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ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2017-2018 

 

 

ΓΡΑΠΣΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΜΑΪΟΤ – ΙΟΤΝΙΟΤ 2018 

ΜΕΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

 

 

 

 

 

Επιτρεπόμενη διάρκεια γραπτού 2 ώρεσ (120 λεπτά). 

 

Μάθημα:  Τετνολογία Μητανοκινήηων Οτημάηων ΙΙ   

Σάξη:   ΒΜΟ 

Ημερομηνία Εξζταςησ:  29 /05/2018 

Ώρα Εξζταςησ:    8:00 – 10:00 π.μ 

ΣΟ ΕΞΕΣΑΣΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΕΛΕΙΣΑΙ ΑΠΟ 

ΣΡΙΑ (3) ΜΕΡΗ Ε ΠΕΝΣΕ (6) ΕΛΙΔΕ 

ΟΔΗΓΙΕ 

 

 

 

 

 

1. ΑΠΑΓΟΡΕΤΕΣΑΙ Η ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΗΝ ΣΑΞΗ ΠΡΙΝ ΣΗΝ ΠΑΡΕΛΕΤΗ 30 ΛΕΠΣΩΝ 

ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΣΗ ΕΞΕΣΑΗ 

2. ΑΠΑΓΟΡΕΤΕΣΑΙ Η ΧΡΗΗ ΔΙΟΡΘΩΣΙΚΟΤ Η ΑΛΛΟΤ ΤΓΡΟΤ 

3. ΑΠΑΓΟΡΕΤΕΣΑΙ Η ΧΡΗΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΖΟΜΕΝΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ 

4. ΝΑ ΑΠΑΝΣΗΕΣΕ ΣΙ ΕΡΩΣΗΕΙ ΣΟ ΓΡΑΠΣΟ 

5. ΣΟ ΚΙΝΗΣΟ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΕΞΕΣΑΗ ΕΙΝΑΙ ΔΟΛΙΕΤΗ 

  

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΜΑΘΗΣΗ/ΣΡΙΑ: 

 

……………………………………………………..………………………………………………………………….. 

 

ΒΑΘΜΟ : ………/100, ………/20 ΤΠΟΓΡΑΦΗ: ……………………. 
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ΜΔΡΟΣ Α:  Γώδεκα (12) ερωηήζεις. Κάθε ζωζηή απάνηηζη βαθμολογείηαι με     
                    ηέζζερις (4) μονάδες 
 
1.  Σηελ ηεηξάρξνλε ηεηξαθύιηλδξε βελδηλνκεραλή έρνπκε αλάθιεμε θάζε : 
 
      (α) 1 ζηξνθή ηνπ ζηξνθαινθόξνπ άμνλα 
      (β) 4 ζηξνθέο ηνπ ζηξνθαινθόξνπ άμνλα 
      (γ) 2 ζηξνθέο ηνπ ζηξνθαινθόξνπ άμνλα 
      (δ) 1/2 ζηξνθή ηνπ ζηξνθαινθόξνπ άμνλα  
 
2.  Γηα αύμεζε ηεο απόδνζεο θαη ηεο νηθνλνκίαο ζε κεραλέο κε ππεξζπκπηεζηή, πξέπεη 
λα απμεζεί ε κάδα ηνπ αέξα εηζαγσγήο. Απηό επηηπγράλεηαη κε: 
 

(α)    ηελ αύμεζε ηεο πίεζεο ηνπ θαπζίκνπ 
(β)    ηελ αύμεζε ησλ ζηξνθώλ ηεο κεραλήο 
(γ)    ηε ρξήζε βαιβίδαο εθηόλσζεο αεξίσλ 
(δ)    ηε ρξήζε ςπγείνπ αέξα εηζαγσγήο. 

