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1. Çka është sistemi përpunues  ? 

2. Si shprehet kualiteti i prodhimit ? 

3. Cilat janë elementet themelore të prerjes (fig) ? 

4. Cilat janë lëvizjet themelore te procesi i përpunimit ? 

5.  Çka paraqet lëvizja kryesore ? 

6. Të shkruhet shprehja për shpejtësinë e prerjes; për tornimin, retifikim dhe zdrugim ? 

7. Çka është lëvizja ndihmëse ? 

8. Si shprehet hapi në opresione të ndryshme të përpunimi me prerje ? 

9. Cilat janë elementet themelore të cilat e definojnë regjimin e prerjes ? 

10. Çfarë mund të jetë tornimi varësisht nga realizimi i lëvizjes ndihmëse (fig) ? 

11. Cilat janë lëvizjet themelore gjatë shpimit (Fig) ? 

12. Cilat janë llojet kryesore të frezimit ? 

13. Si realizohen lëvizja kryesore dhe ndihmese tek frezimi ? 

14. Cilat janë llojet e retifikimi  me figurë? 

15. Lëvizjet kryesore dhe ndihmëse te zdrugimi me figurë : 

16. Çka është përshkimi ? 

17. Cilat janë lëvizjet themelore te përshkimi  me figurë? 

18. Cilat janë materialet i instrumenteve, përbërja kimike dhe shpejtësitë e prerjes ? 

19. Cilat janë vetit kryesore të metaleve të forta në krahasim me çeliqet shpejtëprerëse ? 

20.  Çka është teknologjia e përfitimit të metaleve të forta ? 

21. Të vizatohet diagrami i shkurtimi të kohës së nevojshme të përpunimit i kushtëzuar me 

zhvillimin e materialeve të ndryshme për instrumente prerëse në: 

22. Të vizatohet ndërvarësia e qëndrueshmërisë në konsum ose rezistencave ndaj nxehtësisë 

dhe qëndrueshmëria e disa materialeve të instrumenteve: 

23. Cilat janë vetitë fiziko-mekanike të materialeve për instrumente prerëse ? 

24. Të paraqitet diagrami i ndryshimi të fortësisë së materialeve të instrumenteve me 

temperaturën: 

25. Të tregohet varësia e përçueshmërisë së  nxehtësisë të çelikut shpejtprerës nga temperatura: 

26. Të paraqitet varësia e koeficientit të fërkimit nga shpejtësia e rrëshqitjes gjatë kontakti:  

27. Të paraqitet varësia e qëndrueshmërisë të instrumenteve prerëse nga shpejtësia e prerjes: 

28. Si klasifikohen çeliqet shpejtprerëse sipas përmbajtjes së elementeve të lidhura: 
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29. Si fitohen metalet e forta për instrumente? 

30. Si klasifikohen metalet e forta  sipas standardit ISO : 

31. Si realizohet shtresimi i pllakave të metalit të forte me figurë ?  

32. Si duket pamja e zonës së konsumuar te pllakat e shtresuara të  metalit të fortë ? 

33. Të vizatohet T-v diagrami gjatë përpunimit me pllaka të shtresuara dhe të pa shtresuara të 

metalit të fortë: 

34. Cila është përparësia më e madhe e pllakave të shtresuara të metalit të fortë ? 

35. Si realizohet prodhimi i qeramikës për instrumente prerëse ? 

36. Si fitohen qeramika minerale dhe qeramika metalike ? 

37. Cilat janë përparësitë dhe të metat kryesore të qeramikës për instrumente ? 

38. Cilat janë materialet super të forta për instrumente preëse ? 

39.  Të tregohen elementet themelore të instrumenteve prerëse me figurë: 

39. Të tregohet gjeometria statike e instrumenteve prerëse me figurë: 

40. Të tregohet pozita e tehut prerës (λ) në marrëdhënie me rrafshin themelor me figurë: 

41. Të tregohet varshmëria e drejtimit të largimit të ashklës nga këndi i pjerrësisë së tehut 

prerës: 

42. Të tregohet pozita e këndeve radiale dhe aksiale me figurë: 

43. Të tregohet varësia e këndeve nga saktësia e vendosjes së instrumentit prerës me figurë: 

44. Të tregohen  pozitat e rrafsheve kinematike dhe këndet sulmuese kinematike  

45. Të tregohen elementet e ashklës së prerë tek tornimi 

46. Të tregohen elementet e prerjes së ashklave te: a) shpimi, b) kalizvarimi dhe c) alezimi 

47. Të shkruhet formula për t=? dhe A=? Tek shpimi dhe zgjerimi: 

48. Të vizatohet pozita reciproke e trajektores së dhëmbëve gjatë frezimit periferik: me drejtim  

të kundërt dhe  me drejtim të njëjtë 

49. Të tregohen elementet e prerjes së ashklave te frzimi ballorë simetrik dhe josimetrik 

50. Çka është përshkimi ? 

