara ose kanale me karakteristika të caktuara. Elementet të tilla të formuara në 
instrumentin prerës në mënyrë plotësuese deformojnë ashklën duke e detyruar atë që të 
mbështjellet më tepër dhe në fund të thyhet gjegjësisht të imtësohet. 

Shkallëzimet të cilat punohen në sipërfaqen e përparme të instrumentit prerës 
karakterizohen me gjatësinë e lëshimit (L) nga maja e instrumentit prerës, me lartësinë (H), rrezes 
së rrumbullakimit (R) këndin e drejtimit të shtrirjes së shkallëzimit () në raport me tehun kryesor 
dhe këndit të pjerrtësisë së shkallëzimit () (fig. 71). 
 

 

 
Fig. 71. Elementet themelore të shkallëzimit në sipërfaqen e përparme 

të instrumentit prerës 
 

Shkallëzimet mund të punohen paralel me tehun prerës të instrumentit prerës ( = 0) ose 
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nën ndonjë kënd  i cili mund të jetë i ndryshëm dhe përmes tij rregullohet drejtimi i kërcimit të 
ashklave (fig. 72). 
 

Fig. 72. Pozita dhe forma e shkallëzimeve në sipërfaqen 
e përparme të instrumentit prerës 

 
Shkallëzimi nën këndin (( = 8 ÷ 10 o) (fig. 72a) kryesisht shfrytëzohet gjatë përpunimit 

me thellësi më të mëdha të prerjes ndërsa pozita e tij e kundërt (fig. 72b) si dhe shkallëzimi 
trekëndësh (Fig. 72c), shfrytëzohet për thellësi më të vogla të prerjes. 

Te përpunimi përfundimtarë me thika me rreze të rrumbullakimit më të madh të majës 
shfrytëzohet edhe forma e shkallëzimit të kombinuar (fig. 72ç). 

Nga vlerat e parametrave të cekur varet edhe efekti i mbështjelljes dhe thyerjes së ashklës. 
Vlerat optimale të këtyre parametrave vërtetohen në mënyrë eksperimentale dhe janë në lidhje të 
ngushtë me regjimet e prerjes dhe kushtet tjera të përpunimit. 

Në bazë të rezultateve të hulumtimit mund të thuhet se nga gjatësia e shkallëzimit (L) 
kryesisht varet rrezja e mbështjelljes së ashklave gjatë së cilës zgjedhja e këtij parametri duhet të 
jetë i atillë që mos të shkaktojë forca të mëdha të fërkimit të cilat do të sjellin deri te konsumi i 
parakohshëm i instrumentit prerës. Për vlera të vogla të gjatësisë L do të kishim forca të mëdha të 
rezistencës, ndërsa për vlera më të mëdha ashkla do të mbështillej në rreze më të madhe, me të 
cilën nuk sigurohet thyerje e mirë. E njëjta situatë është edhe me rrezen e rrumbullakimit të 
shkallëzimit R. 

Për thyerje të suksesshme të ashklave lartësia e shkallëzimit H duhet të jetë me madhësi të 
mjaftueshme që ashkla gjatë largimit nga zona e prerjes mund të mbështetet në të dhe të 
mbështjellet në mënyrë plotësuese, por jo edhe e shumë e madhe që të mos nxitë ngarkesa të 
mëdha plotësuese në instrumentin prerës. Madhësia e lartësisë H është e lidhur edhe me gjatësinë 
L prandaj rekomandohen vlerat në vijim: 

 
H = (0,3 ÷ 0,4)L - për hapat punues s < 0,25 (mm/rr) 
H = (0,1 ÷ 0,2)L - për hapat punues s > 0,25 (mm/rr) 

 
Përveç formimit të shkallëzimeve, imtësimi i suksesshëm i ashklës mund të realizohet me 

punimin e kanaleve të vogla në sipërfaqen e përparme të instrumentit prerës (fig. 73). Gjatë 
mbështjelljes dhe thyerjes së këtillë të ashklës rol të rëndësishëm luajnë forma dhe parametrat e 
kanaleve. 
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Fig. 73. Elementet themelore të kanalit në sipërfaqen e përparme 
të instrumentit prerës 

 
Ndërmjet kanalit dhe tehut prerës lihet gropëz-profil me gjerësi f , madhësia e së cilës 

varet nga trashësia e ashklës (f =0,1÷ 0,8 mm). Punimi i kanalit dukshëm mund të zvogëlojë 
qëndrueshmërinë e instrumentit prerës si dhe numër të mundshëm të ri mprehjeve dhe kërkon 
harxhime shtesë për punimin e tij e cila bëhet përmes diskut nga hekuri i derdhur dhe yndyrës nga 
karbiti, kuarcit ose me elektroerozion. 

Gjerësinë e gropëzës (f) duhet ta marrim ashtu që kanali të ndodhet në vendin ku ashkla 
vjen në kontakt me sipërfaqen e përparme të instrumentit prerës (fig. 73b) ashtu që kanali të 
mundet në mënyrë plotësuese të mbështjellë ashklën e me këtë të mundësojë thyerjen e saj. 

Punimi i kanaleve zakonisht punohet te pllakat rrotulluese nga metalet e forta e cila në 
mënyrë mekanike shtrëngohet në instrumentin prerës (fig. 74). 

 

Fig. 74. Pllaka prerëse në instrumentin prerës me kanale  
të punuara për thyerje të ashklës 

 
Duhet të theksohet edhe ajo që instrumenti gjatë prerjes konsumohet kah sipërfaqja e 

përparme me çka formohet kanal karakteristik ashtu që ai praktikisht merr rolin e mbështjelljes së 
ashklave. Nga ky shkak shpeshherë instrumentet prerëse bëhen vetëm me gropëz – pa kanal. 
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11.3.2.2. Imtësimi i ashklave me elemente të posaçme të ndërtuara  
në instrumentin prerës – thyerësit 

 
Parametrat e kanaleve ose shkallëzimeve të cilat punohen në instrumentet prerëse gjithsesi 

duhet tu përshtaten kushteve konkrete të përpunimit duke pasur parasysh që në masë të madhe 
janë të varur nga regjimet e prerjes prandaj instrumentet e këtilla prerëse nuk mund të 
shfrytëzohen për kushte tjera. Dobësi e këtyre metodave është ajo që gjatë mprehjes së 
instrumenteve prerëse këta parametra ndryshojnë. Nga këto shkaqe është me rëndësi që 
parametrat e elementeve për thyerje të mund tu përshtaten këndeve konkrete të përpunimit. Për 
këtë qëllim në instrumentin prerës vendosen pajisje speciale (thyerësit) të cilët detyrimisht 
ndërrojnë drejtimin e lëvizjes së ashklave dhe e detyrojnë atë të lëvizë në drejtim të cilin e 
mundësojnë kushtet që të nxitet thyerja e saj në copa të vogla. Ky lloj i imtësimit të ashklave në të 
ashtuquajturën ndikim i parimit kinematikë është i përshtatshëm dhe shfrytëzohet posaçërisht te 
instrumentet prerëse me pllaka të shtrënguara në mënyrë mekanike. Përndryshe, parimi i 
mbështjelljes dhe thyerjes së ashklave praktikisht është i njëjtë si te punimi i shkallëzimeve në 
sipërfaqen e përparme të instrumentit prerës. 

Thyerësit e ashklave punohet në forma të ndryshme, varësisht nga lloji i instrumentit 
prerës, regjimit të prerjes, makina në të cilën kryhet përpunimi etj. Në fig. 75 janë dhënë disa 
realizime të këtyre pajisjeve të cilat shfrytëzohen te thikat me pllaka nga metalet e forta. 

 
Fig. 75. Disa forma të thyerësit të ashklave në instrumentet prerëse 

 
 
11.3.2.3. Imtësimi i ashklave me parim dinamik 
 

Imtësimi i ashklave në parimin e përshkruar më parë ka të meta më të mëdha në atë që 
ashkla e ngarkon në mënyrë plotësuese instrumentin prerës, shkakton lëkundje-vibrime dhe mund 
të vijë deri te konsumi i parakohshëm i instrumentit prerës. 

d)
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Veprimet e parimeve dinamike gjatë thyerjes së ashklave bazohen në atë që në mbajtësin e 
instrumentit (jo në instrument) vendoset një pengesë përpara ashklave në të cilën ajo godet dhe 
thyhet. Këtu pra, shfrytëzohet forca e goditjes së ashklave në elementin e rindërtuar ashtu që 
ashkla drejtohet në drejtim të dëshiruar për të mos shkaktuar efekte të padëshiruara. 

Këto thyerës të ashklave janë më efikas në ndaj të tjerëve edhe për atë që efekti i imtësimit 
në masë të vogël varet nga gjeometria e instrumentit prerës dhe regjimeve të prerjes. Përdoren për 
përpunim me diapazon të gjerë të ndërrimit të regjimit. Ana e dobët është në të se janë me 
konstruksione tepër të mëdha prandaj për arsye të mungesës së hapësirës nuk mund të ndërtohen 
në çdo makinë. 

Në fig. 76 është treguar një nga konstruksionet me ndërtim sferik i cili e imtëson ashklën 
dhe e drejton poshtë në drejtim të sistemit për mbledhje dhe bartje të ashklës. 
 

Fig. 76. Konstruksioni për imtësimin e ashklave 
me parimin dinamik 

 
Pranë këtyre metodave për imtësimin e ashklave në kohë të fundit bëhen përpjekje të punohen 
sisteme në parim të vibrimit. Esenca e këtyre sistemeve bazohet në atë që te instrumenti prerës 
nxitet lëvizje osciluese në vend të realizimit drejtvizor të hapit me çka praktikisht kryhet 
ndërprerja periodike e procesit të prerjes me çka vjen deri te imtësimi i ashklave. Zhvendosjet 
vibruese të instrumentit realizohen me mekanizma shtesë të cilat ndërtohen në transmetuesit 
për lëvizje ndihmëse. Kjo mënyrë megjithatë kërkon rikonstruim plotësues të makinave ndërsa 
qëndrueshmëria i instrumentit prerës për arsye të goditjeve të cilat lajmërohen gjatë 
ndërprerjes, mund të jetë e zvogëluar prandaj aplikimi i saj teknikisht dhe ekonomikisht është 
i pa arsyeshëm. 
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12. FORCAT E PRERJES 
 

Gjatë prerjes së metaleve kemi veprim të pykës prerëse të instrumentit në materialin e 
përpunuar përmes sipërfaqeve kontaktuese, gjatë së cilës paraqiten rezistenca të caktuara me 
depërtimin e saj. Forcat të cilat paraqiten në zonën e prerjes janë të shkaktuara me 
kundërshtimin e materialit të përpunuar me deformime plastike, me rezistencat e deformimeve 
plastike të materialit ndaj shkatërrimit në vendin e formimit të sipërfaqeve të reja, me 
rezistencat e ashklës me deformime plotësuese në përdredhje dhe thyerje, si dhe të forcave të 
fërkimit në sipërfaqet ngacmuese të pjesës prerëse të instrumentit prerës. 

Rezistencat të cilat lajmërohen gjatë prerjes (forcat e prerjes) dhe momentet të cilat ato i 
krijojnë, në masë të madhe përcaktojnë shumë karakteristika të procesit përpunues siç janë: 
ngarkesat e elementeve të sistemit përpunues, temperaturat e prerjes, qëndrueshmëria i 
instrumentit prerës, saktësia e përpunimit, fuqia e prerjes, prodhueshmëria e përpunimit etj. 

Duke pasur parasysh rëndësinë të cilën forcat e prerjes e kanë, me problemet e lidhura me to 
janë marrë shumë hulumtues nga vetë fillimi i shqyrtimeve shkencore të procesit të prerjes. 

Me njohjen e karakterit dhe madhësive të forcave të prerjes (në përgjithësi funksioni i forcave 
të prerjes) është i mundur të sigurohet konstruksion racional dhe eksploatim ekonomik i 
makinave metalprerëse dhe instrumenteve prerëse, optimalizimi i procesit të prerjes dhe 
krijimi i kushteve për zhvillimin e koncepteve të caktuara të drejtimit adaptiv të sistemeve 
përpunuese. Me njohjen e funksioneve të forcave të prerjes mundësohet: llogaritja e 
nënsistemeve përkatëse të makinave metalprerëse (posaçërisht transmetuesve për realizimin e 
lëvizjes), llogaritja e fuqisë së duhur të motorit për lëvizje në bazë të fuqisë e cila harxhohet 
për prerje, llogaritja dhe dimensionimi i elementeve të veçanta të makinës dhe pajisjes 
ndihmëse, llogaritja dhe zgjedhja e instrumentit prerës përkatës, zgjedhja e elementeve 
adekuate të regjimit të prerjes, kontrollimi i saktësisë së përpunimit etj. 

Për përcaktimin e funksioneve të forcave të prerjes në parim shfrytëzohen dy metoda të 
përgjithshme: 

 metoda analitike dhe 
 metoda eksperimentale. 

Te metoda analitike përcaktimi i funksioneve të forcave të prerjes fillon nga deformimi  
plastik i lokalizuar i ashklave në zonën e prerjes për shkak të ndikimit të pykës prerëse, gjatë 
së cilës bëhen aproksimime dhe supozime të duhura. Në funksione të tilla të fituara për forcat 
e prerjes janë përmbajtur parametrat e një numër vlerash të cilat janë të panjohura ose vështirë 
përcaktohen dhe varen nga një numër i madh i faktorëve të prerjes. Deri te vlerat e këtyre 
parametrave mund të arrihet vetëm në mënyrë eksperimentale duke kryer matjet e 
drejtpërdrejta të forcave të prerjes. Për këtë arsye të gjitha funksionet e forcave të prerjes të 
fituara me rrugë analitike shërbejnë vetëm për analiza kualitative të varësive të forcave të 
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prerjes nga ato të regjimit, gjeometrike dhe parametrave fizik dhe në praktikë nuk 
shfrytëzohen si aparat punues matematikor për shprehjet kuantitative të forcave të prerjes. 

Metoda eksperimentale, gjegjësisht metoda eksperimentale-analitike e përcaktimit të 
funksionit të forcave të prerjes (metoda e regresionit) bazohet në teorinë e planifikimit të 
eksperimenteve dhe teorisë së analizës regresive. Në bazë të kësaj metode për disa operacione 
të përpunimit dhe për kushte të njohura të prerjes mund të fitohen funksione përkatëse të 
forcave të prerjes (shprehje empirike) të cilat mund të shërbejnë edhe për analiza kuantitative 
edhe për përdorim praktik. 

 

 

12.1. Shqyrtimet teorike të forcave të prerjes 

 

Veprimi i ndërsjellë i instrumentit prerës me materialin përpunues realizohet përmes 
sipërfaqeve kontaktuese të pykës prerëse. Materiali i përpunuar i kundërshton depërtimit të 
pykës prerëse gjatë së cilës në sipërfaqet kontaktuese krijohet presion jo i barabartë (p) i cili 
është më i madh (pmax) rreth tehut prerës (pika 1) ndërsa humbet në pikën 2 ku përfundon 
kontakti i formimit të ashklave me sipërfaqen e përparme të instrumentit prerës (fig. 77). 

Fig. 77. Shpërndarja e presionit nëpër sipërfaqet kontaktuese 

të pykës prerëse 

 

Gjerësia e kontaktit me sipërfaqen e përparme të instrumentit prerës (1-2) varet nga lloji i 
materialit të përpunuar dhe faktorëve tjerë. Kështu kjo gjerësi gjatë përpunimit të materialeve 
të brishta është më e vogël ndërsa te përpunimi i materialeve me plasticitet më të madh është 
shumë më e madhe dhe mund të jetë 1,5  3 herë më e madhe nga thellësia e prerjes. 

Për shkak të deformimeve plastike të materialit i cili përpunohet në zonën e prerjes në 
sipërfaqen e prapme të instrumentit prerës po ashtu vepron presioni i renditur në mënyrë jo të 
barabartë (p’) i cili më i madh është nën tehun prerës (p’

max) dhe bie deri në zero në pikën 3 ku 
ndërpritet kontaktimi i materialit dhe sipërfaqes së prapme të pykës prerëse. 

Presion nëpër sipërfaqen e përparme dhe të prapme të pykës prerëse lajmërohet përgjatë tërë 
tehut prerës. Kjo shpërndarje e presionit nëpër sipërfaqen e përparme dhe të prapme të pykës 
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prerëse kushtëzon procese të caktuara fizike të cilat shkaktojnë konsumin e instrumentit prerës 
dhe humbjen e vetive të tij prerëse. 

Për zgjidhjen e një numri të detyrave teorike dhe praktike (p.sh.: përcaktimi i fuqisë e cila 
harxhohet gjatë prerjes, momenteve dhe forcave të cilat i ngarkojnë transmetuesit për lëvizje 
kryesore dhe ndihmëse, përcaktimi i deformimeve të elementeve të veçanta të sistemit 
përpunues etj,) duhet të dihet edhe madhësia e forcave të cilat veprojnë dhe drejtimi i veprimit 
të tyre. Përcaktimi i presionit në sipërfaqet kontaktuese është shumë i ndërlikuar dhe i vështirë 
prandaj ngarkesat në to zëvendësohen me forca koncentrike me ngarkesa kontinuale 
ekuivalente. Forca ekuivalente e prerjes në shqyrtime të ndryshme mund të konsiderohet se 
vepron në pika të ndryshme të tehut prerës. Në qoftë se shqyrtohet veprimi i forcës rezultuese 
në instrument atëherë për vend të veprimit mirret maja e instrumentit prerës (fig. 78a) ndërsa 
vendi i veprimit në diametrin më të madh të përpunimit mirret gjatë shqyrtimit të ngarkesës së 
copës përpunuese (fig. 78b). Në raste të veçanta rekomandohet që ndikimi i forcave të mirret 
në mes të tehut prerës (fig. 78c). 

 

 

Fig. 78. Vendi i veprimit të forcës rezultuese të prerjes në instrumentin prerës 

 

Forcat e prerjes nuk janë konstante gjatë prerjes por intensiteti i tyre ndryshon – lëkundet për 

(510)% në raport me vlerën mesatare e cila mund të shkaktojë shumë pasoja të pa 

dëshiruara. Krahas ndryshimit të intensitetit, në rastin e përgjithshëm vektori i forcës 

rezultuese të prerjes (


F ) mund të marrë edhe drejtime të ndryshme të veprimit varësisht nga 

kushtet komplekse të prerjes. 

Në vend të forcës rezultuese të prerjes, për shkaqe praktike më mirë është të shqyrtohen 

komponentet e saj në sistemin e caktuar koordinativ xyz. Gjatë kësaj sistemi koordinativ 

mirret ashtu që fillimi i tij të jetë në majë të instrumentit prerës. Drejtimet e boshteve të 

sistemit koordinativ, d.m.th. drejtimet e komponenteve të forcave prerëse, zakonisht janë 

drejtimet e lëvizjes kryesore (drejtimi i vektorit të shpejtësisë së prerjes dhe drejtimet e 

lëvizjes ndihmëse). 
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Në qoftë se nisemi nga aproksimimi që deformimi dhe zhvendosja e materialit përpunues në 

zonën e prerjes realizohet vetëm në rrafshin e zhvendosjes me kënd të caktuar të zhvendosjes 

, presioni i gjithmbarshëm gjatë prerjes ortogonale sipas K. A. Zvorikin-it mund të mirret si 

rezistencë e metalit në deformimin plastik dhe rezistencë të forcave të fërkimit në sipërfaqet e 

pykës prerëse. Nëse shqyrtohen forcat me të cilat materiali i përpunimit vepron në pykën 

prerëse atëherë në sipërfaqen e përparme të tehut prerës do të veprojë forca normale FN1 në 

pikën M, si dhe forca e fërkimit 1FN1 e cila i kundërvihet lëvizjes së ashklave nëpër 

sipërfaqen e përparme të instrumentit prerës (fig. 79). 

Në sipërfaqen e prapme të pykës prerëse në pikën 0 do të veprojë forca FN2 normal në 

drejtimin e lëvizjes kryesore, si dhe forca 1FN2 e drejtuar ne drejtim të kundërt. 
 

 
Fig. 79. Skema e forcave të cilat veprojnë në pykën prerëse 

 

Forca e prerjes (F) e cila vepron në pikën M në sipërfaqen e përparme të pykës prerëse në 

drejtim të shpejtësisë së prerjes V mund të gjendet nga kushtet e ekuilibrit të forcave si shumë 

e të gjitha komponentëve në atë drejtim: 

 

F = FN1  cos + 1 FN1   sin + 1  FN2 

 

Nga kushtet e ekuilibrit të forcave të cilat veprojnë në drejtim vertikal fitohet: 
 

FN2 = FN1  sin  - 1 FN1 cos  

 

Me zëvendësimin e kësaj shprehje në shprehjen për forcën në drejtim të shpejtësisë fitohet: 
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F = FN1  cos + 1 FN1   sin + 1  FN1 sinγ - 1
2  FN1 cos 

 

përkatësisht: 

]sin2cos)1[(FF 1
2
11N    

 

Për modelin e shqyrtuar të thjeshtësuar të prerjes ku deformimi plastik i ashklave realizohet në 

rrafshin e zhvendosjes mund të shqyrtohet sistemi i forcave të cilat veprojnë në zonën e 

formimit të ashklave e të cilin e përbëjnë: a) forca normale N e cila vepron normal në rrafshin 

e zhvendosjes, b) forca e fërkimit të brendshëm 2N (ku është: 2 – koeficienti i fërkimit të 

brendshëm në materialin e deformuar plastik), c) forca FT nga përqendrimet tangjentore të 

cilat veprojnë në rrafshin e zhvendosjes (fig. 80). Në ashkël si reaksion, sipërfaqja e përparme 

e instrumentit prerës vepron me forcën normale FN1 dhe forcën e fërkimit µ1FN1. 

Fig. 80. Skema e forcave të cilat veprojnë në ashkël në zonën e prerjes 

 

Nga kushtet e ekuilibrit të forcave në drejtim normal në rrafshin e zhvendosjes fitohet: 

 

N = µ1· FN1 · cos(γ - θ) – FN1· sin(γ - θ) 

 

Forca e fërkimit të brendshëm në rrafshin e zhvendosjes tani do të jetë: 

 

µ2 · N = µ1 · µ2 · FN1 · cos(γ - θ) – µ2 · FN1 · sin(γ - θ) 

 

Nëse mirret që nëpër sipërfaqen e zhvendosjes në shtresë të hollë të materialit të deformuar 
plastik paraqitet sforcimi tangjentor τ, mund të gjendet madhësia e forcës FT e cila i nxit ato 
sforcime si: 
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FT  =  (t · b · τ) / sinθ 

 

ku është: t – trashësia e materialit i cili largohet; 

               b – gjerësia e materialit i cili largohet. 

Nga kushtet e ekuilibrit në drejtim të rrafshit të zhvendosjes fitohet: 

 

FT = FN1 · cos(γ - θ) + µ1· FN1 · sin(γ - θ) - µ1 · µ2 · FN1 · cos(γ - θ) + µ2 · FN1 · sin(γ - θ) 

 

Me zëvendësimin e shprehjes paraprake për forcën FT fitohet forca normale në sipërfaqen e 
përparme të pykës prerëse si: 




sin)]sin()()cos()[(
btFN 



2121

1 1  
 

Me zëvendësimin e kësaj shprehje në shprehjen për forcë në drejtim të shpejtësisë së prerjes 
(F) fitohet varësia funksionale e rezistencës kryesore të prerjes (F), prerjes së ashklave, forcës 
së zhvendosje të këndeve θ dhe γ dhe koeficientit të fërkimit: 

 

)]sin()()cos()[(sin
]sincos)[(
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Me njohjen e këtyre komponentëve të rezistencës rezultuese të prerjes mund të gjinden 
shprehjet për komponentët në drejtimet tjera. 

Në bazë të shprehjes për forcën në drejtim të prerjes (F) megjithatë, shumë vështirë është të 
caktohen madhësitë siç janë qëndrueshmëria e materialit dhe koeficienti i fërkimit. Kjo 
shprehje megjithatë mund të shërbejë për parashikimin e ndikimit të faktorëve kryesorë nga e 
cila varet intensiteti i forcës së prerjes. 

Përveç analizës së këtillë të forcës e cila ndikon në zonën e prerjes dhe shprehjes së dhënë deri 
ku me aproksimimet e cekura ka ardhur K. A. Zvorikin, janë bërë nga ana e shumë 
hulumtuesve edhe analiza të tjera me qasje të ndryshme për përcaktimin e madhësisë së saj 
dhe varësisë nga faktorët më me ndikim. Megjithatë, deri te ndonjë formulë universale për 
përcaktimin e forcës së prerjes në kushte reale të prerjes është gati e pamundur të vijmë 
prandaj në praktikë i iket metodës eksperimentale të përcaktimit të forcës së prerjes. 
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12.2. Metoda eksperimentale e përcaktimit e funksionit të forcës së prerjes 

 

Gjatë shfrytëzimit të metodës eksperimentale, gjegjësisht metodës analitike-eksperimentale të 
përcaktimit të funksionit të forcës së prerjes më parë përgatiten planet speciale eksperimentale 
të caktuara të cilat përmbajnë ndikime të parametrave të ndryshme (xi) me nivele të 
ndryshueshme të caktuara. Në bazë të planit të eksperimenteve realizohet prerja gjatë së cilës 
me teknikë të caktuar matëse kryhet matja e përafërt e madhësive të forcave të prerjes Fi që 
me aplikimin e analizës regresive të rezultateve të fituara eksperimentale të fitohen funksione 
ose barazime regresive të forcave të prerjes. 

Funksionet e fituara të forcave të prerjes me të cilat aproksimohet varësia e forcave të prerjes 
F nga faktorët ndikues xi shpeshherë janë të formës: 





n

i

u
i

u
n

uuu in xCxxxxCF
1

321
321

 
dhe paraqesin modele praktike matematike me të cilat mund të paramendohen madhësitë e 
forcave të prerjes varësisht nga parametrat e prerjes. Parametrat e prerjes xi në të vërtetë janë 
hyrëse, faktorë të njohur dhe zakonisht janë elemente të regjimeve të prerjes ose parametra 
gjeometrik të instrumentit prerës. Pasi që numri i faktorëve nga të cilat varen madhësitë e 
forcave të prerjes zakonisht është i madh ndikimi i tyre mirret përmes koeficientit C dhe 
eksponentit ui. 

Deri te metodat e cekura matematike të funksionit të forcave të prerjes mund të arrihet me 
metodën grafoanalitike të përpunimit me madhësi të matura me dinamometër të forcave të 
prerjes F për madhësi të ndryshme të parametrave të regjimit xi. 

Në qoftë se për madhësi të caktuara, madhësia arbitrare e marrë e ndonjë parametri x(x1, x2, 
x3, ..., xn), duke i ruajtur të gjithë parametrat tjerë në nivel të njëjtë, maten madhësitë e forcave 
të prerjes F(F1, F2, F3, ..., Fn), mund të vizatohet grafiku i ndërrimit F=f(x) me pikat 
eksperimentale M1(x1,F1), M2(x2,F2), ..., Mn(xn,Fn) (fig. 81). 

Në qoftë se lakorja e vizatuar në bazë të rezultateve eksperimentale, të dhëna në formën: 

x1 x2 x3 ... xn 

F1 F2 F3 ... FN 

 

i përgjigjet përafërsisht parabolës, që është rast i shpeshtë, atëherë varësia e forcës F dhe 
parametrit të ndryshueshëm x mund ta aproksimojmë funksionin e formës eksponenciale: 

 

F = C·xu 

 

ku koeficienti C dhe eksponenti u janë konstantet të cilat duhet të caktohen. 
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Fig. 81. Rezultatet e matura të forcave të prerjes 

 

Përcaktimi i këtyre konstanteve bëhet ashtu që funksionin e forcave të prerjes në formë të 
paramenduar e sjellim në formë lineare me logaritmim: 

 

logF = logC + u · logx 

 

Në bazë të rezultateve eksperimentale në sistemin koordinativ të dyfishtë logaritmik fitojmë 
vijë të drejtë me pikat eksperimentale M1

′, M2
′, M3

′, ..., Mn
′ (fig. 82). 

Fig. 82. Përcaktimi i konstanteve në shprehjen për forca 

të prerjes në bazë të pikave eksperimentale 
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Vlerat numerike të eksponentit u dhe konstantës C mund të gjinden në mënyrë grafike dhe 
analitike. 

Gjatë përcaktimit grafik të konstanteve më parë vizatohet trekëndëshi kënddrejtë ABC me 
katetet a dhe b hipotenuza e të cilit shtrihet në drejtëzën. Me matjen e gjatësisë së kateteve a 
dhe b mund të gjendet eksponenti u si: 

b
atanu  

 
Vlerën e konstantës C e caktojmë nga kushtet: 

 

F = C · 1u    gjegjësisht:    C = F/1u 

 

Që të gjejmë vlerën e konstantës C, në grafik (fig. 82) për madhësinë xo=1 tërheqim vertikale 
lartë nga prerja me vijën e varësisë (pika 0) ndërsa forca Fo do ti përgjigjet vlerës numerike të 
konstantës C. 

Vlerat e konstantës C dhe eksponentit u mund të gjinden në mënyrë analitike pa vizatimin e 
grafikut. Në lakoren F=f(x) (fig. 81) zgjidhen një varg i pikave arbitrare N1(xN1,FN1), 
N2(xN2,FN2), ..., Ni(xNi,FNi) (është e mjaftueshme të merren 5 deri 7 pika). Për pikat Ni mund të 
merren edhe pikat eksperimentale Mi në qoftë se nuk shmangen shumë nga lakorja e vizatuar 
ndërsa me rritjen e numrit të pikave rritet saktësia e rezultateve të fituara por njëkohësisht 
edhe madhësia e llogaritjes. Nëse koordinatat e pikave N1, N2, ..., Ni i zëvendësojmë në formë 
logaritmike të varësisë së forcës F dhe parametrit x: 

logF = logC + u · logx 

 

do të fitojmë barazimin me dy të panjohura u dhe C: 

 

logF1 = logC + u ·logx1 

logF2 = logC + u ·logx2 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

logFi = logC + u ·logxi 

Me bashkimin nga dy barazime dhe duke e zgjedhur sistemin me dy të panjohura duke e hequr 
koeficientin C, fitojmë disa shprehje për parametrin u: 

u = (logF1 – logF2) / (logx1 – logx2)  

u = (logF1 – logF3) / (logx1 – logx3) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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u = (logF1 – logFi) / (logx1 – logxi) 

u = (logF2 – logF3) / (logx2 – logx3) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

u = (logFi-2 – logFi) / (logxi-2 – logxi) 

u = (logFi-1 – logFi) / (logxi-1 – logxi) 

 

Argumentimi që shprehja F = f(x) mund të aproksimohet me funksionin eksponencial është 
nëse vlerat e fituara të eksponentëve prej këtyre funksioneve janë përafërsisht të barabarta. Në 
qoftë se vlerat e fituara për u dukshëm ndryshojnë (zakonisht më tepër se 10%) kjo 
argumenton që varësia nuk mund të aproksimohet me funksion eksponencial por duhet të 
kërkohet ndonjë formë tjetër e varësisë. Nëse aproksimimi është i kënaqshëm, për vlerën e 
eksponentit u mirret mesatarja aritmetike: 

umes,ar  = Σ uk / 2i 

 

ose mesatarja gjeometrike: 

 

 i/uu kgjeom,mes 22
 

Duke e ditur vlerën e eksponentit u mund të llogaritet vlera numerike e konstantës C për të 
gjitha pikat Ni të marra në grafik përmes barazimit: 

...) 2, 1,  (i  ;
x
FC u

i

i
i    

 

Për vlerën përfundimtare të konstantës C mirret vlera mesatare aritmetike ose vlera mesatare 
gjeometrike. 

Me përcaktimin e konstantës C dhe eksponentit u fitojmë varësinë eksponenciale F=C·xu si 
formë përfundimtare e varësisë funksionale F=f(x). 
Si parametra të ndryshueshëm x mund të jenë faktorë të ndryshëm të prerjes (trashësia a dhe 
gjerësia b e ashklave, fortësia HB e materialit të përpunuar, elementet e regjimeve të prerjes, 
parametrat gjeometrike të instrumentit prerës etj.), gjatë së cilës për çdo parametër konkret 
fitojmë edhe madhësi të tjera për C dhe u. 

Duhet të ceket që aproksimimi i të dhënave parametrike, në rast të përgjithshëm mund të 
kryhet duke shfrytëzuar edhe varësi të tjera funksionale, p.sh. lineare F=a+bx, shumë 
anëtarësh të shkallës n etj. Megjithatë, në përpunimin e metaleve me prerje për funksione të 
aproksimuara të gjendjes së procesit aplikim më të gjerë kanë gjetur funksionet e formës së 
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shkallëzuar të cilat pranë universalitetit mundësojnë veprime të formës së shprehjeve 
funksionale të cilat përfshijnë ndikime të parametrave më tepër të korrigjuar. 

Në madhësinë e forcave të prerjes ndikojnë një kompleks i tërë i parametrave të ndryshëm prej 
të cilëve më kryesorë janë parametrat e regjimit të prerjes dhe vetitë fiziko-mekanike të 
materialit të përpunuar. Përfitimi i varësive të përgjithshme të forcave të prerjes nga këta 
parametra kryhet në disa faza. Në etapën e parë përcaktohet varësia funksionale nga një 
parametër: F=f1(x1) (të themi nga thellësia e prerjes t). Gjatë kësaj të gjitha parametrat tjerë 
gjatë matjes së forcës me dinamometër mbahen në të njëjtin nivel. Në këtë mënyrë fitojmë 
varësinë eksponenciale: 

 

F = C1 · x1
x = CF1 · tx 

 

Pastaj në etapën e dytë përcaktojmë varësinë e forcës F nga parametri tjetër: F=f2(x2) (të themi 
nga hapi s) dhe fitojmë: 

 

F = C2 · x2
y = CF2 · sy 

 

Në etapat vijuese përcaktojmë varësitë: 

 

F=C3 · x3
z 

F=C4 · x4
u 

. . . . . . . . 

F=Cn · xn
j 

 

Në fund kryejmë shprehjen e përgjithshme të varësisë funksionale: 

 

F=f(x1, x2, x3, ..., xn) 

 

Vlerat e caktuara të konstantës Ci në çdonjërën etapë shprehin ndikimin e parametrave të cilat 
janë shprehur në nivel të caktuar dhe tregojnë ndonjë ndikim të përgjithshëm. Në të njëjtën 
kohë, faktori tjetër xi

u ka shprehur ndikim vetëm të parametrit të hulumtuar në etapën e dhënë 
(xi) në forcën e prerjes F. Vlerat e eksponentëve të përcaktuara në etapa të caktuara kanë 
karakter të përgjithshëm dhe mund të zëvendësohen në shprehjen e përgjithshme të varësisë, 
ndërsa vlerat e konstantës Ci mund të merren vetëm për kushtet e eksperimentit në etapat e 
veçanta të zbatuara. Duke pasur parasysh që në çdo etapë fitohen varësi funksionale të së 
njëjtës formë dhe paraqesin varësitë funksione të formës së njëjtë dhe paraqesin funksionet 
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eksponenciale, shprehja e përgjithshme për përfitimin e forcës së prerjes F mund të ketë 
formën vijuese: 

 

F = C · x1
u1 · x2

u2 · x3
u3 ...  

 

Vlerat numerike të konstantës C mund të gjinden nëse këtë barazim e shkruajmë në formën: 

 

C = F / (x1
u1 · x2

u2 · x3
u3 ...) 

 

dhe në të zëvendësojmë vlerat konkrete për forcën e prerjes dhe parametrat e pavarur. 

Që të sigurohet saktësi e mjaftueshme e përcaktimit të konstantës C merren disa pika 
eksperimentuese (është e mjaftueshme 510) ndërsa vlera përfundimtare e konstantës C 
përcaktohet si mesatare aritmetike: 





n

1i
i n/CC

 
 

ose mesatarja gjeometrike: 

 





n

1i

2
i n/CC

 
 

 

12.3. Forcat e prerjes gjatë përpunimit me tornim 

 

Gjatë përpunimit me tornim, copa përpunuese realizon lëvizje kryesore rrethore ndërsa 
instrumenti prerës lëvizje ndihmëse. Materiali që përpunohet gjatë prerjes u bën rezistencë 
këtyre lëvizjeve gjegjësisht në zonën e prerjes vepron forca rezultuese e prerjes (F) të cilën e 
ndajmë në tri komponente, në drejtim të boshteve x, y, dhe z. 

Sistemi koordinativ në të cilin e shpërndajmë rezistencën rezultante të prerjes e marrim ashtu 
që fillimi i saj është në majë të instrumentit prerës (pika 1) që gjendet në naltësi të boshtit të 
copës përpunuese (fig. 83). Boshti x merret në drejtim te lëvizjes ndihmëse dhe është paralel 
me boshtin e rrotullimit të  copës përpunuese, boshti y është normal me boshtin e rrotullimit 
dhe paralel me rrafshin themelor, ndërsa boshti z mirret në drejtim të shpejtësisë së prerjes dhe 
me kahje teposhtë. 
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Fig. 83. Komponentët e forcës së prerjes gjatë tornimit 

 

Komponenta e forcës së prerjes Fz vepron në drejtim të vektorit të shpejtësisë së prerjes dhe 
quhet komponenta kryesore. Kjo komponentë në bazë të intensitetit është më e madhe 
prandaj shpeshherë për llogaritje të vrazhdët në vend të forcës rezultuese të prerjes (F) mirret 
vetëm madhësia e saj. Duke vepruar teposhtë kjo forcë e përkul thikën në rrafshin vertikal deri 
sa reaksioni i saj vepron në copën përpunuese ashtu që krijon sforcime në përdredhje dhe 
përkulje në rrafshin vertikal. Shpeshherë kjo forcë quhet edhe komponentë tangjenciale për 
arsye se vepron tangjencialisht në copën përpunuese. 

Forca Fy  e cila vepron në mënyrë radiale ndaj copës përpunuese, në drejtim të boshtit y, quhet 
komponenta radiale e rezistencës së prerjes dhe kjo e përkul copën përpunuese në rrafshin 
horizontal çka mundet me qenë shkaktare e saktësisë më të vogël të përpunimit ose shfaqjes së 
vibrimeve gjatë prerjes. 

Komponenta Fx në drejtim të lëvizjes ndihmëse quhet komponenta aksiale dhe praktikisht 
paraqet rezistencën e materialit të përpunuar gjatë depërtimit të thikës në drejtim të kësaj 
lëvizje. Kjo forcë bën përkulje të thikës në rrafshin horizontal. 

Me njohjen e komponentëve të veçanta të forcës së prerjes mund të gjendet edhe intensiteti i 
forcës rezultuese sipas shprehjes: 

 

2
z

2
y

2
x FFFF   

Të tri komponentët e forcës së prerjes janë të ndryshme e për kushte normale (të zakonshme) 
të prerjes raporti ndërmjet tyre nuk ndryshon në kufi të gjerë. Kështu mund të thuhet që gjatë 
përpunimit të çeliqeve konstruktiv me thika me këndin sulmues =45 dhe këndit të 
pjerrtësisë =0, raporti i komponentëve të veçanta është si në raportet vijuese: 

 

Fx = (0,2 – 0,3) Fz  1/4 Fz 

Fy = (0,3 – 0,4) Fz  1/3 Fz 
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Raporti ndërmjet këtyre forcave megjithatë ndryshon varësisht nga madhësia e këndit sulmues 
(), këndit të prerjes (), rrezes së rrumbullakimit të majës së instrumentit prerës (r), trashësisë 
së ashklave, shkallës së topitjes së instrumentit prerës dhe faktorëve të tjerë të prerjes. 

Ndikim më të madh, posaçërisht në raport të forcës radiale (Fy) dhe aksiale (Fx) të 
komponentëve te forcës së prerjes, ka këndi sulmues . Nëse forcën e prerjes e cila vepron në 
tehun prerës në rrafshin themelor F′ e ndajmë në komponentë në drejtim të lëvizjes ndihmëse 
(F x) dhe drejtimit radial (F y) (fig. 84a) do të kemi: 

 

F ′x = F · sinχ ; F ′y = F ′ · cosχ 

 

Fig. 84. Raporti i komponentës radiale dhe aksiale të forcave 

të prerjes gjatë tornimit 

 

Dukshëm shihet që me rritjen e këndit sulmues χ rritet komponenta aksiale (Fx) ndërsa 
zvogëlohet komponenta radiale (Fy) dhe e anasjelltas. Për rastin e tornimit gjatësor kur është 
χ=90o (fig. 84b) do të jetë: F ′x= F ′ dhe F y=0. Situata e ngjashme është edhe gjatë përpunimit 
tërthorë (fig. 84c) kur kemi që Fx=0. Në praktikë edhe në këto raste do të ndikojë pa dyshim 
komponenta radiale (Fy), gjegjësisht aksiale (Fx) duke pasur parasysh që thika gjithnjë është e 
rrumbullakuar në majë, sidomos kur këndi i pjerrtësisë së tehut prerës është λ>0. Megjithatë, 
këto forca janë neglizhuese të vogla që është posaçërisht e volitshme nga aspekti i paraqitjes 
së vibrimeve. 

Gjatë përpunimit me të ashtuquajturat thika të gjëra me kënd sulmues χ≈0o, kur komponenta 
radiale e forcës së prerjes arrin vlerën maksimale, krijohen kushte të volitshme për vibrime 
posaçërisht te sistemet përpunuese me ngurtësi të pamjaftueshme. 

Forcat e mëdha radiale Fy lajmërohen gjatë përpunimit me thika me rreze më të mëdha (thika 
të rrumbullakuara). Duke i pasur parasysh të gjitha këto në praktikë ku duhet t’iu ikim 
paraqitjes së vibrimeve duhet të shfrytëzohen thika me kënde sulmuese më të mëdha dhe rreze 
të rrumbullakimit më të vogël të majës. 
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Në madhësinë e forcës së prerjes (F) e me këtë edhe në komponentët e saj ndikojnë një 
kompleks i tërë i faktorëve të ndryshëm prej të cilëve me të rëndësishmit janë: vetitë fiziko-
mekanike të materialit të përpunuar, elementet e regjimit të prerjes, gjeometria e instrumentit 
prerës, mjeti për ftohje dhe lubrifikim (MFL), gjendja e konsumit të instrumentit prerës etj.  

Në literaturë mund të gjinden shprehje të ndryshme empirike për përcaktimin e madhësisë së 
komponentëve të forcës së prerjes. Megjithatë, në bazë të hulumtimeve eksperimentale është 
treguar që për përcaktimin e komponentëve të forcave të prerjes më e përshtatshme është 
shprehja e formës: 

 

)F ,F ,F  (F  ;  KstCF zyxi

n

1j
Fj

yFxF
iFi 


 

 

Konstanta CF dhe eksponentët xF, yF, zF varen nga lloji i materialit i cili përpunohet dhe 
materialit të instrumentit prerës dhe kanë vlera të ndryshme për të tri komponentët e forcës së 
prerjes. 

Madhësitë e konstantës CF dhe eksponentëve xF, yF, zF të cilat caktohem me rrugë 
eksperimentale janë dhënë në Tabelën 4. 

Ndikimet e shpejtësisë së prerjes, parametrave gjeometrik të instrumentit prerës, konsumit të 
instrumentit prerës, mjetet ftohëse dhe lubrifikuese dhe faktorëve të tjerë në madhësinë e 
forcave të prerjes merren përmes faktorëve korrigjues KFJ të cilat përcaktohen me rrugë 
eksperimentale. 
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Tabela 4. Vlerat e konstanteve dhe eksponentëve në shprehjet për forcat e prerjes gjatë 
tornimit 

Materia
li i 

copës 
përpun

uese 

Lloji i 
përpu
nimit 

Materi
ali i  

instru
mentit 
prerës 

kë- 

ndi 

χº 

Fz Fy Fx 

xF1 CF2 yF2 xF3 yF3 

Çeliku 
karboni

k 
konstruk
tiv dhe 
çeliku i 
derdhur 

Rm=75K
N/cm2 

Torni
mi 

gjatës
or i 

jashtë
m 

Metali  

i fortë 

10 1,0 243 0,6 1,0 0,5 

0 0,9 355 0,8 
1,0
5 

0,2 

Çeliku 
sh.prer. 

10 1,0 125 0,75 1,2 0,65 

Qerami
ka 

mineral
e 

10 0,95 108 0,45 0,9 0,35 

Prerja 
dhe 

këputj
a 

Metali i 
fortë 

- 0,72 173 0,76 - - 

Çeliku 
sh.prer. 

- 1,0 - - - - 

Giza e 
hirtë 

HB=190 

Torni
mi 

gjatës
or i 

jashtë
m 

Metali  

i fortë 

10 1,0 54 0,75 1,0 0,4 

0 1,0 61 0,5 1,05 0,2 
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Ndikimi i shpejtësisë së prerjes (V) në madhësinë e forcës mirret përmes faktorit korrigjues 
KF1=KFV. Diku nëpër literaturë mund të gjendet që shpejtësia e prerjes nuk ka ndikim në 
madhësinë e forcës së prerjes, që gjithsesi nuk është e saktë. Me matje të drejtpërdrejta me 
dinamometra është vërtetuar se të gjitha komponentët e forcës së prerjes (Fx, Fy, Fz) 
ndryshojnë me ndryshimin e shpejtësisë së prerjes. Në fig. 85 është treguar ndryshimi i 
komponentëve të forcave të prerjes gjatë tornimit të çeliqeve konstruktive me thika nga metali 
i fortë, me hapin s=0,3 mm/rr dhe thellësinë e prerjes t=4 mm. 

Fig. 85. Ndryshimi i forcave të prerjes në funksion të shpejtësisë së prerjes 

Çeliku 
sh.prer. 

10 1,0 119 0,75 1,2 0,65 

Qerami
ka 

mineral
e 

10 0,9 71 0,35 1,0 0,35 

Prerja 
dhe 

këputj
a 

Çeliku 
shpejt 
prerës 

- 1,0 - - -  

Lidhjet 
e bakrit 

HB=100
-140 

Torni
mi 

gjatës
or i 

jashtë
m 

Çeliku 
shpejt 
prerës 

10 1,0 - - - - 
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Ndikimi i shpejtësisë së prerjes në madhësinë e forcës së  prerjes është i lidhur për fenomenin 
e rritjes (formimit të shtresës së ngjitur) në instrumentin prerës dhe shkallës së shkurtimit të 
ashklës. Siç shihet nga fig. 85, ndryshimi i madhësisë së të gjitha komponentëve të forcës së 
prerjes ka karakter të njëjtë si ndryshimi i lartësisë së rritur. Nga diagrami vërehet se ndikimi i 
shpejtësisë së prerjes është shumë më i madh në fushën e shpejtësive më të vogla të prerjes. 
Në parim mund të thuhet që në fushën e aplikimit praktik të shpejtësive të prerjes forcat e 
prerjes zvogëlohen me rritjen e shpejtësisë. 

Për të gjitha kushtet e ndryshimit të prerjes, varësia funksionale e forcës së prerjes dhe 
shpejtësisë së prerjes mund të jepet në formën: 

 

Fi = CVi ∙ Vwi ;    (Fi  = Fx, Fy, Fz) 

 

e cila mund të shfrytëzohet për llogaritje të caktuara të sakta. 

Madhësitë e faktorit korrigjues KFV janë dhënë në tabelën 5 gjatë së cilës madhësitë e vogla 
merren për shpejtësi më të mëdha të prerjes. 

 

      Tabela 5. Vlerat e faktorit korrigjues KFV 

Materiali i 
instrumentit 

prerës 

KFV 

Për forcën 
Fz 

Për 
forcën Fy 

Për 
forcën Fx 

Çeliku shpejt prerës 1 1 1 

Metali e fortë 0,4 – 0,5 0,2 – 0,35 
0,02 – 
0,16 

Qeramika minerale 0,4 – 0,5 0,3 – 0,4 
0,28 – 
0,35 

 

Këndi sulmues (χ) përveç në raportin e komponentëve të forcave të prerjes dukshëm ndikon 
edhe në madhësinë e tyre. Ndikim i këndit sulmues në madhësitë e komponentëve të forcave 
të prerjes Fi është i shprehur përmes faktorit korrigjues FF2=FFχ. 

Rezultatet e hulumtimeve eksperimentale tregojnë që varësia e forcave të prerjes nga këndi 
sulmues është i karakterit të ndërlikuar. Është vërtetuar se për kënde të vogla sulmuese 
(χ<30o) rezistenca kryesore e prerjes Fz zvogëlohet. Me rritjen e këndit sulmues mbi 55o forca 
e prerjes rritet, çka sqarohet me ndryshimin e këndeve të formimit të ashklës në majë 
instrumentit prerës. Varësia funksionale e forcës së prerjes dhe këndit sulmues χ për të gjitha 
kushtet tjera të pandryshueshme të prerjes, mund të jepet me shprehjen: 
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gjatë së cilës konstantet Cχi dhe eksponentët ki kanë vlera të ndryshme për disa komponentë të 
forcave të prerjes dhe për disa diapazone të këndit χ. Zakonisht disa madhësi janë për χ<55o e 
të tjerat për χ>55o. 

Vlerat e faktorëve korrektues KFχ në shprehjet për forcat e prerjes për disa materiale të 
përpunimit dhe këndeve χ janë të dhëna në Tabelën 6. 

Tabela 6. Vlerat e faktorit korrigjues KFχ 

 

Në madhësinë e forcave të prerjes ndikim të madh tregon edhe rrezja e rrumbullakimit të 
kulmit të instrumentit prerës (r). Ndikimi i rrezes së rrumbullakimit sqarohet me atë që duke 
shkuar në drejtim të kulmit të instrumentit prerës nëpër tehun prerës zvogëlohen këndet 
sulmuese χ (shih fig. 25) ndërsa me ndryshimin e këndit sulmues ndryshojnë edhe forcat e 
prerjes. Ndikimi i rrezes së rrumbullakimit të kulmit të instrumentit prerës (r) në madhësinë e 
forcave të prerjes mirret përmes faktorit korrigjues KF3 = KF3 madhësitë e të cilit, varësisht 
nga madhësia e rrezes, janë dhënë në tabelën 7. 

        Tabela 7. Vlerat e faktorit korrigjues KFr 

Komponenta 
e 

Materiali 

i përpunuar 

Rrezja e rrumbull. e inst. prerës r mm 
0,5 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0 

Fy Çeliku 0,65 0,81 0,92 1 1,13 1,32 
HD 0,76 0,87 0,94 1 1,08 1,20 

Fz Çeliku 0,87 0,93 0,97 1 1,04 1,10 
HD 0,91 0,95 0,98 1 1,03 1,07 

 

Nga parametrat gjeometrik të kulmit prerës të instrumentit prerës në madhësinë e forcave të 
prerjes ndikim më të madh tregon këndi i prerjes (δ), gjegjësisht këndi i përparmë (γ). Me 
rritjen e këndit të prerjes (δ), përkatësisht zvogëlimit të këndit të përparmë (γ) rritet shtypja e 
ashklës në instrumentin prerës dhe si pasojë e kësaj kemi zvogëlimin e këndit të zhvendosjes 

KFχ 
Materiali i përpunimit 

Çeliku shpejt prerës Metali i fortë 

Këndi sulmues χ (o) 30 45 60 75 90 30 45 60 75 90 

Për 
forcën Materiali 

i 
përpunuar

Çeliku 1,08 1,0 1,02 1,03 1,08 1,08 1,0 0,94 0,92 0,89
HD  1,0 0,96 0,94 0,92      

Për 
forcën 

Çeliku 1,63 1,0 0,71 0,54 0,44 1,30 1,0 0,77 0,62 0,50
HD  1,0 0,87 0,77 0,7      

Për 
forcën 

F  

Çeliku 0,70 1,0 1,27 1,51 1,82 0,78 1,0 1,11 1,13 1,17
HD  1,0 1,41 1,2 1,28      
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dhe rritjen e deformimeve të ashklës si dhe forcave të fërkimit nëpër sipërfaqen e përparme të 
thikës, e me vetë këtë edhe rritjen e forcave të prerjes. Varësia e disa komponentëve të forcës 
së prerjes nga këndi i përparmë (γ) ka karakter eksponencial dhe mund të tregohet me 
formulën: 

 

Fi = Cγi · γe 

 

Ndryshimi i komponentës tangjenciale të forcës së prerjes (Fz) dhe funksionit nga këndi i 
prerjes (δ) dhe këndit të përparmë (γ) tregohet në fig. 86. 

Fig. 86. Ndryshimi i komponentës tangjenciale të forcës së prerjes në funksion 

të këndit të përparmë (γ) dhe këndit të prerjes (δ) 

 

Ndikimi i këndit të përparmë (γ) në madhësinë e komponentëve në shprehje të zgjeruara të 
forcës së prerjes mirret përmes faktorit korrigjues KF4 = KFγ vlerat e të cilit për kënde të ndryshme 
janë dhënë në Tabelën 8. 
 

         Tabela 8. Madhësitë e faktorit korrigjues KFγ 

Komponentët  
e forcës së prerjes 

Këndi i përparmë γ (o) 

-8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 
për forcën Fz 1,1 1,07 1,05 1,02 1,0 0,9 0,95 0,92 0,90 
për forcën Fy 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,93 0,85 0,78 0,72 
për forcën Fx 1,5 1,35 1,12 1,12 1,0 0,9 0,82 0,75 0,69 

  
Kur janë në pyetje këndet e pykës prerëse mund të thuhet që këndi i prapmë (α) gati edhe nuk 
ka ndikim në madhësinë e forcave të prerjes. Ndikimi eventual i tij mund të shprehet përmes 
rritjes së forcës së fërkimit për kënde të vogla por ky ndryshim është neglizhuese dhe merret 
në konsiderim vetëm gjatë llogaritjeve më precize. 

Ndikimi i këndit të pjerrësisë së tehut prerës (λ) në madhësitë e komponentëve të forcës së 
prerjes Fx, Fy dhe Fz, në shprehjet e zgjeruara për llogaritjen e tyre mirret përmes faktorit 
korrigjues KF5 = FFλ madhësitë e të cilit janë dhënë në Tabelën 9. 
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        Tabela 9. Madhësitë e faktorit korrigjues KFλ 

KFλ 
Këndi λ (o) 

-5 0 5 10 15 
për forcën 

F  
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

për forcën 
F  

0,75 1,0 1,25 1,5 1,7 
për forcën 

F  
1,07 1,0 0,85 0,75 0,65 

 

Për ilustrim, në fig. 87 është dhënë varësia e disa komponentëve të forcës së prerjes nga këndi 
i pjerrësisë ku mund të shihet që forca Fz rritet vetëm gjatë këndeve më të mëdha (λ>10o). 
Forca radiale Fy gjithashtu rritet me zmadhimin e këndit λ deri sa forca Fx e cila i kundërvihet 
lëvizjes ndihmëse bien. Këto ndryshime të forcave janë në pajtueshmëri të plotë me 
ndryshimet e këndeve të përparme radiale dhe aksiale (γr dhe γo) nga këndi i pjerrësisë së tehut 
prerës (λ). Pra, me rritjen e këndit të pjerrësisë së tehut prerës (λ) zvogëlohet këndi i përparmë 
në drejtim radial (γr) ndërsa e rrit këndin aksial (γo) prandaj kjo ka ndikim në rritjen e forcës 
radiale Fy gjegjësisht zvogëlimin e forcës Fx. 

 

Fig. 87. Varësia e forcave të prerjes nga këndi i pjerrësisë 

së tehut prerës 

 

Me studime të shumta te ne dhe në botë është treguar që gjatë përpunimit me thika nga 
materiale të ndryshme forcat e prerjes ndryshojnë në atë shkallë ku ndryshon edhe forca e fërkimit 
ndërmjet materialit të përpunuar dhe instrumentit prerës. Gjatë kësaj madhësia e forcës së fërkimit 
me ndryshimin e materialit të instrumentit prerës në qoftë se është aftësia e formimit të lidhjeve 
fërkuese në zonat e kontaktimit të materialit të copës përpunuese dhe materialeve për instrumente  

Fig. 89. Varësia e forcave të prerjes nga konsumi i instrumentit prerës 
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prerëse është e ndryshme. Në fig. 88, për shkak të ilustrimit, është dhënë varësia e forcës 
specifike të prerjes nga shpejtësia e prerjes për materiale të ndryshme të instrumentit prerës. 

 

 

Fig. 88. Varësia e forcës së prerjes për materiale 
 të ndryshme të instrumentit prerës 

 
Pasi ndikimi i materialit është relativisht i vogël dhe me shprehje të pamjaftueshme, zakonisht 
ai shprehet përmes zgjedhjes së faktorëve tjerë korrigjues dhe nuk mirret posaçërisht gjatë 
llogaritjes të forcave të prerjes. 

Materialet e ndryshme të instrumentit prerës konsumohen në mënyrë të ndryshme, që 
nënkupton se edhe forcat e prerjes do të jenë të ndryshme për konsume të ndryshme. Me rritjen e 
konsumit të instrumentit prerës rritet gjendja e sforcimeve në zonën e prerjes dhe fërkimi i 
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instrumentit prerës nëpër materialin e përpunuar e me vetë këtë rriten edhe forcat e prerjes. Rritja 
e gjerësisë së zonës të konsumit nëpër sipërfaqen e prapme të instrumentit prerës (h) nxit rritjen e 
të gjitha komponentëve të forcës së prerjes e posaçërisht aksiale (Fx) dhe radiale (Fy). Te 
instrumentet prerëse shumë të topitura të themi, rezistenca kryesore e prerjes mund të rritet edhe 
deri 20% ndërsa rezistenca aksiale edhe deri 130% e më tepër, që gjatë prerjes mund të shkaktojë 
vibrime dhe të shkaktojë pasoja të tjera. 

Në fig. 89 janë treguar varësitë eksperimentale të rezistencës së prerjes nga gjerësia e 
zonës të konsumit (h) gjatë tornimit të çelikut me regjimet e prerjes: V=196 m/min, s=0,106 
mm/rr dhe t=4 mm. 

 
Varësia funksionale ndërmjet forcave të prerjes dhe gjerësisë së zonës së konsumit Fi= f(h) 
zakonisht ka formë parabolike. Megjithatë, gjatë përcaktimit të madhësisë së forcave të prerjes 
ndikimi i konsumit të instrumentit prerës mirret përmes faktorit korrigjues KF6=KFh vlerat e së 
cilës janë dhënë në Tabelën 10. 

Tabela 10. Vlera e faktorit korrigjues KFh 

Komponentët e 
forcës së prerjes 

Materiali 
 i përpunuar 

Gjerësia e zonës të konsumit sipas 
sipërfaqes së prapme hmax (mm)  

0,25 0,5 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0 
Fx 

çeliku 0,62 0,56 0,69 0,83 1,0 - - 
HD 0,43 0,47 0,54 0,60 0,65 0,8 1,0 

Fy çeliku 0,70 0,52 0,65 0,82 1,0 - - 
HD 0,38 0,35 0,38 0,48 0,58 0,8 1,0 

Fz çeliku 1,0 0,93 0,96 0,98 1,0 - - 
HD 0,81 0,81 0,82 0,82 0,83 0,9 1,0 

 
Është e njohur që punë e angazhuar mekanike harxhohet në procesin e prerjes kryesisht në 

deformimet elastike dhe plastike të ashklave dhe në mbizotërimin e fërkimit ndërmjet instrumentit 
prerës, ashklave dhe materialit të përpunuar. Roli i fërkimit në procesin e prerjes gjatë kësaj është 
i madh. Disa hulumtues konsiderojnë se, të themi gjatë përpunimit të çelikut, me fërkimin e 
ashklave nëpër sipërfaqen e përparme të thikës harxhohet përafërsisht 35% e punës ndërsa me 
fërkim nëpër sipërfaqen e prapme 5÷15%. Me përdorimin e mjeteve për ftohje dhe lubrifikim 
(MFL) gjatë prerjes zvogëlohet fërkimi i jashtëm e me këtë edhe harxhimi i punës mekanike. 
Mund të thuhet se forca e prerjes do të jetë më e vogël përderisa vetitë e lubrifikuesit (MFL) janë 
me të mira. P.sh., gjatë përpunimit të çelikut me shpejtësi të vogla të prerjes (V<40 m/min) forca 
e prerjes Fz do të jetë më e vogël 12÷15% gjatë ftohjes me vaj mineral e madje 20÷25% gjatë 
përdorimit të yndyrave bimore. 

Madhësitë e faktorit korrigjues K7=KFMFL me të cilin mirret ndikimi i mjeteve ftohëse dhe 
lubrifikuese në madhësitë e forcave të prerjes janë dhënë në Tabelën 11. 
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Tabela 11. Vlera e faktorit korrigjues KFMLF 

Lloji i mjetit ftohës 
Zvogëlimi i 

forcës së 
prerjes (%) 

KFMFL 

Pa MFL 0 1,0 
Shkumë sapuni 3 0,97 

Emulzion 10 0,9 
Yndyrë minerale 15 0,85 

Vaj special 20 0,80 
Vaj bimorë dhe shtazorë 25 0,75 

 
Ndikimi i materialit të përpunimit në madhësinë e forcave të prerjes mirret përmes faktorit 

korrigjues K8=KFm i cili gjatë përpunimit të çelikut varet nga qëndrueshmëria Rm dhe llogaritet 
sipas formulës: 

 
m

m
Fm8 75

RKK 





  

 
Gjatë përpunimit të gizës së hirtë vlera e faktorit korrigjues KFm përcaktohet në funksion të 

fortësisë së tij (HB) sipas shprehjes: 
 

m

Fm8 190
HBKK 








 
 
Vlerat e eksponentit m në këto shprehje janë dhënë në Tabelën 12. Në këtë mënyrë 

praktikisht korrigjohen vlerat e madhësive të forcave në raport me forcat të cilat veprojnë gjatë 
përpunimit të çelikut me Rm=75KN/cm2 dhe gizës së hirtë me HB=190. 
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    Tabela 12. Vlerat e eksponentit m në shprehjen për faktorin KFm 

Materiali i përpunimit 

Materiali i instrumentit prerës 

Metali 
i fortë 

Çeliku 
shpejt 
prerës 

Qeramika 
minerale 

Metali 
i fortë 

Çeliku 
shpejt 
prerës 

Metali 
i fortë 

Çeliku 
shpejt 
prerës 

Eksponenti m për 
komponentët 

Fz Fy Fx 

Çeliku 
karbonik 

konstruktiv 
dhe hekuri i 

derdhur 

2m cm
kN60R 

 
0,75 0,35 0,75 1,35 2 1 1,5 

2m cm
kN60R 

 
0,75 0,75 0,75 1,35 2 1 1,5 

Giza e hirtë 0,4 0,53 0,6 1 1,3 0,8 1,1 
 
Në madhësinë e forcave të prerjes përveç faktorëve të përmendur ndikojnë edhe shumë 

faktorë të tjerë siç janë: këndi ndihmës sulmues (χ1), këndi i prapmë ndihmës (α1) etj. Megjithatë, 
ndikimi i këtyre faktorëve është i vogël dhe gati neglizhues kështu që gjatë llogaritjeve të 
komponentëve të forcës së prerjes zakonisht edhe nuk mirret parasysh. 

Në bazë të krejt kësaj që u tha, faktori i përgjithshëm korrigjues në shprehjen për 
përcaktimin e komponentëve të forcës së prerjes do të ketë formën: 

FmFMFLFhFFFrFFV87654321

n

1j
j KKKKKKKKKKKKKKKKK 

  
Duhet të theksohet që numri i faktorëve korrigjues dhe madhësia e tyre varen nga gjerësia 

e programit hulumtues të ndikimit të disa faktorëve të përpunimit në mekanikën e procesit të 
prerjes. Nga ky shkak në literaturë të ndryshme hasim në numër të ndryshëm te faktorëve. 

 
 

12.4. Forcat e prerjes gjatë shpimit 
 
 

Operacionet e shpimit realizohen me punto (burgji) të cilat punojnë në kushte të rënda 
speciale duke pasur parasysh se përmes tyre realizohet edhe lëvizja kryesore edhe ndihmëse 
ndërsa ashkla e cila së tepërmi deformohet bartet përmes kanaleve të puntos në kahje të 
kundërt nga kahja e lëvizjes së puntos. Prerja e materialit gjatë shpimit kryhet me dy tehe të 
lakuar prerës të renditur simetrikisht, gjersa në mes, për arsye të ekzistimit të bërthamës së 
puntos, ndodhet edhe një teh prerës tërthorë ndihmës me gjeometri të padëshiruar e cila më 
tepër e ngjesh se sa e pret materialin. 
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Gjatë shpimit në të dy tehet kryesore prerëse vepron forca rezultante e caktuar të cilën 
mundemi ta ndajmë në tri komponentë të drejtimit: komponentë të drejtimit të aksit të puntos (Fx), 
komponentë të drejtimit radial (Fy) dhe komponentë tangjenciale në drejtim normal me këto dy 
drejtime (Fz), (fig. 90). 

 
Fig. 90. Forcat e prerjes të cilat veprojnë në punto 

 

Siç shihet nga figura, komponentët e forcës së prerjes në drejtimin radial nga të dy tehet 
prerëse (Fy) veprojnë në drejtim të njëjtë e në kahe të kundërt ashtu që nuk do të kemi forcë 
radiale rezultuese e cila vepron në punto. Megjithatë, nëse puntoja nuk është simetrike (e mprehur 
në mënyrë jo të drejtë ose pykat prerëse janë të konsumuara në mënyrë jo të barabartë) do të 
lajmërohet forcë radiale e caktuar e barabartë me ndryshimin e forcave në tehet prerëse të veçanta 
(Fr =Fy1-Fy2) e cila e ngarkon punton në përkulje dhe mund të shkaktojë bartje anësh të puntos në 
fillim të shpimit si dhe zvogëlimin e saktësisë dhe prodhueshmërisë së shpimit. 

Në drejtimin aksial, pranë komponentëve Fx1 dhe Fx2 vepron edhe forca e rezistencës nga 
tehu tërthorë prerës Fx3 ashtu që forca e përgjithshme aksiale do të jetë: 

 
Fx = Fx1 + Fx2 + Fx3 

Kjo forcë bën presion në punto ndërsa te puntot e gjata dhe të holla mund të vijë deri te 
përdredhja. Përmes puntos kjo forcë bartet në mekanizmin për realizimin e lëvizjes ndihmëse.  

Komponentët tangjenciale të forcave të prerjes Fz1 dhe Fz2 te tehet prerëse simetrike janë të 
barabarta (Fz1=Fz2=Fz) dhe formojnë çift të forcave të cilat punton e ngarkojnë në përdredhje me 
momentin: 

M = Fz · x 
 
Përveç këtij momenti punton e përdredh momenti nga forcat në tehun tërthor prerës (M1), 

momenti i rezistencës së lëvizjes së ashklave (M2), momenti për shkak të forcës së fërkimit të 
kanalit të puntos nëpër vrimë (M3) etj. Momenti i përgjithshëm i përdredhjes së puntos do të jetë i 
barabartë me shumën e të gjithë momenteve të rezistencës: 




n

1i
i321t MM...MMMMM  
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Ky moment i kundërvihet lëvizjes kryesore të puntos dhe duhet të mposhtet me 
mekanizëm për realizimin e tij. 

Madhësia x e cila e përcakton distancën në të cilën mirret veprimi i komponentëve 
tangjenciale të forcave të prerjes Fz1 dhe Fz2 për llogaritje të ashpër mund të mirret se është e 
barabartë me rrezen e puntos (D/2), çka nuk është e saktë. Madhësia e kësaj distance në rend të 
parë varet nga prerja e puntos dhe gjeometria e pykave prerëse. 

Për llogaritjen e momentit të rezistencës i cili i kundërvihet lëvizjes kryesore (Mt) dhe 
forcës aksiale e cila i kundërvihet lëvizjes ndihmëse të puntos (Fx), shfrytëzohen shprehjet 
empirike të formës së ngjashme si te përpunimi me tornim. 

