
 

 

ΘΔΜΑ A1 
Απάληεζε:   

 

α. Σε κηα ηεηξάρξνλε βελδηλνκεραλή ν ηξίηνο ρξόλνο (θαύζε-εθηόλσζε) είλαη ν 

ελεξγεηηθόο ρξόλνο, δειαδή ν ρξόλνο θαηά ηνλ νπνίν παξάγεηαη κεραληθό έξγν. 

(Σωζηό) 

 

β. Τα πδξαπιηθά σζηήξηα δελ κπνξνύλ λα επηζθεπαζζνύλ ,αιιά απιώο 

αληηθαζίζηαληαη. (Σωζηό) 

 

γ. Σε κηα ηζόρσξε κεηαβνιή θαηάζηαζεο ησλ αεξίσλ ε πίεζε παξακέλεη ζηαζεξή. 

(Λάθορ) 

 

δ. Λόγνο αέξα ι>1 ζεκαίλεη θησρό κείγκα (Σωζηό) 

 

ε. Τν κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO) είλαη πξντόλ ηέιεηαο θαύζεο. (Λάθορ) 

 

ΘΔΜΑ A2 
Απάληεζε:   

 

Μανομεηπική πίεζη νλνκάδεηαη ε δηαθνξά ηεο απόιπηεο πίεζεο από ηελ αληίζηνηρε 

αηκνζθαηξηθή. 

Απόλςηη πίεζη νλνκάδεηαη ε ζπλνιηθή πίεζε δειαδή ην άζξνηζκα ηεο 

αηκνζθαηξηθήο θαη ηεο καλνκεηξηθήο πίεζεο. 

 

ΘΔΜΑ Β1 
Απάληεζε:   

 

Οη μησανικοί ςπεπζςμπιεζηέρ έσοςν ηα εξήρ πλεονεκηήμαηα: 

1) Σηαζεξή ζρέζε πηέζεσλ ζε ρακειέο θαη πςειέο ζηξνθέο. 

2) Παξνρή αέξα αλεμάξηεηε από ηνλ αξηζκό ζηξνθώλ. 

3) Ταρεία αλάπηπμε ηεο απαηηνύκελεο πίεζεο. 

4) Εμαζθάιηζε πςειήο ξνπήο θαη ζε ρακειέο ζηξνθέο. 

 

 

ΘΔΜΑ Β2 
Απάληεζε:   

 

Γηα λα επιλέξει έναρ ηεσνικόρ ένα μπεκ πξέπεη λα γλσξίδεη: 

1)ηελ πίεζε ςεθαζκνύ 

2)ηελ πνζόηεηα ηνπ ςεθαδόκελνπ θαπζίκνπ ζε cm3/min θαη 

3)ηε γσλία ςεθαζκνύ πνπ νξίδεη ν θαηαζθεπαζηήο. 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

ΘΔΜΑ Γ1 
Απάληεζε:   

 

 Οη κίνδςνοι πος θα μποπούζαν να οδηγήζοςν ζηην καηαζηποθή ηνπ 

καηαλςηικού μεηαηποπέα ελόο απηνθηλήηνπ είλαη: 

1)Καθή ιεηηνπξγία ηεο αλάθιεμεο (ραιαζκέλα κπνπδί, ειαηησκαηηθά 

κπνπδνθαιώδηα, κηθξνδηαθνπέο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ θηλεηήξα θιπ) από ηελ νπνία 

άθαπζην κείγκα θαηαιήγεη ζηνλ θαηαιύηε. 

2)Παξαηεηακέλε ξπκνύιθεζε κε δεζηό θηλεηήξα ζηελ πξνζπάζεηα λα εθθηλήζνπκε 

έλα όρεκα, πνπ παξνπζηάδεη βιάβε ή είλαη θαθνζπληεξεκέλν. 

3)Χξήζε κνιπβδνύρσλ θαπζίκσλ. 

4)Εμσηεξηθά θηππήκαηα ζην θέιπθνο ηνπ θαηαιύηε (από πέηξεο θιπ) πνπ νδεγνύλ 

ζην ζπάζηκν ηνπ θεξακηθνύ κνλόιηζνπ. 

 

ΘΔΜΑ Γ2 

Απάληεζε:   

 

Οι κωδικοί βλαβών κπνξνύλ λα αλαγλσζηνύλ κε ηνπο παξαθάησ ηξόπνπο: 

1)Τα LED ηνπ εγθεθάινπ όηαλ ππάξρνπλ 

2)ηε ζπζθεπή δηαθιάδσζεο κεηξήζεσλ 

3)ηηο ζπζθεπέο απηνδηάγλσζεο ή ηέζηεξ 

4)ηελ ελδεηθηηθή ιπρλία ζην ηακπιό 

5)ηελ ελδεηθηηθή ιπρλία θαπζαεξίσλ 

6)ην ζύζηεκα δηάγλσζεο ζην ηακπιό OBD 

7)ηνλ απηνδηαγλσζηηθό έιεγρν 

  

ΘΔΜΑ Γ1 
Απάληεζε:   

  

Τα πλεονεκηήμαηα ηος ζςζηήμαηορ Common-Rail ζηοςρ πεηπελαιοκινηηήπερ 

είλαη ηα εμήο: 

1) Δπλαηόηεηα πςειώλ πηέζεσλ ςεθαζκνύ. 

2) Μεηαβιεηέο πηέζεηο ςεθαζκνύ αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

θηλεηήξα. 

3) Η αξρή ςεθαζκνύ ξπζκίδεηαη από ηνλ εγθέθαιν. 

4) Δπλαηόηεηα πξνγξακκαηηζκνύ ηεο κνλάδαο ςεθαζκνύ 

5) Επθνιία ηνπνζέηεζεο ζε δηαθνξεηηθνύο θηλεηήξεο. 
 

 

ΘΔΜΑ Γ2 
Απάληεζε: 

 

Η ειδική καηανάλωζη καςζίμος είλαη ν ιόγνο ηεο πνζόηεηαο ηνπ θαπζίκνπ πνπ 

θαηαλαιώλεηαη από ηνλ θηλεηήξα ζε ζρέζε κε ηελ ελέξγεηα πνπ απνδίδεηαη θαη 

κεηξηέηαη ζε γξακκάξηα θαπζίκνπ αλά θηινβαηηώξεο(gr/kwh).Δειαδή είλαη έλα 

θιάζκα όπνπ ν αξηζκεηήο είλαη ηα γξακκάξηα θαπζίκνπ πνπ θαηαλαιώλεη ν θηλεηήξαο 

ζε έλα ρξνληθό δηάζηεκα θαη ν παξνλνκαζηήο είλαη νη θηινβαηηώξεο ελέξγεηαο πνπ 

απνδίδεη ν θηλεηήξαο ζε απηό ην δηάζηεκα. 

Η σαμηλόηεπη ηιμή ηεο εκθαλίδεηαη ζηε πεξηνρή ησλ κεζαίσλ ζηξνθώλ ελόο 

θηλεηήξα. 