51. Të vizatohet pozita e elementeve prerëse te përshkuesi 

52. Cilat janë skemat themelore të përshkimit  me figura ? 

53. Të tregohet prerja e ashklave për raste të ndryshme të përshkimit 
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54. Të tregohet skema e modelit të parë të formimit të ashklave 

55. Të vizatohet skema e modelit të dytë të formimit të ashklave 

56. Të vizatohet skema e modelit të tretë  të formimit të ashklave        

57.  Të tregohet radhitja e mikrofortësisë në zonën e prerjes 

58. Të vizatohet dhe spjegohet skema e formimit të rritjes në instrumentin prerës 

59. Të vizatohet diagrami i dukurisë së rritjes në varësi nga regjimet e prerjes 

60. Të tregohet ndryshimi i lartësisë së rritjes H në varësi të shpejtësisë së prerjes V 

61. Të tregohet varësia e lartësisë së rritjes H nga këndi i përparmë  

62. Të paraqitet ndryshimi i gjeometrisë së pykës prerëse për shkak të rritjes 

63. Të vizatohet tipet themelore të ashklave:  

64.  Cilat materiale japin ashkël të prerë , shiritore dhe të thërmuar ? 

65. Të shkruhen shprehjet për  koeficientin e shkurtimit gjatësor, tërthor dhe të zgjerimit ? 

66. Cilët janë faktorët që kanë ndikim më të madh në shkurtimin e ashklave ? 

67. Të tregohet ndikimi i shpejtësisë së prerjes në koeficientin e shkurtimit të ashklave 

68. Të tregohet  ndikimi i hapit dhe thellësisë në koeficientin  e shkurtimit të  ashklave: 

69. Të tregohet varësia e koeficientit të shkurtimit të ashklave nga rrezja e majës së instrumentit 

prerës 

70. Në sa mënyra zgjidhen  problemet e thërrmimit të ashklave ? 

71. Si ndikojnë elementet e regjimeve të prerjes (v,s,t) në thërmimin e ashklës ? 

72. Çka është imtësimi i ashklave me thërrmim artificial 

 

73. Të skicohen elementet themelore të kanalit në sipërfaqen e përparme 

të instrumentit prerës për thërmmin e ashklës 

74.  Të skicohet pllaka prerëse në instrumentin prerës me kanale të punuara për thyerje të 

ashklës 

75. Të skicohen  format themelore  të thyerësit të ashklave në instrumentet prerëse prej 

pllakave të metalit të fortë 

76. Çka është  metoda analitike e përcaktimit të  funksioneve të forcave të prerjes ? 
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77. Çka është metoda eksperimentale, gjegjësisht metoda eksperimentale-analitike e përcaktimit 

të funksionit të forcave të prerjes ? 

78.    Të paraqitet vendi i veprimit të forcës rezultuese të prerjes në instrumentin prerës 

79. Të skicohet skema e forcave të prerjes të cilat veprojnë në pykën prerëse 

80. Të skicohen komponentet e forcave të prerjes gjatë tornimit 

81. Sa është raporti mes forces tangjenciale, radiale dhe aksiale ? 

82. Të tregohet raporti mes komponenteve   radiale dhe aksiale të forcave gjatë tornimit 

83. Të shkruhet shprehja empirike për llogaritjen e forcave të prerjes 

84.  Të vizatohet diagrami i ndryshimit të forcave të prerjes në funksion të shpejtësisë së prerjes 

85. Të tregohet ndryshimi i komponentës tangjenciale të forcës së prerjes në funksion 

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

86. Të tregohet varësia e forcave të prerjes nga këndi i pjerrësisë 

së tehut prerës (λ) 

87. Të tregohet varësia e forcave të prerjes nga konsumi i tehut të instrumentit prerës 

88. Të tregohet varësia e forcës specifike të prerjes për materiale të ndryshme të instrumentit 

prerës 

89. Të tregohen forcat e prerjes të cilat veprojnë në puno 

90. Të paraqitet varësia e rezistencës së prerjes gjatë shpimit nga këndi i kulmit të puntos 

91. Të paraqitet varësia e rezistencës së prerjes gjatë shpimit nga këndi i ngritjes së kanalit (ω) 

në puno 

92. Të  paraqiten disa nga mënyrat e mprehjes së kulmit të punove 
93. Të shkruhen shprehjet empirike për llogaritjen e madhësive të momenteve të prerjes (Mt) 

dhe forcave të prerjes (Fx) te shpimi: 