Mt = CM · syM · DzM · KM 
Fx = CF · syF · DzF · KF 

 
Konstantet CM dhe CF si dhe eksponentët yM, zM, yF, zF varen kryesisht nga materiali i 

përpunuar e vlerat e tyre janë dhënë në Tabelën 13. 
   Tbela 13. Vlerat e konstanteve dhe eksponentëve në shprehjet për 

      momentin Mt dhe forcën Fx  gjatë përpunimit me shpim 

Materiali i 
përpunimit 

Materiali i 
instrumentit 

prerës 

Vlerat e konstanteve 
për: 

Mt Fx 

CM yM zM CF yF zF 
Çeliku konstruktiv 

dhe çeliku i derdhur 
(Rm=75kN/cm2) 

Çeliku  
shpejt prerës 

34,5 0,8 2,0 68 0,7 1,0 

Çeliqet jokorodues 
dhe zjarrdurues 

Çeliku shpejt 
prerës 

40 0,7 0,2 135 0,7 1,0 

Giza e hirtë 
 (HB=190) 

Çeliku sh. 
prerës  

21 0,8 2,0 42,7 0,8 1,0 

Metalet e 
forta 

12 0,8 2,2 42 0,75 1,2 

Bronza 
(HB=100-140) 

Çeliku sh. 
prerës 

12 0,8 2,0 31,5 0,8 1,0 

 
Faktorët korrigjues KF dhe KM marrin në konsideratë ndikimet e disa faktorëve me të cilat 

definohen kushtet e përpunimit si dhe ndryshimet e kushteve të përpunimit gjatë së cilave janë 
fituar vlerat eksperimentale të konstanteve CF dhe CM dhe eksponentëve yM, yF, zM, zF dhe 
kushteve të shpimit ku janë të caktuar si: 

MmMhMMM3M2M1M

n

1i
MiM KKKKKKKKKK

MFL





 

FmFhFFF3F2F1F

n

1j
FjF KKKKKKKKKK

MFL
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Nga faktorët të cilët i definojnë kushtet e shpimit ndikim më të madh në madhësinë e 
momentit të rezistencës (Mt) dhe forcës aksiale (Fx) kanë gjeometria e instrumentit prerës 
(sidomos këndi i kulmit të puntos 2χ dhe këndi kanaleve të ngritur ω), fortësisë së materialit që 
përpunohet, gjendja e konsumit të instrumentit prerës dhe mjetit për ftohje dhe lubrifikim. 

Ndikimi i këndit sulmues të puntos (χ) në madhësinë e rezistencës së prerjes merret 
përmes faktorit korrigjues K1=Kχ vlerat e të cilit janë dhënë në Tabelën 14. Në bazë të rezultateve 
të hulumtuara mund të thuhet se madhësia e këtij këndi ka ndikim të rëndësishëm në madhësinë e 
rezistencës, çka mund të shihet në fig. 91. Me rritjen e këtij këndi forca aksiale e prerjes rritet çka 
është në pajtueshmëri edhe me shprehjen për forcën aksiale: Fx=F · sinχ i cili rrjedh nga 
trekëndëshi i forcave nga fig. 90. Zvogëlimi i momentit rezistues nga rritja e këndit sulmues χ 
mund të sqarohet  me rritje të njëkohshme të trashësisë së ashklave (a=s · sinχ). 

      Tabela 14. Vlerat e faktorit korrigjues Kχ 

Këndi i  kulmit të puntos 2χ(o) 90 120 150 

Kχ 
për Mt 1,13 1,0 0,9 
për Fx 0,87 1,0 1,17 

 
Fig. 91. Varësia e rezistencës së prerjes gjatë shpimit 

nga këndi i kulmit të puntos 
 
Ndikim të caktuar në madhësinë e rezistencës së prerjes gjatë shpimit tregon edhe forma e 

kanalit për largimin (bartjen) e ashklave në punto e posaçërisht këndin e kanalit të ngritur ω. Me 
ndryshimin e këtij këndi ndryshon edhe këndi i prerjes (δ) e me këtë edhe rezistencat e prerjes Mt 
dhe Fx (fig. 92). Sipas këtij diagrami mund të nxirret përfundimi që më mirë është të prehet me 
punto me kënde më të mëdha ω në qoftë se gjatë kësaj nuk rrezikohet qëndrueshmëria e puntos. 
Kjo megjithatë nuk është e lejuar posaçërisht gjatë përpunimit të materialeve të forta ku 
rezistencat janë më të mëdha. 

Ndikimi i këndit të pjerrësisë ω në madhësitë e momenteve dhe forcave të prerjes merret 
përmes faktorit korrigjues Kω vlerat e të cilave janë fituar me rrugë eksperimentale të dhëna në 
Tabelën 15. 
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Fig. 92. Varësia e rezistencës së prerjes gjatë shpimit nga  
këndi i ngritjes së kanalit në punto 

 
      Tabela 15. Vlerat e faktorit korrigjues Kω 

Këndi i  ngritjes së kanalit ω (o) 20 30 40 

Kω 
për Mt 1,5 1,0 0,87 
për Fx 1,4 1,0 0,9 

 
Ndikimi i madhësisë dhe mënyrës së mprehjes të tehut tërthor prerës së puntos në 

madhësinë e rezistencës së prerjes mund të jetë i rëndësishëm. Duke pasur parasysh që tehu prerës 
tërthor ndodhet rreth kulmit të puntos ku shpejtësia e prerjes është shumë e vogël e në aksin e 
puntos e barabartë me zero, me gjeometri shumë të papërshtatshme (δ>90o), kjo më tepër e shtyp 
materialin se sa e prenë atë gjatë së cilës dukshëm e rrit forcën aksiale (Fx) ndërsa zvogëlon 
momentin rezistues (Mt). Që të lehtësohet depërtimi i puntos në material, posaçërisht te puntot me 
diametër më të madh, mprehja e këtyre puntove bëhet në mënyra të ndryshme (fig. 93). 

Ashtu të themi me mprehjen si në fig. 93b mund të zvogëlohet forca e prerjes për 20÷25% 
e momenti për 3÷4%, megjithëse në praktikë më tepër përdoren punto të mprehura si në fig. 93c 
dhe 93ç. 

Fig. 93. Disa nga mënyrat e mprehjes së kulmit të punove 
 

Mjeti për ftohje dhe lubrifikim (MFL) te shpimi ka rrol të rëndësishëm duke pasur 
parasysh së ndërmjet ashklave, puntos dhe materialit të përpunuar krijohet fërkim i madh i cili 
kushtëzon deformime të mëdha të ashklave dhe paraqitjen e temperaturave të larta të prerjes. 
Përkundër kësaj gjatë shpimit kemi edhe përcjellje të vështirësuar të nxehtësisë. Ndikimi i 
mjeteve ftohëse dhe lubrifikuese në madhësinë e rezistencave të prerjes te përpunimi i materialeve 
të ndryshme është i ndryshëm. Në bazë të rezultateve të disa hulumtimeve mund të thuhet se me 
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ftohje dhe lubrifikim të mirë gjatë përpunimit të çeliqeve te të cilët nuk kemi thyerje të ashklave 
rezistencat e prerjes mund të zvogëlohen edhe për 20÷30%. Ndikimi i MFL në madhësinë e 
rezistencës së prerjes zakonisht mirret përmes faktorit korrigjues KMFL. 

Rezultatet e hulumtuara tregojnë që madhësitë e momenteve të rezistencave (Mt) dhe 
forcave të prerjes (Fx) varen nga shkalla e konsumit të puntos. Kuptohet që rezistencat do të jenë 
më të mëdha nëse puntoja është më tepër e konsumuar duke pasur parasysh që vjen deri te topitja 
më e madhe e teheve prerëse. Ndikimi i konsumit të instrumentit prerës mirret përmes faktorit 
korrigjues Kh. 

Nga vetitë mekanike të materialit përpunues po ashtu varen madhësitë e rezistencave të prerjes 
prandaj për llogaritje të tyre përfshihet faktori korrigjues:  

 
m
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KK 







  - për përpunimin e çelikut, gjegjësisht  

 
m
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190

- për përpunimin e gizës së hirtë. 

 

Vlerat e eksponentit m në këto shprehje janë dhënë  në Tabelën 16. 

 

Tabela 16. Vlerat e eksponentit m në shprehjen për KFm 

Materiali i Çeliku Giza e 
m 0,75 0,6 

 

Për dallim nga shpimi i vrimave në material të plotë, te zgjerimi i vrimave ekzistuese me 
punto ose zgjerues sikurse te operacioni i alezimit, në procesin e prerjes nuk merr pjesë tehu 
tërthor prerës andaj me këtë edhe rezistencat e prerjes janë dukshëm më të vogla. Kësi lloj 
operacionesh të shpimit mund të kryhen me thellësi të ndryshme të prerjes, gjegjësisht me 
diametra të ndryshëm të instrumentit prerës (D) dhe diametrit të vrimës ekzistuese (d). 

Për llogaritjen e madhësive të momenteve të prerjes (Mt) dhe forcave të prerjes (Fx) te këto 
operacione shfrytëzohen shprehje empirike të formës: 

Mt = CM · txm · sym · Dzm · KM 

Fx = CF · txF · syF · DzF · KF 

Duke pasur parasysh që te këto operacione largohen shtresa mjaftë të holla të materialit edhe 

rezistencat e prerjes janë mjaftë të vogla ashtu që nuk i ngarkojnë shumë transmetuesit për 

lëvizje kryesore dhe ndihmëse, prandaj edhe rrallë përcaktohen. Nga këto arsye edhe në 
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literaturë ka pak të dhëna rreth konstanteve dhe eksponentëve për këto shprehje. Për disa 

materiale të përpunuar në Tabelën 17 janë dhënë të dhënat e këtyre parametrave. 

 
Tabela 17. Vlerat e konstanteve dhe eksponentëve në shprehjet 

     për rezistenca të prerjes gjatë përpunimit me zgjerim 

Materiali  
i përpunuar Kalimi 

Materiali i 
instrumentit 

prerës 

Vlerat e konstanteve për: 

Mt Fx 

CM xM yM zM CF xF yF zF 

Çeliku 
konstruktiv 
dhe çeliku i 

derdhur 
(Rm=75 
kN/cm2) 

Zgjerimi me 
punto 

Çeliku sh. 
prerës 

90 0,9 0,8 1,0 37,8 1,3 0,7 - 

Zgjerimi me 
zgjerues 

Metali i fortë 94,5 0,8 0,75 0,75 - - - - 

Giza e hirtë 
(HB=190) 

Zgjerimi me 
punto 

Çeliku sh. 
prerës 

85 0,75 0,8 1,0 23,5 1,2 0,4 - 

Zgjerimi me 
zgjerues 

Metali i fortë 196 0,8 0,7 0,85 - - - - 

 

12.5 Forcat e prerjes gjatë frezimit 

Sikurse te llojet e tjera të përpunimit forcat e prerjes gjatë frezimit krijohen në çdo element 
prerës (dhëmb) si pasojë e deformimeve të cilat krijohen gjatë largimit të materialit nga copa 
përpunuese si dhe shkatërrimit të strukturës kristalore të metalit gjatë formimit të sipërfaqeve 
të reja në ashkla dhe copën përpunuese. 

Frezimi është proces jo i barabartë duke pasur parasysh që prerja e ashklave të cilat i largon 
çdo dhëmb e me këtë edhe prerja e përgjithshme e ashklave të cilat i heqin të gjithë dhëmbët 
gjatë prerjes është i ndryshueshëm. Me ndryshimin e prerjes tërthore të ashklave ndryshon 
edhe vëllimi i deformimeve plastike të materialit që nxit ndryshimin përkatës të forcave të 
prerjes. Ligjshmërinë e ndryshimit të forcave të prerjes në rastin e përgjithshëm të frezimit me 
frezë cilindrike me dhëmbë spiral mund ta gjejmë në bazë të varësive tani të vërtetuara. 

Forcën e prerjes normal në dhëmb mund ta shprehim si shumë e sipërfaqes së ashklave (A) 
dhe presionit (po) që e duron çdo njësi e sipërfaqes së prerjes së ashklave: 

 
FN = po · A 

 
Gjatë kësaj presioni mesatarë specifik (po) mund të caktohet në funksion të 

qëndrueshmërisë së materialit të përpunuar sipas shprehjes: 
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po = km · Rm 
 
ku është: km = (2,3÷2,8) – koeficienti i prerjes, 

   Rm – qëndrueshmëria e presionit të materialit. 
 

Për frezim me freza cilindrike me dhëmbë spiral sipërfaqja e ashklave mund të gjendet sipas 
shprehjes: 
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 jjz dsbabA  

 
ku është: b – gjerësia e ashklave, 
    a = sz · sinψj – trashësia e ashklave, 
               ψ1, ψ2 – këndet e kontaktit të cilat u përgjigjen pikave të skajshme të pjesës së 

tehut prerës të dhëmbit i cili ndodhet në kontakt me sipërfaqet e prerjes (fig. 38). 

Në qoftë se në këtë shprehje barten madhësitë: 
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Pas zgjidhjes së integralit fitohet: 

 
FN = km · Rm · sz · π · D · k · (cosψ2 – cosψ1) / (z · sinω) 
 

Për rastin e frezimit të barabartë kur në prerje gjinden njëkohësisht vetëm k prerje të plota 
të ashklave, këndi i kontaktit ψj i të gjitha pikave të çdo tehu prerës do të ndryshojë prej 0 deri ψo 
= arccos(1-2t/D), atëherë forca do të jetë e barabartë me: 

 
FN = 2π · km · Rm · sz · t · k / (z · sinω) 

 
Në kushtet e frezimit jo të barabartë (kur k nuk është numër i plotë) prerja e përgjithshme 

e ashklave ndryshon në funksion të këndit të rrotullimit të frezës e sipas ligjshmërisë së njëjtë 
ndryshon edhe forca e prerjes. 

Me hulumtime të shumta është treguar megjithatë, që madhësitë e vërteta të forcave të 
fituara me matje mund të ndryshojnë dukshëm nga ato kështu të llogaritura. Dallimet mund të 
sqarohen me atë që gjatë llogaritjeve të forcave merren disa aproksimime mjaftë të vrazhdëta dhe 
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nuk është marrë ndikimi i disa faktorëve të cilët mund të jenë të rëndësishëm. Megjithatë, në bazë 
të këtyre shprehjeve qartë shihet nga cilët faktorë varen forcat e prerjes dhe në cilin drejtim duhet 
të bëhen hulumtimet. 

Nga këto shkaqe forcat e prerjes te operacioni i frezimit llogariten në bazë të shprehjeve 
empirike të fituara në bazë të hulumtimeve eksperimentale. Gjatë kësaj zakonisht llogaritet vetëm 
komponenta kryesore (tangjenciale) (Fz) e forcës rezultuese të prerjes e cila i kundërvihet lëvizjes 
kryesore dhe ngarkon boshtin punues të makinës frezuese në përdredhje. Komponenta radiale e 
forcës së prerjes (Fy) e ngarkon boshtin punues në përkulje dhe zakonisht përcaktohet në bazë të 
raportit të caktuar me forcën Fz. Forca radiale (Fy) në masë të madhe ndikon në karakteristikat e 
shtresës defekte nën sipërfaqen e përpunuar si dhe në konsum të dhëmbit nëpër sipërfaqen e 
prapme. Te frezimi me freza me dhëmbë spiral paraqitet edhe komponenta aksiale e forcës së 
prerjes (Fx) e cila vepron në drejtim të aksit të frezës. Madhësia e kësaj force gjithashtu 
përcaktohet nga marrëdhënia e forcave Fz dhe Fx për kushte konkrete të frezimit. 

Drejtimet e veprimit të komponentëve të veçantë të forcës së prerjes në rastin e frezimit 
perimetrik në kahe të kundërt (fig. 94a) dhe kahe të njëjtë (fig. 94b) janë të ndryshme. 
Madhësitë e këtyre forcave të shqyrtuara në një dhëmb, ndryshojnë nga zero deri në vlerën 
maksimale gjatë frezimit me kahe të kundërt dhe prej vlerës maksimale deri në zero gjatë 
frezimit me kahe të njëjtë. 

Fig. 94. Forcat e prerjes të cilat veprojnë në dhëmb të frezës gjatë frezimit: 
a) me kahe të kundërt, b) me kahe të njëjtë 

 
Shumë shpesh ekziston interesim për përcaktimin e komponentës së përgjithshme 

horizontale të forcës së prerjes (Fh) të cilën duhet ta mbizotërojë mekanizmi për realizimin e 
lëvizjes ndihmëse dhe komponentës vertikale (Fv). Madhësitë e këtyre forcave, të shprehura 
përmes komponentës tangjenciale (Fz) dhe komponentës radiale (Fy), mund të gjinden sipas 
shprehjeve vijuese (fig. 94): 

- për frezim me kahe të kundërt: 
 

Fv = Fy · cosψi  – Fz · sinψi 
Fh = Fy · sinψi  + Fz · cosψi 

 
gjegjësisht: 
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- për frezim në kahe të njëjtë: 
 

Fv = Fy · cosψi  + Fz · sinψi 
Fh = Fy · sinψi  – Fz · cosψi 
 

Nga këto shprehje, si dhe nga fig. 94a, shihet së te frezimi me kahe të kundërt komponenta 
vertikale e forcës së prerjes varet nga marrëdhënia e forcave Fz dhe Fy. Pasi që komponenta 
kryesore e forcës së prerjes (Fz) është shumë më e madhe nga ajo radiale (Fy) atëherë forca 
vertikale (Fv) do të veprojë lartë, gjegjësisht do të tentojë ta ndajë copën përpunuese nga 
tavolina e punës në çka duhet të kemi kujdes gjatë projektimit të veglave shtrënguese dhe 
përcaktimit të forcës së shtrëngimit. Kjo gjithashtu krijon kushte të volitshme për vibrime të 
forta gjatë frezimit. Komponenta horizontale vepron në copën përpunuese në kahe të kundërt 
nga kahja e lëvizjes ndihmëse. 

Te frezimi me kahe të njëjtë (fig. 94b) forca vertikale (Fv) vepron në copën përpunuese 
gjithnjë teposhtë duke e shtypur kah tavolina e punës çka kushtëzon forcë më të vogël të 
shtrëngimit, deri sa komponenta horizontale (Fh) vepron në kahe të realizimit të lëvizjes 
ndihmëse prandaj edhe mekanizmi për realizimin e saj është më pak i ngarkuar. 

Komponenta aksiale e forcës së prerjes (Fx) te frezimi me freza me dhëmbë spiral vepron në 
drejtim të aksit të frezës dhe atë e pranon si një nga mbështetjet e boshtit punues. Madhësia e 
kësaj force varet nga këndi i pjerrësisë të tehut prerës ndaj aksit të frezës (ω) dhe mund të 
përcaktohet sipas shprehjes (fig. 95): 

 

Fx = F ′z · tgω 

 

Fig. 95. Veprimi i komponentës aksiale të forcës së 

prerjes te freza me dhëmbë spiral 

Marrëdhëniet ndërmjet disa komponentëve të forcës së prerjes në rend të parë varen nga 
raporti i thellësisë së prerjes (t) dhe diametrit të frezës (D) si dhe nga këndi i pjerrësisë 
(ngritjes) së spirales (ω)  ndërsa të ndryshëm janë te frezimi në drejtim të kundërt dhe frezimi 
në drejtim të njëjtë. Për kushte normale të frezimit është vërtetuar që vlejnë raportet vijuese: 

Fh = (0,8 ÷ 0,9) Fz – për frezim në kahe të njëjtë, 

Fh = (1,0 ÷ 1,1) Fz – për frezim në kahja të kundërt. 
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Fy = (0,5 ÷ 0,6) Fz 

 

Fy = (0 ± 0,2) Fz 

 

Në literaturë për përcaktimin e komponentëve kryesore-tangjenciale të forcave të prerjes 
mund të gjinden shprehje të ndryshme empirike të përfituara në bazë të rezultateve të 
hulumtimeve eksperimentale. Megjithatë, në kohë të fundit për përcaktimin e forcës Fz 
shfrytëzohet shprehja empirike e formës: 
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ku është: t (mm) – thellësia e prerjes, 

    sz (mm/dhëmb) – hapi sipas dhëmbit, 

    B (mm) – gjerësia e frezimit, 

    D (mm) – diametri i frezimit, 

    z – numri i dhëmbëve të frezës, 

    CF, yF, zF, qF – konstantet dhe eksponentët vlerat e të cilave janë dhënë në Tab. 18, 

   KF – faktori korrigjues i cili merr parasysh ndikimin e faktorëve tjerë dhe             
caktohet me shprehjen: 

 





n

i
vFiF KKKK

1
  

Faktori korrigjues Kv dhe Kγ vlerat e të cilave janë dhënë në Tabelat 19 dhe 20, marrin në 
konsiderim ndikimin e shpejtësisë së prerjes (V) dhe këndit të prapmë γ. 

 

  Tabela 18. Vlerat e konstanteve dhe eksponentëve në shprehjen për forcën e prerjes Fz 

Materiali i 
përpunuar Lloji i frezave CF xF yF zF qF 

Çeliku Ballore gjatë përpunimit jo 
simetrik, 

68 0,86 0,74 0,14 1,0 
Giza e hirtë 48 0,83 0,65 0,17 1,0 

Çeliku Ballorë gjatë përpunimit 
simetrik, 

82 1,1 0,80 -0,1 0,95 
Giza e hirtë 70 1,14 0,70 - 0,9 
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Tabela 19. Vlerat e faktorit korrigjues Kv 

Shpejtësia e prerjes 50 75 100 125 150 175 200 250 
Kv 1,04 1,02 1,00 0,98 0,96 0,94 0,92 0,88

 

 

Tabela 20. Vlerat e faktorit korrigjues Kγ 

Këndi i përparmë γ (o) 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20 
Kγ 0,75 0,83 0,92 1,00 1,08 1,17 1,25 1,33

 

 

12. 6. Forcat e prerjes gjatë përshkimit 

 

Përpunimi me përshkim realizohet me përshkues të cilët në veti kanë një numër të madh të 
elementeve prerëse me tehe prerëse të cilët janë të renditur ashtu që çdonjëri prej tyre e pret 
materialin në thellësi të caktuar ti. Përshkuesit megjithatë, zakonisht konstruktohen ashtu që 
secili teh prerës prenë shtresë të materialit me trashësi të njëjtë. Ashkla e cila në këtë rast 
ndahet, mbështillet dhe vendoset në hapësirën në mes të dhëmbëve të cilët duhet të kenë asi 
madhësie dhe forme që të mundësojnë mbështjellje të lehtë dhe vendosje të ashklave. 
Trashësia e ashklave të cilën e heqin dhëmbët e përshkuesit veçmas është shumë e vogël 
(zakonisht disa të qindtat e milimetrit), gjatë së cilës gjerësia e ashklave është e përcaktuar me 
gjerësinë e tehut prerës. 

Për përshkimin është karakteristikë që realizohet vetëm me një lëvizje të cilën e realizon 
përshkuesi i cili tërhiqet, ose shtyhet me shtypje, me shpejtësi të cilat janë relativisht të vogla 
(V<25m/min), me përjashtim te modelet e reja te përshkuesit hapshpejtë gjysmë automatik ku 
është V=3080 m/min. 

Gjatë përshkimit, në çdo dhëmb të përshkuesit vepron forca e caktuar e prerjes Fi e cila mund 
të zbërthehet në komponentën në drejtim të lëvizjes kryesore (Fzi) dhe komponentën në 
drejtim i cili është normal në vektorin e shpejtësisë së prerjes (Fyi) (fig. 96). 

Fig. 96. Forcat e prerjes të cilat veprojnë në dhëmbët e përshkuesit 
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Nëse supozojmë që çdo milimetër i gjatësisë së sipërfaqes së përparme të pykës prerëse në 
dhëmb i ngarkuar me forcën ∆Fz në drejtim të shpejtësisë së prerjes V, e çdo milimetër i 
gjatësisë së sipërfaqes së prapme me forcën ∆Fy e cila është normal në drejtimin e shpejtësisë 
së prerjes, forcat të cilat veprojnë në çdo dhëmb të përshkuesit i cili realizon prerjen do të jetë 
i barabartë me: 

 

Fz = bz ∙ ∆Fz ;      Fy = bz  ∙ ∆Fy 

 

ku është: bz – gjerësia e gjithmbarshme e ashklave të cilat i heq njëri dhëmb. 

Pasi që gjatë përshkimit njëkohësisht prejnë më tepër dhëmbë (z), forcat e përgjithshme të 
prerjes të cilat veprojnë në përshkues mund të gjinden sipas shprehjeve: 

    bFbFF z

z

1
izz   ;           bFbFF y

z

iyy  
1

 

Forca e prerjes në drejtim të lëvizjes kryesore Fz në praktikë përcakton forcën e përshkimit të 
cilën duhet ta sigurojmë në pajisjen për realizimin e lëvizjes kryesore, e në marrëdhënie me 
atë kryhet edhe llogaritja e përshkuesit i cili është i ngarkuar në tërheqje. Komponenta tjetër e 
forcës së prerjes (Fy) tenton të ndajë përshkuesin nga copa përpunuese dhe mund të ndikojë në 
saktësinë e dimensioneve të cilat fitohen pas përshkimit. 

Forca e përshkimit (Fz) ndryshon gjatë përshkimit. Në fillim fillon të prejë dhëmbi i parë, 
gjatë së cilës deri në gjatësinë l1 kur në prerje hyn dhëmbi i dytë vepron forca Fz1. Pas rrugës 
l1, vepron edhe forca e tjetrit dhëmb Fz2 ashtu që forca e përgjithshme do të jetë Fz=Fz1+Fz2. 
Gjatë hyrjes së dhëmbit vijues, të tretit në material, forca e përgjithshme rritet për Fz3 e kështu 
me radhë deri në çastin kur dhëmbi i parë del nga materiali kur forca e përgjithshme do të 
zvogëlohet për Fz1. Në rrjedhën e mëtejme të përshkimit forca e prerjes do të oscilojë rreth 
ndonjë vlere mesatare. Nga çasti kur edhe dhëmbi i fundit fillon të presë e deri në daljen e tij 
nga procesi i prerjes, forca e përgjithshme e prerjes gradualisht zvogëlohet. Në fig. 97a është 
treguar ndryshimi teorik e forcave të prerjes në përshkues ndërsa në fig. 97b është dhënë 
ndryshimi i vërtetë i forcave në funksion të ecjes së përshkuesit. 
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Fig. 97. Ndryshimi i rezistencës kryesore të prerjes gjatë përshkimit: 

a) teorike, b) reale 

 
Vlerat e forcave specifike të prerjes ∆Fz dhe ∆Fy si dhe forcave të përgjithshme Fz dhe Fy 

varen nga trashësia e ashklave (thellësisë së prerjes t), shpejtësia e prerjes (V), këndi i përparmë 
(γ), këndi i prapmë (α)  si dhe nga numri i kanaleve në tehun prerës të çdo dhëmbi (k) të cilët 
bëhen për shkak të zvogëlimit të gjerësisë së ashklave që ato më lehtë të shkëputen nga materiali 
dhe më lehtë të lakohen. 

Në bazë të rezultateve të hulumtimeve eksperimentale, ndikimi i faktorëve të cekur në 
forcën e prerjes mund të shprehet me funksionet rrjedhëse: 

 
∆Fzi = C1 ∙ ti

x + C2 ∙ k + C3 ∙ v – C4 ∙ γ – C5 ∙ α 
∆Fyi = C6 ∙ tiy + C7 ∙ v – C8 ∙ γ – C9 ∙ α 
ku janë: C1, C2, C3,..., C9 – konstantat vlerat e të cilave varen nga lloji i materialit të 
përpunuar, 
 x, y – eksponentët, 
 V – shpejtësia e prerjes, 
 α, γ – këndi i përparmë dhe i prapmë i pykës prerëse në radianë, 
 k – numri i kanaleve me të cilat është ndërpre tehu prerës. 
Vlerat e konstanteve C1 ÷ C9 dhe eksponentëve x dhe y janë dhënë në Tabelën 21. 
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Tabela 21. Vlerat e konstanteve C1÷C9 dhe eksponentëve x dhe y 

Materiali i 
përpunuar 

x C1 C2 C3 C4 C5 y C6 C7 C8 C9 

Č 13.30 

0,85 

115 0,060

0,57 

0,20 0,12 

1,2 

55 

0,065

0,0180,045
Č 15.30 220 0,108 0,32 0,14 215 0.0810,117
Č 43.20 265 0,137 0,40 0,15 - - - 
Č 41.31 230 0,117 0,34 0,14 - - - 

HD (HB 140) 170 - 0,30 0,14 - - - 
 
Kështu të llogaritura forcat i përgjigjen fillimit të prerjes më përshkues kur ai është i 

mprehtë. Gjatë prerjes megjithatë përshkuesi konsumohet e si pasojë e kësaj edhe forcat ∆Fz dhe 
∆Fy do të rriten dhe do të jenë më të mëdha në çastin kur përshkuesi do të arrijë konsumin kritik 
(hmax ≈0,4 mm) kur mund të jetë edhe deri 15% më i madh. Dukë marrë parasysh rritjen e forcave 
të prerjes për shkak të konsumit, shprehjet për llogaritjen e forcave maksimale të cilat veprojnë në 
përshkues gjatë prerjes së njëkohësishme të disa dhëmbëve do të kenë formën: 

 
Fz = 1,15 bz (C1 ∙ tx + C2 ∙ k + C3 ∙ V – C4 ∙ γ – C5 ∙ α) 
Fy = 1,15 bz (C6 ∙ty + C7 ∙ V – C8 ∙ γ – C9 ∙ α) 

 
Madhësitë e forcave të prerjes Fz dhe Fy përveç në këtë mënyre mund të caktohen edhe në 

formë të shprehjeve të zgjeruara në formën: 
 

F
zx

zFz KzbtCF   

F
x

Fyy KzbtCF y   

ku janë:  
CFz dhe CFy – konstantet madhësitë e të cilave caktohen me rrugë eksperimentale për çdo 

lloj të materialit, gjeometrie të instrumentit, mjetit për ftohje dhe lubrifikim (MFL) dhe faktorëve 
tjerë të përpunimit,  

xz dhe xy – eksponentët me të cilat shprehet ndikimi i thellësisë së prerjes, 
b – gjerësia e përgjithshme e ashklave e cila është e barabartë me shumën e gjerësive nga 

të gjithë dhëmbët të cilët prejnë, 
z – numri i dhëmbëve të cilët në të njëjtën kohë prejnë, 
KF = KFv ∙ KFγ ∙ KFh ∙ KFMFL – faktori korrigjues i cili merr parasysh ndikimin e shpejtësisë 

së prerjes (KFv), këndin e përparmë (KFγ), konsumin e instrumentit prerës (KFh) dhe vetive 
lubrifikuese të MFL (KFMFL). 

 
Në Tabelën 22 janë dhënë vlerat e konstanteve CFz dhe CFy dhe eksponentëve xz dhe xy 

ndërsa vlerat e disa faktorëve korrigjues në Tabelën 23. 
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Tabela 22. Vlerat e konstanteve CFz CFy dhe eksponentëve xz, zy 
në shprehjet për forca të prerjes gjatë përshkimit 

Materiali i përpunuar 
Fz Fy 

CFz xz CFy xy 

Çeliqet  
e lidhura 

HB=160-190 162 0,72 82 0,57 
HB=190-220 147 0,73 55,5 0,52 

HB>220 169 0,69 123 0,61 
HD 137 0,78 28 0,31 

 
         Tabela 23. Vlerat e faktorëve korrigjues KFγ, KFh dhe KFMLF 

Faktorët 
korrigjues gjatë 

shpejtësisë së 
përshkimit 

 
V = 4,0 mm/min 

KFγ 

Këndi i përparmë γ (o) 
 -5 0 5 10 15 

Fz 1,35 1,25 1,16 1,06 1,0 
Fy 1,5 1,41 1.23 1,12 1,0 

KFh 

Gjerësia e zonës të konsumit  h (mm) 
 0 0,2 0,3   

Fz 0,8 1,0 1,1   
Fy 0,74 1,0 1,35   

KFMFL 

Llojet e mjeteve ftohëse dhe lubrifikuese 
 Emulsioni Vaj për 

prerje 
Pa 

MFL Fz 1.0 0,89 1,12 
Fy 1,0 0,90 1,17 

 
 
 

12.7. Forcat e prerjes gjatë retifikimit 
 
Retifikimi kryhet me pllaka retifikuese të cilat kanë numër shumë të madh të kokrrave 

prerëse me gjeometri jo të rregullt (δ > 90o) ashtu që forcat e fërkimit në mes tyre dhe materialit të 
përpunimit kanë rol vendimtarë. 

Forca e përgjithshme e prerjes e cila paraqitet gjatë retifikimit paraqet forcën e të gjitha 
kokrrave të cilat marrin pjesë në prerje dhe mund të ketë vlerë të rëndësishme. Në analogji me 
proceset tjera të prerjes, forcën rezultuese të prerjes e ndajmë në tri komponente normale: 
tangjenciale Fz në drejtim të shpejtësisë së prerjes e cila përcakton fuqinë e retifikimit, radiale Fy 
e cila është normale në sipërfaqen e përpunuar dhe aksiale Fx në drejtim të lëvizjes ndihmëse        
(fig. 98). 
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Fig. 98. Forcat e prerjes te retifikimi: a) rrethor, b) i rrafshët 

 
 
Marrëdhëniet ndërmjet forcave Fz, Fy, dhe Fx gjatë retifikimit mund të jenë të ndryshme. 

Megjithatë, sipas rregullës, komponenta radiale Fy është dukshëm më e madhe nga ajo 
tangjenciale ku gjatë regjimeve normale të retifikimit raporti i këtyre forcave është: Fz = 
(0,4÷0,5)Fy ndërsa gjatë thellësive të vogla të retifikimit dhe dukshëm të harxhuara të gurit 
retifikues ky raport është: Fz=(0,1÷0,2)Fy. 

Raporti f=Fz/Fy<1 quhet koeficienti abraziv i prerjes dhe për materiale të ndryshme të 
përpunimit ka vlera të ndryshme të dhëna në Tabelën 24. 

 
       Tabela 24. Vlerat e koeficientit abraziv të prerjes f 

Lloji i materialit të lëndës përpunuese f=Fz/Fy 

Č1530 0,36 
Çeliku shpejt prerës 0,38 

Metali i fortë 0,45 
Hekuri i derdhur (HD) 0,5 

Lidhjet e titanit 0,69 
 
Është treguar që me harxhimin e kokrrave prerëse të pllakës retifikuese forca Fz

 

zvogëlohet  pa rëndësishëm ndërsa rritet forca Fy që është e lidhur me zvogëlimin e koeficientit të 
fërkimit. Me këtë praktikisht mund të sqarohet zvogëlimi dukshëm i forcave të prerjes gjatë 
retifikimit me gurë retifikues nga diamanti në krahasim me ato të zakonshme abrazive. 

Gjithashtu mund të thuhet që në madhësitë e forcave të prerjes ndikon edhe mjeti ftohës 
dhe lubrifikues (MFL), në rend të parë përmes zvogëlimit të fërkimit. Siç mund edhe të pritej, 
rezultatet e hulumtimeve tregojnë që gjatë retifikimit pa përdorimin e mjeteve ftohëse e 
lubrifikuese forcat e prerjes Fz dhe Fy janë më të mëdha se sa gjatë përdorimit të tyre. Përveç 
kësaj, në forcat e prerjes ndikon edhe qëndrueshmëria e kokrrave gjegjësisht numri i kokrrave në 
njësi të gjatësisë së retifikimit ashtu që forcat do të jenë më të mëdha për gurët retifikues me 
kokrra të imta. 

Është vërtetuar megjithatë që ndikim më të madh në forcat e prerjes ka fortësia e gurit 
retifikues, gjerësia e gurit retifikues (B) dhe lloji i materialit të përpunuar. 

Me njohjen e madhësive të forcave të prerjes, komponentës tangjenciale Fz në rend të parë, 
është me rëndësi në radhë të parë për arsye të përcaktimit të fuqisë së duhur e cila harxhohet gjatë 
prerjes (Np) edhe dimensionimi i motorit për lëvizje. 
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Duke u nisur nga rezultatet eksperimentale të cilët thonë që në forcat e prerjes ndikim më 
të madh kanë vetitë fiziko-mekanike të materialit të përpunuar, karakteristikat e gurit retifikues 
dhe regjimet e prerjes, komponenta tangjenciale e forcave të prerjes mund të caktohet sipas 
shprehjes: 

 
- për retifikim rrethorë: 
 
Fz = Co ∙ Dn ∙ sgj ∙ srr

0,7 ∙ st
0,7 ∙ K1 ∙ K2 ∙ K3 / V 

 
- për retifikim të rrafshët: 
 
Fz = Co ∙ st ∙ sgj

0,7 ∙ sv
0,7 ∙ K1 ∙ K2 ∙ K3 / V 

 
ku janë: Co – konstanta dhe n – eksponenti, të cilët varen nga lloji i retifikimit dhe 
vlerat e të cilëve janë dhënë në Tabelën 25; 
K1, K2, K3, - koeficientet të cilët marrin parasysh fortësinë e gurit retifikues, gjerësinë 
e gurit retifikues b dhe llojit të materialit të përpunuar dhe janë dhënë në Tabelën 26; 
D (mm) – diametri i retifikimit; 
V (m/s) – shpejtësia e prerjes; 
sgj = (0,6÷0,8)B (mm/rr) – hapi gjatësor te retifikimi rrethorë; 
sgj = (1÷10) (m/min) – shpejtësia e lëvizjes gjatësore ndihmëse për retifikim të 
rrafshët; 
srr (m/min) – shpejtësia e lëvizjes ndihmëse rrethore; 
st = (0,005÷0,05) (mm/hd) – hapi tërthorë për retifikim rrethorë; 
st = (0,6÷0,8)B – hapi tërthorë për retifikim të rrafshët; 
sv = (0,005÷0,05) mm/hap – hapi vertikal; 
B (mm) – gjerësia e pllakës retifikuese. 
 

Tabela 25. Vlerat e konstantës Co dhe eksponentit n 
në shprehjet për forcën e prerjes gjatë retifikimit 

Lloji i retifikimit Co n 
Retifikimi gjatësor rrethor i jashtëm 0,0290 0,2 
Retifikimi radial rrethor i jashtëm 0,0184 0,2 
Retifikimi i brendshëm gjatësorë 0,0322 0,3 

Retifikimi pa majë konike – gjatësorë  0,0329 0,2 
Retifikimi radial pa majë konike 0,0211 0,2 
Retifikimi i rrafshët – tërthorë 0,0879 0 
Retifikimi ballorë – i rrafshët 0,1020 0 
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Tabela 26. Vlerat e koeficienteve K1, K2 dhe K3 
Fortësia e pllakës 

retifikuese 
K1 

Gjerësia e pllakës 
retifikuese (mm) 

K2 
Lloji i materialit 

të përpunuar 
K3 

M2, M3 0,9 26-40 0,8 Hekuri i derdhur (HD) 0,9 
CM1, CM2 1 40-63 0,9 Çeliku 1 

C1, C2 1,16 63-100 1 Çeliku termikisht i 1,1 
CT1, CT2 1,36   Çeliku zjarrdurues 1,2 
CT3, T1 1,58     

 
 
 
12.8. Matja e forcave të prerjes 

 
Metoda më e shpeshtë e matjes direkte të forcave të prerjes është përmes dinamometrit. 

Çdo dinamometër për matjen e forcave të prerjes, pavarësisht nga parimi me të cilin ai punon, 
përmban tri njësi themelore (fig. 99): 

- dhënëse–shndërruese (I) (dhënës), 
- transmetuese (II), 
- indikative (III). 

Fig. 99. Struktura themelore e dinamometrit 
 

Dhënësit te dinamometri kanë për detyrë të pranojnë forcën e prerjes (F), ta ndajnë në 
komponentë Fx, Fy, Fz dhe ti drejtojë ato në shndërrues ku si dalje kemi madhësinë përkatëse e 
cila është e matshme dhe e cila përmes njësisë bartëse (II) në formë të përshtatshme regjistrohet 
në njësinë e indikatorit (III). 

Matja e forcave të secili dinamometër kryhet në bazë të matjeve të deformimeve elastike 
të elementeve matëse (∆l) në dhënës, të cilat janë proporcionale me forcat e si pasojë është 
veprimi i tij. Deformimet elastike në elementin matës të dhënësit të shkaktuara nga veprimi i 
forcave të prerjes mund të shndërrohen në madhësi të përshtatshme mekanike, hidraulike, 
pneumatike ose madhësi elektrike, kështu që në mënyrë të njëjtë mund të ndahen edhe 
dinamometrat. Aplikim më të madh megjithatë kanë dhënësit elektrik gjegjësisht dinamometrat. 

Dinamometrat të cilët kanë vetëm një element matës i cili shërben për matje të një 
komponente  të forcës së prerjes quhen një komponentësh. Dinamometrat të cilët kanë të 
vendosur dy elemente normale ndërmjet veti (p.sh. për matjen njëkohësisht të komponentës 
kryesore Fz dhe komponentës aksiale Fx) quhen dy komponentësh. Nëse dinamometrat kanë tri 
elemente matëse të renditura në mënyrë normale për matje të njëkohësishme të tri komponenteve 
të forcës së prerjes quhen tre komponentësh. 

Zbërthimi i forcave të prerjes (F) në komponentët (Fx, Fy dhe Fz) më shpesh bëhet me 
mekanizmin me sfera (fig. 100). Komponentët e forcës F nga sfera (1) barten përmes sustave 
elastike (2) e më tej në shndërrues, gjatë së cilës për shkak të deformimeve të vogla të sustave 
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mund të konsiderojmë që forcat Fx dhe Fy ndikojnë vetëm në deformimet në drejtim të veprimit të 
tyre. 

Dinamometrat për matjen e forcave të prerjes duhet të plotësojnë edhe kushte të caktuara 
prej të cilave të rëndësishme janë këto: 

- elementet matëse të cilat e pranojnë forcën e prerjes duhet të kenë deformime 
elastike sa më të vogla ashtu që ato të mos ndikojnë në ndryshimin e kushteve të 
prerjes (ndërrimi i kushteve të prerjes, prerjes së ashklave etj.); 

- të kenë mundësi të realizimit të lehtë të diapazoneve të ndryshme të ngarkesave e 
gjatë kësaj të ruajnë ndjeshmëri të mjaftueshme, d.m.th aftësi të reagimit në 
ndryshime të vogla të forcave; 

- të kenë inertësi të vogël, d.m.th. që gjatë ndryshimit momental të forcës së prerjes 
të reagojë menjëherë. Kjo është me rëndësi gjatë matjeve të vlerave reale, 
momentale të forcave të prerjes, ndërsa te matjet e vlerave mesatare të forcave të 
prerjes kjo karakteristikë nuk është shumë e rëndësishme; 

- të mund lehtë dhe shpejt të bazhdarohen; 
- që konstruksionet të jenë të thjeshta dhe me gabarite të vogla; 
- që të jenë të rezistueshëm në ndikimet e jashtme; 
- që të mund lehtë të mirëmbahen dhe me to të manipulohet lehtë; 
- të kenë mundësi të ndërlidhen me njësi të ndryshme indikatore dhe kompjuter. 

Përdorim më të madh për hulumtime shkencore të matjeve të forcave të prerjes kanë 
dinamometrat elektrik e në masë më të vogël dinamometrat hidraulik dhe mekanik. 

 

 
Fig. 100. Mekanizmi për ndarje të forcës së prerjes me sfera 

 
 

12.8.1 Dinamometrat hidraulik 
 
Dinamometrat hidraulik janë më të sigurt në eksploatim por janë me konstruksion të 

ndërlikuar dhe pak të ndjeshëm. Shfrytëzohen për matje të forcave gjatë prerjes me shpejtësi më 
të vogla (V<100 m/min). 

Skema parimore e punës së një dinamometri hidraulik për matjen e komponentës kryesore 
të forcës së prerjes te tornimi është treguar në fig. 101. Thika në të cilin vepron komponenta 
kryesore e forcës së prerjes Fz është e vendosur ashtu që nga ana e poshtme mbështetet në sferën 
(2) e në fund të trupit në mbështetësin e palëvizshëm (1). Forca e prerjes (Fz) e shtyp thikën 
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teposhtë ashtu që në sferën (2) e cila mbështetet në pistonin (3) do të veprojë forca F2 madhësia e 
së cilës është: 

2

1
2 l

lFF z  

Pistoni (3) me forcën F2 përmes membranës elastike (4) e shtyp lëngun në enën (5) e cila 
është me ujë (6) e lidhur me gypin e lakuar (7) e cila drejtohet pak a shumë nën ndikimin e 
shtypjes së lëngut. Për skajin e gypit të lakuar elastik (7) është e lidhur leva nyjore (9) e cila në 
skajin tjetër gjithashtu është e lidhur me nyje për levën (10) e cila mund të paraqesë treguesin ose 
te përshkrimi i rezultateve të matjes në skajin e saj është i vendosur shkruesi (11) me të cilën 
vizatohet ndryshimi i forcës gjatë prerjes. 

Shkruesi (11) ngrihet pak ose shumë varësisht nga shtypja e lëngut, gjegjësisht nga 
madhësia e forcës së prerjes, ashtu që në shiritin (12) i cili lëviz horizontalisht me shpejtësi të 
njëtrajtshme vizaton diagramin e ndryshimit të forcave të prerjes. Madhësia H gjatë kësaj do të 
jetë proporcionale me forcën F2 e cila përcaktohet nga diagrami i bazhdarimit. 

Për matje të komponentës radiale (Fy) dhe aksiale (Fx) të forcës së prerjes në thikë 
vendosen edhe dy dhënës edhe atë në drejtim të veprimit të forcës, me çka fitohet dinamometri tri 
komponentësh. 

Rritja e qarkut të matjes mund të kryhet me vendosjen e mbështetësit (2), d.m.th. me 
ndryshimin e gjatësisë l2 me çka ndryshon edhe raporti i forcave Fz dhe F2. 

 
Fig. 101. Skema parimore e matjes së komponentës kryesore të forcave 

të prerjes me dinamometër hidraulik 
 

12.8.2. Dinamometri elektrik 
 
Përparësi te matja e forcave të prerjes sot kanë metodat elektrike të matjeve, d.m.th. 

dinamometrat elektrik. Këta dinamometra punojnë në parim të shndërrimit të lëvizjeve të vogla të 
instrumentit prerës gjegjësisht të deformimeve të vogla në sinjal përkatës elektrik i cili regjistrohet 
e i cili është i lidhur në mënyrë funksionale për madhësinë e forcës. 

Dinamometrat elektrik më tepër zbatohen për arsye të kompaktësisë së tyre, janë mjaftë të 
thjeshtë, nuk janë inert ndërsa kanë diapazon të madh të matjes me saktësi të lartë. 
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Varësisht nga parimi i punës së dhënësit, gjegjësisht nga parimi i shndërrimit të 
deformimeve elastike të cilat krijohen me veprimin e forcave të prerjes në madhësi përkatëse 
elektrike, dinamometrat elektrik mund të jenë: 

- tenzometrik; 
- piezoelektrik; 
- induktiv dhe 
- kapacitativ. 

 
12.8.2.1 Dinamometrat tenzometrik 

 
Dinamometrat tenzometrik punojnë në parim të shndërrimit të deformimeve elastike  të 
shkaktuara në elementin elastik me veprimin e forcave të prerjes në ndryshimin e rezistencës 
elektrike të tenzometrit. 

Tenzometrat elektrorezistues paraqesin në të vërtetë përçues të caktuar (shirita matës) të 
cilat kanë veti që dukshëm të ndryshojnë rezistencën elektrike gjatë ndryshimit të vogël të prerjes 
për shkak të deformimeve elastike në shtypje ose tërheqje. Për shkak të rritjes së rezistencës së 
gjithmbarshme të ndryshuar, përçuesi (tel i hollë me diametër 0,02-0,1 mm, zakonisht nga 
konstantani) mbështillet në formë të gjarprit ndërsa vendoset në të ashtuquajturën mbajtës i shiritit 
matës i cili është nga celuloza ose nga rrëshira epoksile. Mbajtësi i shiritit matës ngjitet në mënyrë 
direkte në instrumentin prerës ose zakonisht në elementin përkatës elastik të dhënësit ashtu që 
lidhja e tij me bazën është e fortë në mënyrë që ndryshimet e gjendjes deformuese të bazës të 
barten në mënyrë të besueshme në shiritin matës. 

Skajet e shiritit matës lidhen për njërin nga rezistuesit në urën e Winston-it ashtu që me 
ndryshimin e rezistencës në atë nxit prishje të ekuilibrit të urës. 

Në fig. 102a është treguar pamja e shiritit matës ndërsa në fig. 102b ura e Winston-it. 
 

Fig. 102. Skema e tenzometrit (a) dhe urës së Winston-it (b) 
 
Varësia e treguesit të dhënësit ΔR/R nga madhësia matëse e deformimeve ε te metalet te të 

cilët vlen ligji i Hukut është lineare: 


 K
R
R  
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ku është: K – koeficienti i tenzo ndjeshmërisë (karakteristikë e shiritit matës); 

l
l

  – deformimi relativ. 

Vlera e forcës e cila matet përcaktohet me matje indirekte të ndryshimit të rezistencës 
elektrike të shiritit matës i cili është në përpjesëtim me deformimet ε ndërsa mund të lexohet nga 
diagrami i bazhdarimit F- ε. 

Në fig. 103 është treguar parimi skematik i dinamometrit tenzometrik një komponentësh 
për matjen e komponentës kryesore të forcës së prerjes te tornimi (Fz). Vendosja e thikës dhe 
forcat në te janë të njëjta si te dinamometri hidraulik në fig. 101 ashtu që në elementin matës 
elastik (1) vepron forca F2 = Fz  · l1 / l2. 

Në elementin elastik (1) është i ngjitur shiriti matës (2) ashtu që përçuesit janë të vendosur 
në drejtim të deformimeve elastike. 

Për matjen e rezistencës së tenzometrit i cili është i ndryshueshëm shfrytëzohet ura e 
Winston-it me rezistorët R2, R3, R4 dhe R1. Deformimi elastik i elementit (1) sjell deri të 
ndryshimi i rezistencës në shiritin matës (R1) me çka prishet ekuilibri i urës dhe krijohet 
ndryshimi i potencialit ndërmjet pikave A dhe B vlera e të cilave është proporcionale me 
deformimet e elementit elastik të krijuara me veprimin e forcës F2. 

Për rritjen e sinjalit të debalansit shfrytëzohet përforcuesi (4) prej ku sinjali shkon në 
pajisje për regjistrim (5) (oscilograf, shkrues ose pajisje tjetër). Furnizimi i urës bëhet me anë të 
burimit elektrik (3). 

Fig. 103. Skema parimore e dinamometrit tenzometrik një komponentësh 
 

Elementet elastike të dhënësit elektrorezistues (1) mundësojnë që deformimet elastike për 
shkak të veprimit të forcave shkaktohen mu në vendin ku vendoset shiriti matës dhe mos të jenë 
ekstensive ose kompresive. Për këtë arsye shfrytëzohen forma të ndryshme konstruktive të këtyre 
elementeve. 

Në fig. 104a është treguar një dinamometër tre komponentësh tenzoelektrik për matjen e 
forcave të prerjes gjatë tornimit. 
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Thika (1) është vendosur në mbajtësin (2) i cili është i realizuar ashtu që për shkak të 
veprimit të forcave të prerjes Fz, Fy dhe Fx deformojnë elementet elastike të tij në formë të gjysmë 
cilindrave me mure të lëmuara. Anësh dhe në sipërfaqet e brendshme cilindrike të çdo elementi 
janë të ngjitur shiritat matës. Ashtu të themi, për matjen e forcës Fy shërbejnë tenzometrat 1y-8y, 
gjatë së cilës 1y, 2y, 5y dhe 6y zgjaten ndërsa të brendshmit 3y, 4y¸7y, dhe 8y shtypen. 

Forca Fz krijon moment në përkulje për këtë arsye tenzometrat në brezin e sipërm 1z, 3z, 
5z dhe 7z zgjaten ndërsa tenzometrat në brezin e poshtëm 2z, 4z, 6z dhe 8z shtypen. Forca e 
prerjes Fx matet me tenzometrat 1x-8x të ngjitur në pjesët e jashtme anësore. 

Ndryshimi i forcave të prerjes regjistrohet me miliampermetër ose me oscilograf pas rritjes 
së sinjalit përmes përforcuesit. Për arsye të largimit të ndikimit të komponentëve të forcës së 
prerjes njëra në tjetrën tenzometrat lidhen rreptësishtë në ura  me mënyrë të ndryshme (fig. 104b). 

 
Fig. 104. Skema e dinamometrit tenzometrik tri komponentësh  

(a) dhe skemat përkatëse të lidhjes së rezistorëve 
 
Dinamometrat tenzometrik përveç te përpunimi me tornim me sukses shfrytëzohen edhe te 

matja e forcave të prerjes te operacionet tjera të përpunimit. Dallohen me konstruksion të thjeshtë 
i cili është me dimensione të vogla, saktësi të lartë dhe karakteristikë stabile. Megjithatë nuk janë 
të përshtatshëm për matje të forcave të vogla. 
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12.8.2.2. Dinamometrat piezoelektrik 
 

 
Në sipërfaqet e kristaleve të ndryshme (kuarci, turmalini, barium-titaniti etj.) lajmërohen 

ngarkesa piezometrike kur ato u nënshtrohen veprimit të forcave të jashtme në drejtim të caktuar e 
cila varet nga struktura kristalore. Ngarkesa elektrike Q në sipërfaqen e piezoelementit (pllakës 
kristalore) varet nga drejtimi i forcës së jashtme ndërsa është proporcional me intensitetin e saj: 

 
Q = K · F 

 
ku është: K – koeficienti i proporcionalitetit (piezomoduli). 
Efekt më i madh (ngarkesa me e madhe elektrike) arrihet nëse kuarci u nënshtrohet 

ndikimit të forcave në drejtim të aksit neutral (fig. 105). Atëherë në sipërfaqet normale në këtë aks 
krijohet ngarkesë elektrike (elektricitet statik) me shenja të kundërta gjatë së cilës sasia e saj është 
proporcionale me forcën. Gjatë kësaj, në qoftë se forca vepron në drejtim të aksit optik nuk do të 
shkaktojë kurrfarë ngarkesash elektrike. Pas shkarkimit të kristaleve ngarkesa elektrike humb dhe 
nuk len kurrfarë elektriciteti. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 105. Pozita e aksit të pllakës                           Fig. 106. Skema e dinamometrit  
    kristalore (paralelepipedit)              piezometrik një komponentësh 
 
 
Te dinamometrat piezometrik (fig. 106) kristali (2) vendoset ndërmjet pllakave kristalore 

(elektrodat 1 dhe 3) në të cilën vepron forca F2 e cila krijon shtypje të caktuar në kristal. Për 
pllakat metalike është i lidhur kondensatori (4) në skajet e të cilit me instrument të ndejshëm 
matet sasia e ngarkesës elektrike Q. 

Madhësia e tensionit në skajet e kondensatorit mund të caktohet sipas shprehjes: 
 

2F
C
K

C
QU   

 
ku është: C – kapaciteti i përgjithshëm i dhënësit. 
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Fig. 107. Lidhja serike e më tepër 
piezokristaleve për shkak të rritjes së 

ndjeshmërisë së dhënësit 

 Te ndërrimi i kahes së veprimit të forcës, nëse ajo krijon sforcim në tërheqje, vjen deri te 
ndryshimi i parashenjës së piezoelektricitetit në pllakat metalike çka mundëson aplikim të këtyre 
dinamometrave në raste të ndryshme të ndikimit të forcës. 

Për shkak të rritjes së tensionit U në skajet e kondensatorit e me këtë edhe ndjeshmërisë së 
dhënësit piezoelektrik të dinamometrit, mund të vendosen në vend të një pllake më tepër pllaka 
kristalore (piezokristale) dhe elektroda të lidhura në seri (fig. 107). 

             
 
 
 
 

 

Në fig. 108 është treguar konstruksioni tipik e një dhënësi piezometrik me dy pllaka kristalore 
të kuarcit. Sipërfaqet e pllakave kristalore me piezoelektricitet pozitiv janë të lidhura përmes 
elektrodave të shtrira me pjesën metalike të trupit të dinamometrit (tokëzim) ndërsa 
elektriciteti negativ nga sipërfaqet e pllakave kristalore përcillet përmes elektrodave kristalore 
(4) në njësinë bartëse dhe indikatoriale të dinamometrit. Pllakat (1) dhe (5) e ruajnë dhënësin 
nga mbingarkesa gjatë së cilës deformimi elastik i pllakës elastike nuk guxon të tejkalojë 
kufijtë e lejuar të deformimit elastik për kristalin e kuarcit të cilat zakonisht janë 1÷3 μm. 

Përparësia themelore e dinamometrave piezoelektrik është inertësia shumë e vogël e tyre e cila 
mundëson të identifikohen frekuenca shumë të mëdha të ndryshimit të forcave edhe nga 
30000÷50000 Hz (kësi frekuenca të larta megjithatë nuk janë të nevojshme gjatë matjes së 
forcave të prerjes). 

Si e metë e dinamometrave piezometrik duhet të cekim komplikueshmërinë e tyre, kërkesën e 
ndërtimit të përforcuesve në sistemin matës dhe brishtësi të madhe të piezomaterialit. 

 

12.8.2.3. Dinamometrat elektroinduktiv 

 

Është e njohur që kur në bobinën e fushës magnetike nëpër të cilin rrjedh rrymë elektrike 
alternative gjendet tjetra, bobina sekondare, në të do të induktohet rrymë intensiteti i së cilës 
do të varet nga hapësira ajrore ndërmjet tyre. Me zvogëlimin e hapësirës ndërmjet bobinave 
nëpër të cilat është vendosur bërthama rritet fluksi magnetik e me këtë edhe rryma e induktuar 
në bobinën sekondare. Bobina primare nëpër të cilën lëshohet rrymë alternative elektrike ka 

Fig. 108. Kontrsuksioni tipik i 
dinamometrit piezoelektrik 
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numër më të vogël të mbështjellave me tel më të trashë, derisa te sekondari numër më të madh 
të dredhave me tel më të hollë. 

Varësia e ndryshimit të rrymës induktive nga hapësira ndërmjet bobinave është shfrytëzuar 
për matjen e forcave të prerjes prandaj në këtë parim janë konstruktuar dinamometrat të cilët 
dallohen me konstruksione të thjeshta dhe diapazon të gjerë të forcave të cilat mund të maten. 
Përparësia e madhe e këtyre dinamometrave është edhe ajo që në të shumtën e rasteve nuk 
kërkojnë përforcues. 

Në fig. 109 është treguar një dinamometër induktiv një komponentësh për matjen e 
komponentës kryesore të forcës së prerjes te tornimi. 

Gjatë tornimit në thikë vepron forca Fz e cila përmes mbështetësit bartet në elementin elastik 
(susta 1) e cili përkulet, gjatë së cilës leva (2) së bashku me bobinën primare (3) e cila është e 
lidhur për atë largohet nga bobina sekondare (4) e cila është e lidhur për trupin e 
dinamometrit. Pasi nëpër bobinën primare rrjedh rrymë alternative atëherë nëpër bobinën 
sekondare do të induktohet rrymë në përpjesëtim me distancën ndërmjet veti të bobinave. Pasi 
që distanca ndërmjet bobinave është proporcionale përkuljen e elementit elastik, d.m.th. forcës 
së prerjes, rryma e induktuar e cila mund të regjistrohet me ampermetër do të jetë 
proporcionale me forcën e prerjes Fz. 

Përfitimi i ndjeshmërive të ndryshme të dinamometrit realizohet me zhvendosjen e 
mbështetësit (5) në pozita të ndryshme, d.m.th. ndryshimit të krahut të sustës. 

Fig. 109. Shembulli i konstruksionit të një dinamometri induktiv një komponentësh 

 

Te dinamometrat tre komponentësh për matjen e forcave Fx dhe Fy vendosen anësh dhe pas 
thikës (në drejtimet e veprimit të forcës) çifte të bobinave primare dhe sekondare. 

Përveç të thjeshtit mund të shfrytëzohen edhe dhënësit induktiv diferencial (fig. 110) të cilët 
karakterizohen me ndjeshmëri më të madhe, rezistencë më të madhe në ndikimet e jashtme 
shkatërruese (temperatura, ndryshimi i tensionit furnizues e të ngjashme). Te këto 
dinamometra grepi lëvizës është i lidhur fortë për elementin elastik i cili deformohet nën 
ndikimin e forcave. 
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12.8.2.4. Dinamometrat kapacitiv 

 

Është e njohur që kapaciteti i kondensatorit ndryshon me ndryshimin e distancës ndërmjet 
pllakave (δ) ose me ndryshimin e sipërfaqes së pllakave (S) (fig. 111). Kjo veti e 
kondensatorit është shfrytëzuar për matjen e forcave të prerjes gjatë së cilës dhënësit te këto 
dinamometra konstruktohen ashtu që deformimet e elementit të përshtatshëm elastik të nxitura 
me veprimin e forcave kryejnë lëvizjen e njërës nga pllakat (elektrodat) e kondensatorit në 
raport me tjetrën pllakë të palëvizshme gjatë së cilës vjen deri te ndryshimi adekuat i 
kapacitetit të tij C e me këtë edhe tensioni U. 

Fig. 111. Skema e punës së dhënësve kapacitiv: a) të thjeshtit me ndryshim të trashësisë  

së shtresës, b) cilindrik me ndryshimin e sipërfaqes ndërmjet pllakave 

 

Gjatë matjes së forcave të prerjes më të përshtatshëm janë kondensatorët pllakor (fig. 111a) 
duke pasur parasysh që ndjeshmëria e tyre është më e madhe ndaj atyre cilindrik (Fig. 111b). 

Përveç këtyre dhënësve të thjeshtë aplikohen edhe dhënësit diferencial të cilët dallohen me 
ndjeshmëri më të madhe si dhe i rezistueshëm ndaj ndikimeve të jashtme. 

        Fig. 110. Skema e dhënësit induktiv diferencial 
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Në fig. 112 është treguar skema parimore e një dinamometri tre komponentësh me dhënës 
kapacitiv të konstruksionit ENIMS nga Rusia i cili shfrytëzohet për matjen e forcave të prerjes 
gjatë tornimit. 

 
Fig. 112. Skema e dinamometrit kapacitiv tre komponentësh 

për matjen e forcave gjatë tornimit 

 

Nën ndikimin e forcës së prerjes Fz ndodh përkulja e elementeve elastike në trupin (1) gjatë së 
cilës ndryshon distanca ndërmjet pllakave të kondensatorit (2). Forcat Fx dhe Fy deformojnë 
elementet elastike në drejtim horizontal duke ndryshuar hapësirën ndërmjet elektrodave të 
dhënësve (3) dhe (4) për arsye të së cilës ndryshon kapaciteti i kondensatorit. Ndryshimi i 
kapacitetit të kondensatorit shndërrohet në ndryshim të tensionit me ndihmën e pajisjeve të 
frekuencave të larta. 

Dinamometrat kapacitiv praktikisht janë të pa inertë dhe mund të arrijnë frekuencë vetjake 
mjaftë të madhe (edhe deri 10000 Hz). Kanë ndjeshmëri të lartë por janë të ndejshëm në 
ndryshime të temperaturave. 
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13. TERMODINAMIKA E PRERJES 

 
Në pykën prerëse e cila gjatë prerjes depërton nëpër materialin përpunues, veprojnë forcat e 
prerjes. Mposhtja e këtyre forcave realizohet ashtu që në instrumentin prerës ose në copën 
përpunuese veprohet me forcë të caktuar - më të madhe, d.m.th. bëhet përpjekje për punë të 
caktuar mekanike. Forcat e lajmëruara nga instrumenti prerës shkaktojnë deformime të 
ndryshme në ashkël dhe në copën përpunuese ndërsa në sipërfaqet punuese të instrumentit 
prerës lajmërohen forcat e fërkimit. 

Energjia mekanike e cila harxhohet në procesin e prerjes për mposhtjen e forcave të cilat 
lajmërohen në zonën e prerjes, në pjesë më të madhe shndërrohet në nxehtësi e cila paraqet një 
nga faktorët kryesorë me të cilët karakterizohet gjendja e procesit përpunues. Rrjedhjet e 
nxehtësisë të cilat lajmërohen në zonën e prerjes, edhe më gjerë, në masë të madhe ndikojnë në 
një varg të karakteristikave dhe efekteve të procesit përpunues siç janë: 

- intensiteti i konsumit të instrumentit prerës dhe qëndrueshmëria e tij; 
- kualiteti i sipërfaqes së përpunuar; 
- saktësia e përpunimit; 
- treguesit ekonomik të procesit të përpunimit (prodhueshmëria, ekonomia etj.). 
Nxehtësia e gjeneruar në zonën e prerjes tregon shfaqjen e temperaturave të ndryshme në 

të e posaçërisht në sipërfaqet kontaktuese të instrumentit prerës dhe materialit përpunues. 
Zhvillimi i temperaturave varet nga shumë faktorë siç janë: karakteristikat e nxehtësisë së 
sipërfaqeve kontaktuese, prerja e ashklave etj. Si rezultat i nxehjes jo të barabartë të trupit në 
kontakt  (me instrumentin prerës, copën përpunuese, ashklat, rrethinën) krijohet rritja e nxehtësisë 
nga një trup në tjetrin gjegjësisht në to paraqiten temperatura në fusha të ndryshme. 

Njëkohësisht me gjenerimin e nxehtësisë fillon edhe bartja e saj. Proceset e krijimit dhe 
bartjes së nxehtësisë janë shumë të ndërlikuara ndërsa njohja e ligjeve sipas të cilave këto procese 
zhvillohen është shumë me rëndësi. Nga këto shkaqe termodinamika e prerjes merret me studimin 
e lokacioneve, formave dhe ligjeve të shpërndarjes së burimeve të nxehtësisë dhe depërtimin e 
përcjelljes së nxehtësisë së gjeneruar gjatë prerjes, ligjeve të ndryshimit të temperaturave në 
zonën e prerjes si dhe ligjshmërive të fushave të temperaturës në zonën e prerjes (posaçërisht në 
pykën prerëse). Njohja e të gjitha atyre ligjshmërive mundëson para së gjithash drejtimin e 
regjimeve të nxehtësisë, optimizimin e proceseve përpunuese dhe formimin e kushteve për drejtim 
adaptiv të procesit. Duke e njohur ligjin e ndryshimit të temperaturave në sipërfaqet kontaktuese 
të instrumentit prerës, të themi, mund të ndikohet drejtpërdrejtë në konsumin dhe 
qëndrueshmërinë e instrumentit prerës, në zgjedhjen e regjimeve të prerjes dhe prodhueshmërisë 
së përpunimit. 

Me njohjen e fushave të temperaturave në zonën e prerjes mund të ndikohet drejtpërdrejtë 
në koncentrimin e temperaturave në copën e përpunuar dhe instrumentin prerës si dhe në 
saktësinë e përpunimit. Në bazë të njohjes së këtyre ligjshmërive mund të gjenden rrugët e 
zvogëlimit të temperaturave me ndikim në drejtimin e rrjedhjeve të nxehtësive dhe shfrytëzimin 
racional të mjeteve për ftohje dhe lubrifikim e gjithashtu edhe për përcaktimin e instrumentit 
prerës më të përshtatshëm. 
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Shqyrtimi i dukurive të nxehtësisë, analiza e tyre dhe ligjshmëritë të cilat veprojnë në 
zonën e prerjes, mund të realizohen me metoda analitike, numerike dhe eksperimentale. 

 
 

13.1. Burimet themeloret të nxehtësisë gjatë prerjes 
 

Si rezultat i deformimit të materialit të përpunimit në zonën e prerjes dhe kontaktit me pykën 
prerëse, ku praktikisht kemi një sistem të ndërlikuar tribologjik, në zonën e prerjes gjenerohet 
sasi e caktuar e nxehtësisë. 

