
                                      ΨΥΞΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ & COWL FLAPS 

 
                                ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ

 Σκοπός αυτού του εγχειριδίου είναι να συμβουλεύσει πιλότους για τους τρόπους 
χρησιμοποίησης των εξωτερικών κινητών πτερυγίων του κινητήρα ''cowl flaps'' και των 
άλλων εξαρτημάτων στην ψύξη των κινητήρων αεροσκαφών με εμβολοφόρο κινητήρα. 
Η καύση των καυσίμων στους κυλίνδρους παράγει έντονη θερμότητα, η πλειοψηφία της 
οποίας εξωθείται μέσω του συστήματος εξάτμισης. Ωστόσο, μεγάλο μέρος της 
υπολειπόμενης θερμότητας πρέπει να αφαιρεθεί ή να διαχυθεί τουλάχιστον, για να 
αποφευχθεί η υπερθέρμανση του κινητήρα. Διαφορετικά, οι υψηλές θερμοκρασίες του 
κινητήρα μπορεί να οδηγήσουν σε απώλεια ισχύος, υπερβολική κατανάλωση λαδιού, 
προέκρηξη και σοβαρή βλάβη του κινητήρα, όπως παραμόρφωση των κυλίνδρων, βλάβη 
των εμβόλων και των δακτυλίων, καύση και παραμόρφωση των βαλβίδων. Στο θάλαμο 
διακυβέρνησης θα βρείτε τα όργανα θερμοκρασίας του κινητήρα που θα σας βοηθήσουν 
να ελέγξετε τη θερμοκρασία λειτουργίας του.



  Οι κινητήρες αεροσκαφών χρειάζονται κάποια μορφή ψύξης για να αποφευχθεί η βλάβη 
του κινητήρα, ενώ το σύστημα λαδιού είναι ζωτικής σημασίας για την εσωτερική ψύξη 
του κινητήρα, μια επιπλέον μέθοδο ψύξης είναι απαραίτητη, η εξωτερική επιφάνεια 
του κινητήρα να έρθει σε επαφή με τον αέρα. Αν και τις τελευταίες δεκαετίες έχουν γίνει 
προσπάθειες υγρής ψύξης για τους κινητήρες γενικής αεροπορίας (GA), οι περισσότερες 
μονάδες ισχύος ελαφρού επιπέδου εξακολουθούν να εξαρτώνται από την εξωτερική ροή 
αέρα για ψύξη.

 Η ψύξη μέσω του αέρα πραγματοποιείται με τον αέρα που εισέρχεται στο χώρο 
του κινητήρα μέσω ανοιγμάτων που βρίσκονται στο μπροστινό μέρος του καλύμματος 
κινητήρα. Τα διαφράγματα κατευθύνουν τον αέρα πάνω από τα προσαρτημένα πτερύγια 
(πτερύγια ψύξης) στους κυλίνδρους του κινητήρα και σε άλλα μέρη του κινητήρα, όπου 
ο αέρας απορροφά θερμότητα από τον κινητήρα. Η ροή του αέρα ψύξης είναι από πάνω 
προς τα κάτω και όχι από εμπρός προς τα πίσω, επομένως αυτή η ροή αέρα ψύξης 
έρχεται από πάνω προς τα κάτω καθώς έχουμε την περιοχή υψηλής πίεσης στην κορυφή 
και τη χαμηλή περιοχή πίεσης στο κάτω μέρος, έτσι ο αέρας ρέει από πάνω προς τα κάτω, 
και όχι από εμπρός προς τα πίσω. Η απομάκρυνση του θερμού αέρα γίνεται μέσω 
ενός ή περισσοτέρων ανοιγμάτων στο κάτω μέρος του καλύμματος του κινητήρα.