 
3.  Η βαιβίδα εηζαγσγήο έρεη κεγαιύηεξε θεθαιή από ηε βαιβίδα εμαγσγήο 
  

 (α)  Δπεηδή έρεη κηθξόηεξν δηάθελν 
 (β)  Δπεηδή ην κέηαιιν θαηαζθεπήο ηεο είλαη δηαθνξεηηθό 
 (γ)  Γηα λα ςύρεηαη πην εύθνια 
 (δ)  Γηα λα εμαζθαιίδεηαη θαιύηεξε πιήξσζε ηνπ θπιίλδξνπ      
 

4.  Η ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο ελόο θαηαιπηηθνύ κεηαηξνπέα θπκαίλεηαη κεηαμύ ησλ: 
 

(α)  0°C - 350°C 
(β)  400°C - 800°C 
(γ)  850°C-1000°C 
(δ) 1050°C- 1200°C. 

 

5.  Οη δύν βαιβίδεο πνπ βξίζθνληαη ζην πώκα πιήξσζεο ηνπ ξαδηαηέξ είλαη: 

     α) Η βαιβίδα ππνπίεζεο θαη ε ξπζκηζηηθή βαιβίδα 
     β) Η ζεξκνζηαηηθή θαη ε ξπζκηζηηθή βαιβίδα  
     γ) Βαιβίδα ππνπίεζεο (θελνύ) θαη βαιβίδα ππεξπίεζεο 
     δ) Θεξκνζηαηηθή βαιβίδα θαη βαιβίδα ππεξπίεζεο 
 
6.  Γηα λα εξγάδεηαη κηα κεραλή ζσζηά πξέπεη ε ζηάζκε ηνπ ιαδηνύ λα βξίζθεηαη: 
 
      (α) Κάησ ηνπ ειάρηζηνπ (min) 
      (β) Δλδηάκεζα ειάρηζηνπ θαη κέγηζηνπ (min-max) 
      (γ) Πέξαλ ηνπ κέγηζηνπ 
      (δ) θαλέλα από ηα πην πάλσ 
 
 7. Οη ξύπνη πνπ εμνπδεηεξώλεη ν ηξηνδηθόο θαηαιύηεο είλαη: 

 

(α) Ομείδηα ηνπ αδώηνπ NOx 

(β) Μνλνμείδην ηνπ άλζξαθα CO 

(γ) Μνλνμείδην ηνπ άλζξαθα CO ,πδξνγνλάλζξαθεο HC 

(δ) Μνλνμείδην ηνπ άλζξαθα CO πδξνγνλάλζξαθεο HC θαη νμείδηα ηoπ αδώηνπ NOx 
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8. Ο ξόινο ηνπ πξνζεξκαληήξα ζηηο ΜΔΚ είλαη:  

 

     α) Να ζεξκαίλεη ηνλ αέξα θαηά ηελ εηζαγσγή ηνπ ζην ζάιακν θαύζεο 

     β) Να αλαθιέγεη ην κείγκα ζηνλ ζάιακν θαύζεο, πξηλ ηελ εθθίλεζε ηνπ θηλεηήξα 

     γ) Να πξνζεξκαίλεη ην κείγκα πξηλ ηελ εηζαγσγή ηνπ ζην ζάιακν θαύζεο 

     δ) Να δεζηαίλεη ην λεξό ηνπ ζπζηήκαηνο ςύμεο. 

 

9. Να αληηζηνηρίζεηε κε βέιε ηηο δύν ζηήιεο 
 

(α) Έκβνιν                                                             (1)  Σύλζεηε θίλεζε 
(β) Γησζηήξαο                                                        (2)  Πεξηζηξνθηθή θίλεζε 
(γ) Σηξνθαινθόξνο                                                (3)  Παιηλδξνκηθή θίλεζε 

 
 10.  Να αλαθέξεηε δύν (2) κεζόδνπο ιίπαλζεο. 
 
     (α)…………………………………………………………………… 
     (β)…………………………………………………………………… 

           
11. Να αληηζηνηρίζεηε κε βέιε ηε ζσζηή αλαινγία κείγκαηνο ζε ζρέζε κε ην ι 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
12. Να αλαθέξεηε δύν ηύπνπο ππεξζπκπηεζηώλ θαη ηνλ ηξόπν θίλεζεο ηνπο 

.  
(α)……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
(β)……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 

ΜΔΡΟΣ Β: Τέζζερις (4) ερωηήζεις. Κάθε ορθή απάνηηζη βαθμολογείηαι με οκηώ (8)    
                   μονάδες.  