Burimi i parë, kryesor i nxehtësisë në zonën e prerjes (Q1) paraqitet për shkak të 
deformimeve plastike dhe shkatërrimit të metalit në procesin e formimit të ashklave (fig. 113). 
Fusha në të cilën lirohet kjo sasi e nxehtësisë përfshin zonën e deformimeve më të mëdha plastike, 
d.m.th. rrafshin e zhvendosjes dhe zonës rreth tij. 

Ashkla e cila formohet lëviz nëpër sipërfaqen e përparme të pykës prerëse më shtypje të 
madhe në të, gjatë së cilës lajmërohet edhe forca e fërkimit FF1 e cila  i kundërvihet lëvizjes së saj 
dhe për mposhtjen e së cilës harxhohet punë e caktuar mekanike e cila mund të caktohet me 
shprehjen: 

tVFA ashFF  11  
 
ku është: Vash = V/K – shpejtësia e bartjes së ashklës; 
    V – shpejtësia e prerjes; 
    K – koeficienti i shkurtimit të ashklës; 
    t – koha e procesit të prerjes. 
Puna e cila harxhohet në mposhtjen e forcës së fërkimit në sipërfaqen kontaktuese 

ndërmjet ashklave dhe sipërfaqes së përparme të instrumentit prerës paraqet burim tjetër të 
nxehtësisë (Q2). Kjo sasi e nxehtësisë gjenerohet në sipërfaqen kontaktuese ndërmjet ashklave dhe 
sipërfaqes së përparme të instrumentit prerës. 

Burimi i tretë i energjisë (Q3) lajmërohet në sipërfaqen kontaktuese ndërmjet sipërfaqes së 
prapme të pykës prerëse dhe sipërfaqes së prerjes. D.m.th, për shkak të deformimeve të materialit 
të përpunimit në zonën e prerjes në sipërfaqen e prapme të pykës prerëse lajmërohet edhe presioni 
p (fig. 77), gjegjësisht forca FN2 (fig. 113) e cila krijon forcën e fërkimit FF2. Puna e cila harxhohet 
në mposhtjen e kësaj force të fërkimit mund të llogaritet sipas shprehjes: 

AF2 = FF2 ∙ V ∙ t 
Me hulumtime eksperimentale të gjendjes së materialit të përpunimit në zonën e prerjes 

është vërtetuar që në shtresën e materialit në afërsi përpara rrafshit të zhvendosjes paraqiten 
deformime plastike plotësuese të cilat shkaktojnë sforcime të mbetura dhe rritje të mikrofortësisë. 
Për deformim plastik të asaj shtrese harxhohet punë e caktuar mekanike e cila shndërrohet në 
nxehtësi e cila praktikisht paraqet burimin e katërt të nxehtësisë (Q4). 
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Fig. 113. Burimet e nxehtësisë në zonën e prerjes 

 
 
Sasia e përgjithshme e nxehtësisë e cila krijohet në zonën e prerjes do të jetë e barabartë 

me shumën e sasisë së nxehtësisë nga burimet e veçanta të nxehtësisë, d.m.th.: 
 

  4321 QQQQQQ i  

 
Pasi që puna mekanike e angazhuar harxhohet në përgjithësi në deformime plastike të 

materialit dhe për mposhtjen e forcave të jashtme të fërkimit sasia e përgjithshme e nxehtësisë së 
gjeneruar (Q) mund të shprehet dhe si shumë e nxehtësisë për shkak të deformimeve plastike (Qd) 
dhe nxehtësisë për shkak të fërkimit (QF): 

 
Q = Qd + QF 

 
Me kërkime eksperimentale është vërtetuar që pjesë më e madhe e punës mekanike e 

angazhuar në procesin e prerjes shndërrohet në nxehtësi (ndoshta gjer më 99,5%). Një pjesë e 
vogël megjithatë, akumulohet në energji potenciale të rrjetave të shtrembëruara kristalore të 
materialit i cili deformohet. 

Nëse supozohet që e tërë puna e harxhuar për realizimin e procesit të prerjes shndërrohet 
në nxehtësi atëherë sasia e krijuar e nxehtësisë mjaftë saktë është dhënë me shprehjen: 

 
Q = A = F ∙ V 
 

Duke pasur parasysh që një pjesë e angazhuar e punës mekanike kalon në energji 
potenciale të rrjetave të shtrembëruara kristalore, në mënyrë më të drejt është që sasia e 
përgjithshme e nxehtësisë së krijuar të paraqitet me shprehjen: 

 
Q = F ∙ V ∙ αo 

 
ku është: αo – koeficienti i cili përfshin humbjet në energjinë e fshehur (latente) të rrjetave 

kristalore (αo≈0,95). 
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Për llogaritje të thjeshta kjo pjesë e energjisë megjithatë neglizhohet, prandaj merret që 
është αo=1. 

Me hulumtime të shumta eksperimentale është treguar që sasitë e nxehtësive të krijuara në 
burime të ndryshme janë të ndryshme. Pjesëmarrja e sasive të veçanta të nxehtësisë (Qi) në 
nxehtësinë e përgjithshme të krijuar varet para së gjithash nga madhësia e shpejtësisë së prerjes, 
çka mund të shihet nga fig. 114. 

Rezultatet e dhëna i përgjigjen përpunimit të çelikut karbonik, me thika nga metalet e 
forta, gjatë së cilës praktikisht shfrytëzohen shpejtësitë e prerjes V=100 ÷200m/min. Intervalin e 
shpejtësisë së prerjes në diagram mund ta ndajmë në pjesë të kushtëzuara: a) pjesa e regjimeve të 
ulëta të prerjes (V<100 m/min); b) pjesa me regjime të ndryshueshme të prerjes (V=100÷200 
m/min); c) pjesa me regjim intensiv të prerjes (V>200 m/min). Në të gjitha fushat e regjimeve të 
prerjes nxehtësia Q1 përbën 75÷80% të nxehtësisë së përgjithshme të liruar. Kjo do me thëne se 
deformimi plastik i materialit i cili shndërrohet në ashkla është burimi kryesor i nxehtësisë. 

 
Fig. 114. Pjesëmarrja e sasisë së nxehtësisë në funksion të shpejtësisë së prerjes 

 
 
Me rritjen e shpejtësisë së prerjes rritet edhe sasia e nxehtësisë e cila krijohet për shkak të 

fërkimit të ashklës nëpër sipërfaqen e përparme të instrumentit prerës (Q2). Në fushën e parë të 
shpejtësive (a) kjo sasi e nxehtësisë përbën Q2 ≈ 19%, që në fushën e dytë dhe tretë do të përbënte 
≈21%, gjegjësisht 22,5% të sasisë së përgjithshme të nxehtësisë. Në fushën e shpejtësive të prerjes 
V<50 m/min në shpërndarjen e nxehtësisë Q1 dhe Q2 në grafik paraqitet ekstremumi. Kjo sqarohet 
me atë që në këtë fushë të shpejtësive lajmërohet rritja në sipërfaqen e përparme të instrumentit 
prerës për shkak të së cilës vjen deri te rritja e këndit të përparmë γ e me këtë edhe deri të 
ndryshimi i kushteve të fërkimit ndërmjet ashklave dhe sipërfaqes së përparme e me këtë edhe te 
zvogëlimi i sasisë së nxehtësisë Q2. 

Sasia e nxehtësisë (Q3) e cila krijohet në llogari të punës së forcës së fërkimit në 
sipërfaqen e prapme të pykës prerëse për fushën e parë të shpejtësisë së prerjes përbën ≈3,5% të 
sasisë së përgjithshme të nxehtësisë së gjeneruar dhe me rritjen e shpejtësisë së prerjes në fushën e 
dytë (b) zvogëlohet deri ≈2,5% e në të tretën (c) deri ≈2%. 

Pjesëmarrja e burimit të katërt të nxehtësisë (Q4) praktikisht është konstant për të gjitha 
fushat e shpejtësive të prerjes dhe përbën rreth 0.5%, ashtu që sipas sasisë së krijuar të nxehtësisë 
është në vendin e fundit. 
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Që në procesin e prerjes të veprohet me sukses duhet të dihet jo vetëm sasia e nxehtësisë 
por edhe shpërndarja e saj, d.m.th. shkalla e koncentrimit të nxehtësisë në pjesë të ndryshme të 
copës përpunuese, ashklës dhe instrumentit prerës. Në qoftë se e tërë nxehtësia e krijuar shpejt 
dhe në mënyrë të drejtë do të shpërndahej në tërë vëllimin e copës përpunuese dhe instrumentin 
prerës ajo shpejt do të bartej në rrethinë dhe nuk do të shkaktonte efekte të padëshiruara. Pasi që 
procesi i prerjes zhvillohet pa ndërprerje, atëherë sasi e madhe e nxehtësisë do të koncentrohet në 
zona të caktuara ku vjen deri te formimi i temperaturave shumë të larta. Temperaturat e larta 
shkaktojnë zvogëlimin e fortësisë së pjesës prerëse të instrumentit dhe vjen deri te konsumi më i 
shpejtë i tij ndërsa, mund të shkaktojnë edhe ndryshime strukturale në shtresën nën sipërfaqen e 
përpunuar. Konsiderohet se me rregullimin e qëlluar të rrjedhjeve të nxehtësisë procesi i prerjes të 
sillet ashtu që si rezultat përfundimtar të fitohet kualitet më i mirë i sipërfaqes së përpunuar. 

 
 

13.2. Largimi i nxehtësisë nga zona e prerjes (humnerat e nxehtësisë) 
 
Pasi që procesi i prerjes zhvillohet pa ndërprerë, ashtu edhe nxehtësia gjenerohet pa 

ndërprerë por, edhe pa ndërprerë bartet nga zona e prerjes. Nxehtësia e krijuar në zonën e prerjes 
shpërndahet në ashkël, instrumentin prerës, copën përpunuese dhe rrethinë (fig. 115). 
Temperatura në zonën e prerjes do të varet nga sasia e nxehtësisë së gjeneruar (Q) por edhe nga 
sasia e nxehtësisë e cila bartet nga zona e prerjes. Gjatë bartjes së dobët të nxehtësisë edhe sasia e 
vogël e nxehtësisë së krijuar mundet dukshëm ta rrisë temperaturën çka mund të sjellë deri te 
zvogëlimi i qëndrueshmërisë së instrumentit prerës dhe përkeqësimit të kualitetit të sipërfaqes së 
përpunuar. Përkundër kësaj, gjatë bartjes së mirë dhe gjenerimit më të madh të nxehtësisë në 
mënyrë të parëndësishme ndikojnë në rritjen e temperaturës. 

Sasia më e madhe e nxehtësisë e cila krijohet për shkak të deformimeve plastike të 
materialit në zonën e prerjes (Q1) dhe për shkak të fërkimit të jashtëm ndërmjet ashklave dhe 
sipërfaqes së përparme të instrumentit prerës (Q2) përcjellet me ashkël. Këtë sasi të nxehtësi së 
bartur e shënojmë me q1. 

Një pjesë e nxehtësisë e cila krijohet për shkak të fërkimit nëpër sipërfaqen e përparme të 
instrumentit (Q2) dhe nxehtësisë së krijuar për shkak të fërkimit nëpër sipërfaqen e prapme të 
instrumentit (Q3) e nxeh pjesën prerëse të instrumentit dhe gradualisht shpërndahet nëpër masën e 
tërë të instrumentit. Kështu, instrumenti prerës paraqitet si greminë e dytë përmes të cilit bartet 
sasia e nxehtësisë q2. 

Në copën përpunuese bartet sasi e caktuar e nxehtësisë q3. Kjo sasi e nxehtësisë është 
pjesë e nxehtësisë së gjeneruar Q1 dhe Q4 e pjesa tjetër nga nxehtësia Q3. 

Një pjesë e sasisë së përgjithshme të nxehtësisë së gjeneruar bartet nga zona e prerjes në 
rrethinë (q4). në qoftë se përpunimi realizohet në të thatë (pa ftohje dhe lubrifikim) atëherë kjo 
sasi e nxehtësisë bartet në ajër. Në të shumtën e rasteve prerja realizohet me përdorimin e mjeteve 
për ftohje dhe lubrifikim prandaj nxehtësia q4 do të bartej përmes tyre në llogari të nxehjes së tyre. 

Përveç greminave të përmendura të nxehtësisë mund të dallohet edhe një. Domethënë, 
pjesë e nxehtësisë e cila krijohet për shkak të fërkimit të jashtëm në sipërfaqet kontaktuese të 
pykës prerëse (Q2 dhe Q3) akumulohet në shtresën e hollë kufitare të materialit të instrumentit 
prerës pranë sipërfaqes së përparme dhe të prapme të pykës prerëse. Kjo pjesë e nxehtësisë (q5) 
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nxit rritjen e temperaturës në zonën rreth tehut prerës dhe dukshëm mund të ndikojë në procesin e 
konsumit të instrumentit. 

 
Fig. 115. Bartja e nxehtësisë nga zona e prerjes (humnerat e nxehtësisë) 

 
 
Sasi të nxehtësive të cilat barten nga zona e prerjes përmes humnerave të ndryshme (qi) 

janë të ndryshme. Sasia e përgjithshme e nxehtësisë së bartur nga zona e prerjes mund të gjendet 
si shumë e sasive të përmendura të nxehtësive të veçanta sipas shprehjes: 

 
q = Σqi = q1 + q2 + q3 + q4 + q5 

 
Në shpërndarjen e sasive të nxehtësive ndërmjet copës përpunuese, instrumentit prerës dhe 

ashklave ndikim më të madh kanë edhe karakteristikat termofizike të materialit të copës 
përpunuese dhe shpejtësisë së prerjes. Në fig. 116 është treguar përqindja e pjesëmarrjes e disa 
sasive të nxehtësive qi në varësi të shpejtësisë së prerjes. 

Analiza e ndryshimit të nxehtësisë së disa humnerave tregon që prej tyre më e madhe është 
q1, d.m.th. që sasi më e madhe e nxehtësisë bartet me ashklën. Kur prehet me shpejtësi të vogla të 
prerjes ashkla bart ≈68% të sasisë së bartur të nxehtësisë. Gjatë shpejtësive V=100÷200 m/min 
kjo përqindje mbërrin ≈77% e për shpejtësi më të mëdha ≈75%. 

 
Fig. 116. Pjesëmarrja e disa humnerave të nxehtësisë 

 në funksion të shpejtësisë së prerjes 
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Pjesë e nxehtësisë e cila bartet përmes trupit të instrumentit prerës (q2) përbën pjesë të 
parëndësishme dhe zvogëlohet me rritjen e shpejtësisë së prerjes, me ≈5% gjatë shpejtësive më të 
vogla deri ≈2%, gjatë shpejtësive të mëdha të prerjes. Përkundër kësaj, nxehtësia e cila bartet 
përmes copës përpunuese (q3) rritet me rritjen e shpejtësisë së prerjes edhe atë me ≈2% gjatë 
shpejtësive të vogla në ≈6% gjatë shpejtësive mesatare, e deri ≈8% për shpejtësi të mëdha të 
prerjes. 

Sasia e nxehtësisë e cila bartet përmes mjeteve për ftohje dhe lubrifikim (q4) zvogëlohet 
me rritjen e shpejtësisë së prerjes. Ashtu që për shpejtësi më të vogla është ≈24% nga nxehtësia e 
përgjithshme e bartur, për intervalin e dytë të shpejtësive (V=100÷200 m/min) kjo sasi do të 
përgjysmohet, që për shpejtësi të mëdha të prerjes pjesëmarrja e saj bie deri ≈9%. 

Sasia e nxehtësisë q5 e cila akumulohet në pjesën prerëse të instrumentit është e vogël 
edhe në shumën absolute edhe në atë relative dhe rritet me rritjen e rritjen e shpejtësive të prerjes 
deri ≈1%  deri eventualisht ≈6%. Megjithatë, kjo sasi e nxehtësisë luan rok të rëndësishëm kur 
është në pyetje temperatura në zonën rreth tehut prerës të instrumentit. 

 
 

13.3. Balanci i nxehtësisë dhe ndryshimi i ligjshmërive 
 
Nga vetë fillimi i procesit të prerjes futet punë e caktuar mekanike e cila në pjesën më të 

madhe shndërrohet në nxehtësi e cila gjenerohet në burime të caktuara. Njëkohësisht nxehtësia e 
krijuar distribuohet dhe bartet përmes humnerave të përmendura të nxehtësisë. Për kohë relativisht 
të shkurtër vjen deri te drejtpeshimi i nxehtësisë kur sasia e krijuar e nxehtësisë (Q) është e 
barabartë me sasinë e nxehtësisë së bartur (q), d.m.th. vendoset i ashtuquajturi balanci i nxehtësisë 
kur vlen relacioni: 

Q = q 
 
gjegjësisht:      

 
 Q1 + Q2 + Q3 + Q4 = q1 + q2 + q3 + q4 + q5 

 
Në rastin kur kushtet e prerjes ndryshohen, automatikisht vjen deri te ndryshimi i disa 

sasive të krijuara (Qi) dhe të bartura  (qi) të nxehtësisë, d.m.th. deri të rebalanci i nxehtësisë. Në 
atë rast mund të humben situata të ndryshme. 

Në rastin e parë mund të ndodhë që nxehtësi e tërësishme e liruar (Q) bartet përmes 
humnerave q1, q2, q3, q4, ashtu që q5=0, prandaj do të vlejë barazimi: 

 
Q1 + Q2 + Q3 + Q4 = q1 + q2 + q3 + q4 
 

Kjo domethënë që në zonën rreth tehut prerës nuk do të akumulohet nxehtësia q5, d.m.th. 
ajo distribuohet përmes trupit të instrumentit prerës çka është shumë e dobishme dhe paraqitet te 
instrumenti me përçueshmëri të mirë të nxehtësisë. 

Në rastin kur është: 
 

q1 + q2 + q3 + q4 < Q1 + Q2 + Q3 + Q4 
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në shtresën e materialit rreth skajit prerës akumulohet sasi e caktuar e nxehtësisë q5 dhe 

vjen deri te rritja e temperaturës edhe për disa dhjetëra shkallë çka shprehet në mënyrë të 
kënaqshme në konsumin e instrumentit prerës. 

Për rastin kur sasia e nxehtësisë së bartur q1 + q2 + q3 + q4 është më e madhe se sa sasia e 
nxehtësisë së krijuar Q, vjen deri te nxehja graduale e instrumentit prerës për shkak të nxehtësisë 
q2 e cila përmes tij bartet, gjatë së cilës me rritjen e temperaturës rritet koeficienti i 
qëndrueshmërisë së nxehtësisë të materialit të instrumentit (fig. 12) me çka lehtësohen kushtet e 
bartjes së nxehtësisë nga pjesa më e nxehtë në pjesën më pak të nxehtë të instrumentit ashtu që 
zvogëlohet temperatura në zonën rreth tehut prerës. 

 

13.4. Temperaturat në zonën e prerjes 
 
Gjatë prerjes së metaleve nxehtësia e gjeneruar Q koncentrohet kryesisht në zonën rreth 

rrafshit të zhvendosjes OA, ku krijohen deformimet më të mëdha plastike, në sipërfaqen e 
kontaktit të ashklave dhe sipërfaqes së përparme të instrumentit prerës OC dhe në sipërfaqen 
kontaktuese ndërmjet sipërfaqes së prapme të instrumentit prerës dhe copës përpunuese (fig. 117). 

 
 

Fig. 117. Pozita e vendeve të koncentrimit dhe drejtimit 
të përhapjes së nxehtësisë së gjeneruar 

 
 

Sasia më e madhe e nxehtësisë e cila krijohet për shkak të deformimeve plastike të 
ashklave dhe fërkimit nëpër sipërfaqen e përparme të instrumentit koncentrohet në ashkël ku do të 
jenë edhe temperaturat më të mëdha. Pasi që ashkla shumë shpejt dhe pa ndërprerë formohet, 
sasia e nxehtësisë e cila nga ajo do të jepet me konvencion dhe me rrezatim do të jetë e 
neglizhuar. 

Temperaturat në zonën e prerjes, ose në vendet e veçanta të elementeve (ashkla, copa 
përpunuese, instrumenti prerës) mund të caktohen me metoda analitike dhe eksperimentale. 

Te përcaktimi i temperaturave me metoda analitike nisemi nga skema e thjeshtësuar e 
prerjes dhe sasia e nxehtësisë së krijuar dhe e bartur gjatë së cilës zgjidhen barazimet kryesore të 
termodinamikës së prerjes. Gjatë kësaj më së shpeshti nisemi nga ajo që pyka prerëse është mjaftë 
e mprehtë, prandaj puna e forcave të fërkimit nëpër sipërfaqen e sajë të prapme neglizhohen. 

Rritja e temperaturës së ashklave për shkak të deformimeve plastike mund të gjendet në 
bazë të punës së harxhuar në prerje në njësi të kohës. Ap = Fz ∙ V dhe punës së fërkimit të 
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ashklave nëpër sipërfaqen e përparme të instrumentit prerës Af1=Ff1 ∙ Vash = Ff1 ∙ V/K (fig. 118). 
Puna e përgjithshme e deformimit të ashklave mund të përcaktohet sipas shprehjes: 

 

K
1VFVFAAA 1fZ1fpdef   

 
Nëse forca e fërkimit sipas sipërfaqes së prapme të instrumentit prerës neglizhohet, forca e 

fërkimit sipas sipërfaqes së përparme do të ishte: 
 

Ff1 = FZ ∙ sinγ + Fy ∙ cosγ 
 
dhe puna e cila harxhohet në deformimin e ashklës do të jetë: 
 

]
K
1)cos(sin1[VFA 0Zdef   

 

ku është: 
Z

y
0 F

F
  

Në bazë të punës së përgjithshme e cila harxhohet ne deformime, rritja mesatare e 
temperaturës së ashklave mund të gjendet sipas shprehjes: 
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ku janë:  
αo – koeficienti i cili përfshin humbjet e nxehtësisë në energjinë e fshehur të deformimeve  

të rrjetave kristalore (αo≈0,95); 
βo – koeficienti i cili përfshin kalimin e pjesës së nxehtësisë në copën përpunuese (sipas 

Vejner-it është: βo=0,1 për V=100 m/min, βo=0,05 për V=300 m/min); 
θdef – temperatura mesatare e ashklave për shkak të deformimeve; 
θo – temperatura e ambientit; 
c – nxehtësia specifike e ashklave; 
a – trashësia e ashklave; 
b – gjerësia e ashklave; 
ρash – dendësia e ashklave; 
K – koeficienti i shkurtimit të ashklave. 
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Fig. 118. Veprimi i forcave në zonën e prerjes (a) dhe kontakti i ashklave  

me sipërfaqen e përparme të instrumentit prerës (b) 
 

 
Në qoftë se merret që është: FZ/a∙b=p (forca specifike e prerjes), me neglizhimin e 

temperaturës së rrethinës fitojmë shprehjen për temperaturën mesatare të ashklave për shkak të 
deformimeve: 

 












 


c

K
11p 000

mesdef

)cos(sin)(
.  

 
Ashkla e nxehur nga temperatura θdef.mes bartet nëpër sipërfaqen e përparme të instrumentit 

prerës me shpejtësi Vash=V/K. Kontakti i ashklave me sipërfaqen e përparme realizohet sipas 
gjerësisë b në gjatësi l (fig. 118b). 

Temperaturën mesatare në sipërfaqen e përparme të instrumentit ku realizohet kontakti me 
ashklën mund ta gjejmë si shumë të temperaturës për shkak të deformimeve të ashklave (θdef.mes) 
dhe temperaturës për shkak të fërkimit të ashklave nëpër sipërfaqen e përparme (θF): 

 
θmes = θdef.mes + θF 

 
Temperatura e cila krijohet për shkak të fërkimit të ashklave nëpër sipërfaqen e përparme 

të instrumentit (θF) mund të gjendet në bazë të sasisë së nxehtësisë të krijuar  nga puna e 
angazhuar në tejkalimin e fërkimit e cila shprehet: 

 

K
VF 1f

2F


  

 
Gjatë kësaj e shqyrtojmë instrumentin prerës si shufër të fortë me prerje tërthore b∙l në 

njërën anë të së cilit mbahet temperatura konstante θF. 
Temperatura mesatare për shkak të fërkimit gjendet me zgjidhjen e ekuacionit diferencial 

linear të përçueshmërisë së nxehtësisë për fushë të atillë stacionare e cila ka formën: 
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ku janë: 
V

K1 
 – koha në të cilën ashkla kalon nëpër sipërfaqen kontaktuese në gjatësinë 

l; 

 '' 



c

 – përçueshmëria e nxehtësisë së instrumentit prerës; 

 c’ – nxehtësia specifike e instrumentit prerës; 
 ρ’ – dendësia e materialit e instrumentit prerës; 
 λ – përçueshmëria e nxehtësisë së instrumentit prerës. 
Me zgjidhjen e ekuacionit diferencial për kushte fillestare dhe kufitare:  θX = θF për X = 0,  

θF = 0, për τ = 0, fitohet temperatura në pikën e dhënë dhe çastin e caktuar kohor e cila krijohet 
nga temperatura e liruar për shkak të fërkimit: 
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ku është: Δ – thellësia deri te e cila shpërndahet nxehtësia për shkak të fërkimit për kohën 

τ. 
Kur të bëhen zëvendësimet e caktuara dhe sillen llogaritjet e duhura duke e neglizhuar 

temperaturën e ambientit të jashtëm, fitohet: 
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Tani temperatura e prerjes, gjegjësisht temperatura sipas sipërfaqes së përparme të 

instrumentit do të jetë: 

lcb
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Në bazë të kësaj shprehje mund të caktohen vlerat e përafërta të temperaturës duke pasur 

parasysh se janë bërë modele të vrazhda të thjeshtuara siç është të themi neglizhimi i burimit të 
nxehtësisë i cili krijohet për shkak të fërkimit të jashtëm nëpër sipërfaqen e përparme të 
instrumentit prerës dhe bartjes së nxehtësisë në instrument dhe copë përpunuese nga sipërfaqja e 
prapme. 

Temperaturat e vërteta të prerjes janë më të mëdha nga këto kështu të llogaritura dhe për 
shkak të konsumit të instrumentit i cili gjatë përcaktimit analitik gjithashtu është neglizhuar. 
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Edhe pse në bazë të këtyre shprehjeve nuk mund të caktohen vlera e saktë e temperaturës 
së prerjes, mund të vërehet  ligji i ndryshimit të saj të ndikimit nga faktorë të ndryshëm. Qartë 
shihet që në nivelin e temperaturës ndikojnë; shpejtësia e prerjes, prerja e ashklave, materiali i 
përpunimit, materiali i instrumentit prerës, gjeometria e instrumentit etj. 

Në fig. 119 është treguar varësia e disa temperaturave nga shpejtësia e prerjes për 
instrumentin prerës nga qeramika minerale (fig. 119a) dhe instrumentin nga metalet e forta         
(fig. 119b) të fituara në bazë të shprehjeve të dhëna. Siç shihet nga diagrami, temperatura e cila 
krijohet për shkak të deformimeve (θdef) bie me rritjen e shpejtësisë së prerjes, ndërsa temperatura 
për shkak të fërkimit nëpër sipërfaqen e përparme të instrumentit prerës (θF) rritet. Si rezultat i 
varësive të tilla të temperaturës së prerjes (θp) rritet por në shkallë më të vogël. Mund të vërehet 
gjithashtu  se gjatë kushteve të njëjta të prerjes, gjatë prerjes me instrumente nga qeramika 
minerale (fig. 119a) fitojmë temperaturë më të lartë se sa temperatura e cila fitohet gjatë prerjes 
me instrumente nga metalet e forta (fig. 119b) çka në praktikë vërtetohet. 

Kur është në pyetje copa përpunuese, mund të thuhet që temperaturat në te paraqiten 
kryesisht për shkak të nxehtësisë të krijuara nga deformimi i materialit. E logjikshme do të ishte 
që temperaturat në copën përpunuese të zvogëlohen me rritjen e shpejtësisë së prerjes sepse 
temperaturat e deformimeve (θdef) janë më të vogla. Kjo vërtetohet në praktikë gjatë prerjes me 
instrumente të mprehta. Megjithatë, kur vjen deri të konsumi i instrumentit dhe zvogëlimit të 
këndit të prapmë α dhe këndit sulmues χ vjen deri te ndryshimet e caktuara të ligjshmërive. Pra, 
në raste të tilla temperatura e copës përpunuese mund të rritet me rritjen e shpejtësisë së prerjes 
duke pasur parasysh se rritet edhe forca e fërkimit nëpër sipërfaqen e prapme e me këtë edhe puna 
dhe nxehtësia e cila për këtë shkak formohet. 

 

 
Fig. 119. Varësia e temperaturës nga shpejtësia e prerjes gjatë përpunimit  

me instrumente prerës nga: a) qeramika minerale, b) metali i fortë 
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13.5. Fushat e temperaturave në zonën e prerjes 

 
Është evidente që në çdo pikë të ashklave, instrumentit prerës dhe copës përpunuese 

temperaturat do të jenë të ndryshme. Fushat e temperaturave në zonën e prerjes mund të paraqiten 
me vijat e temperaturave të njëjta (izotermave) të cilat mund të fitohen në bazë të shprehjeve 
analitike ose me matjet e temperaturave. 

Në fig. 120 është treguar fusha e temperaturave dhe rrjedhjet e bartjes së nxehtësive në 
zonën e prerjes të fituara në bazë të rezultateve të matjeve të temperaturave. 

 
Fig. 120. Fusha e temperaturave në zonën e prerjes 

me rrjedhjet e bartjes së nxehtësisë 
 
Nga figura shihet që izotermat m në ashkël janë të renditura gati paralel me rrafshin e 

zhvendosje, ndërsa izotermat në instrumentin prerës janë koncentrike rreth tehut prerës. Në pajtim 
me teorinë e përçueshmërisë së nxehtësisë, rrjedhjet e bartjes së nxehtësisë janë normal në 
izotermat dhe në figurë janë paraqitur me vijat n – në copën përpunuese, n’ – në ashkël dhe me 
vijat k – në instrumentin prerës. 

Do të ishte e logjikshme që të supozohej që temperatura më e lartë do të ishte afër vetë 
tehut prerës duke pasur parasysh se rreth tij janë burimet kryesore të nxehtësisë. 

Në fig. 121 është treguar renditja e temperaturave në sipërfaqet kontaktuese të instrumentit 
prerës dhe në rrafshin e zhvendosjes sipas llogaritjeve analitike të A. H. Reznikov-it. Renditja e 
këtillë e temperaturave është karakteristike për shumicën e materialeve të përpunuara, shumicën e 
instrumenteve prerëse dhe gjatë aplikimit të regjimeve të prerjes. Shihet që temperatura 
maksimale ndodhet diku në mes të sipërfaqes kontaktuese ndërmjet instrumentit prerës dhe 
ashklave. 
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Temperatura e prerjes do të varej edhe nga gjatësia e kontaktit të instrumentit më ashklën 
dhe copën përpunuese. Për gjatësi më të vogla të kontaktit nëpër sipërfaqen e prapme të 
instrumentit temperatura e prerjes do të jetë më e ulët dhe e mesme ndërsa temperatura maksimale 
do të gjendej më afër tehut prerës. Me zvogëlimin e gjatësisë së kontaktit të ashklave dhe 
sipërfaqes së përparme të instrumentit prerës gjithashtu temperatura mesatare do të jetë më e 
vogël e maksimumi i saj do të largohej nga tehu prerës. 

 

 
 

Fig. 121. Shpërndarja e temperaturave në sipërfaqet kontaktuese të instrumentit prerës 
dhe në rrafshin e zhvendosjes (sipas A. H. Reznikov-it) 

 
 
Në bazë të rezultateve të llogaritjeve analitike gjatë prerjes së çelikut me instrumente me 

pllaka nga materiali i fortë dhe regjimit të prerjes: V=80 m/min, s=0,5 mm/rr, t=4,1 mm pa ftohje, 
A. H. Reznikov-i ka fituar fushat e temperaturave në ashkël (fig. 122a), copë përpunuese (fig. 
122b) dhe instrumentin prerës (fig. 122c). Renditje e këtillë e izotermave, pa marrë parasysh 
nivelin e temperaturave, në masë  të madhe kundërshtohet me renditjen e fituar me rrugë 
eksperimentale. 
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Fig. 122. Fushat e temperaturave në: a) ashkël, b) copën përpunuese, 
 c) pykën prerëse, ç)  sipërfaqen e përparme të instrumentit prerës 

 
Temperaturat e larta në materialin e instrumentit prerës tregojnë ndryshimet strukturale 

dhe zvogëlimin e fortësisë, çka sjellë deri të zvogëlimi i rezistencës së konsumit. Siç shihe nga 
fig. 122, nxehje më e madhe ndodh në sipërfaqen e përparme dhe në shtresën kufitare rreth tehut 
prerës. Gjatë përpunimit të metaleve me plasticitet më të lartë  temperatura e sipërfaqes së 
përparme është më e lartë se temperatura e sipërfaqes së prapme duke pasur parasysh se në të 
temperaturat rriten si rezultat i fërkimit. Gjatë përpunimit të metaleve të brishta kur për shkak të 
ashklës së këputur është ndërprerë kontakti nëpër sipërfaqen e përparme të instrumentit, 
temperatura në sipërfaqen e prapme të instrumentit mund të jetë më e lartë se sa temperatura në 
sipërfaqen e përparme. 

Gjatë temperaturave të larta, përveç që vjen deri te zvogëlimi i qëndrueshmërisë ndaj 
konsumit të instrumentit, paraqitet edhe zgjatje më e madhe e mbajtësit të instrumentit edhe deri 
30÷40μm që shprehet edhe në saktësinë e përpunimit. Te instrumenti prerës me pllaka nga metali 
i fortë zgjatimi i trupit të instrumentit do të jetë më i vogël për përfshirje më të mëdha të tehut 
prerës në marrëdhënie me mbajtësin. Kjo është posaçërisht me rëndësi te vendosja e instrumentit 
për përpunim të pastër ose instrumenteve në automate. Në fig. 123 është treguar varësia e 
zgjatimeve të temperaturës të instrumentit nga qeramika minerale gjatë përpunimit të çelikut ku 
shihet qartë zvogëlimi i deformimeve të instrumentit prerës me largimin e pllakave nga mbajtësi 
ose me izolimin e pllakës. 
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Fig. 123. Varësia e zgjatimeve të temperaturës së instrumentit nga qeramika minerale 
në varësitë kohës së prerjes për pllaka të vendosura të ndryshme 

 
 
Kushtet e fërkimit dhe konsumit do të ndryshojnë nën ndikimin e temperaturave të larta 

dhe nga shkaku që proceset e difuzionit dhe adezionit më intensiv e me këtë edhe intensiteti i 
konsumit është më i madh. Që të mund të mbahet niveli i caktuar i prodhimtarisë duhet që edhe 
temperaturat e instrumentit prerës të jenë në asi niveli që aftësia e tij prerëse mos të jetë e 
rrezikuar. Në ato raste temperatura e instrumentit mbahet në nivelin e duhur përmes mjeteve për 
ftohje dhe lubrifikim ose shfrytëzohen instrumente me χ1=0 me rrëzime të vogla në tehun prerës te 
i cili është α=0 kur nxehtësia nga instrumentit shpejt mund të kalojë në copën përpunuese. 

 
13.6. Metodat eksperimentale të përcaktimit të temperaturës së prerjes 

 
Gjatë përcaktimit analitik të temperaturave të prerjes vjen deri te një mori vështirësish. Në 

rend të parë, në shprehjet për përcaktimin e temperaturave pavarësisht të ndryshueshme janë në 
mënyrë të ndërsjellë të varura dhe nuk janë konstante gjatë gjithë kohës së prerjes. Ashtu të themi 
nxehtësia specifike (c) rritet ndërsa përçueshmëria e nxehtësisë (λ) zvogëlohet me rritjen e 
temperaturës. Me rritjen e shpejtësisë së prerjes zvogëlohet gjatësia e kontaktit e ashklave me 
instrumentin prerës (l) e njëkohësisht rritet me rritjen e konsumit nëpër sipërfaqen e përparme për 
shkak të formimit të kraterit. Vlerat e koeficienteve αo, βo, μo gjithashtu ndryshojnë në varësi nga 
faktorë të ndryshëm. Temperatura e prerjes do të varet edhe nga lloji i procesit të prerjes, prandaj 
të themi te prerja jo e lirë – prerja e lidhur temperatura e instrumentit prerës do të jetë më e madhe 
se sa te prerja e lirë. Për shkak të gjithë kësaj, gjatë llogaritjeve të temperaturave të prerjes shpesh 
përdoren shprehjet empirike të fituara në bazë të rezultateve eksperimentale që japin ligjshmëritë 
e ndryshimit të temperaturës së prerjes nga faktorët e ndryshëm ndikues. Ato shprehje janë të 
thjeshta për aplikim dhe mjaft të saktë për praktikën inxhinierike gjatë së cilës vlejnë për kushte të 
caktuara pranë të cilave janë fituar në mënyrë eksperimentale. 

Rezultatet e studimeve të deritashme padyshim tregojnë në atë që temperaturat në zonën e 
prerjes varen nga një numër i madh i faktorëve me të cilat definohen kushtet e zhvillimit të 
procesit të prerjes. Megjithatë është vërtetuar, që në nivelin e temperaturave të prerjes ndikim më 
të madh shprehin: lloji i materialit i cili përpunohet, gjeometria dhe materiali i instrumentit prerës 
dhe elementet e regjimit të prerjes. 

Shumë autorë me studime kanë ardhur deri të varësitë e caktuara të temperaturave të 
prerjes nga disa faktorë të përpunimit, ashtu që në literaturë mund të gjinden shprehje të ndryshme 
empirike me të cilat kryesisht caktohet temperatura mesatare në zonën e prerjes. Kështu të themi, 
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A.M. Danielan në bazë të rezultateve të studiuara ka ardhur deri te formula e përgjithshme e 
varësisë së temperaturës së prerjes (θ) nga faktorë të ndryshëm gjatë përpunimit normal të çelikut 
me instrumente prerëse nga çeliku shpejt prerës në formën: 
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ku është: k=t/s, 
    r – rrezja e rrumbullakimit të thikës; 
    A – prerja tërthore e trupit të thikës. 
   Cθ – konstanta e varur nga materiali i përpunimit dhe instrumentit prerës. 
Për përpunimin e çelikut me Rm=77 kN/cm2 dhe δ=22% ka fituar shprehjen e thjeshtësuar: 

θ = 166,5 ∙ V0,4 ∙ t0,105 ∙ s0,2 

 
Për përpunimin e hekurit të derdhur: 

θ = 138 ∙ V0,36 ∙ t0,09 ∙ s0,133 
Me studime të tjera të shumta janë fituar varësi të ngjashme që vërteton konstatimin se 

madhësitë e temperaturave të prerjes si dhe temperaturave në pjesët e elementeve të pjesës 
punuese të instrumentit prerës varen para së gjithash nga materiali i copës përpunuese, shpejtësia 
e prerjes, hapi, thellësia e prerjes, gjeometria e instrumentit, mjeteve për ftohje dhe lubrifikim dhe 
një vargu faktorësh të tjerë. 

Në bazë të rezultateve të studiuara prof. Gotvian dhe prof. Glebov kanë ardhur deri te 
varësia e temperaturës së prerjes nga shpejtësia e prerjes, hapi dhe thellësia e prerjes për 
përpunimin e më shumë lloje të materialit pa përdorimin e mjeteve për ftohje dhe lubrifikim të 
dhëna në Tabelën 27. 

 
     Tabela 27. Shprehjet empirike për temperaturat e prerjes 

               për materiale të ndryshme të prerjes 

Materiali i përpunuar Temperatura e thikës [o C] 
Çeliku i butë me Rm=40 

[kN/cm2] 
θ = 138 ∙ V0,4 ∙ t0,07 ∙ s0,16 

Çeliku me Rm=50÷60 
[kN/cm2] 

θ = 129∙ V0,5 ∙ t0,14 ∙ s0,38 

Çeliku me Rm=70 [kN/cm2] θ = 154 ∙ V0,48 ∙ t0,4 ∙ s0,33 
Cr-Ni Çeliku me Rm=70÷85 

[kN/cm2] 
θ = 210 ∙ V0,44 ∙ t0,11 ∙ s0,2 

Hekuri i derdhur me HB=190 θ = 120 ∙ V0,5 ∙ t0,04 ∙ s0,22 

 
Ndikimi i materialit të përpunimit është dukshëm i theksuar duke pasur parasysh që prej 

vetive të tij  varen sasitë e gjeneruara (Q) dhe nxehtësia e bartur (q). Puna e harxhuar në 
deformimin plastik të materialit gjatë përpunimit të çelikut ë themi,është ma e madhe se sa gjatë 
përpunimit të gizës së hirtë prandaj edhe temperaturat janë varësisht të mëdha. Temperatura në 
tehun prerës të instrumentit prerës do të varen nga përçueshmëria e nxehtësisë së materialit dhe do 
të jetë më e madhe për përçueshmëri më të vogël. 
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Temperaturat në tehun prerës të instrumentit do të jenë më të vogla kur prerja bëhet  me 
thika me prerje më të mëdha të mbajtësit  dhe rreze të rrumbullakimit  më të madhe të majës së 
instrumentit. Me  rritjen e këndit të prerjes δ rritet edhe forca e prerjes dhe nxehtësia e gjeneruar 
ndërsa me këtë edhe temperatura e prerjes edhe  pse  me rritjen e këndit të pykës β kushtet e 
bartjes së nxehtësisë janë  të përshtatshme nëpër instrumentin prerës. Me zvogëlimin e këndit 
sulmues χ rritet  gjatësia e kontaktit të tehut prerës me materialin e përpunimit dhe rritet këndi ε, 
me çka përmirësohet bartja e nxehtësisë dhe zvogëlohet temperatura. 

Me rritjen e hapit rritet shtypja e ashklave në instrument e me këtë edhe puna e cila 
harxhohet në deformimin e materialit në zonën e prerjes, por njëkohësisht puna e deformimit në 
1mm2 e prerjes së ashklave zvogëlohet për shkak të zvogëlimit të koeficientit të shkurtimit të 
ashklës. Për shkak të kësaj sasia e nxehtësisë rritet me rritjen e hapit e me këtë edhe temperatura. 

Me ndryshimin e thellësisë së prerjes temperatura në mënyrë të parëndësishme ndryshon 
për shkak se me rritjen e nxehtësisë së krijuar për thellësi më të mëdha të prerjes njëkohësisht 
edhe bartet sasi më e madhe e nxehtësisë. 

Ndikim më të madh në temperaturën e prerjes ka shpejtësia e prerjes. Me rritjen e 
shpejtësisë së prerjes temperatura e prerjes rritet por me intensitet më të vogël duke pasur 
parasysh se zvogëlohet ndryshimi e temperaturave ndërmjet ashklave dhe instrumentit prerës për 
shkak të nxehjes së tij. Në fig. 124 janë dhënë diagramet e varësive të temperaturave të prerjes 
gjatë përpunimit të çelikut me Rm=40 kN/cm2 dhe prerjes së ashklave në fushën prej 0,5÷0,6 mm2, 
me thellësi të prerjes t=2÷6 mm dhe hapin s=0,25÷1,0 mm (fig. 124a)si dhe gjatë përpunimit të 
çelikut me Rm=70 kN/cm2 me regjime të njëjta (fig. 124b). Nga diagrami shihet që me rritjen e 
shpejtësisë së prerjes lakoret lakohen kah abshisa, d.m.th. rritja e temperaturës ngel me rritjen e 
shpejtësisë së prerjes. Nga ana tjetër, gjatë përpunimit të materialeve më të forta kemi rritje më të 
madhe të temperaturës. 

 
Fig. 124. Varësia e temperaturave të prerjes nga shpejtësia e prerjes për prerje të ndryshme të 

ashklës gjatë përpunimit: a) te çelikut me Rm=40 kN/cm2, b) çelikut me Rm=70 kN/cm2 
 
Në bazë të rezultateve të kërkimeve të deritanishme, në shprehjet e përgjithshme për 

përcaktimin e temperaturës së prerjes janë përfshirë lloji i materialit të përpunimit, regjimet e 
prerjes dhe gjeometria e instrumentit prerës. Ndikimi i faktorëve tjerë me të cilat definohet procesi 
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i prerjes merret përmes faktorëve përkatës korrigjues nga të cilat mund të jetë pak a shumë i varur 
nga vëllimi i kërkimeve e eksperimentale të këtij lloji. 

Varësitë e përgjithshme empirike të temperaturave të prerjes nga faktorët ndikues për 
operacione të ndryshme të përpunimit shpeshherë kanë format vijuese: 

 
 për operacionet e tornimit: θ = Co ∙ VZ ∙ sY ∙ tX ∙ Kθ 
 për operacionin e shpimit: θ = Co ∙ VZ ∙ sY ∙ tX ∙ Dq ∙Kθ  
 për operacionin e frezimit:      θ = Co ∙ VZ ∙ sz Y ∙ tX ∙ Dq ∙ zu ∙ Bp ∙ Kθ  
 për operacionin e përshkimit:  θ = Co ∙ VZ ∙ sz Y ∙ Bp ∙ Kθ 
 për operacionin e ratifikimit:   θ = Co ∙ VZ ∙ Vp q ∙ sY ∙ tX ∙ Kθ 

 
Në të gjitha këto shprehje si elemente të regjimit të prerjes paraqiten shpejtësia e prerjes 

dhe madhësitë me të cilat definohen lëvizjet ndihmëse. 
Madhësitë e konstantës Co, eksponentëve dhe faktorëve korrigjues Kθ i varen edhe nga 

pozita e vendit në zonën e prerjes në të cilën përcaktohet temperatura. 
Faktorët korrigjues Kθ caktohen si prodhim i faktorëve korrektues Kθ i me të cilat shprehet 

ndikimi i faktorëve përkatës të prerjes. 
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13.7. Matja e temperaturave të prerjes 

 
Për vlerësimet kualitative dhe kuantitative të dukurive të nxehtësisë në zonën e prerjes 

detyrimisht shfrytëzohen metoda të ndryshme të matjeve të temperaturave në të cilat shfrytëzohen 
edhe teknika të ndryshme matëse. Zbulimi i ligjshmërive të ndryshme termodinamike në zonën e 
ngushtë dhe të gjerë të prerjes praktikisht është i pa mundshëm pa mundësinë e matjes së 
temperaturave në disa elemente (instrument, copë përpunuese, ashkël), në zonat brenda tyre ose 
në disa pika. Pa mundësi të matjes së temperaturës në zonën e prerjes nuk mund të arrihet deri te 
varësia e saj nga faktorët e veçantë, d,m,th, modeleve matematike si dhe as te shpërndarje e 
temperaturave në zonën e prerjes (fushat e temperaturave), as të bëhen kërkime të çfarëdoshme në 
fushën e termodinamikës së prerjes. 

Nga vetë fillimi i zhvillimit të shkencës mbi përpunimin e metaleve me prerje rëndësi të 
veçantë i është kushtuar zhvillimit të metodës dhe teknikës për matjen e temperaturave të prerjes. 

Metodat e matjes së temperaturës së instrumentit prerës, ashklave dhe copës përpunuese, 
mund të ndahen në dy grupe varësisht nga ajo a matet temperatura mesatare ose temperatura në 
ndonjë pikë gjegjësisht në zonën e ngushtë të elementit.  

 
Në grupin e parë të metodave të matjes së temperaturës hyjnë: 
a) metoda kalorimetrike; 
b) metoda e termoçifteve natyrale; 
c) metoda e ndryshimit të ngjyrës të oksidit të hollë në ashkël; 
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ç)  metoda e lyerjeve termo të ndjeshme. 
 
Në grupin e dytë të metodave hyjnë: 
a) metoda e termo-çifteve artificiale; 
b) metoda me radiacion; 
c) metoda e analizës së mikro-strukturës; 
ç)   metoda e analogjisë së elektro-nxehtësisë. 
 
Përveç kësaj, mund të bëhen edhe ndarje të ndryshme të metodave të matjes së 

temperaturave sipas kritereve të ndryshme siç janë të themi: ndarjet sipas qëllimit (lëndës) të 
matjes, vendit të matjes, mënyrës së matjes, llojit dhe tipit të senzorëve për matje etj. 

 
 

13.7.1. Matja e temperaturave me metodën kalorimetrike 
 
Kjo metodë është më e vjetër nga të gjitha metodat për matjen e temperaturave dhe është 

shfrytëzuar që nga fillimi i studimeve termodinamike. Shfrytëzohet për përcaktimin e 
temperaturës mesatare të ashklave ndërsa mund të përcaktohet edhe sasia e përgjithshme e 
nxehtësisë së gjeneruar gjatë prerjes si dhe sasitë e nxehtësive të cilat kalojnë në ashkla, 
instrument dhe copën përpunuese. 

Matja e temperaturës mesatare të ashklave realizohet me kalorimetër të ujit i cili vendoset 
nën instrument dhe copën përpunuese, ashtu që në të bie ashkla e ndarë (fig. 125). 

Në kalorimetër më parë matet temperatura e ujit e par një kohe të caktuar kur në te të 
mblidhet sasi e caktuar e ashklave bëhet përsëri matja e temperaturës. Pasi që nxehtësia e 
akumuluar në ashkël i jepet ujit, nga barazimi i sasisë së nxehtësisë të cilën e ka dhënë ashkla dhe 
e  ka pranuar uji përcaktohet temperatura mesatare e ashklave sipas shprehjes: 
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ku është:  

θUash – temperatura e përzierjes së ujit dhe ashklave; 
 θU – temperatura e ujit në kalorimetër para rënies së ashklave në të; 
 GU – pesha e ujit; 
 Gash – pesha e ashklave; 
 cash – nxehtësia specifike e ashklave. 
 



169 
 

 
 

Fig. 125. Skema e matjes e temperaturës me kalorimetër 
 
Temperatura mesatare e ashklave kështu e fituar (θash) është temperatura në momentin e 

rënies së ashklave në kalorimetër. Temperatura e vërtetë do të jetë diç më e madhe duke patur 
parasysh se ashkla ftohet në rrugë deri të kalorimetri. 

Në qoftë se temperatura e ashklave është më e madhe nënkuptohet që është më e madhe 
edhe nxehtësia e gjeneruar gjatë prerjes, temperatura më e lartë në instrumentin prerës e me këtë 
edhe konsumi intensiv i instrumentit. 

Metoda është shumë e thjeshtë, nuk kërkon kurrfarë pajisje të posaçme por dobësinë e ka 
në atë që nuk mund të maten temperaturat në zonat e caktuara të ngushta ose në pikat, por vetëm 
temperaturat mesatare të ashklave. 

 
 

13.7.2. Matja e temperaturës me termoçift natyral 
 
Matja e temperaturave në procesin e prerjes më shpesh bëhet me përdorimin e termoçiftit 

të ndryshëm. Termoçifti në esencë paraqet dy përçues (A dhe B) nga materiale të ndryshme e 
lidhur të skajet e pikave 1 dhe 2 (fig. 126a). Në qoftë se temperatura në lidhjen 1 është më e 
madhe nga temperatura në pikën 2 (θ1> θ2), në lidhjet do të paraqitet forca termo-elektromotore    
EAB=k(θ1- θ2) proporcionale me ndryshimin e temperaturave. Pasi që forca elektromotore është 
relativisht e vogël zakonisht matet me miliampermetra. Në rast se ndryshimi i temperaturave është 
i madh, do të jetë më e madhe edhe forca elektromotore dhe anasjelltas, ndërsa varësia më shpesh 
është e formës lineare. 
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Fig. 126. Matja e temperaturës së prerjes me termoçift natyral: 

a) termoçifti, b) skema e matjes 
 
 
Në qoftë se temperatura në pikën 2 (lidhja e ftohtë) mbahet konstante, forca elektromotore 

praktikisht do të varet vetëm nga temperatura θ1 në pikën 1 (lidhja e nxehtë). 
Pasi që në procesin e prerjes kemi kontaktin e instrumentit prerës dhe materialit përpunues 
(metalet me veti dhe përbërje kimike të ndryshme) ata do të krijojnë termoçiftin natyral i cili 
shfrytëzohet për matjen e temperaturës mesatare të prerjes. 

Në fig. 126b është treguar njëra nga skemat e mundshme të termoçiftit natyral te i cili kontakti 
direkt i thikës (1) dhe copës punuese (2) në zonën e prerjes paraqet të ashtuquajturin “lidhjen e 
nxehtë”, ndërsa “lidhjen e ftohtë” e krijojnë vendet e panxehura në instrumentin prerës dhe 
copën punuese të lidhura me përçuesit (8) dhe (10) ndërmjet të cilëve vendoset potenciometri 
(9). 

Gjatë prerjes në vendet e kontaktit të instrumentit prerës dhe materialit të përpunimit paraqitet 
temperatura e lartë (lidhja e nxehtë) ndërsa temperatura në lidhjen e ftohtë mbetet konstante 
pra në qarkun mbyllur lajmërohet forca elektromotore. 

Pasi që copa përpunuese rrotullohet, ndërlidhja e lidhjes së ftohtë me atë realizohet ashtu që 
rryma elektrike e cila rrjedh nëpër copën përpunuese bartet përmes unazës së mesingut (5) i 
cili rrotullohet së bashku me copën përpunuese e pastaj përmes zhivës në enën (6) dhe 
përçuesit (8) deri te potenciometri (9). 

Që të mos vjen deri te shpërndarja e rrymës elektrike e cila paraqitet në qarkun e mbyllur ose 
te lajmërimi i termoçifteve parazite të cilët mund të krijojnë rrymë elektrike plotësuese çka do 
të sjellë deri te gabimet e caktuara gjatë matjes, bëhet izolimi i copës përpunuese, majës 
konike, enës me zhivë dhe instrumentit (izolatorët 3, 4, 7, 11 në fig. 126b). 

Pasi që temperatura në lidhjen e ftohtë (θ2) është konstante atëherë tensioni i cili lexohet në 
potenciometër do të varet vetëm nga temperatura mesatare e prerjes. Vërtetimi i madhësisë së 
temperaturës në bazë të termotensionit të matur realizohet me bazhdarimin e termoçiftit me 
çka fitohet varësia e kthimit të akrepit të potenciometrit dhe temperaturës së lidhjes së nxehtë 
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(lakorja e bazhdarimit). Bazhdarimi i termoçifteve mund të bëhet në shumë mënyra. Një nga 
mënyrat është që të bëhen termo-elektroda  A dhe B nga instrumenti dhe materiali i 
përpunuar. Gjatë kësaj për një termo-elektrodë mund të shfrytëzohet të themi ashkla e hequr 
nga materiali i cili përpunohet. Termoçifti i këtillë i formuar vendoset në enën në të cilën 
mbizotëron temperaturë e caktuar (në enë mund të ketë p.sh., metal të shkrirë – të themi 
plumb). Skajet e lira të termo-elektrodave të cilët janë në temperaturë të dhomës lidhen me 
potenciometër (fig. 127a). 

Në të njëjtën enë vendoset termoçifti kontrollues karakteristika e të cilit është e njohur. 
Bazhdarimi realizohet ashtu që gradualisht rritet temperatura (ose zvogëlohet me ftohje) në 
enë dhe përcillen treguesit e termoçiftit kontrollues dhe të potenciometrit i cili bazhdarohet, 
gjatë së cilës vizatohet diagrami i bazhdarimit (fig. 127b). 

Termoçifti natyral është jo inert dhe gati në çast reagon në ndryshimet e vogla të 
temperaturave të cilat mund të krijohen për shkak të ndryshimit të kushteve të prerjes siç janë: 
ndryshimi i fortësisë së materialit të përpunimit, rritja në instrumentin prerës, ndryshimi i 
prerjes së ashklave, konsumi i instrumentit etj. Por edhe pranë kësaj, si mangësi më e madhe e 
termoçiftit është që mund të maten vetëm temperaturat mesatare të prerjes e jo edhe 
temperaturat në ndonjë zonë ose pikë. Përveç kësaj, para matjes duhet të bëhet bazhdarimi i 
termoçiftit çka është shumë i ndërlikuar e duhet të bëhet për çdo material të përpunuar dhe çdo 
instrument prerës. Nga këto shkaqe për matje të temperaturave të prerjes kryesisht 
shfrytëzohet termoçifti artificial. 

 
Fig. 127. Bazhdarimi i termoçiftit natyral: a) skema e bazhdarimit, 

b) diagrami i bazhdarimit 

 

 

13.7.3. Matja e temperaturës me termoçift artificial 

 

Ajo që te termoçifti natyral ka qenë mangësi (që mund të maten vetëm temperaturat mesatare 
të prerjes) është evituar me aplikimin e termoçifteve artificiale të cilët mundësojnë matjen e 
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temperaturave në procesin e prerjes në pika të veçanta të instrumentit prerës ose copës 
përpunuese. Kjo veti e termoçifteve artificiale mundëson pranë tjerash vërtetimin e 
shpërndarjes së temperaturave në zonën e prerjes (fushat e temperaturave) në varësi të 
kushteve të prerjes. 

Materialet të cilat shfrytëzohen për ndërtimin e termoçiftit mund të jenë praktikisht të gjithë 
metalet. Megjithatë, për tu fituar ndjeshmëri më e madhe e termoçiftit, gjegjësisht që të 
fitohen karakteristika më të mira të termoçiftit, zgjidhen asi kombinime të materialeve nga të 
cilët njëri ka forcë termoelektromotore  në kontakt mundësisht sa më të madhe e tjetri 
mundësisht sa më të vogël. Prandaj për matjen e temperaturave gjatë prerjes shfrytëzohen 
termoçiftet standarde  të krom-aluminit ose të krom-konstantanit (kanstantani: 
58%Cu+40%Ni+2%Mn, ka vlerë të forcës termoelektromotore gjatë θ1=100oC dhe θ2=0oC prej 
U=-40 mV  së bashku me platinin, ndërsa ajo forcë për legurën: 90%Ni+10%Cr, U=+2,40 
mV. Për alumin është të themi U=-0,40 mV. Ndërtohen termoçiftet me kombinimin: hekur-
konstantan, mesing-konstantan, platinë-iridium etj. 

Skajet e përçuesit të termoçiftit në majë lidhen ndërsa skajet tjera lidhen në potenciometër (5) 
me të cilin regjistrohet forca termoelektromotore. Që në potenciometër të mund të lexohen 
vlerat e temperaturave, më parë bëhet bazhdarimi i termoçiftit e pastaj ai hidhet në vrimën e 
përgatitur më herët në vendin ku bëhet matja e temperaturës (fig. 128). Termoçifti futet në 
vrimë ashtu që maja e tij të arrij fundin e vrimës. Vrimat të cilat zakonisht bëhen me 
elektroerozion janë me diametra shumë të vegjël (deri 0,3 mm) dhe shpohen veçanërisht për 
çdo pikë në të cilën matet temperatura. 

 
Fig. 128. Matja e temperaturave me termoçift artificial 

 

Me metodën e termoçiftit artificial mund të maten temperaturat në cilën do pikë ose zonë të 
instrumentit prerës dhe copës përpunuese por është e nevojshme që për çdo vend matës të 
bëhet vrimë e posaçme për vendosjen e termoçiftit. Matja e temperaturave në sipërfaqet 
kontaktuese të instrumentit ku ato janë edhe më të mëdha është shumë vështirë duke pasur 
parasysh që në mënyre teknologjike është shumë vështirë që termoçifti të vendoset mu në ato 
sipërfaqe. Përveç kësaj, shtresat kontaktuese në instrument gjatë prerjes konsumohen ashtu që 
me materialin e instrumentit do të bartet edhe maja e termoçiftit. Nga këto shkaqe termoçifti 
gjithnjë vendoset diç nën sipërfaqen kontaktuese në instrument prandaj matjet e temperaturave 
janë diçka më të ulëta nga temperaturat e vërteta. Me shpimin e vrimës në ndonjë afërsi të 
shtresave kontaktuese zvogëlohen mundësitë e mprehjeve të shumta të instrumentit prerës 
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ashtu që këto mund të mprehen eventualisht deri më dy herë. Si e metë e kësaj metode mund 
të mirret përafërsisht veprimi i ndërlikuar i bazhdarimit të termoçiftit i cili patjetër duhet të 
bëhet para çdo matje. 

Që temperaturat në sipërfaqet kontaktuese të instrumentit prerës dhe materialit të përpunimit 
të munden saktë dhe direkt të maten, shfrytëzohen edhe pajisje me termoçifte të lëvizshme 
(fig. 129a). Me shfrytëzimin e këtyre pajisjeve mund të fitohet renditje e saktë e 
temperaturave nëpër sipërfaqen e përparme dhe të prapme të pykës prerëse (fig. 129b). 

 

 
Fig. 129. Matja e temperaturave në sipërfaqet kontaktuese të instrumentit 

prerës me termoçifte (a) dhe shpërndarja e temperaturave të matura (b) 

 

Në copën përpunuese shpohet vrima me diametër të vogël në të cilën vendoset gypi i vogël 
mbrojtës (3) zakonisht nga materiali i njëjtë ose i ngjajshëm sikurse copa përpunuese. Gypi e 
ka rolin që së bashku me mbështetësin (6) të mbrojë përçuesit të termoçiftit 4 dhe 5, të cilët 
përshkohen nëpër gyp, nga kontakti i parakohshëm ndërmjet veti. Skajet e termoçiftit  K1 dhe 
K2, gjegjësisht K3 dhe K4 lidhen përmes njësisë shndërruese dhe bartëse për shkruesin ose 
njësinë e indikatorit. 

Gjatë prerjes, kur gypi i vogël takohet me pykën prerëse (pozicioni i djathtë) vjen deri te 
prerja e përçuesve (4) dhe (5) ashtu që vjen deri te lidhja e shkurtër e tyre, me çka praktikisht 
fitojmë dy termoçifte skajet e të cilëve (lidhja e nxehtë) rrëshqasin nëpër sipërfaqet 
kontaktuese të instrumentit prerës ashtu që në atë rast në njësinë e indikatorit fitohen 
temperaturat në sipërfaqen e përparme dhe të prapme të instrumentit. 
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13.7.4. Matja e temperaturës me termoçift gjysmëartificial 

 

Matje më të sakta të temperaturave të prerjes realizohen me termoçiftin gjysmë artificial te i 
cili një element është instrumentit prerës (1) ndërsa tjetri është teli metalik (2) nga konstantani 
(fig. 130). Nëpër instrument shpohet vrimë deri në vendin ku matet temperatura ndërsa teli i 
izoluar (2) vendoset në të ashtu që maja e tij është në kontakt me materialin e instrumentit. Për 
të mos ardhur deri te shpërndarja e rrymës instrumenti në mbajtësin (7) është i izoluar me 
izolatorët (6). 

 
Fig. 130. Matja e temperaturave me temoçiftin gjysmë artificial 

 

Termoçifti gjysmë artificial është i përshtatshëm për matjen e temperaturës në sipërfaqen e 
përparme dhe të prapme të instrumentit, gjegjësisht shtresave kufitare nën këto sipërfaqe. Para 
çdo matje, sikurse te termpçifti artificial, duhet të bëhet bazhdarimi i termoçiftit. 

Me termoçiftin gjysmë artificial mund të maten temperaturat edhe në vetë sipërfaqet 
kontaktuese. Kjo arrihet me vendosjen e një përçuesi nga konstantani (2) në vrimën në 
instrument (3) ndërsa elementin tjetër të termoçiftit e përbën materiali i copës përpunuese (1) 
ashtu që “lidhja e nxehtë” praktikisht ndodhet në vetë sipërfaqen kontaktuese (fig. 131). Në 
këtë mënyrë është mundësuar përfitimi i fushave të temperaturës nëpër sipërfaqen e përparme 
të instrumentit. Në vend të shpimit të vrimës nëpër instrument në vende të ndryshme mund të 
bëhet ri mprehja, d.m.th. largimi (ratifikimi) i shtresës së caktuar të materialit nëpër sipërfaqen 
e prapme ashtu që “lidhja e nxehtë” pas çdo ri mprehje do të jetë më afër tehut prerës për 
madhësinë e cila largohet me ratifikim. 

Bartja e termotensionit nga lidhja e nxehtë deri te potenciometri (6) realizohet përmes copës 
përpunuese (1) në mënyrë sikurse te termoçifti natyral, përmes enës me zhivë dhe unazës 
rrotulluese ose përmes brushave (4) të cilat janë në kontakt me copën përpunuese ndërsa të 
rregulluara nga i njëjti material ashtu që kjo lidhje mos bëjë edhe një termoçift. Në qarkun 
rrymës mund të kyçen edhe përforcuesi edhe oscilografi (5). 
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Fig. 131. Skema e matjes së temperaturave në sipërfaqen kontaktuese  

të instrumentit prerës dhe ashklave me ndihmën e termoçiftit artificial 

 

13.7.5. Matja e temperaturës me metodën e radiacionit 

 

Metoda e matjes me radiacion hyn në metodat e vrazhdëta pa kontakt të matjes së 
temperaturave në zonën e prerjes dhe mbështetet në dukurinë e rrezatimit të nxehtësisë të 
instrumentit dhe materialit të përpunimit. Rrezatimi i nxehtësisë nga elementet është me asi 
gjatësie valore (0,5÷5 μm) që i përgjigjet më tepër lëmisë së spektrit të gjatësisë valore infra të 
kuqe. 

Matja e temperaturave me këtë metodë (fig. 132) realizohet ashtu që nga vendi i matjes (1) 
rrezet e nxehtësisë mblidhen me ndihmën e dy thjerrëzave (2) dhe drejtohen përmes 
diafragmës (3) në “lidhjen e nxehtë” te termoçiftit (4). Diafragma (3) me vrimë të vogël 
(d=0,2 mm) ka për detyrë të lirojë vetëm rrezet e nxehtësisë nga vendi ku bëhet matja e 
temperaturës. Rrezet e nxehtësisë të cilat bien në lidhjen e nxehtë të termoçiftit të bazhdaruar 
më parë e nxehin atë e me galvanometrin me ndjeshmëri të lartë (5) matet vetëm tensioni në 
bazë të cilit përmes diagramit të bazhdarimit përcaktohet temperatura. 

 
Fig. 132. Skema parimore e matjes së temperaturave me metodën e radiacionit 
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Kjo metodë jep mundësi të matjes së temperaturave në çdo vend në sipërfaqen e ashklave, 
instrumentit prerës dhe copës përpunuese, pasi që nuk është në përdorin për shkak të metave 
vijuese: 

 nuk fitohet temperatura e vërtetë në sipërfaqen ku bëhet matja duke pasur parasysh se 
në të krijohen filmat e hollë oksid të cilët ndikojnë në rrezatimin e nxehtësisë; 

 bazhdarimi është shumë i vështirë duke pasur parasysh që nxehtësia e rrezuar varet nga 
temperatura në vendin e matjeve por edhe nga ngjyra dhe gjendja e sipërfaqes (sipërfaqja më e 
ashpër më tepër rrezaton nxehtësi se sa sipërfaqja e lëmuar me të cilën realizohet bazhdarimi); 

 e tërë pajisja është shumë e komplikuar ndërsa për shkak të lëkundjeve vështirë 
vendoset jashtë instrumentit prerës deri sa vendosja në vetë instrumentin është e papërshtatshme. 

 

 

13.7.6. Matja e temperaturës me lyerje me ndjeshmëri termike 

 

Disa përzierje kimike kanë veti që në temperatura të ndryshme të fitojnë ngjyra të ndryshme. 
Kështu p.sh. hidroksidi i kadmiumit i cili ka ngjyrë të bardhë në temperaturën e tij, në 250 oC 
fiton ngjyrë të murrme. Ajo veti është shfrytëzuar për matjen e temperaturës në elementet 
prerëse të instrumentit. Matja bëhet në atë mënyrë që lyerja e hollë me ndjeshmëri termike 
mbështillet në sipërfaqen e instrumentit prerës ku bëhet matja e temperaturave e pas një 
periode të caktuar të prerjes krahasohet ngjyra e re e fituar e lyerjes më ngjyrën të cilën të 
njëjtën e ka në temperaturë të caktuar. Në këtë mënyrë mund të vlerësohen temperaturat në 
sipërfaqet punuese të instrumentit prerës me saktësi prej ±10 oC. 

