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Ηµεροµηνία: Μ. Τετάρτη 16 Απριλίου 2014
∆ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες
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ΘΕΜΑ Β

Κατά τη λειτουργία ενός δίχρονου βενζινοκινητήρα, µετά την καύση του
µίγµατος ακολουθεί η εκτόνωση των καυσαερίων. Το έµβολο κινείται προς το
ΚΝΣ και αποκαλύπτεται η θυρίδα εξαγωγής, οπότε τα καυσαέρια βγαίνουν
από τον κύλινδρο. Στη συνέχεια, αποκαλύπτεται και η θυρίδα σάρωσης. Το
µίγµα εισέρχεται από το στροφαλοθάλαµο στον κύλινδρο και ωθεί τα
καυσαέρια που έχουν αποµείνει µέσα σε αυτόν προς το περιβάλλον. Αυτή η
διαδικασία ονοµάζεται σάρωση ή απόπλυση κυλίνδρου.
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Β2.

Ο τρίτος χρόνος λειτουργίας µιας ΜΕΚ (καύση - εκτόνωση), κατά τον οποίο
τα καυσαέρια εκτονώνονται αποτοµα και πιέζουν το έµβολο προς το ΚΝΣ,
είναι ο ενεργητικός χρόνος µιας µηχανής και ονοµάζεται έτσι γιατί κατά τη
διάρκεια του χρόνου αυτού παράγεται µηχανικό έργο.
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Σε λειτουργία µε µικρές ποσότητες καυσααερίου τα πτερύγια εισαγωγής στην
τουρµπίνα αποκτούν µια τέτοια κλίση που στενεύει το δίαυλο εισόδου των
καυσαερίων. Τα αέρια αποκτούν µεγάλη ταχύτητα, οι στροφές της τουρµπίνας
αυξάνονται, οπότε αυξάνεται η πίεση του στροβιλοσυµπιεστή και η ροπή του
κινητήρα.
Σε λειτουργία µε µεγάλο όγκο καυσαερίων τα πτερύγια ανοίγουν, η διατοµή
εισόδου των καυσαερίων στην τουρµπίνα αυξάνεται και η ταχύτητα των
καυσαερίων ελαττώνεται. Έτσι, η τουρµπίνα λειτουργεί µε µεγάλες ποσότητες
καυσαερίου, χωρίς να ανέβει η πίεση του στροβιλοσυµπιεστή σε επικίνδυνα
επίπεδα.
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Οι τρόποι προθέρµανσης του καταλύτη είναι οι εξής:
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Γ1.

• Προθέρµανση καταλύτη µε ηλεκτρική αντίσταση
• Τοποθέτηση καταλυτικού µετατροπέα κοντά στην πολλαπλή εξαγωγής
• Σε αυτοκίνητα πολλαπλού ψεκασµού, ο κεντρικός εγκέφαλος πτωχαίνει
σηµαντικά το µείγµα, αυξάνοντας έτσι τη θερµοκρασία στους κυλίνδρους
και τα καυσαέρια.

ΘΕΜΑ ∆
∆1.

Αισθητήρες συστήµατος TDI

• Αισθητήρας στροφών
• Αισθητήρας θερµοκρασίας ψυκτικού υγρού
• ∆ιακόπτης φρένων
Ενεργοποιητές συστήµατος TDI

Ειδική κατανάλωση καυσίµου είναι ο λόγος της ποσότητας του καυσίµου που
καταναλώνεται από τον κινητήρα σε σχέση µε την ενέργεια που αποδίδεται και
µετριέται σε γραµµάρια καυσίµου ανά κιλοβαττώρες (gr/kWh). Όσο µικρότερη
είναι η ειδική κατανάλωση ενός καυσίµου τόσο καλύτερη είναι η απόδοση
ισχύος σε σχέση µε το καύσιµο που καταναλώνει.
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• Ηλεκτροµαγνητική βαλβίδα ελέγχου του συστήµατος EGR
• Βαλβίδα διακοπής τροφοδοσίας
• Βαλβίδα έναρξης ψεκασµού
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