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Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης  

 

Ερώτηση 1 

 Δώστε τον ορισμό για το μήκος πέδησης και να αναφέρετε τα 3 διαφορετικά μήκη 
πεδήσεως που υπάρχουν στον ΓΚΚ καθώς και το εύρος ταχύτητας που αναφέρονται 

 

 

Ερώτηση 2 

 Η σύνθεση σας αποτελείται από τα εξής οχήματα: 

1. ADmz βάρος: 52t πεδούμενο βάρος: R 79t 

2. Bmpz βάρος: 60t πεδούμενο βάρος: R 77t 

3. Bmpz βάρος: 60t πεδούμενο βάρος: R 77t 

4. Bmpz βάρος: 60t πεδούμενο βάρος: R 77t 

5. DDm βάρος: 46t πεδούμενο βάρος: R 50t 

Υπολογίστε για την ανωτέρω σύνθεση: 

Το συνολικό βάρος της σύνθεσης:_______(t) 

Το ποσοστό του πεδούμενου βάρους:_________(%) 

[στην απάντηση θα πρέπει να περιλαμβάνονται και οι υπολογισμοί] 

 

 

Ερώτηση 3 

 Η αμαξοστοιχία σας αποτελείται από τα εξής οχήματα και κινητήρια μονάδα: 

1. Η/Α βάρος: 80t πεδούμενο βάρος: R+E 152t 

2. ADmz βάρος: 52t πεδούμενο βάρος: R 79t 

3. Bmpz βάρος: 60t πεδούμενο βάρος: R 77t 

4. Bmpz βάρος: 60t πεδούμενο βάρος: R 77t 

5. Bmpz βάρος: 60t πεδούμενο βάρος: R 77t 

6. DDm βάρος: 46t πεδούμενο βάρος: R 50t 

Υπολογίστε για την ανωτέρω αμαξοστοιχία: 

Το συνολικό βάρος της αμαξοστοιχίας: (t) 

Το συνολικό βάρος της σύνθεσης: _______(t) 

Το ποσοστό του πεδούμενου βάρους:_________(%) 

[στην απάντηση θα πρέπει να περιλαμβάνονται και οι υπολογισμοί] 

 

 



 

Ερώτηση 4 

Με βάση το αποτέλεσμα του ποσοστού πεδούμενου βάρους της ερώτησης 3 και ύστερα 
από έλεγχο στους παρακάτω πίνακες πεδούμενων βαρών, να αναφέρετε την μέγιστη 
ταχύτητα που επιτρέπεται να αναπτύξει η αμαξοστοιχία σας, στα εξής τμήματα: 

 

Ε.Θ.Α. Κρυονερίου - Δεκέλεια κλίση κατωφέρειας -5‰:________   (Μήκος πέδησης 700μ.) 

 

Σφενδάλη – Αυλών κλίση κατωφέρειας -12‰:________  (Μήκος πέδησης 700μ.) 

 

Ελεών – Ύπατο κλίση κατωφέρειας -6‰:________  (Μήκος πέδησης 1200μ.) 

 

Δοξαράς – Κραννώνας κλίση κατωφέρειας -4‰:________  (Μήκος πέδησης 1200μ.) 

 

 

  

 



  

 

Ερώτηση 5 

 Να αναφέρεται τις ενέργειες σας με βάση τον ΓΚΚ σε περίπτωση απρόοπτης 
στάθμευσης επί της γραμμής λόγω αποκλεισμού της γραμμής από οποιαδήποτε αιτία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