Lyerjet të cilat shfrytëzohen kanë veti që shumë shpejt e ndryshojnë ngjyrën gjatë arritjes së 
temperaturës së caktuar dhe të njëjtën e mbajnë edhe pas ftohjes. Lyerja e instrumenteve 
prerëse bëhet me mbështjellje të spiritusit të tretur përmes brushës së imët të butë, pas së cilës 
ai lidhet fortë për sipërfaqen e lyer. 

Të metat kryesore të aplikimit të kësaj metode bazohen në atë që me lyerje të mbështjellësit në 
sipërfaqet përpunuese të instrumentit prerës ndryshojnë kushtet e kontaktit  me ashklën dhe 
materialin e përpunuar ashtu që në ato nuk fitohet temperatura e vërtetë. Duke pasur përsyshë 
pamundësinë e matjes së saktë metoda më tepër shfrytëzohet për krahasim vlerësues të 
temperaturave të zhvilluara për kushte të ndryshme të prerjes. 

 

 

13.7.7. Matja e temperaturës me metodën e ndryshimit  

të ngjyrës së oksidit të ashklave 

 

Për shkak te temperaturave të larta gjatë prerjes në sipërfaqen e ashklave formohen filmat e 
hollë oksid ngjyra e të cilëve varet nga temperatura e cila është mbërri. Oksidet e materialeve 
të ndryshme fitojnë ngjyra të ndryshme në temperatura të ndryshme ashtu që në bazë të kësaj 
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pas prerjes mund të vlerësohet temperatura mesatare e cila ka mbizotëruar në ashkël. Kësi lloj 
vlerësimesh mund të bëhen vetëm gjatë prerjes pa përdorimin e mjeteve për ftohje dhe 
lubrifikim. P.sh., në Tabelën 28 janë dhënë ngjyrat e ashklës të cilat ajo i fiton në temperatura 
të ndryshme ndërsa u përgjigjen përpunimit të çelikut. 

 

                    Tabela 28. Ngjyrat e ashklave në temperatura të ndryshme  

                                                 gjatë përpunimit të  çelikut 

Ngjyra e oksidit të Temperatura e 
E verdhë 200 

E verdhë e çelur 220 
E verdhë e mbyllur 240 

E kuqe e çeltë 270 
E kaltër e mbyllur 290 

E kaltër e çelur 320 
E kaltër e hirtë 350 

E hirtë e çelur me 400 
 

 

13.7.8. Matja e temperaturës me metodën e analizës mikrostrukturale 

 

Materialet në temperatura të ndryshme ndryshojnë makrostrukturën, gjendjen fazore, mikro 
fortësinë dhe veti të tjera. Pasi që në shtresat e sipërfaqes së materialit të instrumentit prerës 
gjatë prerjes mbizotërojnë temperatura të larta në to krijohen ndryshime të caktuara. Në qoftë 
se paraprakisht përcaktohen vetitë e materialit të instrumentit (me përdorimin e mikroskopit 
metalografik dhe aparatit për matjen e mikro fortësisë) në temperatura të ndryshme dhe vetive 
pas një  kohe të caktuar të prerjes, mund të vlerësohen cilat temperatura kanë vepruar në disa 
zona të pjesës prerëse të instrumentit e të cilat kanë sjellë deri te ndryshimi i vetive të 
materialit. Në këtë mënyrë mund të jepen vetëm vlerësimet e ashpra të temperaturës në 
instrumentin prerës prandaj kjo metodë përdoret rrallë. 

 

 

13.7.9. Metoda e analogjisë së elektronxehtësisë 

 

Është vërtetuar se ndërmjet shpërndarjes stacionare të temperaturave në ndonjë trup dhe 
shpërndarjes së potencialit elektrik ekziston analogji e plotë dhe të njëjtit mund të përshkruhen 
me ekuacione të njëjta diferenciale. Me këtë është mundësuar që studimi i rrjedhjeve të 
nxehtësisë dhe temperaturave në instrument prerës të bëhet me studimin e modele analoge 
elektrike. Ashtu që fusha e temperaturave në instrument modelohen me fushat elektrike ndërsa 
matja e temperaturave realizohet përmes matjes së potencialit elektrik në model. 
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Në fig. 133 është treguar skema për matjen e fushës së temperaturave stacionare te thika për 
tornim. Modeli i thikës (1) është i ndërtuar nga letra me përçueshmëri elektrike e në të pikat e 
potencialit të njëjtë shtrëngohen me majën e përçuesit (2) ashtu që në to galvanometri (3) 
tregon  zeron. Në atë mënyrë fitohen vijat izopotenciale të cilat për shkak të analogjisë së 
përmendur u përgjigjen izotermave.  

Çdo izotermë ka nivel të caktuar të temperaturës i cili gjendet nga relacioni: 

 

21

1

21

2

RR
R






  

 

ku është:  

θ1 – temperatura në zonën e prerjes, gjegjësisht simulatori (4) i zonës së 
prerjes; 

 θ2 – temperatura në simulatorin e përçuesit të nxehtësisë nga instrumenti në 
mbajtës të instrumentit dhe makinës (5); 

  θ – temperatura e izotermës përkatëse. 

 

 
Fig. 133. Skema e modelit e përcaktimit të fushës se temperaturave 

në instrumentin prerës me analogjinë e elektronxehtësisë 

 

Ana e djathtë e barazimit R1/(R1+R2) e cila mund të rregullohet, mirret se është: 0,1; 0,2; 
0,3;...;0,9. 

Si burim i rrymës në qarkun e mbyllur të modelit shfrytëzohet akumulatori me tension 4÷6V i 
cili kontrollohet me voltmetër deri sa me akumulatorin bëhet kontrollimi i fuqisë së rrymës. 
Me anë të milivoltmetrit matet ndryshimi i potencialit ndërmjet simulatorit të zonës së prerjes 
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(4) dhe simulatorit të përçuesit të nxehtësisë (5). Ndryshimi i karakteristikave elektrike të 
qarkut të modelit bëhet përmes reostatit R. 

Kjo metodë është e përshtatshme për përcaktimin e temperaturave në zonën e prerjes (θ1). Kjo 
temperaturë përcaktohet nga shprehja e dhënë më heret me matje paraprake të temperaturës 
(θ) në procesin e prerjes  përmes termoçifteve (në izotermë) dhe përcaktimit të temperaturës 
(θ2) në vendin e bartjes së nxehtësisë nga instrumenti. Gjatë kësaj fiksohen madhësitë R1 dhe 
R2 në rrezistorin e tensioni të lartë. 

 

 

13.8. Ftohja dhe lubrifikimi gjate prerjes 

 

Rrjedhjet e nxehtësisë dhe regjimet në procesin e prerjes kanë rëndësi të madhe duke pas 
parasysh që prej tyre në masë të madhe varet qëndrueshmëria e instrumentit prerës, kualiteti i 
sipërfaqes së përpunuar, saktësia e përpunimit si dhe efektet ekonomike dhe prodhimi i 
procesit përpunues. 

Temperaturat e larta të cilat zhvillohen në zonën e prerjes shkaktojnë shpejtimin e konsumit të 
instrumentit prerës dhe pasoja tjera negative. Është e njohur që ndërmjet shpërndarjeve të 
gabuara të temperaturave në sipërfaqet kontaktuese të pykës prerëse dhe konsumit të gabuar të 
atyre sipërfaqeve ekziston analogji e caktuar që vërteton atë që drejtimi i konsumit të 
instrumentit në masë të mirë mund të bihet përmes drejtimit të fushave të temperaturave. 

Rregullimi i procesit të konsumit të instrumentit prerës në kushte të caktuara të prerjes mund 
të bëhet me drejtimin regjimeve të nxehtësisë përmes përdorimit të mjeteve për ftohje dhe 
lubrifikim të cilat bazohen me rol të dyfishtë: 

 që nga zona e prerjes të largojnë sasi më të madhe të nxehtësisë (q4) e me këtë të 
zvogëlojë nivelin e përgjithshëm të temperaturës; 

 të mundësojë krijimin e sasisë më të vogël të nxehtësisë së gjeneruar (Q2) dhe (Q3) 
përmes zvogëlimit të fërkimit na sipërfaqet kontaktuese. 

Në procesin e prerjes është shumë me rëndësi që temperaturat në pykën prerëse të 
mbahen në nivel të caktuar duke pasur parasysh faktin e njohur që me rritjen e temperaturës 
vjen deri te rënia e fortësisë e me këtë edhe zvogëlimi i qëndrueshmërisë së instrumentit 
prerës dhe rritja e harxhimeve të përpunimit. 

Me përdorimin e mjeteve për ftohje dhe lubrifikim zvogëlohet temperatura e 
instrumentit prerës në llogari të shpërndarjes së temperaturave të sasisë së nxehtësisë në 
balansin e nxehtësisë. Me largimin e sasisë më të madhe të nxehtësisë përmes mjetit ftohës 
(q4) zvogëlohen edhe nxehtësitë q2 dhe q5. Zvogëlimi i dukshëm i nxehtësisë e cila shkon 
nëpër instrument (q2) mund të arrihet me zvogëlimin e sasisë së gjithmbarshme të krijuar të 
nxehtësisë në llogari të zvogëlimit të regjimit të prerjes. Megjithatë, kjo mënyrë e zvogëlimit 
të temperaturës është i papërshtatshëm sepse sjellë deri te rënia direkte e prodhimit. 
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Zvogëlimi i temperaturës në tehun prerës mund të realizohet me përmirësimin e 
kushteve të bartjes së nxehtësisë e cila kalon nëpër tehun prerës dhe bartet nëpër pykën 
prerëse në trup të instrumentit prerës. Një nga mënyrat e për zvogëlimin e temperaturës është 
edhe rritja e dimensioneve dhe përmasave të instrumentit. 

Përmirësim i dukëm i bartjes së nxehtësisë përmes instrumentit e me këtë edhe 
zvogëlimi i temperaturës, mund të mbërrihet me ndihmën e rritjes së përçueshmërisë së 
nxehtësisë të materialit të instrumentit. Te materialet me përçueshmëri më të madhe të 
nxehtësisë nëpër instrument bartet sasi më e madhe e nxehtësisë (q2) ndërsa nxehtësia e 
akumuluar në tehun prerës të instrumentit (q5) zvogëlohet. Elementet e përmbajtjes në 
materialin e instrumentit siç janë: volframi (W) dhe vanadi (V), e zvogëlojnë, ndërsa të themi 
molibdeni (Mo), kobalti (Co) dhe titani (Ti) e rrisin përçueshmërinë e materialit. 

 

Me aplikimin MFL në procesin e prerjes arrihen efekte të caktuara siç janë: 

 rritja e qëndrueshmërisë së instrumentit prerës edhe gjatë shpejtësive të mëdha të 
prerjes; 

 përmirësimi i pastërtisë dhe kualitetit të sipërfaqes së përpunuar; 
 zvogëlimi i forcave, temperaturave dhe fuqisë së nevojshme për prerje; 
 përmirësimi i bartjes së ashklave etj. 

Pranë këtyre efekteve të njohura, aplikimi i MFL mund të shkaktojë edhe efekte të caktuara 
negative siç janë: 

 harxhimet e rritura të përpunimit; 
 ndikim fiziologjik në punëtorin (rrezikimi i shëndetit të punëtorit për shkak të aromës së 

pakëndshme, avullimeve, dëmtimi i lëkurës etj.); 
 korrozioni i copës përpunuese dhe elementeve të makinës prerëse etj. 

Efektet negative të aplikimit të MFL në rend të parë varen nga vetitë e tyre, d.m.th. nga 
karakteristikat kimike dhe fizike. 

Që MFL të mund të aplikohet me sukses duhet gjithsesi të ketë edhe veti të caktuara të cilat 
mundësojnë arritjen dhe largimin e efekteve pozitive. Vetitë kryesore të cilat MFL duhet ti 
kenë janë: 

 të ftohin mirë, gjegjësisht të bartin sasi sa më të madhe të nxehtësisë; 
 të bëjnë lyerjen mirë; 
 të ndikojnë në zvogëlimin e sforcimeve në zhvendosje dhe nxehtësi specifike; 
 të kenë përçueshmëri të lartë të nxehtësisë dhe nxehtësi specifike; 
 të pranohen mirë ndaj metalit; 
 të jenë antikoroziv; 
 të jenë të qëndrueshëm gjatë përdorimit; 
 të mos shkaktojnë efekte negative te punëtori dhe rrethina; 
 te mos jenë të shtrenjtë. 

Mjetet për ftohje dhe lubrifikim do të ftohin më mirë, d.m.th. bartin sasi më të madhe të 
nxehtësisë, përderisa janë më të mira karakteristikat e tyre termofizike por edhe rrjedhja dhe 
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shpejtësia e lagies së zonës së prerjes është më e madhe. Me përdorimin e mjetit përkatës 
temperatura mund të zvogëlohet edhe për 70÷120 oC çka ndikon në zvogëlimin e 
deformimeve të nxehtësisë së instrumentit prerës dhe rritjen e qëndrueshmërisë së tij. 

Ndikimi lubrifikues i MFL përshkruhet me formimin e filmave të hollë dhe të fortë (lëmashk) 
në sipërfaqet kontaktuese të instrumentit, ashklave dhe copës përpunuese. Mjeti për ftohje dhe 
lubrifikim fuqishëm depërton ndërmjet sipërfaqeve kontaktuese dhe në plasaritje ashtu që 
formon shtresë të lyerjes me trashësi të vogël i cili ndan çiftet kontaktuese. Pasi që ndërmjet 
elementeve kontaktuese ndodhet mjeti fërkimi, është më i vogël e me këtë edhe sasia e 
nxehtësisë së gjeneruar. Filmat e hollë të cilët formohen në sipërfaqet kontaktuese krijohen 
për shkak të adsorbimit të molekulave të lëngut në sipërfaqen e oksiduar të metaleve. 
Adsorbimi është proces difuziv në të cilin molekulat, atomet ose jonet e gazrave të lëngut apo 
materies së tretur (adsorbatet) mpihen në sipërfaqe përkatëse të trupit të fortë dhe mbeten të 
koncentruara në to. Tërheqja e molekulave të trupit të absorbuar sqarohet përmes ndikimit të 
forcave ndërmolekulare të molekulave të trupit të fortë të cilat nuk janë të kompenzuara  nga 
ana e gazit ose lëngut. 

Mjeti për ftohje dhe lubrifikim gjatë prerjes vjen në kontakt me instrumentin prerës vetëm në 
vendet në zonën kontaktuese ku krijohet vakumi (te themi gjatë ndarjes së rritjes ose kur 
ndërmjet ashklave dhe thikës ka vende pa kontakt). Gjithashtu, gjatë formimit të 
mikroplasaritjeve  MFL depërton në to gjatë së cilës krijohen lëmashqe të holla të lyerësve të 
cilët zvogëlojnë fërkimin  ndërmjet kristaleve gjatë deformimeve të tyre me çka lehtësohet 
deformimi plastik i materialit gjatë prerjes dhe zvogëlohet forca e prerjes. Kjo është e 
shprehur posaçërisht gjatë prerjes së ashklave të holla me shpejtësi të mesme të prerjes. Në 
këtë mënyrë sqarohet lubrifikimi i brendshëm. Prania e mjeteve për ftohje dhe lubrifikim 
sqarohet me mbështjelljen e një cope të ashklës me molekula të mjeteve me çka pengohet 
ngjitja e ashklave dhe mundësohet largimi më i lehtë nga zona e prerjes me veprimin mekanik 
të vrushkullës së mjeteve. Kjo veti posaçërisht është e rëndësishme gjatë përpunimit të 
metaleve të brishta (giza e hirtë, bronzi etj) si edhe gjatë ratifikimit. 

Efikasiteti i ndryshimit të MFL përveç që varet nga lloji dhe vetitë e mjeteve varet edhe nga 
mënyra e ardhjes në zonën e prerjes. Sipas rregullës duhet që vrushkulli kontinuale i mjeteve 
të lëshohet para fillimit të prerjes dhe ai duhet të drejtohet në zonën e prerjes ku zhvillohet sasi 
më e madhe e nxehtësisë. 

Prurja e mjeteve për ftohje dhe lubrifikim mund të realizohet në disa mënyra. 

Ftohja më e thjeshtë bëhet me prurjen e mjeteve me rënie të lirë të vrushkullit nga lartë 
(fig.134a). Megjithatë, kjo mënyrë e ftohjes nuk është efikase sepse lëngu gati nuk vjen në 
zonën e prerjes ndërsa harxhimi i mjeteve është i madh. 

Gjithnjë aplikim më të madh ka prurja e mjeteve nën presion nga ana e prapme e instrumentit 
prerës (fig. 134b). Te kjo mënyrë lëngu injektohet përmes injektuesit  nën shtypje 
0,05÷0,2MPa me shpejtësi 40÷50m/s. Aplikohet posaçërisht te operacionet e përpunimit ku 
vjen deri te konsumi intensiv i instrumentit nëpër sipërfaqen e prapme (instrumentit nga çeliku 
shpejt prerës). 
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Gjatë përpunimit të materialeve me përpunueshmëri të vështirë sjellja e mjeteve për ftohje dhe 
lubrifikim realizohet edhe në sipërfaqen e përparme edhe në sipërfaqen e prapme të 
instrumentit prerës, me elemente për lyerje nën shtypje të lartë prej 1,5÷2 MPa (fig. 134c). 

Te instrumentet me pllaka nga materiali i fortë aplikohet prurja e mjeteve përmes instrumentit, 
d.m.th. në sipërfaqen e përparme ose nën pllakën prerëse (fig. 134ç). Mjeti sjellët përmes 
vrimave të posaçme të përgatitura nën shtypje 1,5÷2 MPa me çka sigurohet depërtimi më i 
mirë i tij deri te sipërfaqet kontaktuese çka sjellë deri te zvogëlimi i fërkimit dhe bartje më të 
mirë të nxehtësisë nga pllaka. Kjo mënyrë e ftohjes ka aplikim posaçërisht gjatë shpimit të 
thellë. 

Efekte të mira të ftohjes arrihen me përdorimin e vrushkullit të shpërndarë (te emulëzuar) të 
lëngut në formë të mjegullës e cila sillet përmes elementeve lyerëse nga ana e prapme e 
instrumentit. Emulsioni i ajrit krijohet në hapësirën për përzierje në të cilën bihet ajri nën 
shtypje prej 0,2÷0,4 MPa dhe lëng në marrëdhënie 1:10. Rryma e përzierjes del nga elementi 
lyerës me shpejtësi 200÷300 m/s, shumë shpejt avullohet, në të cilën mënyrë bart sasi të 
madhe të nxehtësisë. 

 
Fig. 134. Mënyra e sjelljes së MFL: a) me rënie të lirë, b) nga ana e prapme e instrumentit, 

c) nga ana e prapme dhe e përparme, ç) nëpër instrument prerës 

 

 

13.8.1. Llojet e mjeteve për ftohje dhe lubrifikim dhe aplikimi i tyre  

 

Mjetet për ftohje dhe lubrifikim zakonisht janë lëngje të cilat në mënyrë efektive mund të 
ftohin zonën e prerjes, lubrifikojnë mirë sipërfaqet kontaktuese gjatë së cilës nuk duhet të 
shkaktojnë ndikime negative në rrethinë dhe punëtorë. 

Në disa operacione të përpunimit kërkohet që mjetet të bartin sasi sa më të madhe të 
nxehtësisë, ndërsa në të tjerat kërkohet që sa më mirë të lubrifikohet (shembull te përshkimi). 
Grupi i parë i mjeteve duhet të ketë viskozitet më të vogël por përcjellshmëri më të madhe të 
nxehtësisë. Kjo posaçërisht kërkohet te përpunimi i ashpër ku krijohen sasi të mëdha të 
nxehtësisë ndërsa ashpërsia e sipërfaqen nuk është shumë e rëndësishme. Në grupin e dytë 
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hyjnë ato mjete të cilat kryesisht duhet të lubrifikojnë. Këto mjete kryesisht shfrytëzohen në 
operacionet përfundimtare për arritje të saktësive të larta dhe pastërtisë së sipërfaqes së 
përpunuar. Te disa operacione nga mjetet kërkohet që mirë të ftohin por edhe mirë të 
lubrifikojnë. 

Mjetet për ftohje dhe lubrifikim të cilat aplikohen te operacionet e përpunimit me prerje mund 
të ndahen në tri grupe edhe atë: 

 emulsionet e vajrave;  
 mjetet kimike ose sintetike; 
 vajra të pastër. 

Emulsionet e vajrave paraqesin përzierje të ujit me vaj mineral dhe me emulgatorë. 
Emulgatorët mundësojnë që vajrat e pastër të përzihen në ujë ashtu që praktikisht të fitohet 
emulsioni i vajit. 

Emulsioni dhe përzierja e cila përbëhet nga tretja koloidale e acideve organike dhe hyn në 
grupin e vajrave minerale të përziera me ujë ose ujit me alkool. Në emulsion përbërja është 
2÷20% vaj dhe 0,3÷2% sapun. 

Përbërja e emulsionit mund të jetë e ndryshme. Te emulsionet bashkëkohore të cilët kanë më 
tepër emulgatorë të koncentruar janë edhe materiale të tjera të cilat i përmirësojnë vetitë 
lubrifikuese. Vetitë lubrifikuese veçanërisht përmirësohen me plotësimin e materialeve me 
bazë sulfuri, klori dhe fosfori (EP-emulsioni). 

Në kohë më të re për ftohje dhe lubrifikim të njëkohësishëm shfrytëzohen emulsionet e 
dendura  edhe atë emulsionet e sulfuruara dhe emulsionet me bazë acidore yndyrore me 
përbërje të veçantë. 

1. – Emulsionet në formë të qumështit janë emulsione me ujë dhe kanë ngjyrë të qumështit 
deri në të hirtë ndërsa përmbajtja e tyre mund të jetë e ndryshme. Kështu të themi, te 
emulsionet për përpunimin e lidhjeve, përbërësit në ujë mund të jenë me përbërje vijuese: 84% 
vaj boshtor, 6% vaj acidor, 1% sodë kaustike dhe spiritus. Shpeshherë emulsionit i shtohet 
edhe trup i fortë për ftohje më të mirë, p.sh. pluhur alumini. 

2. – Emulsionet e pastra në formë të qumështit kanë shumë më tepër emulgatorë të cilët 
mundësojnë ndarjen e vajit në pika shumë të imta ashtu që emulsioni bëhet i tejdukshëm dhe 
punëtori mund të përcjellë krejt çka ndodh në zonën e prerjes. Kryesisht shfrytëzohen te 
operacionet e ratifikimit. 

3 – Emulsionet e vajrave me EP- aditivë mundësojnë njëkohësisht ftohje dhe lubrifikim të 
mirë. EP- aditivët janë të bëra me bazë sulfuri, klori dhe fosforit dhe mundësojnë lubrifikim të 
mirë të sipërfaqes kontaktuese të instrumentit. Janë prodhuar lloje të ndryshme të këtyre 
emulsioneve por njëkohësisht nga dita më ditë paraqiten lloje të ndryshme të këtyre 
emulsioneve me karakteristika më të mira. Emulsionet e vajrave kryesisht kanë aplikim 
universal e më tepër shfrytëzohen në operacionet ku zhvillohen temperatura të larta të prerjes. 

MFL kimike – sintetike ndahen në dy grupe: 

 mjetet sintetike të cilat kanë veti të ftohjes së mirë dhe kryesisht shfrytëzohen gjatë 
ratifikimit; 



184 
 

 mjetet sintetike të cilat pranë ftohjes së mirë edhe mirë lubrifikojnë, shfrytëzohen te 
operacionet klasike të përpunimit (tornim, shpim, ratifikim etj.). 

Me përdorimin e emulsioneve të vajrave gjatë ratifikimit lajmërohen efekte të padëshiruara siç 
janë: ngjitja e ashklave për pllakën ratifikuese, pastrimi i vështirësuar i emulsionit nga 
thërrmijat, avullimet e dëmshme etj. Nga këto shkaqe është zhvilluar grupi i parë e mjeteve 
kimike e cila në të vërtetë paraqet tretjen e sodës në ujë me shtimin e inhibitorëve të kualitetit 
të lartë të cilët i mbrojnë metalet nga korrozioni. Mbrojtje nga korrozioni mundëson edhe vetë 
soda ndërsa vetitë lubrifikuese fitohen me shtimin e elementeve të tjera. 

Këto mjete sintetike janë të tejdukshme që gjatë ratifikimit i mundësojnë punëtorit të përcjellë 
procesin e prerjes. Shfrytëzohen lloje të ndryshme të këtyre mjeteve ndërsa vetitë e tyre 
lubrifikuese në masë të madhe varen nga raporti i ujit dhe shtesave kimike. 

Grupi i dytë i mjeteve kimike ka aplikim të gjerë duke pasur parasysh se vetitë e tyre janë të 
tilla që për disa operacione i tejkalojnë vetitë eksploatuese të emulsioneve të vajrave. Raporti i 
ujit dhe mjeteve sintetike të shtuara mund të jetë i ndryshëm  ndërsa vetitë e mjeteve varen 
nga raporti i ujit dhe inhibitorëve ashtu edhe nga aditivët tjera të cilat shtohen. Përveç këtyre 
mjeteve kimike të pastra për ftohje dhe lubrifikim në kohë të fundit bëhen mjete të cilat 
paraqesin kombinimin e emulsioneve të vajit dhe mjeteve kimike. Këso mjete gjysmë kimike 
(gjysmë sintetike) kanë përbërje më të vogël të vajit nga emulsionet e vajit dhe veti 
eksploatuese më të mira. 

Për përmirësimin e vetive eksploatuese dhe fitimin e tretjeve më të mira të emulsionit dhe 
eulsioneve të vajit dhe mjeteve sintetike fitohen tretje të tjera të ndryshme kimike. 

 

Emulgatorët 

Pasi që vajrat nuk përzihen me ujin, me formimin e emulsioneve të vajit dhe përzierjen e mirë 
të vajit në ujë mundësohet plotësimi i mjeteve të caktuara – emulgatorëve. Nga lloji dhe sasia 
e emulgatorit shumë varet kualiteti i emulsionit. 

Si emulgatorë te prodhimi i emulsioneve të vajit me së shpeshti janë përdorur sapunët alkale 
(sapuni i kaliumit), deri sa në kohë të fundit me të madhe shfrytëzohen aditivët me përbërje të 
madhe dhe bashkëdyzimi i caktuar të komplikuara nga olefinët dhe lidhje tjera hipofize. Kjo 
nga shkaku që sapunët alkalik lidhen me kripërat e metaleve të forta të cilët gjinden 
posaçërisht në ujin e fortë ashtu që në formë sapunëve komplekse ndahen në sipërfaqen e 
metalit që sjelle deri te shtresimi i emulsionit dhe ndërrimit të vetive të tij. 

 

Antioksidatët 

Gjatë përdorimit të vajit për ftohje dhe lubrifikim mund të vijë deri te oksidimi i tyre për këtë 
arsye shtohen aditivë të caktuar. Përveç oksidimit vajrat mund të shkaktojnë korodimin e 
sipërfaqeve metalike të makinës ose copës përpunuese. Për tu penguar kjo shtohen aditivë të 
ndryshëm siç janë: nitriti ose nitrati i natriumit, bashkësi të ndryshme komplekse organike, 
nitrite organike, amin dhe trihrezofosfate. Përdorimit të natrium nitritit dhe nitratit në kohë të 
fundit u iket për shkak të veprimeve negative të tyre për punëtorin. 
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Antishkumëzuesit 

Gjatë përdorimit të emulsioneve të vajit vjen deri te shkumëzimi për shkak të së cilës nga 
instrumentit prerës dhe copa përpunuese nuk bartet sasi e mjaftueshme e nxehtësisë. Përveç 
kësaj, shkuma e krijuar pamundëson shikueshmërinë e zonës së prerjes. Për pengimin e 
shkumëzimit emulsioneve të vajit u shtohen të ashtuquajturit antishkumëzues të cilët 
shpeshherë kanë rolin e emulgatorit. Këto zakonisht janë bashkësi polimere organike, glykatet 
e polietilenit, silikoidë etj. 

 

EP – aditivët 

Përveç bartjes së mirë të nxehtësisë nga zona e prerjes, MFL duhet të kenë edhe aftësi të 
lubrifikimit të mirë. Për përmirësimin e vetive lubrifikuese atyre iu shtohen aditivë të caktuar 
të cilët në esencë përbëjnë bashkësi me bazë klori, sulfuri dhe fosfori. Shfrytëzohen aditivë të 
ndryshëm të cilët varësisht nga vetitë të cilat i përmirësojnë mund të ndahen në tri grupe: 

1. - Grupi i parë i aditivëve të cilët u shtohen emulsioneve të vajit mundëson lubrifikim më të 
mirë dhe përfshirje më të mirë nëpër sipërfaqet metalike (lagie më të mirë). Këtu hyjnë fosfate 
të ndryshëm, bashkësi të sulfatit dhe bashkësi të tjera organike metalike. 

2. – Nëse është e nevojshme që mjeti në rend të parë të ketë mundësi të mirë të lagies e që 
vetitë lubrifikuese të tij të mos jenë të rëndësishme, atëherë shtohen aditivë me bazë oksidesh 
jo jonizuese polimeretileni si dhe alkilfenole, naftënatët e natriumit e të ngjashme. 

3. – Grupi i tretë i aditivëve është me bazë të azotit karbonik të kloruar dhe sulfëruar, 
bashkësive të fosforit organik dhe kripërave të acideve joorganike dhe u shtohen mjeteve të 
cilat shfrytëzohen në kushtet e përpunimit ku mbizotërojnë shtypje të mëdha dhe temperatura 
si dhe ku duhet në rend të parë të sigurohet lubrifikim i mirë. 

 

Baktericidet  

Bektericidet janë substanca të cilat u shtohen emulsioneve të vajit më qëllim të pengimit të 
shumëzimit të mikroorganizmave të cilët mund të jenë të dëmshëm për shëndetin e punëtorit. 
Më së shpeshti shfrytëzohen fenolë të ndryshëm, derivatet e p-klorit, m-hrezolit, disa nitro 
parafinë, triazinet etj. në koncetrimin e të cilëve duhet të ketë kujdes sepse mund të shkaktojnë 
ndotjen e midisit të njeriut. 

Përveç këtyre substancave mjeteve për ftohje shpeshherë u shtohen estër të ndryshëm dhe etër 
si dhe vaj i pishës. me qëllim që të neutralizohen aromat e pakëndshme. 

Vajrat për prerje 

Në vajrat për prerje të cilat shfrytëzohen për ftohje dhe lubrifikim gjatë prerjes hyjnë: 

 vajrat minerale; 
 vajrat yndyrore; 
 vajrat e përzier minerale. 
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Vajrat minerale kryesisht shfrytëzohen në operacionet e përpunimit ku nuk është e 
nevojshme ftohja dhe lubrifikimi intensiv siç është rasti gjatë përpunimit të legurave të lehta, 
çeliqeve të butë, bakrit dhe metaleve tjerë ku nuk vjen deri te lirimi i sasisë së madhe i 
nxehtësisë. përveç që lubrifikojnë sipërfaqet kontaktuese në instrumentin prerës, njëkohësisht 
mund të lubrifikojnë edhe pjesë në makinën prerëse gjatë së cilës nuk kanë ndikim korroziv. 
Këtyre vajrave zakonisht nuk u shtohen kurrfarë aditivësh ashtu që paraqesin vajra të pastër 
mineral. 

Aplikim më të madh nga vajrat minerale ka vaji pastër për boshte i cili në kohë të fundit 
shfrytëzohet me shtesa të aditivëve të caktuar të cilët përmirësojnë veti të caktuara. 

Vajrat yndyrore në prodhimtarinë moderne rrallë shfrytëzohen për shkak të prodhimit të 
shtrenjtë dhe karakteristikave tjera të padëshiruara të cilat i kanë (aromë e pa këndshme, 
formimit të tymit për shkak të djegies etj.) edhe pse kanë veti mjaftë të mira të lubrifikimit. 
Nga vajrat yndyrore më tepër janë përdorur vajrat shtazore dhe vajrat bimore të cilat i kanë 
zëvendësuar vajrat minerale. 

Vajrat e përzier mineral me vajrat yndyror kryesisht shfrytëzohen në operacionet e 
përpunimit të metaleve të ngjyrosura ku kërkohet kualitet më i mirë i sipërfaqes së përpunuar. 
Me shtimin e vajrave yndyrore me minerale fitohen veti më të mira lubrifikuese ashtu që këto 
përzierje janë të përshtatshme gjatë përpunimit ku paraqitën presione kontaktuese të larta dhe 
ju qëndrueshmëria e kohëzgjatjes së instrumentit duhet të jetë më e gjatë. Për përmirësimit e 
karakteristikave vajrat minerale përzihen me vajra yndyror të sulfuruar dhe sulfurin 
elementarë (rreth 0,5%). 

Për përfitimin e karakteristikave përkatëse të nevojshme në operacionet e ndryshme të 
nevojshme vajrat minerale përzihen edhe me: vajra minerale të sulfuruara, parafinën e kloruar, 
vajra yndyrorë të kloruar etj. 

Si rezultat i studimeve intensive sot është në përdorim një numër i madh i vajrave prerëse me 
aditivë të ndryshëm të aplikuar për operacione të veçanta dhe kushte të veçanta të prerjes. 
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14.0  TRIBOLOGJIA E PRERJES 

 
Në të gjitha operacionet teknologjike procesi i prerjes realizohet me depërtimin e pykës 
prerëse nëpër materialin e përpunimit. Gjatë kësaj vjen deri te kontakti i ashklave me 
sipërfaqen e përparme të pykës prerëse si dhe i sipërfaqes së prapme të pykës me sipërfaqen 
prerëse, gjegjësisht sipërfaqen e përpunuar, ashtu që praktikisht kemi kontakte lëvizëse të 
këtyre elementeve në të cilat zhvillohen proceset e fërkimit dhe konsumit (proceset 
tribologjike). Këto kontakte, gjegjësisht procese, zhvillohen më së shpeshti në mesin që e 
formon mjeti për ftohje dhe lubrifikim. 

Proceset tribologjike (proceset e fërkimit dhe konsumit) në sipërfaqet kontaktuese të pykës 
prerëse me ashklën dhe sipërfaqen e përpunuar zhvillohen nën kushte shumë specifike të cilat 
në shumë çka janë të ndryshme nga ato që mbizotërojnë në sipërfaqet kontaktuese të cilave do 
qoftë elementeve të ingranuara makinerike. 

Para së gjithash, sipërfaqja e përparme dhe e prapme e pykës prerëse u janë nënshtruar 
presionit të ndryshueshëm (fig. 77) dhe ndodhen në gjendjen e kontaktit lëvizës me materialin 
e përpunuar. Presioni në sipërfaqet kontaktuese është shumë i madh (2÷70GPa) dhe sillet në 
kufi të gjerë varësisht nga kushtet e prerjes. Përveç kësaj, te prerja e ndërprerë vjen deri te 
ngarkesa goditëse që krijon kushte ende të pavolitshme të kontaktit. 

Sipërfaqet e pykës prerëse në të cilat zhvillohen proceset e fërkimit dhe konsumit janë në 
kontakt me sipërfaqet e reja të formuara të materialit të përpunimit (ashklave dhe sipërfaqes së 
përpunuar, d.m.th. sipërfaqes së prerjes). Gjatë kësaj shpejtësia relative e rrëshqitjes së 
sipërfaqes së prapme të instrumentit prerës dhe sipërfaqes së prerjes është e barabartë me 
shpejtësinë e prerjes (V) ndërsa shpejtësia e rrëshqitjes së ashklave nëpër sipërfaqen e 
përparme të instrumentit V=K·V; ku K – koeficienti i shkurtimit të ashklave. 

Për shkak të presionit të lartë të kontaktit i cili e pengon depërtimin e mjeteve për ftohje dhe 
lubrifikim, rrëshqitja e ashklave nëpër sipërfaqen e përparme të instrumentit dhe sipërfaqen e 
prapme të instrumentit nëpër sipërfaqen e prerjes realizohet në kushte të fërkimit të jashtëm të 
thatë. Me përjashtim gjatë prerjes së shtresave të holla të materialit (<0,1mm) në kontakt 
paraqitet fërkimi gjysmë i thatë çka i ndihmon krijimit të jorrafshinave në sipërfaqet.  

Në sipërfaqet kontaktuese të pykës prerëse lajmërohen temperatura shumë të larta (edhe deri 
1000 oC) të cilat mund të sjellin deri te ndryshimi i vetive mekanike të materialit gjatë së cilës 
mund të ndryshohen dukshëm kushtet e fërkimit dhe konsumit të ndërsjellë të sipërfaqeve 
kontaktuese të pykës prerëse me materialin e përpunimit. 

Fërkimi në sipërfaqet kontaktuese të pykës prerëse dhe materialit të përpunimit varet nga një 
varg faktorësh siç janë: materiali, shpejtësia e rrëshqitjes etj. Koeficienti i fërkimit μ gjatë 
kësaj nuk ka vlerë konstante ndërsa ndryshimi i tij në funksion të shpejtësisë së rrëshqitjes 
(Vrr) për materiale të ndryshme në kontakt është e karakterit të ndërlikuar (fig. 135). 
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Fig. 135. Varësia e koeficientit të fërkimit nga shpejtësia e rrëshqitjes 

për kontaktet: a) çelik-metal i fortë, b) çelik-çelik shpejt prerës 

 

Si rezultat i presionit të lartë dhe temperaturave në sipërfaqet kontaktuese të pykës prerëse 
krijohet proces intensiv i konsumit i cili paraqet dukuri të fundme negative në proceset 
punuese. Konsumi në sipërfaqet kontaktuese të instrumentit prerës është proces i cili paraqitet 
gjatë të gjitha kushteve teknologjike dhe regjimeve të përpunimit dhe zgjat prej vetë fillimit të 
prerjes. Veprimi negativ i procesit të konsumit shprehet në të gjitha karakteristikat e gjendjes 
së procesit përpunues (forcat e prerjes, temperaturat e prerjes etj.), karakteristikat dalëse të 
procesit përpunues (kualiteti i sipërfaqes së përpunuar, saktësia etj.) si dhe treguesit 
teknoekonomik (ekonomiciteti, prodhueshmëria etj.). 

 

14.1. Gjurmët e konsumit në instrumentin prerës 

 

Procesi i konsumit në sipërfaqet kontaktuese të instrumentit prerës zhvillohet që nga fillimi i 
prerjes. Gjatë prerjes, te të gjitha instrumentet prerëse, konsumi shfaqet (manifestohet) në 
zona të veçanta të ashtuquajtura zonat e konsumit në të cilat shihen gjurmët të cilat mund të 
dallohen sipas lokacionit dhe formës. Lokacioni, forma dhe madhësia e gjurmëve të konsumit 
të cilat lajmërohen në vetë fillimin e prerjes si pasojë janë mikroplasaritjet të cilat ndodhin më 
parë në vendet e takimit të tehut prerës dhe tehut ndihmës prerës të instrumentit si dhe 
përgjatë tërë tehut prerës, gjatë së cilës rrezja e rrumbullakimit e tehut prerës fillon të rritet. 
Kjo posaçërisht është e vërejtur te instrumentet nga metali i fortë ku përgjatë tehut prerës 
vërehet sipërfaqe e ngushtë e ndritshme (brez) me gjerësi 0,05÷0,1 mm, që është shenjë e 
fillimit të stadiumit të konsumit. Gjatë rrjedhjes së mëtejme të prerjes konsumi vazhdon pa 
ndërprerë ndërsa përpjesët e gjurmëve të dukshme të konsumit rriten. 

Pozita e zonës së konsumit në instrumentin prerës varet nga një varg i faktorëve teknologjik 
(llojit dhe materialit të instrumentit, gjeometrisë së instrumentit etj.). Edhe pse konsumi i 
instrumentit zhvillohet pa ndërprerë në të gjitha sipërfaqet e kontaktit me materialin e 
përpunuar, intensiteti i  procesit të konsumit  e me këtë edhe gjurmët e konsumit në disa zona 
do të jenë më tepër ose më pak të shprehura varësisht nga kushtet teknologjike dhe regjimit të 
përpunimit. 

Konsumi vetëm nëpër sipërfaqen e prapme të pykës prerëse zakonisht lajmërohet gjatë 
përpunimit me trashësi të vogla të ashklave (përpunim i pastër me hapat s≤0,1mm/rr) kur edhe 
komponenta kryesore e forcës së prerjes e cila vepron në sipërfaqen e përparme është 
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relativisht e vogël deri sa në të njëjtën kohë komponentët radiale dhe aksiale të cilat veprojnë 
në sipërfaqen e prapme janë relativisht të mëdha që krijon kushte për konsum më intensiv të 
sipërfaqes së prapme. Në kushte të tilla në mënyrë vizuale gjurmët e dukshme  të konsumit 
lajmërohen në sipërfaqen e prapme ndërsa në të përparmen nuk ka. Ky është rast gjatë 
përpunimit të gizës së hirtë dhe materialeve të tjera të brishta. Forma e brezit të konsumit 
nëpër sipërfaqen e prapme mund të jetë e ndryshme (fig. 136) ndërsa varet nga kushtet 
konkrete të prerjes. 

Duhet të ceket që forma e drejtkëndëshit të brezit të konsumit me gjerësi të pandryshuar h (fig. 
136a) rrallë paraqitet ndërsa forma më e shpeshtë është si në fig. 136d ku lajmërohet i 
ashtuquajturi konsumi i koncentruar. Në brezin e konsumit vërehen kanale me gjatësi të 
ndryshme h1, h2,... të cilët shpesh janë të përqendruar në vendet e bashkimit të tehut kryesor 
dhe ndihmës e në vendin ku në kontakt vjen tehu prerës me sipërfaqen e cila përpunohet 
vërehet kanali me gjatësi h´. Formimi i këtij kanali, d.m.th. konsumit intensiv në këtë vend 
sqarohet para së gjithash me fortësi më të madhe të shtresës sipërfaqësore të fituar në 
operacionin e mëhershëm. Karakteristikë është, te thikat tornuese distanca në mes të kanaleve 
e cila është barabartë me madhësinë e hapit s. 

 
Fig. 136. Format e gjurmëve të konsumit të instrumentit prerës 

në sipërfaqen e prapme 

 

Konsumi i instrumenteve prerëse vetëm nëpër sipërfaqen e përparme zakonisht krijohet 
gjatë përpunimit me hapa të mëdhenj kur janë më të mëdha edhe sipërfaqet kontaktuese dhe 
presionet të cilat veprojnë në to, ashtu që në ato kemi edhe temperatura më të larta. Në kushte 
të tilla të prerjes intensiteti i konsumit është shumë më i madh nëpër sipërfaqen e përparme në 
të cilën formohet i ashtuquajturi krater ndërsa sipërfaqja e prapme gati edhe nuk konsumohet 
(fig. 137). 
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Fig. 137. Krateri për shkak të konsumit 

 në sipërfaqen kontaktuese të instrumentit 

 

Gjatë kushteve të caktuara të prerjes kur presioni në sipërfaqen e përparme dhe të prapme në 
pykën prerëse është mjaftë i madh, e me vetë këtë edhe forcat e fërkimit (të themi te tornimi 
ku trashësia e ashklave është 0,1÷1,0 mm dhe hapi s=0,1÷1 mm/rr), gjurmët e konsumit 
shfaqen edhe në sipërfaqen e përparme edhe  në sipërfaqen e prapme (në formë të brezit të 
konsumit) (fig. 138). 

 
Fig. 138. Pamja e instrumentit prerës të konsumuar 

 në sipërfaqen e përparme dhe të prapme 

 

Lokacioni, forma dhe madhësia e gjurmëve të konsumit, përveç nga lloji i instrumentit, 
materialit nga i cili është punuar pjesa prerëse dhe regjimeve të prerjes, varet edhe nga një 
varg faktorësh të tjerë siç janë: materiali i përpunimit, gjeometria e instrumentit, mjeti për 
ftohje dhe lubrifikim, ngurtësia e sistemit përpunues etj. 

 

 

14.2. Parametrat e konsumit të instrumenteve prerëse 

 

Konsumi i elementeve prerëse të instrumentit zhvillohet gjatë tërë periudhës të prerjes edhe 
atë me intensitet të ndryshueshëm. Për përcjellje kuantitative të konsumit të pykave prerëse 
nëpër sipërfaqen e përparme dhe të prapme shfrytëzohen parametra të caktuar të cilët mund të 
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jenë: në formë të vijës, të vëllimit ose të masës. Nga ana tjetër, parametrat e konsumit mund ti 
ndajmë në direkte dhe indirekte. 

Që ndonjë madhësi të mund të shërbejë si parametër përmes të cilës mund të përcillet 
zhvillimi i procesit të konsumit duhet që në mënyrë të sigurt dhe objektive të shprehet procesi 
i konsumit në hapësirë dhe kohë si dhe në mënyrë të shpejtë dhe të thjeshtë të mund të matet. 

Parametrat direkt më shpesh të shfrytëzuar, si në praktikën industriale ashtu edhe në 
hulumtimin e procesit të konsumit të instrumentit, janë në formë të vijës, d.m.th. parametrat 
gjeometrik një dimensional. Me këta parametra definohet forma dhe pozita e zonës së 
konsumit si në sipërfaqen e përparme ashtu edhe në të prapme, ndërsa mundësojnë matje të 
lehtë, vërtetimin e normave të konsumit të instrumentit, lidhjen me kualitetin e copës së 
përpunuar si dhe shfrytëzimin gjatë drejtimit adaptiv të sistemeve si sinjal fillestar. Nga ana 
tjetër, me njohjen e parametrave të vijës së konsumit mund të vendoset lidhja me parametrat 
tjerë, të themi me ato të vëllimit apo të masës. 

Në fig. 139 janë dhënë parametrat themelor të vijës me të cilat vlerësohet forma dhe pozita e 
zonës së konsumit në sipërfaqen e përparme dhe të prapme të pykës prerëse. 

 
Fig. 139. Pamja e sipërfaqes së përparme dhe të prapme 

të konsumuar  me parametrat e konsumit 

 

Për formë karakteristike të brezit të konsumit nëpër sipërfaqen e prapme (fig. 139) si 
parametra të vijës mund të merren madhësitë h1, h2, h3, h′ dhe h ose pra disa të tjera, sikurse, 
të themi, gjerësia mesatare e brezit të konsumit. Megjithatë, më së shpeshti shfrytëzohen 
parametrat h dhe h1. Matja e këtyre parametrave është e thjeshtë dhe mund të bëhet me llupë 
të pajisur me shkallë ose shpeshherë me mikroskop për instrumente. 

Nga parametrat gjeometrik të konsumit nëpër sipërfaqen e përparme të instrumentit përdoren: 
gjerësia e kraterit (b), thellësia (a), distanca e fillimit të kraterit (f) dhe distanca e thellimit më 
të madh të kraterit nga tehu prerës (L). 

Madhësitë e parametrave të konsumit ndryshojnë gjatë gjithë kohës së prerjes ndërsa 
ndryshimi i tyre më së shpeshti përshkruhet me të ashtuquajturat lakoret e konsumit për të 
cilat do të bëhet fjalë më vonë. 
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Me njohjen e parametrave të vijës së konsumit lehtë mund të përcaktohen parametrat e 
vëllimit dhe të masës për të cilat këtu nuk do të bëhet fjalë për arsye se ata shfrytëzohen vetëm 
në rastet e analizave të thella dhe hulumtimeve të procesit të konsumit. 

Përcjellja e zhvillimit të procesit të konsumit në instrumentet prerëse mund të bëhet edhe në 
mënyrë indirekte, d.m.th. përmes parametrave indirekt. Është e njohur që nga shkalla e 
konsumit të instrumentit varen madhësitë e disa komponentëve të forcave të prerjes, 
temperaturave të prerjes ose të themi mikrogjeometria e sipërfaqes së përpunuar. Në qoftë se 
gjatë kohës së prerjes përcillen disa nga këto parametra gjithashtu mund të identifikohet 
zhvillimi i procesit të prerjes, kuptohet duke i njohur lidhjet e tyre funksionale. Hulumtimet 
kanë treguar që, sikurse edhe te parametrat direkt, aproksimimi i varshmërive të parametrave 
indirekt në funksion të kohës së prerjes në fazën e parë të konsumit mund të realizohet me 
parabolën e formës y=axu. Gjatë kësaj, duke pasur parasysh karakterin e njëjtë të varësive në 
atë fazë të konsumit, mund të vendoset varësia funksionale ndërmjet parametrave të konsumit 
direkt dhe indirekt derisa kjo në fazën e dytë praktikisht është shumë e vështirë ose e 
pamundur. 

Parametrat indirekt të konsumit kryesisht mund të përdoren për përcaktimin e 
qëndrueshmërisë së instrumentit d.m.th. kohës deri kur instrumentit mund të prejë, për të cilën 
pak më vonë do të bëhet fjalë. 

Për ilustrim, në fig. 140, 141 dhe 142 janë dhënë varësitë e ndryshimit të komponentës 
kryesore të forcës së prerjes (Fz), vlerës mesatare aritmetike të shmangies së profilit të 
sipërfaqes së përpunuar (Ra) dhe temperaturave të prerjes (θ) nga gjerësia e brezit të konsumit 
nëpër sipërfaqen e prapme (h). 

 

 
 

Fig. 140. Ndryshimi i komponentës kryesore të forcës së prerjes  

në funksion nga gjerësia e brezit të konsumit nëpër sipërfaqen e prapme 

 për vlera të ndryshme të hapit 
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Fig. 141. Ndryshimi i vlerës mesatare aritmetike të shmangies të profilit  

nga gjerësia e brezit të konsumit për vlera të ndryshme të hapit 

 
Fig. 142. Ndryshimi i temperaturës së prerjes  

nga gjerësia e brezit të konsumit 

 

 

14.3. Lakoret e konsumit dhe modelimi i tyre matematik 

 

Parametrat e definuar të formës së vijës së konsumit ndryshojnë gjatë prerjes me intensitet të 
ndryshëm dhe në mënyra të ndryshme. Varësia funksionale e konsumit të sipërfaqes së 
përparme dhe të prapme e pykës prerëse, d.m.th. disa parametra të konsumit nga koha e 
prerjes (τ) ose gjatësisë së rrugës në drejtim të lëvizjes punuese rezultuese (L), shprehet me të 
ashtuquajturën lakoren e konsumit. Ashtu që forma e lakoreve të konsumit për parametra të 
ndryshëm të konsumit do të jetë e ndryshme. 

Lakoret e konsumit paraqiten në koordinata lineare: parametri i konsumit – koha e prerjes, 
ndërsa fitohen ashtu që pas një periudhe të caktuar të prerjes bëhet matja adekuate e parametrit 
të caktuar të konsumit dhe bartet në grafik. Në fig. 143 është treguar pamja tipike e lakores së 
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konsumit e cila fitohet me përcjelljen e gjerësisë së brezit të konsumit (h) nëpër sipërfaqen e 
prapme. 

 

 
Fig. 143. Forma tipike e lakores së konsumit gjatë përcjelljes: 

a) parametrit të formës së vijës, b) parametrit të masës së konsumit 

 

Lakoren e konsumit, pavarësisht nga kushtet në të cilat instrumenti ka prerë (lloji i përpunimit, 
regjimet etj.) dhe parametrit të zgjedhur të konsumit, e përbëjnë tri faza me intensitet të 
ndryshëm të konsumit. 

Në periudhën fillestare (faza I) në pjesën 0-1, lajmërohet konsumi tepër intensiv (konsumi i 
iniciuar ose periudha e përcjelljes). Në këtë periudhë konsumit i është nënshtruar shtresa 
sipërfaqësore, e cila zakonisht gjatë mprehjes së instrumentit ka edhe ndryshime të caktuara 
strukturale si dhe ashpërsi më të madhe. 

Pjesa e lakores së konsumit 1-2 (faza II) i përgjigjët konsumit të ngadalësuar i cili zhvillohet 
me intensitet më të vogël. Periudha e prerjes në të cilin zhvillohet konsumi i ngadalësuar – i 
stabilizuar zakonisht është më e gjatë. 

Gjatë rrjedhjes së mëtejme të prerjes nga pika 2 konsumi zhvillohet me intensitet më të madh 
(faza III) ashtu që praktikisht kemi konsum shkatërrues (konsum progresiv) kur prerja e 
mëtutjeshme me këtë instrumentit duhet të ndërpritet. 

Rritja e vrullshme e intensitetit të konsumit në këtë fazë është e shkaktuar nga rritja e punës së 
forcës së fërkimit në sipërfaqet kontaktuese të pykës prerëse, me rritjen e temperaturave në to 
dhe lidhur me këtë, ndryshimet strukturale të shtresave kufitare të materialit të instrumentit të 
cilat janë në kontakt me materialin e përpunuar. 

Në qoftë se njëkohësisht vizatohet lakorja e konsumit të instrumentit ku si parametër përcillet 
masa e konsumuar m në funksion të kohës së prerjes (τ), fitohet varësia si në fig. 143b, 
gjegjësisht lakorja 0-4 pa pikat lidhëse. Me fjalë tjera, kemi rritje monotone të masës së 
konsumuar me kohën e prerjes. Kjo është për arsye së gjatë konsumit, ku kemi rritje të 
sipërfaqes kontaktuese të instrumentit me materialin e përpunimit, njëkohësisht shpejtohet 
procesi i konsumit, d.m.th. rritja e masës së konsumuar. 
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Lakoret e konsumit të fituara në mënyrë eksperimentale në shfrytëzimin praktik të intervaleve 
të regjimit të prerjes mund të aproksimohen me funksione matematike. Modelet e funksioneve 
matematike të konsumit të instrumentit mund të shfrytëzohen për studimin dhe analizën e 
procesit të konsumit në funksion nga kushtet e prerjes, parashikimin dhe definimin e kriterit të 
topitjes së instrumentit, optimizimin e procesit të konsumit te disa operacione dhe përfshirje si 
dhe për drejtim me procesin e konsumit të instrumentit. Modelimi matematik i funksionit të 
konsumit të instrumentit nuk është gjithnjë i thjeshtë duke pasur parasysh se vetë procesi i 
konsumit është shumë i ndërlikuar dhe shumë faktorësh ku lajmërohen veprimet e dukurive të 
shumta ndërmjet veti të cilat ende nuk janë të studiuara dhe të sqaruara në mënyrë të 
mjaftueshme. Për modelimin matematik të funksionit të konsumit të instrumentit është thënë 
mjaftë ashtu që janë zhvilluar modele të ndryshme të cilat e përshkruajnë kryesisht lakoren e 
konsumit eksperimental në mënyrë parciale, deri sa ende nuk ekziston teori e tërësishme për 
modelin e funksionit të konsumit të thjeshtë. 

Si për praktikën hulumtuese ashtu edhe për praktikën industriale, aproksimimi i lakoreve të 
konsumit zakonisht realizohet për periudhë të prerjes deri në fillimin e fazës së tretë (fazat e 
konsumit të prerjes) me funksionet regresive të formës: 

 

y=axu ;    y=aux ;   y=b + axu ;   y=b + aux ; 

 

gjatë së cilës është: y – parametri i konsumit, 

         x – koha e prerjes ose rruga e prerjes. 

 

Disa nga këto funksione në mënyrë adekuate përshkruajnë lakoret e konsumit te disa 
instrumente dhe kushte të prerjes. 

Funksioni regresiv y=axu zakonisht e përshkruan mirë fazën e parë të konsumit deri sa për 
fazën e dytë më së shpeshti shfrytëzohet forma e funksionit y=b + axu. Në qoftë se zhvillimi i 
procesit të konsumit në instrument përcillet me ndryshimin e gjerësisë së brezit të konsumit 
nëpër sipërfaqen e prapme (h) me kohën (τ) (fig. 143a) atëherë funksionet të cilat e 
përshkruajnë lakoren e konsumit do të kishin formën: 

 

0
1

1
1








 uKh  ,           

1

22
32 







 uKKh  

 

Vlerat e konstanteve K1, K2, K3, dhe eksponentëve u1, u2 janë të ndryshme për kushte të 
ndryshme të prerjes. 

 Aproksimimi i fazës së tretë të konsumit (fazë së konsumit të prerjes) as nuk bëhet as nuk ka 
kuptim të bëhet duke pasur parasysh se instrumentit nga periudha τ2 konsumohet shpejt – 
shkatërrohet e me këtë ndërpritet prerja e mëtejme. 
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Koha e prerjes së instrumentit deri në çastin kur fillon konsumi i shpejtë (fundi i të dytës dhe 
fillimi i fazës së tretë) paraqet kohëzgjatjen maksimale gjegjësisht qëndrueshmërinë e 
instrumentit (Tmax). 

Duhet të ceket se gjatë përshkrimit të lakores së konsumit me dy funksione (parabolat e 
formave të ndryshme) pika kontaktuese e tyre (h1, τ1) mund të ketë tangjentë të përbashkët por 
edhe nuk është e domosdoshme. Në qoftë se parabolat prehen, d.m.th. nuk kanë tangjentë të 
përbashkët në pikën (h1, τ1),  kjo është shenjë se lajmërohet diskontinuitet në zhvillimin e 
procesit të konsumit i cili është vështirë të sqarohet. 

Shprehja e varësisë h(τ) nuk është gjithnjë e volitshme, sidomos kur është e nevojshme për 
qëllime të kërkimeve hulumtuese dhe analizës krahasuese të ndikimit të kushteve të prerjes në 
konsumin e instrumentit. Kjo është nga shkaku që për një kohë të prerjes (τ) në kushte të 
ndryshme të regjimeve kemi punë të ndryshme të kryer të forcave të fërkimit prandaj gjatësia 
e rrugës (L) e rrëshqitjes së ndërsjellë të çifteve kontaktuese të pykës prerëse dhe materialit të 
përpunuar është parametër i rëndësishëm për krahasim objektiv dhe analizës së disa faktorëve 
të procesit të konsumit. Varësitë h(L) gjatë kësaj kanë karakter të njëjtë. 

 

 

14.4. Kriteri i topitjes së instrumenteve prerëse 

 

Efektet dalëse teknologjike dhe ekonomike të procesit përpunues janë në lidhje të lartë dhe 
direkte me gjendjen e instrumentit prerës, d.m.th. me madhësinë e konsumit të tij. Nëse prerja 
me instrument vazhdon pas pikës kritike 2 (fig. 143a) kur tashmë ka filluar periudha e 
konsumit shkatërrues, kjo mund të sjellë deri te çrregullimet vendimtare në procesin 
përpunues (lajmërimin e vibrimeve të forta, keqësimin drastik të ashpërsisë së sipërfaqes së 
përpunuar, rezistenca dhe temperatura të mëdha të prerjes etj.). Nga ana tjetër, në qoftë se 
prerja me instrumentin ndërpritet dukshëm më herët kjo mund të krijojë harxhime më të 
mëdha të përpunimit ose tregues të tjerë ekonomik të papërshtatshëm. Prandaj në eksploatimin 
e instrumenteve prerëse parashtrohet pyetja kryesore: si të caktohet momenti ose periudha e 
prerjes kur instrumenti duhet të ndërrohet ose të mprehet. 

Koha për të cilën instrumenti pret deri te periudha e fillimit të konsumit shkatërrues është 
quajtur qëndrueshmëria maksimale e instrumentit (Tmax) ndërsa koha e prerjes deri te momenti 
kur instrumenti mendohet i konsumuar dhe duhet ta ndërrojmë pa marrë parasysh aftësitë 
prerëse të tij thjeshtë e quajmë qëndrueshmëri të instrumentit (T), gjatë së cilës është T<Tmax. 

Për përcaktimin e qëndrueshmërisë së instrumentit (T), gjegjësisht momentit kur prerja me 
instrumentin duhet të ndërpritet, në teorinë e përpunimit të metaleve dhe në praktikë 
ekzistojnë kritere të ndryshëm. Me kriterin e topitjes së instrumentit nënkuptohen praktikisht 
madhësitë e vërtetuara të parametrave ose parashenjat e konsumit kufitarë. Gjatë kësaj 
kryesisht për parametra përmes të cilëve përcillet zhvillimi i procesit të konsumit merren 
parametrat e konsumit nëpër sipërfaqen e prapme. Kjo nga shkaku se është treguar se ekziston 
varësi e caktuar ndërmjet, të themi, gjerësisë së brezit të konsumit (h) dhe faktorëve 
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teknologjik të përpunimit, por edhe matja e këtyre parametrave është e arritshme dhe e lehtë. 
Në të njëjtën kohë, paraqitja e kraterit në sipërfaqen e përparme dhe madhësia e tij nuk mund 
të merren si kriter i topitjes duke pasur parasysh se është treguar se nuk ekziston ligjshmëri e 
caktuar ndërmjet masave përfundimtare të kraterit dhe faktorëve teknologjik të përpunimit si 
dhe ajo që masat e kraterit gjatë gjithë kohës mund të ndryshojnë për shkak të rritjes prandaj 
me këtë edhe nuk mund të përcillen me siguri. 

Aplikimi i kriterit të caktuar të topitjes së instrumentit para së gjithash varet nga qëllimi i 
caktuar, kërkesat dhe nevojat e përcaktimit të qëndrueshmërisë. Gjatë kësaj duhet të ceket që 
numri më i madh i aplikimit të kritereve bazohet në hulumtimet e caktuara eksperimentale të 
cilat duhet të kryhen paraprakisht në kushtet konkrete të përpunimit. 

 

 

14.4.1. Kriteri i normës së parametrave të konsumit 

 

Ky kriter nënkupton që për kushte të caktuara të prerjes (instrumenti i caktuar, materiali i 
përpunimit, regjimi i prerjes etj.) më parë me rrugë eksperimentale formohen lakoret e 
konsumit edhe atë zakonisht me përcjelljen e gjerësisë së brezit të konsumit nëpër sipërfaqen e 
prapme (h), gjatë së cilës në bazë të hulumtimeve paraprake sistematike vërtetohet norma 
(madhësia) kufitare ose e lejuar e konsumit të instrumentit. 

Është e njohur që intensiteti i konsumit e me këtë edhe vlerat rrjedhëse të parametrave të 
formës së vijës së konsumit varen jo vetëm nga koha e prerjes τ por edhe nga një varg 
faktorësh tjerë siç janë: shpejtësia e prerjes, hapi, gjeometria e instrumentit, vetitë fiziko-
mekanike të instrumentit dhe materialit të përpunuar etj. Për kombinime të caktuara të disa 
vlerave të këtyre parametrave mund të fitohen lakoret përkatëse të konsumit dhe këto në parim 
do të jenë të ndryshme. Kështu mund të themi se për vlera të ndryshme të shpejtësisë së 
prerjes (kur të gjithë faktorët tjerë mbahen në nivel të njëjtë) fitohet familja e lakoreve të 
konsumit ku madhësitë e parametrit të konsumit hmax rriten me rritjen e shpejtësisë, d.m.th. 
lakoret e konsumit për shpejtësi më të mëdha janë më të pjerrëta (V3>V2>V1) (fig. 144). Pikat 
2 dhe 3 në lakoret e konsumit të cilat shënojnë fillimin e shpejtuar – konsumit shkatërrues do 
të shtrihen mbi pikën lidhëse 1 e cila i përgjigjet shpejtësisë më të vogël të prerjes V1. Duke i 
lidhur pikat 1, 2, 3, ... fitojmë të ashtuquajturën vijën e konsumit optimal e cila praktikisht 
përcakton fushën e madhësive maksimale të konsumit (hmax) gjatë prerjes me shpejtësi 
përkatëse të prerjes. 
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Fig. 144. Lakoret e konsumit gjatë shpejtësive të ndryshme 

të prerjes (V3>V2>V1) dhe kriteri i konsumit 

 

Megjithatë, sipas treguesve të caktuar teknologjik dhe ekonomik madhësia e konsumit të 
instrumentit mund të kufizohet në ndonjë vlerë (ho), d.m.th. definohet konsumi i lejuar 
maksimal (konsumi i barabartë) pavarësisht nga kushtet e prerjes. Në atë rast vija e konsumit 
të barabartë (fig. 144) e prenë lakoren e konsumit në pikat 1, 4, 5, ... 

Në qoftë se prerja me instrumentin ndërpritet kur parametri i konsumit arrin vlerën ho, shihet 
se në lakoret e konsumit ekzistojnë rezerva të pashfrytëzuara të vetisë prerëse të instrumentit 
(pjesët e lakoreve 4-2 dhe 5-3). Nga këto shkaqe në disa raste (përpunimi në vijat automatike 
ose në makinat me dirigjim numerik, gjatë shfrytëzimit të instrumenteve tepër të shtrenjta) më 
tepër na përgjigjet të shfrytëzohet i ashtuquajturi kriteri i konsumit optimal ku ato rezerva janë 
të shfrytëzuara. Megjithatë, për arsye të aplikimit të lehtë më tepër shfrytëzohet kriteri i 
konsumit të barabartë. 

Në bazë të këtij kriteri për disa instrumente jepen edhe rekomandime të caktuara kur duhet të 
ndërpritet prerja. Kështu p.sh., te instrumentet nga çeliku shpejtprerës rekomandohet konsumi 
maksimal i lejuar nëpër sipërfaqen e prapme: 

 

h=(1,5÷2,0) mm – gjatë përpunimit të ashpër të çelikut; 

h=(0,5÷0,8) mm – gjatë përpunimit të pastër të çelikut; 

h=(0,8÷1,0) mm – gjatë përpunimit të ashpër të gizës së hirtë; 

h=(1,4÷1,7) mm – gjatë përpunimit të pastër të gizës së hirtë. 

ndërsa gjatë përpunimit me instrumente nga metali i fortë rekomandohet: 

h=(0,8÷1,0) mm – gjatë përpunimit të ashpër të çelikut dhe gizës së hirtë; 

h=(0,4÷0,6) mm – gjatë përpunimit të pastër të çelikut dhe gizës së hirtë. 

 

Sipas këtij kriteri pra, kur konsumi i sipërfaqes së prapme të pykës prerëse të arrij vlerën e 
lejuar – të vërtetuar (ho) puna e mëtutjeshme me atë instrument ndërpritet. Nëse megjithatë 
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bëhet fjalë për instrumente me pllaka rrotulluese me më tepër tehe prerëse, gjatë topitjes të 
njërës anë të pllakës rrotullohet dhe vazhdohet prerja me anën tjetër të pllakës. Në atë rast 
norma e konsumit të instrumentit paraqet vlerën maksimale lineare të konsumit të çdo ane të 
saj. Në qoftë se aftësia prerëse e instrumentit pas konsumit vendoset me rimprehje, atëherë 
norma e konsumit të instrumentit konsiderohet e ashtuquajtur trashësi e normuar e shtresës e 
cila gjatë rimprehjes hiqet. Gjatë kësaj me rimprehje largohet shtresa e konsumuar si dhe një 
shtresë (me trashësi 0,1÷0,2 mm) në të cilën kanë mundur të paraqiten ndryshimet në material 
për shkak të temperaturave të larta (fortësia e zvogëluar, ndryshimi i strukturës etj.) (fig. 145). 
Në atë mënyrë norma e konsumit praktikisht është e barabartë me trashësinë e shtresës së 
rimprehur: 

 

 H=(hmax+Δh)sinα 

 
Fig. 145. Trashësia e shtresës së normuar e cila hiqet  

me rimprehjen e instrumentit 

 

 

 14.4.2. Kriteri teknologjik 

 

Në të shumtën e rasteve kushtet e zhvillimit të procesit të përpunimit duhet të jenë të atilla që 
të fitohet ashpërsi e caktuar e sipërfaqes së përpunuar, toleranca të caktuara të masave ose të 
plotësohen disa kushte tjera teknologjike. Kur instrumentit është i ri ose i rimprehur, copa e 
përpunuar do të ketë karakteristikat e kërkuara në kufijtë e lejuar. Megjithatë, pas arritjes së 
konsumit të caktuar mund të vijë deri te përkeqësimi, të themi ashpërsi e sipërfaqes së 
përpunuar ose pra deri aty që masa e copës së përpunuar të jetë jashtë tolerancave të lejuara. 
Në atë rast edhe pse instrumenti prerës fizikisht mund të prejë edhe më tutje (aftësinë prerëse 
nuk e ka humbur) konsiderohet i konsumuar. Parametri i konsumit i cili gjatë kësaj arrihet 
paraqet parametrin kufitar teknologjik. Në të shumtën e rasteve kufizimi i madhësisë së 
konsumit të instrumentit prerës bëhet sipas masave – tolerancave të copës së përpunuar të cilat 
duhet të fitohen e në të cilën konsumi nëpër sipërfaqen e prapme shprehet në mënyrë të 
drejtpërdrejtë. Në ato raste bëhet zhvendosja e instrumentit prerës në masë të re për madhësinë 
e ashtuquajtur konsumin radial (në qoftë së kjo është e mundur) ose instrumentit rimprehet pa 
marrë parasysh në arsyeshmërinë ekonomike. Madhësia e konsumit radial (hr) e matur në 
drejtim të masës e cila gjatë përpunimit duhet të realizohet mund të shprehet përafërsisht 
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përmes madhësisë së gjerësisë së brezit të konsumit nëpër sipërfaqen e prapme (h) në bazë të 
fig. 146 si: 

 

 hr ≈ h · tanα >Δ ku është: Δ – toleranca e masës. 

