ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΩΣΔΡΖ ΚΑΗ ΑΝΩΣΑΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ

ΠΑΓΚΤΠΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 2015
ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ (IΙ) ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΥΟΛΧΝ ΘΔΧΡΖΣΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ

Μάθημα : Σερλνινγία Απηνθηλήησλ ΘΚ
Ζμεπομηνία : Πέκπηε, 28 Μαΐνπ 2015
Ώπα εξέηαζηρ : 8:00 – 10:30

Δπιηπεπόμενη διάπκεια γπαπηού 2,5 ώπερ (150 λεπηά)

ΛΥΣΕΙΣ
ΟΓΖΓΗΔ:
1. Να απαληήζεηε ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο.
2. Όιεο νη εξσηήζεηο λα απαληεζνύλ ζην εμεηαζηηθό δνθίκην.
3. Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ πγξνύ ή άιινπ πιηθνύ.

ΜΔΡΟ Α: Αποηελείηαι από 12 επωηήζειρ. Κάθε οπθή απάνηηζη βαθμολογείηαι
με 4 μονάδερ.
Για ηιρ επωηήζειρ 1-6 να βάλεηε ζε κύκλο ηην οπθή απάνηηζη.
1. Όηαλ αθηλεηνπνηεζεί ην απηνθίλεην ιόγσ πιήξνπο νιίζζεζεο ελόο εθ ησλ δύν (2)
θηλεηήξησλ ηξνρώλ, ηόηε ν ηξνρόο ν νπνίνο νιηζζαίλεη πεξηζηξέθεηαη κε ηηο
(α) δηπιάζηεο ζηξνθέο ηεο θνξώλαο
(β) ίδηεο ζηξνθέο όπσο ε θνξώλα
(γ) κηζέο ζηξνθέο ηεο θνξώλαο
(δ) ηεηξαπιάζηεο ζηξνθέο ηεο θνξώλαο.
Απάληεζε:
(α) δηπιάζηεο ζηξνθέο ηεο θνξώλαο.
2. Ζ ππεξβνιηθά αξλεηηθή γσλία Κάκπεξ πξνθαιεί θζνξά
(α) ζηα δύν άθξα ησλ ειαζηηθώλ
(β) ζηελ εμσηεξηθή πιεπξά ησλ ειαζηηθώλ
(γ) ζην θέληξν ησλ ειαζηηθώλ
(δ) ζηελ εζσηεξηθή πιεπξά ησλ ειαζηηθώλ.
Απάληεζε:
(δ) ζηελ εζσηεξηθή πιεπξά ησλ ειαζηηθώλ.
3. Ο αξηζκόο ησλ ζρέζεσλ (ηαρπηήησλ) ζηα θηβώηηα ηαρπηήησλ ζπλερώο
κεηαβαιιόκελνπ ιόγνπ ηαρύηεηαο – CVT (Continuously Variable Transmission)
είλαη
(α) έμη
(β) άπεηξνο
(γ) κεδέλ
(δ) επηά.
Απάληεζε:
(β) άπεηξνο.
4. θνπόο ηνπ αξζξσηνύ ζπλδέζκνπ ηνπ άμνλα κεηάδνζεο ηεο θίλεζεο (άμνλαο ηνπ
θαξηάλ) είλαη
(α)
(β)
(γ)
(δ)

