
1. Si bëhet përcaktimi i forcave të prerjes në mënyrë analitike ? 

2. Si bëhet përcaktimi i forcave të prerjes në mënyrë eksperimentale ? 

3. Të vizatohet skema e veprimit të forcave të prerjes në pykën prerëse. 

4. Cilët janë  parametrat që kanë ndikim më të madh në madhësinë e forcave të 
prerjes ? 

5.  Forcat e prerjes gjatë përpunimit me tornim (me fig.) 

5. Si  ndikon këndi sulmues  χ në komponentet e forcave të prerjes (me fig.)? 

6. Të tregohet  ndryshimi i komponetes  tangjenciale të forcës së prerjes në funksion të 
këndit të përparmë (γ) dhe këndit të prerjes (δ) (me fig). 

7. Të tregohet varësia e forcave të prerjes nga konsumi i instrumentit prerës (h) 
(me fig.) 

8. Të tregohet skema e veprimit të  forcave  të prerjes  në punto (me fig.). 

9.  Të tregohet varësia e rezistencës së prerjes gjatë shpimit nga këndi i kulmit 
të puntos(me fig). 

10.  Të tregohet varësia e rezistencës së prerjes gjatë shpimit nga këndi i ngritjes 
së kanalit në punto (me fig.). 

11.  Të tregohet skema e forcave të prerjes të cilat veprojnë në dhëmb të frezës 
gjatë frezimit: a)me kahe të kundërt, b) me kahe të njëjtë . 

12. Të shkruhet shprehja empirike për llogaritjen e komponentës kryesore 
tangjenciale gjatë frezimit  ? 

13. Të vizatohet sekma e veprimit të forcave të prerjes gjatë përshkimit. 
14. Të paraqitet ndryshimi i rezistencës kryesore të prerjes gjatë përshkimit: 
                   a) teorike,  b) reale 
15. Të paraqiten forcat e prerjes gjatë retifikimit. 
16. 1 Të shkruhet shprehja për llogaritjen e komponentes tangjenciale të forcës 

së  prerjes gjatë retifikimit rrethorë dhe të rrafshët ? 
17. Të tregohet struktura e elementeve themelore e dinamometrit. 
18. Të paraqitet mekanizmi për ndarje të forcës së prerjes me sfera te 

dinamometrat. 
19. Të paraqitet skema parimore e matjes së komponentës kryesore të forcave 

të prerjes me dinamometër hidraulik. 



20.  Të vizatohet skema e  dhënësit induktiv diferencial. 
21. Të vizatohet skema e punës së dhënësve kapacitiv: a) të thjeshtit me 

ndryshim të trashësisë së shtresës, b) cilindrik me ndryshimin e sipërfaqes 
ndërmjet pllakav 

22. Skema e dinamometrit kapacitiv tre komponentësh për matjen e forcave gjatë 
tornimit 

23. Të tregohen burimet themelore të  nxehtësisë në zonën e prerjes (me fig.) ? 

24. Të paraqitet varësia e temperaturës nga shpejtësia e prerjes gjatë përpunimit 
me instrumente prerës nga: a) qeramika minerale, b) metali i fortë. 

25. Të paraqitet fushat e temperaturave në: a) ashkël, b) copën 
përpunuese,pykën prerëse, ç)  sipërfaqen e përparme të instrumentit prerës. 

26. Cilat janë metodat për matjen e temperaturave të prerjes ? 

 27. Të vizatohet skema e matjes së temperaturës me kalorimetër. 

27. Të vizatohet skema e matjes së temperaturës së prerjes me termoçift natyral. 

28. Të vizatohet skema e matjes së temperaturës së prerjes me termoçift 
artificial. 

29. Të vizatohet skema e matjes së temperaturës së prerjes me termoçift gjysmë  
artificial. 

30. Të vizatohet skema  parimore e matjes së temperaturës së prerjes me 
metodën e  radiacionit. 

31. Cilat janë efektet pozitive që aarihen me aplikimin e MFL në procesin e 
prerjes ? 

32. Cilat janë efektet negative që aarihen me aplikimin e MFL në procesin e 
prerjes ? 

33. Të paraqiten mënyrat e sjelljes së MFL në procesi e prerjes ? 

34. Si ndahen mjetet për ftohje dhe lubrifikim të cilat aplikohen te operacionet e 
përpunimit me prerje ? 

35. Çka janë emulsionet e vajrave ? 
36. Çka janë MFL kimiko-sintetike ? 



