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ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΜΗΧΑΝΕ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΚΑΤΗ ΙΙ (ΜΕΚ ΙΙ)
ΘΕΜΑΣΑ
ΘΕΜΑ Α
Α1. Να φαπακσηπίςεσε σιρ οπξσάςειρ οξτ ακξλξτθξύμ, γπάυξμσαρ ςσξ
σεσπάδιό ςαρ δίολα ςσξ γπάμμα οξτ αμσιςσξιφεί ςε κάθε οπόσαςη ση
λένη ωστό, αμ η οπόσαςη είμαι ςψςσή ή ση λένη Λάθος, αμ η
οπόσαςη είμαι λαμθαςμέμη.
α. Όςξ μεγαλύσεπη είμαι η διαυξπά θεπμξκπαςίαρ μεσανύ σξτ θεπμξύ
και σξτ χτφπξύ ςώμασξρ, σόςξ μεγαλύσεπη είμαι η αοόδξςη σηρ
μηφαμήρ.
β. Η ηλεκσπική αμσλία βεμζίμηρ εμεπγξοξιείσαι αοό σξμ εγκέυαλξ
μέςψ εμόρ πελέ.
γ. Ο αιςθησήπαρ τοξοίεςηρ δεμ φπηςιμξοξιείσαι για σξμ τοξλξγιςμό
σξτ υξπσίξτ σξτ κιμησήπα.
δ. Η ειςαγψγή σψμ αμαθτμιάςεψμ γίμεσαι μεσά αοό σημ οεσαλξύδα
γκαζιξύ.
ε. Όσαμ ξι ςσπξυέρ σξτ κιμησήπα νεοεπάςξτμ κάοξιξ όπιξ, η αύνηςη
σψμ εςψσεπικώμ σπιβώμ σξτ οπξκαλεί αοόσξμη οσώςη σηρ ιςφύξρ
και σηρ πξοήρ οξτ αοξδίδει.
Μομάδες 15
Α2. σξ οαπακάσψ ςφήμα αοεικξμίζεσαι η αμακξύυιςη δξφείξτ εμεπγξύ
άμθπακα. Να γπάχεσε ςσξ σεσπάδιό ςαρ σξτρ απιθμξύρ 1, 2, 3, 4, 5
αοό ση ςσήλη Α και δίολα έμα αοό σα γπάμμασα α, β, γ, δ, ε, στ σηρ
ςσήληρ Β, οξτ δίμει ση ςψςσή αμσιςσξίφιςη. ημειώμεσαι όσι έμα
γπάμμα αοό ση ςσήλη Β θα οεπιςςέχει.

ΣΗΛΗ Α (ΒΛΕΠΕ

ΣΗΛΗ Β

ΧΗΜΑ)
1

α.

Αέρας

2

β.

Αγωγός από το ρεζερβουάρ

3

γ.

Αισθητήρας θερμοκρασίας

ψυκτικού

4

δ.

Δοχείο εμεργού άμθρακα

5

ε.

Αμακουφιστική βαλβίδα

στ.

Αγωγός προς τημ πολλαπλή
Μομάδες 10

ΘΕΜΑ Β
Β1. Πξια είμαι σα τοξςτςσήμασα αοό σα ξοξία αοξσελείσαι σξ ςύςσημα
χεκαςμξύ KE-jetronic, αοό κασαςκεταςσικήρ άοξχηρ.
Μομάδες 9
Β2. Πξια είμαι σα ολεξμεκσήμασα (μξμ. 12) και σα μειξμεκσήμασα (μξμ.
4) σψμ μηφαμικώμ τοεπςτμοιεςσώμ.
Μομάδες 16

ΘΕΜΑ Γ
Γ1.

Να οεπιγπάχεσε δύξ (2) μεθόδξτρ οξτ φπηςιμξοξιξύμσαι για σημ
αοαισξύμεμη οπξθέπμαμςη σξτ κασαλύση.
Μομάδες 10

Γ2. Να αμαυέπεσε ξμξμαςσικά σα είδη πύθμιςηρ σηρ οαπεφόμεμηρ οίεςηρ
ςε

κιμησήπερ

με

τοεπολήπψςη

(μξμ.

6).

