ΕΠΑ.Σ. ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

ΣΧΕ∆ΙΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΟΑΕ∆ / ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Α4
ΕΠΑ.Σ. ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στο σχέδιο προδιαγραφών που ακολουθεί στις επόµενες σελίδες καταγράφεται το σύνολο των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, οι οποίες πρέπει να αποκτηθούν από τους µαθητευόµενους κατά τη διάρκεια της
πρακτικής άσκησης - µαθητείας στα δύο έτη των σπουδών τους και η κατ’ έτος χρονική ταξινόµησή τους
σύµφωνα µε τα αναλυτικά προγράµµατα σπουδών της ειδικότητάς τους.
Το παρόν σχέδιο προδιαγραφών αποτελεί αρχική προσέγγιση για την πρακτική - µαθητεία των µαθητών. Η
τελική του διαµόρφωση θα προκύψει από τη συνεργασία των επιχειρήσεων που συµµετέχουν στο πρόγραµµα και των επαγγελµατικών τους οργανώσεων µε βάση και τις σχετικές τους προτάσεις.
Οι χώροι µαθητείας διαφέρουν από επιχείρηση σε επιχείρηση. Το περιεχόµενο της πρακτικής άσκησης (οι
τοµείς δραστηριοτήτων / µαθησιακοί στόχοι) είναι κοινό για όλες τις επιχειρήσεις. Η επιχείρηση στην οποία
πραγµατοποιείται η πρακτική άσκηση είναι αυτή η οποία καθορίζει τη σειρά, τη χρονική διάρκεια και τον τόπο εκπαίδευσης στον οποίο θα υλοποιείται για κάθε χρόνο µαθητείας η κάθε δραστηριότητα.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ
Ο Τεχνίτης Μηχανών και Συστηµάτων Αυτοκινήτου είναι ένας ειδικευµένος τεχνίτης, ικανός να εκτελεί αυτόνοµα, υπεύθυνα και εµπρόθεσµα, εργασίες συντήρησης, επισκευής και διάγνωσης όλων των επιµέρους
τµηµάτων και συστηµάτων των αυτοκινήτων, ακολουθώντας τις τεχνικές προδιαγραφές των κατασκευαστών
τους.
Ο Τεχνίτης Μηχανών και Συστηµάτων Αυτοκινήτου, εφαρµόζοντας τους κανονισµούς ασφαλείας για την
ατοµική του ασφάλεια, την προστασία των εργαζοµένων και του χώρου εργασίας, χρησιµοποιώντας µε ορθολογικό τρόπο τα κατάλληλα εργαλεία και τις απαραίτητες για τις επαγγελµατικές του δραστηριότητες συσκευές και όργανα ελέγχου και ακολουθώντας τις τεχνικές προδιαγραφές των κατασκευαστών:
συντηρεί όλους τους τύπους οχηµάτων,
διαγιγνώσκει τυχόν δυσλειτουργίες και βλάβες στα συστήµατα και τους µηχανισµούς των οχηµάτων,
επισκευάζει ή αντικαθιστά όλα τα συστήµατα, υποσυστήµατα, µηχανισµούς και εξαρτήµατα των οχηµάτων,
οργανώνει, τακτοποιεί και διατηρεί καθαρό τον χώρο εργασίας του και τηρεί τις οδηγίες προστασίας περιβάλλοντος και τις προδιαγραφές ανακύκλωσης υλικών οχηµάτων.
Ο Τεχνίτης Μηχανών και Συστηµάτων Αυτοκινήτου γνωρίζει βασικά στοιχεία σχεδίου, µηχανικής και αντοχής υλικών, στοιχείων µηχανών, θερµοδυναµικής, ηλεκτρολογίας, ηλεκτρονικής και ηλεκτρικών συστηµάτων αυτοκινήτων. Έχει πλήρη γνώση της δοµής και λειτουργίας όλων των επιµέρους τµηµάτων και µηχανισµών των αυτοκινήτων συµβατικής και σύγχρονης τεχνολογίας, της χρήσης και συντήρησης των µηχανηµάτων, συσκευών, οργάνων και εργαλείων που απαιτούνται για την εκτέλεση των επαγγελµατικών του καθηκόντων, της δεοντολογίας του επαγγέλµατός του, των κανόνων ατοµικής υγιεινής και ασφαλείας και των
σχετικών µε την επαγγελµατική του δραστηριότητα διατάξεων που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος.
Ο Τεχνίτης Μηχανών και Συστηµάτων Αυτοκινήτου µπορεί να εργασθεί ως:
αυτοαπασχολούµενος σε δικό του συνεργείο, µετά τη χορήγηση σχετικής άδειας από τη Νοµαρχιακή
Αυτοδιοίκηση και τη ∆ιεύθυνση Μεταφορών,
τεχνικός ελέγχου σε Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχηµάτων (ΚΤΕΟ),
τεχνικός επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων σε:
τεχνικές υπηρεσίες του ∆ηµόσιου τοµέα, ∆.Ε.Κ.Ο. και Ο.Τ.Α.,
αντιπροσωπείες αυτοκινήτων,
µεγάλες µονάδες συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων,
πωλητής σε επιχειρήσεις εµπορίας ανταλλακτικών αυτοκινήτων.
Ο τεχνίτης µηχανών και συστηµάτων αυτοκινήτου, πρέπει να επιµορφώνεται συνεχώς, ώστε να είναι σε θέση να συντηρεί, να επισκευάζει και να εντοπίζει βλάβες και στα σύγχρονα τεχνολογικά εξελιγµένα συστήµατα του αυτοκινήτου.
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ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΣ

Γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που πρέπει να µεταδοθούν στους µαθητευόµενους κατά
τη διάρκεια της µαθητείας - πρακτικής άσκησης στα ακόλουθα γνωστικά αντικείµενα.
ΓΝΩΣΕΙΣ
Κατονοµάζουν τους τύπους
των κινητήρων, περιγράφουν
τις αρχές λειτουργίας τους,
και αναφέρουν τα επιµέρους
στοιχεία και µηχανισµούς
τους.
Απαριθµούν και αναλύουν τις
κατασκευαστικές και λειτουργικές διαφορές µεταξύ δίχρονων & τετράχρονων βενζινοκινητήρων.
Αναγνωρίζουν τα µέρη και
εξαρτήµατα από τα οποία αποτελείται το σύστηµα παραγωγής και µετάδοσης κίνησης.
Αναφέρουν και περιγράφουν
τις πιθανές βλάβες του συστήµατος και τους τρόπους
ελέγχου και συντήρησής τους.
Περιγράφουν τον τρόπο λειτουργίας του εκκεντροφόρου
άξονα, των βαλβίδων, και των
επιµέρους εξαρτηµάτων.
Περιγράφουν τους τρόπους
λειτουργίας των συστηµάτων
ψεκασµού και τη λειτουργία
των µπεκ.
Αναφέρουν και επεξηγούν το
ρόλο του αισθητήρα λάµδα
(λ).
Αναφέρουν τους τύπους και
τις ιδιότητες των λιπαντικών
του κινητήρα και αναγνωρίζουν την κωδικοποίησή τους.
Περιγράφουν τις βλάβες του
συστήµατος λίπανσης , αναφέρουν τα αίτιά τους και τους
τρόπους και διαδικασίες ελέγχου τους.
Κατονοµάζουν και επεξηγούν
τις αιτίες χαµηλής & υψηλής
πίεσης λαδιού στον κινητήρα.
Αναφέρουν τα επιµέρους εξαρτήµατα του συστήµατος
ψύξης.
Αναφέρουν τις βλάβες του
συστήµατος ψύξης και τα αίτια που τις προκαλούν.
Περιγράφουν τη δοµή και τη

∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

Εκτελούν ακριβείς µετρήσεις
ανοχών και φθορών των µηχανισµών του κινητήρα και των
άλλων συστηµάτων.
Πραγµατοποιούν αποσυναρµολόγηση και συναρµολόγηση
του κινητήρα και των διαφόρων υποστηρικτικών συστηµάτων της λειτουργίας του.
Εκτελούν εργασίες συντήρησης, ελέγχου, διάγνωσης, ρύθµισης, επιδιόρθωσης και επισκευής στο σύστηµα παραγωγής και µετατροπής κίνησης
(κύλινδρο, σώµα κυλίνδρου,
καθρέπτη, χιτώνια κυλίνδρων,
έµβολα κινητήρα, ελατήρια
εµβόλων, διωστήρες, στροφαλοφόρο άξονα).
Πραγµατοποιούν αποσυναρµολόγηση και συναρµολόγηση
των διαφόρων συστηµάτων και
µηχανισµών του συστήµατος
διανοµής καυσίµου και εξαγωγής καυσαερίων (εκκεντροφόρο άξονα, βαλβίδες, µηχανισµούς κίνησης εκκεντροφόρου, ωστικές ράβδους, ζύγωθρα, πιανόλα και έδρες βαλβίδων).
Εκτελούν εσωτερικό χρονισµό
στον κινητήρα.
Εκτελούν εργασίες συντήρησης, ελέγχου, διάγνωσης, ρύθµισης, επιδιόρθωσης και επισκευής στα εξαρτήµατα και
µηχανισµούς του συστήµατος
τροφοδοσίας (όπως αντλία
βενζίνης, µπεκ, σωληνάκια
βενζίνης, ρυθµιστή καυσίµου
κ.λ.π.).
Πραγµατοποιούν αποσυναρµολόγηση και συναρµολόγηση
των εξαρτηµάτων και µηχανισµών του συστήµατος λίπανσης (όπως αντλία λαδιού, ελαιολεκάνη) και αντικατάσταση λαδιών και φίλτρου λαδιού.
Εφαρµόζουν τις βασικές αρχές
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λειτουργία του µηχανικού υπερσυµπιεστή και του στροβιλοσυµπιεστή.
Αναφέρουν τις βλάβες των
υπερπληρών.
Προσδιορίζουν τη σκοπιµότητα και περιγράφουν τη λειτουργία του intercooler.

διαχείρισης αποβλήτων και
ανακύκλωσης των υλικών του
αυτοκίνητου.
Αποσυναρµολογούν και συναρµολογούν τα διάφορα εξαρτήµατα του συστήµατος
ψύξης (ψυγείο νερού, θερµοστάτη, αντλία νερού, ανεµιστήρα, ιµάντα, σωληνώσεις,
δοχείο διαστολής κ.λ.π).
Αποσυναρµολογούν, συναρµολογούν και εκτελούν εργασίες
συντήρησης, ελέγχου, διάγνωσης, ρύθµισης σε στροβιλοσυµπιεστή - µηχανικό υπερσυµπιεστή - συµπιεστή ωστικού
κύµατος και υπερπληρωτή.
Εφαρµόζουν τις σωστές διαδικασίες και πρακτικές για την
εκτέλεση των παραπάνω εργασιών, χρησιµοποιώντας τους
σχετικούς τεχνικούς καταλόγους
και εγχειρίδια των κατασκευαστών και τα κατάλληλα για κάθε περίπτωση εργαλεία, όργανα
και συσκευές και τηρούν τους
κανόνες ασφαλείας ατοµικής
προστασίας και υγιεινής στο
χώρο εργασίας.

Αναγνωρίζουν έναν πετρελαιοκινητήρα και αναφέρουν τις
βασικές λειτουργικές και κατασκευαστικές διαφορές του
από ένα βενζινοκινητήρα.
Απαριθµούν τα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα των πετρελαιοκινητήρων σε σχέση
µε τους βενζινοκινητήρες.
Περιγράφουν τα επιµέρους
τµήµατα και τις διατάξεις των
πετρελαιοκινητήρων.
Αναφέρουν τη σκοπιµότητα
της προθέρµανσης του αέρα
καύσης.
Αναφέρουν και αναγνωρίζουν
τα είδη των εγχυτήρων (µηχανικά, ηλεκτρικά, αντλιοεγχυτήρες).
Αναγνωρίζουν τις αντλίες παροχής καύσιµου και τις αντλίες έγχυσης καύσιµου.
Περιγράφουν τον τρόπο της
άµεσης και έµµεσης έγχυσης
καυσίµου στον πετρελαιοκι-

