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ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 

ΖΜΔΡΖΗΩΝ – ΔΠΔΡΗΝΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΩΝ ΛΤΚΔΗΩΝ 

 ΠΔΜΠΣΖ 25 ΗΟΤΝΗΟΤ 2020  

ΑΠΑΝΣΖΔΗ ΣΟ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ:  

ΜΖΥΑΝΔ ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΚΑΤΖ ΗΗ 

 

ΘΔΜΑ Α 

Α1.  

α) Σσζηό 

β) Σσζηό 

γ) Λάζνο 

δ) Σσζηό 

ε) Λάζνο 

 

Α2. 

1 – ε 

2 – γ 

3 – δ 

4 – α 

5 – ζη 

 

ΘΔΜΑ Β 

Β1. Σειίδεο 135 ζρνιηθνύ βηβιίνπ. 

6 από τα παπακάτω: 

Πιενλεθηήκαηα ζπζηεκάησλ έγρπζεο: 

 «Οκνηόκνξθν κίγκα αέξα – θαπζίκνπ ζε θάζε θύιηλδξν. 

http://www.romvos.edu.gr/
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 Αθξηβήο ζρέζε αέξα  - θαπζίκνπ ζε θάζε πεξηνρή ζηξνθώλ ιεηηνπξγίαο ηνπ 

θηλεηήξα. 

  Σπλερείο δηνξζώζεηο ηνπ κίγκαηνο αέξα – θαπζίκνπ. 

 Γηαθνπή ηεο παξνρήο θαπζίκνπ κε ζθνπό ηελ επίηεπμε κεησκέλσλ εθπνκπώλ 

θαπζαεξίσλ ζε δηάθνξεο θαηαζηάζεηο ηνπ θηλεηήξα (π.ρ. θαηά ην θξελάξηζκα) 

 Μεησκέλε εηδηθή θαηαλάισζε θαπζίκνπ, πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ πξόζζεηε 

νηθνλνκία θαπζίκνπ. 

 Μεγαιύηεξε απόδνζε ηζρύνο ηνπ θηλεηήξα . 

 Μεγαιύηεξε ξνπή ζηηο ρακειέο ζηξνθέο ιεηηνπξγίαο ηνπ θηλεηήξα. 

 Άκεζε απόθξηζε ηεο πεηαινύδαο ηνπ επηηαρπληή (γθαδηνύ). 

 Βειηησκέλε ςπρξή εθθίλεζε θαη πξνζέξκαλζε ηνπ θηλεηήξα. 

 Χακειόηεξεο εθπνκπέο θαπζαεξίσλ.» 

 

Β2. Σειίδα 47 ζρνιηθνύ βηβιίνπ. 

α)  «Ωο πξνο ηε δηάηαμε ησλ εκβόισλ: 

 Καηαθόξπθεο 

 Οξηδόληηεο 

 Τύπνπ boxer 

 Γηάηαμεο V 

 Αληίζεησλ εκβόισλ 

 Αζηεξνεηδήο δηάηαμε ελόο ή δύν αζηέξσλ 

 Μεραλέο κε πεξηζηξεθόκελν έκβνιν, ηύπνπ Wankel. 

β) Ωο πξνο ηνλ ηξόπν έγρπζεο ηνπ θαπζίκνπ: 

 Με εκθύζεζε αέξα 

 Με κεραληθή έγρπζε  

 Με εμαέξσζε. 

γ) Ωο πξνο ηε ρξήζε ηνπο: 

 Μεραλέο μεξάο  
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 Μεραλέο ζαιάζζεο  

 Μεραλέο αέξνο.» 

 

ΘΔΜΑ Γ 

Γ1.  α) Σειίδα 95 ζρνιηθνύ βηβιίνπ. 

«Γσλία ζθήλσζεο θνκβίσλ ζηξνθαινθόξνπ άμνλα, νλνκάδεηαη ε γσλία πνπ ζρεκαηίδνπλ 

κεηαμύ ηνπο δύν θνκβία δησζηήξσλ κε δηαδνρηθή ζεηξά αλάθιεμεο.»  

β) Σειίδα 96 ζρνιηθνύ βηβιίνπ. 

« Η γσλία ζθήλσζεο γηα ηνπο ηεηξάρξνλνπο θηλεηήξεο , επεηδή ν θύθινο ιεηηνπξγίαο ηνπο 

πξαγκαηνπνηείηαη ζε δύν πεξηζηξνθέο ηνπ ζηξνθαινθόξνπ άμνλα, δειαδή ζε 720
ν
  είλαη ίζε 

κε : , όπνπ Κ είλαη ν αξηζκόο ησλ θπιίλδξσλ. 

Αλ ν θηλεηήξαο είλαη δίρξνλνο, ηόηε ν θύθινο ιεηηνπξγίαο ηνπ θηλεηήξα γίλεηαη ζε κηα 

ζηξνθή ηνπ ζηξνθαινθόξνπ άμνλα, δειαδή ζε 360
ν
, νπόηε ε γσλία ζθήλσζεο είλαη: 

, όπνπ Κ είλαη ν αξηζκόο ησλ θπιίλδξσλ.» 

