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Παλειιαδηθέο Δμεηάζεηο Ηκεξεζίωλ Δπαγγεικαηηθώλ Λπθείωλ 

Δμεηαδόκελν Μάζεκα: Μεραλέο Δζωηεξηθήο Καύζεο ΙΙ 

Σεηάξηε 15 Ινπλίνπ 2017 

 

ΘΔΜΑ Α 

Α1.  

α. σζηό 

β. σζηό 

γ. Λάζνο 

δ. Λάζνο 

ε. σζηό 

 

Α2. 

1 – β. 

2 – δ. 

3 – α. 

4 – ε. 

5 – ζη. 

 

ΘΔΜΑ Β 

Β1. ειίδα 95 ζρνιηθνύ βηβιίνπ.  

«Από θαηαζθεπαζηηθήο άπνςεο ην ζύζηεκα ΚΔ απνηειείηαη από ηξία ππνζπζηήκαηα: 

α) ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ, 

β) κέηξεζεο αλαξνθνύκελνπ αέξα, 

http://www.romvos.edu.gr/
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γ) ειεθηξνληθό έιεγρν ηνπ κείγκαηνο.»  

 

Β2. ειίδα 55 ζρνιηθνύ βηβιίνπ.  

«Οη κεραληθνί ππεξζπκπηεζηέο έρνπλ ηα εμήο πιενλεθηήκαηα: 

1. ηαζεξή ζρέζε πηέζεσλ ζε ρακειέο θαη πςειέο ζηξνθέο. 

2. Παξνρή αέξα αλεμάξηεηα από ηελ πίεζε θαη αλάινγε κε ηνλ αξηζκό ζηξνθώλ. 

3. Σαρεία αλάπηπμε ηεο απαηηνύκελεο πίεζεο. 

4. Δμαζθάιηζε πςειήο ξνπήο θαη ζε ρακειέο ζηξνθέο. 

Σα κεηνλεθηήκαηά ηνπο είλαη: 

1. Μεγαιύηεξν βάξνο θαη όγθνο από ηνπο ζηξνβηινζπκπηεζηέο. 

2. Καηαλάισζε κεγάιεο ζρεηηθά ηζρύνο γηα ηελ θίλεζή ηνπο, κέρξη ηα 20kW.» 

 

ΘΔΜΑ Γ 

Γ1. ειίδεο 153 – 154 ζρνιηθνύ βηβιίνπ. 

« Γηα λα πεξηνξηζηεί ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο απαηηνύκελεο πξνζέξκαλζεο … ν ρξόλνο 

πξνζέξκαλζεο κεηώλεηαη ζεκαληηθά.» ( 2 από ηηο ηξείο κεζόδνπο) 

 

Γ2. ειίδεο 58 – 59 ζρνιηθνύ βηβιίνπ. 

«Γηαθξίλνπκε ηξηώλ εηδώλ ξπζκίζεηο: 

1. Απεπζείαο ξύζκηζε. 

2. Ηιεθηξνληθά ξπζκηδόκελε βαιβίδα ειέγρνπ πίεζεο ηνπξκπίλαο. 

3. ηηγκηαία ππεξπιήξσζε (Overboost). 

Σα πιενλεθηήκαηα ηεο ειεθηξνληθήο ξύζκηζεο είλαη: 

α) Καιύηεξε απόθξηζε ζε απόηνκεο αιιαγέο ηεο πεηαινύδαο ηνπ γθαδηνύ. 

β) ηαζεξή ηζρύο αλεμάξηεηα από ηελ αηκνζθαηξηθή πίεζε. 

γ) Ρπζκηδόκελε πίεζε ζηξνβηινζπκπηεζηή, κε δπλαηόηεηα αύμεζήο ηεο κέρξη ηα όξηα ησλ 

απηαλαθιέμεσλ.» 
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ΘΔΜΑ Γ 

Γ1.  

α) Η κέγηζηε ηζρύο απνδίδεηαη ζε n = 2600 ζηξνθέο/ιεπηό. 

β) ηηο 2400 ζηξνθέο/ιεπηό, ε ξνπή είλαη 600 Nm. 

γ) Η ειάρηζηε θαηαλάισζε θαπζίκνπ είλαη 200 gr/kWh θαη επηηπγράλεηαη ζηηο 1400 

ζηξνθέο/ιεπηό. 

δ) Η ηζρύο ηνπ θηλεηήξηα ζηελ νπνία απνδίδεηαη ε κέγηζηε ξνπή είλαη 60 kW. 

 

Γ2. ειίδα 166 ζρνιηθνύ βηβιίνπ. 

«ε πεξηνρέο πινύζηνπ κίγκαηνο (ι < 1) έρνπκε απμεκέλεο εθπνκπέο CO  ιόγσ έιιεηςεο 

ηνπ  νμπγόλνπ, δειαδή εμαηηίαο ηεο αηεινύο θαύζεο. 

 

ρνιηαζκόο Θεκάηωλ : Σα ζέκαηα ήηαλ ζαθώο δηαηππσκέλα, κέηξηαο δπζθνιίαο θαη 

θάιππηαλ κεγάιν κέξνο ηεο δηδαθηέαο ύιεο. Οη θαιά πξνεηνηκαζκέλνη καζεηέο δελ ζα 

αληηκεηώπηζαλ πξόβιεκα ζηηο απαληήζεηο ηνπο.  

 

Δπηκέιεηα Απαληήζεωλ γηα ηνλ Δθπαηδεπηηθό Οξγαληζκό «ΡΟΜΒΟ» 

 

Πεξηβνιάξε Αιεμάλδξα 

 


