
 

Pyetjet –Prerje‐II‐testi‐1: 

 

1. Çka është procesi i konsumit ? 

2. Në cilat karakteristika të procesit përpunues shprehte veprimi negative I konsumit ? 
 

3. Të përshruhet lokacioni , forma dhe madhesia  është gjurmës së   konsumit ? 

4. Në cilat kushte zhvillohet konsumi sipas faqes së  prapme të instrumentit prerës ? 

5. Tek cilat matateriale zhvillohet konsumi sipas faqes së prapmr të instrumentit prerës ? 

6. Të vizatohen format e brezit të konsumit nëpër sipërfaqen e prapme të instrumentit 

prerës: 

7. Në cilat kushte krijohet konsumi sipas faqes së përparme të instrumentit (me skicë) ? 

8. Në cilat kushte krijohet konsumi sipas faqes së përparme dhe të prapme të instrumentit prerës 

(me skicë) ? 

9. Cilët parametra shfytëzohen për përcjellje kuantitative të konsumit të pykave prerëse 
nëpër sipërfaqen e përparme dhe të prapme  ? 

10. Cilat kushte duhet ti plotësoj një madhësi për tu përdorur si parametër për përcjelljen e 
procsit të konsumit ? 

11. Cilët janë  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 ( edhe me skicë) ? 

12. Cilët janë  parametra gjeometrik të konsumit sipas faqes së  përparme të instrumentit 
përdoren  ( edhe me skicë) ? 

13. Si bëht përcjellja indirekte e procesit të konsumit ? 

14. Të  ilustrohet varësia e ndryshimit të komponentës kryesore të forcës së prerjes (Fz), nga 
gjerësia e brezit të konsumit nëpër sipërfaqen e prapme (h) ( me skicë):  

15. Të  ilustrohet varësia e ndryshimit të), të  vlerës mesatare aritmetike të shmangies së 
profilit të sipërfaqes së përpunuar (Ra) nga gjerësia e brezit të konsumit nëpër sipërfaqen 
e prapme (h) ( me skicë): 

16. Të  ilustrohet varësia e ndryshimit të temperaturave të prerjes (θ) nga gjerësia e brezit të 
konsumit nëpër sipërfaqen e prapme (h) ( me skicë): 

17. Të vizatohen forma tipike e lakores së konsumit: 



18. Çka është qëndrueshmëria T dhe  qëndrueshmëria maksimale e instrumentit (Tmax) 
qëndrueshmëria maksimale e instrumentit (Tmax) ?  

19. Të definohet kriteri i normës së parametrave të konsumit  ? 

 

20. Të definohet vija  e konsumit optimal (edhe me skicë) ? 

21. Të definohet trashësia e shtresës së normuar e cila hiqet me rimprehjen e instrumentit  

22. Të definohet kriteri teknologjik i konsumit të instrumentit ( edhe me skicë) ? 

23.   Të vizatohet interpretimi grafik i funksionit të rezistencës në konsum R për procesin e 
prerjes . 

24. Të definohet intensiteti i konsumit  I    ?                                                                                               

25. Cilat janë hipotezat për sqarimin shkakut të   konsumit të instrumentit ? 

26. Cilat janë metodat e matjes së parametrave të konsumit ? 

27.   Të shpjegohet metoda mikroskopike të matjeve të konsumit ? 

28. Të shpjegohet  metodat radioaktive të matjeve të konsumi ? 

29.   Çka janë  metodat e matjes indirekte të parametrave të konsumit ? 

30. Të spjegojet metoda e matjes së konsumit përmes ndryshimit të dimensioneve ? 

31.  Të`shpjegohet metoda e matjes ësë konsumit përmes ndryshimit të parametrit të 
ashpërsisë ? 

32. Të shpjegohen dhe vizatohenl lakoret e konsumit për shpejtësi të ndryshme të prerjes 

           dhe kriteret e qëndrueshmërisë së instrumentit ? 

36.   Të vizatohet forma e përgjithshme e varësive të shpejtësisë së prerjes 

nga qëndrueshmëria e instrumentit. 

37. Të shkruhet modeli matematikor i propozuar nga   G. N. Temçin-i për varësinë e 
qëndrueshmërisë së instrumentit prerës dhe shpejtësisë së prerjes: 

38.  Të shkruhet modeli matematikor i propozuar nga   Taylor-i për varësinë e 
qëndrueshmërisë së instrumentit prerës dhe shpejtësisë së prerjes: 

39.  Të tregohetvarësia e përgjithshme e shpejtësisë së prerjes nga qëndrueshmëria e 
instrumentit  për kushte reale të prerjes në koordinata të dekartit,dhe  logaritmike: 

40.  Të vizatohet diagrami  T-V  për thellësi të  ndryshme të prerjes: 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

41. Të shkruhet varësia funksionale  e përgjithshme e shpejtësisë së prerjes (V) nga të 
gjithë faktorët ndikues: 

42.  Të shkruhet shprehja empirike  për  përcaktimin e shpejtësisë përkatëse të prerjes e 
cila siguron qëndrueshmërinë e instrumentit T gjatë tornimi e cila merr parasysh 
ndikimin e faktorëve relativ: 

43. Të shkruhet shprehja empirike  për  përcaktimin e shpejtësisë përkatëse të prerjes e 
cila siguron qëndrueshmërinë e instrumentit T gjatë shpimit të vrimës në materialin e 
plotë,: 

44.  Të shkruhet shprehja empirike  për  përcaktimin e shpejtësisë përkatëse të prerjes e 
cila siguron qëndrueshmërinë e instrumentit T gjatë zgjerimit dhe alezimit: 

 

45. Të shkruhet shprehja empirike  për  përcaktimin e shpejtësisë përkatëse të prerjes e 
cila siguron qëndrueshmërinë e instrumentit T gjatë  frezimit: 

46. Të shkruhet shprehja empirike  për  përcaktimin e shpejtësisë përkatëse të prerjes e 
cila siguron qëndrueshmërinë e instrumentit T  gjatë përshkimit: 

47. Të shkruhet shprehja empirike e shpejtësisë së prerjes te operacioni i zdrugimit në varësi të 

qëndrueshmërisë së instrumentit prerës dhe faktorëve të tjerë ndikues.   

48. Të shkruhet shprehja empirike 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): 

  

 

 



 