 
                            ΨΥΞΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

 Η ψύξη του κινητήρα σε αεροσκάφη με εμβολοφόρο κινητήρα μπορεί να είναι όπως 
τα περισσότερα πράγματα στην αεροπορία, ένας συμβιβασμός. Οι σχεδιαστές της 
ατράκτου είναι ως επί το πλείστον που ασχολούνται με την εμφάνιση και την ταχύτητα, 
ενώ οι σχεδιαστές του κινητήρα είναι συνήθως που ασχολούνται με το περιβάλλον 
λειτουργίας του προϊόντος τους.
 Είναι ενδιαφέρον ότι οι κινητήρες συνήθως πιστοποιούνται χωρίς το κάλυμμα του 
αεροσκάφους τελικά να έχει εγκατασταθεί. Στις περισσότερες περιπτώσεις εξαρτάται 
από τον κατασκευαστή της ατράκτου να σχεδιάσει το κάλυμμα του κινητήρα 
έτσι ώστε ο κινητήρας να ψύχεται κατάλληλα.
 Μπορείτε να δείτε την άμεση σύγκρουση εδώ. Ο κατασκευαστής του κινητήρα θέλει να 
ρέει πολύ αέρας μέσα από τον κινητήρα του για την κατάλληλη ψύξη. Ο κατασκευαστής 
του αεροσκάφους θέλει το κάλυμμα να είναι όσο το δυνατόν πιο εφαρμοστό για εμφάνιση 
και λιγότερη οπισθέλκουσα. Σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις, στο βαθμό που 
ο κατασκευαστής του αεροσκάφους σχεδιάζει το κάλυμμα, ο τελευταίος κερδίζει. 
Και από εδώ και στο εξής είναι ο πιλότος που θα πληρώσει το τίμημα για αυτή
τη "διαμάχη" καθώς αγωνίζεται να κρατήσει τη θερμοκρασία των κινητήρων του 
στα ''ακριβή'' όρια λειτουργίας.
 Εκτός από το περίβλημα, το οποίο είναι το πιο ορατό στοιχείο, υπάρχει συνήθως 
ένας εκτεταμένος εσωτερικός ανακλαστήρας που κατευθύνει τον αέρα όπου αυτό είναι 
απαραίτητο για ψύξη και εμποδίζει να πάει εκεί που δεν είναι. Πολλές φορές οι σωλήνες 
διακλαδίζονται για να κατευθύνουν τον αέρα σε συγκεκριμένες  θέσεις και εξαρτήματα.

 Επίσης υπάρχουν ψύκτες λαδιού σε πολλά αεροσκάφη, ειδικά στις εκδόσεις με 
στροβιλοσυμπιεστές. Αυτά μοιάζουν πολύ με τους ψυκτικά σώματα μετάδοσης
του ψυγείου στο αυτοκίνητό σας, επειδή είναι τοποθετημένοι μέσα στη ροή του αέρα 
με σκοπό την ανταλλαγή θερμότητας. Υπάρχουν κάποια παλαιότερα αεροσκάφη 
που έχουν "πόρτες" ή παρακάμψεις για αυτούς τους ψύκτες έτσι ώστε ο χειριστής
να ελέγχει τις θερμοκρασίες του λαδιού. 
 Ένα άνοιγμα ή μια πόρτα στο πίσω μέρος του καλύμματος κινητήρα, εκτρέπει το ρεύμα 
ροής αρκετά ώστε να δημιουργηθεί μια περιοχή χαμηλής πίεσης στο κάτω μέρος του 
διαμερίσματος του κινητήρα.



 Μερικά μοντέλα μπορεί να έχουν πτερύγια κάλυψης στις πλευρές του καλύμματος επίσης.

  Η μείωση της πίεσης του αέρα βοηθά στην ψύξη του κινητήρα αλλά το πιο σημαντικό, 
η χαμηλή πίεση που δημιουργούν τα πτερύγια του καλύμματος τραβά αέρα μέσα από το 
διαμέρισμα του κινητήρα για αυξημένη ψύξη κυλίνδρων και λαδιού. Όλος ο αέρας που 
ρέει μέσα από τον θάλαμο του κινητήρα, όμως, δημιουργεί επίσης μια τεράστια ποσότητα 
''έρματος'', η οποία θα σας στερήσει από την ταχύτητα της ευθείας πορείας.

                                           ΟΡΙΣΜΟΣ ''cowl flaps''

 Πρώτο είναι το φύλλο μετάλλου που περιβάλλει τον κινητήρα ενός αεροσκάφους. 
Συνήθως τα ''cowl flaps'': είναι ''πόρτες'' που βρίσκονται στο κάτω μέρος του καλύμματος
και τοποθετούνται είτε μέσα είτε έξω. Βρίσκονται σε αυτή τη θέση επειδή αυτό είναι 
συνήθως το τέλος της διαδρομής για τη ροή του αέρα ψύξης. Αυτές οι πόρτες ανοίγουν  
και κλείνουν (προς τα μέσα ή προς τα έξω) από τον πιλότο μέσα από το θάλαμο 
διακυβέρνησης.
 Είναι χειροκίνητα και λειτουργούν με μοχλό ή σε ορισμένες περιπτώσεις είναι
ηλεκτρικά και ανοίγουν και κλείνουν με διακόπτη.