ε κείσζε ηνπ κήθνπο ηνπ άμνλα κεηάδνζεο ηεο θίλεζεο
ε κείσζε ησλ ζηξνθώλ ηνπ άμνλα κεηάδνζεο ηεο θίλεζεο
ε κείσζε ησλ ζηξνθώλ θαη ησλ ηαιαληώζεσλ ηνπ άμνλα κεηάδνζεο ηεο
θίλεζεο
ε κεηάδνζε ηεο θίλεζεο ππό γσλία.
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Απάληεζε:
(δ) ε κεηάδνζε ηεο θίλεζεο ππό γσλία.
5. Ζ παξνπζία αέξα ζην πδξαπιηθό ζύζηεκα πέδεζεο πξνθαιεί
(α) πιαγηνδξόκεζε ηνπ απηνθηλήηνπ θαηά ηελ πέδεζε
(β) ζθύξηγκα ή θξαδαζκό ησλ θξέλσλ
(γ) απμεκέλε δηαδξνκή ηνπ παηηδηνύ ησλ θξέλσλ θαηά ηελ πέδεζε
(δ) νκαδηθό κάγθσκα ησλ ηξνρώλ.
Απάληεζε:
(γ) απμεκέλε δηαδξνκή ηνπ παηηδηνύ ησλ θξέλσλ θαηά ηελ πέδεζε.
6. Ο ζεξβνκεραληζκόο ζην ζύζηεκα πέδεζεο
(α) κεηώλεη ηε δύλακε πνπ ρξεηάδεηαη λα θαηαβάιεη ν νδεγόο ζην παηίδη θαηά ηελ
πέδεζε
(β) κεηαηξέπεη ηε κεραληθή ελέξγεηα ζε πδξαπιηθή
(γ) παξέρεη ηελ απαηηνύκελε πνζόηεηα πγξνύ ζηελ θύξηα αληιία θξέλσλ
(δ) ππνβνεζά ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ρεηξόθξελνπ.
Απάληεζε:
(α) κεηώλεη ηε δύλακε πνπ ρξεηάδεηαη λα θαηαβάιεη ν νδεγόο ζην παηίδη θαηά ηελ
πέδεζε.
7. Να γξάςεηε δύν (2) πιενλεθηήκαηα ησλ δηζθνθξέλσλ έλαληη ησλ ηπκπαλνθξέλσλ.
Απάληεζε:
 Καιύηεξε απόδνζε
 Φύρνληαη θαιύηεξα
 Γελ ρξεηάδνληαη ξύζκηζε
 Μηθξόηεξν βάξνο
 Δπθνιόηεξνο έιεγρνο.
8. Να γξάςεηε ην ζθνπό ησλ πην θάησ κεξώλ ηνπ δίζθνπ ηνπ κεραληθνύ ζπκπιέθηε
μεξήο ηξηβήο:
(α) κεηαιιηθό έιαζκα κεηαμύ ησλ επηθαλεηώλ ηξηβήο
(β) ειαηήξηα ηαιαληώζεσλ.
Απάληεζε:
(α)

• ειαηηώλεη ηελ ηάζε πνπ έρνπλ νη επηθάλεηεο ηξηβήο λα κέλνπλ θνιιεκέλεο
πάλσ ζηηο επηθάλεηεο ηνπ ζθνλδύινπ θαη ηεο πιάθαο πίεζεο

• θέξεη ηηο επηθάλεηεο ηξηβήο ηνπ δίζθνπ.
(β) απνξξνθνύλ ηνπο θξαδαζκνύο θαηά ηε ζύκπιεμε θαη απνζύκπιεμε
ειίδα 3 από 11

