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ΘΕΜΑ Α  
 
Α1. 
α  Λάκοσ Απάντηςη : ελ. 59, χολικό βιβλίο ΜΕΚ Ι 
β  ωςτό Απάντηςη : ελ. 104, χολικό βιβλίο ΜΕΚ Ι 
γ  ωςτό Απάντηςη : ελ. 43, χολικό βιβλίο ΜΕΚ ΙΙ 
δ  Λάκοσ Απάντηςη : ελ. 203, χολικό βιβλίο ΜΕΚ ΙΙ 
ε  ωςτό Απάντηςη : ελ. 150, χολικό βιβλίο ΜΕΚ Ι 
 
  
Α2.   

 
 
 
 
 

 
Σελ. 103, Σχολικό βιβλίο ΜΕΚ Ι 

 
 
ΘΕΜΑ Β 
Β1.  
Σο ρεηερβουάρ ζχει τισ εξισ βαλβίδεσ αςφαλείασ : 
α)τθν εκτόνωςθ τθσ υπερβολικισ πίεςθσ, 
β)τθν αποφυγι τθσ διαρροισ καυςίμου από τθν τάπα γεμίςματοσ ςε περίπτωςθ 
ανατροπισ του αυτοκινιτου και 
γ)τθν αποφυγι τθσ διαρροισ ςε περίπτωςθ ατυχιματοσ ι ςε κίνθςθ του 
αυτοκινιτου ςε δρόμουσ με μεγάλεσ κλίςεισ, ςε απότομεσ ςτροφζσ και απότομα 
ςταματιματα. 
Σελ. 69, Σχολικό βιβλίο ΜΕΚ ΙΙ 
 
Β2. 
Σο λάδι λίπανςθσ εξυπθρετεί τουσ παρακάτω πολφ ςθμαντικοφσ ςκοποφσ: 
1)Σο λάδι λίπανςθσ μειϊνει τθν τριβι ανάμεςα ςτισ τριβόμενεσ μεταλλικζσ 
επιφάνειεσ, γιατί ςχθματίηει ανάμεςά τουσ μια προςτατευτικι μεμβράνθ (φιλμ) θ 
οποία δθμιουργείται από : 

α) Σο λάδι που παραμζνει ςτισ επιφάνειεσ, εξαιτίασ τθσ χθμικισ ςυνάφειασ 
μεταξφ μετάλλου – λιπαντικοφ και 
β) Σθν πίεςθ που αςκείται ςτο λάδι από τθν αντλία λαδιοφ. Έτςι, θ τριβι 
μεταξφ των δφο μεταλλικϊν επιφανειϊν μεταβάλλεται ςε τριβι μεταξφ των 
μορίων του λιπαντικοφ, με αποτζλεςμα να απορροφάται λιγότερθ ενζργεια 
για τθ μετακίνθςθ των τριβόμενων επιφανειϊν. Μ' αυτόν τον τρόπο 
παράγεται λιγότερθ κερμότθτα και μειϊνονται οι φκορζσ μεταξφ των 

1 – γ (πληκτροφορέασ) 

2 – β ( Ωςτθριο) 

3 – ε ( Στροφαλοφόροσ άξονασ) 

4 – ςτ ( Γρανάζι ςτροφαλοφόρου) 

5 – α (Γρανάζι εκκεντροφόρου) 
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επιφανειϊν αυτϊν.Μειϊνει τθν τριβι ανάμεςα ςτισ τριβόμενεσ μεταλλικζσ 
επιφάνειεσ, 

2)Σο λάδι λίπανςθσ ςτεγανοποιεί το ζμβολο ςε ςχζςθ με τον κφλινδρο και εμποδίηει 
τα αζρια να περάςουν ςτο ςτροφαλοκάλαμο. Η ςτεγανοποίθςθ αυτι επιτυγχάνεται 
με τθ δθμιουργία προςτατευτικισ μεμβράνθσ ςτα διάκενα μεταξφ εμβόλων - 
κυλίνδρων και ελατθρίων – κυλίνδρων, 
3)Απορροφά τισ κροφςεισ μεταξφ των τριβομζνων μερϊν του κινθτιρα και ζτςι 
ελαττϊνεται ο κόρυβοσ που δθμιουργείται απ’ αυτζσ, 
4)Σο λάδι λίπανςθσ ψφχει τα κουηινζτα του ςτροφαλοφόρου και του 
εκκεντροφόρου άξονα, τα ζμβολα και τουσ κυλίνδρουσ, γιατί απάγει κάποιο ποςό 
κερμότθτασ τόςο από τισ βαλβίδεσ όςο και από τα ζμβολα και τουσ κυλίνδρουσ, 
5)Κακαρίηει τισ επιφάνειεσ που λιπαίνονται, γιατί το λάδι που κυκλοφορεί 
φιλτράρεται ςυνζχεια, ενϊ παράλλθλα μεταφζρει τισ διάφορεσ ακακαρςίεσ ςτα 
φίλτρα του ςυςτιματοσ λίπανςθσ και 
6)Προςτατεφει τα μζταλλα του κινθτιρα από τθν οξείδωςθ και τθ διάβρωςθ. 
Να αναφέρετε τέςςερισ (4) ςκοποφσ από τουσ έξι. 
Σελ. 165 και 166, Σχολικό βιβλίο ΜΕΚ Ι 
 