 
Fig. 146. Marrëdhënia e gjerësisë së brezit të konsumit (h)  

dhe konsumit radial (hr) 

 

Varësia e vendosur kështu e gjerësisë së brezit të konsumit nëpër sipërfaqen e prapme (h) dhe 
konsumit radial (hr) është e përafërt duke pasur parasysh që parametri i konsumit h matet në 
tehun prerës e jo në majën e instrumentit. 

Madhësia e konsumit radial (hr) është shumë e vogël dhe vështirë mund të përcillet me matje 
të drejtpërdrejta. Përcjellja e këtij parametri megjithatë mund të bëhet përmes përcjelljes së 
masës së copës përpunuese e cila me rritjen e konsumit rritet. Në momentin kur në copën 
përpunuese fitohen dimensione më të mëdha nga të përshkruarat, prerja ndërpritet edhe pse 
instrumentit vetëm duket i konsumuar. Qëndrueshmëria e instrumentit e cila i përgjigjet 
konsumit të lejuar radial sipas këtij kriteri quhet edhe qëndrueshmëri e dimensionit. Është e 
qartë se në rastet e aplikimit të këtij kriteri instrumenti do të mprehet më shpesh sesa gjatë 
aplikimit të kritereve të tjera, të themi kriterit të sasisë. 

Ky kriter praktikisht aplikohet gjatë përpunimit përfundimtar kur dëshirohen toleranca të 
rrepta dhe të ngushta të masave të cilat eventualisht mund të jenë rrezikuara edhe me madhësi 
ashtu të vogla të konsumit radial. 

Përveç kritereve të cekura të cilat bazohen në të dhënat e vërtetuara eksperimentale më parë 
për konsumin e instrumentit, në praktikë mund të shfrytëzohen edhe kritere të tjera. 

Ashtu në punë praktike mund të shfrytëzohen kriteret e caktuara vizuale. Një nga parashenjat 
vizuale që instrumenti është i konsumuar, është ndërrimi i pamjes së sipërfaqes së përpunuar. 
Në qoftë së sipërfaqja e përpunuar në fillim të prerjes është e shkëlqyeshme dhe e pastër, gjatë 
konsumit të instrumentit ajo e humb shkëlqimin dhe fillon të errësohet. Kur punëtori në copë 
vëren ndryshim të këtillë, e din që instrumenti është konsumuar dhe duhet ta ndërrojë. Gjatë 
kushteve të caktuara të prerjes, sidomos te instrumenti nga çeliku shpejtprerës, ndodh edhe ajo 
që gjatë  konsumit të madh të instrumentit edhe temperaturat të rriten, vjen deri te zbutja e 
majës së instrumentit dhe lyerja e sipërfaqes prerëse nga metali gjysmë i shkrirë e cila bëhet e 
ndritshme dhe e shkëlqyeshme. Kur kjo vërehet patjetër duhet të ndërrohet instrumenti sepse 
kjo është shenjë që ai është konsumuar. 
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Si parashenjë e konsumit të instrumentit prerës mund të merret edhe rritja e përnjëhershme e 
forcave të prerjes, sidomos e komponentës radiale, ose rritja e temperaturës së prerjes. Rritjet 
e përnjëhershme të këtyre parametrave janë pasojë e konsumit të shpejtë të instrumentit 
prerës. Megjithatë, për përcaktimin e rritjes së tyre duhet të posedohet dinamometri me 
shkrues ose matës të temperaturave të prerjes që këtë kriter e bën të papërshtatshëm për 
aplikim praktik. 

 

 

 14.5. Rezistenca në konsum dhe intensiteti i konsumit të instrumentit 

 

Konsumi në procesin e prerjes krijohet për shkak të veprimit të ndërsjellë të çifteve 
kontaktuese, d.m.th. instrumentit prerës dhe materialit të përpunimit. Gjatë kësaj sipërfaqja e 
përparme dhe e prapme e pykës prerëse, të cilat konsumohen, gjithnjë janë në kontakt me 
sipërfaqe të reja të materialit të përpunimit. Për shkak të kësaj te çiftet e këtilla kontaktuese si 
trup i cili konsumohet gjithnjë paraqitet pyka prerëse gjegjësisht instrumentit prerës. Të gjithë 
materialet për instrumente megjithatë posedojnë vetinë që ti kundërvihen konsumit, d.m.th. 
kanë rezistencë të caktuar të konsumit. 

Me rezistencë të konsumit në të vërtetë nënkuptojmë marrëdhënien e punës së harxhuar (WF) 
nga forca e fërkimit në shndërrimin e trupit të konsumuar në produkte të konsumit dhe masë të 
produktit të konsumit (mF): 

 F

F

WR
m

=  

Rezistenca në konsum varet nga një varg faktorësh siç janë: kinematika e kontakteve, 
sipërfaqja e kontakteve, koeficienti i fërkimit, presioni dhe temperatura në sipërfaqet 
kontaktuese etj. Parametrat nga të cilët varet rezistenca në konsum për kohën e zgjatjes së 
kontaktit mund të kenë vlera të ndryshme varësisht nga vetitë fiziko-mekanike të trupave në 
kontakt, prandaj nga ky shkak del se rezistenca në konsum kështu e definuar është veti e 
ndryshuar e trupit i cili konsumohet. 

Për shkak të kësaj rezistenca në konsum te instrumentet prerëse definohet si aftësi e shprehur 
kuantitative e materialit që ti kundërvihet konsumit në kushtet konkrete të prerjes. Vlerësimi 
kuantitativ i rezistencës në konsum të instrumentit shprehet me derivatin e parë të funksionit 
të kohës (τ) sipas madhësisë së parametrave të konsumit të instrumentit (h), d.m.th. si: 

 





mmdh
dR min    

Që të caktohet në këtë mënyrë funksioni i rezistencës në konsum (R) duhet të njihet funksioni 
τ= τ(h) i cili sikurse funksioni i konsumit h=h(τ) fitohet me rrugë eksperimentale. Pra, procesi 
i konsumit të elementeve prerëse të instrumentit mund të përcillet në sistemin koordinativ  τ-h 
në vend të sistemit h- τ sikurse gjatë fitimit të lakoreve të konsumit (fig. 147). Lakorja e 
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këtillë e fituar eksperimentalisht τ-h sikurse lakorja e konsumit mund të përshkruhet me 
ndonjë nga funksionet: y=axu, y=aux, y=b+axu ose y=b+aux. 

 

 
Fig. 147. Lakorja e konsumit në sistemin koordinativ τ-h 

 

Më së shpeshti funksioni τ= τ(h) te instrumentet prerëse aproksimohet me dy parabola të 
formës: 
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Për procesin e konsumit të këtillë të definuar kështu funksioni i rezistencës në konsum do të 
ketë formën: 
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ku janë: a=z1c1; b=z2c3; x=z1-1; y=z2-1 

 

Interpretimi grafik i funksionit të rezistencës në konsum R për procesin e dhënë të zhvillimit 
të procesit të konsumit është paraqitur në fig. 148. 
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Fig. 148. Funksioni i rezistencës në konsumin e instrumentit 

Nga fig. 148 shihet që rezistenca në konsum e instrumentit prerës rritet nga vetë fillimi e deri 
në mbarim të fazës së parë të konsumit (deri në arritjen e madhësisë së konsumit h1). Pas kësaj 
(gjatë fazës së dytë të konsumit) rezistenca në konsum bie deri në madhësinë kritike në 
mbarim të fazës së dytë pas së cilës fillon shkatërrimi i shpejtë i instrumentit. 

Kuptohet që për aproksimim të ndryshëm të funksionit τ= τ(h) edhe forma e funksionit të 
rezistencës në konsum do të jetë e ndryshme. 

Hulumtimet e shumta kanë treguar që ligjshmëria e ndryshimit të rezistencës në konsum (R) 
nga shpejtësia e prerjes (V) është analoge me ndryshimin e qëndrueshmërisë së instrumentit 
(T) nga shpejtësia e prerjes. Karakteri i varësive është jo linearë dhe mund të aproksimohet me 
funksionin analitik të formës: 

 R = a · Vb · e-cv 

ku janë: a, b dhe c koeficiente të cilët mund të caktohen në bazë të hulumtimeve 
eksperimentale. 

Forma e varësisë së këtillë gjatë përpunimit të çelikut zakonisht është e tillë që ka ekstremum 
(fig. 149) ndërsa gjatë përpunimit të hekurit të derdhur (varësisht nga lloji i materialit të 
instrumentit) mund të jetë me ekstremumin (lakorja a) ose monotone rënëse (lakorja b në fig. 
149b). 

 
Fig. 149. Varësia e rezistencës në konsum nga shpejtësia e prerjes a) gjatë përpunimit 

të çelikut, b) gjatë përpunimit të hekurit të derdhur 
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Shpejtësia e prerjes gjatë së cilës rezistenca në konsum do të jetë maksimale është përcaktuar 
me shprehjen: 

 

 
c
bVE   

 

Karakteristikë e kundërt e rezistencës në konsum është intensiteti i konsumit (I) dhe 
përcakton praktikisht rritjen e parametrave të konsumit me kohën e prerjes, d.m.th. shpejtësinë 
e rritjes së parametrave të konsumit (h) me kohën ndërsa definohet si derivati i parë i 
parametrit të konsumit sipas kohës së prerjes: 

 

 
d

dhI   

 

Për zhvillimin e procesit të konsumit i cili zakonisht përshkruhet në mënyrë matematikore për 
fazën e parë të konsumit me njërën parabolë e për tjetrën fazë me parabolën tjetër, funksioni i 
intensitetit të konsumit do të kishte formën:  
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ku janë: a = K1u1, b=K3u2, x=u1-1, y=u2-1 

 

Për formë karakteristike të lakores së konsumit të dhënë në fig. 143a funksioni i intensitetit të 
konsumit I=I(τ) do të ketë formën e dhënë në fig. 150a. Për rastin e aproksimimit të ndryshëm 
të lakoreve të konsumit forma e këtyre funksioneve mund të jetë edhe e ndryshme (fig. 150b). 

 
Fig. 150. Format karakteristike të funksionit të intensitetit të konsumit 
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Nga fig. 150 qartë shihet që intensiteti i konsumit është më i madh në vetë fillimin e prerjes e 
më i vogël në pikën ekstreme E e cila i përgjigjet fundit të fazës së parë dhe fillimit të fazës 
dytë. Rritja e shpejtë e intensitetit të konsumit gjatë fundit të fazës së dytë kushtëzon procesin 
e konsumit të prerjes në fazën e tretë. 

Forma e funksionit të intensitetit të konsumit I=I(τ) në rend të parë varet nga forma e lakores 
së konsumit, d.m.th. funksionit me të cilin ajo aproksimohet. 

Varësia e intensitetit të konsumit (I) nga shpejtësia e prerjes (V) ka karakter të njëjtë. Gjatë 
përpunimit të çelikut funksioni I=I(τ) ka ekstremum (fig. 151a) ndërsa gjatë përpunimit të 
hekurit të derdhur mund të jetë edhe monotone rritëse (fig. 151b). Ekstremumi i këtij 
funksioni i përgjigjet shpejtësisë (VE) për të cilën rezistenca në konsum R ka maksimum. 

 
Fig. 151. Varësia e intensitetit të konsumit të instrumentit nga shpejtësia e prerjes: a) gjatë 

përpunimit të çelikut, b) gjatë përpunimit të hekurit të derdhur 

 

 14.6. Natyra e procesit dhe mekanizmat e konsumit të instrumentit 

 

Kontakti i instrumentit prerës me materialin e përpunimit realizohet nëpër sipërfaqen e 
përparme dhe të prapme. Nëpër sipërfaqet kontaktuese paraqitet fërkimi në rrëshqitje në të 
cilat mund të aplikohen, në parim, të gjitha teoritë e fërkimit të rrëshqitjes pa marrë parasysh a 
realizohet ai në kushtet kur realizohet prerja pa pjesëmarrjen e mjeteve për ftohje dhe 
lubrifikim ose me to. Megjithatë, natyra e procesit të konsumit dhe ligjshmëritë të cilat 
mbizotërojnë te instrumentet prerëse nuk janë të studiuara mjaftë. Shkaku kryesor qëndron në 
atë që në kontakt të tehut prerës me materialin e përpunimit ndikojnë kushte shumë të 
ndërlikuara të cilat vërehen në vijim: 

 Kontakti i sipërfaqes së përparme dhe të prapme i pykës prerëse realizohet me sipërfaqe 
gjithnjë të reja të materialit të përpunimit edhe atë me shpejtësi relativisht të mëdha. 

 Presionet kontaktuese dhe temperaturat janë dukshëm të mëdha e me këtë mund të jenë 
të ndryshme. 
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 Edhe pranë përdorimit të mjeteve për ftohje dhe lubrifikim, rrëshqitja praktikisht 
realizohet në të thatë sepse është mundësia e vogël e depërtimit të mjeteve deri te sipërfaqet 
kontaktuese. 

Sot ekzistojnë shumë teori të zhvilluara të cilat tentojnë të sqarojnë natyrën e procesit të 
konsumit të çifteve kontaktuese siç janë p.sh.: teoria e konsumit abraziv, teoria e konsumit 
adeziv, teoria e konsumit në lodhje etj. Edhe pse këto teori kanë kontribuar shumë për 
sqarimin dhe kuptimin më të mirë dhe të afërt të procesit të konsumit te instrumentet prerëse, 
ende nuk kanë definuar plotësisht mekanizmat e konsumit. Konsumi i sipërfaqeve kontaktuese 
të instrumentit lajmërohet zakonisht si pasojë e më tepër mekanizma të konsumit intimitetet e 
të cilëve drejt për drejtë janë të varur nga kushtet e realizimit të kontakteve, gjegjësisht kushtet 
e prerjes të cilat i përcakton një numër i madh i faktorëve. Për shkak të kësaj shumë vështir 
është të formulohet një model matematik real dhe praktik i shfrytëzimit për përshkrimin e 
procesit të konsumit. Për shkak të proceseve të ndërlikuara dhe shumë faktorësh të konsumit 
ende mund të thuhet praktikisht vetëm për hipoteza me të cilat në mënyrë të caktuar sqarohet 
natyra dhe ligjshmëritë e procesit fizik të konsumit të instrumentit. Kryesisht ekzistojnë disa 
hipoteza për sqarimin e natyrës dhe shkakut të konsumit të instrumentit edhe atë:  

 hipoteza e natyrës mekanike të konsumit; 
 hipoteza e konsumit abraziv; 
 hipoteza e konsumit oksidues; 
 hipoteza e konsumit adeziv; 
 hipoteza e konsumit difuziv etj. 

 

 

 14.6.1 Hipoteza e konsumit mekanik të instrumenteve prerëse 

 

Mekanizmi i konsumit mekanik i instrumenteve prerëse sqarohet me atë që sipërfaqet 
kontaktuese të instrumentit dhe materialit të përpunimit janë gjithnjë të ashpra gjatë të cilës 
ngritjet (brigjet) shtypen ndërmjet veti. Duke pasur parasysh presionet e mëdha të cilat 
mbizotërojnë në sipërfaqet faktike kontaktuese (këto sipërfaqe janë shumë më të vogla nga ato 
nominale) gjatë lëvizjes relative –rrëshqitjes vjen deri te bartja e jorrafshinave, më parë në 
sipërfaqet kontaktuese të materialit të përpunimit, si material më i dobët kur një pjesë e jo 
rrafshinës deformohet fort dhe zhvendoset, me çka krijohet sipërfaqe e re kontaktuese më e 
rrafshët por edhe e forcuar (fig. 152a). Shtresa e këtillë e forcuar sipërfaqësore e materialit të 
përpunimit me praninë eventuale të karbiteve të krijuara, nitriteve ose papastërtive (oksidit të 
aluminit ose silicit) edhe më tej bën bartjen e jorrafshinave nga sipërfaqet kontaktuese të 
instrumentit. Gjatë lëvizjes së materialit të përpunuar nëpër sipërfaqet e instrumentit 
lajmërohen vende të caktuara në të cilat janë më të forta nga disa jorrafshina në instrument të 
cilat barten. Procesi i shkatërrimit të jorrafshinave në instrument nga ana e jorrafshinave në 
materialin e përpunuar paraqet praktikisht konsumin mekanik të instrumentit. 

Kjo hipotezë megjithatë nuk ka gjetur përkrahje të gjerë dhe vërtetim duke pasur parasysh që i 
jep pak rëndësi faktit se dallimet në fortësi dhe vetitë tjera mekanike të shtresave kontaktuese 
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janë të mëdha dhe është vështirë të sqarohet që materiali më i dobët do të bartë jo rrafshinat e 
më të fortit. 

 

 

 14.6.1.1. Hipoteza e konsumit abraziv të instrumentit 

 

Shtresat kontaktuese të reja të rrafshëta dhe të fortësuara në materialin e përpunuar, me 
prezencën eventuale të formimit të karbiteve të lira, nitritëve ose papastërtive të ndryshme, 
edhe më tutje mund të ndikojnë në mënyrë abrazive në jo rrafshinat e instrumentit dhe ti bartë 
ato. Gjatë kësaj shtesat e këtilla të forta në sipërfaqet e materialeve të përpunimit praktikisht 
realizojnë mikroprerje (fig. 152b). 

 

 
Fig. 152. Skema e konsumit abraziv 

 

Si pasojë e mikroprerjes në sipërfaqet kontaktuese të instrumentit prerës lajmërohen kanale të 
imta mikroskopike. 

Pranë veprimit të shtesave të ndryshme të forta të përfshira në materialin përpunues, në 
instrument, konsumi abraziv në kushte të caktuara të prerjes mund të sqarohet edhe me 
mikroprerjen nga pjesa e rritjes e cila krijohet në sipërfaqen e përparme të instrumentit dhe e 
cila në momentet e dhëna shkatërrohet ashtu që një pjesë e saj bartet me ashkël nëpër 
sipërfaqen e përparme të instrumentit ndërsa pjesa tjetër me sipërfaqen e prerjes. Pasi vetitë 
mekanike të rritjes mund të zmadhohen deri mbi vetitë mekanike të materialit të instrumentit 
(në rend të parë fortësia) atëherë pjesë të vogla të rritjes praktikisht në mënyrë abrazive do të 
veprojnë në instrument. 

Hipoteza e konsumit abraziv të instrumenteve prerëse në praktikë vërtetohet gjatë përpunimit 
të pjesëve të derdhura të cilat në sipërfaqe kanë kore (shtresë), përpunimit të copave me 
përpunim termik sipërfaqësor si dhe gjatë përpunimit të siluminit me përmbajtje të lartë të 
silicit si dhe të disa çeliqeve dhe masave plastike me përbërje të forta. Megjithatë, gjatë 
përpunimit të metaleve pa lidhje të forta kjo hipotezë nuk mund ta sqarojë natyrën fizike dhe 
intensitetin e konsumit të instrumentit. 
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Sa do të jetë pjesëmarrja e konsumit abraziv të instrumentit prerës varet nga një numër i madh 
i faktorëve e në radhë të parë nga marrëdhënia e fortësisë së instrumentit dhe materialit të 
përpunimit, gjeometria e sipërfaqeve kontaktuese të instrumentit dhe copës përpunuese, sasia 
e shtesave të forta në materialin e përpunimit, regjimit të prerjes etj. 

Duhet të thuhet se në koncentrimin e këtillë të konsumit abraziv kryesisht është e varur teoria 
fillestare e konsumit të instrumentit duke pasur parasysh që hipotezat të tjera nuk kanë qenë të 
zhvilluara as të vërtetuara në praktikë. 

 

 

14.6.2. Hipoteza e konsumit oksidues të instrumentit 

 

Procesi i prerjes realizohet në midisin të cilin zakonisht e plotëson mjeti për ftohje dhe 
lubrifikim ose ajri. Oksigjeni i cili është prezent në atë midis hyn në reaksion kimik me 
elemente të caktuara kimike prezente në shtresën sipërfaqësore të materialit të instrumentit 
gjatë së cilës krijohen oksidet. Oksidimi është më intensiv në temperatura më të larta (sidomos 
mbi 700÷800 oC), të cilat zakonisht janë prezentë në proceset përpunuese. Oksidet e krijuara 
janë më pak rezistues (fortësia e tyre, të themi te metalet e forta, mund të jetë edhe disa 
dhjetëra herë më i vogël nga fortësia e materialit të instrumentit) prandaj lehtë sillen si 
produkte të konsumit. 

Me aplikimin e metodave moderne të studimeve të produkteve të konsumit të instrumenteve 
prerëse është konstatuar që përmbajtja e oksideve në produktet e konsumit është shumë i 
madh që e vërteton këtë hipotezë. Është vërtetuar se pjesëmarrja e oksideve është e shprehur 
sidomos te produktet e konsumit të instrumentit nga metali i fortë edhe atë sidomos te 
njëkarbitore ndërsa te dykarbitore më pak. 

Në qoftë se procesi i prerjes zhvillohet në atmosferë të mbrojtur të gazrave inerte (të themi 
argonit, azotit ose heliumit) kur prezenca e oksigjenit mungon, nuk do të kemi konsum të 
oksiduar me çka mund të zvogëlohet intensiteti i përgjithshëm i konsumit të instrumentit. 

 

 

14.6.3. Hipoteza e konsumit adeziv të instrumentit 

 

Zhvillimi i metodave bashkëkohore të studimeve të mekanizmave të konsumit të instrumentit 
siç është metoda e analizës mikro rendgenoskopike e cila bazohet në zbatimin e mikroskopit 
elektronik, ka vërtetuar hipotezën mbi konsumin adeziv të instrumentit. Pra, me aplikimin e 
kësaj metode zbulohet prezenca e produkteve të konsumit të materialit të instrumentit në anën 
e ashklës e cila rrëshqet nëpër sipërfaqen e përparme të instrumentit dhe në sipërfaqen e 
përpunuar. 
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Prezenca e thërrmijave të materialit të instrumentit në sipërfaqen e ashklave dhe sipërfaqes së 
përpunuar të copës përpunuese sqarohet në mënyrën vijuese: Sipërfaqet kontaktuese të 
materialit të përpunimit dhe instrumentit prerës kanë mikro jorrafshina të caktuara nëpër të 
cilat realizohet kontakti. Pasi që sipërfaqja faktike kontaktuese është shumë e vogël nga ajo 
normale (edhe deri 100 herë) atëherë edhe presionet e vërteta kontaktuese në to do të jenë 
shumë të mëdha. Presionet e këtilla të larta shkaktojnë deformime plastike të forta lokale ku 
vjen deri te afrimi i fortë i kristaleve të materialit të instrumentit dhe materialit të përpunuar 
(edhe deri në disa angstreme) dhe ku veprojnë forcat adezive të molekulave fqinje. Në këto 
sisteme praktikisht vjen deri te lidhjet e forta metalike gjegjësisht lidhjeve mikro të salduara. 
Krijimi i lidhjeve të këtilla shpejtohet me prezencën temperaturave të larta të cilat zakonisht 
mbizotërojnë gjatë prerjes ndërsa periudha e krijimit të tyre është tepër e shkurtër. 

Për shkak të lëvizjes së sipërfaqeve kontaktuese këto lidhje shkëputen për shkak të tensioneve 
lëvizëse. Shkëputja e lidhjes zakonisht ndodh në vendet më të dobëta në materialin e 
përpunimit kur thërrmijat e lidhjes mbeten të ngjitura në sipërfaqen e instrumentit dhe 
veprojnë ngjashëm sikurse pjesë të rritjes. Megjithatë, shkëputja e lidhjeve mund të krijohet 
edhe në pjesën e materialit të instrumentit (për shkak të anizotropisë së materialit në disa 
mikrofona mund të themi, ose prezenca e mikro plasaritjeve ose mikro boshllëqeve) ashtu që 
praktikisht do të kemi bartjen e materialit të instrumentit në materialin e përpunimit, 
gjegjësisht dukurinë e konsumit adeziv. Sasi e materialit të bartur kështu nga sipërfaqet 
kontaktuese të instrumentit varet nga shumë faktorë siç janë: vetitë mekanike të materialit të 
instrumentit, temperatura e prerjes, raporti i ngurtësisë së materialit të instrumentit dhe copës 
përpunuese, llojit të mjeteve për ftohje dhe lubrifikim etj. 

Hulumtimet kanë treguar që konsumi adeziv është më intensiv te instrumentet nga çeliku 
shpejtprerës se sa të themi te instrumentet nga metali i fortë te të cilët karbitet e titanit (TiC) 
dhe tantalit (TaC) i ofrojnë rezistencë të madhe konsumit adeziv. 

Prania e konsumit adeziv në rend të parë varet nga kushtet e realizimit të kontakteve ndërmjet 
instrumentit dhe materialit të përpunuar. Ky konsum është i shprehur sidomos gjatë 
përpunimit me shpejtësi të vogla të prerjes siç është rasti te frezimi ose përshkimi. 

 

 

14.6.4. Hipoteza e konsumit difuziv të instrumentit 

 

Kur dy materiale ndodhen në kontakt nën ndikimin e presionit të lartë dhe temperaturës vjen 
deri te i ashtuquajturi procesi difuziv kur krijohet transferimi i atomeve në shtresat 
kontaktuese. Kjo paraqitet në procesin e prerjes në sipërfaqet kontaktuese të instrumentit dhe 
materialit të përpunimit ku atomet e disa elementeve difuzojnë nga instrumentit në ashkël dhe 
copë përpunuese dhe anasjelltas. 

Nga shtresat kontaktuese të instrumentit difuzojnë komponentet kryesore të materialit të 
instrumentit në materialin e copës përpunuese por po ashtu edhe sekondaret, që në fund sjellin 
deri te ndryshimi i strukturës dhe vetive mekanike të atyre shtresave. Gjatë difuzionit të 
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komponentëve kryesore dhe sekondare të materialit të instrumentit në materialin e përpunimit 
vjen deri te konsumi më intensiv i instrumentit nga dy shkaqe. Nga njëra anë zvogëlohet 
rezistenca në konsum e shtresave sipërfaqësore të instrumentit për shkak të varfërimit të atyre 
komponentëve (mund të themi gjatë difuzionit të kobaltit nga metali i fortë dobësohet lidhja 
ndërmjet karbitit) e nga ana tjetër pasurimi i shtresave në materialin e përpunimit me elemente 
të cilat kanë difuzuar ashtu që ata bëhen të fortë dhe të qëndrueshëm e me vetë këtë 
intensifikojnë lloje të tjera të konsumit si p.sh. konsumin abraziv. 

Procesi i tillë i transferimit të atomeve nga instrumenti në materialin përpunues paraqet bartjen 
e materialit, d.m.th. konsum. Njëkohësisht mund të thuhet që edhe difuzimi i atomeve të 
elementeve të caktuar me materialin e përpunimit në instrument mund të vijë deri te ndërrimi i 
vetive fizike të shtresave sipërfaqësore dhe intensitetit më të madh të konsumit. Në kushte 
reale të prerjes zakonisht është dominues difuzioni vetëm në njërin nga këto drejtime 
(zakonisht prej instrumentit kah materiali i përpunimit). Hipoteza e këtillë mbi konsumin 
difuziv të instrumenteve prerëse, edhe pranë metodave të zhvilluara dhe mjeteve hulumtuese, 
nuk është vërtetuar plotësisht edhe pse në kohë të fundit ekzistenca e këtyre proceseve 
vërtetohet në bazë të mikrofotografive të fituara me hulumtimin e sipërfaqeve kontaktuese. 

Procesi i difuzionit është më intensiv në temperatura më të larta prandaj me këtë ky 
mekanizëm i konsumit është më prezent te përpunimi me shpejtësi më të mëdha të prerjes 
edhe atë te instrumentet nga metali i fortë. Afiniteti kimik i materialit ndaj difuzionit në këtë 
proces luan rol të rëndësishëm. Disa elemente kanë afinitet më të vogël e të tjerët më të madh, 
d.m.th. shpejtësi të difuzimit. Shpejtësi më të madhe të difuzimit mund të themi ka karboni e 
më të vogël volframi, kobalti dhe titani. 

 

 

14.7. Metodat e matjes së parametrave të konsumit 

 

Njohja e proceseve tribologjike të cilat sillen në sipërfaqet kontaktuese të instrumenteve 
prerëse si dhe ligjshmërive të cilat mbizotërojnë në to është me rëndësi të madhe. Për 
vërtetimin e karakteristikave themelore tribologjike të instrumenteve prerëse, sidomos ligjit të 
konsumit të instrumentit (lakores së konsumit, intensitetit të konsumit dhe rezistencës së 
konsumit) të cilat janë të domosdoshme para së gjithash për përcaktimin e kriterit të konsumit 
të instrumentit, me rëndësi është përcjellja e zhvillimit të disa parametrave të konsumit, 
d.m.th. matja e tyre. Në atë rast sot është zhvilluar numër i madh i metodave dhe teknikave 
përkatëse matëse. 

Të gjitha metodat e zhvilluara të matjes së parametrave të konsumit mund të klasifikohen në 
mënyra të ndryshme (sipas parametrave të cilat maten, sipas parimit të matjes gjegjësisht 
parimit të punës së dhënësit, sipas asaj se a maten parametrat në mënyrë direkte apo indirekte, 
sipas asaj se a maten parametrat në çaste të caktuara kohore ose permanente etj.). Megjithatë 
ndarja themelore mund të realizohet në metodat të cilat procesi i prerjes duhet patjetër të 
ndërpritet për shkak të matjeve (metoda të ndërprera ose jashtë procesore) dhe metoda me të 
cilat matja bëhet pa ndërprerje të procesit të prerjes. Grupi i parë i metodave ka të metë 
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themelore atë se duhet patjetër të ndërpritet procesi i prerjes që të mund të matet madhësia e 
parametrit të caktuar të konsumit në çastin e caktuar. Ndërprerja e procesit të prerjes gjatë 
kësaj mund ti ndryshojë kushtet e prerjes dhe rrjedhjen e procesit të konsumit ashtu që nuk 
fitohen të dhënat e sakta dhe bindëse të matjeve. Për matje të këtilla shfrytëzohen metoda 
klasike të matjeve dhe pajisjet matëse (zakonisht mikroskopi për instrumente) të cilat nuk 
përmbushin nevojat e sistemeve përpunuese bashkëkohore (sistemet me drejtim adaptiv, 
sistemet e përpunimit me drejtim numerik etj.) ku kërkohet përcjellje kontinuale e procesit të 
konsumit pa ndërprerjen e procesit. Nga këto shkaqe në kohë të fundit janë zhvilluar të 
ashtuquajturit dhënësit e ndryshëm procesor të konsumit të cilët mundësojnë drejtimin e 
proceseve të konsumit, optimizmin e procesit përpunues nga aspekti i rritjes së prodhimit dhe 
ekonomicitetit, mbajtjes së nivelit të kualitetit si dhe automatizimin e plotë të proceseve 
përpunuese. 

Deri te informata e madhësisë së konsumit dhe ligjit të konsumit arrihet me matje direkte të 
parametrave të caktuar të konsumit ose me matjen e disa karakteristikave të tjera të gjendjes së 
procesit përpunues të cilat me parametrat e konsumit janë në korrelacion të caktuar. Kështu 
edhe metodat e matjes mund të ndahen në direkte dhe indirekte (fig. 153). 

Matja direkte e parametrave të konsumit zakonisht është shumë e vështirësuar prandaj gjithnjë 
e më tepër i iket matjes direkte te e cila parimet dhe teknikat matëse janë relativisht të 
thjeshta. Nga metodat direkte kryesisht shfrytëzohen metodat mikroskopike dhe radioaktive. 

Matja indirekte e parametrave të konsumit mundëson pranë të tjerash që informatat e 
konsumit të instrumentit të fitohen pa ndërprerë si dhe të mund të regjistrohen ndryshimet e 
shpejta të gjendjes në instrument (kërcitja momentale në instrument, shkatërrimi i tehut prerës 
etj.). E metë e madhe e metodave indirekte të matjes është megjithatë në atë që në informatat 
për madhësitë e matura kemi përmbajtje dhe ndikim të faktorëve të tjerë e jo vetëm të faktorit 
të konsumit, çka mund të vështirësojë vendosjen e korrelacioneve të drejta dhe të sakta 
ndërmjet madhësisë së matur dhe parametrit të konsumit. 

Te metodat indirekte të matjes informatat e konsumit të instrumenteve prerëse mund të fitohen 
me përcjelljen e dukurive në zonën e prerjes (madhësive të caktuara mekanike ose 
termodinamike) ose pra me përcjelljen e ndryshimeve në copën përpunuese (ashpërsisë, masës 
etj.). 
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Fig. 153. Metodat e matjes së parametrave të konsumit 

 

 

14.7.1. Metodat e matjeve direkte të parametrave të konsumit 

 

Matja e parametrit përkatës të konsumit për formimin e lakoreve të konsumit dhe përcjellja e 
proceseve tribologjike në elementet prerëse të instrumentit me kohën e prerjes duke aplikuar 
metodat bashkëkohore bazohet në prerjen reciproke dhe matjen e parametrave të konsumit (te 
metodat mikroskopike) ose radioaktivitetit të instrumentit dhe matjes së kohëpaskohshme të 
parametrave të konsumit (te metodat radioaktive). 

 

14. 7.1.1.  Metodat mikroskopike të matjeve 

 

Matja e parametrave të kraterit në sipërfaqen e përparme të instrumentit si dhe matja e 
gjerësisë së brezit të konsumit (h) në sipërfaqen e prapme dhe formimi i lakoreve të konsumit     
(fig. 154) është njëra nga metodat më të shpeshta dhe më të zbatuara të përcjelljes së konsumit 
të instrumenteve prerëse. Matja realizohet pas periudhës së caktuar të prerjes (zakonisht pas 
2÷5 minutave) në mikroskopët matës me zmadhim së paku 20 herë (mikroskopi për 
instrumente ose universal). Pas periudhës së caktuar të prerjes instrumenti hiqet dhe vendoset 
në mbajtësin e posaçëm të përgatitur gjegjësisht mbështetës në tavolinën e mikroskopit ku 
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bëhet matja (zakonisht në saktësinë deri 0,01 mm). Rezultati i matjes bartet në listën e matjeve 
ndërsa instrumenti përsëri kthehet në proces të prerjes. Ky cikël përsëritet derisa instrumenti të 
konsumohet plotësisht. Në bazë të rezultateve të matjeve të futura në listën e matjes ku përveç 
madhësisë së parametrave të konsumit shtihet edhe e dhëna mbi kohën e prerjes e cila matet 
me kronometër ose llogaritet në bazë të madhësive kinematike të lëvizjes së copës përpunuese 
dhe instrumentit (shpejtësisë së prerjes dhe shpejtësisë së lëvizjes ndihmëse) konstruktohet 
lakorja e konsumit e më vonë përcaktohen karakteristikat e nevojshme tribologjike. 

 

 
Fig. 154. Lakoret e konsumit të fituara në mënyrë eksperimentale 

për parametra të ndryshëm të konsumit 

 

Për përcjelljen dhe definimin e intensitetit të konsumit të elementeve prerëse të instrumentit 
mund të shfrytëzohet cili do qoftë parametër i konsumit. Megjithatë, forma dhe pozita e 
lakoreve të konsumit në sistemin koordinativ përkatës nuk do të jetë e njëjtë (fig. 154). 
Parametër më i shqyrtuar dhe më i matur i konsumit te të gjithë llojet e instrumenteve prerëse 
është gjerësia e brezit të konsumit në sipërfaqen e prapme të instrumentit. Kjo është për shkak 
se ndryshimi i parametrave të tjerë është relativisht i vogël dhe nuk është e përshtatshme për 
regjistrim. Përveç kësaj, ndërmjet këtij parametri dhe parametrave me të cilat mund të përcillet 
gjendja e procesit përpunues si dhe karakteristikave dalëse të procesit (saktësia, ashpërsia, etj.) 
lehtë mund të konstatohet lidhja e korrelacionit të caktuar. 

Katrori i brezit të konsumit nëpër sipërfaqen e prapme nuk është paralel me tehun prerës të 
instrumentit (fig. 139) ashtu që madhësia e gjerësisë së  brezit të konsumit e me këtë edhe 
pozita e lakoreve të konsumit varet nga vendet e matjes përgjatë tehut prerës. 

Përcjellja e karakteristikave tribologjike të instrumenteve prerëse me matjen e parametrave të 
konsumit me metodën mikroskopike është proces i qëndrueshëm i cili kërkon harxhime 
materiale të mëdha, energji dhe resurse të tjera. Përveç kësaj, me një instrument pa rimprehje 
është e mundur të formohet vetëm një lakore e konsumit. Kjo d.m.th. që analiza e ndikimeve 
të numrit më të madh të faktorëve kërkon ose shfrytëzimin e numrit më të madh të 
instrumenteve ose rimprehjen e instrumentit tani të shfrytëzuar. Njëkohësisht, shfrytëzimi i 
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instrumenteve të rij ose të rimprehur mund të shkaktojë gabime të caktuara të lidhura me 
kualitetin e përpunuar të instrumentit gjegjësisht kualitetin e regjenerimit. Pranë gjithë kësaj 
duhet të shtohet ndikimin e ndërprerjes së shpeshtë të procesit të prerjes i cili gjithashtu 
shprehet në vlerat e parametrave të konsumit. 

 

 

14.7.1.2. Metodat radioaktive të matjeve 

 

Esenca e metodës radioaktive bazohet në atë që bëhet rrezatimi i shtresave të holla 
sipërfaqësore të pykës prerëse e cila konsumohet gjatë prerjes e pastaj të përcillet ndryshimi i 
radioaktivitetit të atyre shtresave i cili do të zvogëlohet duke pasur parasysh se do të bartet 
masë e caktuar e materialit të përmendur ose matet radioaktiviteti i ashklave i cili do të rritet 
duke pasur parasysh që gjatë konsumit grimca të materialit nga sipërfaqja e përparme e 
instrumentit barten me ashklën. Gjatë kësaj, ndërmjet rënies së radioaktivitetit të shtresave të 
rrezatuara (ose rritjes së radioaktivitetit të ashklave) dhe rritjes së vlerave të parametrave të 
konsumit (të drejtëzës, të vëllimit dhe të masës) ekziston korrelacion i ngushtë. 

Rrezatimi i masës së caktuar të shtresave sipërfaqësore të pykës prerëse realizohet në 
Ciklotron me bombardimin e sipërfaqeve me grimca të rënda (me protone, deuterone ose me          
α-grimca). Gjatë bombardimit të një pjese të sipërfaqes së prapme të pykës prerëse me grimca 
të rënda shkaktohen procese nukleare deri në thellësi të caktuar, d.m.th. procese të cilat 
sigurojnë krijimin e shtresës së rrezatuar me trashësi 0,2÷0,3 mm me radioaktivitet specifik të 
madh, derisa radioaktiviteti i përgjithshëm është shumë i vogël. Në instrument me rrezatim 
fitohen izotopet (të themi izotopet e volframit –185, kobaltit –60, etj.) me periudhë mjaftë të 
gjatë të shkatërrimit. Thellësia e shtresës së rrezatuar varet nga energjia e tufës së grimcave të 
rënda dhe llojit të grimcave me të cilat bombardohet ndërsa zgjidhet në varësi të madhësisë së 
konsumit të instrumentit. Gjatë formimit të shtresës së rrezatuar duhet të kihet kujdes të fitohet 
varësi lineare e radioaktivitetit të shtresës së rrezatuar dhe thellësisë së shtresës duke pasur 
parasysh se radioaktiviteti specifik i masës së rrezatuar të materialit ndryshon sipas thellësisë 
çka mund të jetë edhe pengesë e caktuar për matje të saktë. Me zgjedhjen e kushteve përkatëse 
të rrezatimit deri diku mund të sigurohet përafërsisht radioaktivitet specifik konstant deri në 
thellësinë në të cilën instrumentet konsumohen. Varësia e radioaktivitetit specifik nga 
trashësia e shtresës së rrezatuar për dy lloje të instrumentit është treguar në fig. 155 ku shihet 
që ai është linear vetëm deri në thellësi të caktuar. 
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Fig. 155 Radioaktivitetet specifike në funksion të trashësisë së shtresës së rrezatuar: 

 a) për çelik shpejtprerës, b) për metale të forta 

 

Metodologjia e matjeve bazohet në atë që më parë në kohëzgjatje prej dhjetë minutash bëhet 
matja e radioaktivitetit të instrumentit ashtu që gabimi i matjeve të jetë sa më i vogël. Matja e 
radioaktivitetit bëhet në pajisjen përkatëse për matje radioaktive. 

Duke pasur parasysh që radioaktiviteti i instrumentit bie me kohën gjatë hulumtimeve më të 
gjata duhet patjetër të bëhet korrigjimi i rezultateve të matjes së radioaktivitetit sipas lakores 
së rënies natyrale të radioaktivitetit me kohën e cila vërtetohet para matjeve kur vërtetohet 
faktori korrigjues i cili caktohet sipas shprehjes: 

iK el t=   

ku është: τi [min] – koha e kaluar nga fillimi i matjes. 

Kësi lloj i korrekcionit nuk bëhet në qoftë se matjet kryhen brenda një dite duke pasur 
parasysh se rënia natyrale e radioaktivitetit është mjaftë e vogël prandaj në këtë rast merret 
Kn≈0. 

Matja e radioaktivitetit zakonisht bëhet një pas një pas 2÷3 minutash të prerjes deri te 
konsumimi, gjatë së cilës çdo herë konstant 10 minuta bëhet matja. 

Dallimi i radioaktivitetit të cilin e tregon kompleti i numëruesit (numëruesi i Gajgerit ose 
ndonjë tjetër) para (Ai-1) dhe pas periudhës së caktuar të prerjes (Ai) është proporcionale me 
peshën e masës së konsumit të instrumentit ΔG e me këtë edhe vlerat e parametrit përkatës të 
konsumit, do të jenë:  

 

ΔA = Ai – Ai-1 = K · ΔG = f(h) 

 

Gjatë hulumtimeve bëhet edhe matja e përkohshme e gjerësisë së brezit të konsumit në 
mikroskop ashtu që të fitohet varësia funksionale e radioaktivitetit (A) dhe e gjerësisë së brezit 
të konsumit (h) (fig. 156). 
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Fig. 156. Varësia e radioaktivitetit të matur  

nga gjerësia e brezit të konsumit 

 

Pasi që radioaktiviteti i pjesës së rrezatuar të materialit të instrumentit është proporcional me 
masën mund të formohet varësia matematike e radioaktivitetit (A) dhe parametrit të konsumit 
(h), d.m.th. funksioni A=f(h). Është vërtetuar që këtë varësi më së miri e aproksimon 
funksioni i formës eksponenciale: 

ukh
o eAA   

ku janë: Ao, k dhe u – konstante dhe eksponente të lakores së bazhdarimit A=f(h) (më së 
shpeshti u=2). 

Nga ky relacion për vlera të njohura të eksponentëve k dhe u fitohen gjerësitë e brezit të 
konsumit në bazë të së cilave mund të caktohen karakteristikat e veçanta tribologjike të 
instrumentit prerës (rezistenca në konsum ose lakorja e konsumit) sipas shprehjes: 

u/1

i

o

i k
A
Aln

h


















  

Me aplikimin e metodës radiologjike është mundësuar që me një instrument mund të 
formohen numër më i madh i lakoreve të konsumit dhe të analizohet ndikimi i numrit më të 
madh të faktorëve në konsum të instrumentit. 

Aplikimi i metodës radioaktive megjithatë ka aplikim të kufizuar duke pasur parasysh që 
përmban rrezik të caktuar për vendin e punës dhe rrethinë nga rrezatimet e mundshme 
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radioaktive nga njëra anë (që kërkon masa të posaçme të mbrojtjes) dhe që veprimi i rrezatimit 
ende nuk siguron radioaktivitet përkatës, radioaktivitet të nevojshëm specifik gjatë 
radioaktivitetit të përgjithshëm relativisht të ulët të instrumentit. 

 

 

14.7.2. Metodat e matjes indirekte të parametrave të konsumit 

 

Është e njohur që gjatë zhvillimit të procesit të konsumit ndryshojnë karakteristikat e caktuara 
të procesit të përpunimit. Në qoftë se përcillen ndryshimet e disa sinjaleve të cilat emitohen 
nga disa njësi të sistemit të përpunimit dhe të cilat janë në korrelacion të caktuar me 
parametrat e konsumit të instrumentit, mund të arrihet deri të informata për madhësinë dhe 
intensitetin e konsumit. Përcjellja e procesit të konsumit përmes matjeve të sinjaleve të tilla 
(ndryshimi i forcave dhe momenteve të prerjes, temperaturave, vibrimeve, zhurmës, 
parametrave të kualitetit etj.) në rend të parë mundëson që në çdo çast të prerjes mund të 
vërehet shkalla e konsumit dhe të vlerësohet momenti i topitjes së instrumentit. 

Ndryshimet e disa sinjaleve ose karakteristikave mund të përcillen ose në copën përpunuese 
ose në zonën e prerjes prandaj edhe metodat e matjeve mund të ndahen ashtu. 

 

 

           14.7.2.1. Matja e konsumit përmes ndryshimeve në copën përpunuese 

 

Dihet se disa karakteristika të sipërfaqes së përpunuar ndryshojnë me shkallën e konsumit të 
instrumentit, në rend të parë me konsumin e sipërfaqes së prapme. Varësisht nga ajo se cila 
karakteristikë në sipërfaqen e përpunuar përcillet, edhe metodat e matjeve janë të ndryshme e 
specifika e tyre është në dhënësin i cili është i ndryshëm te matjet e karakteristikave të 
ndryshme. Gjatë kësaj përcillet ajo karakteristikë e cila me parametrat e konsumit qëndron në 
lidhje korrelacioni saktësisht të caktuar. 

Më së shpeshti gjatë procesit të prerjes përcillen ndryshimet e dimensioneve të sipërfaqes së 
përpunuar ose ndryshimet e parametrave të ashpërsisë për cilin qëllim janë zhvilluar dhënës të 
caktuar të cilët punojnë në parime të ndryshme. 

 

 

14.7.2.2 Metoda e matjes përmes ndryshimit të dimensioneve 

 

Me zhvillimin e procesit të konsumit (në rend të parë konsumit nëpër sipërfaqen e prapme) 
ndryshojnë edhe dimensionet e copës përpunuese. Te tornimi të themi, diametri i sipërfaqe së 
përpunuar do të jetë më i madh për madhësinë e konsumit radial. Gjatë arritjes së madhësisë 
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së caktuar të konsumit radial, e cila është caktuar me madhësinë e tolerancës së përpunimit të 
pjesës, procesin e prerjes duhet ndërprerë sipas kriterit teknologjik të qëndrueshmërisë së 
instrumentit. Pasi ndërmjet madhësive të dimensioneve të fituara dhe parametrave të konsumit 
ekziston varësi e caktuar direkte e saktë, me matje të madhësisë së dimensioneve mund të 
përcillet zhvillimi i parametrave të konsumit. Kjo metodë është aktuale sidomos te sistemet 
përpunuese me drejtim adaptiv ku gjatë procesit të prerjes mund të bëhen korrigjimet e 
nevojshme të pozitës së instrumentit në marrëdhënie me copën përpunuese. 

Për përcjelljen e ndryshimeve të dimensioneve janë zhvilluar më tepër dhënës të ndryshëm të 
cilët punojnë në parim pneumatik, optik, fotoelektrik, me ultratingull ose me tjetër parim. Në 
fig. 157 është dhënë skema parimore e këtyre dhënësve. 

 

 
 

Fig. 157. Skema e matjeve indirekte të konsumit të instrumentit 

përmes matjeve të dimensioneve të sipërfaqes së përpunuar 

 

 

14.7.2.3. Metoda e matjes përmes ndryshimit të parametrit të ashpërsisë 

 

Lidhja e parametrave të ashpërsisë (Ra, Rz, Rmax, ...) me rritjen e parametrit të konsumit është e 
vërtetuar me njohuri të shumta eksperimentale. Kështu p.sh., në fig. 158 është dhënë 
ndryshimi i parametrave Ra, Rz dhe Rmax në funksion të kohës së prerjes të fituar gjatë 
kushteve të caktuara të prerjes në torno, ku mund të konstatohet që madhësinë e ashpërsisë më 
mirë e ilustron zhvendosja aritmetike mesatare e profilit Ra pra me këtë është edhe parametër 
më i mirë për përcjelljen e zhvillimit të procesit të konsumit, prandaj për këtë arsye më tepër 
shfrytëzohet në operacionet prodhuese të përpunimit përfundimtarë. 
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Fig. 158. Ndryshimi i parametrave të ashpërsisë me kohën e prerjes 

 

Sipas kësaj metode si kriter i vlerësimit të konsumit, gjegjësisht topitjes së instrumentit, 
merret rritja e shpejtë e parametrave të ashpërsisë të cilët përcillen më së shpeshti me dhënës 
të ndryshëm optik të zhvilluar për këto qëllime. 

 

 

14.7.2.4. Matja e konsumit duke përcjellë  ndryshimet në zonën e prerjes 

 

Shumë hulumtime eksperimentale të realizuara nga ana e shumë autorëve kanë treguar që 
shumica e funksioneve me të cilat përshkruhet gjendja e procesit përpunues varet nga shkalla 
e konsumit të instrumentit prerës. Në rend të parë, ekziston korrelacion i caktuar ndërmjet 
rritjes së forcave dhe temperaturave të prerjes dhe madhësisë së konsumit të instrumentit që 
është shfrytëzuar për zhvillimin e metodave të matjeve indirekte të konsumit të instrumentit. 

Aplikimi i këtyre metodave megjithatë nënkupton se janë të njohura, paraprakisht të 
vërtetuara, varësitë e forcave të prerjes (Fi ) ose temperaturat e prerjes (θ) nga parametrat e 
konsumit të cilët mund të kenë formë lineare ose ndonjë formë tjetër varësisht nga kushtet 
konkrete të prerjes. 

Përparësitë e kësaj metode bazohen në atë që për matjen e forcave dhe temperaturave të 
prerjes tash më janë zhvilluar metoda dhe teknika matëse të caktuara. Për përcjelljen e 
ndryshimit të forcave të prerjes kryesisht shfrytëzohen dinamometrat me shirita matës – 
tenzometrat, ndërsa gjatë matjes së temperaturave shfrytëzohen termoelemente miniaturale të 
cilat gjejnë aplikim posaçërisht te sistemet përpunuese me drejtim adaptiv. 
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15.0  SHPEJTËSITË E LËVIZJES KRYESORE 
(SHPEJTËSITË E PRERJES) 

 
Lëvizja kryesore te të gjitha mënyrat e përpunimit me prerje karakterizohet me shpejtësinë me 
të cilën ajo realizohet, pa marrë parasysh se a e realizon instrumentit prerës ose copa 
përpunuese. Shpejtësia e realizimit të asaj lëvizje njëkohësisht paraqet shpejtësinë e depërtimit 
të pykës prerëse nëpër materialin përpunues dhe e quajmë shpejtësi të prerjes. 

Shpejtësia e prerjes (V) paraqet njërin nga parametrat themelorë të regjimit të prerjes nga 
madhësia e të cilës varen shumë si karakteristikat dalëse të procesit përpunues ashtu edhe 
karakteristikat e gjendjes së procesit. Nga madhësia e shpejtësisë së prerjes gjithashtu varet 
prodhueshmëria, ekonomiciteti dhe tregues të tjerë ekonomik të procesit të përpunimit. Nga 
këto shkaqe përcaktimit të madhësive të shpejtësisë së prerjes në kushtet konkrete të 
përpunimit i kushtohet rëndësi e madhe. 

 

 

15.1. Varësia ndërmjet e shpejtësisë së prerjes dhe  

qëndrueshmërisë së instrumentit 

 

Ndikimin themelor gati në të gjitha karakteristikat e procesit përpunues shpejtësia e prerjes e 
tregon përmes konsumit të instrumentit prerës, d.m.th. intensitetit të konsumit. Në kapitullin 
ku flitet për intensitetin e konsumit është vërtetuar se intensiteti i topitjes të instrumenteve 
prerëse zvogëlohet në fushën e shpejtësive më të vogla të prerjes që më vonë të rritet me 
rritjen e shpejtësisë. Gjithashtu në kapitullin ku sqarohen kriteret e topitjes të instrumenteve 
prerëse është treguar në fakt që për shpejtësi të ndryshme të prerjes fitohen pozita të ndryshme 
të lakoreve të konsumit (fig. 144). 

Në qoftë se gjatë përpunimit të çeliqeve konstruktive, të themi, përcillet zhvillimi i konsumit 
nëpër sipërfaqen e prapme të pykës prerëse përmes parametrit h i cili paraqet gjerësinë e brezit 
të konsumit, për shpejtësi të ndryshme të prerjes V1, V2, V3, ..., për kushte tjera të njëjta, në 
bazë të rezultateve të matjeve eksperimentale, mund të vizatohet familja e lakoreve të 
konsumit. Në fig. 159 janë treguar lakoret e konsumit të fituara gjatë përpunimit me shpejtësi 
të ndryshme, V1<V2<V3<V4<...<V9<V10. Një numër i madh i rezultateve eksperimentale 
tregojnë se gjatë përpunimit me shpejtësi diçka më të mëdha nga minimalja e cila mund të 
shfrytëzohet në prodhim (V1), intensiteti i konsumit të instrumentit prerës bien. Rënia e 
intensitetit të konsumit paraqitet gjithnjë deri te rritja e shpejtësisë së prerjes deri në ndonjë 
vlerë kritike (në këtë rast deri në shpejtësinë V3) kur përsëri fillon të rritet. 

Në qoftë se për vlerësimin e topitjes së instrumentit prerës aplikohet kriteri i konsumit të 
barabartë (hmax=const.) fitohen qëndrueshmëritë përkatëse të instrumentit T1, T2, T3, ..., T10. 
Për kriterin e konsumit optimal fitohen vlera të tjera të instrumentit T1′, T2′, T3′,..., T10′ të cilat 
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janë më të mëdha se të mëparshmet, d.m.th. do të jetë: T1′ > T1, T2′ > T2,..., T10′ > T10 (fig. 
159). 

 
Fig. 159. Lakoret e konsumit për shpejtësi të ndryshme të prerjes 

dhe kriteret e qëndrueshmërisë së instrumentit 

 

Nga fig. 159 vërehet se qëndrueshmëria më e madhe e instrumentit (T3) do të jetë gjatë prerjes 
me shpejtësi V3 (Tmax=T3) pa marrë parasysh kriterin e aplikuar të topitjes. Gjatë prerjes me 
shpejtësitë V1, V2, deri te shpejtësia V3 intensiteti i konsumit bien, ndërsa gjatë prerjes me 
shpejtësitë më të mëdha se V3, (V4, V5, V6), atëherë qëndrueshmëria  do të jetë më e madhe 
nga qëndrueshmëria T1, intensiteti i konsumit rritet. 

Në qoftë se në bazë të rezultateve eksperimentale vizatohet funksioni i varësisë së 
qëndrueshmërisë së instrumentit (T) nga shpejtësia e prerjes (V), për cilin do kriter të 
qëndrueshmërisë së instrumentit, fitohet lakorja e treguar në fig. 160. Vërehet se lakorja e 
varësisë nuk është monotone dhe ka ekstremum për shpejtësi të prerjes V3. Pasi që gjatë 
prerjes kërkohet arritja e prodhueshmërisë përkatëse, harxhime më të vogla të instrumentit, 
çmimi minimal i kushtimit etj., atëherë do të jetë racionale nëse prerja të realizohet me 
shpejtësi më të mëdha, d.m.th. me shpejtësi më të mëdha se V3. Nga këto shkaqe është 
interesant vetëm një pjesë djathtas nga shpejtësia V3, gjegjësisht prerja me shpejtësi Vi>V3. 
Për këtë fushë të shpejtësive të aplikuara të prerjes funksioni i varësive të qëndrueshmërisë së 
instrumentit (T) dhe shpejtësive të prerjes (V) mund të aproksimohet në mënyra të ndryshme. 
Duke u bazuar në ndërlikueshmërinë e varësive, në literaturë mund të gjinden forma të 
ndryshme të funksioneve me të cilat ajo përcaktohet. 
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Fig. 160. Forma e përgjithshme e varësive të shpejtësisë së prerjes 

nga qëndrueshmëria e instrumentit 

 

Ashtu G. N. Temçin-i ka propozuar modelin matematik të varësisë së qëndrueshmërisë së 
instrumentit prerës dhe shpejtësisë së prerjes në formën: 

 

t
m
1

max

maxt

CVT

TCT




  

 

e cila do tu përgjigjej instrumenteve të cilat prejnë në linjat automatike me shumë instrumente 
ku është në interes që të fitohet qëndrueshmëri sa më e madhe (Tmax-qëndrueshmëria 
maksimale e instrumentit, sipas fig. 160 i përgjigjet T3=Tmax). 

Një nga format e cila mund të gjendet në literaturë është: 

 

T=Ct · Vb · e-c·v 

 

ku janë: Ct, b, c – konstantet për kushte të caktuara të prerjes. 

Disa autorë kanë provuar që varësinë T-V ta shprehin përmes polinomeve të ndryshme 
trigonometrike. Megjithatë, është vërtetuar së varësia e qëndrueshmërisë së instrumentit (T) 
dhe shpejtësisë së prerjes (V) në fushën e aplikimit të shpejtësive të prerjes mund të 
aproksimohet mirë me funksionin eksponencial deri te e cila ka ardhur edhe Tejlori në 
formën: 
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z
t

V
CT   , gjegjësisht  mT

CV   

 

ku janë: m – eksponenti, (z=1/m); 

   C – koeficienti, vlerat e të cilit varen nga të gjithë faktorët dhe parametrat e prerjes për 
kushte konkrete të përpunimit përveç nga shpejtësia e prerjes. 

Vlerat e eksponentit m dhe konstantës C mund të gjinden në bazë të të dhënave 
eksperimentale me metoda analitike dhe grafoanalitike (kapitulli mbi forcat e prerjes). 

Varësia e këtillë hiperbolike sot shfrytëzohet në të shumtën e rasteve. Për përfitimin e varësisë 
së këtillë në kushte konkrete të prerjes megjithatë, duhet numër më i madh i eksperimenteve, 
d.m.th. numër më i madh i pikave eksperimentale (V1T1), (V2T2), ... (fig. 161a). Nëse ky 
funksion linearizohet, të themi me logaritmim: 

lnV = lnC – m · lnT 

në sistemin e dyfishtë koordinativ logaritmik lnV-lnT fitojmë vijë të drejtë (fig. 161b) për të 
cilën janë te nevojshme dy, gjegjësisht tri pika eksperimentale. Drejtëzat e këtilla janë të 
njohura me emrin T-V drejtëzat. Në këtë rast eksponenti m i cili tregon sa ndikon intensivisht 
shpejtësia e prerjes në qëndrueshmërinë e instrumentit dhe i cili varet kryesisht nga materiali i 
përpunuar dhe materiali i instrumentit, është i përcaktuar me tangjentën e këndit të pjerrësisë  
së drejtëzës T-V d.m.th. m=tgα. 

 
Fig. 161. Varësia e përgjithshme e shpejtësisë së prerjes nga qëndrueshmëria e instrumentit  

për kushte reale të prerjes në koordinata: a) të dekartit, b) logaritmike 

 

 

15.2. Varësia e shpejtësisë së prerjes nga faktorë të tjerë 

 

Varësia e përshkruar më herët e shpejtësisë së prerjes (V) dhe qëndrueshmërisë së instrumentit 
(T) do të vlejë për kriter të caktuar të qëndrueshmërisë së instrumentit prerës dhe për të gjitha 
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kushtet tjera të pandryshuara të prerjes (regjimi i caktuar i prerjes, gjeometria dhe materiali i 
instrumentit, mjeti për ftohje dhe lubrifikim, materiali i përpunimit etj.) të cilat e përcaktojnë 
madhësinë e konstantës C. 

Shumë eksperimente megjithatë, kanë treguar që për sigurimin e qëndrueshmërisë së dhënë të 
instrumenteve prerëse, e me vetë  këtë edhe në shpejtësinë e prerjes kanë ndikim edhe shumë 
faktorë të tjerë me të cilët janë përcaktuar kushtet e prerjes. Është treguar që prej të gjithë 
faktorëve ndikim më të madh shfaqin thellësia e prerjes (t), hapi (s) dhe fortësia e materialit të 
përpunuar (HB). Gjithashtu është treguar që këta parametra në mënyrë të parëndësishme ose 
aspak nuk ndikojnë në vlerën e eksponentit m, ashtu që në diagramin T-V për vlera të 
ndryshme të këtyre parametrave praktikisht fitohen vija paralele (fig. 162). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 162. T-V drejtëzat për thellësi të ndryshme të prerjes 

 

Varësia funksionale e shpejtësisë së prerjes vetëm të njërit nga këta parametra, të themi V=V(t), mund 
të fitohet në qoftë se në diagramin (fig. 162) për qëndrueshmërinë e caktuar të instrumentit T tërhiqet 
vertikalja, gjatë së cilës për vlera të ndryshme të parametrit t fitohen shpejtësitë përkatëse të prerjes V1, 
V2, ... në bazë të së cilave mund të konstruktohet lakorja e varësive V-t e cila në koordinatat 
logaritmike ka formën e vijës së drejtë (fig. 163). varësitë e këtilla mund të aproksimohem me 
hiperbola të formave: 

x
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t
CV  ; y
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Fig. 163. Varësia e shpejtësisë nga thellësia e prerjes  

në koordinatat logaritmike 

 

Varësitë funksionale të shpejtësisë së prerjes kështu të fituara nga faktorët kryesor të 
përpunimit t, s, HB, gjithashtu vlejnë për të gjitha kushtet tjera të pandryshueshme të prerjes. 
Kjo d.m.th. që në varësinë V=Ct/tx, hapi (s) dhe fortësia e materialit të përpunimit (HB) 
mbahen në nivel të caktuar ndërsa ndikimi i tyre është i përfshirë përmes konstantës Ct. 

Ndikimi i këtyre parametrave (t, s, HB) në konstantën C në shprehjen për shpejtësinë e prerjes 
V=C/Tm tani mund të ndahet dhe të jepet me relacionet: 
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 ; ys
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 ; zHB
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në të cilat koeficientët C/, C// dhe C/// tregojnë ndikimet e faktorëve të tjerë përveç 
qëndrueshmërisë së instrumentit T dhe parametrave t, s dhe HB. 

Shpeshherë shprehet kërkesa për vendosjen e varësive funksionale të shpejtësisë së prerjes 
(V), qëndrueshmërisë së instrumentit (T) dhe njërin nga parametrat t, s ose HB. Në ato raste 
varësitë funksionale kanë formën: 
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Varësia funksionale e pranuar e përgjithshme e shpejtësisë së prerjes (V) nga të gjithë faktorët 
ndikues është dhënë në formën: 
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ku koeficienti Kv përfshin ndikimin e të gjithë faktorëve të tjerë të cilët nuk janë të përfshirë 
në mënyrë eksplicite në shprehjen (si të themi T, t, s, HB) dhe të cilat shprehin ndikim të 
caktuar. Këtyre faktorëve u përgjigjen të themi vetitë e materialit të instrumentit, gjeometria e 
instrumentit, mjeti për ftohje dhe lubrifikim etj. 

Vlera e koeficientit KV përcaktohet me prodhimin e faktorëve ndikues të thjeshtësuar KVi si: 
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n

i
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1
321  

 

Konstanta CV dhe eksponentët m, x, y, z përcaktohen në bazë të rezultateve eksperimentale 
dhe zakonisht vlerat e tyre në literaturë janë dhënë për disa operacione të përpunimit dhe 
kushte të prerjes. 

 

 

15.3. Shpejtësitë e prerjes në operacionet e tornimit 

 

Te të gjitha operacionet e tornimit lëvizjen kryesore si lëvizje rrethore e realizon copa 
përpunuese. Vektori i shpejtësisë së prerjes në çdo pikë përgjatë tehut prerës do të jetë normal 
në të dhe njëkohësisht tangjencial me sipërfaqen e prerjes. Drejtimi i vektorit të shpejtësisë në 
çdo pikë përgjatë tehut prerës do të jetë i ndryshëm për këndet λ≠0 (fig. 29b dhe c) ndërsa 
është i njëjtë vetëm për λ=0 (fig. 29a). 

Intensitetet e shpejtësive të prerjes në çdo pikë përgjatë tehut prerës gjithashtu janë të 
ndryshëm. Shpejtësia më e vogël është në diametrin më të vogël të përpunimit (d) i cili i 
përgjigjet diametrit të sipërfaqes së përpunuar te tornimi gjatësor, gjegjësisht diametrit më të 
vogël te tornimi tërthor (fig. 3). Duke shkuar kah diametri më i madh shpejtësia e prerjes rritet 
e më e madhe është në diametrin (D) (diametri i sipërfaqes e cila përpunohet te tornimi 
gjatësorë, gjegjësisht diametri më i madh i përpunimit te tornimi tërthor). 

Duke pasur parasysh intensitetet e ndryshme të shpejtësive përgjatë tehut prerës, me shpejtësi 
të prerjes te tornimi nënkuptojmë madhësinë e shpejtësisë në diametrin më të madh (D) dhe 
është e caktuar me shprehjen: 

 








min
m

1000
nDV   

 

Në këtë mënyrë te tornimi gjatësorë nuk bëhet gabim i madh duke pasur parasysh se prerja 
zakonisht realizohet me thellësi relativisht të vogla në marrëdhënie me diametrin e përpunimit. 
Te përpunimi me thellësi të mëdha të prerjes, e posaçërisht te tornimi tërthorë, ndryshimi i 
diametrit e me këtë edhe shpejtësia është e konsiderueshme. Në ato raste për llogaritje të sakta 
për shpejtësi të prerjes mund të merret shpejtësia në diametrin mesatarë. 

Pasi që tornimi gati gjithnjë realizohet me numër konstant të rrotullimeve n kjo shprehje mund 
të shfrytëzohet për përcaktimin e saj në qoftë se paraprakisht për kushte të njohura të prerjes 
përcaktohet shpejtësia përkatëse e prerjes. 
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Siç është cekur më parë, varësia e shpejtësisë së prerjes dhe faktorëve prej të cilëve ajo varet 
mund të përshkruhet me formula të ndryshme. Megjithatë, për qëndrueshmëri të parashikuar 
të instrumentit prerës (T) shprehja e përgjithshme e pranuar për përcaktimin e shpejtësisë 
përkatëse të prerjes te tornimi e cila merr parasysh ndikimin e faktorëve relativ duket: 

 

Vyxm
V K

stT
CV 


  

 

 

Vlera e konstantës CV dhe eksponentëve m, x dhe y varen nga lloji i materialit të përpunimit 
dhe materialit të instrumentit ndërsa përcaktohen në mënyrë eksperimentale. Në Tabelën 29 
janë dhënë vlerat për CV, x, y dhe m. Këtu duhet të përmendet që gjatë tornimit tërthor (prerja 
dhe këputja) ndikimi i thellësisë së prerjes merret përmes konstantës CV ashtu që është tx=1, 
gjegjësisht x=0. 