 



 Σε ακτινικούς κινητήρες μπορείτε να δείτε τα πτερύγια σαν δακτυλίδι μεμονωμένων 
θυρών που περιβάλλουν το κάλυμμα από πίσω. Ορισμένα αεροσκάφη χρησιμοποιούν 
μια σειρά από διαφράγματα και περσίδες για να διατηρήσουν σωστή ψύξη. Τα ''cowl flaps'' 
αυξάνουν τη ροή του αέρα ψύξης μέσω του θαλάμου του κινητήρα και των πτερυγίων 
ψύξης του κυλίνδρου. Προσθέτουν επίσης ροή αέρα μέσω του ψύκτη λαδιού, που είναι 
βασικά ένα ψυγείο που απαιτείται για να κρατήσει το εσωτερικό του κινητήρα πιο δροσερό.
Εάν πετάτε με υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα με ενδιάμεσο ψύκτη, τα ''cowl flaps'' 
μπορούν επίσης να βοηθήσουν στην αντιστάθμιση της θερμότητας του turbo boost, 
αυξάνοντας την διαθέσιμη ισχύ του κινητήρα. 

 

 Για την ψύξη κατά τις φάσεις της πτήσης υψηλής ισχύος / χαμηλής ταχύτητας του αέρα, 
τα ''cowl flaps'' (ελεγχόμενα ανοίγματα που παρέχουν μεγαλύτερη εκτροπή ροής αέρα 
και κατά συνέπεια μεγαλύτερη διαφορά πίεσης) είναι συνήθως τυποποιημένος εξοπλισμός 
για αεροπλάνα υψηλής απόδοσης. Εκτός από αυτές τις κινητές μονάδες, υπάρχουν επίσης 
τα συστήματα ένδειξης θερμοκρασίας, όπως θερμοκρασία κυλινδροκεφαλής, θερμοκρασία 
λαδιού και θερμοκρασία καυσαερίων. 

          
                         Μηχανισμός ελέγχου ''cowl flaps''.

                               



 
 Τα διάφορα αυτά στοιχεία είναι συνήθως κατασκευασμένα από ελαφρύ αλουμίνιο και είναι
αποδέκτες πολλών ρωγμών από τους κύκλους θέρμανσης / ψύξης και τους κραδασμούς. 
Μια εξέταση στη μηχανή του αεροσκάφους σε οποιονδήποτε χρόνο θα αποκαλύψει μια 
πληθώρα από ρωγμές στα πριτσίνια και για την αποφυγή της επέκτασης των ρωγμών 
πρέπει να κάνουμε  μπαλώματα με διάτρητες τρύπες. Τα πτερύγια ''cowl flaps'' μπορούν 
να έχουν μια βαθιά, μακροπρόθεσμη επίδραση στην υγεία και τη μακροζωία ενός κινητήρα 
αεροπλάνων υψηλής απόδοσης. 

 

                         

                               



                            ΨΥΞΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ

 Με βάση τις παραπάνω πληροφορίες μπορείτε να καταλάβετε ότι η ψύξη του κινητήρα 
έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί σωστά στον αέρα. Η λειτουργία στο έδαφος είναι ένα 
απαραίτητο κακό, ένα μέσο για το τέλος. Με δεδομένο αυτό μπορείτε να δείτε ότι 
ο χειριστής πρέπει να παρακολουθεί προσεκτικά τις θερμοκρασίες του κινητήρα
 έως ότου το αεροσκάφος βρεθεί στον αέρα και οι θερμοκρασίες έχουν την ευκαιρία 
να σταθεροποιηθούν.
 Η σωστή διαδικασία λειτουργίας απαιτεί ο πιλότος να σκεφτεί πώς θα κρατήσει τις 
μηχανές του κρύες πριν από την αναχώρηση. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα αυτό 
δεν είναι συνήθως πρόβλημα, αλλά στη ζέστη του καλοκαιριού μπορεί να είναι ένα 
στοιχείο που θα μας προβληματίσει. Κατά τη διάρκεια του καυτού καιρού πολλοί πιλότοι 
θα χρησιμοποιήσουν τα ηλεκτρονικά τους και θα ανοίξουν τα πτερύγια πριν την εκκίνηση
του κινητήρα. Αυτό θα μειώσει κάπως το περιττό χρόνο αδράνειας, αλλά από ευγένεια 
θα πρέπει να συμβουλεύστε το Clearance Delivery ή το Ground Control γιαυτό που κάνετε.
 Για παράδειγμα: "Clearance, Cessna TRO200, IFR to LGTS, Bravo (το τρέχον ATIS)". 
Λαμβάνετε και επαναλαμβάνετε την αναχώρησή σας τελειώνοντας με 
"θα επικοινωνήσουμε'' με τo Ground Control σύντομα καθώς έχουμε εκκινήσει τον 
κινητήρα.
 "Αυτό για τους ανθρώπους στον ΠΥΡΓΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ενημερώνει ότι εσείς δεν είστε έτοιμοι 
για αίτηση άμεσης άδειας τροχοδρόμησης (Στις περισσότερες εγκαταστάσεις το Clearance 
Delivery και το Ground Control κάθονται δίπλα-δίπλα, μερικές φορές είναι το ίδιο άτομο).

