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3η ΤΑΞΗ ΕΠΑ.Λ.
ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΙΙ /
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ
Ηµεροµηνία: Σάββατο 22 Απριλίου 2017
∆ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες
ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ Α

Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό
σας, δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η
πρόταση είναι σωστή ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασµένη.
α. Εάν η µεταβολή ενός αερίου είναι µια ενδιάµεση κατάσταση ανάµεσα στην
αδιαβατική και την ισόθερµη, τότε η µεταβολή ονοµάζεται ισόχωρη.
β. Τη διαδικασία της απόπλυσης του κυλίνδρου τη συναντάµε στους
τετράχρονους κινητήρες.
γ. Στα πλήρως ηλεκτρονικά συστήµατα ανάφλεξης (VZ) δεν υπάρχει
διανοµέας.
δ. Οι διαγνωστικοί κωδικοί βλάβης αποτελούνται συνήθως από πέντε
χαρακτήρες. Ο τρίτος χαρακτήρας προσδιορίζει το σύστηµα που
παρουσιάζει τη βλάβη.
ε. Ο διακόπτης φρένων αποτελεί ενεργοποιητή του συστήµατος τροφοδοσίας
ενός κινητήρα TDI.
Μονάδες 15
Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθµούς 1, 2, 3, 4 και 5 από τη στήλη Α
και δίπλα ένα από τα γράµµατα α, β, γ, δ, ε, στ της στήλης Β που δίνει τη
σωστή αντιστοίχιση. Σηµειώνεται ότι ένα γράµµα από τη στήλη Β θα
περισσέψει.
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Στήλη Α
1.
2.
3.
4.
5.

ΘΕΜΑ Β
Β1.

Β2.
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Στήλη Β
α. Υπερσυµπιεστής µε περιστρεφόµενο έµβολο
β. Στροβιλοσυµπιεστής
γ. Ελικοειδής υπερσυµπιεστής
δ. Συµπιεστής ωστικού κύµατος
ε. Στροβιλοσυµπιεστής µε ρυθµιζόµενα πτερύγια
στ. Υπερσυµπιεστής Roots
Μονάδες 10

Να διατυπώσετε το νόµο του Gay-Lussac ή νόµος του Charles, ο οποίος
αναφέρεται στην ισοβαρή µεταβολή της κατάστασης ενός αερίου. Ποια σχέση
καθορίζει τη µεταβολή αυτή;
Μονάδες 15
Ποιοι είναι οι κυριότεροι τύποι βαλβίδων βοηθητικού αέρα;
Μονάδες 10

ΘΕΜΑ Γ

Να αναφέρετε τα εξαρτήµατα από τα οποία αποτελείται το σώµα της
πεταλούδας γκαζιού και να εξηγήσετε το ρόλο του κάθε εξαρτήµατος.
Μονάδες 12
Να αναφέρετε τα τέσσερα επιπλέον πλεονεκτήµατα των ηλεκτρονικών
αναφλέξεων χωρίς διανοµέα, σε σχέση µε τις ηλεκτρονικές αναφλέξεις.
Μονάδες 13
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Γ2.

ΘΕΜΑ ∆

Να εξηγήσετε για ποιο λόγο το άκαυστο µείγµα αέρα – καυσίµου µπορεί να
καταστρέψει τον καταλύτη, καθώς και για ποιο λόγο το πλούσιο µείγµα αέρα –
καυσίµου δεν είναι επικίνδυνο για τον καταλύτη.
Μονάδες 16

×É

∆1.

∆2.

Να αναφέρετε, ονοµαστικά πέντε ενώσεις που περιέχονται στα καυσαέρια ενός
βενζινοκινητήρα. (∆εν απαιτούνται χηµικοί τύποι).
Μονάδες 9
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