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                                     ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ      ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ 

 

1. Ο σπινθήρας δημιουργείται στους αναφλεκτήρες ή μπουζί ή σπινθηριστές, από 

υψηλή τάση που δημιουργεί το σύστημα ανάφλεξης, μέσω κατάλληλου εξοπλισμού. 

 

2. Ο διανομέας αποτελείται από : 1. το καπάκι κατασκευασμένο από βακελίτη, φέρει περιφερειακά 

τους ακροδέκτες της υψηλής τάσης για τα μπουζί και στο κέντρο τον ακροδέκτη υψηλής τάσης του 

πολλαπλασιαστή 2. το ράουλο προσαρμόζεται στον άξονα του διανομέα και περιστρέφεται, με το 

ηλεκτρόδιο να διανέμει την υψηλή τάση του πολλαπλασιαστή στους ακροδέκτες του καπακιού απ’ 

τους οποίους ξεκινούν τα μπουζοκαλώδια. 3. το σώμα του διανομέα που φέρει την πλάκα - βάση των 

πλατινών και την πλάκα των βαρών 4. τις πλατίνες που είναι ο διακόπτης του πρωτεύοντος ρεύματος 

χαμηλής τάσεως και ενεργοποιείται από ένα έκκεντρο, που βρίσκεται πάνω στον άξονα του 

διανομέα. 5. τον πυκνωτή που προστατεύει τις πλατίνες 6. τον φυγοκεντρικό μηχανισμό ρύθμισης 

του αβάνς με τα περιστρεφόμενα βάρη και τα ελατήρια επαναφοράς 7. τον μηχανισμό κενού ή 

φούσκα κενού ρύθμισης του αβάνς , εξωτερικά στο πλάϊ , με το στέλεχος της μεμβράνης να 

προσαρμόζεται στην πλάκα που είναι τοποθετημένες οι πλατίνες 8. τον άξονα που στο μέσο του έχει 

το έκκεντρο για τις πλατίνες και στο πάνω μέρος του έχει την υποδοχή για το ράουλο. Ο άξονας του 

διανομέα παίρνει κίνηση από τον εκκεντροφόρο άξονα και περιστρέφεται με τον ίδιο αριθμό 

στροφών, δηλ. με τις μισές του στροφαλοφόρου 

 

3.  1 - μπουζί 

2 - κυκλώματα ανάφλεξης διπλού σπινθήρα 

3 - διακόπτης ( αισθητήρας θέσης ) πεταλούδας γκαζιού 

4 - ΗΜΕ ηλ. μονάδα ελέγχου 

5 - αισθητήρας λ 

6 - αισθητήρας θερμοκρασίας κινητήρα 

7 - αισθητήρας στροφών κινητήρα και γωνίας στροφαλοφόρου 

8 - οδοντωτή στεφάνη 

9 - μπαταρία 

10 - διακόπτης ανάφλεξης 

 

4.  1. να μειώνει την τριβή και τις φθορές, σχηματίζοντας ένα προστατευτικό φιλμ ανάμεσα 

στις τριβόμενες επιφάνειες 

2. να ψύχει τις τριβόμενες επιφάνειες, τα κουζινέτα του στροφαλοφόρου και του εκκεντρο- 

φόρου, τον κύλινδρο , το έμβολο και τις βαλβίδες 

3. να καθαρίζει τις τριβόμενες επιφάνειες μεταφέροντας τις ακαθαρσίες στα φίλτρα λαδιού 

4. να μειώνει τον θόρυβο των τριβομένων μερών απορροφώντας τις μεταξύ των, κρούσεις 

5. να βοηθά στη στεγανότητα εμβόλου – κυλίνδρου, εμποδίζοντας τα αέρια να περάσουν 

στον στροφαλοθάλαμο, με την δημιουργία προστατευτικής μεμβράνης μεταξύ τους 

6. να προστατεύει από την οξείδωση και την διάβρωση τις τριβόμενες επιφάνειες 

 

5. Ειδικό βάρος, είναι το βάρος ορισμένου όγκου λαδιού, σε σχέση με το βάρος ίσου όγκου νερού. 

Το ειδικό βάρος του λαδιού είναι περίπου 0,9 δηλ. είναι ελαφρύτερο του νερού. 
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6. Ανάλογα με το στοιχείο καθαρισμού που χρησιμοποιούν διακρίνονται σε φίλτρα : 

α) με λεπτούς ελασμάτινους δίσκους 

β) από ειδικό χαρτί 

γ) φυγοκεντρικού τύπου ( χρησιμοποιείται συνήθως σε μεγάλους κινητήρες) 

Το φίλτρο πρέπει να αντικαθίσταται: 

→ κάθε 2.000 – 5.000 Km σε συμβατικά παλιάς τεχνολογίας 

→ κάθε 10.000 – 15.000 Km στα σημερινά αυτοκίνητα 

→ σύμφωνα με το πρόγραμμα περιοδικής συντήρησης του κατασκευαστή 

→ και ανάλογα με την ποιότητα λαδιού και την κατάσταση ( φθορά ) του κινητήρα 

 

7.  1. αντλία νερού 

2. κολάρα : ζεστό και κρύο 

3. θερμοστάτης 

4. ψυγείο νερού 

5. δοχείο διαστολής με την τάπα πλήρωσης που έχει τις βαλβίδες υπερπίεσης και 

υποπίεσης 

6. ηλεκτρικός ανεμιστήρας ψυγείου με τη φούσκα του 

( φούσκα = θερμοστατικός διακόπτης ενεργοποίησης ) 

7. ψυγείο λαδιού ( αν υπάρχει) 

+ υδροχιτώνια 

+ φούσκα με ενδεικτική λυχνία ή φούσκα με ηλεκτρικό θερμόμετρο ( κινητήρα ) 

 

8. Το κυψελωτό ψυγείο αποτελείται από ένα πλέγμα λεπτών μεταλλικών ταινιών, που 

σχηματίζουν εξάγωνες οπές, όπως είναι οι κυψέλες των μελισσών. 

Το ψυκτικό υγρό κυκλοφορεί γύρω από τις οπές, ενώ μέσα από αυτές περνά ο ατμοσφαι- 

ρικός αέρας που απορροφά τη θερμότητα που έχει μεταφερθεί στο υγρό. 