 

Γ1.  α) Σειίδα 151 ζρνιηθνύ βηβιίνπ. 

«Σπλέπεηεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο θξνπζηηθήο θαύζεο: 

 Η ππεξζέξκαλζε ηνπ θηλεηήξα. 

 Η πηώζε ηεο απόδνζήο ηνπ . 

 Η θόπσζε ησλ εμαξηεκάησλ ηνπ (εκβόισλ, δησζηήξσλ, βαιβίδσλ, ρηησλίσλ, θ.ιπ). 

  Η κεξηθή ή νιηθή θαηαζηξνθή ηνπο (π.ρ. ηξύπεκα ηνπ εκβόινπ). 

 Η απμεκέλε θαηαλάισζε. 

 Η απμεκέλε πνζόηεηα ξππαληώλ ζηα θαπζαέξηα.» 

β) Σειίδα 144 ζρνιηθνύ βηβιίνπ. 

7 από τα παπακάτω: 

Μέηξα πξνζηαζίαο ηνπ θαηαιύηε: 

 Να κε ρξεζηκνπνηείηαη άιιε βελδίλε εθηόο από ακόιπβδε. 
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 Αλ γηα νπνηαδήπνηε αηηία ην απηνθίλεην δελ παίξλεη εκπξόο, λα κελ επηρεηξεζεί λα 

μεθηλήζεη ν θηλεηήξαο κε ρξήζε κίαο πεξηζζόηεξν από ηξεηο θνξέο. 

 Να κελ πηέδεηαη ν επηηαρπληήο (γθάδη) θαηά ηελ πξνζέξκαλζε ηνπ θηλεηήξα ζε θξύν 

μεθίλεκα (ζηακαηεκέλν απηνθίλεην). 

 Αλ κεηά ην πιύζηκν ην απηνθίλεην δελ παίξλεη εκπξόο, ην πηζαλόηεξν είλαη λα έρνπλ 

βξαρεί θάπνηεο ζπλδέζεηο ηνπ ειεθηξηθνύ ή ειεθηξνληθνύ θπθιώκαηνο ή ην θαπάθη 

ηνπ δηαλνκέα κε ηα θαιώδηα ησλ ζπηλζεξηζηώλ (κπνπδνθαιώδηα). Αθαηξέζηε ηηο 

θίζεο θαη θπζήμηε ηνπο αθξνδέθηεο ηεο ειεθηξνληθήο αλάθιεμεο ή αθήζηε ηνπο λα 

ζηεγλώζνπλ. 

 Με ζπξώρλεηε ή ξπκνπιθείηε ην απηνθίλεην γηα λα πάξεη κπξνο. 

 Με ζβήλεηε κε ην θιεηδί ηνλ θηλεηήξα, όηαλ απηόο ιεηηνπξγεί ζε πςειέο ζηξνθέο. 

 Με ρξεζηκνπνηείηε πξόζζεηα θαπζίκνπ (additives), αλ δελ πξνηείλνληαη από ηνλ 

θαηαζθεπαζηή ηνπ απηνθηλήηνπ. 

 Μελ νδεγείηε ην απηνθίλεην αλ θαίεη ιάδηα. 

 Μελ ειέγρεηε ηελ ύπαξμε ζπηλζήξα, αθαηξώληαο από θάπνην θύιηλδξν ην 

κπνπδνθαιώδην. 

 Απνθύγεηε παξαηεηακέλεο κεηξήζεηο ζπκπίεζεο ηνπ θηλεηήξα. 

 Με ιεηηνπξγείηε ηνλ θηλεηήξα, όηαλ ε δεμακελή θαπζίκνπ (ξεδεξβνπάξ) είλαη ζρεδόλ 

άδεην. Απηό κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζηνλ θηλεηήξα θαθή αλάθιεμε θαη λα 

δεκηνπξγήζεη έλα επηπιένλ θνξηίν ζηνλ θαηαιύηε. 

 Απνθεύγεηε λα παξθάξεηε ην απηνθίλεην επάλσ ζε μεξά ρόξηα, γηαηί ππάξρεη 

θίλδπλνο ππξθαγηάο από ηνλ ππέξζεξκν θαηαιύηε.» 

 

ΘΔΜΑ Γ 

Γ1.    
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Γ2.  

 

 

 

 

ΥΟΛΗΑΜΟ ΘΔΜΑΣΩΝ 

Τα ζέκαηα θάιππηαλ ην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο ύιεο ρσξίο κεγάιν βαζκό δπζθνιίαο . Έλαο 

θαιά δηαβαζκέλνο ππνςήθηνο  κπνξνύζε λα αξηζηεύζεη. 

υγγπαφική επιμέλεια 

Πεπιβολάπη Αλεξάνδπα 

 

 

 

 

 

 


