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Α2.
Το σύστηµα τροφοδοσίας καυσίµου έχει τη µεταφορά του καυσίµου από το ρεζερβουάρ προς τα
µπεκ σε όλες τις φάσεις λειτουργίας του κινητήρα καθώς και την επιστροφή από τα µπεκ προς το
ρεζερβουάρ της ποσότητας που δεν ψεκάζεται από τα µπεκ στους θαλάµους καύσης.

ΘΕΜΑ Β
Β1.
Τα πλεονεκτήµατα των στροβιλοσυµπιεστών σε ένα βενζινοκινητήρα είναι:
1) Για τη κίνηση τους απαιτείται αµελητέα ισχύς του κινητήρα
2) Σχετικά µε άλλου είδους υπερσυµπιεστές έχουν µικρό βάρος και µικρό µέγεθος.
3) ∆εν απαιτούνται γρανάζια ή τροχαλίες και ιµάντες µετάδοσης κίνησης
Μειονεκτήµατα
1) Ενεργοποιούνται σε µεσαίες και υψηλές στροφές
2) Καθυστερηµένη ανταπόκριση σε γρήγορες αλλαγές στροφών του κινητήρα

Β2.
Τα έµβολα έχουν διαµορφωθεί κατά τέτοιο τρόπο έτσι ώστε:
1) Να αυξάνουν τον στροβιλισµό µέσα στο χώρο καύσης και
2) Στο δεύτερο µισό της καύσης να συγκεντρώνουν το µείγµα πολύ κοντά στα µπουζί.
ΘΕΜΑ Γ
Γ1.
1)
2)
3)
4)
5)

Καύσιµα µείγµα
Ελαττωµατικό µπεκ
Κακή ανάφλεξη
Υπερβολικό αβάνς
Πρόβληµα στον καταλύτη

Γ2.
1) Ηλεκτρονικός έλεγχος της θερµοκρασίας προκειµένου να καθορισθούν η ποσότητα του
συγκεκριµένου καυσίµου και ο περιορισµός της ποσότητας εκκίνησης.
2) Έλεγχος ρελαντί ανεξάρτητα από το εκάστοτε φορτίο.
3) Ηλεκτρονικός έλεγχος αρχής ψεκασµού.
4) Έλεγχος ταχύτητας οχήµατος.
5) Έλεγχος ανακύκλωσης καυσαερίων.

ΘΕΜΑ ∆
∆1.
Αισθητήρες
1)
2)
3)
4)

Αισθητήρας θέσης βελόνας του εγχυτήρα
Αισθητήρας στροφών
Μετρητής µάζας αέρα
Αισθητήρας θερµοκρασίας ψυκτικού υγρού.

Ενεργοποιητές
1) Προθερµαντήρες
2) Προθερµαντήρες ψυκτικού υγρού
3) Ηλεκτροµαγνητική βαλβίδα ελέγχου του συστήµατος EGB
4) Βαλβίδα ρύθµισης της πίεσης
∆2.
Οι βασικότεροι τύποι µετρητών στο σύστηµα εισαγωγής αέρα στους βενζινοκινητήρες είναι
1) Ροής αέρα µε πτερύγιο ή κλαπέτο
2) Μάζας αέρα µε θερµαινόµενο σύρµα ή µε θερµαντικό σπιράλ
3) Υποπίεσης της πολλαπλής εισαγωγής
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