Ndikimi i të gjithë faktorëve të tjerë, përveç thellësisë së prerjes (t) dhe hapit (s), është 
përfshirë përmes faktorit korrigjues KV i cili përcaktohet si prodhim i disa faktorëve korrigjues 
(KVi) me të cilat merret ndikimi i disa faktorëve relevant. 

 





n

i
VnVVVVViV KKKKKKK

1
4321  

 

Te autorë të ndryshëm numri i faktorëve KVi është i ndryshëm. Megjithatë, shumë hulumtime 
kanë treguar që në shpejtësinë e prerjes kryesisht ndikojnë: lloji i materialit të përpunimit, 
materiali i instrumentit prerës, gjeometria e instrumentit (χ, χ1, r), prerja e trupit të 
instrumentit, mjeti për ftohje dhe lubrifikim dhe kriteri i qëndrueshmërisë së instrumentit. 

Ndikimi i materialit të përpunimit merret përmes faktorit korrigjues KV1=KMV. Madhësitë të 
këtij faktori korrigjues varen nga qëndrueshmëria dhe fortësia e materialit të përpunuar dhe 
janë të dhëna në Tabelën 30. 

Përveç nga karakteristikat mekanike, shpejtësia e prerjes do të varet edhe nga kualiteti i copës 
përgatitore, d.m.th. gjendja e tij dhe mënyra e përfitimit. Për llogaritje më të sakta të 
koeficientit KMV të dhënë në Tabelën 30, duhet të shumëzohet me koeficientin Ks të dhëna në 
Tabelën 32 e i cili merr parasysh kualitetin e copës përgatitore. 

Varësisht nga materiali i pjesës prerëse fitohen edhe karakteristikat e tij të ndryshme 
tribologjike, në rend të parë qëndrueshmëria e instrumentit. Nga njëra anë gjatë përpunimit të 
materialit të njëjtë me instrumente nga materiali i ndryshëm fitojmë qëndrueshmëri të 
ndryshme, deri sa nga ana tjetër disa materiale mund të përpunohen vetëm me instrumente nga 
lloje të veçanta të materialit. Për përcaktimin e shpejtësisë përkatëse të prerjes ndikimi i 
instrumentit merret përmes faktorit korrigjues KV2=KiV vlerat e të cilit janë dhënë në Tabelën 



228 
 

33. Këto vlera u përgjigjen instrumenteve te të cilët në sipërfaqen e përparme është lënë kanal 
(fazetë) me kënd më të vogël të përparmë. Në qoftë se shfrytëzohen instrumentet pa kanal 
atëherë vlerat e dhëna të faktorit korrigjues KiV të instrumentet nga çeliku shpejtprerës rriten 
për 5%, ndërsa te instrumentet nga metali i fortë zvogëlohen për 5%. 

 

 

 

 

 

      

 

  Tabela 29. Vlerat e konstantës CV dhe eksponentëve m, x dhe y  

                        në shprehjen  për shpejtësinë e prerjes gjatë tornimit 

Materiali 

i 
përpunuar 

Operaci
oni 

i 
përpuni

mit 

Materi
ali 

i instr. 

Hap
i s 

mm 
/rr 

Këndi 
sulmu

es 

ndihm
ës 

Ft
o- 

hj
e 

Vlerat e konstanteve 

CV m x y 

Çeliku 

konstru- 

ktiv dhe 

çeliku 

i derdhur 

 

Rm=75kN/c
m2 

Prerja 
dhe 

gdhendja 

P20 
s<0.

3 

10 

- 

2.7
3 

0.2 
0.1
5 

0.2

S2 
s=0.
3-0.7 

2.2
7 

0.2 
0.1
5 

0.3
5 

(TM) 
s>0.

7 
2.2
1 

0.2 
0.1
5 

0.4
5 

P30 s<t 
0 

2.9
2 

0.1
8 

0.1
5 

0.3

S3 
(TM) 

s>t 
2.9
2 

0.1
8 

0.3 
0.1
5 

Ç. Sh-
p. 

s<0.
25 

10 + 

87.
5 

0.1
3 

0.2
5 

0.6
6 

s>0.
25 

56 
0.1
3 

0.2
5 

0.6
6 

 
s<0.

3 10 - 
530 0.2

4 

0.1
9 

0.3
7 

 s=0. 700 0.0 0.0
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3-0.7 8 8 

Prerja 
dhe 

këputja 

P30, S3 - - 47 0.2 - 0.8

Ç. Sh-
p. 

- - 

+ 

23.
3 

0.2
5 

- 
0.6
6 

Tornimi 

fazonik 
 - - 

22.
7 

0.3 - 0.5

Giza 

e  

hirtë 

(HB=190) 

Tornim i 

jashtëm 

gjatësor 

G2 

s<0.
4 

10 

- 

292 0.2 
0.1
5 

0.2

s>0.
4 

243 0.2 
0.1
5 

0.4

s<t 
0 

324 
0.2
8 

0.2 0.4

s>t 324  0.4 0.2

Ç. Sh-
p. 

s<0.
25 

10 
37 0.1 

0.1
5 

0.3

s>0.
25 

35 0.1 
0.1
5 

0.4

Qerami
ka 

s<0.
5 

10 
1,5
60 

0.4
3 

0.2 0.2

Prerja 
dhe 

gdhendja 

G1, H2 - - 
68.
5 

0.2 - 0.4

Ç. Sh-
p. 

- - 
22.
5 

0.1
5 

- 0.4

Metalet e 

lehta 

(HB=100-
140) 

Prerja 
dhe 

gdhendja 

Ç. Sh-
p. 

s<0.
2 

10 

238 
0.2
3 

0.1
2 

0.2
5 

s>0.
2 

161 
0.2
3 

0.1
2 

0.5
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Tabela 30. Vlerat e faktorit korrigjues KMV për disa materiale të përpunuar 

Materiali 

i përpunimit 

Materiali i instrumentit 

Metali i fortë dhe pllakat nga 
qeramika 

Çeliku nga 
bronza 

Tipi i 
instrumentit Koeficienti Koeficienti 

Çeliku 
karbonik 

i lidhur dhe 
çeliku 

konstruktiv 

P30, P20, S2, 
S3 

Qeramika 
m

MV R
K 75

  
n

m
M

*
MV R

75CK 







  

Alumini dhe 

 lidhjet e tij 
- -  

Giza e hirtë 
H2, G2 

Qeramika 

25.1

MV HB
190K 






  

7.1

MV HB
190K 






  

Bronzi - - 
7.1

MV HB
190K 






  

 

* Vlerat e konstantës CM dhe eksponentëve n për çeliqe të ndryshëm me Rm=75 kN/cm2 dhe 
materiale të tjera janë dhënë në Tabelën 31. 

 

   

   Tabela 31. Vlerat e konstantës CM dhe eksponentëve n në shprehjet  

për faktorin korrigjues KMV të dhënë në tabelën 30 

MATERIALI I PËRPUNUAR CM n 

Çeliku karbonik 1 

1.75Çeliku për automate 1.2 

Çeliqet me Ni 1 

Çeliqet me Cr – Ni  0.9 1.5 

Çeliqet karbonike me C>0.6%, Cr, Cr-Ni, çeliqet 0.8 1.75
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me W 

Cr-Mo, Cr-Ni-Mo dhe çeliqet e ngjashëm 0.7 1.25

Çeliqet për instrumente 0.6 1.25

Alumini 
Rm= 7÷16 (kN/cm2) 6 

0 

Rm=17÷22 (kN/cm2) 5 

Duralumini 

Rm=20÷30 (kN/cm2) 6 

Rm=31÷40 (kN/cm2) 5 

Rm=41÷50 (kN/cm2) 4 

Silumini dhe 
lidhjet e aluminit 

Rm=10÷20 (kN/cm2) 5 

Rm=21÷30 (kN/cm2) 4 

 

 

Tabela 32. Vlerat e koeficientit Ks 

MATERIALI 

I 
INSTRUMENTIT 

KUALITETI I COPËS PËRGATITORE 

Metali i fortë 

Çeliku 
shpejtprerës 

Qeramika 

Pa 
korë

Me korë 

I farkëtuar 
dhe i 

tërhequr 

Çeliku dhe giza e 
hirtë Lidhjet 

e 
bakrit I 

thjeshtë 
I fortë 

1 0.8÷0.9 0.7÷0.8 0.5÷0.6 0.9 

 

  Tabela 33. Vlerat e faktorit korrigjues KiV 

Fak. 
korr
igj. 

Çeliqet 
shpejtprerëse 

Metalet e forta 
Metalet e forta të 

tërhequra 

Č 
68
80 

Č 
76
80 

Č 
69
80 

P
3
0 

P
2
0 

P
1
0 

P
0
1 

K
4
0 

K
3
0 

K
0
1 

T
i
N 

F
H
N 

Ti
C 

Cr
O2 

KiV 1 
1.
1 

1.
2 

0.
7 

0.
8
5 

1 
1.
5 

1 
1.
1 

1.
3
2 

1 
0.
92 

0.
6
8 

0.
7 
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Në shpejtësinë e prerjes me të cilën arrihet qëndrueshmëri e caktuar e instrumentit prerës 
ndikojnë edhe parametrat gjeometrik të pjesës prerëse të instrumentit. Kështu mund të themi 
me këndin e rritur të prerjes δ rritet ngarkesa në instrument e me këtë edhe nxehtësia e 
gjeneruar. Nga ana tjetër, për kënde të vogla δ krijohet thyerja e kohëpaskohshme dhe kërcitja 
e tehut prerës. Nga këto shkaqe duhet që këndi i përparmë γ të zgjidhet në kufi të caktuar 
varësisht nga materiali i instrumentit dhe materialit të përpunimit. Gjithashtu është vërtetuar 
që me zvogëlimin e këndit të përparmë γ rriten amplitudat e vibrimeve çka kushtëzon rënien e 
qëndrueshmërisë së instrumentit. 

Gjithashtu me zvogëlimin e këndit sulmues χ rritet gjatësia e tehut prerës e cila është në 
kontakt me copën përpunuese e me këtë edhe ngarkesa specifike. Për kënde më të vogla 
sulmuese më i përshtatshëm është edhe largimi e nxehtësisë nga tehu prerës çka rezulton me 
qëndrueshmëri më të madhe të instrumentit. Nga ana tjetër, zvogëlimi i këndit χ shkakton 
vibrime të rritura për shkak të rritjes së komponentës radiale të forcës së prerjes. Ndikim të 
ngjashëm por më të vogël ka edhe këndi ndihmës sulmues χ1. 

Për llogaritjen e shpejtësisë së prerjes zakonisht merret ndikimi i këndit sulmues χ përmes 
faktorit korrigjues KV3=KχV dhe këndit ndihmës sulmues χ1 përmes faktorit korrigjues 
KV4=Kχ1V. Vlerat e këtyre faktorëve korrigjues mund të caktohen në bazë të shprehjeve 
empirike në formën: 

 

;45


  







VK  

 

ku janë: φ – eksponent i cili varet nga lloji i materialit të instrumentit dhe materialit të 
përpunimit (φ=0,6 – gjatë përpunimit të çelikut dhe lidhjeve të aluminit dhe manganit me 
instrumentet nga çeliku shpejtprerës, φ=0,3 – gjatë përpunimit të çelikut dhe lidhjeve të 
aluminit dhe manganit me metal të fortë, φ=0,45 – gjatë përpunimit të hekurit të derdhur me të 
gjithë instrumentet). 

a=10 – për përpunim me instrumente nga çeliku shpejtprerës, 

a=15 – për përpunimin me instrumente nga metalet e forta. 

Madhësitë e faktorit korrigjues KχV dhe Kχ1V për materiale më shpesh të përpunuar dhe 
aplikimin e instrumenteve janë dhënë në Tabelën 34. 

 

 

 

 

 

 

1

09.0

1 
aK V 
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              Tabela 34. Vlerat e faktorëve korrigjues KχV dhe Kχ1V 

Materiali i 
përpunuar 

MATERIALI I INSTRUMENTEVE 

METALI I FORTË ÇELIKU SH.P. 

Këndi sulmues χ (o) 30 45 60 75 90 30 45 60 75 90 

Çeliqet 
konstruktive

KχV

1.13 1 0.92 0.86 0.81 1.26 1 0.84 0.74 0.66 

Çeliqet 
zjarrduruese 

- 1 0.87 0.78 0.71.25 1 0.83 0.73 0.63 

Giza e hirtë 
dhe lidhjet e 

bakrit 
1.2 1 0.88 0.83 0.73 1.2 1 0.88 0.8 0.73 

Këndi ndihmës 
sulmues χ1 (o) 

     10 15 20 30 45 

Faktori korrigjues 
Kχ1V 

     1 0.97 0.94 0.91 0.87

 

Ndikim të rëndësishëm në shpejtësinë e prerjes tregon edhe rrezja e rrumbullakimit e majës së 
thikës (r). Për rreze më të mëdha nga njëra anë fitohet kualitet më i mirë i sipërfaqes së 
përpunuar por nga ana tjetër lajmërohen rezistenca më të mëdha të prerjes, nxehtësi e zhvilluar 
më e madhe dhe vibrime të përforcuara, çka kushtëzon qëndrueshmëri më të vogël të 
instrumentit. Ndikimi i rrezes së rrumbullakimit të instrumentit prerës merret përmes faktorit 
korrigjues KV5=KrV vlerat e të cilit janë dhënë në Tabelën 35. 

 

         Tabela 35. Vlerat e faktorit korrigjues KrV 

 
Rrezja e majës së instrumentit r (mm) 

0.5 1 2 3 4 5 

KrV 

Gjatë përp. të 
ashpër 

0.85 0.95 1 1.05 1.08 1.1 

Gjatë përp. të 
pastër 

0.75 0.88 1 1.08 1.15 1.2 

 

Për vlerësim më të saktë të ndikimit të rrezes së majës së instrumentit r mund të shfrytëzohet 
shprehja empirike i fituar në bazë të rezultateve eksperimentale të hulumtimeve në formën: 

 a

rV
rK 







2
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ku është: a=0,1 – për përpunim të ashpër 

    a=0,2 – për përpunim përfundimtarë. 

Përveç faktorëve të cekur gjeometrik, në shpejtësinë e prerjes ndikim të caktuar ka edhe prerja 
tërthore e trupit të instrumentit (I). Për prerje të ndryshme të trupit të instrumentit në Tabelën 
36 janë dhënë vlerat e faktorit korrigjues KV6=KIV. 

 

       Tabela 36. Vlerat e faktorit korrigjues KIV 

MATERIALI I  

PËRPUNIMIT 

Prerja e instrumentit b x h (mm) 

12x20 16x25 20x30 25x40 30x45
40x60

16x16 20x20 25x25 30x30 40x40

Çeliku 

KIV

0.93 0.97 1 1.04 1.08 1.12 

Lidhjet e 
bakrit 

0.97 0.98 1 1.02 1.04 1.06 

Hekuri i 
derdhur 

0.96 1 1.01 1.02 1.03 1.04 

 

Përveç faktorëve të përmendur në shpejtësinë e prerjes ndikon si mënyra e ftohjes ashtu edhe 
lloji i mjetit për ftohje dhe lubrifikim. Me zgjedhjen e drejtë e mënyrës së prurjes dhe llojeve 
të mjeteve mund të ndikohet dukshëm në madhësinë e shpejtësisë së prerjes duke pasur 
parasysh që për mjete të ndryshme dhe zhvillimit të konsumit në instrumente do të jetë i 
ndryshëm. Ndikimi i mjeteve për ftohje dhe lubrifikim merret përmes faktorit korrigjues 
K8V=KMFLV. Megjithatë, ndikimi i këtij faktori ende nuk është mjaftë i hulumtuar ashtu që në 
literaturë gati edhe nuk mund të gjinden të dhëna për këtë faktorë korrigjues. 

Pasi që qëndrueshmëria e instrumentit varet edhe nga kriteri i aplikuar i qëndrueshmërisë, 
atëherë nga i njëjti do të varet edhe shpejtësia përkatëse e prerjes. Nga ky shkak mund të 
merret faktori korrigjues K8V = KhV vlerat e të cilës varen nga kriteri i konsumit të instrumentit 
dhe për përpunimin e çelikut dhe hekurit të derdhur janë dhënë në Tabelën 37.  

  

                     Tabela 37. Vlerat e faktorit korrigjues KhV  

h 
(mm) 

0.5 
0.6 8 1 

V<130 V>130 

KhV 0.6 0.8 1 1.05 1.15 
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 Pasi që nga dita në ditë në aplikim janë materialet e reja të përpunimit, instrumentet 
prerëse si dhe mjetet për ftohje dhe lubrifikim, për përcaktimin më të saktë të shpejtësisë së 
prerjes duhet të disponojmë me të dhëna të reja të përpunueshmërisë së materialit për ato 
kushte të prerjes. Me fjalë të tjera, kësi vlera të caktuara të shpejtësisë së prerjes për kushte 
konkrete të përpunimit megjithatë paraqesin vetëm vlera orientuese të cilat janë mjaftë të sakta 
për aplikim praktik. 

  

 

  15.4. Shpejtësitë e prerjes në operacionet e shpimit 

  

 Te operacioni i shpimit lëvizje kryesore realizon instrumenti prerës si lëvizje rrethore. 
Shpimi i vrimës në materialin e plotë realizohet më së shpeshti me punto spirale të cilat kanë 
nga dy tehe kryesore prerëse dhe një teh prerës tërthor (fig. 4). Prerja e materialit kryesisht 
realizohet me tehet kryesore, ndërsa tehu tërthor për shkak të gjeometrisë shumë të 
papërshtatshme dhe pozitës, më tepër e ngjesh materialin se sa e prenë. 

Shpejtësitë e prerjes në tehun tërthor janë më afër zeros ndërsa te tehet kryesore rriten me 
rritjen e diametrit. Shpejtësia më e madhe është në perimetrin e puntos prandaj kjo merret si 
shpejtësi e prerjes. 

Te operacionet e zgjerimit dhe alezimit nuk kemi teh tërthor prerës ndërsa shpejtësitë 
ndryshojnë nga më e vogla në diametrin e vrimës së hapur paraprakisht deri te më e madhja në 
diametrin e instrumentit të cilin e shqyrtojmë si shpejtësi të prerjes (fig. 4b dhe c). 

Për përcaktimin e shpejtësisë përkatëse të prerjes e cila siguron qëndrueshmërinë e 
instrumentit T gjatë shpimit të vrimës në materialin e plotë, shfrytëzohet më së shpeshti 
shprehja empirike në formën: 

Vqym
V K

DsT
CV 


    [m/min] 

Vlerat e konstantës CV dhe eksponentëve m, y dhe q kryesisht varen nga vetitë 
mekanike të materialit të përpunuar dhe materialit të instrumentit. Vlerat e këtyre konstanteve 
përcaktohen në mënyrë eksperimentale e për disa lloje të materialit janë dhënë në Tabelën 38. 
Këto vlera u përgjigjen puntove me mprehje të dyfishtë konike dhe me majë të mprehur. Për 
punto me mprehje normale konike shpejtësia e prerjes duhet të zvogëlohet deri në 15%. 
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  Tabela 38. Vlerat e konstantës CV dhe eksponentëve m, y dhe q 

                     në shprehjet për shpejtësinë e prerjes gjatë shpimit 

Materiali i 
përpunuar 

Materiali i 
instrumentit

Vlerat e konstanteve 
Ftohja 

CV m y q 

Çeliqet 
karbonike 

dhe të 
lidhura 

konstruktive 
dhe çeliku i 
derdhur me: 

RM=75 
(kN/cm2) 

Çeliku 
shpejtprerës 

(s<0.2)

70 
0.2 0.7 -0.4 

- 

(s>0.2)

9.8 
0.2 0.5 -0.4 

Çeliqet me 
lidhje të larta 
jokorroduese 

dhe 
zjarrduruese 

Çeliku 
shpejtprerës 

2.55-
6.38 

0.12 0.45 -0.5 

Giza e hirtë 

HB = 190 

Çeliku 
shpejtprerës 

(s<0.3)

14.7 
0.13 0.55

-
0.25

+ 

(s>0.3)

17.1 
0.13 0.4 

-
0.45

Metalet e 
forta 

34.2 0.2 0.3 
-

0.45

Bronza 

HB = 
100÷140 

Çeliku 
shpejtprerës 

(s<0.3)

28.1 
0.13 0.55

-
0.25

(s>0.3)

32.6 
0.13 0.4 

-
0.25

 

Përveç hapit (s) dhe diametrit (D) në qëndrueshmërinë e puntos e me këtë edhe në 
shpejtësinë e prerjes ndikojnë edhe faktorë të tjerë. Ndikimi i faktorëve të tjerë merret përmes 
faktorit korrigjues  





n

1i
3V2V1VViV KKKKK . 
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Në hulumtimet e gjertanishme është vërtetuar ndikimi i materialit të përpunimit 
(qëndrueshmëria dhe fortësia e tij) i cili shprehet përmes faktorëve korrigjues KV1=KMV vlerat 
e të cilëve janë dhënë në Tabelën 39, si dhe ndikimi i thellësisë së vrimës e cila shpohet, 
d.m.th. marrëdhënies së thellësisë dhe diametrit të shprehura përmes faktorit korrigjues 
KV2=KLV (Tabela 40). Ndikimi i thellësisë së shpimit është i kuptimtë duke pasur parasysh se 
gjatë shpimit të vrimave të thella ashkla më vështirë largohet përmes kanaleve të puntos ku 
ngulfatet me çka krijon vrima më të mëdha të prerjes dhe rëndon mundësinë e qasjes së mjetit 
për ftohje dhe lubrifikim për shkak të së cilës zvogëlohet qëndrueshmëria e puntos. 

Ndikimi i faktorëve të tjerë janë pamjaftueshëm të studiuar dhe tash për tash nuk 
ekzistojnë të dhëna të mjaftueshme mbi faktorët korrigjues përmes të cilëve ai shprehet. Në 
bazë të shumë hulumtimeve është formuar Tabela 41 në të cilën janë dhënë shënimet e faktorit 
korrigjues KV3=KhV i cili përfshin ndikimin e kriterit të konsumit të instrumentit në 
shpejtësinë e prerjes. 

 

     Tabela 39. Vlerat e faktorit korrigjues KMV në shprehjen  

                       për shpejtësi të prerjes gjatë shpimit 

MATERI
ALI 

I 
PËRPUN

UAR 

Vlerat e KMV pët RM (kN/cm2) = 

30 

÷3
5 

36 

÷
40 

41 

÷
45 

45 

÷
50 

51 

÷
55 

56 

÷
60 

61 

÷
70 

71 

÷
80 

81 

÷
90 

91 

÷1
00 

10
1 

÷1
20 

Çeliqet 
karbonike 
konstrukti

ve me 
C<0.6% 

0.
86 

1 
1.
07 

1.
16 

1.
34 

1.
25 

1.
13 

1 
0.
9 

0.8
2 

- 

Çeliqet 
për 

automate 
- - 

2.
1 

1.
89 

1.
73 

1.
6 

1.
4 

1.
2 

1.
05 

0.9
5 

- 

Çeliqet 
me Cr 

Çeliqet 
me Ni 

Çeliqet 
me Cr-Ni 

- 
1.
62 

1.
46 

 1.33
 
1.2
2 

1.
13 

1.
02 

0.
9 

0.
8 

0.7
3 

0.6
4 

Çeliqet 
karbonike 

që 
- - - - - 1 

0.
91 

0.
81 

0.
72 

0.6
5 

0.5
6 
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vështirë 
përpunohe

n 
(C>0.6%) 

dhe 
çeliqet me 
Cr-Ni-W 

Çeliqet 
me Mn 

dhe 
çeliqet me 

Cr-Mo 

- - 
1.
16 

1.
05 

0.
97 

0.
9 

0.
81 

0.
71 

0.
63 

0.5
3 

0.5 

Giza e 
hirtë 

Vlerat e KMV pët HB= 

140 
÷152 

153 
÷166 

167 
÷181 

182 
÷199 

200 ÷217 
>2
18 

1.43 1.28 1.13 1 0.9 0.8 

 

            

 

 

        Tabela 40. Vlerat e faktorit korrigjues KLV në shprehjen 

                               për shpejtësinë e prerjes gjatë shpimit 

Thellësia e shpimit L (mm) <3D 4D 5D 6D 8D 

Faktori korrigjues KLV 1 0.85 0.75 0.7 0.6 

 

  

      Tabela 41. Vlerat e faktorit korrigjues KhV në shprehjen 

        për shpejtësinë e prerjes gjatë shpimit 

Gjerësia e brezit të konsumit 
h (mm) 0.2 0.4 0.6 0.8 1 

Faktori korrigjues KhV 0.6 0.85 1 1.05 1.1 

 

Hulumtimet e realizuara në kohë të fundit kanë treguar që puntot e fituara me mënyra 
të ndryshme (me frezim, retifikim dhe rrokullisje të kanaleve) kanë qëndrueshmëri të 
ndryshme. Rritja e qëndrueshmërisë te puntot në kohë të fundit arrihet edhe me shtresimin 
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(sidomos me Ti dhe N). Megjithatë, ndikimi i këtyre faktorëve ende nuk është hulumtuar sa 
duhet prandaj në literaturë nuk ka shënime të rregulluara dhe bindëse mbi madhësinë e 
ndikimit të tyre në shpejtësinë e prerjes. 

Shumë hulumtime gjithashtu kanë treguar që edhe mjetet për ftohje dhe lubrifikim 
kanë ndikim të rëndësishëm në madhësinë e shpejtësisë së prerjes. Me përdorimin e disa 
mjeteve madhësia e shpejtësisë së prerjes në marrëdhënie me të llogariturën mund të 
zvogëlohet ose të rritet për 15%. 

Te operacioni i zgjerimit dhe alezimit nuk kemi teh tërthor prerës ndërsa thellësia e 
prerjes është dukshëm më e vogël dhe hiqet me më tepër tehe prerëse. Shpejtësia e prerjes në 
çdo pikë të skajit prerës është e ndryshme dhe ndryshon nga më e vogla në diametrin d deri te 
më e madhja në perimetrin e instrumentit e cila merret si shpejtësi e prerjes. 

Për dallim nga shpimi me punto në material të plotë, te operacioni i zgjerimit dhe 
alezimit në shpejtësinë e prerjes krahas diametrit të instrumentit (D) ndikon edhe thellësia e 
prerjes (t). Shprehja për përcaktimin e shpejtësisë së prerjes në këto operacione ka formën: 

 

 








min
mK

DtsT
CV Vqxym

V  

 

Vlerat e konstantës CV dhe eksponentëve m, x, y dhe q (të cilat varen nga vetitë 
mekanike të materialit përpunues dhe materialit të instrumentit) janë dhënë në Tabelën 42. 

Faktori korrigjues KV me të cilin merret parasysh ndikimi i faktorëve të tjerë me të 
cilat janë të definuar kushtet e përpunimit, përcaktohet sikurse te shpimi me punto duke pasur 
parasysh që nuk ka shumë të dhëna për ato. Mungesa e të dhënave mbi faktorët korrigjues 
tregon se nuk janë realizuar hulumtime sistematike të shpejtësisë së prerjes te zgjerimi dhe 
alezimi. Për praktikën prodhuese rrallë bëhet llogaritja e shpejtësisë në këtë mënyrë por ajo 
zakonisht zgjidhet në bazë të dhënave nga përvoja. 

       Tabela 42. Vlerat e konstantës CV dhe eksponentëve m, x, y dhe q  

             në shprehjen për shpejtësi të prerjes gjatë zgjerimit dhe alezimit 

Materiali i 

Përpunuar 
Operacion

i 

Material
i i 

instrum. 

Vlerat e konstanteve Ftohj
e CV m x y q 

Çeliqet 
konstruktive 

karbonike dhe 
të lidhura dhe 

çeliku i 
derdhur me: 

Zgjerimi 

me punto 

Çeliku 

sh.prerës 
16.
2 

0.2 0.2 0.5 -0.4 

+ Metali  

i fortë 
10.
8 

0.2
5 

0.2 0.3 -0.6

Zgjerimi Çeliku 16. 0.3 0.2 0.5 -0.3 
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RM=75kN/cm
2 

me 
zgjerues 

sh.prerës 3 

Metali 

 i fortë 
18 

0.2
5 

0.2 0.3 -0.6 

Alezimi 

Çeliku 

sh.prerës 
10.
5 

0.4 0.2 
0.6
5 

-0.3 

Metali  

i fortë 
10.
6 

0.7 0 
0.6
5 

-0.3 

Çeliqet e 
kalitura 

RM=160-180 
kN/cm2 

HRC=49-54 

Zgjerimi 

me 
zgjerues 

Metali 

 i fortë 

10 
0.4
5 

0.3 0.6 -0.6 

Alezimi 14 
0.8
5 

0.7
5 

1.0
5 

-0.4 

Giza 

e hirtë 

HB=190 

Zgjerimi 

me punto 

Çeliku 

sh.prerës 
23.
4 

0.1
3 

0.1 0.4 
-

0.2
5 

- 

Metali  

i fortë 
56.
9 

0.4 
0.1
5 

0.4
5 

-0.5 

Zgjerimi 

me 
zgjerues 

Çeliku 

sh.prerës 
18.
8 

0.1
3 

0.1 0.4 -0.2 

Metali i 
fortë 

105 0.4 
0.1
5 

0.4
5 

-0.4 

Alezimi 

Çeliku 

sh.prerës 
15.
6 

0.3 0.1 0.5 -0.2 

Metali i 
fortë 

106 
0.4
5 

0 0.5 -0.2 

 

 

 

15.5 Shpejtësitë e prerjes te operacionet e frezimit 

 

Frezat si instrumente prerëse kanë numër më të madh të elementeve prerëse dhe gjatë 
përpunimit realizojnë lëvizjen kryesore si lëvizje rrethore me numër konstant të rrotullimeve. 
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Përveç që në procesin e prerjes në cilin do çast marrin pjesë numër i madh i elementeve 
prerëse, frezimi është specifik edhe sipas asaj që elementet prerëse largojnë materialin e 
shtesës së përpunimit vetëm në një pjesë të rrugës së tyre dhe gjatë kësaj prerja e ashklave për 
çdo teh prerës është e ndryshme. Prerja e ndryshme e ashklave shkakton ndryshim të 
ngarkesave dinamike, ndryshim të temperaturave, rritjen e dridhjeve të sistemit përpunues dhe 
efekte të tjera negative. Trashësia e ashklave ndryshon prej zeros deri në vlerën maksimale te 
frezimi me kahe të kundërt dhe nga maksimalja deri në zero te frezimi me kahe të njëjtë. 
Ndryshimi i tillë shkakton ngarkesa dinamike gjatë hyrjes së dhëmbit në materialin e 
përpunimit çka shprehet në mënyrë të pavolitshme në qëndrueshmërinë e instrumentit. Krejt 
kjo i përgjigjet si frezimit periferik ashtu edhe frezimit ballorë. 

Me shpejtësi të prerjes te frezimi nënkuptohet shpejtësia periferike e frezës dhe duke 
marrë në konsiderim kushtet në të cilat elementet prerëse largojnë materialin e shtesave të 
përpunimit, dukshëm është më e vogël se shpejtësia gjatë prerjes së pandërprerë (mund të 
themi te tornimi). 

Për qëndrueshmërinë e parashikuar të instrumentit (T) dhe kushtet tjera të definuara 
të prerjes, shpejtësia e prerjes te frezimi mund të përcaktohet sipas shprehjes: 

 











min
mK

zBstT
DCV Vnpy

z
xm

q
V  

 

ku janë: CV, m, x, y, p, q dhe n – konstanta dhe eksponentë me të cilat përcaktohet 
ndikimi i disa parametrave në shpejtësinë e prerjes. 

Vlerat e konstantës dhe eksponentëve varen nga materiali i përpunimit dhe llojit të 
frezave ndërsa përcaktohen në mënyrë eksperimentale. Për materiale të ndryshme të 
përpunimit dhe instrumente në Tabelën 43 janë dhënë vlerat e këtyre konstanteve, të fituara në 
bazë të hulumtimeve të deritanishme. 

Përveç parametrave të cilët janë direkt të përfshirë në shprehjen, në shpejtësinë e 
prerjes ndikojnë edhe shumë të tjerë (fatmirësisht në masë më të vogël) e ndikimi i tyre 
përfshihet me faktorin korrigjues: 

 





n

1i
3V2V1VViV ....KKKKK  

 

Me hulumtimet e deritanishme është vërtetuar ndikimi i materialit të përpunimit, 
materialit të instrumentit, gjeometrisë së pykës prerëse, mjeteve për ftohje dhe lubrifikim dhe 
kriterit të konsumit të instrumentit në shpejtësinë e prerjes. Ndikimi i disa prej këtyre 
faktorëve janë të ndryshëm te operacionet e ndryshme të frezimit e shpeshherë shumë prej tyre 
janë neglizhues. 
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Pa marrë parasysh që në ndonjë mënyrë ndikimi i materialit të përpunimit është 
përfshirë përmes konstantës CV dhe eksponentëve x, y, p, q dhe n, vetitë e tij jo homogjene të 
cilat mund të lajmërohen mund ta ndryshojnë shumë madhësinë e qëndrueshmërisë së 
instrumentit e me këtë edhe shpejtësinë e prerjes, prandaj ndikimi i materialit të përpunimit 
merret përmes faktorit korrigjues KV1=KMV vlerat e të cilit janë dhënë në Tabelën 44. 

Pasi që frezat përpunohen nga materiale të ndryshme (çeliqet shpejtprerëse, metalet e 
forta, metalet e shtresuara të forta) edhe qëndrueshmëria e tyre do të jetë e ndryshme. 
Gjegjësisht, për qëndrueshmërinë e parashikuar të frezës mund të aplikohen shpejtësi të 
ndryshme të prerjes. 

 

 

     Tabela 43. Vlerat e konstantës CV dhe eksponentëve q, x, y, p, n dhe m  

           në shprehjen për shpejtësinë e prerjes te frezimi 

Materi
ali i 

përpun
. 

Lloji 

i 
frez
ës 

M
at. 
i 

ins
tr. 

Për- 

fshir
ja 

Kushtet e 
prerjes Vlerat e konstanteve F

t
o
h
j
e 

B

m
m

t 

m
m

sz 

m
m
/z 

C
V 

q x y p n m 

Çeliqet 
karboni
ke dhe 

të 
lidhura 
konstru
ktive 
me  

RM=75
kN/cm2 

Ball
ore 

P2
0 

Frezi
mi 

i 
sipër

- 

faqe
ve 

të 

- - - 332 0.2 0.1 0.4 0.2 0 0.2 + 
Ç. 

sh. 
- - < 64.7 0.25 0.1 0.2 0.15 0.1 0.2 - 

> 41 0

Cilin
-

drike 

T1
5 

<
 

< >
0.
1
5 

390 
0.17 

0.19 
0.28 

0.05 
0.1 0.33 - > 443 0.38 

K6 >
 

< 616 0.19 0.08 
> 700 0.38 

Ç. 

sh. 
- - < 55 0.45 0.3 0.2 0.1 0.1 0.33 + 

> 35.4 0
Frez

at 
rreth
ore 
me 
dhe

P2
0 

Frezi
mi i 

- - < 1.34 0.2 0.4 0.12 0 0 0.35 
- > 740 0.4 

Frezi
mi i 

- - < 1.825 0.2 0.3 0.12 0.1 0 0.35 
> 700 0.4 

Ç. 

sh. 
p. 

Frezi
mi i 
sipër

- - < 75 0.25 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 

+ 

> 48 0
Una - - - 68.5 0.25 0.3 0.2 0.1 0.1 0.2 
Bosh
tore 

Frezi
mi i 

- - - 47 0.45 0.5 0.5 0.1 0.1 0.3 

Në 
form

Prerj
a e 

- - - 53 0.25 0.3 0.2 0.2 0.1 0.2 

Giza Ball
ore 

G2 Frezi - - - 445 0.2 0.15 0.35 0.2 0 0.32 - 
Ç. - - - 52 0.2 0.1 0.4 0.1 0.1 0.15 
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e 

hirtë 

me 

HB=19
0 

Cili- 

ndri
ke 

G1 mi i 
sipër
fa-

qeve 
të 

rrafs

- 
<
 

< 923 
0.37 

0.13 0.19 
0.23 0.140.42 > 588 0.47 

H2 >
 

< 1.18 0.4 0.19 
> 750 0.47 

Ç. 

sh
pej
t 

pr
erë
s 

- - < 57.6 0.7 0.5 0.2 0.3 0.3 0.25 
> 2 0.6 

Reth
ore. 

Fr. i 
sip. 
të 

rrafs

- - - 85 0.2 0.5 0.4 0.1 0.1 0.15 

Rret
hore 

- - - 72 0.2 0.5 0.4 0.1 0.1 0.15 

Bosh
tore 

Fr. i 
sip. 

- - - 72 0.7 0.5 0.2 0.3 0.3 0.25 

Në 
form

Prerj
a 

- - - 30 0.2 0.5 0.4 0.2 0.1 0.15 

Bronza 

me 

HB=10
0-400 

Ball
ore 

Frezi
mi i 
sip. 
të 

- - < 136 0.25 0.1 0.2 0.15 0.1 0.2 
> 86.2 0.4 

Cilin
drike 

- - < 115.5 0.45 0.3 0.2 0.1 0.1 0.33 
> 74.3 0.4 

Rret
hore 

Frezi
mi i 
sip. 
të 

- - < 158.5 0.25 0.3 0.2 0.1 0.1 0.2 
> 102 0.4 

Në 
form

- - - 144 0.25 0.3 0.2 0.2 0.1 0.2 

       

 Tabela 44. Vlerat e faktorit korrigjues KMV 

Materiali  

i përpunimit 

Materiali i instrumentit 

Metali i fortë Çeliku shpejtprerës 

Çeliqet dhe 
lidhjet  

nga alumini 

n
MMV )R/(K 75  n

MMMV )R/(CK 75

Giza e hirtë n
MV )HB/190(K   n

MV )HB/190(K   

 

Vlerat për eksponent n për lloje të ndryshme të frezave 

Ballore Diskore Cilindrike Boshtore 
Të 

gjitha 
llojet 

Çeliku i lidhur 
<50 

me 
RM=(kN/cm2): 

55÷90 

> 90 

1 0.65 

- 

0.8 

0.9 
1 

1.5 2 
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Çeliku i lidhur 
<50 

me 
RM=(kN/cm2): 

>90 

1 0.65 

1 

1.4 

1.3 

1.5 2 

Giza e hirtë 1.25 0.75 - 0.95 

Lidhjet e 
aluminit 

- - - 0 

 

Ndikimi i materialit të instrumentit në shpejtësinë e prerjes merret përmes faktorit 
korrigjues KV2=KiV vlerat e të cilit janë dhënë në Tabelën 45. Edhe pse metalet e forta të 
shtresuara gjithnjë e më tepër aplikohen për freza, ende nuk ka të dhëna të mjaftueshme për 
ndikimin e tyre në shpejtësinë e prerjes prandaj në tabelë nuk janë dhënë shënime përkatëse 
për KiV të cilat u përgjigjen atyre. 

Parametrat gjeometrik të pjesës prerëse të dhëmbit te frezat periferike zakonisht nuk 
ndryshojnë në kufij të gjerë. Pasi që frezat kryesisht konsumohen në sipërfaqen e prapme, 
ndikim të dukshëm tregon eventualisht këndi i prapmë α ndërsa merret përmes faktorit 
korrigjues KV3=KαV vlerat e të cilit janë dhënë në Tabelën 46. 

 

     Tabela 45. Vlerat e faktorit korrigjues KiV 

Materiali 

i 
instrumenti

t 

Metali i fortë Çeliku shpejtprerës 

P1
0 

P20 P30 

M3
0 

M4
0 

K0
5 

K1
0 

K2
0 

Č688
0 

Č688
2 

Č194
0 

Č194
3 

Materiali i 
përpunuar 

Çeliku Giza e hirtë Çeliku dhe giza e hirtë 

KiV 1 
0.9
4 

0.6
5 

1.1 1 
0.8
3 

1 0.5 0.5 

 

  

 Tabela 46. Vlerat e faktorit korrigjues KαV 

 
Këndi i prapmë α (o) 

8 12 16 20 

KαV 1 1.08 1.2 1.3 
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Te frezat ballore madhësia e këndit sulmues χ mund të ndikojë dukshëm në 
qëndrueshmërinë e frezës, gjegjësisht në shpejtësinë e prerjes. Ndikimi i tij te frezimi me këto 
freza merret përmes faktorit korrigjues KV4=KχV vlerat e të cilit janë dhënë në Tabelën 47. 

 

      Tabela 47. Vlerat e faktorit korrigjues KχV 

Materiali i Metali i fortë Çeliku shpejtprerës 
Këndi sulmues χ 

o
90 60 45 30 15 90 60 45 30 15 

KχV 0.86 1 1.1 1.28 1.6 0.89 1 1.05 1.18 1.34
 

Kriteri sipas të cilit përcaktohet qëndrueshmëria e frezës dukshëm mund të ndikojnë 
në mënyrë esenciale në shpejtësinë përkatëse të prerjes. Madhësitë e faktorit korrigjues 
KV5=KhV me të cilat merret parasysh gjerësia e brezit të konsumit (h) në sipërfaqen e prapme 
gjatë së cilës konstatojmë që freza është e topitur, për lloje të ndryshme të frezave, janë dhënë 
në Tabelën 48. 

 

 Tabela 48. Vlerat e faktorit korrigjues KhV 

Lloji i frezës Gjerësia e brezit të 
0.2 0.4 0.6 

Freza cilindrike 0.7 0.88 1 
Freza boshtore 0.7 1 1.1 
Frezat ballore 0.75 0.9 1 

 

Viteve të fundit janë kryer shumë hulumtime të ndikimit të mjeteve për ftohje dhe 
lubrifikim në qëndrueshmërinë e frezës. Edhe pse është ardhur deri te disa vlerësimeve 
kualitative, për ato ende nuk ka vlerësime kuantitative, ashtu që nuk disponohet me të dhënat 
mbi shkallën e ndikimit të tyre në shpejtësinë e prerjes, d.m.th. mbi të dhënat për faktorin 
korrigjues KMFLV. 

Përveç faktorëve të përmendur, në madhësinë e shpejtësisë së prerjes ndikon edhe një 
varg i faktorëve të tjerë siç janë: trashësia e ashklave, ngurtësia e sistemit përpunues, fortësia e 
instrumentit prerës, përsëritja e prerjes, kahja e frezimit etj. Megjithatë, ndikimi i tyre nuk 
është mjaftë i hulumtuar dhe zakonisht neglizhohet. Për llogaritje më të sakta duhet të 
vërtetohet ndikimi i saktë i secilit nga faktorët relevantë. Për nevoja praktike më së shpeshti 
merret ndikimi i materialit të përpunimit dhe materialit të instrumentit (KmV=KiV) ndërsa 
ndikimet tjera neglizhohen. 
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 15.6. Shpejtësitë e prerjes në operacionet e përshkimit 

 

Te operacioni i përshkimit, instrumenti prerës – përshkuesi realizon lëvizjen kryesore 
si lëvizje drejtvizore përgjatë sipërfaqes e cila përpunohet. Shpejtësia e lëvizjes së përshkuesit 
paraqet shpejtësinë e prerjes. 

Shpejtësia e prerjes gjatë përshkimit është relativisht e vogël në marrëdhënie me 
operacionet e tjera të përpunimit (V≤20 m/min) çka është kushtëzuar nga njëra anë me forca të 
mëdha të inercionit të masës lëvizëse të përshkuesit, dhe nga ana tjetër nevoja për zvogëlimin 
e ngarkesave goditëse në dhëmbë gjatë depërtimit të tyre në materialin e përpunimit. Aplikimi 
më i shpeshtë i shpejtësisë së prerjes te përshkimi në makinat klasike është V=5÷10 m/min, 
çka kryesisht është e varur nga mundësia kinematike dhe fuqia që e ka makina përshkuese. 
Makinat përshkuese më të fuqishme hidraulike zakonisht mundësojnë ndryshimin kontinual të 
shpejtësive në kufijtë V=1÷6 m/min, derisa mund të themi te makinat e vogla përshkuese 
vertikale shpejtësia e prerjes sillet edhe deri 25 m/min. Te modelet e reja të makinave 
përshkuese me hap të shpejtë gjysmë automatike me veprim të pandërprerë shfrytëzohen 
shpejtësitë V=30÷100 m/min. Me rritjen e shpejtësisë së prerjes rritet prodhueshmëria, ndërsa 
nga ana tjetër shpejtësitë më të vogla sigurojnë kualitet më të mirë të sipërfaqeve të 
përpunuara dhe qëndrueshmëri më të madhe të instrumentit. 

Zgjedhja e shpejtësisë së prerjes gjatë përshkimit zakonisht bëhet në bazë të dhënave 
nga përvoja. Megjithatë, për përcaktimin e sajë varësisht nga qëndrueshmëria e instrumentit 
dhe faktorëve të tjerë të përpunimit ekzistojnë shprehje të ndryshme empirike. Ashtu mund të 
themi shpejtësia e prerjes gjatë përpunimit të çeliqeve karbonike konstruktive me përshkues 
nga çeliku shpejtprerës, shpejtësia e prerjes mund të caktohet sipas shprehjes: 











min
m

sT
h94V 65,0

dh
7,0

35,006,1   

ku është: h [mm] – gjerësia e brezit të konsumit në sipërfaqen e prapme; 

  α [grad] – këndi i prapmë i elementit prerës; 

  T [min] – qëndrueshmëria e përshkuesit; 

  sdh [mm] – hapi i dhëmbit të përshkuesit. 

Shumë hulumtime megjithatë kanë treguar që qëndrueshmëria e përshkuesit, e me atë 
edhe shpejtësia e prerjes, varen nga materiali i përpunimit, materiali i instrumentit, trashësia e 
ashklave të cilat i heq çdo dhëmb, këndi i prapmë (α), kriteri i qëndrueshmërisë së 
instrumentit, mjeti për lubrifikim etj. Ndikimi i disa faktorëve është i ndryshëm dhe mund të 
përcaktohet për çdo rast konkret të përpunimit në mënyrë eksperimentale. Në literaturë nuk ka 
shumë të dhëna për ndikimin e disa faktorëve në shpejtësinë e prerjes ndërsa shprehja e 
përgjithshme në bazë së cilës ajo mund të përcaktohet ka formën vijuese: 
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min
mK

sT
CV Vy

dh
m

V   

ku janë: CV, m, y – konstanta dhe eksponentët madhësitë e të cilave varen nga 
materiali i cili përpunohet (Tabela 49); 

  T [min] – qëndrueshmëria e instrumentit për kriterin e përvetësuar të 
qëndrueshmërisë; 

  Sdh [mm] – trashësia e ashklave të cilat i heq çdo dhëmb i përshkuesit; 

  KV – faktori korrigjues me të cilin për qëndrueshmëri të caktuar të instrumentit 
merret parasysh ndikimi i faktorëve të tjerë të përpunimit dhe përcaktohet sipas shprehjes: 

 



n

1i
MFLVVhViVViV KKKKKK   

     

    Tabela 49. Vlerat e konstantës CV dhe eksponentëve m dhe y 

    në shprehjen për shpejtësinë e prerjes gjatë përshkimit 

Materiali i përpunuar Vlerat e 
CV m y 

Çeliqet karbonike me 12 0.62 0.62 
Çeliqet me Cr-Ni 11 0.62 0.62 
Çeliqet me Cr-Nit 8 0.62 0.62 
Çeliqet me Cr-Ni  7 0.77 0.8 
Hekuri i derdhur 10 0.5 0.6 
Hekuri i derdhur 8.2 0.5 0.6 

 

Ndikimi i materialit nga i cili është punuar përshkuesi merret përmes faktorit 
korrigjues KiV, vlerat e të cilit janë si te operacioni i tornimit (Tabela 33). 

Pasi që përshkuesit konsumohen kryesisht vetëm nëpër sipërfaqen e prapme të 
elementeve prerëse ku konsumi kritik është i lidhur për saktësinë dhe kualitetin e përpunimit, 
të njëjtat do të kenë ndikim në madhësinë e shpejtësisë së prerjes. Ndikimi i konsumit kritik, 
d.m.th. kriterit të konsumit, merret përmes faktorit korrigjues KhV vlerat e të cilave janë dhënë 
në Tabelën 50. 

            Tabela 50. Vlerat e faktorit korrigjues KhV 

Gjerësia e brezit të konsumit 
h (mm) 0.1 0.15 0.2 0.3 

KhV 0.48 0.74 1 1.54 
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Pasi që elementet prerëse të përshkuesit kryesisht konsumohen nëpër sipërfaqen e 
prapme, ndikim të madh në madhësinë e konsumit, d.m.th. qëndrueshmërinë e instrumentit ka 
këndi i prapmë α. Me vetë këtë, për qëndrueshmëri të caktuar të instrumentit (T) këndi i 
prapmë α ka ndikim në madhësinë e shpejtësisë së prerjes e ndikimi i tij përcaktohet me rrugë 
eksperimentale dhe merret përmes faktorit korrigjues KαV, vlerat e të cilit janë dhënë në 
Tabelën 51. 

 

          Tabela 51. Vlerat e faktorit korrigjues KαV 

Këndi i prapmë  α (o) 1 2 3 4 

KαV 1 1.27 1.45 1.62 
 

Mjetet për ftohje dhe lubrifikim të cilat te përshkimi kanë më tepër rol të lubrifikimit, 
dukshëm mund të kontribuojnë në zvogëlimin e konsumit të instrumentit. Ndikimi kuantitativ 
i të njëjtit në madhësinë e shpejtësisë së prerjes nuk është i hulumtuar mjaftë dhe merret 
përmes faktorit korrigjues KMFLV, vlerat e të cilit mund të caktohen vetëm eksperimentalisht 
në kushte reale të përpunimit dhe sillen prej 0,8÷1,2. 

Përveç të cekurave, shpejtësia e prerjes te përshkimi varet edhe nga faktorët tjerë siç 
janë: forma e dhëmbëve, metodat e përshkimit, forma dhe madhësia e ndërmjet dhëmbëve etj. 
Ndikimi i këtyre faktorëve megjithatë është më i vogël prandaj gjatë llogaritjes së shpejtësisë 
zakonisht neglizhohet. 

 

 

 15.7. Shpejtësitë e prerjes te operacionet e retifikimit 

 

Të gjitha operacionet e retifikimit realizohen ashtu që pllaka ratifikuese si instrument 
prerës realizon lëvizje kryesore rrethore me numër konstant të rrotullimeve n, ndërsa copa 
përpunuese realizon lëvizje ndihmëse. 

Me shpejtësi të prerjes te retifikimi nënkuptohet shpejtësia periferike në pllakën 
retifikuese dhe mund të gjendet si: 

 









sec
m

100060
nDV   

ku janë: D [mm] – diametri i pllakës retifikuese; 

 n [rr/min] – numri i rrotullimeve të pllakës retifikuese. 

Për dallim nga operacionet tjera të përpunimit (tornim, shpim, frezim etj.) te 
retifikimi nuk mund të vendoset varësia ndërmjet qëndrueshmërisë së instrumentit dhe 
shpejtësisë së prerjes. 



249 
 

Konsumi i pllakës retifikuese në rend të parë është i lidhur me ngarkesat në kokrrizat 
prerëse të cilat janë funksion i trashësisë së ashklave, thellësisë së prerjes, shpejtësisë së 
lëvizjes ndihmëse, imtësisë (strukturës) dhe diametrit të pllakës retifikuese, diametrit të 
përpunimit, karakteristikës së materialit të përpunimit dhe faktorëve të tjerë. Gjatë kësaj 
qëndrueshmëria e pllakës retifikuese më tepër varet nga shpejtësia e lëvizjes ndihmëse se sa 
nga shpejtësia e prerjes. 

Retifikimi kryesisht shfrytëzohet si operacion i përpunimit përfundimtarë ku shkohet 
që të arrihet ashpërsi sa më e vogël e sipërfaqes së përpunuar. Ashpërsia më e vogël 
megjithatë fitohet në qoftë se numër më i madh i kokrrizave kalon mbi sipërfaqen e 
përpunuar, d.m.th. për shpejtësi më të madhe të prerjes, gjegjësisht numër më të madh të 
rrotullimeve të pllakës retifikuese. Në parim për shpejtësi më të mëdha të prerjes lajmërohen 
edhe rezistenca më të vogla të prerjes. Nga ky shkak te retifikimi aplikohen shpejtësitë 
maksimale të mundshme të prerjes. Kufizimin e shpejtësisë së prerjes, gjegjësisht numrin 
maksimal të rrotullimeve të pllakës retifikuese, e realizon mjeti i saj lidhës. D.m.th., për shkak 
të shpejtësisë së madhe të rrotullimit në pllakën retifikuese veprojnë forca të forta centrifugale 
të cilave mjeti lidhës duhet tu përballojë që të mos vijë deri te shkatërrimi. Përderisa mjeti 
lidhës është më i qëndrueshëm atëherë edhe shpejtësitë e lejuara do të jenë më të mëdha dhe 
anasjelltas. 

Boshtet punuese te makina ratifikuese kanë vetëm një numër të rrotullimeve i cili për 
diametër të caktuar të pllakës ratifikuese përcakton shpejtësinë e prerjes. Numri i rrotullimeve 
i boshtit punues të makinës retifikuese është i caktuar nga kushtet që gjatë punës me diametër 
më të madh të pllakës retifikuese e cila mund të shfrytëzohet, shpejtësia e prerjes mos të 
kalojë vlerën maksimale të cilën e lejon mjeti lidhës. Te pllakat retifikuese me mjet lidhës nga 
qeramika ajo shpejtësi është rreth 30 m/sec. Retifikimi me shpejtësi më të mëdha të prerjes 
është i mundësuar me pllaka retifikuese me rrjetë metalike ose të forcuara me polimere 
speciale të cilat ndërtohen gjatë përpunimit të tyre. Shpejtësitë e prerjes me pllaka të tilla 
speciale të armiruara mund të jenë edhe deri 60 m/sec dhe më tepër. 

Deri te shpejtësia maksimale e lejuar e prerjes gjegjësisht numri i rrotullimeve, vijnë 
hulumtuesit e pllakave retifikuese dhe ato zakonisht jepen në formë të rekomandimeve ose 
shënohen në instrument. 

 

 

 15.8. Shpejtësitë e prerjes në operacionet e zdrukthimit 

 

Përpunimi më zdrukthim bazohet në skemën e thjeshtë kinematike parimore ku kemi 
vetëm një – lëvizje kryesore drejtvizore. Shpejtësia me të realizohet lëvizja kryesore paraqet 
shpejtësinë e prerjes, pa marrë parasysh se lëvizjen kryesore a e realizon instrumenti prerës (te 
hapshkurtrat) ose copa përpunuese (te zdrukthat hap gjatë). 

Shpejtësia e prerjes gjatë zdrukthimit është e përcaktuar para së gjithash me aftësitë 
kinematike të makinës, gjegjësisht me mekanizmat të cilët realizojnë lëvizjen kryesore. Në 
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qoftë se lëvizja kryesore realizohet me mekanizma të lakuar (në formë të kulisës) atëherë 
shpejtësia e prerjes është e ndryshueshme përgjatë rrugës së prerjes gjatë së cilës arrin vlerën 
maksimale në mes të rrugës (pika M në fig. 164), ndërsa shpejtësitë në pikat e fundme janë të 
barabarta me zero. Gjatë kësaj vetëm një pjesë e rrugës së elementeve të cilët realizojnë 
lëvizje kryesore shfrytëzohet për prerje (prej pikës 1 deri në pikën 2). Me shpejtësi të prerjes 
sipas kësaj nënkuptohet shpejtësia maksimale në pikën M. Njëkohësisht, gjatë kthimit të 
elementeve të cilët i realizon lëvizja kryesore kemi shpejtësi më të madhe (Vkth) e cila paraqet 
shpejtësinë e hapit të kthimit ku për çdo makinë zdrukthuese është raport karakteristik: 

 1
V

VK kth   

Te zdrukthat me lëvizje hidraulike shpejtësia e prerjes do të jetë konstante nëpër tërë 
gjatësinë e përpunimit. 

Shpejtësia e prerjes V për numër të njohur të cikleve (hapeve të dyfishtë) nL dhe 
gjatësisë së hapit L mund të gjendet sipas shprehjes: 











min
m

K1000
n)1k(LV L  

Kjo shprehje mund të shfrytëzohet për përcaktimin e numrit të hapeve të dyfishta nL 
për shpejtësinë e njohur të prerjes V. 

 
Fig. 164. Ndryshimi i shpejtësisë në rrugën e prerjes  

te zdrukthat me mekanizma kulisë 

 

Shpejtësia adekuate e prerjes gjatë zdrukthimit varet, si te llojet tjera të përpunimit, 
nga qëndrueshmëria e instrumentit T por edhe nga shumë faktorë të tjerë me të cilat definohen 
kushtet e prerjes. Për llogaritjen e shpejtësisë së prerjes shfrytëzohet shprehja si te operacioni i 
tornimit në formën: 

 








min
mK

stT
CV Vyxm

V  
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Konstanta CV dhe eksponentët m, x dhe y kanë vlera të njëjta si te tornimi dhe mund 
të merren nga Tabela 29. 

Faktori korrigjues Kv me të cilin merret parasysh ndikimi i faktorëve relevant 
përcaktohet sikurse gjatë tornimit, ku merret parasysh edhe gjatësia e përpunimit përmes 
faktorit korrigjues KLV, vlerat e të cilit janë dhënë në tabelën 52. 

 

 Tabela 52. Vlerat e faktorit korrigjues KLV 

Lloji i zdrukthave Gjatësia e përpunimit L (mm) 
50 100 150 200 300 500 

Hap shkurtra 0.94 0.89 0.81 0.80 0.77 0.7 
Hap gjata 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
Vertikale 0.71 0.67 0.61 0.60 0.57 0.52

 

Gjatë përpunimit në zdruktha, numri i cikleve (hapeve të dyfishtë) në njësi të kohës 
(nL) do të jetë më i madh për gjatësi më të vogla të hapit L. Me vetë këtë instrumenti shpesh 
do të durojë ngarkesa goditëse dinamike prandaj edhe konsumi i instrumentit do të jetë i 
ndryshëm e me këtë edhe qëndrueshmëria e tij në krahasim me prerjen e pandërprerë. Për 
shkak të ngarkesës goditëse e cila lajmërohet në çastin e takimit të instrumentit me materialin 
e përpunimit, shumë rrallë shfrytëzohen instrumentet nga metali i fortë por kryesisht nga 
çeliku shpejtprerës. Qëndrueshmëria e instrumenteve prerëse te tornimi dhe zdrukthimi 
dukshëm dallohen, ndërsa edhe ndryshimit i qëndrueshmërisë së instrumentit është i dukshëm 
te çeliku shpejtprerës dhe metalet të forta. 

Në fig. 165 janë dhënë, për shkak të krahasimeve, varësitë e konsumit specifik të 
instrumentit nga çeliku shpejtprerës (fig. 165a) dhe metaleve të forta (fig. 165b) për 
operacionet e tornimit dhe zdrukthimit. Konsumi specifik i instrumentit (Q) nga metali i fortë 
është dukshëm më i vogël në krahasim me çelikun shpejtprerës, por qëndrueshmëria e 
instrumentit gjatë zdrukthimit është dukshëm më e vogël. Kjo është nga shkaku sepse metalet 
e forta janë më të brishta dhe për shkak të ngarkesës goditëse vjen deri te shkatërrimi i tehut 
prerës (kërcitja e pjesëve të tehut prerës). 
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Fig. 165. Konsumi specifik i instrumentit (Q) për operacionet e tornimit dhe zdrukthimit 

 në funksion të shpejtësisë së prerjes për instrument nga: a) çeliku shpejtprerës;  

b) metali i fortë 

  

 

 15.9. Shpejtësitë gjatë prerjes së filetës 

 

Prerja e filetës realizohet në torno me thika një profilore dhe shumë profilore (në 
formë të krehrit), në makinat shpuese, me kalizvatorë (instrumente për hapjen e filetave) dhe 
kokave me vetë rregullim, si dhe në makinat frezuese me freza diskore dhe kërmillore 
(rrokullisëse). 

 Përpunimi i filetave me thika (fig. 166) shfrytëzohet për fileta të jashtme dhe të 
brendshme në kushtet e prodhimit individual dhe serive të vogla. Gjatë prerjes së filetës me 
thika një profilore (fig. 166a) përpunimi mund të bëhet me një kalim të thikës (nëse është 
zakonisht s 1 mm) ose me më shumë kalime (nëse është s  1 mm). Gjatë përpunimit me 
thika shumë profilore  (fig. 166b) i tërë profili i filetës fitohet me një kalim të instrumentit. 
Shpejtësia e prerjes në këto operacione paraqet shpejtësinë periferike të copës përpunuese në 
diametrin e filetës D. 

Shpejtësitë e prerjes gjatë përpunimit të filetës me thika janë dukshëm më të vogla se 
shpejtësitë e prerjes gjatë operacioneve të tjera të tornimit duke pasur parasysh se në prerje 
marrin pjesë të dy tehet prerëse, hiqet prerje më e komplikuar dhe më e madhe e ashklave 
ndërsa hapi është dukshëm më i madh dhe i lidhur për shpejtësinë e prerjes. 
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Fig. 166. Përpunimi i filetave me thika: 

 a) njëprofilore; b) shumëprofilore 

 

 Prerja e filetave me kalizvatorë të jashtëm, kalizvatorë të brendshëm dhe koka 
prerëse vetërregulluese (fig. 167c) kryesisht shfrytëzohen te përpunimi me seri të mëdha dhe 
në masë të filetave të jashtme dhe të brendshme te elementet e ndryshme makinerike. Gjatë 
kësaj instrumenti prerës realizon lëvizje kryesore rrethore. Shpejtësia e prerjes gjatë këtyre 
operacioneve paraqet shpejtësinë në diametrin e filetës D. Vlerat e shpejtësive të prerjes 
zakonisht nuk janë të mëdha dhe varen nga materiali dhe konstruksioni i instrumentit 
(gjeometria), kualiteti i sipërfaqes së instrumentit, mjeteve për ftohje dhe lubrifikim, materialit 
të përpunimit, diametrit dhe hapit të filetës, kriterit të topitjes së instrumentit për të cilin 
zakonisht merret gjerësia e brezit të konsumit nëpër sipërfaqen e prapme dhe faktorëve të 
tjerë. 

Gjatë përpunimit të filetave në torno me thika njëprofilore, shpejtësia e prerjes mund 
të përcaktohet sipas shprehjes: 

 

 










mm
mK

stT
iCV Vyxm

p
V   

 

ku verat e koeficienteve CV, KV dhe eksponentëve x, y, m dhe p janë dhënë në 
Tabelat 53 dhe 54, ndërsa i paraqet numrin e treguesve i cili varet nga hapi i filetës dhe 
materiali i përpunimit. 

Gjatë përpunimit të filetave me thika nga materiali i fortë, thellësia e prerjes nuk ka 
ndikim në shpejtësinë e prerjes prandaj nga shprehja paraprake për shpejtësi shkyçet anëtari tx. 
Gjithashtu ky anëtarë i shprehjes shkyçet edhe gjatë përpunimit me thika nga çeliku 
shpejtprerës. 

Tabela 53. Vlerat e faktorit korrigjues KV dhe eksponentëve x, y, m dhe p 

në shprehjen për shpejtësinë e prerjes së filetës me thika një profilore 
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 Lloji i 
instrumentit

Materiali i 
përpunimit

Karakteri i 
përpunimit

Materiali i 
instrumentit

Vlerat e 
konstanteve 

  x   y   m  P       KV 

Thika një 
profilore 

Çeliku 
karbonik 

dhe i lidhur 
me Rm 

=75kN/cm2 

Përpunimi 
në makina 
universale 

Metali 

 i fortë 

 P20  S2 

-0.3 0.2 0.23 8.1 

Përpunimi 
në makina 
me pajisje 
dhe cikël 
punues 

automatik 

-0.3 0.2 0.23 5.25 

Giza e hirtë 
HB=190 

Përpunimi 
në makina 
universale 

(T=30 min) 

Metali i fortë 
G1, H2 

- -0.330.45 3 

Çeliku  

karbonik  

dhe i lidhur 

Përpunimi i 
ashpër i 

filetave me 
hapin  

s<2 mm Çeliku 

  

shpejtprerës 

 

(T=120) 

0.7 0.33 0.11- 0.5 

Përpunimi i 
ashpër i 

filetave me 
hapin  

s> 2mm 

0.6 0.25 0.08 -1 

Përpunimi i 
pastër i 
filetave 

0.45 0.3 0.13 -1.4 

Vërejtje: Gjatë përpunimit të filetës së brendshme shpejtësia e prerjes duhet të 
zvogëlohet për 20% 
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Tabela 54. Vlerat e konstantës CV në shprehjen për shpejtësinë 

 e prerjes së filetës me thika një profilore 

 
Koeficienti CV i qëndrueshmërisë në tërheqje Rm gjatë 

përpunimit me çelik shpetprerës dhe metal të fortë 

 38-44 45- 52- 60- 71- 81-  94-107    108-
Çeliqet 

karbonike 
dhe 

çeliqet me 
Ni 

(C<0.6%) 

66 66 50 38 30 23 18 14 

Çeliqet 
me Cr-Ni 

62 53 42 33 27 22 17 14 

Çeliqet 
karbonike 
(C>0.6%), 
çeliqet me 
Cr, Cr-Ni, 

W  

- 52 40 31 24 19 14 11 

Giza  

e 

 hirtë 

CV gjatë përpunimit me instrument nga metali i fortë 

Fortësia e materialit (HB) 

170 190 210 230 

31.7 27.6 24.7 21.7 

 

 
Fig. 167. Prerja e filetës: a) me kalizvatorë të brendshëm, 

 b) me kalizvatorë të jashtëm;  c) me koka vetërregulluese 
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Për llogaritjen e madhësive të shpejtësive të prerjes gjatë përpunimit të filetave në 
makinat shpuese (me kalizvatorë të brenshëm, kalizvatorë të jashtëm, dhe koka prerëse 
vetërregulluese) për qëndrueshmëri të caktuar të instrumentit prerës (T) kryesisht shfrytëzohet 
shprehja empirike e formës: 

 










min
mK

sT
DCV Vxm

q
V  

ku janë: CV – koeficient i cili merr parasysh kushtet e përpunimit (Tabela 55); 

 D – diametri i jashtëm i filetës; 

 KV – faktori korrigjues i cili merr parasysh llojin e materialit të përpunuar dhe 
llojin e instrumentit (Tabela 56); 

 s [mm] – hapi i filetës. 

Për praktikë industriale madhësitë e shpejtësive të prerjes zgjidhen zakonisht në bazë 
të dhënave nga përvoja ose rekomandimet e prodhuesit të instrumenteve. Në qoftë se 
shpejtësitë e prerjes do të përcaktoheshin në bazë të qëndrueshmërisë së instrumentit, mund të 
fitohen vlera shumë të larta për të cilat megjithatë nuk fitohet kualitet i nevojshëm i filetës. 