 

13. Να γξάςεηε 3 πιενλεθηήκαηα ηνπ πδξόςπθηνπ θαη 3 ηνπ αεξόςπθηνπ ζπζηήκαηνο 
ςύμεο. 
 

Υδξόςπθην Αεξόςπθην 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 
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14. α) Να θαηνλνκάζεηε ηνπο δύν ηύπνπο ζαιάκσλ θαύζεο όπσο θαίλνληαη ζηα πην 
θάησ ζρήκαηα. 
β) Να γξάςεηε δύν πιενλεθηήκαηα ηνπ θάζε ηύπνπ ζαιάκνπ θαύζεο. 

 

 
 
 
 
(α)    ………………………………..                       ………………………….. 
 
(β)………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
15. Σηνλ πίλαθα Α δίλνληαη νη πηζαλνί ξύπνη (θαπζαέξηα θαύζεο) πνπ πξνέξρνληαη από 
ηελ εμάηκηζε ελόο απηνθηλήηνπ, ελώ ζηνλ πίλαθα Β νη ρεκηθνί ηνπο ηύπνη. 
Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηνλ πίλαθα Α κε ηνπο αληίζηνηρνπο ρεκηθνύο ηύπνπο ηνπ 
πίλαθα Β. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Σε ηεηξάρξνλν θηλεηήξα δίδεηαη ε ζεηξά αλάθιεμεο 1-2-4-3 
 Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πίλαθα θύθινπ ιεηηνπξγίαο ηνπ θηλεηήξα. 
 

Γσλία ζηξνθήο 
ζηξνθαινθόξνπ 

Σηξνθέο 
ζηξνθαινθόξνπ 

Κύιηλδξνο 
1 

Κύιηλδξνο 
2 

Κύιηλδξνο 
3 

Κύιηλδξνο 
4 

 
 

     

      

      

      

 
 



5 

 

       
           
 

 
ΜΔΡΟΣ Γ:  Γσο (2) ερωηήζεις. Κάθε ορθή απάνηηζη βαθμολογείηαι με δέκα (10)        
         μονάδες.  
 
17. α) Να θαηνλνκάζεηε ηα αξηζκεκέλα κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο αλάθιεμεο. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1....................................................     7......................................................  
2....................................................     8......................................................  
3....................................................     9...................................................... 
4....................................................     10....................................................  
5....................................................     11.................................................... 
6....................................................     12.................................................... 
 

   (β)    Να εμεγήζεηε κε απιά ιόγηα ηνλ ζθνπό ησλ εμαξηεκάησλ  6 θαη 10 
 
(6)………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………….. 
(10)……………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
γ) Να εμεγήζεηε κε απιά ιόγηα ην ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο αλάθιεμεο. 

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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18. Σην    ζρήκα        θαίλεηαη    ην    ζπλνπηηθό    δηάγξακκα    ζπζηήκαηνο    
ηξνθνδνζίαο πεηξειαηνκεραλήο Κνηλνύ Αγσγνύ (Common Rail): 
 
(α)    Να θαηνλνκάζεηε ηα αξηζκεκέλα κέξε θαη 
(β)    Να εμεγήζεηε κε απιά ιόγηα ην ζθνπό ησλ εμαξηεκάησλ 5, 6, 7 ,10 
 

(α)     

1…………………………………………….. 

2…………………………………………….. 

3…………………………………………….. 

4…………………………………………….. 

5…………………………………………….. 

6…………………………………………….. 

7…………………………………………….. 

8. …………………………………………….. 

9. …………………………………………….. 
10. …………………………………………….. 
              
 
 
 
(β)     
 
(5)………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
(6)……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
(7)……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
(10)…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
                                                   
 
                                                            TΔΛΟΣ ΓΟΚΙΜΙΟΥ 
 
                                                                      
Oη  Eηζεγεηέο                                  Ο Σπληνληζηήο Β.Γ´                               Ο Γηεπζπληήο  
                                                         
  Α.Χξπζάλζνπ                                   Μ.Χαξαιάκπνπο                                    Θ. Ηιία  
                                                         
………………………..                     ……………………..                                
  
Σ.Σσθξάηνπο 
 
……………………….. 
 
 