Πραγµατοποιούν αποσυναρµολόγηση και συναρµολόγηση
ενός πετρελαιοκινητήρα καθώς
και των διαφόρων συστηµάτων
και µηχανισµών του.
Αποσυναρµολογούν, συναρµολογούν τους προθερµαντήρες,
την αντλία παροχής και την
αντλία έγχυσης, το ρυθµιστή
στροφών, των εγχυτήρων και
µπεκ, ελέγχουν, αποκαθιστούν
τις βλάβες τους ή τους αντικαθιστούν και τους ρυθµίζουν.
Εκτελούν εργασίες συντήρησης, ελέγχου, διάγνωσης, ρύθµισης, επιδιόρθωσης και επισκευής στο σύστηµα τροφοδοσίας ενός πετρελαιοκινητήρα.
Χειρίζονται τις σύγχρονες συσκευές διάγνωσης βλαβών και
εντοπίζουν τις βλάβες στο σύστηµα υπερπλήρωσης, αξιολογώντας τα σχετικά συµπτώµατα και αποτελέσµατα των ελέγχων και µετρήσεων που
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νητήρα.
Αναφέρουν τον προορισµό
του συστήµατος υπερπλήρωσης.
Κατονοµάζουν τις βλάβες σε
έναν ρυθµιστή παροχής καυσίµου στους υπερπληρούµενους πετρελαιοκινητήρες και
αναφέρουν τα πιθανά αίτιά
τους.
Αναφέρουν και περιγράφουν
τους ελέγχους που πρέπει να
πραγµατοποιούνται στους µηχανισµούς του συστήµατος
τροφοδοσίας ενός πετρελαιοκινητήρα.

πραγµατοποιούν.

Αναφέρουν τη σκοπιµότητα
και λειτουργικότητα του ηλεκτρικού & ηλεκτρονικού συστήµατος των αυτοκινήτων.
Εξηγούν τη σκοπιµότητα της
ασφάλειας σε ένα ηλεκτρικό
κύκλωµα.
Αναγνωρίζουν τους τύπους
των ασφαλειών.
Περιγράφουν τα συνηθέστερα
ηλεκτρικά εξαρτήµατα.
Αναγνωρίζουν τους αγωγούς
µε τους διαφόρους κώδικες.
Αναγνωρίζουν τα κοινά σύµβολα που χρησιµοποιούνται.
Αναφέρουν το ρόλο και την
αρχή λειτουργίας του συσσωρευτή στο αυτοκίνητο.
Κατονοµάζουν και διακρίνουν
τα διάφορα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εξαρτήµατα του
συστήµατος φόρτισης.
Κατονοµάζουν τις επιµέρους
µονάδες και εξαρτήµατα από
τα οποία αποτελείται το σύστηµα εκκίνησης.
Περιγράφουν τους τρόπους
εµπλοκής στα διάφορα είδη
των εκκινητών.
Εξηγούν το σκοπό ύπαρξης
της εγκατάστασης ανάφλεξης.
Περιγράφουν τα κύρια µέρη
της εγκατάστασης, αναγνωρίζουν τους τύπους των ηλεκτρονικών αναφλέξεων και
περιγράφουν την λειτουργία
τους.

∆ιαµορφώνουν τα άκρα των
αγωγών.
Τοποθετούν στους αγωγούς
κος & φις µε συγκόλληση, µε
τη χρήση των κατάλληλων εργαλείων.
Ελέγχουν και συντηρούν έναν
συσσωρευτή.
Ελέγχουν τη φόρτισή του, τον
αφαιρούν, τον καθαρίζουν, επιλέγουν τη σωστή µέθοδο
φόρτισης και τον επανατοποθετούν.
Πραγµατοποιούν λυσιαρµολόγηση των µηχανικών και ηλεκτρικών εξαρτηµάτων του συστήµατος φόρτισης (εναλλακτήρα, αυτόµατου ρυθµιστή,
ρυθµιστή τάσης και έντασης).
Ελέγχουν και συντηρούν τα
εξαρτήµατα του συστήµατος
εκκίνησης.
Αφαιρούν και επανατοποθετούν τον εκκινητή.
Πραγµατοποιούν διάγνωση
βλαβών στο σύστηµα εκκίνησης.
Αφαιρούν, ελέγχουν και αντικαθιστούν το σύστηµα ανάφλεξης (διανοµέα, πολλαπλασιαστή, πυκνωτή, ρυθµιστή
κενού, µπουζί, µπουζοκαλώδια).
Ρυθµίζουν την προπορεία και
πραγµατοποιούν εξωτερικό
χρονισµό στον κινητήρα.
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∆ΕΥΤΕΡΟ ΕΤΟΣ

Γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που πρέπει να µεταδοθούν στους µαθητευόµενους κατά
τη διάρκεια της µαθητείας - πρακτικής άσκησης στα ακόλουθα γνωστικά αντικείµενα.
ΓΝΩΣΕΙΣ
Αναφέρουν και περιγράφουν
τους απαραιτήτους ελέγχους
που πρέπει να πραγµατοποιούνται - πριν, κατά τη διάρκεια και µετά τη λειτουργία
της µηχανής - στο σύστηµα
παραγωγής καύσιµου µίγµατος µε µηχανικά και ηλεκτρονικά συστήµατα ψεκασµού
(µηχανικός ψεκασµός - ηλεκτρονικός ψεκασµός - µεικτά
συστήµατα ψεκασµού - µονός
και πολλαπλός ψεκασµός).
Αναγνωρίζουν τον αισθητήρα
οξυγόνου.
Κατονοµάζουν τα συστήµατα
ανάφλεξης και αναγνωρίζουν
τους τύπους των αναφλέξεων.
Αναγνωρίζουν και περιγράφουν τα συστήµατα ελέγχου
εκποµπών ρύπων καθώς και
τα συστήµατα διαχείρισης κινητήρα (-συνδυασµένα συστήµατα ψεκασµού και ανάφλεξης).
Εξηγούν τον σκοπό και την
χρησιµότητα των καταλυτών
καυσαερίων και διακρίνουν τα
είδη τους.
Αναγνωρίζουν και περιγράφουν τις αντλίες πετρελαίου
µε ηλεκτρονικό έλεγχο του
ρυθµιστή στροφών και σύστηµα Common - Rail.
Αναγνωρίζουν τους ηλεκτρονικά ελεγχόµενους αντλιοεγχυτήρες, τα πιεζοηλεκτρικά
µπεκ και περιγράφουν τη λειτουργία τους. Αναφέρουν την
αρχή λειτουργίας του turbo
diesel άµεσου ψεκασµού
(TDI).
Περιγράφουν τον τρόπο λειτουργίας του ηλεκτρικού και
υβριδικού αυτοκίνητου.
Αναφέρουν τα είδη και τις
αρχές λειτουργίας των κυψελών καύσιµου.
Αναλύουν το σύστηµα καύσης

∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

Πραγµατοποιούν µετρήσεις
ανοχών και φθοράς κυλίνδρων,
εµβόλου, στροφαλοφόρου και
εκκεντροφόρου άξονα.
Πραγµατοποιούν αποσυναρµολόγηση και συναρµολόγηση
του κινητήρα, των συστηµάτων
και των µηχανισµών του (αντικατάσταση αυτορυθµιζόµενων
βαλβίδων, λυσιαρµολόγηση
µηχανισµών µεταβλητού χρονισµού βαλβίδων, αντικατάσταση επιµέρους τµηµάτων
µηχανικών και ηλεκτρονικών
συστηµάτων ψεκασµού καύσιµου).
Λυσιαρµολογούν και αντικαθιστούν ηλεκτρονικά συστήµατα ανάφλεξης και µέρη συνδυασµένων συστηµάτων ψεκασµού και ανάφλεξης.
Αντικαθιστούν αισθητήρες, ενεργοποιητές και λοιπά στοιχείων ηλεκτρονικών συστηµάτων ψεκασµού. Πραγµατοποιούν µέτρηση των εκπεµπόµενων καυσαερίων, ελέγχουν τα
αποτελέσµατα, αφαιρούν και
επανατοποθετούν έναν καταλύτη.
Χειρίζονται τις σύγχρονες συσκευές διάγνωσης βλαβών (ενσύρµατες, ασύρµατες και διαδικτυακές).
Εντοπίζουν τις βλάβες και αξιολογούν τα αποτελέσµατα των
ελέγχων και µετρήσεων που
πραγµατοποιούν.
Λυσιαρµολογούν, ελέγχουν,
ρυθµίζουν και εντοπίζουν τις
βλάβες των σύγχρονων αντλιών πετρελαίου και των κινητήρων turbo diesel άµεσου
ψεκασµού (TDI).
Λυσιαρµολογούν τους µηχανισµούς του συστήµατος αποθήκευσης αερίου καύσιµου και
του συστήµατος παρασκευής
του µείγµατος αερίου καυσί-
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αερίου καυσίµου µε ηλεκτρονικό έλεγχο και καταλύτη και
περιγράφουν τη διαδικασία
µετατροπής ενός κινητήρα για
να µπορεί να χρησιµοποιήσει
αέριο καύσιµο.
Περιγράφουν τον τρόπο λειτουργίας του συστήµατος υγραερίου L.P.G. και των επί
µέρους εξαρτηµάτων του.
Αναφέρουν τις πιθανές βλάβες του συστήµατος και τη
συχνότητα των περιοδικών
ελέγχων στους ασφαλιστικούς
µηχανισµούς του.

µου - αέρα (πνεύµονα).
Λυσιαρµολογούν, ελέγχουν,
ρυθµίζουν και συντηρούν υποβιβαστή πίεσης, ανάµεικτη κυκλώµατος αερίου & βενζίνης.
Συνδέουν ηλεκτροµαγνητικές
βαλβίδες και µετρούν τα καυσαέρια στο αυτοκίνητο.

Αναφέρουν και περιγράφουν
το σύστηµα µετάδοσης κίνησης (συµπλέκτης - είδη συµπλεκτών - εµπρόσθια & οπίσθια κίνηση).
Αναγνωρίζουν τα µηχανικά,
τα αυτόµατα και ηλεκτρονικά
ελεγχόµενα κιβώτια ταχυτήτων, αναφέρουν τις διάφορες
µορφές τους και τις κατασκευαστικές και λειτουργικές
διαφοροποιήσεις τους.
Αναγνωρίζουν το διαφορικό
και περιγράφουν τη λειτουργία του (απλό διαφορικό,
µπλοκέ διαφορικό, κίνηση και
στους τέσσερις τροχούς).
∆ιακρίνουν και περιγράφουν
ένα συµβατικό σύστηµα διεύθυνσης.
Αναφέρουν τα είδη των συστηµάτων διεύθυνσης και διακρίνουν αυτά µε ηλεκτρική
και υδραυλική υποβοήθηση.
Περιγράφουν το σύστηµα τετραδιεύθυνσης.
Περιγράφουν το σύστηµα ανάρτησης, αναγνωρίζουν τους
τύπους συστηµάτων ανάρτησης µε ελατήρια, µε ράβδους
στρέψης και µε ανάρτηση
πολλαπλών συνδέσµων.
Περιγράφουν τον τρόπο λειτουργίας των αµορτισέρ και
της ηλεκτρονικά ελεγχόµενης
ανάρτησης.
Περιγράφουν και αναλύουν τα
συστήµατα πέδησης (δισκόφρενα, ταµπούρα, σερβόφρε-