                          ΕΝΑΡΞΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΡΟΧΟΔΡΟΜΗΣΗ

 Χωρίς να έχουμε κατά νου συγκεκριμένα αεροσκάφη, αυτό φυσικά θα είναι γενικό. 
Έχοντας τα ''cowl flaps'' ''ανοιχτά'' είναι συνήθως μέρος του καταλόγου ελέγχου πριν από 
την εκκίνηση (pre-start check list). Μετά την εκκίνηση του κινητήρα και κατά τη διάρκεια 
της τροχοδρόμησης για τον ενεργό διάδρομο, παρακολουθούμε τις θερμοκρασίες του 
κινητήρα. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας σε ψυχρό καιρό, τα πτερύγια ''cowl flaps'' μπορεί 
να κλείσουν για να βοηθήσουν στην ταχύτερη προθέρμανση του κινητήρα, ωστόσο αυτή
η πρακτική μπορεί να οδηγήσει σε θερμά σημεία στην περιοχή του κινητήρα. 
 Εάν καθυστερείτε για οποιονδήποτε λόγο προσπαθήστε να γυρίσετε το αεροσκάφος προς 
τον άνεμο για επιπλέον ψύξη. Οι έλικες δυστυχώς παρόλο που παρέχουν μεγάλη ροή αέρα 
δεν βοηθάνε καθώς οι είσοδοι κάλυψης είναι συνήθως στην περιοχή των πλήμνων του 
έλικα. Αν οι ενδείξεις στους κινητήρες αρχίσουν να πλησιάζουν τις κόκκινες γραμμές,
οι επιλογές σας είναι μάλλον περιορισμένες. Αν κλείσετε το κάλυμμα θα εγκλωβίσετε 
τη θερμότητα και θα''τηγανίσετε'' τις μηχανές. 
 Σε ορισμένα αεροσκάφη η αύξηση της ισχύος μπορεί να αυξήσει τη ροή του αέρα, αλλά 
ταυτόχρονα θα οδηγήσει σε υψηλότερες θερμοκρασίες. Αυτό είναι ένας ακόμα αυξημένος 
λόγος για να προγραμματίσετε την αναχώρησή σας από το έδαφος όσο πιο γρήγορα αυτό 
είναι πρακτικό κατά τη διάρκεια θερμών καιρικών συνθηκών.

                                          



                                           ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

 Εντάξει,ο καιρός δεν ήταν τόσο ζεστός για αυτό το λόγο οι θερμοκρασίες των μηχανών 
δεν ήταν πάνω από τα όρια και τώρα βρισκόμαστε στο διάδρομο. Τα ''cowl flaps'' 
καλούνται συνήθως να είναι ''ανοιχτά'' στη λίστα ελέγχου απογείωσης (take off check list). 
Εφαρμόστε πλήρη ισχύ και απογειωθείτε.

                                               
                                           ΑΝΟΔΟΣ

 Κατά την άνοδο παρακολουθείτε τις θερμοκρασίες του κινητήρα σας. Μόλις έχουν 
σταθεροποιηθεί ελλατώστε το μίγμα σύμφωνα με το εγχειρίδιο του αεροσκάφους 
(Aircraft Operators Manual). Τα ''cowl flaps'' θα πρέπει να ρυθμίζονται μετά την ρύθμιση 
των μιγμάτων. Κλείστε τα ''cowl flaps'', όπως είναι απαραίτητο για να διατηρήσετε 
τις κατάλληλες θερμοκρασίες του κινητήρα.

                                               
                                          ΕΥΘΕΙΑ ΠΟΡΕΙΑ

 Σε διαμόρφωση ευθεία πορεία, τα ''cowl flaps'' φυσιολογικά είναι στη θέση ''κλειστά'', 
αφού οι θερμοκρασίες του κινητήρα είχαν την ευκαιρία να σταθεροποιηθούν.

