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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

Α1.      Α2. 

α)   Σωστό             3   1.  γ   2 

β)   Σωστό  3   2.  δ   2 

γ)   Σωστό  3   3.  β   2 

δ)   Λάθος   3   4.  ε   2 

ε)   Λάθος  3   5.  στ   2 

   (15)      (10) 

Β1. Τα κύρια μέρη ενός τέτοιου συστήματος είναι: 

1. Το σώμα των κυλίνδρων (Μπλόκ ή κορμός) 

2. Τα έμβολα με τα εξαρτήματά τους 

3. Οι διωστήρες (μπιέλες) 

4. Ο στροφαλοφόρος άξονας 

5. Ο σφόνδυλος (βολάν). (σελίδα 57) 

 

Β2. Με τον όρο «Stroke», εννοούμε το χρόνο λειτουργίας του εμβόλου, στα πλαίσια μιας απλής 

διαδρομής που αυτό εκτελεί ανάμεσα στις δύο ακραίες θέσεις του. 

Ως Άνω Νεκρό Σημείο ορίζεται η ανώτερη θέση στην οποία μπορεί να φτάσει το έμβολο. Στην θέση 

αυτή, μηδενίζεται η ταχύτητα του εμβόλου, ενώ ταυτόχρονα αλλάζει και η φορά κίνησής του προς τα 

κάτω. 

Ως Κάτω Νεκρό Σημείο ορίζεται η κατώτερη θέση στην οποία μπορεί να φτάσει το έμβολο. Στη 

θέση αυτή και πάλι μηδενίζεται η ταχύτητα του εμβόλου, ενώ ταυτόχρονα αλλάζει και η φορά 

κίνησής του προς τα πάνω. (σελίδα 61) 

 

Γ1. Αν δεν υπάρχει διάκενο μεταξύ της βαλβίδας και των εξαρτημάτων αυτών, με την αύξηση της 

θερμοκρασίας διαστέλλονται και η βαλβίδα δεν κλείνει στεγανά. Αν πάλι υπάρχει διάκενο 

μεγαλύτερο από το κανονικό που χρειάζεται για να καλύψει τις διαστολές, τότε το μέγιστο άνοιγμα 

της βαλβίδας είναι μικρότερο από το κανονικό, ενώ ταυτόχρονα ακούγεται και ένα μεταλλικό 

κτύπημα από τις βαλβίδες. Ο μεταλλικός αυτός θόρυβος δημιουργείται τη στιγμή που το ζύγωθρο 

αντί να ακουμπά, κτυπά τη βαλβίδα για να ανοίξει. (σελίδα 111) 

 

Γ2. Το σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου περιλαμβάνει: 

1. Τη δεξαμενή βενζίνης (ρεζερβουάρ). 

2. Τις σωληνώσεις βενζίνης. 

3. Τα φίλτρα βενζίνης. 

4. Την αντλία που μπορεί να είναι μηχανική ή ηλεκτρική. 

5. Το φίλτρο αέρα. 

6. Τον εξαεριωτή. (σελίδα 127) 

 

Γ3. Πλεονεκτήματα συστημάτων έγχυσης: 

1. Ομοιόμορφο μίγμα αέρα – καυσίμου σε κάθε κύλινδρο. 
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2. Ακριβής σχέση αέρα – καυσίμου σε κάθε περιοχή στροφών λειτουργίας του κινητήρα. 

3. Συνεχής διορθώσεις του μίγματος αέρα – καυσίμου. 

4. Διακοπή της παροχής καυσίμου με σκοπό την επίτευξη μειωμένων εκπομπών 

καυσαερίων σε διάφορες καταστάσεις του κινητήρα. 

5. Μειωμένη ειδική κατανάλωση καυσίμου, που έχει σαν αποτέλεσμα την πρόσθετη 

οικονομία καυσίμου. 

6. Μεγαλύτερη ροπή στις χαμηλές στροφές λειτουργίας του κινητήρα. 

7. Άμεση απόκριση της πεταλούδας του επιταχυντή, λόγω της μικρότερης διαδρομής 

που έχει να διανύσει το μίγμα αέρα – καυσίμου. 

8. Βελτιωμένη ψυχρή εκκίνηση και προθέρμανση του κινητήρα. 

9. Χαμηλότερες εκπομπές καυσαερίων. (σελίδα 135) 
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