Disa hulumtime kanë treguar që gjatë prerjes së filetës, mund të themi me kalizvatorë 
të jashtëm në çeliqet me plasticitet të rritur, kualitet më të mirë fiton shpejtësia e prerjes       
V 2 m/min ndërsa gjatë prerjes së çeliqeve të forta dhe me plasticitet më të vogël,               
V 45 m/min. Gjatë prerjes me koka prerëse vetë rregulluese rekomandohet shpejtësia e 
prerjes V1216 m/min duke pasur parasysh se gjatë shpejtësive më të mëdha vjen deri të 
kërcitja dhe shkatërrimi i filetës. Gjatë përpunimit të filetave me kalizvatorë të brenshëm, 
shpejtësitë e prerjes merren në kufijtë V=1020 m/min. 

  Me freza diskore zakonisht përpunohet fileta trekëndëshe dhe trapezore me hapin 
s>3 mm (fig. 168a), ndërsa fileta me hap s<3 mm përpunohet me freza rrokullisëse (fig. 
168b). Në të dy rastet instrumenti prerës realizon lëvizje kryesore rrethore gjatë së cilës nga 
sipërfaqja e cila përpunohet hiqet ashkla dhe formohet kanal filetor i profilit i cili i përgjigjet 
profilit të dhëmbit trekëndësh me hapin s. 
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Fig. 168. Përpunimi i filetës me frezim: 

 a) freza diskore; b) freza rrokullisësh 

 

Gjatë përpunimit të filetave me freza diskore rrokullisëse shpejtësia e prerjes 
përcaktohet me shprehjen: 

 








min
mK

ssT
CV Vy

dh
xm
V  

ku është: sdh [mm/dhëmb] – hapi rrethor i copës përpunuese. 

Vlerat e konstantës CV dhe eksponentëve m, x dhe y janë dhënë në Tabelën 55 ndërsa 
faktorit korrigjues KV në Tabelën 56. 

Tabela 55. Vlerat e konstantës CV dhe eksponentëve m, x, y dhe q në shprehjen 

për shpejtësi të prerjes së filetës me freza diskore rrokullisëse 

Lloji i instrumentit Vlerat e konstanteve 
CV m x y q 

     Kalizvatorë të brendshëm 2.7 0.5 1.2 - 1.2
    Kalizvator i jashtëm për 41 0.9 0.5 - 1.2
    Kalizvator i jashtëm për 53 0.9 0.5 - 1.2
    Kalizvator i jashtëm për 65 0.9 0.5 - 1.2
    Koka prerëse  74 0.5 1.2 - 1.2
    Freza diskore dhe 257 0.6 1 0.65 - 

 

Tabela 56. Vlerat e faktorit korrigjues KV në shprehjen për shpejtësi 

 të prerjes së filetës me freza diskore rrokullisëse 

Lloji  

i 

 instrumentit 

KV 

Çelik me Rm 
(kN/cm2) 

Hekur i derdhur me 
HB= Lidhjet e 

ngjyrosura
50 80 100 120-

140 
140-
180 

180-
220 

Kalizvatorë të 
brendshëm 

1 1 0.9 1 0.5 1.5 2 

Kalizvatorë të 
jashtëm  dhe të 

brendshëm 
0.7 1 0.8 - - - - 

   Frezat - 1 0.5 - - - - 
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16. KUALITETI I PËRPUNIMIT 

 

Procesi i përpunimit me prerje përcillet me qëllim të përfitimit të pjesës së caktuar – copës 
së përpunuar me karakteristika të caktuara të kualitetit. Kualiteti i copës së përpunuar në esencë 
paraqet tregues kompleks dhe është në funksion të kualitetit të pjesës së konstruksionit, kualitetit 
të sistemit përpunues, të procesit të përpunimit të projektuar, kualitetit të materialit dhe faktorëve 
të tjerë. 

Prej kualitetit të copës së përpunuar në masë të madhe varen vetitë e tij eksploatuese si dhe  
vetitë e konstruksionit të tërë në të cilën ai ndërtohet. 

Për arritjen e nivelit të caktuar të kualitetit duhet të arrihet kualitet përkatës i përpunimit i 
cili përfshin: 

I – saktësinë e përpunimit; 
II – kualitetin e sipërfaqeve të përpunuara. 
I. Saktësia e përpunimit në esencë paraqet përputhshmërinë e copës së përpunuar me 

etalonin e definuar paraprakisht dhe më e madhe është nëse ajo përputhshmëri është më e madhe 
dhe anasjelltas. Njëkohësisht saktësia e përpunimit përfshin: 

a) – saktësinë e formës së sipërfaqes; 
b) – saktësinë e masave; 
c) – saktësinë e pozitës ndërmjet sipërfaqeve. 
a) Saktësia e formës së sipërfaqes vlerësohet me përputhshmërinë e sipërfaqes së 

përpunuar me gjeometrinë përkatëse të sipërfaqes. Shmangiet nga forma e dhënë – format 
gjeometrike të sipërfaqes mund të jenë të ndryshme, varësisht nga forma e sipërfaqes (koniciteti, 
ovaliteti, lakueshmëria e boshtit etj.) (fig. 169). Kësi shmangiesh të formës së sipërfaqes paraqesin 
në realitet shmangiet makrogjeometrike. 

 
 

 
 
 

Fig. 169. Shembuj të shmangieve të sipërfaqeve të përpunuara 
nga forma gjeometrike ideale 



259 
 

b) Saktësia e pozitës ndërmjet sipërfaqeve definohet me shmangie përkatëse nga pozita 
e dhënë nominale. Këto zakonisht janë shmangie nga paraleliteti i dhënë, normaliteti, aksialiteti 
etj.  

c) Saktësia e masës paraqet sistemin e përputhshmërisë së masave të krijuara në copën e 
përpunuar me masën e parashkruar – masën nominale. 

Shmangia nga format e parashkruara, pozitës së sipërfaqeve dhe masës janë pasojë e 
gabimeve të caktuara të përpunimit të cilat varen nga: saktësitë gjeometrike të elementeve të 
sistemit përpunues, deformimet elastike të elementeve të sistemit përpunues, konsumi i 
instrumentit,  deformimet nga temperatura dhe faktorët tjerë. 

II Kualiteti i sipërfaqeve të përpunuara përfitohet në procesin e përpunimit si rezultat i 
veprimit të instrumentit prerës dhe rrethinës në materialin e përpunimit. Me kualitetin e sipërfaqes 
së përpunuar nënkuptojmë si gjeometrinë e saj në pjesën e kufizuar ashtu edhe karakteristikat e 
materialit nën te (shtresa defekte). Treguesit e kualitetit të sipërfaqeve të përpunuara përfshijnë: 

- valëzimin e sipërfaqeve; 
- ashpërsinë e sipërfaqeve dhe drejtimin e gjurmëve të përpunimit; 
- vetitë fizike-mekanike të shtresës sipërfaqësore. 
Valëzimi i sipërfaqeve paraqet jo rrafshinat në sipërfaqen e përpunuar të cilat paraqiten si 

valëzime (valë) me lartësi dhe hap përafërsisht të barabartë në drejtim të caktuar. Gjatë kësaj me 
sipërfaqe të valëzuar nënkuptohet ajo sipërfaqe ku raporti ndërmjet hapit të valëve SV dhe lartësisë 
HV është më i madh se 40 (SV/ HV>40) (fig. 170). 

 

 
 

Fig. 170. Forma e profilit të sipërfaqes  
së përpunuar me valëzime 

 
Me ashpërsi të sipërfaqeve të përpunuara nënkuptojmë jo rrafshinat në gjatësinë e caktuat 

të vogël (gjatësia referente) në drejtimin e caktuar. Ashpërsia e sipërfaqeve lajmërohet në dy 
drejtime: në drejtim të lëvizjes kryesore (I) dhe në drejtim të lëvizjes ndihmëse (II). Jo rrafshinat 
të cilat krijohen në drejtim të lëvizjes kryesore kryesisht varen nga procesi i ndarjes së ashklave, 
krijimit të rritjes, vibrimeve etj. dhe vështirë përshkruhen matematikisht. Madhësitë e këtyre jo 
rrafshinave janë dukshëm më të vogla nga jo rrafshinat në drejtim të lëvizjes ndihmëse të cilat 
krijohen kryesisht si pasojë e prerjes kinematike dhe gjeometrisë së instrumentit (fig. 171). 
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Fig. 171. Jo rrafshinat në sipërfaqen e përpunuar 

 
Hapi i jo rrafshinave në drejtim të lëvizjes ndihmëse është i vogël dhe sillet në kufijtë  

2÷800 μm ndërsa lartësitë mund të jenë prej 0,03÷400 μm. 
Vetitë fizike-mekanike të shtresës sipërfaqësore krijohen në procesin e prerjes si rezultat i 

deformimeve të materialit të përpunimit në zonën e prerjes dhe ndikimit të hapësirës në të cilën 
zhvillohet procesi. Veprimi i këtyre faktorëve është i ndryshëm në shtresa të ndryshme të 
materialit ashtu që sipas trashësisë së tij varen edhe disa karakteristika. Trashësitë e shtresës nën 
sipërfaqen e përpunuar në të cilën vjen deri te ndryshimi i karakteristikave fizike-mekanike janë  
të ndryshme për kushte të ndryshme të prerjes dhe kryesisht varen nga lloji i përpunimit, regjimit 
të prerjes, gjeometrisë së instrumentit dhe vetive mekanike të materialit të përpunuar. Në Tabelën 
57 janë dhënë madhësitë e shtresës defekte për disa lloje të përpunimit. 

 
     Tabela 57. Thellësitë e shtresës defekte gjatë llojeve 

 të ndryshme të përpunimit 

Lloji i përpunimit 
Thellësia e 

shtr. defekte 
(μm) 

Lloji i përpunimit 
Thellësia e 

shtr. 
defekte 

(μm) 
Tornim 30÷80 Retifikim i jashtëm 15÷25 

 Frezim 25÷60 Retifikim i brendshëm 20÷30 
 Shpim 50÷60 Retifikim i rrafshët 15÷25 

Alezim 10÷30   

Zdrukthim 30÷50 
 

  

 
Vetitë fizike-mekanike të shtresave sipërfaqësore zakonisht shprehen përmes: fortësisë, 

strukturës, thellësive të sforcimeve të mbetura dhe strukturës së tyre, deformimeve të rrjetave 
kristalore etj. 

Më së shpeshti shtresa defekte përcaktohet me ndryshimin e fortësisë në te (fig. 172). 
Shkalla e ndryshimit të fortësisë në shtresën defekte (të forcuar) është dhënë me shprehjen: 
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 %100
H

HHH
VB

VBV 


  

ku janë: HV – mikrofortësia e shtresës së forcuar; 
   HVB – mikrofortësia e materialit bazë. 

 
Fig. 172. Ndryshimi i fortësisë nën sipërfaqen e përpunuar 

 
Nga kualiteti i elementeve të sipërfaqes së përpunuar varen shumë vetitë e tij eksploatuese 

si dhe vetitë e tërë konstruksionit në të cilën ato ndërtohen (fig. 173). Nga kjo arsye sigurohen 
karakteristika të nevojshme të kualitetit të copës së përpunuar ku i kushtohet rëndësi e veçantë si 
në etapën e projektimit ashtu edhe në fazën e përpunimit. Në kohë të fundit mjaftë punohet në 
vendosjen e lidhjeve të korrelacionit ndërmjet vetive eksploatuese dhe kushteve të përpunimit, 
veçanërisht sipërfaqeve të cilat vijnë në kontakt me elementet tjera dhe konsumohen. 

Kualiteti i sipërfaqes së përpunuar i përcaktuar me madhësinë e ashpërsisë dhe gjendjes si 
dhe madhësisë së shtresës defekte c varet nga një numër i madh i faktorëve siç janë: 

– metoda e përpunimit; 
– parametrat e regjimeve të përpunimit; 
– materiali i përpunimit dhe instrumenti; 
– gjeometria e instrumentit; 
– mjeti për ftohje dhe lubrifikim; 
– konsumi i instrumentit; 
– ngurtësia e sistemit përpunues etj. 
Vendosja e lidhjeve më të sigurta të korrektimit ndërmjet disa metodave të përpunimit dhe 

kualiteteve të sipërfaqeve të përpunuara për arsye të numrit të madh të faktorëve ndikues është 
shumë e vështirë. 

Nga të gjithë treguesit e kualitetit, rëndësi më të madhe gjatë përpunimit me prerje i 
kushtohet prapëseprapë arritjes së ashpërsisë përkatëse të sipërfaqeve të përpunuara ku mund të 
vendosen edhe lidhjet përkatëse të korrelacionit ndërmjet parametrave të ashpërsisë dhe 
parametrave me të cilat definohen kushtet e përpunimit. 
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Fig. 173. Parametrat e kualitetit të sipërfaqeve të përpunuara 

dhe vetitë e tyre eksploatuese 
 
 

16.1. Ashpërsia e sipërfaqeve të përpunuara 
 
Më herët është përmendur që ashpërsia paraqet parregullsitë mikrogjeometrike të 

sipërfaqeve, d.m.th. jo rrafshinat e vogla, në gjatësinë referente në drejtimin e caktuar të 
sipërfaqes. Mikrojorrafshinat zakonisht janë më të mëdha në drejtim të realizimit të lëvizjes 
ndihmëse prandaj të gjitha shqyrtimet u përkasin atyre. 

Vlerësimi i ashpërsisë të sipërfaqeve të përpunuara në esencë mund të bëhet në dy mënyra. 
Një nga ato është vlerësimi i pastër subjektiv me vrojtim vizuel të sipërfaqeve ose krahasimi 
vizuel i saj me sipërfaqen e ndonjë etaloni me ndihmën llupës ose mikroskopit. Gjatë kësaj vetëm 
përafërsisht mund të gjykohet mbi ashpërsinë deri sa nuk mund të jepen disa vlerësime 
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kuantitative. Mënyra e dytë bazohet në matjen e parametrave të veçantë të mikrojorrafshinave me 
çka mundësohet edhe vlerësimi kuantitativ. 

 
16.1.1 Parametrat e ashpërsisë së sipërfaqes së përpunuar 

 
Parametrat e ashpërsisë së sipërfaqeve së përpunuara definohen në bazë të profilogramit i 

cili paraqet profilin e rritur të sipërfaqes së ashpër në gjatësinë e caktuar referente l (fig. 174). 
Gjatësia referente l varet nga madhësia e jo rrafshinave dhe zgjidhet ashtu që të përfshijë më së 
paku pesë ngritje dhe pesë gropëzime. Gjatë kësaj duhet të kemi parasysh që me rritjen e gjatësisë 
referente fitojmë saktësi më të madhe të parametrave të ashpërsisë por njëkohësisht rritet ndikimi 
i valëzimit në rezultatet e matjeve. 

Parametrat e ashpërsisë janë të definuar me standarde internacionale dhe nacionale         
(JUS M.A1.02081) e më të rëndësishëm prej tyre janë si në vijim: 

 

 
Fig. 174. Profilografi i sipërfaqes së përpunuar në gjatësinë referente 

dhe parametrat e ashpërsisë 
 

 
Vija mesatare e profilit (M1M2) paraqet vijën kryesore të bazës së profilit nominal dhe 

përcaktohet ashtu që në fushën e gjatësisë referente l katrori mesatar i shmangies së profilit nga 
ajo vijë (y1, y2, ..., yn) të jetë minimal. 

Vija e majeve të profilit (A1A2) është vija ekuivalente e vijës së mesit dhe e cila kalon 
nëpër pikën më të lartë të profilit në gjatësinë referente. 

Vija e thellimit të profilit (B1B2) është ekuivalente me vijën e mesit dhe kalon nëpër pikën 
më të ulët të profilit në gjatësinë referente. 

Në bazë të kësaj vije definohen edhe parametrat themelorë të lartësisë së ashpërsisë edhe 
atë: 

Lartësia maksimale e jo rrafshinave (Rmax) është e definuar me distancën ndërmjet 
vijave A1A2 dhe B1B2, gjegjësisht distancën ndërmjet pikës më të lartë dhe më të ulët të profilit. 
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Lartësia mesatare e jo rrafshinave (Rz) paraqet ndryshimin ndërmjet vlerës mesatare 
aritmetike të pesë pikave më të larta dhe pesë më të ulëta profilit në kufijtë e gjatësisë referente 
ndërsa të cilat janë të matura në  mënyrë arbitrare nga drejtëzat paralele me vijën mesatare M1M2. 

 

5
RRRRRRR 1042931

z
)...()...( 

  

 
Shmangia mesatare aritmetike e profilit (Ra) paraqet ndryshimin ndërmjet vlerës 

mesatare aritmetike të distancës së  vlerave absolute të gjitha pikave të profilit efektiv  në kufijtë e 
gjatësisë referente l dhe është e definuar me shprehjet: 

 





n

i
ia y

n
R

1

1  gjegjësisht  
l

a dxY
l

R
0

1  

 
ku janë: yi – distanca e pikave të profilit nga vija mesatare e profilit; 
  Y – funksioni i lakores së profilit Y=Y(x), 
  n – numri i pikave të shqyrtuara në profilin nga i cili maten distancat yi (për numër 

më të madh të pikave n fitohen vlera më të sakta për Ra). 
Në bazë të këtyre tre parametrave të lartësisë, me standardin JUS MA.A1.020 janë 

përcaktuar klasat e ashpërsisë së sipërfaqes të ndara në 12 kategori sipas madhësive Rmax, Rz dhe 
Ra (Tabela 58). 

Në sipërfaqet të cilat përpunohen me prerje në vizatime ashpërsia e sipërfaqes shënohet 
sipas JUS M.A0.065 si në fig. 175. 

 
 

 
 

Fig. 175. Sistemi i shënimit të sipërfaqeve të përpunuara në vizatime 
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 Tabela. 58. Klasat e ashpërsisë së sipërfaqeve të përpunuara 

KLASAT
E ASHPËRSISË

Vlerat më të mëdha 
të parametrave

(mm)
Madhësitë
e hapit Sm

(mm)RmaxRa Rz

0.03 0.1 0.16 0.01

0.05 0.2 0.32 0.01

0.1 0.4 0.64 0.03

0.2 0.8 1.25 0.05

0.4 1.6 2.2 0.1

0.8 3.2 5 0.2

1.6 6.3 10 0.4

3.2 12.5 20 0.8

6.3 25 40 1.6

12.5 50 80 3.2

25 100 160 6.3

50 200 320 12.5
 

 
 Përveç këtyre tre parametrave të lartësisë (Ra, Rz, Rmax) shpeshherë shfrytëzohen edhe 
parametra të tjerë plotësues të ashpërsisë me të cilët në mënyrë më të afërt definohen jo rrafshinat 
në sipërfaqen e përpunuar. Me njohjen e parametrave të caktuar plotësues mund të krijohet 
shfaqja e plotë për jo rrafshinat. 

Lartësia më e madhe e ngritjeve (Rp) është e definuar me distancën ndërmjet vijave të 
majeve të profilit (A1A2) dhe vijës mesatare  të profilit. 

Hapi i jo rrafshinave (S) mund të paraqesë një nga parametrat plotësues dhe është i 
përcaktuar me distancën ndërmjet dy majeve fqinje më të theksuara të profilit efektiv në kufijtë e 
gjatësisë referente. Pasi që hapat ndërmjet profileve të ndryshme mund të jenë të ndryshëm, 
shpesh merret edhe vlera mesatare e hapit ndërmjet jo rrafshinave në gjatësinë referente e cila 
llogaritet sipas shprehjes: 


n

im S
m

S
1

1  
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Madhësitë e hapit varen nga regjimi i prerjes dhe klasës së ashpërsisë dhe janë të dhëna në 
Tabelën 58. 

Nga parametrat plotësues të ashpërsisë nganjëherë merren edhe parametrat të cilët e 
definojnë formën e jo rrafshinave, siç janë: këndi i pjerrësisë së anëve të jo rrafshinave (φ) sipas 
vijës mesatare dhe rrezes së majës së jo rrafshinave r, gjegjësisht vlerave mesatare të tyre të cilat 
varen nga lloji i përpunimit dhe klasës së ashpërsisë. 

Përveç parametrave të përmendur, për përshkrim më të plotë të mikrogjeometrisë të 
sipërfaqeve të përpunuara shpesh shfrytëzohen edhe shumë parametra të tjerë. 

Me definimin e ashpërsisë së sipërfaqeve përmes klasave të ashpërsisë, gjegjësisht 
parametrave të lartësisë Rmax, Rz, Ra, nuk fitohet pasqyrë e plotë për sipërfaqen duke pasur 
parasysh  se nuk merret parasysh forma-profili i jo rrafshinave, d.m.th. renditja e materialit në jo 
rrafshinat e cila mund të jetë e ndryshme te sipërfaqet e përcaktuara me veprime të ndryshme të 
përpunimit. Kështu mund të themi sipërfaqet e përpunuara me tornim dhe retifikim kanë thepa të 
mprehtë ndërsa te sipërfaqet e përpunuara me frezim ky rast nuk është. Dy sipërfaqe të ndryshme, 
ku te njëra kemi thepa shumë të shprehur (fig. 176a) e te tjetra thellësi shumë të shprehura (fig. 
176b) mund të kenë parametra të njëjtë të lartësisë (të themi Ra) dhe bëjnë pjesë në të njëjtën klasë 
të ashpërsisë. Megjithatë kualiteti i këtyre sipërfaqeve në esencë nuk do të jetë i njëjtë duke pasur 
parasysh në renditjen e ndryshme të materialit në jo rrafshinat. Sipërfaqet e këtilla do të kenë veti 
të ndryshme eksploatuese, në rend të parë rezistencë të ndryshme të konsumit. 

 
Fig. 176. Pamja e sipërfaqes së përpunuar: 

a) me thepa shumë të shprehur, b) me thellësi shumë të shprehura 
 
 
Shpërndarjen e materialit nëpër lartësitë e mikro jorrafshinave më mirë e prezanton 

lakorja e bartjes së profilit të sipërfaqeve e cila praktikisht paraqet interpretimin grafik të 
varësive të gjatësisë bartëse të profilit nga niveli i prerjes së profilit. 

Lakorja e bartjes së profilit është karakteristike dhe e rëndësishme për sipërfaqet të cilat 
vijnë në kontakt me sipërfaqet tjera dhe konsumohen. Këto lakore u referohen si në sipërfaqet e 
ashpra ashtu edhe në sipërfaqet e valëzuara ndërsa definohen në mënyrë të njëjtë. 

Lakorja e bartjes së profilit konstruktohet në koordinata absolute dhe relative. Gjatë 
konstruktimit të lakoreve në koordinata absolute profilogrami i sipërfaqeve prehet me një varg 
vija paralele me vijën mesatare të profilit M1M2 gjatë së cilës në diagram barten gjatësitë e 
mbledhura të prerjes së profilit ΣΔli në nivelet përkatëse pi (fig. 177). Gjatë kësaj gjatësia e 
mbledhur  në nivelin e parë po (në vijën A1A2)  do të jetë e barabartë me zero (ΣΔli=0) deri sa në 
nivelin e fundit (pi=Rmax, në vijën B1B2) e barabartë me gjatësinë referente l. 
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Fig. 177. Lakorja e bartjes së profilit në koordinata absolute 

 
Gjatë konstruktimit të lakoreve të bartjes së profilit në koordinata relative, në abshisë 

vendoset raporti ndërmjet shumës së prerjeve në jo rrafshinat në nivel të caktuar dhe gjatësisë 
referente (ΣΔli/l) (gjatësia relative e bartjes) ndërsa në ordinatë raporti ndërmjet distancës së vijës 
ekuidistantë nga vija e epërme e profilit A1A2 (pi) dhe lartësisë maksimale të jo rrafshinave Rmax 
(pi/Rmax) (fig. 178). 

 
Fig. 178. Lakorja e bartjes së profilit në koordinata relative 

 
 
Lakorja e bartjes e konstruktuar kështu në pjesën e parë mund të aproksimohet me 

funksionin e formës: 
V
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ku janë: tm – gjatësia relative e bartjes në nivel të vijës mesatare M1M2 e cila fitohet si 
vlerë mesatare e gjatësive relative tmi të përfituara në 5 pjesë të ndryshme të sipërfaqes dhe 
llogaritet sipas shprehjes: 


5

15
1

mim tt  

b, v – konstanta dhe eksponenti vlerat e të cilëve janë të ndryshme për ashpërsi të 
ndryshme të sipërfaqes dhe mund të fitohen  me llogaritje sipas shprehjeve: 
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 12  

Madhësia e lartësive maksimale e jo rrafshinave Rmax dhe lartësitë më të mëdha të 
ngritjeve Rp merren si vlera mesatare të madhësive të matura në pesë pjesë të ndryshme të 
sipërfaqes, d.m.th. në 5 gjatësi të ndryshme refernte. 
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  pipmaxmax RR;RR
5
1

5
1  

Konstanta b dhe eksponenti v në shprehjen për lakoren e bartjes së profilit merren si 
parametra plotësues të ashpërsisë së sipërfaqes ndërsa vlerat e tyre për sipërfaqe të përpunuara me 
veprime të ndryshme të përpunimit për materiale të ndryshme janë dhënë në Tabelën 59. 

Në kohë të fundit bëhet përpjekje që për vlerësimin e ashpërsisë së sipërfaqes që të futen 
parametra kompleks të cilët pranë parametrave të lartësisë së jo rrafshinave përfshijnë edhe 
mprehtësinë e majeve të jo rrafshinave dhe renditjen e tyre nëpër lartësinë. Një nga parametrat e 
tillë e propozon B. S. Kombalov në formën: 

v

max

br

R
1


  

Vlerat e këtij parametri për disa mënyra të përpunimit dhe materialeve janë dhënë në 
Tabelën 59. 

 
Tabela 59. Vlerat e parametrave Rmax, r, b, n dhe Δ për sipërfaqe 

të përpunuara me mënyra të ndryshme të përpunimit 
Lloji i 

përpunimit 
Materiali i 
përpunimit 

Klasa e 
ashpërsisë 

Rmax 
(μm) 

r 
(μm) b n Δ 

Tornim 

Çeliqet 
7 9.4 35 1.8 1.8 1.9 10-1 

8 18 20 1.4 1.9 7.9 10-1 

9 37 15 1 2.1 2.5 100 

Hekuri i 
derdhur 

7 7.4 13 1.5 1.6 4.4 10-2 

8 12 60 1.45 1.7 1.54 10-

1 
9 21 37 1.2 1.8 5.4 10-1 

Retifikim 
rrethorë 

Çeliqet 
5 2.4 20 1.3 1.9 9.6 10-2 

6 4.7 12 0.9 1.9 4.1 10-2 

7 9.4 8 0.6 2 1.6 10-1 

Hekuri i 
derdhur 

5 1.8 190 1.55 1.7 7.5 10-3 

6 3.5 1,590 1.25 1.8 2.0 10-2 

7 7.2 85 1.2 1.9 6.5 10-2 

Frezim 

Çeliqet 
7 8 1,300 0.6 1.4 1 10-2 

8 18 900 0.5 1.6 3 10-2 

9 37 420 0.4 2.2 1.4 10-1 

Hekuri i 
derdhur 

7 6.9 90 0.75 1.8 9 10-2 

8 11 60 0.7 1.9 2.3 10-1 

9 23 40 0.43 
. 

2 8.8 10-1 
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16.1.2 Ndikimi i disa faktorëve të përpunimit në ashpërsinë 
 e sipërfaqes së përpunuar 

 
Ashpërsia e sipërfaqe së përpunuar varet nga një varg faktorësh të cilët janë në lidhje të 

ngushtë me kushtet e përpunimit gjatë së cilës ndikim më të madh në parametrat e ashpërsisë 
shfaqin: lloji i përpunimit, elementet e regjimit të prerjes, gjeometria e pjesës prerëse e 
instrumentit, kushtet e ftohjes dhe lubrifikimit, ngurtësia e sistemit përpunues, dridhjet gjatë 
prerjes, vetitë e materialit të përpunimit etj. Gjatë kësaj, ndërmjet disa parametrave të ashpërsisë 
mund të vendosen lidhje të qarta të korrelacionit, derisa te tjerët kjo është shumë e vështirë ose e 
pamundshme. 

 
 
 
16.1.2.1. Varësia e parametrave të ashpërsisë  

nga gjeometria e instrumentit prerës 
 
Jo rrafshinat në sipërfaqen e përpunuar në drejtim të lëvizjes ndihmëse kryesisht fillojnë si 

pasojë e kinematikës së prerjes dhe gjeometrisë së pjesës prerëse të instrumentit. Bazën e konturës 
së jo rrafshinave e përbën sipërfaqja A1 e cila mbetet në sipërfaqen e përpunuar pas kalimit të 
instrumentit (fig. 34). 

Jo rrafshinat në drejtim të lëvizjes ndihmëse janë gjithnjë më të mëdha se jo rrafshinat në 
drejtim të lëvizjes kryesore e në madhësinë dhe formën e tyre ndikon një varg parametrash 
gjeometrik të pjesës prerëse të instrumentit (rrezja e majës së instrumentit r, këndi sulmues χ, 
këndi ndihmës sulmues χ1, kualiteti i tehut prerës etj.). Te mënyrat e ndryshme të përpunimit, ku 
realizohet kinematikë e ndryshme e prerjes me gjeometri të ndryshme të instrumentit, përfitohen 
forma të ndryshme të parametrave të ashpërsisë. Ndërmjet disa parametrave të ashpërsisë dhe 
elementeve gjeometrike të pjesës prerëse të instrumentit mund të vendosen lidhje të caktuara të 
korrelacionit. 

Ndikimi i parametrave gjeometrik i pjesës prerëse të instrumentit është më i qartë te 
operacioni i tornimit gjatë së cilës karakteri i varësisë mbetet i njëjtë edhe te mënyrat tjera të 
përpunimit. 

Ndikimi i rrezes së majës së instrumentit r në lartësinë maksimale të jo rrafshinave Rmax 
është i qartë (fig. 179). Në qoftë se shqyrtohen dy pozita të njëpasnjëshme të instrumentit për një 
rrotullim të copës përpunuese, ndërmjet tyre në sipërfaqen e përpunuar do të mbesin jo rrafshinat 
të cilat e përbëjnë ashpërsinë themelore. 
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Fig. 179. Ndikimi i rrezes së majës së instrumentit 

 në ashpërsinë e sipërfaqes së përpunuar 
 
 
Sipas fig. 179b, lartësia e jo rrafshinave mund të gjendet sipas shprehjes: 

 2
2

2
2 COAOBCACBCABRmax   

pasi që: 2 2, ,
2
sBC r AO r CO= = =  fitohet: 

 
4

2
2 srrRmax   gjegjësisht: 

 
4

2
22 sr)Rr( max   

d.m.th.: 
4

2
2

222 srRRrr maxmax   

Meqenëse 2
maxR  në raport me 2 · r · Rmax është vlerë e vogël neglizhuese fitohet: 

 
r

sRmax 


8

2

 

 Kjo megjithatë vlen gjatë prerjes kur r>s/2 çka zakonisht është rast. Kur prerja realizohet 
me instrument me rreze shumë të vogël r në marrëdhënie me hapin s dhe thellësinë e prerjes t (fig. 
180), lartësia maksimale teorike e jo rrafshinave për χ= χ1 fitohet nga relacioni: 

 




sinr/s

)cosrr(Rtg max





2

 

Prej nga është: 




sin
tgrtgsRmax 

2
 

 
Fig. 180. Profili i sipërfaqes gjatë tornimit 

me thikë me rreze të vogël 
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Ndikimi i këndit sulmues χ dhe këndit ndihmës sulmues χ1 në lartësinë e jo rrafshinave 

është treguar në fig. 181. 

 
Fig. 181. Ndikimi i këndeve sulmuese në lartësinë e jo rrafshinave (gjatë r=0): 

a) ndikimi i këndit sulmues χ, b) ndikimi i këndit ndihmës sulmues χ1 
 
 
Është e qartë që jo rrafshinat janë më të mëdha në qoftë se prerja realizohet me kënde më 

të mëdha sulmuese χ dhe χ1. 
Varësia e lartësisë maksimale e jo rrafshinave dhe këndeve χ  dhe χ1, me supozimin se 

është r=0, mund të fitohet nga trekëndëshi ABC (fig. 181a) prej ku është: 

  BDADABs    

Pasi është: 
 tg
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tg
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Për rastin kur është χ=90o, që shumë shpesh shfrytëzohet, do të jetë: 
Rmax=s · tgχ1 
Në praktikë megjithatë asnjëherë nuk kemi instrumente me r=0, prandaj lartësitë e jo 

rrafshinave kur r≠0 do të jenë më të vogla nga ato kështu të llogaritura. Gjatë kësaj, teoritikisht 
mund të paraqiten katër raste: 

 
Rasti 1: Kur është 2 · r · sinχ < s >2 · r · sinχ1 

 

fitojmë se është:    
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Rasti 2: Kur është 2 · r · sinχ > s >2 · r · sinχ1 

 

gjatë së cilës është:  
)sin2(sinsin

cossin)cos1(

111

111max
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Rasti 3: Kur është 2 · r · sinχ < s <2 · r · sinχ1 

 

do të kemi: 
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Rasti 4: Kur është 2 · r · sinχ > s <2 · r · sinχ1, çka më së shpeshti paraqitet, fitojmë: 
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Forma teorike e jo rrafshinave në sipërfaqen e përpunuar do të varet nga këndet χ, χ1 dhe 
rrezes r, ndërsa drejtimi i shtrirjes është në drejtim të lëvizjes rezultuese. Këndi i pjerrësisë i 
profilit teorik është i barabartë me këndin sulmues χ gjegjësisht χ1. 

Gjatë frezimit periferik lartësinë e jo rrafshinave të cilat krijohen në sipërfaqen e 
përpunuar mund ta fitojmë me shqyrtimin e dy dhëmbëve fqinjë të cilët prejnë material (fig. 182). 

 
Fig. 182. Jo rrafshinat në sipërfaqen e përpunuar 

 gjatë frezimit periferik 
 
Nga figura fitohet se është: 
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Varësia e këtillë teorike nënkupton që krejt dhëmbët e frezës ndodhen në të njëjtin 
diametër D. Megjithatë, përderisa njëri nga dhëmbët gjendet në diametrin më të madh (mund të 
themi në ekscentritetin e boshtit punues ose përpunimit – mprehja e frezës) atëherë pas çdo 
rrotullimi të frezës ai dhëmb do të bëjë jo rrafshina më të mëdha. Nëse dhëmbi është i dalë për 
madhësinë e do të kemi: 
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Megjithatë, pasi që madhësia 2e është vlerë e vogël neglizhuese në marrëdhënie me 
diametrin e frezës D, zakonisht edhe nuk merret parasysh. 

Te frezimi ballorë ndikim më të madh në lartësinë e jo rrafshinave kanë këndet χ dhe χ1 
në elementet prerëse dhe ai mund të shprehet sikurse te tornimi. Në qoftë se të gjithë elementet 
prerëse janë të vendosur me maje në nivel të njëjtë (fig. 183a) atëherë është: 
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Në rastin kur njëri nga elementet prerës nuk është në nivel me të tjerët, por më tepër 
depërton në materialin e përpunimit (fig. 183b), gjatë llogaritjes së lartësisë së jo rrafshinave 
duhet të merret parasysh kjo madhësi e. 

 
Fig. 183. Jo rrafshinat në sipërfaqen e përpunuar gjatë frezimit ballorë: 

 a) kur dhëmbët janë në të njëjtin nivel; b) kur njëri dhëmb është i dalur jashtë 
 
 

16.1.2.2. Varësia e parametrave të ashpërsisë nga elementet e regjimit të      
                prerjes 
 
 Nga elementet e regjimit të prerjes ndikim më të madh në madhësinë e jo rrafshinave ka 

madhësia e hapit s. Lartësia maksimale teorike e jo rrafshinave Rmax varet nga katrori i hapit s 
(vija e ndërprerë në fig. 184). Kjo flet për atë që për arritje të ashpërsisë së vogël duhet të 
aplikohen madhësitë e hapave sa më të vegjël. 

Megjithatë, nga madhësia e hapit varet edhe prerja e ashklave e me këtë edhe deformimet 
plastike të ashklave dhe shtresës sipërfaqësore nën sipërfaqen e përpunuar. Përderisa madhësia e 
hapit është më e vogël do të kemi prerje më të vogël të ashklave dhe deformime më të mëdha të 
shtresës sipërfaqësore. Varësisht nga madhësia e deformimeve do të ndërrohen edhe lartësitë e jo 
rrafshinave të cilat do të jenë të ndryshme nga teoriket. Lartësitë e vërteta të jo rrafshinave do të 
ndryshohen sipas ndonjë parabole e cila nuk është katrore (vija e plotë në fig. 184) dhe e cila ka 
formën: 

 

u

y

max r
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Fig. 184. Varësia teorike dhe e vërtetë e lartësisë 

së jo rrafshinave nga hapi s 
 
Me hulumtime është vërtetuar që në fushën e vlerave shumë të vogla të hapit (s<0.07 

mm/rr) ndryshimi i tij gati nuk ka kurrfarë ndikimi në lartësinë e jo rrafshinave. Për hapa diç më 
të mëdha (s<0.15 mm/rr) ndikimi është mjaftë i vogël dhe rritet me rritjen e hapit. Kjo sqarohet 
me atë që jo rrafshinat në sipërfaqen e përpunuar gjatë përpunimit me hapa të vegjël kryesisht 
formohen nën ndikimin e deformimeve plastike dhe elastike, rrezes së majës së instrumentit etj. 

Shpejtësia e prerjes është parametër nga e cila në masë të dukshme varet kualiteti i 
sipërfaqes së përpunuar gjegjësisht ashpërsia. Ndikimi i shpejtësisë së prerjes në parametrat e 
ashpërsisë kryesisht është i lidhur për ndikimin e saj në karakterin e ashklave, madhësinë e 
deformimeve plastike në zonën e prerjes, formimin e rritjeve në instrument, ndryshimin e 
koeficientit të fërkimit dhe forcës së prerjes, lajmërimin e dridhjeve etj. Varësia e parametrave të 
ashpërsisë nga shpejtësia e prerjes është mjaftë e ndërlikuar. Karakteri i ndryshimit të ashpërsisë 
është i ndryshëm te materialet e ndryshme të përpunimit, instrumentet e ndryshme, makinat 
metalprerëse etj. Gjatë kësaj shpejtësia e prerjes ndikon në madhësinë e lartësisë së jo rrafshinave 
si në drejtim të lëvizjes ndihmëse ashtu edhe në drejtim të lëvizjes kryesore. Ndikimin më të madh 
në ashpërsi, shpejtësia e prerjes e shfaq përmes rritjes e cila krijohet në sipërfaqen e përparme të 
instrumentit. Siç është përshkruar më herët, në momente të caktuara vjen deri te shkatërrimi i 
rritjes së krijuar një pjesë e së cilës shkon në sipërfaqen e përpunuar dhe krijon jo rrafshina. 
Kështu mund të themi se gjatë përpunimit të çeliqeve konstruktive ndryshimi i lartësisë së jo 
rrafshinave do të ketë karakter të njëjtë sikurse ndryshimi i rritjeve (fig. 185). Gjatë përpunimit të 
metaleve të ngjyrosura dhe gizës së hirtë ku nuk lajmërohet rritja, madhësitë e jo rrafshinave do të 
zvogëlohen në mënyrë monotone me rritjen e shpejtësisë së prerjes (lakorja 2 në fig. 185). Gjatë 
prerjes me shpejtësi të mëdha praktikisht nuk kemi krijimin e rritjes prandaj edhe ndryshimi i 
ashpërsisë është i parëndësishëm. 
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Fig. 185. Ndikimi i shpejtësisë së prerjes në lartësinë e jo rrafshinave: 

1) gjatë përpunimit të çelikut; 2) gjatë përpunimit të gizës së hirtë dhe metaleve të ngjyrosura 
 
 
Ndikimi i thellësisë së prerjes t në parametrat e ashpërsisë është i parëndësishëm. Me 

ndryshimin e thellësisë së prerjes ndryshohen rezistencat e prerjes, temperaturat, deformimet në 
zonën e prerjes etj, çka mund të ndikojë në ashpërsinë. Megjithatë, ndikimi i thellësisë së prerjes 
në raport me ndikimin e faktorëve tjerë është i parëndësishëm dhe zakonisht neglizhohet. 

 
 
 16.1.2.3. Ndikimi i dridhjeve (vibrimeve) në ashpërsinë 
                         e sipërfaqes së përpunuar 
 
Në procesin e prerjes, për shkak të veprimit të forcave të ndryshme ngacmuese në 

elementet e sistemit përpunues, lajmërohen dridhjet për shkak të së cilave në çdo çast vjen deri te 
ndryshimi i pozitës së instrumentit prerës në raport me copën përpunuese. Gjatë kësaj dallojmë 
dridhje të detyrueshme te të cilat energjia për ruajtjen e lëvizjes osciluese sillet nga jashtë, dhe 
dridhjet vetë ngacmuese (autovibrimet) te të cilat burimi i energjisë për ruajtjen e dridhjeve 
ndodhet në vetë sistemin. 

Frekuenca e lëkundjeve të detyruara varet nga frekuenca e forcës së detyruar, deri sa 
frekuenca e lëkundjeve vetëngacmuese varet nga vetia e sistemit lëkundës. 

Dridhjet e detyrueshme mund të krijohen për shkak të jo saktësisë së përpunimit të 
boshteve, dhëmbëzoreve, kushinetave dhe elementeve të tjera të transmetuesve dhe konsumit të 
tyre, ngurtësisë së pamjaftueshme të elementeve, jo ekuilibrimit të masave lëvizëse, dridhjeve të 
makinave fqinje etj. 

Shfaqja e lëkundjeve vetëngacmuese mund të krijohen për shkak të ndryshimeve periodike 
të forcave të prerjes etj., gjatë së cilës është e nevojshme forca ngacmuese. Gjatë shfaqjes së 
forcës ngacmuese, forcat konstante të prerjes gjatë regjimit stabil të prerjes bëhen periodikisht të 
ndryshueshme gjatë së cilës e ruajnë dridhjen e sistemit. 
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Në rastin kur frekuenca e lëkundjeve të detyruara barazohet ose u afrohet frekuencës së 
lëkundjeve vetëngacmuese, në zonën e prerjes mund të krijohen lëkundje të forta rezonante gjatë 
së cilës dukshëm keqësohet kualiteti i sipërfaqes së përpunuar, gjegjësisht rritet ashpërsia. 

Gjatë shfaqjes së lëkundjeve vetëngacmuese forcat konstante të prerjes gjatë prerjes 
stacionare shndërrohen në forca të ndryshueshme të cilat e imitojnë lëvizjen lëkundëse. Shkaqet e 
ndryshimit të forcave mund të jenë të ndryshme, siç mund të themi: dukuria periodike e rritjes, 
fortësimi i materialit, ndryshimi i forcës së fërkimit në sipërfaqet kontaktuese, gjurmët e 
përpunimit  paraprak etj. 

Me një varg eksperimentesh është vërtetuar që ndikim më të madh në shfaqjen e 
lëkundjeve vetanake ka shpejtësia e prerjes. 

Gjatë prerjes me shpejtësi relativisht të ulëta (20÷60 m/min) lajmërohen lëkundjet me 
frekuencë të ulët (deri në 300Hz) e cila është e afërt me frekuencën e lëkundjeve vetanake  të 
copës përpunuese. Lëkundjet e këtilla formojnë valëzim të ashpër në sipërfaqen e përpunuar. 

Gjatë prerjes me shpejtësi të mëdha (rreth 150÷200 m/min) lajmërohen lëkundjet me 
frekuenca të larta (deri 6000 Hz) e cila është e përafërt me frekuencën vetanake të instrumentit. 
Lëkundjet e këtilla nxisin valëzim të vogël në sipërfaqen e përpunuar. 

Ndryshimi i forcës radiale të prerjes nxit zhvendosje radiale të instrumentit prerës në 
raport me copën përpunuese gjatë së cilës maja e instrumentit prerës do të përshkruaj nëpër te vijë 
të valëzuar (fig. 186a). Për shkak të kësaj kemi ndryshimin e këndeve χ dhe α (fig. 186b) e me 
këtë edhe ndryshimin e amplitudës së lëkundjeve. 

 
Fig. 186. Ndikimi i forcës së ndryshueshme radiale 

(a) në ndryshimin e këndeve të prerjes (b) 
 

 
Lëkundjet mund të krijohen edhe për shkak të ndryshimit të forcës së fërkimit në 

sipërfaqen e përparme dhe të prapme të pykës prerëse. Ndryshimi i shpejtësisë së ashklave i 
shkaktuar me koeficientin e ndryshuar të shkurtimit të ashklave (Vash=k · V), për shkak të jo 
homogjenitetit të materialit ose ndryshimit të këndeve të prerjes gjatë konsumit të instrumentit të 
themi, shkakton ndryshimin e forcës së fërkimit në sipërfaqen e përparme e kjo ndikon në 
ndryshimin e forcës radiale që sjellë deri te lëkundja e instrumentit në drejtim radial dhe krijimin 
e jo rrafshinave. Ndryshimi i forcës së fërkimit në sipërfaqen e prapme nxit lëkundjen e 
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instrumentit në rrafshin vertikal të cilat kanë ndikim më  të vogël në ashpërsinë nga lëkundjet në 
drejtim radial. 

Në ashpërsinë e sipërfaqes së përpunuar ndikojnë edhe dridhjet të cilat krijohen për shkak 
të ndryshimit të forcave të prerjes për shkak të jo rrafshinave në sipërfaqen e cila përpunohet. 
D.m.th., për shkak të jo rrafshinave në sipërfaqen e cila përpunohet vjen deri te ndryshimi i 
thellësisë së depërtimit të tehut prerës, çka krijon forcë të ndryshuar të prerjes dhe dridhje të 
instrumentit të cilat pasqyrohen në formën e përfituar të sipërfaqes së përpunuar. Me fjalë të tjera, 
deri te shprehja vjen padyshim kopjimi i sipërfaqes gjatë së cilës amplituda e jo rrafshinave në 
sipërfaqen e përpunuar është më e vogël nga amplituda e sipërfaqes përpunuese (fig. 187). 

 
Fig. 187. Kopjimi i jo rrafshinave nga sipërfaqja 

e përpunimit në sipërfaqen e përpunuar 
 
 
Gjatë konsumit më të madh të instrumentit rriten edhe forcat e prerjes e posaçërisht 

komponenta radiale e cila ka ndikim shumë më të madh në lëkundje. Për shkak të kësaj edhe 
ashpërsia e sipërfaqes së përpunuar rritet me rritjen e konsumit. 

 
 16.1.2.4. Varësia e ashpërsisë së sipërfaqes së përpunuar  
     nga materiali i përpunimit 
 
Lloji i materialit të përpunimit dhe vetitë e tij fizike-mekanike luajnë rol shumë të madh 

gjatë formimit të sipërfaqes së përpunuar. Gjatë përpunimit të materialeve të ndryshme fitohen 
parametra të ndryshëm të ashpërsisë së sipërfaqes së përpunuar gjatë së cilës ato më shumë varen 
nga plasticiteti i materialit, shtalbësia dhe struktura e tij. Është e njohur që te materialet me 
shtalbësi më të madhe (p.sh. te çeliqet me përqindje të ulët të karbonit) të cilët kanë aftësi për 
formimin e deformimeve plastike dhe elastike të rëndësishme gjatë prerjes, fitohet sipërfaqe 
dukshëm më e ashpër. Sipas disa hulumtimeve jo rrafshinat në sipërfaqen e përpunuar do të jenë 
më të vogla gjatë kalimit nga struktura perlito-ferrite kah trostite dhe trostito-magnezite. Po ashtu 
te çeliqet të cilat kanë kokrra kristalore jo të barabarta (të ndryshme) dhe strukturë të pjesërishme 
të perlitit sferik i cili përbëhet nga kokrrat rrethore të cementitit të shpërndarë nëpër masën 
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themelore të ferritit, fitohet ashpërsi më të madhe nga çeliqet normale të cilat dallohen në masë 
me kokrra të imta dhe relativisht të njëllojshme në formë të perlitit laminar. 

Ashpërsia e sipërfaqes së përpunuar varet edhe nga përbërja kimike e materialit të 
përpunimit prej të cilit përveç të tjerash varen vetitë e tij mekanike. Ndikim të fortë në ashpërsinë 
e sipërfaqes së përpunuar ka fortësia e materialit të përpunimit. Ndikimi i fortësisë së materialit të 
përpunimit gjatë kësaj është më shumë i shprehur gjatë përpunimit me shpejtësi të vogla të 
prerjes, ndërsa gjatë shfrytëzimit të shpejtësive të mëdha ai ndikim është më i vogël. Kjo qartë 
shihet në   fig. 188 ku është dhënë varësia e shmangies mesatare aritmetike e profilit Ra nga 
fortësia HB gjatë përpunimit të derdhjeve nga silumini me shpejtësi të ndryshme të prerjes. 

Me rritjen e fortësisë së materialit, gjegjësisht zvogëlimit të shtalbësisë gjatë shpejtësisë së 
caktuar të prerjes, ashkla do të anojë kah e prera, gjegjësisht kah shiritorja e cila shkëputet në 
formë të pandërprerë. Gjatë kësaj shpejtësia kritike gjatë së cilës për kushte tjera të caktuara të 
prerjes vjen deri te formimi i ashklave të tilla të cilat varen nga vetitë mekanike të materialit të 
përpunuar. Mund të thuhet që ajo shpejtësi kritike do të jetë më e madhe përderisa materiali është 
më i butë dhe anasjelltas. 

 Ndryshimi i ashpërsisë së sipërfaqes së përpunuar me ndryshimin e fortësisë së materialit 
të përpunimit gjithashtu nuk është i njëjtë për madhësi të ndryshme të hapit. Ashtu që gjatë 
hapeve relativisht të mëdha (s>0.5 mm/rr) ashpërsia ndryshon përafërsisht linearisht me 
ndryshimin e fortësisë. Gjatë hapeve relativisht të vogla kemi ndryshim shumë të shpejtë të 
ashpërsisë me ndryshimin e fortësisë. Kjo praktikisht d.m.th. që gjatë përpunimit final dhe të 
pastër fortësia e materialit ka ndikim më të madh në ashpërsi. 
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Fig. 188. Varësia e shmangies mesatare aritmetike e profilit të sipërfaqes 

 së përpunuar (Ra) nga fortësia e copës përpunuese (HB) për shpejtësi  
të ndryshme të prerjes (V) 

 
 
16.1.2.5. Ndikimi i faktorëve të tjerë në ashpërsinë e sipërfaqes së përpunuar 
 
Përveç të përmendurve, në ashpërsinë e sipërfaqes së përpunuar ndikojnë edhe shumë 

faktorë të cilët përcaktojnë kushtet në të cilat procesi i përpunimit realizohet. 
Rol të rëndësishëm në procesin e prerjes ka mjeti për ftohje dhe lubrifikim i cili ndikon në 

zvogëlimin e forcave të prerjes dhe fërkimit, në krijimin e rritjeve, deformimet plastike të 
materialit, dridhjeve etj. Përdorimi i mjeteve përkatëse për ftohje dhe lubrifikim mundëson 
aplikimin e shpejtësive më të mëdha të prerjes me çka në mënyrë indirekte kontribuon në 
zvogëlimin e ashpërsisë. Rol të rëndësishëm në zvogëlimin e ashpërsisë mjeti për ftohje dhe 
lubrifikim ka deri në nivelin e caktuar të ndryshimit të forcave të prerjes, derisa për shpejtësi të 
mëdha ndikimi i tij gati është neglizhues. Për ilustrim, në fig. 189 është dhënë varësia e lartësive 
të jo rrafshinave nga hapi (fig. 189a) gjatë përdorimit të mjeteve të ndryshme për ftohje. 
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Fig. 189. Varësia e lartësive maksimale të jo rrafshinave Rmax prej: 

 a) hapit dhe b) shpejtësisë së prerjes; (gjatë përpunimit:  
1 – pa ftohje; 2 –ftohje me emulzion; 3 – ftohje me kerozinë aktive) 

 
 
Ndikimi i mjeteve për ftohje dhe lubrifikim në ashpërsinë e sipërfaqes së përpunuar 

shprehet edhe përmes rritjes së ngurtësisë së ashklave dhe largimit më të lehtë të tyre së bashku 
me produktet e konsumit të instrumentit. 

Ngurtësia e sistemit përpunues gjithashtu ka rol të madh gjatë formimit të sipërfaqes së 
përpunuar gjegjësisht ashpërsisë së saj. Nga ngurtësia e sistemit përpunues në masë të madhe 
varet niveli i dridhjeve i elementeve të tij e me këtë edhe ashpërsia e sipërfaqeve të përpunuara. 
Me qëllim të rritjes së ngurtësisë shpesh herë merren prerje më të mëdha të trupit të instrumentit 
për të cilat fitohet ashpërsi më e vogël e sipërfaqes së përpunuar. 

Më herët është treguar se ashpërsia zvogëlohet me rritjen e rrezes së majës së instrumentit 
(r) dhe zvogëlimit të këndit sulmues (χ). Megjithatë, për ngurtësi të pamjaftueshme të sistemit 
përpunues efekti mund të jetë i kundërt sepse vjen deri te rritja e forcës radiale të prerjes e me këtë 
edhe dridhja. 

Në ashpërsinë e sipërfaqes së përpunuar ndikon edhe kualiteti i tehut prerës të instrumentit 
pasi që jo rrafshinat në tehun prerës lënë gjurmë në sipërfaqen e përpunuar. Kjo zakonisht ka 
ndikim te ato operacione të përpunimit ku sipërfaqja e përpunuar formohet me kalimin e tehut 
prerës nëpër të (mund të themi te përshkimi). 

Konsumi i instrumentit gjithashtu ka ndikim të rëndësishëm në ashpërsinë e sipërfaqes së 
përpunuar. Nga njëra anë, gjatë konsumit më të madh të instrumentit prerës vjen deri te krijimi i 
jo rrafshinave më të mëdha në tehun prerës të cilat kopjohen në sipërfaqen e përpunuar e nga ana 
tjetër gjatë konsumit më të madh kemi forca më të mëdha të prerjes dhe dridhje më të mëdha të 
cilat përsëri i kontribuojnë ashpërsisë më të madhe. Shpesh herë zvogëlimi i ashpërsisë me rritjen 
e shpejtësisë së prerjes mund të jetë i anuluar në qoftë se prehet me instrument mjaft të 
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konsumuar. Varësia e lartësive të jo rrafshinave nga konsumi i instrumentit në sipërfaqen e 
prapme dhe shpejtësisë së prerjes është dhëne në fig. 190. 

 
Fig. 190. Varësia e lartësive të jo rrafshinave Rmax nga konsumi 

 i instrumentit (h) dhe shpejtësisë së prerjes (V) 
 
  

16.1.3 Vlerat e vërteta të parametrave të ashpërsisë 
 
Pasi që në ashpërsinë e sipërfaqeve të përpunuara ndikon një numër i madh i faktorëve 

atëherë shumë vështirë është të vendoset lidhja e qartë e korrelacionit ndërmjet parametrave të 
ashpërsisë dhe të gjithë atyre, sidomos kur dihet që ndikimi i disa faktorëve nuk është i një 
rëndësie. Ndikimi i disa faktorëve ose i grupit të faktorëve në ashpërsinë e sipërfaqes së përpunuar 
mund të përcaktohet në mënyrë kualitative ndërsa vlerësimi kuantitativ do të vlente vetëm për 
kushte të tilla dhe jo për kushtet e përgjithshme të përpunimit.  

Lidhjet e korrelacionit të përcaktuara më parë ndërmjet parametrave të ashpërsisë dhe 
elementeve gjeometrike të instrumentit dhe madhësisë së hapit janë vetëm teorike duke pasur 
parasysh se nuk përfshijnë ndikim të faktorëve të tjerë të përpunimit. Varësi të tilla deri diku 
mund të aplikohen për rastet e përpunimit me vlera më të mëdha të hapit (të themi për përpunim 
të ashpër) ndërsa për hapa të vegjël përfitohet ndryshim më i madh ndërmjet profilit teorik dhe të 
vërtetë të jo rrafshinave në sipërfaqen e caktuar. 

Shmangia e ashpërsisë së vërtetë prej asaj teorike (gjeometrike) mund të jetë e 
rëndësishme ose neglizhuese, çka varet nga kushtet reale të prerjes të cilat e përcaktojnë 
dominimin e disa faktorëve. Në rastin e përgjithshëm, profili i vërtetë i sipërfaqes së përpunuar 
është më i ashpër se sa ai teorik prandaj edhe parametrat janë më të mëdha. 

Me hulumtime të shumta është ardhur deri te varësia e disa parametrave të ashpërsisë nga 
faktorët më ndikues ashtu që në literaturë mund të gjenden shprehje të ndryshme empirike. 
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Megjithatë, duhet të përmendet që rëndësia e tyre është e kufizuar vetëm në kushtet e dhëna të 
prerjes gjatë së cilës është kryer hulumtimi. 

Kështu të themi gjatë përpunimit të çelikut me regjim të prerjes të aplikuar shpeshherë kur 
nuk kemi dukurinë e formimit të rritjes, lartësia maksimale e jo rrafshinave mund të përcaktohet 
sipas shprehjes: 

 ]mm[
r

s21,0R 65,0

07,1

max


  

Gjatë tornimit të pastër lartësia mesatare e jo rrafshinave përafërsisht mund të përcaktohet 
në bazë të shprehjes: 

 ]mm[
rC

)(tsR
y
1

u
s

z
1

x
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ku është: Cs, x, y, z, u – konstanta dhe eksponentët vlerat e të cilave varen nga materiali i 
përpunimit dhe madhësisë së hapit (Tabela 58); 

 χ, χ1 – këndi sulmues dhe këndi ndihmës sulmues në radianë. 
Gjatë përpunimit me frezim, lartësia maksimale e jo rrafshinave mund të gjendet sipas 

shprehjes: 

 7,0

13,02,1

max
199

D
tsR 

  

e cila mund të aplikohet për hapa sipas rrotullimeve s=1.8÷3.5 [mm/rr]. Pasi që hapat e 
zakonshëm janë s=0.2÷1.5 [mm/rr] kjo shprehje nuk ka edhe rëndësi të madhe. 

Shpesh gjatë frezimit të pastër shfrytëzohet varësia e lartësisë mesatare e jo rrafshinave 
nga diametri i frezës, hapit dhe thellësisë së prerjes në formën: 

 
y

z
s

x

z DC
tsR

1












  

ku janë: Cs, x, y, z – konstanta dhe eksponentët të cilat varen nga materiali i përpunimit 
dhe llojit të instrumentit dhe janë dhënë në Tabelën 60. 

Megjithatë më së shpeshti te frezimi përcaktohet lartësia maksimale e jo rrafshinave sipas 
shprehjes: 

 
D4

sCR
2

max 
  

 
ku është: C – konstanta e cila merr parasysh ndikimin e faktorëve të tjerë (përveç D dhe s) 

dhe për hape të cilët aplikohen s=1.83 [mm/rr] është C1.5, ashtu që fitohet: 

 
D7,2

sR
2

max 
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 Tabela 60. Vlerat e konstantës Cs dhe eksponentëve x, y, z dhe u  
   në shprehjen për Rz gjatë tornimit të pastër 

Materiali i 
përpunuar 

Hapi 
s (mm/rr) 

Konstantat 
Cs x y z u 

Çelik 
< 1.75 0.01 0.3 1.4 0.35 0.7 

> 1.75 0.17 0.12 0.6 0.15 0.3 

Hekur i derdhur 
< 1.60 0.05 0.25 1.25 0.5 0.75 

> 1.60 0.29 0.12 0.6 0.25 0.35 

 
  Tabela 61. Vlerat e konstantës Cs dhe eksponentëve x, y, z dhe u  
   në shprehjen për Rz gjatë frezimit të pastër 

Materiali i Lloji i frezës Cs x y z 

Çelik Cilindrike 0.01 0.07 0.83 0.64 
Ballore 0.02 0.75 1.25 0.64 

 
  
 
 16.1.4. Matja e ashpërsisë së sipërfaqeve të përpunuara 
 
Ashpërsia e sipërfaqeve të përpunuara mund të vlerësohet në mënyrë kualitative ose 

kuantitative. Gjatë vlerësimit kualitativ ashpërsia e sipërfaqeve zakonisht krahasohet me ndonjë 
sipërfaqe tjetër ose etalon gjatë së cilës nuk përcaktohen parametrat e saj. Te metoda kuantitative 
bëhet matja e parametrave themelor ose plotësues të ashpërsisë dhe në bazë të vlerave të tyre jepet 
vlerësimi. Matja e parametrave të ashpërsisë mund të realizohet në mënyra të ndryshme, gjatë së 
cilës metodat e matjes zakonisht ndahen në matje pa kontakt dhe me kontakt. 

 
 

 
 16.1.4.1. Metodat kualitative ose krahasuese 
 
Metodat krahasuese të vlerësimit të ashpërsisë së sipërfaqeve të përpunuara janë shumë të 

lehta prandaj për këtë arsye kanë aplikim të gjerë në punën praktike. Vlerësimi kualitativ i cili 
merret gjatë kësaj është mjaftë relativ duke pasur parasysh se bazohet në krahasim me sipërfaqen 
tjetër të ashpër (zakonisht me etalon) e mund të varet nga përvoja e kontrollorit, intensitetit të 
ndriçimit si dhe nga klasa e ashpërsisë. Vlerësimi i ashpërsisë realizohet ashtu që nga materiali i 
njëjtë i cili përpunohet dhe me regjime të njëjta bëhen mostra të cilat pastaj krahasohen me 
etalonin. 

Etalonët punohen nga çeliku ose hekuri i derdhur me dimensione 20x30 mm (më së 
shpeshti) në garniturë me klasa të ndryshme të ashpërsisë dhe metoda të ndryshme të përpunimit. 
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Etalonët të cilët përpunohen me tornim, me zdrukthim, me frezim ose alezim nuk përpunohen me 
kalitje, derisa mostrat të cilat retifikohen ose polirohen paraprakisht kaliten. 

Krahasimi i etalonëve dhe mostrave bëhet në mënyrë vizuele ose me metoda të ndryshme 
të përgjithshme (metoda të rrezeve të pjerrëta të dritës me pengesa dëbuese të dritës ose me 
zmadhim mikroskopik). Gjatë vlerësimit vizuel të ashpërsisë me krahasim, sipërfaqet shikohen 
nën kënd me zmadhim prej më së paku 5x. 

Gjatë vlerësimit të ashpërsisë me metodën e rrezeve të pjerrëta të dritës, sipërfaqja 
ndriçohet me tufë të hollë të dritës nën kënde të ndryshme (α) gjatë së cilës formohet shirit i hollë 
i ndriçuar i cili paraqet gjurmë të prerjes së sipërfaqes së shikuar dhe sipërfaqet të cilat formojnë 
rrezet e dritës (fig. 191). Shiriti i ndriçuar shikohet me llupë ose me mikroskop gjatë së cilës mund 
të sillet vlerësimi vetëm për lartësinë maksimale të jo rrafshinave Rmax. 

 
Fig. 191. Skema e matjes së ashpërsisë me metodën e rrezeve të pjerrëta të dritës 

 
Vlerësimin kualitativ të ashpërsisë së sipërfaqes mund ta sjellim edhe në qoftë se të njëjtën 

e shikojmë njëkohësisht në mikroskop me sipërfaqen e etalonit. Për këtë qëllim posaçërisht është i 
përshtatshëm mikroskopi i dyfishtë (2) (fig. 192) te i cili në bazamentin e përshtatshëm vendoset 
lënda matëse (1) dhe etaloni (3) nga sipërfaqet e të cilave në mënyrë optike njëkohësisht barten 
fytyrat e sipërfaqeve të cilat shihen okular njëra pranë tjetrës. Etalonët mund të ndërrohen derisa 
kualiteti nuk përputhet me kualitetin e sipërfaqes. Në këtë mënyrë mund të vlerësohen edhe 
sipërfaqet me përpunim më të pastër duke pasur parasysh që të mund të arrihet zmadhim i 
mjaftueshëm. 
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Fig. 192. Vlerësimi i ashpërsisë së sipërfaqes së përpunuar 

duke e  krahasuar me etalon në mikroskopin e dyfishtë 
  
 
16.1.4.2. Metodat kuantitative të matjes së ashpërsisë 
 
Metodat me të cilat është mundësuar matja e disa parametrave të ashpërsisë ose e fitimit të 

profilit të plotë të jo rrafshinave paraqesin metoda të matjeve kuantitative. Prej këtyre metodave 
shfrytëzohen: metoda e prerjes së dritës, metoda e interferencës së dritës (metodat pa kontakt) dhe 
metoda të ndryshme kontaktuese.  

 
Metoda e prerjes së dritës bazohet në atë që sipërfaqja ndriçohet me tufë të hollë të dritës 

nën këndin e përshtatshëm gjatë së cilës formohet shirit i hollë i dritës i cili paraqet gjurmë të 
prerjes së sipërfaqes së shikuar të cilën e formojnë rrezet e dritës. Rrezet e dritës bijnë nën këndin 
prej 45o nën të cilin shikohet edhe sipërfaqja e ndriçuar. Gjatë kësaj profili i jo rrafshinave është i 

rritur për 2  herë. Metodën e matjes e ka zhvilluar prof. Schmaltz-i dhe kjo është e përshtatshme 
për matje vetëm të lartësive maksimale të jo rrafshinave (Rmax) edhe atë për klasa të ashpërsisë 
prej N3 deri N10. 

Pajisja për matjen e lartësisë maksimale të jo rrafshinave është treguar në fig. 193a dhe 
përbëhet nga një bazament masiv (1) me shtyllën bartëse (2) e cila shërben për ngritjen dhe uljen e 
mbajtësit (3) në të cilin gjendet sistemi optik prerja e të cilit është dhënë në fig. 193b. Pajisja 
punon në mënyrën vijuese: tufa e dritës nga burimi (1) më parë kalon nëpër çarjen (vrimën) e 
ngushtë (2) dhe sistemin e prizmave deri te pasqyra (3) e pastaj përmes thjerrëzës (4) bie në 
sipërfaqen ashpërsia e të cilës hulumtohet. Rrezet e dëbuara nga sipërfaqja bartin me vete fytyrën 
e saj, kalojnë nëpër thjerrëzën (5), dëbohen nga pasqyra (6) dhe kalojnë nëpër prizmën ndarëse (7) 
deri te okulari (8) ku mund të shikohet. Pjesë e rrezes nga prizma ndarëse (7) drejtohet përmes 
pasqyrës (9) në kyçjen për foto kamerë (10) ku mund të incizohet sipërfaqja. Matja e lartësive të 
jo rrafshinave realizohet në atë mënyrë që mbajtësi (3) më parë vendoset në lartësinë përkatëse 
kur okular fitohet fytyrë e qartë dhe fiksohet në atë pozitë përmes rrotëzës (4). Në okular vendoset 
thjerrëza përkatëse (rritjet mund të jenë 7x, 14x, 30x dhe 60x) ndërsa fytyrën e sipërfaqes e 
sjellim në mes të fushës vrojtuese. Me anë të rrotëzës (5) (fig 193a) e sjellim përkufizuesin në 
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okular ashtu që e tangon shiritin e ngushtë të ndriçuar të sipërfaqes matëse në bregun më të lartë 
(I) gjatë së cilës e lexojmë masën në mikroskop. Pas kësaj përkufizuesen e vendosim në pikën më 
të ulët të profilit të sipërfaqes (II) dhe e lexojmë atë çka shohim. Ndryshimi i treguesit në pozitat I 
dhe II jep lartësinë maksimale të jo rrafshinave. 

Matja e parametrave të ashpërsisë mund të bëhet edhe në bazë të interferencës së dritës 
me mikroskop interferent të konstruktuar në mënyrë të posaçme të cilin e prodhojnë firmat C. 
Hohansson, Zeiss etj. Firma Zeiss prodhon mikroskopë interferen të vegjël dhe të mëdhenj të cilët 
më së shumti shfrytëzohen për matjen e lartësisë maksimale të jo rrafshinave. Skema parimore e 
punës së mikroskopëve interferent të mëdhenj është dhënë në fig. 194. 

