
1. Ç ka përfshinë  perpunimi me prerje i materialeve ? 
2. Çka është sistemi përpunues (me figurë)? 
3. Cilalt janë elementet themelore të prerjes (me figurë) ? 

4.  Cilat janë levizjet themelore gjatë procesit të prerjes ? 

5.  Çka është levizja kryeore dhe kush e bënë atë ? 

6. Të shkruhet formula për shpejtësinë periferike të prerjes  për tornim dhe retifikim. 

7. Të definohen levizjet themelore të tornimi gjatësor dhe tërhthor (me skica). 

8. Të definohen levizjet themelore te përpunimi me shpim, zgjerim dhe alezim (me skica). 

9. Të definohen levizjet themelore te përpunimi me frezim (me skica). 

10. Të definohen levizjet themelore te përpunimi me retifikim (me skica). 

11. Të definohen levizjet themelore te përpunimi me zdrugim (me skica). 

12. Të definohen levizjet themelore te përpunimi me përshkim (me skica). 

13. Cilat janë materialet kryesore  për punimin e instrumenteve metalprerese  ? 

14. Cilët janë faktorët ndikues që e përcaktojnë fushën e aplikimit të materialeve të 
instrumenteve 

15. Si fitohen metalet e forta të shtresuara (skica) ? 

16.  Si janë zhvilluar gjeneratat e plakave te shtresuara ? 

17. Si duket zona e konsumit te pllakat e shtresuara të metalit te fortë (me skicë) ? 

18. Si fitohen pllakat prerëse prej qeramikes ? 

19. Cilat janë  llojet e qeramikës për instrumente ? 

20. Cilat janë përpparësitë dhe të metat e qeramikeës për instrumente ? 

21. Cilat janë materialet super të forta për instrumentet prerëse ? 

22. Cilat janë elementet themelore të instrumenteve prerëse (me skicë) ? 

23. Cilët janë parametrat  që e definojnë gjeometrinë statike të instrumentit prerës (me      

        skica) ? 



24. Cila është varësia e kendeve nga saktësia e vendosjes së instrumentit prerës (me skivë)  
? 

25. Cilët janë  parametrat dhe  format e ashklave gjatë rasteve të tornimit( me skica) ? 

26. Cilët janë  parametrat dhe  format e ashklave gjatë  shpimit ( me skica) ? 

 

27. Cilët janë  parametrat dhe  format e ashklave gjatë frezimit periferik( me skica) ? 

28. Cilët janë  parametrat dhe  format e ashklave gjatë frezimit ballorë ( me skica) ? 

29. Cilët janë  elementet prerëse te përshkimi ( me skica) ? 

30. Cilat janë skemat themelore te pershkimi ( me skica) ? 

31. Cila është skema  e modelit të parë të formimit të ashklave (me skica)? 

32. Të vizatohet skema e formimit të rritjes së tehut prerës ? 

33. Të vizatohet varësia e lartësisë së rritjes H nga këndi i përparëm γ ? 

34.  Cila është përparësia dhe e meta e rritjes së tehut prerës ? 

35. Si ndryshon gjeometria e pykës prerëse për shkak të rritjes së tehut prerës (me fig.) ? 

36. Cilat janë llojet e ashklave sipas formës së jashtme (me fig) ? 

37. Prej cilëve parametra varet koeficienti i shkurtimit të ashklës ? 

38.  Cilët janë faktoët që ndikojnë në koeficientin e shkurtimit të ashklës ? 

39. Të vizatohet varësia e koficientit të shkurtimit të ashklës nga shpejtësia ? 

40. Të vizatohet varësia e koficientit të shkurtimit të ashklës nga hapi dhe thellësia ? 

41.  Në sa mënyra mund të zgjidhe oroblemet e thërrmimit të ashklave ? 

42. Të vizatohen mënyrat e imtësimit të ashklave me thërmim artificial. 

43. Të vizatohet konstruksioni për imtësim të ashklave në parim dinamik. 

44. Cilat janë metodat për caktimin e forcave të prerjes ? 

45. Të skicohet vendi i veprimit të forcës rezultuese të prerjes në instrumentin prerës. 

 

 

 

 

 

  


