
ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 
Το φροντιστήριο των Επα.λ. 

ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΛΟΙΩΝ II 

 

Α.  Να γράψετε στο τετράδιο τον αριθµό καθεµίας από τις παρακάτω   

προτάσεις και  δίπλα τη λέξη Σωστό αν είναι σωστή ή τη λέξη Λάθος , αν 

είναι λανθασµένη.    

1.   Σε µια 4χρονη πετρελαιοµηχανή η φάση της συµπίεσης ξεκινά µε το 

έµβολο να βρίσκεται στο ΑΝΣ και τις βαλβίδες εισαγωγής και εξαγωγής 

ανοιχτές .  

2.   Η απόσταση µεταξύ του Άνω Νεκρού Σηµείου (ΑΝΣ) και του Κάτω  

Νεκρού Σηµείου (ΚΝΣ) ονοµάζεται όγκος εµβολισµού (Vh) 

3.   Ο λόγος του όγκου του κυλίνδρου τη στιγµή της ενάρξεως της   

συµπιέσεως προς τον τελικό όγκο του κυλίνδρου ονοµάζεται  

ουσιαστικός βαθµός συµπιέσεως δίχρονης µηχανής .  

4.    Όταν το πετρέλαιο έχει χαµηλό αριθµό κετανίου, τότε 

δηµιουργούνται προβλήµατα κατά την ψυχρή εκκίνηση των κρύων 

ταχυστρόφων µηχανών, όποτε η λειτουργιά τους είναι θορυβώδης . 

5.    Κατά την διαδικασία προθερµάνσεως των εγχυτήρων, η 

θερµοκρασία του νερού ψύξεως διατηρείται στους 80 �C περίπου  .  

6.   Σε κάθε κύλινδρο τετράχρονης µηχανής, µπορεί να υπάρχουν τρεις  

βαλβίδες, από τις οποίες δυο είναι της εξαγωγής και µια της εισαγωγής .  

7.   Σηµείο αναφλέξεως είναι η ελαχίστη θερµοκρασία, στην όποια το 

πετρέλαιο δίνει ατµούς που αναφλέγονται, όταν έρχονται σε άµεση 

επαφή µε φλόγα . 

8.   Η θερµότητα καύσεως που απελευθερώνεται κατά την ατελή καύση 

ενός Kg υγρού καυσίµου ονοµάζεται θερµογόνος δύναµη.  

9.   Το σηµείο νεφώσεως είναι η θερµοκρασία στην όποια αρχίζει η  

κρυστάλλωση της παραφίνης στο εσωτερικό του λιπαντικού .  

10.   Υγρό µε µεγάλο ιξώδες είναι παχύρευστο ενώ υγρό µε χαµηλό 

ιξώδες είναι λεπτόρρευστο . 

Μονάδες 10 

 

Β. Να αναφέρετε, ονοµαστικά, έξι από τις κατηγορίες που κατατάσσονται οι  

     Μ.Ε.Κ. ανάλογα µε τη διάταξη των κυλίνδρων τους .  

   

                                                                                Μονάδες 5 

   

Γ. Να αναφέρετε τις επιθυµητές ιδιότητες των κυλινδρελαίων . 



                                                                                Μονάδες 10 

   

 

ΘΕΜΑ 2ο 

Α. Να αναφέρετε, ονοµαστικά, σε ποιες κατηγορίες που διακρίνονται οι  

     Μ.Ε.Κ. ανάλογα µε τον τρόπο έναυσης (ανάφλεξης) του καυσίµου .  

 

                                                                               Μονάδες 5 

 

Β.  Τι ονοµάζεται σηµείο ροής του πετρελαίου και ποια η σηµασία του για  

      τη λειτουργιά της µηχανής ;  

 

                                                                               Μονάδες 10 

 

Γ. Για να γίνει αντικατάσταση των λιπαντελαίων, ποια χαρακτηριστικά τους  

    πρέπει να έχουν αλλοιωθεί σηµαντικά ;  

Μονάδες 10 

 

 

ΘΕΜΑ 3ο 

Α. Να περιγράψετε τον οπτικό έλεγχο και τον έλεγχο δια της αφής, οι όποιοι  

     ακολουθούνται από τους µηχανικούς φυλακής, κατά τη διάρκεια  

     λειτουργιάς µιας Μ.Ε.Κ. .  

 

      Μονάδες 10 

 

Β. Στην πραγµατική λειτουργιά µιας δίχρονης βενζινοµηχανής, η κίνηση  

     του εµβόλου από το Κ.Ν.Σ. στο Α.Ν.Σ. αποτελεί το δεύτερο και  

     τελευταίο χρόνο λειτουργία της δίχρονης βενζινοµηχανής, ποιες φάσεις  

     περιλαµβάνονται ;  

                                                                                     Μονάδες 10 

 

Γ. Να περιγράψετε τη φάση της καύσης - εκτόνωσης στη στοιχειώδη  

    λειτουργία τετράχρονης βενζινοµηχανής . 

 

                                                                             Μονάδες 5 
 

   

 

 



ΘΕΜΑ 4ο 

Α.   Να αναφέρετε, ονοµαστικά, πέντε (5) από τα βελτιωτικά πρόσθετα που  

       βελτιώνουν τα χαρακτηριστικά των ορυκτελαίων .  

                                                                               Μονάδες 5 

 

Β. Να περιγράψετε την επίδραση και τα προβλήµατα που δηµιουργεί η  

     χαµηλή θερµοκρασία του καυσίµου στο δίκτυο καυσίµου µέχρι και στη  

     λειτουργία του κινητήρα .  

                                                                               Μονάδες 10 

 

Γ.  Να αναφέρετε τις αιτίες που προκαλούν αύξηση της θερµοκρασίας του  

     νερού ψύξης της µηχανής .  

                                                                                 Μονάδες 10 

 

                                                                                                  