9. Να γξάςεηε ηέζζεξα (4) ζπζηήκαηα πνπ ζπκβάινπλ ζηελ αύμεζε ηεο παζεηηθήο
αζθάιεηαο ηνπ απηνθηλήηνπ.
Απάληεζε:
(α) Εώλεο αζθαιείαο
(β) Αεξόζαθνη
(γ) Πξνεληαηήξεο δσλώλ αζθαιείαο
(δ) Μεραληζκνί αζθάιεηαο ζηνλ άμνλα ηνπ ηηκνληνύ
(ε) Δληζρπηηθνί δνθνί ζηηο πόξηεο ηνπ απηνθηλήηνπ
(ζη) Ακάμσκα.
10. Να γξάςεηε δύν (2) πιενλεθηήκαηα ηνπ αλεμάξηεηνπ ζπζηήκαηνο αλάξηεζεο ηνπ
απηνθηλήηνπ ζπγθξίλνληαο ην κε ην κε αλεμάξηεην ζύζηεκα αλάξηεζεο.
Απάληεζε:
(α) Ο θάζε ηξνρόο ζπλδέεηαη αλεμάξηεηα ζην ακάμσκα κε δηθά ηνπ ςαιίδηα θαη
ειαηήξην, έηζη ώζηε λα δηαηεξείηαη όζνλ ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξν νξηδόληην ην
όρεκα όηαλ πεξλά πάλσ από αλώκαιν νδόζηξσκα.
(β) Σν ζύζηεκα επηηξέπεη θαηαθόξπθε κεηαθίλεζε ησλ ηξνρώλ όηαλ ην όρεκα
θηλείηαη ζε αλώκαιν νδόζηξσκα. Απηό δηαζθαιίδεη νκνηόκνξθε θζνξά ησλ
ειαζηηθώλ θαη θαιύηεξε πξόζθπζε.
(γ) Σν βάξνο ησλ κε αλαξηεκέλσλ καδώλ είλαη θαηά πνιύ κηθξόηεξν από ην βάξνο
ησλ αλαξηεκέλσλ καδώλ. Γηα απηό ην ιόγν ε αλάξηεζε είλαη πην
απνηειεζκαηηθή.
11. Να γξάςεηε ην ζθνπό ηεο δηαθνξηθήο βαιβίδαο αζθάιεηαο ζην πδξαπιηθό
ζύζηεκα πέδεζεο ηνπ απηνθηλήηνπ.
Απάληεζε:
ε πεξίπησζε δηαξξνήο ε δηαθνξηθή βαιβίδα αζθαιείαο απνκνλώλεη ην
αληίζηνηρν θύθισκα από ην ππόινηπν ζύζηεκα κε ζθνπό ηελ απνηξνπή ηεο
νιηθήο απώιεηαο πέδεζεο.
12. Να γξάςεηε ηέζζεξηο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε γσλία νιίζζεζεο ησλ
ειαζηηθώλ ζην απηνθίλεην.
Απάληεζε:
1. Ο ηύπνο ηνπ ειαζηηθνύ
2. Ζ πίεζε ηνπ ειαζηηθνύ
3. Σν θνξηίν ηνπ ειαζηηθνύ
4. Ζ γσλία θάκπεξ ηνπ ηξνρνύ
5. Ζ θαηάζηαζε ηνπ νδνζηξώκαηνο
6. Ζ ηαρύηεηα ηνπ νρήκαηνο
7. Σν είδνο ηεο ζηξνθήο (θιεηζηή ζηξνθή, αλνηθηή).
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ΜΔΡΟ Β:

Αποηελείηαι από 4 επωηήζειρ. Κάθε οπθή απάνηηζη βαθμολογείηαι
με 8 μονάδερ.

13. ην ζρήκα 1, (Α) θαη (Β) απεηθνλίδνληαη παξαζηαηηθά δύν (2) θάζεηο ιεηηνπξγίαο
ελόο κεραληζκνύ αζθάιεηαο κεραληθνύ θηβσηίνπ ηαρπηήησλ

(Α)

(Β)
ρήκα 1

(α) Να θαηνλνκάζεηε ηνλ ηύπν ηνπ κεραληζκνύ αζθάιεηαο
Μεραληζκόο ζπγθξάηεζεο ησλ ηαρπηήησλ ζηε ζέζε ηνπο
(β) Να επηιέμεηε ζε πνηα από ηηο δύν θάζεηο ιεηηνπξγίαο (Α) θαη (Β) θαίλεηαη ε
νπδέηεξε (θελή) ηαρύηεηα
ρήκα (Β)
(γ) Να γξάςεηε ηελ επίπησζε ζηελ νδήγεζε ζε πεξίπησζε θζνξάο ηνπ ειαηεξίνπ
ή ηεο ζθαίξαο
Οη ηαρύηεηεο δε ζα ζπγθξαηνύληαη ζηε ζέζε ηνπο, κε απνηέιεζκα λα
εκπιέθεηαη ε νπδέηεξε ή άιιε ηαρύηεηα
(δ) Να θαηνλνκάζεηε αθόκε έλα (1) κεραληζκό αζθάιεηαο ηνπ κεραληθνύ θηβσηίνπ
ηαρπηήησλ.