                                           ΚΑΘΟΔΟΣ

 Συνήθως τα ''cowl flaps'' παραμένουν στη θέση ''κλειστά'' κατά τη διάρκεια της καθόδου
από την ευθεία πορεία. Η εξαίρεση από αυτό φυσικά θα ήταν εξαιρετικά θερμές καιρικές 
συνθήκες.
                          
                              ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗ

 Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης τα ''cowl flaps'' παραμένουν συνήθως ''κλειστά''. 
Μπορεί όμως να ποικίλει από αεροσκάφος σε αεροσκάφος. Για άλλη μια φορά, 
ο καθοριστικός παράγοντας είναι οι θερμοκρασίες του κινητήρα. 
 Η συνήθης φράση σε όλες τις λίστες ελέγχου''landing check lists'' είναι "Cowl flaps'': 
Ρυθμίστε όπως είναι απαραίτητο για τις κατάλληλες θερμοκρασίες του κινητήρα.
 Πρέπει να σκεφτεί κανείς τη δυνατότητα μιας ματαιωμένης προσγείωσης λόγω καιρικών 
συνθηκών ή "ground event" που εμποδίζει την προσγείωση. Εάν πρέπει να γίνει 
απαραίτητα επανακύκλωση, εφαρμόστε ισχύ όπως απαιτείται και ρυθμίστε τα ''cowl flaps'' 
όπως θα κάνατε κατά την κανονική απογείωση.
 Μετά την προσγείωση, ''ανοίξτε'' τα ''cowl flaps'' καθ΄όλη τη διαδρομή και αφήστε 
τους κινητήρες να ξεκινάνε να κρυώνουν. Μετά το κλείσιμο του κινητήρα, είναι καλύτερο 
να αφήσετε τα πτερύγια του καλύμματος ''ανοικτά'' για να επιτρέψετε στους κινητήρες
να κρυώσουν χωρίς θερμά σημεία που συγκρατούν θερμότητα και ενδεχομένως
θα προκαλέσουν υπερθέρμανση σε εξαρτήματα. 
                                  

                     



                            ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

 Σε περίπτωση βλάβης κινητήρα σε μονοκινητήριο αεροσκάφος, τα ''cowl flaps'' είναι 
το λιγότερο από τα προβλήματά σας. Εάν βρίσκεστε μέσα σε μια παρατεταμένη ολίσθηση 
το κλεισιμό τους, μπορεί να καθαρίσει το αεροσκάφος και να βοηθήσει ώστε να μακρύνει 
την απόσταση ολίσθησης.
 Σε ένα πολυκινητήριο αεροσκάφος κλείνω τα ''cowl flaps'' στον κινητήρα που βρίσκεται 
εκτός λειτουργίας αλλά είναι συνήθως υποβιβασμένο στη σειρά στην ''ENGINE FAILURE 
check list''. Είναι σημαντικό τα ''cowl flaps'' του καλύμματος να αποσύρονται στον εκτός 
λειτουργείας κινητήρα λόγω της οπισθέλκουσας  που προκαλούν, αλλά να το κάνουμε 
γρήγορα δεν είναι τόσο σημαντικό όσο τα άλλα στοιχεία, σε ένα τυπικό "σβήσιμο κινητήρα
check list ". Οι θερμοκρασίες στον κινητήρα λειτουργίας πρέπει να παρακολουθούνται 
προσεκτικά καθώς αυτό τώρα θα λειτουργεί κοντά στην πλήρη ισχύ για να αντισταθμίσει 
την απώλεια του άλλου κινητήρα. Σε αυτή την περίπτωση, το τελευταίο πράγμα που 
θέλετε να κάνετε είναι να εισαγάγετε μεγαλύτερη αντίσταση στην στάθμιση αλλά μπορεί 
να είναι απαραίτητο εάν ο κινητήρας που λειτουργεί υπερθερμανθεί. Από την άλλη πλευρά,
εάν η επιλογή να είναι ανοιχτά τα ''cowl flaps'' και δεν φτάνουμε σε αεροδρόμιο λόγω 
κλειστών ''cowl flaps'' καταστρέφοντας τον κινητήρα, αφήνουμε τον κινητήρα
να καταστραφεί. Ενώ είναι ακριβός, μπορεί να είναι αντικατασταθεί πολύ πιο εύκολα 
από ό, τι οι άνθρωποι μπορούν. 
                    