ΘΕΜΑ Γ 
Γ1. 
Σα πλεονεκτιματα αυτοφ του τφπου τθσ θλεκτρονικισ ανάφλεξθσ είναι πολλά και 
ςθμαντικά: 
1)Η προπορεία ςπινκθροδότθςθσ ρυκμίηεται ακριβζςτερα, κάτω από τισ διάφορεσ 
ςυνκικεσ λειτουργίασ του κινθτιρα. 
2)Τπάρχει δυνατότθτα για καλφτερθ ρφκμιςθ τθσ προπορείασ, αφοφ είναι δυνατόσ ο 
ςυνυπολογιςμόσ και άλλων παραμζτρων λειτουργίασ του κινθτιρα, όπωσ π.χ. τθσ 
κερμοκραςίασ του κινθτιρα, κ.λπ. 
3)Επιτυγχάνεται καλφτερθ ψυχρι εκκίνθςθ του κινθτιρα, βελτιωμζνθ λειτουργία 
του ρελαντί και χαμθλότερθ κατανάλωςθ καυςίμου. 
4)Γίνεται ακριβζςτερθ και ταχφτερθ θ επεξεργαςία των δεδομζνων, που 
επθρεάηουν τθν προπορεία ςπινκθροδότθςθσ. 
5)Τπάρχει δυνατότθτα ελζγχου και επίτευξθσ αντικρουςτικισ λειτουργίασ του 
κινθτιρα. 
Σελ. 159, Σχολικό βιβλίο ΜΕΚ Ι 
 
Γ2. 
Σα πλεονεκτιματα των κραμάτων αλουμινίου για τθν καταςκευι τθσ 
κυλινδροκεφαλισ είναι :  
1)Σο κράμα αλουμινίου ζχει καλφτερθ κερμικι αγωγιμότθτα, με ςυνζπεια να 
μπορεί να δθμιουργθκεί μεγαλφτερθ ςχζςθ ςυμπίεςθσ, χωρίσ αυτανάφλεξθ. 
2)Έχει μικρότερο βάροσ, που ςτθν όλθ καταςκευι μπορεί να φκάςει μζχρι και 30%. 
3)Έχει μεγαλφτερθ αντοχι ςτισ απότομεσ μεταβολζσ τθσ κερμοκραςίασ. 
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4) Λόγω τθσ μεγαλφτερθσ ςυμπίεςθσ και τθσ καλφτερθσ ψφξθσ που επιτυγχάνεται, ο 
κινθτιρασ μπορεί να ζχει μεγαλφτερθ ιςχφ και μικρότερθ κατανάλωςθ καυςίμου, 
αντίςτοιχα και  
5) Οι μθχανικζσ κατεργαςίεσ επάνω ςτθν κυλινδροκεφαλι είναι ευκολότερεσ. 
Σελ. 79, Σχολικό βιβλίο ΜΕΚ Ι 
 
ΘΕΜΑ Δ 
Δ1.  
Με τουσ πολλοφσ κυλίνδρουσ επιδιϊκεται : 
1)Η επίτευξθ τθσ απαιτοφμενθσ ιςχφοσ με κυλίνδρουσ μικρότερων διαςτάςεων, 
οπότε ζχουμε καλφτερθ ςυγκζντρωςθ ιςχφοσ, δθλαδι περιςςότερθ ιςχφ ανά 
μονάδα όγκου εμβολιςμοφ (περιςςότερεσ εκτονϊςεισ λόγω περιςςότερων 
κυλίνδρων) και μικρότερθ μάηα κινθτιρα ανά μονάδα ιςχφοσ. 
2)Η ευκολότερθ ηυγοςτάκμιςθ αδρανειακϊν δυνάμεων και ροπϊν. 
3)Η καλφτερθ ομοιομορφία περιςτροφισ, δθλαδι μικρότερεσ μεταβολζσ τθσ 
γωνιακισ ταχφτθτασ περιςτροφισ του ςτροφαλοφόρου άξονα μζςα ςε ζνα κφκλο 
λειτουργίασ, 
4)Γενικά, θ ευκολότερθ εκκίνθςθ του κινθτιρα. 
 
Με τθ χρθςιμοποίθςθ περιςςοτζρων ςειρϊν κυλίνδρων (διατάξεισ V, W, Η, αςτζροσ, 
κ.λπ.), επιτυγχάνεται ακόμθ μεγαλφτερθ μείωςθ τθσ μάηασ του κινθτιρα, αφοφ 
οριςμζνα, ιδιαίτερα βαριά τμιματα του κινθτιρα, όπωσ είναι ο ςτροφαλοφόροσ 
άξονασ και ο ςτροφαλοκάλαμοσ, εξυπθρετοφν περιςςότερουσ κυλίνδρουσ και, κατά 
ςυνζπεια, μεγαλφτερθ ιςχφ. 
Σελ. 101, Σχολικό βιβλίο ΜΕΚ Ι 
 
 
Δ2.  
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Β’ τρόποσ για το β) ερώτημα 
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Σελ. 119, Σχολικό βιβλίο ΜΕΚ Ι 