• κεραληζκόο απνθπγήο ηαπηόρξνλεο εκπινθήο δύν (2) ηαρπηήησλ
• κεραληζκόο απνθπγήο ηπραίαο εκπινθήο ηεο πηζηλήο.
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14. ην πιατλό ηνίρσκα ελόο ειαζηηθνύ ηνπ απηνθηλήηνπ αλαγξάθεηαη ε θσδηθνπνίεζε
245/40 R18 95Z
(α) Να εμεγήζεηε ηα ραξαθηεξηζηηθά γξάκκαηα θαη ηνπο αξηζκνύο ηεο
θσδηθνπνίεζεο
Υαπακηηπιζηικό
γπάμμα ή
απιθμόρ

Δπεξήγηζη

245

Σν πιάηνο δηαηνκήο ηνπ ειαζηηθνύ ζε ρηιηνζηά

40

Δθαηνζηηαία αλαινγία κεηαμύ ύςνπο θαη πιάηνπο ηνπ
ειαζηηθνύ

R

Διαζηηθό κε αθηηληθά πιέγκαηα

18

Γηάκεηξνο ζώηξνπ ζε ίληζεο

95

Κσδηθνπνίεζε κέγηζηνπ θνξηίνπ πνπ κπνξεί λα κεηαθέξεη ην
ειαζηηθό κε ηελ ηαρύηεηα πνπ δειώλεη ην ζύκβνιν ηαρύηεηαο

Ε

Κσδηθνπνίεζε νξίνπ ηαρύηεηαο

(β) Να γξάςεηε δύν (2) πιενλεθηήκαηα ησλ ειαζηηθώλ ρσξίο αεξνζάιακν.
1. Σνπνζεηείηαη επθνιόηεξα
2. Όηαλ ηξππήζεη μεθνπζθώλεη ζηγά-ζηγά
3. Μπνξεί λα επηδηνξζσζεί ρσξίο λα αθαηξεζεί από ηνλ ηξνρό
4. Διαηηώλεηαη ζεκαληηθά ε ζεξκόηεηα ηνπ ειαζηηθνύ.

15. ην ζρήκα 2 θαίλεηαη έλαο ηύπνο κεραληθνύ ζπζηήκαηνο δηεύζπλζεο

ρήκα 2
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(α) Να θαηνλνκάζεηε ηα αξηζκεκέλα εμαξηήκαηα ηνπ κεραληθνύ ζπζηήκαηνο
δηεύζπλζεο
Απιθμόρ

Ονομαζία εξαπηήμαηορ

1

θαηξηθόο ζύλδεζκνο

2

Κηβώηην δηεύζπλζεο

3

Κνιόλα δηεύζπλζεο

4

Βξαρίνλαο ηξνρνύ

(β) Να εμεγήζεηε ην ζθνπό πνπ εμππεξεηνύλ ηα εμαξηήκαηα 1 θαη 2
Δμάξηεκα 1 - θαηξηθόο ζύλδεζκνο. Οη ζθαηξηθνί ζύλδεζκνη επηηξέπνπλ
γσληαθέο αιιαγέο θαη επθακςία ζην ζύζηεκα, απνξξνθνύλ
ηνπο θξαδαζκνύο πνπ δεκηνπξγνύλ νη αλσκαιίεο ηνπ δξόκνπ
θαη κεηώλνπλ ηελ ηξηβή.
Δμάξηεκα 2 - Κηβώηην δηεύζπλζεο. Μεηώλεη ηε δύλακε πνπ ρξεηάδεηαη λα
θαηαβάιεη ν νδεγόο γηα λα ζηξίςνπλ νη ηξνρνί.
(γ) Να θαηνλνκάζεηε δύν ηύπνπο κεραληθώλ θηβσηίσλ δηεύζπλζεο.
 Κηβώηην δηεύζπλζεο κε αηέξκνλα θνριία θαη πεξηθόριην
 Κηβώηην δηεύζπλζεο κε επαλαθεξόκελα ζθαηξίδηα
 Κηβώηην δηεύζπλζεο κε αηέξκνλα θνριία θαη νδνλησηό ηνκέα
 Κηβώηην δηεύζπλζεο κε αηέξκνλα θνριία θαη ηξνρίζθν
 Κηβώηην δηεύζπλζεο κε νδνλησηό θαλόλα θαη πηληό.
(δ) Να γξάςεηε δύν (2) πιενλεθηήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο δηεύζπλζεο κε πδξαπιηθή
ππνβνήζεζε ζπγθξίλνληαο ην κε ηα κεραληθά ζπζηήκαηα δηεύζπλζεο.
 Μείσζε ηεο δύλακεο πνπ απαηηείηαη γηα ηνλ έιεγρν ηεο δηεύζπλζεο ηνπ
νρήκαηνο
 Αζθάιεηα ζηελ νδήγεζε, αθόκα θαη αλ ηξππήζεη κπξνζηηλό ειαζηηθό
 Απνξξόθεζε ησλ θξαδαζκώλ ησλ ηξνρώλ
 Αλ ην πδξαπιηθό κέξνο ηνπ ζπζηήκαηνο ππνζηεί βιάβε, ηόηε ην όρεκα
ειέγρεηαη κέζσ ηνπ κεραληθνύ κέξνπο ηνπ ζπζηήκαηνο δηεύζπλζεο.
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16. ην ζρήκα 3 θαίλνληαη ηα εμαξηήκαηα 1, 2, 3 θαη 4 ηνπ ζπζηήκαηνο αλάξηεζεο ηνπ
απηνθηλήηνπ:

