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                                     ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ      ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ 

1.1 Ισχύς είναι το φυσικό μέγεθος με το οποίο μπορούμε να συγκρίνουμε την απόδοση διάφορων 

μηχανών . Τύπος : P = W / t δηλ. το πηλίκο του έργου W προς τον χρόνο t που έχει παραχθεί 

αυτό Δηλαδή , ισχύς είναι το έργο που παράγεται στην μονάδα του χρόνου . Μονάδα μέτρηση 

της ισχύος είναι το W Watt ( βατ ) και ισούται με: 1 W = 1 J/s Συνήθως χρησιμοποιείται το 

πολλαπλάσιό του: το kW κιλοβάτ 1 kW= 1.000 W Άλλες μονάδες που χρησιμοποιούντα 

συνήθως είναι: ο μετρικός ίππος PS ή γαλλικός ίππος ο αγγλικός ίππος HP και επίσης στο 

αγγλικό σύστημα η ποδόλιμπρα ανά δευτερόλεπτο ft.lbf/s. 

 

1.2 1. τον θερμικό κύκλο τους : 1) σε μηχανές σταθερού όγκου ή έκρηξης με κύκλο Otto ή 

βενζινομηχανές 2) σε μηχανές σταθερής πίεσης με κύκλο Diesel ή πετρελαιοκινητήρες 

 

2. τους χρόνους λειτουργίας : ι) σε δίχρονες ( Otto ή Diesel ) σε μηχανές ιι) σε τετράχρονες ( Otto 

ή Diesel ) ιιι) σε συνεχούς λειτουργίας ( αεριοστρόβιλοι )  

 

3. την πλήρωση της μηχανής με αέριο καύσιμο μίγμα: σε ατμοσφαιρικές ή φυσικής εισπνοής και 

σε υπερπληρούμενες ή υπερτροφοδοτούμενες  

 

4. την ισχύ της μηχανής : σε απλής ή διπλής ενέργειας σε μικρής, μέσης και μεγάλης ισχύος  

 

5. την ταχύτητα: βραδύστροφες ( μηχανές πλοίων) 100 - 120 rpm μεσαίου αριθμού στροφών >> 

>> 250 – 500 rpm ταχύστροφες πετρελαιομηχανές ( μηχ. φορτ.-αυτ.) 1.000-4.500 rpm 

ταχύστροφες βενζινομηχανές ( >> αυτ/των ) 3.500-7.000 rpm ταχύστροφες >> ( για αγωνιστικά) 

7.000 rpm και άνω  

 

6 . το καύσιμο σε μηχανές: 1) βαρέων πετρελαίων ( μαζούτ) 2) ελαφρών πετρελαίων ( diesel ) 3) 

βενζίνης 4) φυσικών αερίων καυσίμων 5) μικτού καυσίμου ( 5% πετρέλαιο , 95% αέριο )  

 

7. τα μέσα βελτίωσης της καύσης : με ή χωρίς στροβιλισμό μεγάλης ή μικρής περίσσειας αέρα  

 

8. την φορά περιστροφής : σε δεξιόστροφες σε αριστερόστροφες σε αναστρέψιμες και μη 

αναστρέψιμες 

 

9. την ψύξη της μηχανής: σε υδρόψυκτες και σε αερόψυκτες 

 

 10. τη διάταξη των εμβόλων : σε κατακόρυφες ( σε σειρά ) σε οριζόντιες σε boxer σε V σε 

αντιθέτων εμβόλων σε αστεροειδής σε Wankel ( περιστρεφόμενου εμβόλου)  

 

11. τον τρόπο έκχυσης του καυσίμου: με εμφύσηση αέρα με μηχανική έκχυση ( ή ηλεκτρονική ) 

με εξαέρωση ( με καρμπυρατέρ )  

 

12. ως προς την χρήση τους: σε μηχανές ξηράς σε >> θαλάσσης σε >> αέρος σε >> φορητές 
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2.1.  1.το σώμα των κυλίνδρων ( μπλοκ ή κορμός )  

2. τα έμβολα με τα εξαρτήματά τους  

3. οι διωστήρες ( μπιέλες )  

4. ο στροφαλοφόρος άξονας 

  5. ο σφόνδυλος ( βολάν ) 

 

2.2 1. Το πόδι  

2. Ο τριβέας του πείρου ( δαχτυλίδι)  

3. Ο κορμός της μπιέλας 

4. Ο αγωγός του λαδιού  

5. Η κεφαλή  

6. Ο τριβέας του στροφαλοφόρου ( κουζινέτο )  

7. Το κάλυμμα του εδράνου ( καβαλέτο)  

8. Οι βίδες στερέωσης του καλύμματος 

  

 3.1 Η μεταβολή της σπινθηροδότησης πρίν από το ΑΝΣ , ονομάζεται προπορεία ή αβάνς . 