94. Të paraqiten forcat e prerjes të cilat veprojnë në dhëmb të frezës gjatë frezimit: me kahe 

të kundërt, b) me kahe të njëjtë 

95. Të shkruhen shprehjet për forcën horizontale dhe vertikale te frezimi në kahje të nyejt dhe 

të kundërt 

96. Të shkruhet shprehja për llogaritjen e forcës tangjenciale të prerjes te frezimi: 

97. Forcat e prerjes të cilat veprojnë në dhëmbët e përshkuesit 

98. Të paraqitet  ndryshimi i rezistencës kryesore të prerjes gjatë përshkimit:a) teorike, b) reale 
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99. Të shkruhen shprehjet për llogaritjen  forcave të prerjes Fz dhe Fy gjatë përshkimit: 

100. Të paraqiten forcat e prerjes te retifikimi: a) rrethor, b) i rrafshët 

101. Cilët janë faktorët që kanë ndikim më të madh në forcën e prerjes gjatë retifikimit ? 

102. Të shkruhen shprehjet empirike për llogaritjen e forcës tangjenciale të prerjes gjatë 

retifikimit  rrethorë dhe të rrafshët 

103. Cilat janë njësitë themelore të dinamometrit me figurë ? 

104. Cila është detyra e dhënësit të dinamometrit ? 

105. Sa  komponentësh mund të jenë dinamometrat ? 

106. Të skicohet dinamometri mekanik me sfera 

107. Të vizatohet skema parimore e matjes së komponentës kryesore të forcav të prerjes me 

dinamometër hidraulik 

108. Si ndahen dinamometrat elektri në varësi nga parimi i punës së dhënësit ? 

109. Cili është parimi i punës së dinamometrit tenzometrik “ 

110. Të vizatohet skema parimore e dinamometrit tenzometrik një komponentësh 

111. Si funksionon dinamometri piezoelektrik ? 

112. Të vizatohet skema e dinamometrit piezoelektrik njekomponentësh: 

113. Të vizatohet skema e dinamometrit induktiv një komponentësh 

114. Të tregohen burimet  e nxehtësisë në zonën e prerjes me formulat përkatëse  

115. Të tregohet  pjesëmarrja e sasisë së nxehtësisë në funksion të shpejtësisë së prerjes 

116. Të tregohet bartja e nxehtësisë nga zona e prerjes (humnerat e nxehtësisë) 

117. Të tregohet varësia e temperaturës nga shpejtësia e prerjes gjatë përpunimit  

me instrumente prerës nga: a) qeramika minerale, b) metali i fortë 

118. Të tregohet fusha e temperaturave në zonën e prerjes me rrjedhjet e bartjes së nxehtësisë 

119. Të tregohen fushat e temperaturave në: a) ashkël, b) copën përpunuese,  c) pykën prerëse, ç)  

sipërfaqen e përparme të instrumentit prerës 

120. Të shkruhen shprehjet përparësitë e përgjithshme empirike të temperaturave të prerjes nga 

faktorët ndikues për operacione të ndryshme të përpunimit: 

121. Cilat janë metodat për  matjen e temperaturave 
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122. Të vizatohet skema e matjes e temperaturës me kalorimetër 

123. Të vizatohet skema e matja së temperaturës së prerjes me termoçift natyral 

124.  Të paraqitet  matja e temperaturave me termoçift artificial 

125. Të paraqitet matja e temperaturave në sipërfaqet kontaktuese të instrumentit prerës me 

termoçifte (a) dhe shpërndarja e temperaturave të matura (b) 

126. Të paraqitet matja e temperaturave me temoçiftin gjysmë artificial: 

127. Të paraqitet skema parimore e matjes së temperaturave me metodën e radiacionit: 

128. Cilat efekte pozitive dhe negative arrihen me aplikimin e MFL në procesin e prerjes  ? 

129.  Cilat janë  vetitë kryesore të cilat MFL duhet ti posedojnë: 

130. Në sa mënyra realizohet prurja e MFL në zonën e prerjes ? 

131. Si realizohet lubrifikimi me aplikimin e MFL? 

132. Të skicohen mënyra e sjelljes së MFL në zonën e prerjes: 

133. Në sa grupe mund të ndahen mjetet për ftohje dhe lubrifikim të cilat aplikohen  

134. Çka paraqesin emulsionet e vajrave ? 

135. Çka janë emulgatorët ? 

136. Antioksidantët ? 

137. Çka janë antioksidantët ? 

138. Çka janë dhe kush janë antishkumëzuesit ? 

139. Cilatt janë vajrat për prerje  të cilat shfrytëzohen për ftohje dhe lubrifikim ? 

140. Ku përdoren vajrat minerale ?  

141. Ku përdoren vajrat yndyrore? 

142. Ku përdoren vajrat e përzier mineral? 

 