ρήκα 3
(α) Να θαηνλνκάζεηε ηα αξηζκεκέλα εμαξηήκαηα πνπ θαίλνληαη ζην ζρήκα
Απιθμόρ

Ονομαζία εξαπηήμαηορ

1

Διηθνεηδέο ειαηήξην

2

Απνζβεζηήξαο ηαιαληώζεσλ

3

Φαιίδη

4

Ζκηειιεηπηηθό ειαηήξην (θέξζν)

(β) Να γξάςεηε ην ζθνπό ηνπ εμαξηήκαηνο 1 θαη 2
1. Απνξξνθά ηνπο θξαδαζκνύο από ηηο αλσκαιίεο ηνπ δξόκνπ θαη
ζπζπεηξώλεηαη απνξξνθώληαο ηελ ελέξγεηα από ηε πξόζθξνπζε ηνπ
ηξνρνύ ζην εκπόδην θαη ην επαλαθέξεη ζηελ αξρηθή ηνπ ζέζε όηαλ ην
εκπόδην μεπεξαζηεί.
2. Απνζβέλεη ηηο ηαιαληώζεηο ησλ ειαηεξίσλ. Μεηώλεη ηελ ηάζε πνπ έρνπλ νη
ηξνρνί λα ράλνπλ ηελ πξόζθπζε ηνπο κε ην έδαθνο.
(γ) Να γξάςεηε δύν (2) ζπκπηώκαηα ζηελ νδηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ απηνθηλήηνπ ζε
πεξίπησζε θζνξάο ηνπ εμαξηήκαηνο 2.
1. Απμεκέλε απόζηαζε πέδεζεο
2. Σν απηνθίλεην θιίλεη πξνο ηελ πιεπξά ηνπ θζαξκέλνπ απνζβεζηήξα
3. Σν απηνθίλεην ηαιαληεύεηαη ππεξβνιηθά
4. Μεησκέλε πξόζθπζε
5. Αζηάζεηα ζηηο ζηξνθέο.
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ΜΔΡΟ Γ: Αποηελείηαι από 2 επωηήζειρ. Κάθε οπθή απάνηηζη βαθμολογείηαι με
10 μονάδερ.
17. ην ζρήκα 4 θαίλεηαη κεραληθό θηβώηην ηαρπηήησλ ηνπ απηνθηλήηνπ:

ρήκα 4
(α) Να θαηνλνκάζεηε ηνλ ηύπν ηνπ κεραληθνύ θηβσηίνπ ηαρπηήησλ
Κηβώηην ηαρπηήησλ ζπλερνύο θαη ζπγρξνληζκέλεο εκπινθήο
(β) Να θαηνλνκάζεηε ηα έμη (6) αξηζκεκέλα εμαξηήκαηα ηνπ θηβσηίνπ ηαρπηήησλ
Απιθμόρ

Ονομαζία εξαπηήμαηορ

1

Πξσηεύνλ άμνλαο

2

Ράβδνο επηινγήο ηαρπηήησλ

3

Μεραληζκόο ζπγρξνληζκνύ

4

Κύξηνο άμνλαο

5

Άμνλαο πηζηλήο

6

Δλδηάκεζνο άμνλαο
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(γ) Να γξάςεηε ηνλ αξηζκό όισλ ησλ ηαρπηήησλ ηνπ θηβσηίνπ πνπ θαίλεηαη ζην
ζρήκα
Πέληε κπξνζηηλέο ηαρύηεηεο θαη κηα πηζηλή
(δ) Να γξάςεηε ηελ ηαρύηεηα πνπ είλαη ζε εκπινθή ζύκθσλα κε ην ζρήκα
Πξώηε ηαρύηεηα
(ε) Να ππνινγίζεηε ηηο ζηξνθέο ηνπ άμνλα κε αξηζκό 4 όηαλ ν άμνλαο κε αξηζκό 1
πεξηζηξέθεηαη κε 3000 ζηξνθέο αλά ιεπηό.
24 20
Λόγνο ηαρύηεηαο γηα ηελ πξώηε ηαρύηεηα = 1 