( και το μετράμε σε μοίρες στροφάλου ) Ο σπινθήρα δίνεται νωρίτερα, ώστε μόλις το έμβολο 

φθάσει στο ΑΝΣ , να δημιουργείται η μεγαλύτερη δύναμη εκτόνωσης. Το αβάνς μεταβάλλεται 

ανάλογα με : α) τις στροφές (μεταβολή φυγοκεντρικού μηχανισμού ) και β) το φορτίο του 

κινητήρα ( μεταβολή φούσκας κενού ) και κυμαίνεται από 5ο μέχρι 45ο πριν από το ΑΝΣ . 

 

3.2  πλεονεκτήματα  

1. έχουν καλύτερη θερμική αγωγιμότητα με δυνατότητα μεγαλύτερης συμπίεσης, χωρίς τάση για 

αυτανάφλεξη  

2. έχουν μικρότερο βάρος που μπορεί να φθάσει μέχρι και 30% 

 3. έχουν μεγαλύτερη αντοχή στις απότομες μεταβολές της θερμοκρασίας  

4. επιτυγχάνεται μεγαλύτερη ισχύς , με μικρότερη κατανάλωση καυσίμου και αυτό λόγω 

μεγαλύτερης συμπίεσης και καλύτερης ψύξης  

5. έχουν ευκολότερες μηχανικές κατεργασίες επάνω στην κυλινδροκεφαλή  

 

μειονεκτήματα  

1. έχουν μεγαλύτερο συντελεστή διαστολής , που δημιουργεί δυσκολίες όταν τοποθετείται σε μπλοκ 

από χυτοσίδηρο και απαιτούν μεγαλύτερες ανοχές  

2. έχουν μικρότερη αντοχή ( είναι μαλακότερο μέταλλο ) , γι’ αυτό σε σημεία μεγάλης καταπόνησης  

( π.χ. έδρες και οδηγοί βαλβίδων ) χρησιμοποιούνται πρόσθετα κομμάτια από ανθεκτικότερο υλικό  

3. έχουν μεγαλύτερο κόστος παραγωγής  

4. και επειδή διαβρώνονται οι αγωγοί του ψυκτικού υγρού , χρησιμοποιούνται κράματα αλουμινίου 

με προσθήκη πυριτίου 

 

4.1 Όταν ο κινητήρας περιλαμβάνει περισσότερους από έναν κυλίνδρους , οι οποίοι 

διαμορφώνονται σε ένα ενιαίο κομμάτι μετάλλου και αποτελοούν το σώμα των κυλίνδρων ή τον 

κορμό , τότε το ονομάζουμε μπλοκ του κινητήρα ή μονομπλόκ και πάνω του στερεώνονται όλοι οι 

άλλοι μηχανισμοί του . 

 Εκτός από τους κυλίνδρους το μπλοκ περιλαμβάνει :  

→ την επιφάνεια στήριξης της κυλινδροκεφαλής  

→ τη θέση υποδοχής του συμπλέκτη ή του κιβωτίου ταχυτήτων  

→ τους αγωγούς λαδιού , τους αγωγούς νερού (υδροχιτώνια) και την θέση στήριξης της αντλίας 

νερού  

→ τις βάσεις του στροφαλοφόρου και μερικές φορές και του εκκεντροφόρου  

→ τον χώρο για το γρανάζι ή τα γρανάζια χρονισμού 

→ την επιφάνεια στήριξης της αντλίας λαδιού και του κάρτερ (ελαιολεκάνης) 
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4.2 α) Στους αστεροειδείς κινητήρες η ανάφλεξη ακολουθεί τη σειρά του ενός παρά ένα 

κύλινδρο.  

β) Για 6κύλινδρους σε σειρά : 1, 5, 3, 6, 2, 4 ή 1, 4, 2, 6, 3, 5 για κινητήρα με ζεύγη εμβόλων: 

1-6 , 2-5 , 3-4 και V-6 : 1, 6, 5, 4, 3, 2 

γ) Μια τυπική σειρά ανάφλεξης για V-8 : 1, 8, 4, 3, 6, 5, 7, 2 με μια σειρά αριθμημένη με 

περιττούς και μια με ζυγούς κυλίνδρους 

δ) Η σειρά ανάφλεξης σε έναν 9κύλινδρο κινητήρα μονής σειράς , θα ήταν : 1, 3, 5, 7, 9, 2, 4, 

6, 8 