Πξια

είμαι

σα

ολεξμεκσήμασα σηρ ηλεκσπξμικήρ πύθμιςηρ σηρ οίεςηρ (μξμ. 9).
Μομάδες 15
ΘΕΜΑ Δ
Δ1. Δίμεσαι διάγπαμμα ιςφύξρ-πξοήρ και ειδικήρ κασαμάλψςηρ κατςίμξτ
εμόρ κιμησήπα:

Να βπείσε:
α) ςε οξιερ ςσπξυέρ αμά λεοσό αοξδίδεσαι η μέγιςση ιςφύρ ςε KW (μξμ. 3).
β) ση πξοή ςε Nm οξτ αοξδίδεσαι ςσιρ 2400 ςσπξυέρ/λεοσό (μξμ. 6).
γ)σημ ελάφιςση ειδική κασαμάλψςη κατςίμξτ gr/KWh (μξμ. 4) και σιρ
ςσπξυέρ/λεοσό ςσιρ ξοξίερ εοιστγφάμεσαι (μξμ. 2).
δ) σημ ιςφύ σξτ κιμησήπα ςε KW ςσημ ξοξία αοξδίδεσαι η μέγιςση πξοή
(μξμ. 3).
Μομάδες 18
Δ2. Δίμεσαι σξ διάγπαμμα μεσαβξλήρ σψμ εοί σξιρ εκασό ςτγκεμσπώςεψμ
σψμ πύοψμ ςε ςτμάπσηςη με σξ λόγξ αέπα λάμδα (λ).

Να αμαυέπεσε για οξια οεπιξφή σιμώμ σξτ λόγξτ λάμδα (λ) έφξτμε
αύνηςη σψμ σιμώμ σξτ μξμξνειδίξτ σξτ άμθπακα (CO) (μξμ. 2) και μα
ενηγήςεσε γιασί ςτμβαίμει ατσό (μξμ. 5).
Μομάδες 16
ΑΠΑΝΣΗΕΙ

ΘΕΜΑ Α
Α1.

α → ,

Α2.

1 →β ,

β → ,
2 →δ ,

γ →Λ ,
3 →α ,

δ →Λ ,
4 →ε ,

ε →
5 → στ

ΘΕΜΑ Β
Β1. ελίδα 95 ςφξλικξύ βιβλίξτ
Αοό κασαςκεταςσικήρ άοξχηρ σξ ςύςσημα ΚΕ – Jetronic
αοξσελείσαι αοό σπία τοξςτςσήμασα :


Σπξυξδξςίαρ κατςίμξτ



Μέσπηςηρ αμαππξυξύμεμξτ αέπα και



Ηλεκσπξμικξύ έλεγφξτ μείγμασξρ

B2.

ελίδα 55 ςφξλικξύ βιβλίξτ

Οι μηφαμικξί τοεπςτμοιεςσέρ έφξτμ σα ενήρ ολεξμεκσήμασα :


σαθεπή ςφέςη οιέςεψμ ςε φαμηλέρ και τχηλέρ ςσπξυέρ.



Παπξφή αέπα αμενάπσηση αοό σημ οίεςη και αμάλξγη με σξμ
απιθμό ςσπξυώμ.



Σαφεία αμάοστνη σηρ αοαισξύμεμηρ οίεςηρ.



Εναςυάλιςη τχηλήρ πξοήρ και ςε φαμηλέρ ςσπξυέρ.

Σα μειξμεκσήμασά σξτρ είμαι σα ενήρ :


Μεγαλύσεπξ βάπξρ και όγκξρ αοό σξτρ ςσπξβιλξςτμοιεςσέρ.



Κασαμάλψςη μεγάληρ ςφεσικά ιςφύξρ (ιοοξδύμαμηρ) για σημ
κίμηςή σξτρ, μέφπι και 20 kW.

ΘΕΜΑ Γ
Γ1. φξλικό βιβλίξ ελίδερ 153 - 154

α) Η οπξθέπμαμςη. Εοιστγφάμεσαι με μια ηλεκσπική αμσίςσαςη, η
ξοξία εμεπγξοξιείσαι αοό σξμ εγκέυαλξ (ECU) οξτ είμαι
εμήμεπξρ