3
20 8
3000
ηξνθέο θύξηνπ άμνλα =
 1000 ζηξνθέο.
3
18. ην ζρήκα 5 θαίλεηαη ζύζηεκα αληηπινθαξίζκαηνο ησλ ηξνρώλ (ABS)

ρήκα 5
(α) Να θαηνλνκάζεηε ηα έμη (6) αξηζκεκέλα εμαξηήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο
αληηπινθαξίζκαηνο ησλ ηξνρώλ
Απιθμόρ

Ονομαζία εξαπηήμαηορ

1

Αηζζεηήξαο ηαρύηεηαο

2

Ζιεθηξνληθή κνλάδα ειέγρνπ (ECU)

3

εξβνκεραληζκόο

4

Κεληξηθή αληιία θξέλσλ

5

Ζιεθηξνπδξαπιηθόο ξπζκηζηήο πίεζεο
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(β) Να γξάςεηε δύν (2) πιενλεθηήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο αληηπινθαξίζκαηνο ησλ
ηξνρώλ έλαληη ηνπ ζπκβαηηθνύ ζπζηήκαηνο πέδεζεο
1. Απνθπγή κπινθαξίζκαηνο ησλ ηξνρώλ θαηά ηελ πέδεζε
2. Έιεγρνο ηεο δηεύζπλζεο ηνπ νρήκαηνο θαηά ηελ πέδεζε
3. Πην γξήγνξν ζηακάηεκα ηνπ νρήκαηνο.
(γ) Να γξάςεηε ην ζθνπό ησλ αξηζκεκέλσλ εμαξηεκάησλ κε αξηζκνύο 1 θαη 2.
Δμάξηεκα 1: Λακβάλεη ζήκαηα από ηνπο αηζζεηήξεο ηξνρώλ θαη ειέγρεη ηνλ
πδξαπιηθό ξπζκηζηή πίεζεο.
Δμάξηεκα 2: Οη αηζζεηήξεο ηαρύηεηαο ησλ ηξνρώλ δίλνπλ ζπλερώο ζήκα ζηελ
ειεθηξνληθή κνλάδα ειέγρνπ (ECU) γηα ηηο ζηξνθέο ησλ ηξνρώλ.
(δ) Να εμεγήζεηε ηηο ηξεηο (3) θάζεηο ιεηηνπξγίαο ηνπ εμαξηήκαηνο κε αξηζκό 6.
Φάζε 1) Αλάπηπμε πίεζεο: Καηά ην θξελάξηζκα, ε ειεθηξνκαγλεηηθή βαιβίδα
ζηνλ πδξαπιηθό ξπζκηζηή πίεζεο είλαη αλνηθηή κε απνηέιεζκα ηελ ειεύζεξε
ξνή ηνπ πγξνύ ησλ θξέλσλ πξνο ηνπο θπιίλδξνπο ησλ ηξνρώλ.
Φάζε 2) Γηαηήξεζε πίεζεο: Ζ ειεθηξνκαγλεηηθή βαιβίδα κεηαθηλείηαη ζηελ
θιεηζηή ζέζε όπνπ δηαθόπηεηαη ε θπθινθνξία πγξνύ κεηαμύ ηεο θύξηαο αληιίαο
θξέλσλ θαη ηνπ αληίζηνηρνπ θπιίλδξνπ ηνπ ηξνρνύ.
Φάζε 3) Μείσζε πίεζεο: Ζ ειεθηξνκαγλεηηθή βαιβίδα βξίζθεηαη ζε
θαηάζηαζε επηζηξνθήο θαη ε πίεζε πίζσ από ην έκβνιν ηνπ ηξνρνύ κεηώλεηαη.

------------------------------ ΣΔΛΟ ΓΟΚΗΜΗΟΤ ------------------------------
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