37. Si ndahen vajrat për prerje ? 
38. Kur paraqitet konsumi vetëm nëpër sipërfaqen e prapme të pykës prerëse ?     
39. Të paraqiten format e gjurmëve të konsumit të instrumentit prerës në 

sipërfaqen e prapme. 
40. Kur paraqitet konsumu sipas sipërfaqes së përparmë ? 
41. Të tregohet krateri për shkak të konsumit  në sipërfaqen kontaktuese të 

instrumentit. 
42. Të paraqitet pamja e sipërfaqes së përparme dhe të prapme të konsumuar  

me parametrat e konsumit 
43. Të paraqiten 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). 

44.  Të paraqitet forma dhe  fazat e lakoreve të konsumit. 
45. Cka është qëndrueshmeria T  dhe Tmax e instrumentit ?  
46. Cka është kriteri i topitjes së instrumentit ? 
47. Të spjegohet kriteri i konsumit i  topitjes së  instrumentit prerës (me fig.) ? 
48. Të spjegohet kriteri teknologjik i topitjes së instrumentit prerës (me fig.) ? 
49. Cilat jamë metodat për matrjen e parametrave të  konsumit ? 
50. Të vizatohen lakoret e konsumit të fituara në mënyrë eksperimentale me 

metoda    mikroskopike për parametra të ndryshëm të konsumit. 
51. Të spjegohet metoda radioaktive për matjen e konsumit. 
52. Të paraqitet skema e matjeve indirekte të konsumit të instrumentit përmes 

matjeve të dimensioneve të sipërfaqes së përpunuar. 
53. Të paraqitet varësia  parametrave të ashpërsisë me kohën e prerjes 

(konsumin). 
54. Të paaqitet forma r e përgjithshme e varësive të shpejtësisë së prerjes nga 

qëndrueshmëria e instrumentit 
55. Të shkruhet varshmëria T-v  sipas Taylori-it ? 

56. Të vizatohet varësia e përgjithshme e shpejtësisë së prerjes nga 
qëndrueshmëria e instrumentit për kushte reale të prerjes në koordinata: të 
dekartit dhe  logaritmike 

57. Të shkruhet shprehja për varësin e shpejtesisë së prerjes (V) nga të gjithë 
faktorët ndikues ? 

58. Të shkruhet shprehja për varësin e shpejtesisë periferike të prerjes (V) nga 
diametri gjatë tornimit ? 



59. Të shkruhet formula për shpejtesinë e prejes (V)  gjatë shpimit ? 

60. Të shkruhet formula për shpejtesinë periferike e prejes (V)  gjatë frezimit ? 

61. Të shkruhet formula për shpejtesinë e prejes (V)  gjatë përshkimit ? 

62. Të shkruhet formula për shpejtesinë  periferike të prejes (V)  gjatë retifikimit ? 

63. Të shkruhet formula për shpejtesinë  e prejes (V)  gjatë retifikimit ? 

64. Të shkruhet formula për shpejtesinë  e prejes (V)  gjatë filetimit në makinat 
tornuese ? 

65. Cilët janë faktorët për arritjen e nivelit të caktuar të ? 

66. Cilët janë faktorët që e përcaktojnë saktësinë e përpunimit ? 

67. . Cilët janë faktorët qëe definojnë  kualitetin e sipërfaqeve të përpunuara ? 

68. Të shkruhet shprehja për lartësia mesatare të jo rrafshinave (Rz) ? 
69. Të shkruhet shprehja për shmangia mesatare aritmetike e profilit (Ra) ? 
70. Të paraqitet skica për sistemi i shënimit të sipërfaqeve të përpunuara në 

vizatime ? 

71. Të shkruhet shprehja për madhësinë  e lartësive maksimale të  jo rrafshinave 
Rmax ? 

 