Αφαιρούν και επανατοποθετούν το σύστηµα του συµπλέκτη µε τη χρήση των κατάλληλων εργαλείων και πραγµατοποιούν διαγνώσεις βλαβών µε
τη βοήθεια σύγχρονων διαγνωστικών συσκευών.
Αφαιρούν το κιβώτιο ταχυτήτων, το επισκευάζουν και το
επανατοποθετούν.
Αφαιρούν τα ηµιαξόνια από
αυτοκίνητα µε εµπρόσθια κίνηση.
Αφαιρούν, ελέγχουν, επισκευάζουν και επανατοποθετούν απλό και µπλόκε διαφορικό.
Λυσιαρµολογούν, ελέγχουν και
ρυθµίζουν συστήµατα διεύθυνσης συµβατικής τεχνολογίας µε υδραυλική υποβοήθηση
και ηλεκτρονικά ελεγχόµενα
συστήµατα τετραδιεύθυνσης.
Αντικαθιστούν ελατήρια ανάρτησης, ψαλίδια, ράβδους ανάρτησης, συνεµπλόκ και αρθρώσεις.
Αφαιρούν και επανατοποθετούν τους µηχανισµούς του
συστήµατος σε µια ηλεκτρονικά ελεγχόµενη ανάρτηση.
Ελέγχουν, επισκευάζουν, ρυθµίζουν και συντηρούν το σύστηµα µε σύγχρονες διαγνωστικές συσκευές.
Αφαιρούν και επανατοποθετούν όλα τα εξαρτήµατα του
συστήµατος πέδησης (συµβατικού και µε ABS).
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να, αερόφρενα, χειρόφρενο,
ABS, συστήµατα ελέγχου ολίσθησης τροχών, σύστηµα
δυναµικής ευστάθειας, ηλεκτρονική µονάδα ελέγχου).
Αναγνωρίζουν τους άξονες
των τροχών, τους τύπους των
ζαντών, τους τύπους και την
κωδικοποίηση των ελαστικών.
Περιγράφουν τη διαδικασία
ζυγοστάθµισης των τροχών.
Ορίζουν την έννοια της παθητικής και ενεργητικής ασφάλειας των αµαξωµάτων, αναφέρουν τους επιµέρους µηχανισµούς και εξαρτήµατα, που
τις αποτελούν (αερόσακος,
ζώνες ασφαλείας, ηλεκτρονική µονάδα) και περιγράφουν
τη λειτουργία τους.
Περιγράφουν τη διάταξη και
τη λειτουργία του συστήµατος
κλιµατισµού.
Αναφέρουν και περιγράφουν
τα κυρία τµήµατα ενός συνεργείου και τις µορφές οργάνωσης και διαχείρισης της επαγγελµατικής δραστηριότητά
του.

Ελέγχουν και πραγµατοποιούν
διάγνωση βλαβών του συστήµατος ελέγχου ολίσθησης τροχών µε τη χρήση των διαγνωστικών συσκευών.
Αντικαθιστούν ρουλεµάν τροχών, ελέγχουν και αντικαθιστούν ελαστικά. Πραγµατοποιούν ζυγοστάθµιση ελαστικών.
Αφαιρούν, επανατοποθετούν
και ελέγχουν όλα τα εξαρτήµατα του συστήµατος παθητικής
και ενεργητικής ασφάλειας.

Κατονοµάζουν και αναγνωρίζουν τα όργανα και τις συσκευές µετρήσεων και ελέγχου:
- πολύµετρο,
- υποπιεσόµετρο, πιεσόµετρο,
- αναλυτής καυσαερίων,
- παλµογράφος,
- συσκευή ελέγχου πολλαπλασιαστή,
- συσκευή ελέγχου συσσωρευτών, φόρτισης συσσωρευτών, ελέγχου εναλλακτήρα,
- λυχνία χρονισµού,
- συσκευή καθαρισµού
µπεκ µε υπερήχους,
- τζογοµετρο,
- συγκλισιόµετρο, φρενόµετρο,
- αµορτισερόµετρο,
- απωλειόµετρο,
- συσκευή ευθυγράµµισης,
- συσκευή ζυγοστάθµισης,

Χειρίζονται όλα τα όργανα και
τις συσκευές διάγνωσης βλαβών των οχηµάτων (ενσύρµατες, ασύρµατες, και διαδικτυακές).
Εφαρµόζουν τις σωστές διαδικασίες και πρακτικές για την
εκτέλεση των εργασιών, χρησιµοποιώντας τους σχετικούς
τεχνικούς καταλόγους και εγχειρίδια των κατασκευαστών
και τα κατάλληλα για κάθε περίπτωση εργαλεία, όργανα και
συσκευές.
Εντοπίζουν τις βλάβες των
συµβατικών και εξελιγµένων
µηχανών και των συστηµάτων
τους, αξιολογώντας τα σχετικά
συµπτώµατα και αποτελέσµατα των ελέγχων και µετρήσεων
που πραγµατοποιούν.
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-

