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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:  ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΣΩΝ ΟΧΗΜΑΣΩΝ 

   

Σάξη:   ΘΜΟ2  

Ημερομηνία Εξζταςησ: 29/05/2018 

Ώρα Εξζταςησ:    8:00 – 10:00 π.μ 

ΣΟ ΕΞΕΣΑΣΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΕΛΕΙΣΑΙ ΑΠΟ 

ΣΡΙΑ (3) ΜΕΡΗ Ε ΕΦΣΑ (7) 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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ΜΔΡΟ Α’: Γώδεκα (12) ερωηήζεις. Κάθε ζωζηή απάνηηζη βαθμολογείηαι με     

                    ηέζζερις (4) μονάδες 
 

1. Ο εζσηεξηθόο ρξνληζκόο ηεο κεραλήο είλαη ν ζπληνληζκόο ηεο θίλεζεο: 

      (α)Τνπ πίξνπ θαη ησλ βαιβίδσλ. 

      (β)Τνπ εθθεληξνθόξνπ θαη ζηξνθαινθόξνπ άμνλα. 

      (γ)Τνπ δησζηήξα θαη ηνπ εκβόινπ. 

      (δ)Τσλ βαιβίδσλ θαη ηνπ δησζηήξα. 

 

2. 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.  

 

3. Με βάζε ηνλ θύθιν ιεηηνπξγίαο νη εκβνινθόξεο Μ. Δ. Κ. ρσξίδνληαη ζε : 

      (α) Βελδηλνκεραλέο, πεηξειαηνκεραλέο, κεραλέο πγξαεξίνπ. 

      (β) Γίρξνλεο θαη ηεηξάρξνλεο. 

      (γ) Οιηγόζηξνθεο, κέζεο ηαρύηεηαο, πνιύζηξνθεο. 

      (δ) Καηαθόξπθεο, νξηδόληηεο, ζρήκαηνο V, αζηεξνεηδήο. 
 
 

4. Τα ειαηήξηα ησλ εκβόισλ έρνπλ ζθνπό λα: 
 
       (α) Να δηαηεξνύλ ηε ζηεγαλόηεηα. 
       (β) Να απνβάινπλ ηε ζεξκόηεηα από ην έκβνιν.  
       (γ) Να ξπζκίδνπλ ηε ιίπαλζε εκβόινπ-θπιίλδξνπ. 
       (δ) Όια ηα πην πάλσ. 
        
 

5. 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. 

 

6. Οη ζεξκηθέο κεραλέο κεηαηξέπνπλ ηε ζεξκηθή ελέξγεηα ζε : 

 

       (α) Ηιεθηξηθή  

       (β) Υδξαπιηθή 

       (γ) Μεραληθή 

       (δ) Αηνιηθή 
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7. Μέηξν αληίζηαζεο ηεο βελδίλεο ζηελ θξνπζηηθή θαύζε είλαη: 

       (α)  Ο αξηζκόο θεηαλίνπ. 

       (β) Ο αξηζκόο νθηαλίνπ. 

       (γ) Ο βαζκόο ζπκπίεζεο. 

       (δ) Ο βαζκόο νθηαλίνπ. 

 

8. Η πίεζε κε ηελ νπνία ηξνθνδνηείηαη ε εκβνιηθή αληιία έγρπζεο πεηξειαίνπ είλαη: 

       (α) 1-3 bar 
       (β) 5-7 bar 
       (γ) 8-10 bar 
       (δ) 0,5-1 bar 
 

9. Σθνπόο ηνπ δησζηήξα είλαη: 
 

     (α) Να ζπλδέεη ην έκβνιν κε ην ζηξνθαινθόξν άμνλα. 

     (β)Να κεηαθέξεη ηεο δπλάκεηο πνπ αζθνύληαη ζην έκβνιν ζην  ζηξνθαινθόξν. 

     (γ) Να ζπξώρλεη ην έκβνιν πξνο ηα πάλσ. 

     (δ) Όια ηα πην πάλσ. 

  

10. Ο ζπκβνιηζκόο ηεο ηππνπνίεζεο ζύκθσλα κε ηα Διιεληθά Πξόηππα είλαη : 

          α) DIN 

          β) BSI 

          γ )ELOT  

          δ) CYS   

 
11.   Οη πιαηίλεο ζην ζπκβαηηθό ζύζηεκα αλάθιεμεο έρνπλ ζθνπό λα: 

 
         (α)Αλνίγνπλ θαη λα θιείλνπλ ην θύθισκα ρακειήο ηάζεο.  