για

σιρ

θεπμξκπαςίερ

σξτ

κιμησήπα

και

σξτ

οεπιβάλλξμσξρ και κλείμει ή αμξίγει σξ ςτγκεκπιμέμξ κύκλψμα.
Η μέθξδξρ ατσή φπηςιμξοξιείσαι ςτμήθψρ ςε ακπιβά ατσξκίμησα
μεγάλξτ κτβιςμξύ. Σξ μειξμέκσημά σηρ είμαι σξ μεγάλξ κόςσξρ
σηρ κασαςκετήρ και η αοαίσηςη ηλεκσπξμικήρ πύθμιςηρ.
β) Η σξοξθέσηςη σξτ κασαλτσικξύ μεσασπξοέα κξμσά ςσημ
οξλλαολή εναγψγήρ. Με σξμ σπόοξ ατσό σα κατςαέπια υθάμξτμ
ςσξμ κασαλύση ςφεσικά ζεςσά και σξμ θεπμαίμξτμ ςύμσξμα. Η
μέθξδξρ ατσή φπηςιμξοξιείσαι ςε ατσξκίμησα μικπξύ κτβιςμξύ.
Σξ

μειξμέκσημά

σηρ

είμαι

όσι

ξ

κασαλύσηρ

μοξπεί

μα

τοεπθεπμαμθεί όσαμ σξ όφημα κιμείσαι για μεγάλα φπξμικά
διαςσήμασα με τχηλέρ σαφύσησερ.
γ)

ε

ατσξκίμησα

οξλλαολξύ

χεκαςμξύ,

οξτ

δεμ

έφξτμ

οπξβλήμασα εμολξτσιςμξύ σξτ μείγμασξρ λόγψ εμαοόθεςηρ
κατςίμξτ ςσημ κπύα οξλλαολή εναγψγήρ αμέςψρ μεσά σημ
εκκίμηςη με κπύξ κιμησήπα, ξ κεμσπικόρ εγκέυαλξρ οσψφαίμει
ςημαμσικά σξ μείγμα ατνάμξμσαρ έσςι ση θεπμξκπαςία ςσξτρ
κτλίμδπξτρ και ςτμεοώρ ςσα κατςαέπια. Με ση μέθξδξ ατσή ξ
φπόμξρ οπξθέπμαμςηρ μειώμεσαι ςημαμσικά.

Γ2. φξλικό βιβλίξ ελίδερ 58 - 59
Σα είδη πύθμιςηρ σηρ οαπεφόμεμηρ οίεςηρ ςε κιμησήπερ με
τοεπολήπψςη είμαι :


Αοετθείαρ πύθμιςη.



Ηλεκσπξμικά πτθμιζόμεμη βαλβίδα ελέγφξτ οίεςηρ σξτπμοίμαρ.



σιγμιαία τοεπολήπψςη.

Σα ολεξμεκσήμασα σηρ ηλεκσπξμικήρ πύθμιςηρ είμαι :
α) Καλύσεπη αμσαοόκπιςη ςε αοόσξμερ αλλαγέρ σηρ οεσαλξύδαρ
γκαζιξύ.
β) σαθεπή ιςφύρ αμενάπσησα αοό σημ ασμξςυαιπική οίεςη.

γ) Ρτθμιζόμεμη οίεςη ςσπξβιλξςτμοιεςσή, με δτμασόσησα αύνηςήρ
σηρ μέφπι σα όπια σψμ ατσαμαυλένεψμ.
ΘΕΜΑ Δ

Δ1. α) Η μέγιςση ιςφύρ αοξδίδεσαι ςσιρ 2600 ςσπξυέρ αμά λεοσό και
είμαι οεπίοξτ 155kW.
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Δ1. β) σιρ 2400 ςσπξυέρ / λεοσό αοξδίδεσαι πξοή 600Nm.

Δ1. γ) Η ελάφιςση ειδική κασαμάλψςη κατςίμξτ είμαι οεπίοξτ 200
gr/kWh ςσιρ 1400 ςσπξυέρ / λεοσό.

Δ1. δ)

Η μέγιςση πξοή αοξδίδεσαι ςσιρ 1400 ςσπξυέρ / λεοσό με

αοξδιδόμεμη ιςφύ 90kW.

Δ2. Η αύνηςη σξτ μξμξνειδίξτ σξτ άμθπακα CO οαπασηπείσαι ςσημ
οεπιξφή όοξτ ξ λόγξρ λ < 1, δηλαδή ςσημ οεπιξφή ολξύςιξτ μείγμασξρ
λόγψ έλλειχηρ ξντγόμξτ (ασελήρ καύςη).