συσκευή ελέγχου αντλιών
πετρελαίου,
συσκευή παροχής και πίεσης καυσίµου,
συσκευή ρύθµισης φώτων,
συµπιεσόµετρο,
ολοκληρωµένη ηλεκτρονική διαγνωστική µονάδα,
συστήµατα αυτοδιαγνωσης.

Περιγράφουν την οργάνωση
ενός ηλεκτροτεχνείου βάσει
των διατάξεων της σχετικής
νοµοθεσίας.
Αναγνωρίζουν τα διάφορα
όργανα και ενδεικτικές λυχνίες στο ταµπλό του αυτοκίνητου, αναφέρουν τη σκοπιµότητα του καθενός απ’ αυτά
και περιγράφουν την ηλεκτρική συνδεσµολογία τους µε
τους αντίστοιχους αισθητήρες.
Εξηγούν τη λειτουργία των
διαφόρων κυκλωµάτων προειδοποιητικών λυχνιών.
Κατανοούν το διάγραµµα της
ηλεκτρικής συνδεσµολογίας
του αυτοκινήτου και αναφέρουν τα θετικά αποτελέσµατα
των αισθητήρων και των αντίστοιχων ενεργοποιητών
στο αυτοκίνητο.
Περιγράφουν τα σύγχρονα
συστήµατα ανάφλεξης και κατανοούν το σχέδιο ηλεκτρικής
συνδεσµολογίας της ηλεκτρονικής ολοκληρωµένης ανάφλεξης.
Αναφέρουν τις πιθανές βλάβες του συστήµατος φωτισµού
και τις αναγνωρίζουν.
Κατανοούν τη χρησιµότητα
και την λειτουργία των διαφόρων καταναλωτών.
Περιγράφουν τη συνδεσµολογία και λειτουργία των διαφόρων συστηµάτων Hi - Fi και
των συστηµάτων πλοήγησης.
Αναφέρουν τη σκοπιµότητα
των αντικλεπτικών συστηµάτων, διακρίνουν τους τύπους
και περιγράφουν το διάγραµµα λειτουργίας τους.

Οργανώνουν τον χώρο εργασίας τους, επιλέγουν και χρησιµοποιούν τα κατάλληλα µέσα
για την ορθή και αποδοτική
λειτουργία του συνεργείου.
Επιθεωρούν τα όργανα ελέγχου στο ταµπλό του αυτοκινήτου και εντοπίζουν τα διάφορα
είδη βλαβών.
Πραγµατοποιούν τη συνδεσµολογία του αµπερόµετρου,
του βολτόµετρου, του στροφόµετρου και των οργάνων ένδειξης θερµοκρασίας, στάθµης
καυσίµου, πίεσης λαδιού και
στάθµης υγρού φρένων µε τους
αντίστοιχους αισθητήρες.
Εκτελούν εργασίες διάγνωσης
βλαβών, ρύθµισης και συντήρηση όλων των καταναλωτών
ηλεκτρικής ενέργειας.
Πραγµατοποιούν τις απαιτούµενες ηλεκτρολογικές συνδέσεις στο σύστηµα ηλεκτρονικής ανάφλεξης του κινητήρα
του αυτοκινήτου.
Εκτελούν εργασίες επιδιόρθωσης και επισκευής στο σύστηµα φωτισµού του αυτοκινήτου.
Χειρίζονται τις σύγχρονες συσκευές διάγνωσης βλαβών και
εντοπίζουν τις βλάβες στους
διαφόρους καταναλωτές.
Τοποθετούν και ρυθµίζουν µια
εγκατάσταση HI - FI.
Εκτελούν εργασίες διάγνωσης
βλαβών, ρύθµισης και συντήρησης του αντικλεπτικού συστήµατος του αυτοκινήτου.
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