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                                     ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ      ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ 

 

1.1  

Τέλεια ή πλήρη καύση έχουμε όταν καίγεται ολόκληρη η ποσότητα του άνθρακα και του 

υδρογόνου του υδρογονάνθρακα (βενζίνης) και παράγεται διοξείδιο του άνθρακα και νερό , 

ανεξάρτητα με την ποσότητα του αέρα που περισσεύει και δεν συμμετέχει στην καύση . Δηλ. το 

μίγμα πρέπει να έχει αέρα από περίσσεια, μέχρι τουλάχιστον την στοιχειομετρική αναλογία. Στην 

στοιχειομετρική καύση καίγεται όλο το καύσιμο και όλος ο αέρας, χωρίς να περισσεύει καθόλου 

αέρας. 

 

1.2 

με λ = 1 χαρακτηρίζονται τα στοιχειομετρικά μείγματα δηλ. 14,7 μέρη μάζας αέρα προς 1 μέρος 

μάζας βενζίνας * με λ > 1 χαρακτηρίζονται τα φτωχά μείγματα δηλ. για κάθε 1 μέρος μάζας 

βενζίνας έχουν περισσότερα από 14,7 μέρη μάζας αέρα * με λ < 1 χαρακτηρίζονται τα πλούσια 

μείγματα δηλ. για κάθε 1 μέρος μάζας βενζίνας έχουν λιγότερα από 14,7 μέρη μάζας αέρα 

  

2.1.  

το ρεζερβουάρ ή δεξαμενή βενζίνης μαζί με τον ηλεκτρικό δείκτη στάθμης , 

που μεταφέρει τις ενδείξεις του, στο όργανο του ταμπλώ 

→ οι σωληνώσεις βενζίνης ( από το ρεζερβουάρ στην αντλία και μετά στο καρμπυρατέρ ) 

→ τα φίλτρα βενζίνης 

→ η αντλία βενζίνης 

* μηχανική στα παλαιάς τεχνολογίας αυτ/τα ( κίνηση από τον εκκεντροφόρο ) 

* ηλεκτρική στα σύγχρονης τεχνολογίας αυτ/τα ( κίνηση από ηλεκτροκινητήρα ) 

→ το φίλτρο αέρα 

→ το καρμπυρατέρ ( ο εξαεριωτής ) στα παλαιάς τεχνολογίας αυτ/τα 

το σύστημα ψεκασμού στα σύγχρονης τεχνολογίας αυτ/τα 

 

2.2 

Ομοιόμορφο μίγμα αέρα – καυσίμου σε κάθε κύλινδρο  

Ακριβής σχέση αέρα- καυσίμου σε κάθε περιοχή στροφών λειτουργίας του κινητήρα  

Συνεχής διορθώσεις του μίγματος αέρα καυσίμου  

Διακοπή της παροχής καυσίμου με σκοπό την επίτευξη μειωμένων εκπομπών καυσαερίων σε 

διάφορες καταστάσεις του κινητήρα ( πχ κατά το φρενάρισμα) 

 Μειωμένη ειδική κατανάλωση καυσίμου, με αποτέλεσμα την πρόσθετη οικονομία καυσίμου 

Μεγαλύτερη απόδοση ισχύος του κινητήρα 

 Μεγαλύτερη ροπή στις χαμηλές στροφές λειτουργίας του κινητήρα 

 Άμεση απόκριση της πεταλούδας του γκαζιού, λόγω της μικρότερης διαδρομής που διανύει το 

μίγμα αέρα – καυσίμου 

 Βελτιωμένη ψυχρή εκκίνηση και προθέρμανση του κινητήρα 

 Χαμηλότερες εκπομπές καυσαερίων ( ρύπων ) 
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3.1  

Τα κύρια μέρη του συστήματος διανομής του καυσίμου μίγματος και απαγωγής των 

καυσαερίων, προς και από τον κάθε κύλινδρο, τα αποτελούν: 

→ ο εκκεντροφόρος άξονας και 

→ οι βαλβίδες 

Τα δευτερεύοντα μέρη του συστήματος διανομής είναι οι μηχανισμοί κίνησης των 

εξαρτημάτων αυτών, όπως: 

→ τα εξαρτήματα * της μετάδοσης κίνησης στον εκκεντροφόρο 

→ τα εξαρτήματα * του μηχανισμού κίνησης των βαλβίδων 

 

 

3.2 Το γρανάζι του εκκεντροφόρου ενός τετράχρονου κινητήρα , πρέπει να περιστρέφεται 

με τις μισές στροφές του στροφαλοφόρου , για το λόγο αυτό έχει διπλάσια διάμετρο 

και διπλάσιο αριθμό δοντιών απ’ το γρανάζι του στροφαλοφόρου . 

   

 

4.1 

V = ο όγκος του κυλίνδρου  V = π. d 2 . l/4 

d = 8 cm  

l = 10 cm    V = 3,14* 8 2 * 10 /4 => V = 500 cm 3 

π = 3,14  

 

Κατά συνέπεια 

ο κυλινδρισμός του 4κύλινδρου κινητήρα θα είναι: 4* 500 = 2.000 cm 3 ή 2 L 

 

 

4.2  Όταν λέμε ότι ένας κινητήρας έχει σχέση συμπίεσης 9,5 : 1 εννοούμε : ότι ο όγκος του 

θαλάμου καύσης είναι το 1 / 9,5 του συνολικού όγκου ή ότι ο όγκος του θαλάμου καύσης χωράει 9,5 

φορές στον συνολικό όγκο 

  