 

 
Fig. 193. Pajisja për matjen e parametrave të ashpërsisë 

me metodën e prerjes së dritës 
 

 
Fig. 194. Parimi i matjes së ashpërsisë me mikroskop interferent 
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Tufa e dritës nga burimi (1) (poçi i tensionit të ulët me talium, =0.535 m) kalon nëpër 
diafragmat (2) dhe (3) dhe përmes pllakës gjysmëpërçuese të kombinuar (4), thjerrëzave të 
objektivit (5) dhe qelqit gjysmëpërçues (6) bie në sipërfaqen matëse (10). Rrezet e dëbuara nga 
sipërfaqja dhe rrezet nga prizma (4) shkojnë përmes prizmës lëvizëse (7) nëpër pllakën matëse (8) 
në okularin (9) ku mund të shikohen. Në okular vërehen binarët e dritës paralele ndërmjet veti dhe 
të larguara për madhësinë e gjysmës së gjatësisë valore λ/2 të cilat për sipërfaqe të ashpër do të 
zhduken njëra pas tjetrës (fig. 194b). Madhësia e zhdukjes së binarëve paraqet madhësinë e 
lartësisë maksimale të jo rrafshinave e cila përcaktohet sipas formulës: 

 ]m[
b
aRmax 

2
  

 
Metodat kontaktuese të matjes së parametrave të ashpërsisë kryesisht bazohen në 

lëvizjen e një prekësi matës nëpër jo rrafshinat në sipërfaqen, gjatë së cilës zhvendosja gjatësore 
dhe vertikale rriten në mënyrë të caktuar ashtu që mund të fitohet profil real i rritur i jo 
rrafshinave i cili mund të analizohet. Në bazë të zhvendosjes vertikale të prekësit matës menjëherë 
mund të fitohen parametrat themelor të lartësisë. 

Rritja e zhvendosjes vertikale e prekësit matës, varësisht nga pajisja matëse, mund të 
realizohet me parim mekanik, elektrik dhe optik. Aplikim më të madh kanë pajisjet të cilat 
punojnë në parim elektrik, e në kohë të fundit edhe ato në parim optik të rritjes së zhvendosjes. 
Pajisjet zakonisht mundësojnë leximin e madhësive Rmax, Ra dhe Rz (ose regjistrimin e tyre) por 
kanë edhe mundësi të vizatimit të profilit të rritur të jo rrafshinave në gjatësinë referente në 
përpjesa të ndryshme. Përndryshe, prekësit matës zakonisht janë prej gjilpërës së hollë të 
diamantit me rreze të vogla në majë (2÷12 μm) të cilët mundësojnë përcjelle të mirë të profilit 
edhe në jo rrafshinat e thelluara. 

Pajisjet matëse të cilat punojnë në parim mekanik më tepër edhe nuk përdoren duke pasur 
parasysh se nuk sigurojnë saktësi të mjaftueshme të matjes për shkak të rritjes së pamjaftueshme 
të zhvendosjes të prekësit matës dhe gabimeve të cilat mund të paraqiten në mekanizmin 
transmetues. Skema e një profilometri mekanik (profilometri i Johansson-it) është dhënë në fig. 
195. Matja e parametrave të lartësisë së jo rrafshinave realizohet ashtu që prekësi matës (1) lëviz 
nëpër jo rrafshinat në sipërfaqen matëse dhe e përcjell profilin, gjatë së cilës lëshohet ose ngrihet 
pak ose më shumë. Zhvendosja vertikale e prekësit matës bartet përmes levës së dyfishtë (2) në 
sustën shpatuke speciale të përdredhur (3) e cila këtë zhvendosje e rrit edhe më tepër. Në mes të 
sustës (3) është i lidhur treguesi (5) ashtu që në shkallën (6) lexohen vlerat e zhvendosjes. 
Mekanizmi (4) shërben për uljen dhe ngritjen e prekësit matës gjatë matjes për të mos ardhur deri 
te dëmtimi i tij. 
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Fig. 195. Matja e ashpërsisë me profilometër 

mekanik (të Johansson-it) 
 

 
Pajisjet matëse të cilat punojnë në parim optik në vend të rritjes së zhvendosjes të prekësit 

matës mekanik kanë rritje optike. Skema e punës së një pajisje të tillë është dhënë në fig. 196. 

 
Fig. 196. Matja e ashpërsisë me pajisje optike 

 
Matja e parametrave të ashpërsisë dhe vizatimi i profilit të jo rrafshinave realizohet në 

mënyrën vijuese. Mjeti matës (4) me mekanizëm të veçantë (7) zhvendoset ashtu që nëpër jo 
rrafshinat lëviz prekësi matës (3) zhvendosja vertikale e të cilit bartet në levën dykrahëshe (2) me 
pasqyrën në krahun më të gjatë. Tufa e dritës nga burimi (1) e cila kalon nëpër sistemin e 
thjerrëzave (6) bie në pasqyrë dhe dëbohet deri te letra me ndjeshmëri termike e cila rrotullohet  
me shpejtësi të caktuar ashtu që në të shkruhet profili i jo rrafshinave. 

Aplikim më të madh megjithatë kanë pajisjet te të cilat zhvendosja vertikale e prekësit 
matës rritet me parim elektrik, edhe atë zakonisht me parim induktiv. Skema e punës së pajisjes së 
tillë është dhënë në fig. 197. 
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Fig. 197. Matja e ashpërsisë me dhënësin me parim induktiv 

 
Gjilpëra e hollë nga diamanti (1) zhvendoset përgjatë sipërfaqes matëse (8) ashtu që, 

varësisht nga jo rrafshinat, njëkohësisht realizohet zhvendosja e saj vertikale. Për gjilpërën e 
diamantit është i lidhur dhënësi induktiv (2) i cili njëkohësisht ndryshon distancën nga bërthama e 
palëvizshme magnetike me bobina (3). Për shkak të distancës së ndryshme (Δ) në bobina 
induktohet rrymë e ndryshme e cila pastaj rritet përmes transformatorit (4) dhe përmes bllokut 
elektronik (5) sillet deri te njësia përkatëse indikatoriale. Sinjali i transformuar zakonisht përcillet 
në shkallën (6) ose në plloterin (7) vizatohet jo rrafshina. Pajisje të këtilla më së shumti kanë 
mundësi të leximit ose te të rejat shtypjen e madhësive të parametrave të ashpërsisë dhe 
njëkohësisht vizatimin e profileve të jo rrafshinave prandaj paraqesin praktikisht profilografin-
profilometrat. 
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17. EKONOMICITETI I PRERJES 
 
 
Sistemi përpunues, në të cilin realizohen proceset e prerjes, e përbejnë: 
 makina metalprerëse, në të cilën  realizohet përpunimi, 
 instrumenti prerës me të cilin bëhet përpunim,  
 mjeti për ftohje dhe lubrifikim (MFL), i domosdoshëm në procesin e prerjes dhe  
 punëtori që e drejton procesin përpunues. 
Makina, instrumenti prerës, mjeti për ftohje dhe lubrifikim dhe punëtori janë pjesë përbërëse 

të strukturës së sistemit të këtij lloji (fig. 1). 
 

 
Figura 1. Sistemi përpunues. 

 
Materiali i copës përpunuese, energjia që shpenzohet në procesin e përpunimit dhe 

informacionet të cilat përmbajnë udhëzime për mënyrën e realizimit të procesit të përpunimit, 
paraqesin madhësitë hyrëse në sistemin e këtij lloji. 

Madhësi dalëse nga sistemi përpunues është copa e përpunuar plotësisht ose  pjesërisht. 
Më se shpeshti në një sistem përpunues realizohet vetëm përpunimi i pjesshëm i copës. Që copa të 
përpunohet në tërësi është e nevojshme që të kalojë nëpër shumë sisteme përpunuese ose nëpër 
një sistem përpunues me shumë njësi përpunuese. Sistemet përpunuese bashkëkohore të 
destinuara për prodhim serik dhe masovik, janë të projektuara dhe të ndërtuara që të realizojnë 
përpunimin e plotë të detalit të formës së caktuar. 

Mënyra me të cilën nga lënda e parë (shufra, pjesa e derdhur, farkëtuar) arrihet me 
përpunim deri të copa në formë dhe dimensione të dëshiruar, quhet mënyrë teknologjike, ndërsa 
përpunimi i pjesshëm në një sistem përpunues quhet operacion teknologjik ose prodhues. 

Në procesin e përpunimit shpenzohen të gjitha elementet e strukturës së sistemit 
përpunues, gjegjësisht shpenzohet puna e punëtorit, instrumenti prerës, makina metalprerëse dhe 
mjeti për ftohje dhe lubrifikim. 

Pjesa e shpenzimeve të prodhimit e cila është në relacion me: 
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 shpenzimet e punës, 
 shpenzimet e instrumenteve prerëse, 
 shpenzimet e makinës dhe  
 shpenzimet e mjeteve për ftohje dhe lubrifikim,  

paraqesin shpenzimet e përpunimit. 

Shpenzimet e punës 
 
 Shpenzimet e punës për një detal të përpunuar, kanë të bëjnë me punëtorin i cili e drejton 
procesin e përpunimit në sistemin përpunues. Ato varen nga kohëzgjatja e përpunimit tc (koha e 
copës) dhe çmimi i kushtimit në njësi të kohës punuese të punëtorit.  
  

,tknSh c1   

 

ku janë: 
 

 n – koeficient ku madhësia e të cilit varet nga numri i makinave në të cilat punon 
njëkohësisht një punëtorë dhe numri i makinave të cilat i shërben një punëtor profesionist 
(brigadieri),  

 k1– të ardhurat personale bruto (rroga) të punëtorit në [euro/min], ndërsa  
 tc – koha për përpunimin të një cope në [min]. 

 
Deri te vlera e koeficientit n, arrihet me llogaritje sipas shprehjes: 
 

,1
2

1

1

3

N
N

k
kn     

 
ku janë: 
 

 k3 – të ardhurat personale bruto të punëtorit profesionist (brigadierit)në  euro/min, 
 N1 – numri makinave në të cilat njëkohësisht punon një punëtor, ndërsa 
 N2 – numri i makinave të cilat i shërben një punëtorë profesionist. 

 
Koha e përpunimit të një cope (detalit përpunuese) përbehet nga katër elemente d.m.th.: 

,ttttt shppnkc   

 
ku janë: 

 kt  -  koha kryesore e përpunimit (koha e prerjes efektive në të cilën realizohet kontakti 
ndërmjet instrumentit prerës dhe detalit përpunues), 

 tn –   koha ndihmëse e cila shpenzohet, për kohën e përpunimit  për    vendosjen e detalit 
përpunues në sistemin përpunuese, në hapet boshe të instrumentit prerës dhe për largimin e 
detalit përpunues nga sistemi përpunues pas përpunimit përfundimtarë, 
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 tpp – koha përgatitore përfundimtare, e cila është në marrëdhënie me kohën përgatitore të 
sistemit përpunues (makina, instrumenti prerës, pajisja dhe të ngjashme) për punimin e 
serisë të z – të copave (detalit punues) dhe rikthimi i sistemit përpunues në gjendjen e 
mëparshme pas përfundimit të të gjitha  

             copave, dhe 
 tsh – koha shtesë, e cila në procesin e përpunimit shpenzohet në pushime të shkurtra të 

punëtorit gjatë punimit të serisë për z – copa. 
Koha e prerjes efektive, ose koha kryesore e përpunimit që emërtohet shpeshherë, varet 

nga gjatësia e rrugës të cilën e kalon instrumenti gjatë kohës së prerjes dhe prej shpejtësisë së 
lëvizjes së instrumentit (shpejtësitë e lëvizjes ndihmëse). d.m.th. 

,
v
Lt
n

k    

ku janë:  
 L – gjatësia e rrugës që e kalon instrumenti gjatë kohës së prerjes në [mm],   

           ndërsa 
 vn – shpejtësia e lëvizjes ndihmëse në [mm/min]. 
 
Shpejtësia e lëvizjes ndihmëse varet prej numrit të rrotullimeve të copës punuese (tornimi) 

ose instrumenti (shpimi, retifikimi) n dhe hapit s për një rrotullim, sepse është snvn  . Me 
rritjen e shpejtësisë së prerjes dhe hapit zvogëlohet koha kryesore e përpunimit tk, duke u 
zvogëluar njëkohësisht edhe qëndrueshmëria e instrumentit. 

Koha ndihmëse tn caktohet me matje në procesin prodhues me anë të metodave të studimit 
të punës. Madhësia e saj më se shumti varet nga niveli i automatizimit të sistemit përpunues në 
tërësi. 

Koha përgatitore përfundimtare varet prej kohës së nevojshme për përgatitjen e sistemit 
përpunues para fillimit të punimit të serisë prej z – copave dhe rikthimin e sistemit përpunues në 
gjendjen e mëparshme pas përpunimit përfundimtarë të të gjitha copave Tpp dhe numrit të copave 
në serinë z, d.m.th.  

z
T

t pp
pp   

Koha shtesë e punimit përcaktohet në bazë të vlerës së shumës së kohës kryesore dhe 
ndihmëse dhe kushteve në të cilat procesi i përpunimit realizohet sipas shprehjes: 

)()20.005.0( nksh ttt  . 
Koha shtesë me e vogël ka të bëje me sistemet përpunuese të cilat punojnë nën kushte me 

të mira dhe në të cilat përpunohen detalet me masë me të vogël. 
Njohja e vlerës së kohës reale të kohëzgjatjes së përpunimin të një cope (detaleve 

punuese) tc është më rendësi të veçantë, posaçërisht në fazën e projektimit të proceseve 
teknologjike. 

Shpenzimet e punës mund të zvogëlohen me zvogëlimin e kohës së punimit të copës ose 
me zvogëlimin e çmimit të punës së punëtorit. Pasi që procesi i rritjes së pandërprerë i çmimit të 
punës së punëtoreve (rrogat e punëtoreve) është prezent në të gjitha vendet, atëherë deri te 
zvogëlimi i këtyre pjesëve të shpenzimeve të përpunimit mund të arrihet vetëm me zvogëlimin e 
kohëzgjatjes së procesit përpunues. Zhvillimi i materialeve të reja të instrumenteve prerëse, 
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materialit të copës punuese dhe mjeteve për ftohje dhe lubrifikim është orientuar në drejtim të 
realizimit të mundësive për realizimin e procesit të prerjes me shpejtësi të mëdha të prerjes, sepse 
ato sigurojnë zvogëlimin e kohës së punimin  të copës përmes zvogëlimit të kohës kryesore tk. 
Zvogëlimi i pjesëve të tjera të kohës së punimit të copës përpunuese realizohet me anë të rritjes së 
pandërprerë të nivelit të automatizimit të sistemeve përpunuese të të gjitha llojeve. 

Shpenzimet e instrumenteve prerëse  
 
Shpenzimet e instrumenteve prerëse përbehen nga tri pjesë d.m.th.: 
 

.321 PPPP IIII   
 

Pjesa e parë e shpenzimeve të instrumenteve prerëse Ip1, ka të bëje me ndërrimin e 
instrumentit prerës të konsumuar me instrumentin prerës të ri ose me instrumentin prerës të 
regjeneruar, i cili është shfrytëzuar në operacionet prodhuese të njëjta ose të ngjashme. Ndërrimi i 
instrumentit prerës të konsumuar me instrument të ri bëhet, gjatë punimit të serisë prej z- copave, 
shumë shpesh dhe shumë herë në varësi nga koha efektive e prerjes tk dhe intensitetit të konsumit 
të elementeve prerëse të instrumenteve. Ndërrimin e instrumentit prerëse të konsumuara me 
instrument prerëse të ri (një ose më shumë) e realizojnë bashkërisht punëtori profesionist 
(brigadieri) dhe punëtori i cili e drejton procesin e përpunimit në sistemin përpunues.  Kjo pjesë e 
shpenzimit të instrumentit prerës është caktuar me shprehjen: 
 








 
 T

ttknI k
m

i
iP

1
111 , 

 
ku janë: 
 tli – koha e ndërrimit të instrumentit prerës të konsumuar të i-të me instrument të ri, në 

[min], 
 m – numri i instrumenteve prerëse me të cilat realizohet përpunimi në  

              operacionet prodhues, ndërsa  

 
i

k

T
t







  - vlera reciproke e numrit të copave të cilat i përpunon instrumenti prerës i i-të, 

deri te lajmërimi i konsumit kritik i instrumentit (për qëndrueshmërinë e paraparë të 
instrumentit T). 

  
 Qëndrueshmëria e të gjitha instrumenteve, të cilat kryejnë përpunimin në operacionet e 
caktuara prodhuese nuk është, sipas rregullit, e barabartë, por kjo nuk do të thotë se në disa raste 
të përpunimit nuk bëhet në të njëjtën kohë ndërrimi i më shumë instrumenteve prerëse pa marrë 
parasysh se shkalla e konsumit të tyre nuk është e njëjtë.  

Koha e ndërrimit të instrumentit të konsumuar t1 me të ri, më së shpeshti është 5-15 min, 
në varësi të llojit të instrumentit prerës dhe llojit të sistemit përpunues. 
 Pjesa e dytë e shpenzimit të instrumentit ka të bëje me regjenerimin (mprehjen) e 
instrumenteve të konsumuara dhe caktohet sipas shprehjes: 
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i

k
m

i
iP T

ttkI 






 
1

222  , 

 
ku janë: 

 k2 – të ardhurat personale bruto (rroga) të punëtorit i cili e realizon mprehjen e 
instrumentit prerës në [euro/min], ndërsa 

 t2i – koha e mprehjes së instrumentit të i-të të konsumuar në [min]. 
Pjesa e tretë e shpenzimeve të instrumenteve prerëse ka të bëje me automatizimin e tyre 

dhe caktohet me shprehjen: 























m

i i

k

i

f
P T

t
i
Ç

I
1

3 1
, 

ku janë: 
 

 Çf – çmimi furnizues i instrumentit të i-të në [euro], ndërsa  
    i -  numri i mprehjeve të mundshme të instrumentit të i-të. 
 
Numri i mundshëm i mprehjeve të instrumenteve varet nga lloji i instrumentit, madhësia e 

tij dhe kriteri i konsumit të instrumentit.   
Instrumentet prerëse bashkëkohore të punuara nga metali i fortë ose qeramika,  shumë 

shpesh në një element prerës kanë të formuar shumë tehe prerëse. Ky lloj instrumenti nuk mprehet 
prandaj në shprehjen për pjesën e tretë të shpenzimeve të instrumentit në vend të shprehjes (i+1) 
gjendet numri i teheve në një element prerës të instrumentit. 

Shprehja për shpenzimet e instrumenteve mund të shkruhet edhe në formën: 
 






















m

i i

k

i

f
p T

t
i
Ç

tktknI
1

2211 1
.  

 
Llogaritja reale e shpenzimeve të instrumenteve varet më së shumti nga vlerësimi real i 

numrit të mundshëm të mprehjeve dhe qëndrueshmërisë së instrumentit. 
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Shpenzimet e makinës  
 
Shpenzimet  e makinës janë caktuar me shprehjen: 

c
m t

10060F
pÇM






, 

ku janë: 
 Çm – vlera e makinës në të cilën aplikohet shkalla e amortizimit në [euro], 
 p –  shkalla e amortizimit në përqindje %, 
 F – fondi i mundshëm vjetorë i orëve të punës së makinës, 
 η – shkalla shfrytëzimit kohor e makinës dhe  
 tc - koha e përpunimit të copës në [min]. 

 
Vlera e makinës në të cilën aplikohet shkalla e amortizimit mund të jetë vlera blerëse e 

makinës ose vlera e revalorizuar e makinës, nëse gjatë eksploatimit të saj paraqitet kërkesa për 
ndryshimin e vlerës së saj (rikonstruimi i makinës, ngritja e nivelit të automatizimit dhe të 
ngjashme). 

Shkalla e amortizimit për makinat metalprerëse, sipas rregullit, gjenden në mes të 7 deri 
12 %, mirëpo në disa vite ajo mund të jetë me e vogël ose më e madhe varësisht nga tregjet e 
prodhimit të cilat në to punohen.  

Fondi i mundshëm vjetor i orëve të punës së makinës (puna me dy ndërrime) sillet prej 
3800 – 4200 orë varësisht nga numri i ditëve të punës në vit. Në qoftë se ndërmarrja punon vetëm 
me një ndërrim, fondi i mundshëm vjetori orëve të makinës është dy herë me i vogël.  

Shkalla e kohës së shfrytëzimit të makinës është caktuar me shprehjen: 

 

F

tq

F
F

k

1i
ic

P




 , 

ku janë: 
 FP – koha punuese e makinës gjatë vitit në orë (h), 
 k  -  numri i detaleve të ndryshme punuese, të cilat brenda një viti përpunohen në 

makinë, ndërsa 
 q  -  sasia (numri i copave)  e copës së  i-të (detaleve përpunuese), të cilat prodhohen 

gjatë vitit në makinë. 
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Pjesa e katërt e shpenzimeve të përpunimit ka të bëje për mjetet ftohëse dhe lubrifikuese. 
Kjo pjesë e shpenzimeve të përpunimit varet prej shpenzimeve të mjeteve për ftohje dhe 
lubrifikim, çmimit të tyre dhe kohës së përpunimit të copave tc, d.m.th. 

c
mflmfl t

60
ÇQ

MFL


 , 

 
ku janë: 
 QMFL – sasia e mjeteve për ftohje dhe lubrifikim (emulizioni, tretjet, vaji i pastër për 

prerje), të cilat shpenzohen në procesin e prodhimit për një orë të punës së një sistemi 
përpunues në [litër/h], dhe 

 ÇMFL – vlera e një litri të mjetit për ftohje dhe lubrifikim në [euro/l]. 
Shpenzimet e mjetit për ftohje dhe lubrifikim në masë të madhe varen prej nivelit të 

teknologjisë së punimit me to në sistemin industrial si tërësi.  

 

Qëndrueshmëria ekonomike e instrumentit prerës  
 
 Shpenzimet e përpunimit varen prej kohës së punimit të copës tc (shpenzimet e punës, 
shpenzimet e makinës, shpenzimet e mjeteve për ftohje dhe lubrifikim) dhe kohës kryesore për 
punim tk (shpenzimet e instrumentit prerës). Pasi që një pjesë e kohës së punimit të copës është në 
raport me kohën kryesore të punimit tk, atëherë mund të konstatohet se shpenzimet e përpunimit 
në tërësi, e jo vetëm shpenzimet e instrumentit prerës, pjesërisht varen prej sajë. Lidhja në mes të 
shpenzimeve të mjeteve për ftohje dhe lubrifikim (MFL) dhe kohës së punimit të copës punuese 
nuk mund të vendoset sepse konsumi i tyre varet më tepër nga faktorë të tjerë. Shprehja për 
shpenzimet e përpunimit mund të shkruhet në formën: 
 

0201 )( VtVV ko  , 
 

ku janë:  

k
mkf

221k101 t
10060F

pÇ
T
t

1i
Ç

tkkntknV
























,  ndërsa 

  MFLttt
10060F

pÇknV shppn
m

102 













. 

 
 Pjesa e dytë e shpenzimeve të përpunimit është e pavarur nga koha kryesore e punimit, 
gjegjësisht nga shpejtësia e prerjes me të cilën realizohet procesi i prerjes.  
 Më rritjen e shpejtësisë së prerjes zvogëlohet koha kryesore e punimit tk, por njëkohësisht 
zvogëlohet edhe qëndrueshmëria e instrumentit prerës T. Lidhja në mes të kohës kryesore të 
punimit dhe qëndrueshmërisë së instrumentit formohet me ndihmën e shprehjes së Teylor-it për 
shpejtësi të prerjes dhe ka formën: 
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T
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v
Kt   

 
 Pjesa e parë e shprehjes për shpenzimet e përpunimit fitohet me zëvendësimin e kohës 
kryesore të punimit në shprehjen adekuate: 
  

 1mf
22111

mm
1101 T

1i
Ç

tktknCT
10060F

pÇknCV 
























 

 
 Me diferencimin e funksionit )(01 TfV  , sipas qëndrueshmërisë së instrumentit  T dhe 
me barazimin e derivatit të parë me zero fitohet shprehja për qëndrueshmërinë ekonomike të 
instrumentit prerës në formën: 
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 Në figurën 2 është paraqitur forma tipike e funksionit )(0 TfV   me minimumin e 
shpenzimeve të përpunimit, e cila realizohet gjatë qëndrueshmërisë ekonomike të instrumentit Te.  
 Në praktikën industriale shumë të rralla janë sistemet përpunuese, ku shkalla kohore e 
shfrytëzimit ka vlerën maksimale dhe të cilat e kufizojnë vëllimin e prodhimit në tërësi. Në këto 
sisteme përpunuese me rritjen e shpejtësisë së prerjes zvogëlohet koha e punimit dhe rritet numri i 
copave të cilat prodhohen brenda vitit. Shpejtësia e prerjes më të cilën realizohet përpunimi në 
këtë rast, i përgjigjet qëndrueshmërisë ekonomike të instrumentit prerës të llogaritur sipas 
shprehjes së realizuar për Te. Shkalla kohore e shfrytëzimit e shumicës së sistemeve përpunuese 
në industri është madhësi e atillë që mundësia e përpunimit te ato nuk paraqet kufizim të vëllimit 
të prodhimit. Vëllimi i prodhimit zakonisht varet prej disa faktorëve të tjerë, ashtu që me rritjen e 
shpejtësisë së prerjes dhe zvogëlimin e kohës së punimit nuk rritet numri i copave të cilat 
prodhohen brenda vitit në sistemin përpunues. Kjo do me thënë që shpenzimet e makinës janë 
konstante dhe të pavarura nga shpejtësia e prerjes dhe koha e punimit të copës tc. Në ketë rast 
qëndrueshmëria ekonomike e instrumentit prerës Te llogaritet sipas shprehjes: 
 

 
1

2211 11
kn

i
Ç

tktkn

m
mT

f

e 



 . 

 
 Përpunimi me shpejtësi të prerjes më të madhe ose më të vogël nga shpejtësia ekonomike, 
e cila i përgjigjet qëndrueshmërisë ekonomike të instrumentit prerës, është e përcjellur me rritjen e 
shpenzimeve të përpunimit, sepse në këto raste zvogëlohet ose rritet qëndrueshmëria e 
instrumentit prerës. 
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Figura 2. Forma e përgjithshme e funksionit )(0 TfV   

 Në kapitullin “bazat e procesit të prerjes” është treguar shprehja për qëndrueshmërinë 
ekonomike të instrumentit prerës në formën: 
  

 0
1 t

m
mTe


 ,  

 
ku to paraqet humbjen e shprehur në njësi të kohës, e cila në procesin e prodhimit krijohet për 
shkak të paraqitjes së konsumit kritik të instrumentit prerës dhe nevojës për  zëvendësimin e tij. 
Vlera to varet nga shkalla kohore e shfrytëzimit të makinës në të cilën realizohet procesi i prerjes 
dhe ndikon në mënyrë të rëndësishme në vlerën e qëndrueshmërisë ekonomike të instrumentit. 
 Qëndrueshmëria ekonomike e instrumentit varet prej raportit të çmimit të instrumentit 
prerës dhe çmimit të punës së punëtorëve të cilët marrin pjesë në realizimin e përpunimit dhe 
realizojnë regjenerimin (mprehjen) e instrumenteve. Me rritjen e çmimit të punës (pagat e 
punëtorëve) zvogëlohet qëndrueshmëria ekonomike e instrumentit, ndërsa rritet shpejtësia 
ekonomike e prerjes. Në kushtet e prodhimit të cilat karakterizohen me çmim të ulët të procesit të 
prerjes realizohet me shpejtësi relativisht të vogla të prerjes, të cilat mundësojnë realizimin e 
qëndrueshmërisë së madhe ekonomike të instrumentit prerës.  
 Qëndrueshmëria ekonomike e instrumentit, varet edhe prej eksponentit m. Vlerave më të 
mëdha të eksponentit m u përgjigjen vlerat me të vogla të qëndrueshmërisë ekonomike të 
instrumentit Te dhe e kundërta. Mirëpo, shpejtësia ekonomike e prerjes nuk ndryshon me 
ndryshimin e vlerës së eksponentit m, pasi që njëkohësisht ndryshon edhe vlera e konstantës C në 
shprehjen e Teylor – it për shpejtësinë e prerjes. Në figurën 3 janë treguar dy funksionet e Teylor-
it me  vlera të ndryshme të eksponentit m të cilat i përkasin të njëjtit instrument, ndërsa fitohen 
me rrugë eksperimentale. 
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Figura 3. Funksionet eksperimentale )T(fV   

 
 Gjatë krahasimit të karakteristikave tribologjike të instrumentit, shfrytëzimi i 
qëndrueshmërisë ekonomike pa llogaritjen e njëkohësishme të shpejtësisë ekonomike të prerjes 
njëkohësisht nuk jep rezultate të drejta. 
 Qëndrueshmëria ekonomike e instrumentit prerës shfrytëzohet  për formimin e dy 
mënyrave të zgjedhjes së regjimit të prerjes dhe atë për: 

 zgjedhjen e regjimeve ekonomike të prerjes dhe 
 zgjedhjen kompetente të regjimeve të prerjes.  

  

Regjimi ekonomik i prerjes 
 
 Zgjedhja e regjimit ekonomik të prerjes realizohet me mënyrën e cili përbëhet prej tri 
fazave. 
 Në fazën e parë mblidhen dhe analizohen të dhënat për kushtet në të cilat realizohet 
procesi i prerjes, me karakteristikat tribologjike dhe gjeometrike të instrumentit, me 
karakteristikat eksploatuese të makinës dhe të detalit përpunues. Në këtë fazë realizohet: 

- zgjedhja e hapit me të cilin procesi i prerjes mund të realizohet dhe 
- llogaritja e qëndrueshmërisë ekonomike e instrumentit. 

 Në fazën e dytë realizohet llogaritja shpejtësisë ekonomike të prerjes ve, në bazë të hapit 
të zgjedhur dhe qëndrueshmërisë ekonomike të llogaritur të instrumentit Te, duke shfrytëzuar 
shprehjen përkatëse për shpejtësi të prerjes: 

 
),( ee Tsfv   
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 Në bazë të shpejtësisë së prerjes ekonomike të llogaritur, realizohet llogaritja e numrit 
ekonomik të rrotullimeve nga shprehja për shpejtësi periferike (të instrumentit  ose detalit 
punues)d.m.th.  
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 Numri ekonomik i rrotullimeve i llogaritur në bazë të shpejtësisë së njohur ekonomike të 
prerjes mund të jetë i realizuar vetëm nëse procesi i prerjes realizohet në makinë, e cila e ka 
transmetuesin për lëvizje kryesore me ndërrim kontinual të numrit të rrotullimeve. Makina 
metalprerëse me ndërrim kontinual të numrit të rrotullimeve ka shumë pak në industri. Numër më 
i madh i këtyre makinave metalprerëse ndërtohen me ndërrim të shkallëzuar të numrit të 
rrotullimit dhe hapit, gjegjësisht të shpejtësisë së lëvizjes ndihmëse.   
 Ekzistojnë më shumë mënyra të projektimit dhe ndërtimit të transmetueseve për lëvizjen 
kryesore dhe ndihmëse te makinat metalprerëse. Më së shumti shfrytëzohet ndërrimi gjeometrik, i 
cili edhe pranë të metave të caktuara, është marrë si bazë gjatë standardizimit të numrit 
rrotullimeve dhe hapit.  Në tabelën 1 dhe 2 janë treguar disa rende të numrave standard të 
rrotullimit dhe të hapit sipas standardit ISO për madhësi standarde të shkallës së transmetuesit  .  
 Shkalla e transmetuesit   paraqet raportin ndërmjet dy numrave fqinj të rrotullimeve apo 
hapit, në transmetuesit përkatës për lëvizjen kryesore dhe ndihmëse. 
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Tabela 1. Numrat standard të rrotullimeve 
φ=1.12 φ=1.25 φ =1.6 φ =1.4 φ =2 

100       1000     
112 112  112  11.2    11.2   
125      125      
140 140 140     1400    1400 
160     16       
180 180  180   180    180  
200       2000  22.4   
224 224 224   22.4       
250      250      
280 280  280 2.8   2800 2.8   2800 
315     31.5       
355 355     355    355  
400    4        
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450 450  450  45    45   
500      500      
560 560 560  5.6    5.6    
630     63       
710 710  710   710    710  
800    8        
900 900 900   90    90   
1000            

Rendet me φ =1.12; 1.25 dhe 1.6 mund të zgjerohen me pjesëtim ose shumëzim me 10, ndërsa 
rendet me φ =1.4 dhe 2 me pjesëtim ose shumëzim me 1000.  
 
 Ndryshimet e vogla ndërmjet dy numrave fqinj të rrotullimeve apo hapit realizohen gjatë 
vlerave më të vogla të shkallës së transmetuesit φ. 
 Transmetuesit për lëvizje kryesore dhe ndihmëse projektohen dhe ndërtohen, më së 
shpeshti, me shkallën e transmetuesit φ =1.25 dhe φ = 1.4. Transmetuesit me shkallë më të vogël 
të transmisionit nga pikëpamja e realizimit të regjimeve ekonomike të prerjes janë më të mirë, por 
janë dukshëm më të shtrenjtë. Te makinat me transmetues të ndërtuar me shkallë të transmisionit 
φ =2 realizimi i  regjimeve ekonomike praktikisht është i parealizueshëm.  
 
Tabela 2. Hapat standard për rrotullim 
φ =1.25 φ =1.4 φ =1.6 φ =2 

1 0.09 1 11.2 1  1  
1.25 0.125 1.4   0.125   
1.6 0.18 16 1.6   16 
2 2 22.4   2  

2.5 0.25 2.8 2.5 0.25   
3.15  

0.355 
31.5    31.5 

4 4 45 4  4  
5 0.5 5.6  0.5   

6.3 0.71 63 6.3   63 
8 8    8  

10   10 10    
  
 Hapi i zgjedhur për realizimin e procesit të prerjes gjendet gjithmonë në mes të dy hapave 
standard, d.m.th.: 

 
 

 Për llogaritjen e shpejtësisë ekonomike të prerjes dhe numrit ekonomik të 
rrotullimeve shfrytëzohet vlera me e vogël e hapit standard sm. 
 
 Numri i llogaritur ekonomik i rrotullimeve ne, gjendet, gjithashtu, në mes dy 
numrave standard të rrotullimeve me të cilët disponon makina në të cilën realizohet 
procesi i prerjes, d.m.th.: 

.sss 1mm 
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.nnn 1mem   
 
 Zgjedhja e njërit nga dy numrat standard të rrotullimeve (më të voglit apo më të 
madhit nga numri ekonomik i llogaritur i rrotullimeve) behët në bazë të shpejtësisë 
së lëvizjes ndihmëse, gjegjësisht, në bazë të prodhimit .1m1mmm nsdhens   Deri te vlera 
standarde e hapit i cili i përgjigjet numrit më të madh standard të rrotullimeve arrihet me llogaritje 
sipas shprehjes:  

 .
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Pas llogaritjes së hapit 1ms   formohen prodhimet: 
 

 
 

  Regjimi ekonomik realizohet me hapin standard dhe numrin standard të rrotullimit, ku 
prodhimi i të cilit është më i madh, sepse në atë rast koha kryesore e prerjes është më e vogël.  
 Në fazën e fundit të mënyrës së zgjedhjes së regjimit ekonomik të prerjes bëhet llogaritja e 
fuqisë së makinës e nevojshme për realizimin e regjimit ekonomik të prerjes me të cilën behët 
vërtetimi i aftësisë së makinës për realizimin e përpunimit të paraparë. Llogaritja e fuqisë së 
makinës behët me shfrytëzimin e shprehjes përkatëse për rezistencë dhe shpejtësi të prerjes. 
 
 

Regjimi përkatës i prerjes  
 
 Zgjedhja e regjimit përkatës të prerjes behët për operacionet prodhuese, të cilat realizohen 
në makinat me fuqi relativisht të vogël. Mënyra e zgjedhjes e regjimit përkatës të prerjes 
realizohet në tri faza si dhe zgjedhja e regjimit ekonomik. 
 Në fazën e parë mbledhen dhe analizohen të dhënat e kushteve nën të cilat realizohet 
procesi i prerjes, karakteristikat tribologjike dhe gjeometrike të instrumentit, karakteristikat 
eksploatuese të makinës dhe detalit përpunues. Sikurse edhe gjatë zgjedhjes së regjimit ekonomik 
të prerjes, në ketë fazë behët zgjedhja e hapit s, me të cilin procesi i prerjes mund të realizohet dhe 
llogaritja e qëndrueshmërisë ekonomike e instrumentit Te.  
 Në fazën e dytë behët llogaritja e shpejtësisë ekonomike të prerjes ve, në  
bazë të qëndrueshmërisë së njohur të instrumentit Te dhe llogaritja numrit ekonomik  të 
rrotullimeve ne. Ky numër i rrotullimit shënohet, në mënyrën e zgjedhjes së regjimit përkatës të 
prerjes, me nIp dhe quhet “numri i rrotullimit duke pas parasysh shfrytëzimin e instrumentit 
prerës”, d.m.th.:   
 
 

 
Në të gjitha llojet e përpunimit me prerje me rritjen e hapit sipas rrotullimit zvogëlohet  
shpejtësia ekonomike e prerjes (shprehjet e zgjeruara për shpejtësi të prerjes) sipas  

.BnsdheAns 1m1mmm  

).( epIe vfnn 
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ligjit eksponencial:  

 ypI s
Cn 1 , 

ku janë: 
 C1 – konstanta e cila varet nga lloji i përpunimit dhe kushteve nën të cilat realizohet 

procesi i prerjes, ndërsa 
 y –   eksponenti i hapit në shprehjet empirike për llogaritjen e shpejtësisë së   prerjes. 

 Pranë llogaritjes së numrit të rrotullimeve duke pasur parasysh shfrytëzimin e  
instrumentit nIp, në mënyrën e zgjedhjes së regjimit përkatës behët edhe llogaritja e numrit të 
rrotullimit duke pasur parasysh shfrytëzimin e plotë të fuqisë së makinës nM. Kjo llogaritje 
bazohet në shfrytëzimin e shprehjes së fuqisë ngasëse të makinës dhe shprehjeve empirike për 
llogaritjen e rezistencës kryesore të prerjes. Me rritjen e shpejtësisë së prerjes dhe hapit sipas 
rrotullimit rritet edhe fuqia ngasëse e makinës, ashtu që mund të vijë deri të lidhja eksponenciale 
në mes të numrit të rrotullimeve dhe hapit në formën: 

  
1y
2

M s
Cn  , 

   pasi është: 
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  Konstanta C2 varet nga lloji i përpunimit, shkalla e shfrytëzimit të fuqisë së makinës η dhe 
nga kushtet nën të cilat realizohet procesi i prerjes, ndërsa y1 eksponenti i hapit në shprehjet 
empirike për rezistencën kryesore të prerjes.  
 Shkalla e shfrytëzimit të makinës η paraqet raportin në mes të fuqisë së matur 
në boshtin punuese të makinës dhe fuqisë së elektromotorit në hyrje në transmetuesit për lëvizje 
kryesore. Shkalla e shfrytëzimit të fuqisë në disponim e elektromotorit varet nga madhësia e tij. 
Në tabelën 3. janë treguar vlerat e shkallës së shfrytëzimit η në varësi të fuqisë së elektromotorit.  
 
  Tabela 3. Shkalla e shfrytëzimit të fuqisë së makinës. 
 

P në KW η P  
në KW 

η 

3 0.4 20 0.6 
5 0.48 25 0.65 

7.5 0.52 30 0.7 
10 0.52 40 0.75 
15 0.52 60 0.8 

 Me logaritmimin e shprehjes për nIp dhe nM fitohen dy barazime të drejtëzës së drejtë në 
sistemin koordinativ log n dhe log s, d.m.th.: 
 
 syCn 1pI logloglog     dhe  

 .logloglog syCn 12M   
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 Vija e parë  paraqet drejtëzën e shfrytëzimit të instrumentit prerës (regjimi ekonomik), 
ndërsa vija e dytë paraqet shfrytëzimin e fuqisë së makinës. Në figurën 4. janë treguar të dy vijat,  
vija e instrumentit prerës IP dhe vija e makinës M. 
 

 
Figura 4. Vijat e shfrytëzimit të instrumentit prerës dhe fuqisë së makinës 

 
 Vija e instrumentit prerës IP dhe vija e makinës M priten në pikën O koordinatat e së cilës 
janë ni dhe si. Regjimi i prerjes i përcaktuar me numrin e rrotullimit nIp dhe hapit si emërtohet 
“regjimi ideal i prerjes”, pasi që siguron njëkohësisht edhe shfrytëzimin të plotë të instrumentit 
dhe shfrytëzimin e plotë të fuqisë së makinës. 
 Përpunimi me regjim ideal të prerjes është tepër i rrallë në praktikën industriale. Gati 
është e pamundur që të sigurohen kushtet e përpunimit, në të cilat realizohet prerja pranë 
shfrytëzimit plotë njëkohësisht të instrumentit prerës (qëndrueshmëria ekonomike) dhe fuqisë së 
makinës. Regjimet e prerjes me cilat arrihet përpunimi në praktikë sigurojnë realizime ose 
qëndrueshmëri ekonomike të instrumentit prerës ose shfrytëzim të plotë të fuqisë së makinës.  
 Në fazën e tretë të mënyrës së zgjedhjes të regjimit përkatës të prerjes behët krahasimi i 
vlerave të llogaritura të numrave të rrotullimeve nIp dhe nM. Të mundshme janë tri rastet edhe atë: 

 MpI nn  , 

 MpI nn   dhe 

 MpI nn  . 

Në qoftë se numrat e rrotullimeve nIp dhe nM nuk janë të barabartë (regjimi ideal i prerjes) 
numri përkatës i rrotullimeve me të cilin mund të realizohet përpunimi është numri më i vogël i 
rrotullimeve.  
 Në rastin e parë ky është numri i rrotullimeve nIp, me të cilin sigurohet shfrytëzimi plotë i 
instrumentit prerës, gjegjësisht realizohet qëndrueshmëria ekonomike e instrumentit. Fuqia e 
nevojshme për realizimin e procesit të prerjes me numër të rrotullimit nIp është më e vogël se sa 
fuqia disponuese e makinës (fig. 4). 



305 
 

 Në rastin e dytë ky është numri i rrotullimeve nM, me të cilin sigurohet shfrytëzimi i plotë 
i fuqisë disponuese të makinës, pranë realizimit të qëndrueshmërisë së instrumentit e cila është më 
e madhe se sa qëndrueshmëria ekonomike  (fig 4). Në ketë rast nuk shfrytëzohen mundësitë me të 
cilat disponon instrumenti prerës nga pikëpamja e karakteristikave të tij tribollogjike. 
 Pas zgjedhjes së numrit përkatës të rrotullimeve, pason zgjedhja e vlerave standarde të 
hapit dhe numrit të rrotullimeve sipas të njëjtës mënyrë sikurse te regjimi ekonomik i prerjes. 
 Kontrolli i mundësisë së përpunimit me regjim ideal realizohet me llogaritjen e hapit si 

nga kushti i barazimit të numrit të rrotullimeve nIp dhe nM, d.m.th.: 

MpI nn  ;  
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 Nëse hapi me të cilin është i mundur përpunimi në rastin e caktuar është i barabartë me 
vlerën e llogaritur të hapit si, është e mundur të shfrytëzohet regjimi ideal i prerjes. Megjithatë, 
nëse hapi me të cilin është e mundur të realizohet përpunimi në rastin e caktuar është më i vogël 
ose më i madh nga hapi ideal si, regjimi i prerjes do të gjendet ose në fushën e shfrytëzimit të 
instrumentit ( iss  ), ose në fushën e shfrytëzimit të fuqisë së makinës ( iss  ). 
 Në praktikën industriale shfrytëzohet, sipas rregullës, regjimi ekonomik i prerjes, me të 
cilin sigurohet realizimi i procesit të prerjes me shpenzime minimale të përpunimit në kushtet 
ekzistuese të prodhimit. Regjimi i prerjes, i cili bazohet në shfrytëzimin e plotë të fuqisë së 
makinës, shfrytëzohet vetëm në raste të veçanta, kur përpunimi realizohet në makina me fuqi të 
vogël. 
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18. PËRPUNUESHMËRIA E METALEVE               
 
 

18.1  DEFINICINIONI I PËRGJITHSHËM I PËRPUNUESHMËRISË 
 

Përpunueshmëria paraqet një nga kuptimet më të rëndësishme në teorinë e përpunimit të 
metaleve. Por, në të vërtetë, për te në shkencë nuk ekziston definicion i saktë për këtë kuptim. 
Definohet me shprehjen e përgjithshme si aftësi (përshtatshmëri ose mundësi) e materialit 
konstruktiv të dhënë që të përpunohet, zakonisht, me prerje ose me deformim, me teknika 
prodhuese ekonomike dhe me teknologji të ndryshme (makina, vegla – instrumente, metoda). 

E meta e madhe e këtij definicioni të përgjithshëm, është në atë që me te nuk përcaktohet 
se si kjo aftësi (përpunueshmëri) kuantifikohet ose matet. Me këtë definicioni në masë të madhe e 
humb kuptimin teknologjik (përdorimin praktik). 

 
18.2  DEFINICIONI I PËRPUNUESHMËRISË NË BAZË TË 

FUNKSIONIT TË PËRPUNUESHMËRISË 
 

Pamundësia, të paktën tani për tani, e vendosjes së definicioneve të sakta shkencore dhe 
kriterit të vetëm ose funksioneve për shprehje kuantitative të përpunueshmërisë, rrjedh nga 
qëndrimi sipas të cilit përpunueshmëria është kategori shumë e komplikuar të cilën e përcakton jo 
vetëm një kriter universal, por më tepër (bashkësi) kritere parciale ose funksione parciale të 
përpunueshmërisë. Së këndejmi rrjedh definicioni i plotë i përpunueshmërisë: përpunueshmëria 
është karakteristikë themelore teknologjike me të cilën shprehet përpunimi i përshtatshëm i 
ndonjë materiali konstruktiv me metoda ekonomike dhe e cila vlerësohet (matet) me bashkësinë e 
kritereve të përpunueshmërisë Kp ose funksionit të përpunueshmërisë Fp. Prandaj me funksionet e 
përpunueshmërisë tregohen karakteristikat themelore të ndonjë materiali konstruktiv. 

Mendohet që bashkësinë e funksioneve themelore ose kritereve të përpunueshmërisë e 
përbëjnë [1, 2, 3, 4]: 

 
1. Funksioni i qëndrueshmërisë së instrumentit 

T = T(xi), i = 1, 2, 3,...,       (1) 
ku janë: xi – faktorët ndikues (elementet e regjimit dhe kushtet e përpunimit të dhënë); 
 

2. Funksionet e forcave të prerjes 
Fυ = Fυ(xi), i = 1, 2, 3, υ = 1, 2, ...,     (2) 

 
3. Funksionet e kualitetit të sipërfaqeve të përpunuara 

R = R(xi),  i = 1, 2, 3,...,        (3) 
4. Funksionet e saktësisë së karakteristikave të kualitetit 

X = X(xi), i = 1, 2, 3,...,        (4) 
5. Funksioni i formës së ashklave 

Fash.
 = Fash.(xi), i = 1, 2, 3,...,       (5) 
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 Prandaj funksionet R dhe X formojnë funksionin e përbashkët të përshtatshmërisë së 
kualitetit 

K = {R,X}.         (6) 
 

Në definicionet themelore të përmendura nuk janë drejtpërdrejt të përfshira: funksioni i 
temperaturës së prerjes 

θ = θ(xi), i = 1, 2, 3,...       (7) 
dhe funksioni i fuqisë së prerjes 
  P = P(xi)  i = 1, 2, 3,...       (8) 
sepse e para (θ) është e përfshirë indirekt në funksionin e qëndrueshmërisë së instrumentit T (pasi 
që në qëndrueshmërinë e instrumentit ndikon direkt intensiteti dhe shpejtësia e konsumit të 
instrumentit, ndërsa në konsum, përveç tjerash, edhe madhësia e temperaturës së prerjes), ndërsa 
tjetra (P) e përcaktojnë funksionet e qëndrueshmërisë së instrumentit (e cila përmban në vete 
shpejtësinë e prerjes) dhe funksionet e forcave të prerjes Fυ. Prandaj funksionet (7) dhe (8) 
paraqesin funksionet plotësuese të përpunueshmërisë në bashkësinë (1) – (5). 
 Disa autorë [4, 3] e përfshinë në grupin e funksioneve themelore të përpunueshmërisë (1) 
– (5) edhe funksionin e prodhueshmërisë 

V = V(xi),  i = 1, 2, 3,...       (9) 
të treguar me vëllimin e materialit të prerë (ashklave) në njësinë e kohës. Mirëpo, ky funksion 
varet nga funksioni themelor (1), d.m.th. përcaktohet sipas definicionit [5], në bazë të shpejtësisë 
së prerjes v, thellësisë së prerjes a dhe hapit s. 
 Sipas kësaj, me bashkësinë e funksioneve themelore të përpunueshmërisë 

Fp = (T, F, R, X,Fash.),        (10) 
të cilat definojnë përpunueshmërinë e ndonjë materiali konstruktiv, është përfshirë mekanika, 
tribologjia, termodinamika dhe, pjesërisht, ekonomiciteti i procesit të prerjes si edhe kualiteti i 
përshtatshmërisë (konformnitetit) dhe gjeometria e ashklave të atij procesi. 
 Bashkësia e përgjithshme e funksioneve të përpunueshmërisë (1) – (9), themelore (1) – (5) 
dhe plotësuese (6) – (9), i takojnë bashkësisë diç më të gjërë të funksionit  të gjendjes së sistemit 
përpunues Fs [5]. 
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19.0 RANGIMI I FUNKSIONIT TË PËRPUNUESHMËRISË 
 

 
Nga definicionet e mëparshme përfundohet që vetëm bashkësia e funksionit të 

përpunueshmërisë Fp (10) është marrë në tërësi, definon plotësisht ose mjaftë saktë kompleksin e 
përpunueshmërisë shumë të rëndësishme të ndonjë materiali konstruktiv dhe që, në parim, asnjëri 
nga funksionet themelore të përmendura të përpunueshmërisë (10) nuk mund të pranohet si 
zëvendësim për të tjerat, si dëshmi gjenerale e përpunueshmërisë, si funksion universal i 
përpunueshmërisë. 

Në lidhje me këtë qëndrim të përgjithshëm duhet, megjithatë, me pas parasysh edhe dy 
qëndrimet vijuese plotësuese mbi përpunueshmërinë: 

1. Nuk e kanë të gjitha funksionet e përpunueshmërisë rëndësinë ose rangun e njëjtë në të 
gjitha gjendjet prodhuese dhe rrjedhat teknologjike të përpunimit të ndonjë materiali. Për ndonjë 
operacion është me rëndësi vetëm rangimi i një vargu (sipas rëndësisë) të funksioneve themelore, 
ndërsa për tjetrin – disa të tjera. Ashtu, p.sh. gjatë përpunimit të ashpër me rëndësi më të madhe 
është njohuria e funksionit të qëndrueshmërisë (1) për shkak të sigurimit të prodhueshmërisë 
maksimale (vëllimit maksimal të ashklave të prera) të procesit përpunues i cili arrihet me 
zgjedhjen e shpejtësisë adekuate të prerjes dhe elementeve të tjera të regjimit të prerjes 
drejtpërsëdrejti nga funksionet e qëndrueshmërisë. Rëndësi të dytë me radhë kanë rezistencat – 
forcat e prerjes (2) për shkak të minimizimit të fuqisë së prerjes në këtë përpunim të ashpër. 
Gjithashtu, me rëndësi është edhe forma e ashklave (5), gjegjësisht kushtet e largimit pa pengesa 
dhe të sigurta të transportit të ashklave nga zona e prerjes. Krejtësisht tjetër është, megjithatë, 
rëndësia e funksionit të përpunueshmërisë (radhitja e rangimit) në rastin e operacioneve 
përfundimtare të përpunimit (të pastra). Tani rëndësi më të madhe kanë, për shkaqet e njohura, 
funksionet e kualitetit të komformnitetit (6), d.m.th. njohuria (për materialin e dhënë) mbi 
shkallën e ashpërsisë së sipërfaqes, mbi ndërrimin e karakteristikave të materialit në shtresën 
sipërfaqësore, mbi madhësinë dhe karakterin e sforcimeve tjera në këtë shtresë etj. 

2. Shumë të shpeshta janë rastet kur janë, për një material të njëjtë, vlerat kundërthënëse 
të funksioneve të përpunueshmërisë, gjegjësisht fitohen informata kundërthënëse mbi shkallën e 
përpunueshmërisë (sipas disa kritereve) të materialit të hulumtuar. Kjo, në të vërtetë, vështirëson 
vendosjen e vlerësimit e saktë të përpunueshmërisë së materialit të dhënë. I tillë është, p.sh. rasti i 
materialit i cili nga pikëpamja e madhësisë dhe shpejtësisë së konsumit të instrumentit, gjegjësisht 
qëndrueshmërisë së instrumentit, ka përpunueshmëri të mirë, por është, nga ana tjetër, dobët i 
përpunueshëm sipas kriterit të konformnitetit të kualitetit, sepse, p.sh. paraqitjet e rritjes dhe të 
ngjajshme në maje të pykës prerëse krijohet kualitet i dobët i sipërfaqes së përpunuar (shkallë 
tepër të lartë të ashpërsisë së sipërfaqes). 

Të mundur janë, gjithashtu, edhe rezultatet hulumtuese të atilla (vlerësimet) të 
përpunueshmërisë kur dy materiale kanë gati shkallë identike të përpunueshmërisë në bazë të një 
kriteri (funksioni) të përpunueshmërisë, ndërsa sipas ndonjë kriteri tjetër, me ndryshim të 
rëndësishëm. P.sh., gjatë përpunimit të gizës së hirtë, çelikut të butë, mesingut dhe materialeve të 
tjera fitohen përafërsisht vlerat e njëjta të rezistencave të prerjes, por sipas funksioneve të 
qëndrueshmërisë së instrumentit dallohen në mënyrë të rëndësishme këto materiale. 



309 
 

 
 
 
 

20.0 FAKTORËT NDIKUES NË PËRPUNUESHMËRI 
 
Në shkencën mbi prerjen e metaleve dhe në disiplinat e ngjajshme janë realizuar dhe 

studiuar një numër klasash të faktorëve të cilët ndikojnë esencialisht në përpunueshmërinë e 
materialeve konstruktive, gjegjësisht në funksionet themelore të përpunueshmërisë Fp [3, 6, 7, 1, 
9]. 

Shumë nga këta faktorë, siç janë faktorët kimik, metalurgjik dhe metalografik, e definojnë 
përpunueshmërinë si karakteristikë teknologjike e materialit nga e cila varen format dhe 
madhësitë e funksioneve të përpunueshmërisë gjatë përpunimit të mëvonshëm të materialit. 

Ndër faktorët me ndikim më të madh në përpunueshmërinë e materialit janë: 
A. Faktorët metalurgjik-metalografik: 
- Përmbajtja kimike, 
- Karakteristikat mekanike (qëndrueshmëria, shtalbësia, plasticiteti, fortësia, 

brishtësia etj.), 
- Karakteristikat e nxehtësisë (përçueshmëria e nxehtësisë etj.), 
- Teknologjia e punimit të materialit (teknologjia e shkrirjes, derdhjes dhe 

deformimit), 
- Përpunimi termik,  
- Morfologjia e përfshirjes së jometaleve, 
- Mikrostruktura e materialeve, 
- Gjendja e tensionimit, 
- Kushtet e dezoksidimit; 
B. Faktorët teknologjik të lidhur për: 
1. Instrumentin, edhe atë: 
- Materiali i instrumentit, (përmbajtja kimike, shpërndarja e karbideve, 

qëndrueshmëria, shtalbësia, fortësia, tendenca kah difuzioni etj), 
- Gjeometria e instrumentit, 
- Numri i mprehjeve të realizuara, 
- Thërrmuesit e ashklave; 
2. Makinën metalprerëse, edhe atë: 
- Ngurtësia dhe saktësia, 
- Karakteristikat dinamike (vibrimet, karakteristikat e frekuencave, gjendja e 

stabilitetit, 
- Hapësirat në udhëzueset, boshtet në tërësitë tjera kinematike, 
- Performansat punuese; 
3. Mjetet për ftohje dhe lubrifikim, edhe atë: 
- Koncentrimi, 
- Aftësia lubrifikuese, 
- Stabiliteti kimik, 
- Rrjedhshmëria (lëngshmëria), 
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- Sasia e rrjedhjes, 
- Shpejtësia dalëse nga çurgu, 
- Pozita e çurgut, 
- Sistemi i ftohjes; 
4. Ashklën, edhe atë: 
- Gjatësia e ashklave, 
- Forma e ashklave, 
- Aftësia e thyerjes së ashklave, 
- Largimi dhe transporti i ashklave nga zona e prerjes; 
5. Operacionet, edhe atë: 
- Lloji i operacionit (tornimi, frezimi, shpimi, përpunimi i dhëmbëzorëve etj.), 
- Pozita e sipërfaqeve (të cilat përpunohen) në copën përpunuese, arritshmëria e 

sipërfaqeve etj.; 
6. Regjimi i përpunimit; 
7. Kushtet tjera të përpunimit. 

 
Në klasat e paraqitura të faktorëve, në të vërtetë bazohet edhe metodologjitë për 

përmirësimin e shkallës së përpunueshmërisë së materialeve konstruktive. Në këto metodologji 
sot më së shpeshti shfrytëzohen [6, 3, 9]: 

a) përpunimi termik,  
b) mjetet për ftohje dhe lubrifikim, 
c) shtesat e llojllojshme (sulfur, selen, telur, plumb etj.), 
d) nxehja e materialit të përpunuar përpara përpunimit të tij me prerje, 
e) optimizimi i faktorëve teknologjik të lidhur për sistemin përpunues, instrument, 

regjimet dhe kushtet e përpunimi, etj. 
 
 
20.1. RËNDËSIA E KUPTIMIT TË PËRPUNUESHMËRISË 

 
Ekzistojnë shumë fusha në të cilat përdoren kuptimet e përpunueshmërisë së metaleve 

konstruktive. 
Fusha e parë bazohet në njohuritë e përpunueshmërisë si karakteristikë teknologjike 

themelore e të gjitha materialeve konstruktive, sepse përpunueshmëria bien në grupin e 
karakteristikave teknologjike më kryesore të materialeve konstruktive, në grupin në të cilin 
gjinden gjithashtu karakteristikat e rëndësishme siç janë: fortësia, qëndrueshmëria në këputje etj. 

Kjo do të thotë që përmes hulumtimit të përpunueshmërisë (si karakteristika teknologjike 
themelore) kontrollohet kualiteti (niveli dhe stabiliteti i kualitetit) gjatë prodhimit të atij materiali 
dhe gjatë kontrollit pranues para përdorimit të tij (para procesit të përpunimit). Rezultatet e 
hulumtimit të përpunueshmërisë shfrytëzohen, pra direkt për përmirësimin e kualitetit 
(përpunueshmërisë) të materialeve konstruktive nga pikëpamja e mëvonshme e përpunimit të 
lehtë të tyre, të shpejtë dhe të lirë në prodhime të gatshme. 

Fusha e dytë, në të cilën është njohja dhe përdorimi i kuptimit të përpunueshmërisë së 
materialit të rëndësisë më të madhe, bazohet në projektimin e teknologjisë klasike ose automatike 
të përpunimit makinerik në linjat prodhuese, saktësisht në projektimin, analizën dhe llogaritjen e 
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regjimeve dhe kushteve të përpunimit në këto linja. Njërën prej bazës kryesore të kësaj 
llogaritjeje, siç është e njohur e paraqet sistemi i kuptimit (njohurisë) të përpunueshmërisë, i 
treguar në formë të bashkësisë (1) – (9) dhe në format tjera [10]. 

Rëndësinë e veçantë e shfrytëzimit të kuptimit të përpunueshmërisë e ka fusha e tretë. Kjo 
është optimizimi tekno-ekonomik i proceseve teknologjike, regjimit dhe kushteve të përpunimit 
në teknologjitë bashkëkohore të përpunimit makinerik. Rëndësia e kësaj fushe shihet nga faktet që 
menjëherë pas kualitetit, paraqitet tekno-ekonomia e prodhimit, si kërkesë e dytë më e 
rëndësishme, e cila kërkohet nga çdo sistem riprodhues, gjegjësisht nga teknologjia e punimit dhe 
regjimit të përpunimit në këto sisteme [5,11]. 

Fushat tjera të përdorimit bazohen në vlerësimet komparative (krahasuese) dhe rangimit 
(sipas shkallës së përpunueshmërisë) së materialeve të ndryshme konstruktive dhe fitimit të 
llojeve të reja të materialeve me përpunueshmëri më të mirë, në vlerësimet krahasuese të kualitetit 
(aftësive prerëse) të instrumentit prerës dhe zhvillimit të materialeve të reja dhe shtresimit 
(veshjes) të pykave prerëse, hulumtimit krahasues dhe vlerësues të kualitetit (performancës) të 
mjeteve për ftohje dhe lubrifikim, etj. 
 
 

20.2. NDARJA E METODAVE TË HULUMTIMIT TË PËRPUNUESHMËRISË 
 
 Në pesë dekadat e fundit janë zhvilluar, në kuadër të shkencës mbi prerjen e metaleve, 
shumë metoda të hulumtimit të përpunueshmërisë me mundësi të vogla ose të mëdha dhe zbulime 
të shpejta dhe të sigurta të ligjshmërisë dhe gjenerimit të informative të nevojshme të 
përpunueshmërisë të ndonjë materiali. 
 Të gjitha metodat e zhvilluara deri më tani mund të klasifikohen në grupe dhe nëngrupe në 
mënyrën vijuese. 
 

A. Metodat komparative 
 

1. Metoda e shpejtësive variabile të prerjes, 
2. Metoda e rrugës konstante të prerjes, 
3. Metoda e forcave konstante të prerjes, 
4. Metoda radioaktive, 
5. Metoda e përpunimit tërthorë, 
6. Metoda indirekte 

- Metoda e analizës së përbërjes kimike, dhe 
- Metoda e analizës së mikrostrukturës, 

7. Metoda e hulumtimit të formës së ashklës. 
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B. Metodat komplekse 
 

1. Metodat eksprese 
- Metoda e temperaturës, 
- Metoda e Kondratovit, 
- Metoda e ekstrapolimit të funksionit të konsumit, 
- Metoda e përpunimit tërthorë, 
- Metoda e përpunimit të konicitetit, 
- Metoda e planeve të përsëritura, 
- Metoda e hapeve iterative. 

 
 
2. Metoda regresive 

 
Qëllimi kryesor i metodës komparative ose, si ende e emërtojnë, metoda e indeksit ose 

metoda relative e përpunueshmërisë, d.m.th. vërtetimi i indeksit ose koeficientit të 
përpunueshmërisë Ip të ndonjë materiali hulumtues (MH) në marrëdhënie me të zgjedhurin, 
materialin referent (etalonin), (EM). 

Për shkak të thjeshtësisë së tyre dhe rëndësisë së rezultateve, metodat komparative shumë 
shpesh shfrytëzohen në praktikën e prodhimit industrial (gjatë prodhimit të materialit dhe të 
përpunimit të mëvonshëm të tyre). 

Për ndryshim prej metodave komparative, me përdorimin e metodave komplekse fitohen 
bashkësitë e funksioneve (1) – (9), kështu pra, informata më të plota ose të nevojshme për 
mekanikën, termodinamikën, tribologjinë dhe kualitetin e konformnitetit të procesit të prerjes për 
projektimin e teknologjisë së përpunimit makinerik dhe llogaritjes kompetente të regjimeve 
optimale dhe kushteve të përpunimit gjatë prodhimit të produktit të dhënë. 

Metodat komplekse përfshijnë dy metodologji të hulumtimit të përpunueshmërisë, 
reciprokisht të ndryshme sipas konceptit dhe zgjatjes së gjatësisë kohore të hulumtimit. Të parën 
përbëjnë metodat eksprese. Ato i karakterizon kohëzgjatja relativisht e shkurtër e hulumtimit, 
prandaj emërtohet si metoda kohëshkurtra. Në grupin e dytë bën pjesë metoda regresive. Në bazën 
e tyre të përmbajtjes është plani plotësisht ortogonal i eksperimentit [12], meqenëse këtu disa 
eksperimente zgjasin, p.sh.: gjatë fitimit të funksionit të qëndrueshmërisë deri te momenti i 
topitjes së instrumentit. Në marrëdhënie me metodat e mëparshme, hulumtimi është në 
procedimin e metodës së planeve totale, ato zgjasin prandaj nganjëherë i quajmë edhe si metoda 
me kohëzgjatje të madhe. 
 Nuk bën, që gjatë analizës krahasuese të metodave të ekspozuara kurrsesi të harrohet fakti 
i rëndësishme vijues [13]: për ndryshim nga metodat eksprese, me përdorimin e metodës regresive 
arrihet saktësi dhe siguri më e madhe e rezultatit (diturisë) mbi përpunueshmërinë, e treguar me 
bashkësinë e funksioneve të përpunueshmërisë dhe në mënyra të ndryshme. Në këtë pikëpamje 
nuk mundet kurrsesi  të zëvendësohet asnjë metodë eksprese, veçanërisht kur është fjala për 
prodhime kualitative dhe të shpejta, gjegjësisht teknologjive të përpunimit të tyre. 
 E metë e madhe, megjithatë, e metodës regresive është në atë që gjatë përdorimit të saj, 
hulumtimet janë shumë të gjata, të shtrenjta dhe harxhohet relalitivisht shumë material hulumtues. 
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20.3. APLIKIMI I METODAVE TË HULUMTIMIT TË PËRPUNUESHMËRISË 

  
Kur cila do prej metodave të ekspozuara të hulumtimit të përpunueshmërisë së ndonjë 

materiali konstruktiv do të shfrytëzohet, gjegjësisht deri te cili nivel (thellësi) duhet të realizohet 
hulumtimi i përpunueshmërisë, varet nga qëllimet e vendosura të cilat dëshirohen të arrihen. Këto 
i tregon edhe tabela 1 në të cilën janë përmendur disa shembuj të rëndësishëm të lidhjes së 
qëllimit të hulumtimit dhe shkallës (vëllimit dhe thellësisë) së hulumtimit të përpunueshmërisë. 

 
                  Tabela 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Qëllimi i hulumtimit 
 
Vlerësimi i mëparshëm i shpenzimeve 
të përpunimit 
 
Kontrolla e kualitetit të instrumentit, 
copës përpunuese, mjeteve për ftohje 
dhe lubrifikim, makinës metalprerëse, 
etj. 
 
Analiza, zgjedhja dhe përdorimi i 
instrumentit, përgatitja e mjeteve për 
ftohje dhe lubrifikim 
 
Formimi i bazës së të dhënave 
teknologjike për llogaritjen e regjimeve 
të prerjes 

Shkalla (thellësia, vëllimi) e hulumtimit 
 
Rangimi (gradimi) i materialit sipas 
indeksit të përpunueshmërisë 
 
Hulumtimet standarde (komparative, 
eksprese dhe hulumtimet në bazë të 
planeve totale) 
 
 
Hulumtimi në kushtet (sipas vëllimit dhe 
intervaleve eksperimentale) të përafërta me 
kushtet e prodhimit 
 
Sistematizimi dhe hulumtimi i gjerë i 
përpunueshmërisë për formimin e 
bazës së të dhënave teknologjike 

Modelimi matematik i procesit të 
përpunimit 
 
Optimizimi teknologjik i proceseve 
përpunuese dhe teknologjike 

për analizë inxhinierike dhe llogaritje 
(hulumtimeve) komplekse të të gjitha 
funksioneve të përpunueshmërisë – 
funksioni i gjendjes dhe funksioni i 
kufizimit - dhe fitimi i informatave tjera 
të nevojshme për përpunueshmëri 