         (β)Αλνίγνπλ θαη λα θιείλνπλ ην θύθισκα ςειήο ηάζεο.  

         (γ)Πνιιαπιαζηάδνπλ ην ξεύκα.  

         (δ)Πξνζηαηεύνπλ ηνλ ππθλσηή. 

 

12. 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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ΜΔΡΟ Β΄: Σέζζερις(4) ερωηήζεις. Κάθε ορθή απάνηηζη βαθμολογείηαι με οκηώ (8)    

                     μονάδες.  
13. Να αλαθέξεηε ηα 2 είδε θαηαιπηώλ πνπ ππάξρνπλ θαη ζην θάζε είδνο θαηαιύηε λα 

αλαθέξεηε θαη ην είδνο ηνπ ξππαληή πνπ εμνπδεηεξώλεη. 

α)………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

β)………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 
14.Τη νλνκάδνπκε ζηνηρεηνκεηξηθή αλαινγία ηνπ κίγκαηνο;  Πόηε έλα κίγκα ζεσξείηαη 
θησρό θαη πόηε πινύζην; 
 
Σηνηρεηνκεηξηθή αλαινγία:……………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
…............................................................................................................................................. 
 
Φησρό.κίγκα:…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………  
 
Πινύζην.κίγκα:………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
15. Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πίλαθα ζεσξεηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεηξάρξνλεο ηεηξαθύιηλδξεο  

    βελδηλνκεραλήο κε ζεηξά αλάθιεμεο 1-3-4-2. 

 
16.Να αλαθέξεηε ηέζζεξηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη ζηε κεραλή ην ιηπαληηθό ιάδη. 

α)……………………………………………………………………………………………………   

β)…………………………………………………………………………………………………… 

γ)…………………………………………………………………………………………………… 

δ)…………………………………………………………………………………………………...  
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ΜΔΡΟ Γ’:  Γσο (2) ερωηήζεις . Κάθε ορθή απάνηηζη βαθμολογείηαι με δέκα (10)        

           μονάδες.  

17. α) Να θαηνλνκάζεηε ηα θύξηα κέξε ηνπ πδξόςπθηνπ ζπζηήκαηνο πνπ θαίλνληαη 

ζην πην θάησ ζρήκα.  

 

 

1……………………………………………… 

2……………………………………………….. 

3,11……………………………………………….. 

4. Δλαιιαθηηθή δίνδνο 

5……………………………………………….. 

6. Υδξνζαιάκνη θπιηλδξνθεθαιήο  

7……………………………………………….. 

8. Πηεξύγηα 

9. Κάζεηνη ζσιήλεο 

10…………………………………………………. 

12………………………………………………. 

 

β) Να αλαγλσξίζεηε θαη λα  εμεγήζεηε ην ζθνπό ησλ εμαξηεκάησλ κε αξηζκό 5 θαη 12 ζην 

πδξόςπθην ζύζηεκα πνπ θαίλεηαη ζην πην πάλσ ζρήκα. 

Δμάξηεκα5……………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………………

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

Δμάξηεκα12…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………....................................................................................................................... 
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18. Σην πην θάησ ζρήκα  θαίλεηαη έλα ζύζηεκα ηξνθνδνζίαο πεηξειαηνκεραλήο. 

  (α) Να θαηνλνκάζεηε ηα νθηώ (8) αξηζκεκέλα κέξε ηνπ ζρήκαηνο. 

  (β) Να θαηνλνκάζεηε ην ηύπν ηεο αληιίαο έγρπζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

  (γ) Να πεξηγξάςεηε κε απιά ιόγηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο όπσο θαίλεηαη  ζην 

ζρήκα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(α)  1……………………………………………...…   

       2…………………………………………….…. 

       3……………………………………………….. 

       4………………………………………………... 

       5……………………………………………….. 

       6………………………………………………... 

       7……………………………………………….. 

       8………………………………………………… 

 

 

(β) Τύπνο αληιίαο έγρπζεο: 

 

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

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

7 
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(γ)  Λεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

  

                                                     TΔΛΟ ΓΟΚΙΜΙΟΤ 
 
 

                                                      ΚΑΛΗ ΔΠΙΣΤΥΙΑ 
 
                                                                      
Oι  Διζηγηηές                                  Ο σνηονιζηής Β.Γ´                               Ο Γιεσθσνηής  
 
 Μ. Φαξαιάκπνπο Β.Γ                        Μ.Φαξαιάκπνπο                                        Θ. Ηιία 
 
………………………..                        ……………………..                           ….……………….. 
Σ.Σσθξάηεο 

………………………..    

 


