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ΣΔΣ ΣΑ M.E.K. II Γ’ ΔΠΑΛ 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΔΣΑΡΣΟ 

Ολνκαηεπώλπκν καζεηή:                  Βαζκόο: 

 

Δξσηήζεηο Αλάπηπμεο 

 

1) Πνηα ζπζηήκαηα (εθηόο ηνπ ζπζηήκαηνο θαηαιύηε) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

εθπνκπήο ξύπσλ ζην απηνθίλεην … (0,5μ) 

2) Από πνηα κέξε απνηειείηαη ην ζύζηεκα ειέγρνπ ησλ αλαζπκηάζεσλ ηνπ ξεδεξβνπάξ … (0,5μ)

  

3) Πόηε ε ΗΜΔ ελεξγνπνηεί ηελ ειεθηξνκαγλεηηθή βαιβίδα ηνπ δνρείνπ ελεξγνύ άλζξαθα… (1μ) 

4) Ση επηηπγράλνπκε κε ηελ επαλαθπθινθνξία θαπζίκσλ … (1μ)  

5) ε ηη ρξεζηκεύεη ε βαιβίδα EGRT … (0,5μ)   

6) Πνηνο είλαη ν ζθνπόο ηνπ ζπζηήκαηνο ζεηηθνύ εμαεξηζκνύ ηνπ ζηξνθαινζάιακνπ … (0,5μ)  

7) Πνηα είλαη ε ζέζε θαη πσο ελεξγνπνηείηαη ε βαιβίδα PVC ... (1μ) 

8) Γηαηί αθόκε θαη ζηνπο ζύγρξνλνπο θηλεηήξεο δελ γίλεηαη ηέιεηα θαύζε… (1μ)   

10) Πνηα είλαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηνπ νμεηδσηηθνύ θαηαιύηε θαη από πνύ πήξε ην όλνκα ηνπ… 

(0,5μ) 

11) Πνηνη θαηαιύηεο νλνκάδνληαη ηξηνδηθνί… (0,5μ) 

12) Πνηα δηεξγαζία νλνκάδνπκε αλαγσγή… (1μ) 

13) Πνηα είλαη ηα πιενλεθηήκαηα ησλ κεηαιιηθώλ θαηαιπηώλ… (0,5μ) 

14) Γηα πνην ιόγν ηνπνζεηείηαη ν θαηαιύηεο ζην ζύζηεκα εμαγσγήο θαπζαεξίσλ θαη πνηεο 

κεηαηξνπέο πξαγκαηνπνηνύληαη ζε έλα ηξηνδηθό θαηαιύηε… (1μ) 

15) Ση είλαη ε ζηνηρεηνκεηξηθή αλαινγία κείγκαηνο αέξα-θαπζίκνπ θαη κε ηη ηζνύηαη, πόηε έλα 

κείγκα ιέγεηαη θησρό, πόηε πινύζην θαη πόηε ζηνηρεηνκεηξηθό… (1μ) 

16) Ση είλαη ν ιόγνο αέξα <ι> ή ζπληειεζηήο <ι> θαη πσο κπνξνύκε λα επηηύρνπκε 

ζηνηρεηνκεηξηθή αλαινγία… (1μ) 
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17) Πνηνο είλαη ν ζθνπόο, ε ζέζε θαη νη δηαπηζηώζεηο ηνπ αηζζεηήξα <ι> ή ιήπηε <ι> ή αηζζεηήξα 

νμπγόλνπ… (1μ) 

18) Πνηα ε ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο ηνπ αηζζεηήξα <ι> θαη πσο επηηπγράλεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ… 

(1μ) 

19) Ση είλαη ν θαηαιύηεο θαπζαεξίσλ θαη πνηνη είλαη νη θίλδπλνη πνπ κπνξνύλ λα θαηαζηξέςνπλ 

ηνλ θαηαιύηε… (1μ) 

20) Πσο ρσξίδνληαη θαηαζθεπαζηηθά νη θαηαιπηηθνί κεηαηξνπείο… (0,5μ) 

 

Δξσηήζεηο σζηνύ-Λάζνπο 

 

1) ι= ζηνηρεηνκεηξηθά απαηηνύκελε κάδα αέξα : πξνζδηδόκελε κάδα αέξα          Λ (0,5μ) 

2) Σν ζύζηεκα αλαθπθινθνξίαο θαπζαεξίσλ ειέγρεηαη από ηνλ εγθέθαιν ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ 

αλνηγνθιείλεη ηε βαιβίδα ειέγρνπ EGR θαη θαηά ζπλέπεηα ειέγρεη ηε δηέιεπζε ησλ θαπζαεξίσλ 

πξνο ηελ πνιιαπιά εηζαγσγήο          Λ (0,5μ) 

3) Με ηελ αλαθπθινθνξία ησλ θαπζαεξίσλ από ηελ EGR  πεξηνξίδεηαη θαηά 30% ε πνζόηεηα ησλ 

πδξνγνλαλζξάθσλ πνπ παξάγνληαη θαηά ηελ θαύζε          Λ (0,5μ) 

4) θνπόο ηνπ ζεηηθνύ εμαεξηζκνύ ηνπ ζηξνθαινζάιακνπ είλαη ε δηνρέηεπζε ησλ αλαζπκηάζεσλ 

ηνπ ζηξνθαινζάιακνπ ζηελ πνιιαπιή εμαγσγήο          Λ (0,5μ) 

5) ηνπ θαηαιύηεο δηπιήο θιίλεο ν αλαγσγηθόο θαη ν νμεηδσηηθόο θαηαιύηεο είλαη ρσξηζκέλνη 

κεηαμύ ηνπο          Λ (0,5μ) 

6) Γηα ηνλ αηζζεηήξα <ι> δελ απαηηείηαη πξνζέξκαλζε ηνπ θηλεηήξα ώζηε λα αξρίζεη ε 

αληηξξππαληηθή ιεηηνπξγία ηνπ          Λ (0,5μ)  

7) Καηά ηνλ αλεθνδηαζκό κε θαύζηκν ε πίεζε ζην εζσηεξηθό ηνπ ξεδεξβνπάξ γίλεηαη κεγαιύηεξε 

από ηελ πίεζε πνπ επηθξαηεί ζην πεξηβάιινλ          Λ (0,5μ) 

8) Αλ ε ζεξκνθξαζία ηεο βαιβίδαο ειέγρνπ EGR  είλαη πνιύ κεγάιε ε βαιβίδα είλαη δηαξθώο 

αλνηθηή, ελώ όηαλ είλαη ρακειή ε βαιβίδα δελ αλνίγεη ζσζηά          Λ (0,5μ) 

9) Γελ ππάξρεη δπλαηόηεηα απνκάθξπλζεο κόιπβδνπ από ηνλ θαηαιπηηθό κεηαηξνπέα          Λ 

(0,5μ) 
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10) Ο αηζζεηήξαο <ι> βηδώλεηαη ζην ζσιήλα ηεο εμάηκηζεο κεηά ηελ πνιιαπιή εμαγσγήο θαη κεηά 

από ηνλ θαηαιύηε          Λ (0,5μ) 

 

 

       

 

 

   

 

 

 
 
 
 
 

 