                                



                                            ΜΕΙΓΜΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
                                                 
 Τώρα, το μείγμα αέρα καυσίμου, είναι επίσης ένα σημαντικό πράγμα όσον αφορά την 
ψύξη του κινητήρα. Η λειτουργία του κινητήρα στο ''πλούσιο'' μείγμα θα μειώσει επίσης 
τις θερμοκρασίες καύσης και θα βοηθήσει ώστε να κρυώσει τις θερμοκρασίες της 
κυλινδροκεφαλής, .
 Συνεπώς, η πτήση σε υψηλή ισχύ θα πρέπει να γίνει σε πλήρη ''πλούσια'' σύνθεση, εκτός 
αν χρειαστεί να ''φτωχείνετε'' για να ανακτήσετε την χαμένη ισχύ σε συνθήκες υψομέτρου 
υψηλής πυκνότητας, επομένως αυτό είναι απόλυτο από την άποψη της λειτουργίας. 

 



 Γι 'αυτό μόνο αναφέρουμε εδώ ότι το μείγμα μας παίζει επίσης σημαντικό ρόλο στην ψύξη
του κινητήρα. 

 



 

 Ταχύμετρο: Στους εμβολοφόρους κινητήρες, το ''tachometer''
χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση της ισχύος 
του κινητήρα και για την εξασφάλιση της λειτουργίας 
του κινητήρα εντός πιστοποιημένων ορίων. 
   

  

 Ένας άλλος σημαντικός μετρητής που σχετίζεται με το σύστημα ψύξης είναι
ο μετρητής CHT (μετρητής θερμοκρασίας κυλινδροκεφαλής), σε αερόψυκτους κινητήρες 
για την παρακολούθηση των θερμοκρασιών, έτσι ώστε να παρακολουθείται η θερμοκρασία
του κινητήρα και οι θερμοκρασίες των κυλίνδρων.

 Θερμοκρασία εξόδου καυσαερίων: Το όργανο μέτρησης
θερμοκρασίας κεφαλών κυλίνδρων είναι γνωστό σαν CHT
(Cylinder Head) και μετρά τη θερμοκρασία κυλινδροκεφαλής
ενός κινητήρα. Συνήθως χρησιμοποιείται σε αερόψυκτους
κινητήρες, και εμφανίζει την εργασία που εκτελεί ο κινητήρας
ταχύτερα από ένα μετρητή θερμοκρασίας λαδιού ή νερού.
Καθώς ο κινητήρας λειτουργεί σε υψηλή ταχύτητα ή άνοδο, 
η θερμοκρασία της κεφαλής θα αυξηθεί γρήγορα. 
 Η θερμοκρασία αυτή παρέχει μία ένδειξη καλής λειτουργίας 
του μηχανισμού καύσης. Ακόμα και με τη σωστή ρύθμιση του μείγματος, 
όταν ''φτωχείνετε'' θα χρησιμοποιήσετε αυτό το όργανο σε συνδυασμό
με τους μετρητές ροής καυσίμου, αν υπάρχει και πάλι από την άποψη της λειτουργίας.
 Η ανάγκη να ανοίξουν τα πτερύγια καλύμματος μπορεί επίσης να ακολουθηθεί λόγω 
ενδείξεων στο μανόμετρο CHT. Οι αισθητήρες θερμοκρασίας CHT εγκαθίστανται κανονικά 
στον πιο ζεστό κύλινδρο, όμως στους περισσότερους σύγχρονους κινητήρες έχουμε 
αισθητήρες CHT εγκατεστημένους σε όλους τους κυλίνδρους και έχουμε την ένδειξη 
για τη θερμοκρασία CHT για όλους τους κυλίνδρους, η οποία είναι πολύ σημαντική
από την άποψη της ψύξης, καθώς μπορούν να καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό την απόδοση 
του κινητήρα. Όπως προαναφέρθηκε οι ιδανικότερες θέσεις μέτρησης είναι στην εισαγωγή 
του αέρα, δηλαδή στον αέρα που εισέρχεται στο τμήμα του στροβίλου (TITsystem)
και στον αέρα εξαγωγής του κινητήρα (EGT system). 
 Αυτό το όργανο είναι διαβαθμισμένο σε βαθμούς Κελσίου ή Φαρενάιτ και συνήθως 
υπάρχει κωδικός χρώματος με πράσινο τόξο υποδεικνύει το κανονικό εύρος λειτουργίας
ενώ μια κόκκινη γραμμή στο όργανο δείχνει τη μέγιστη επιτρεπτή θερμοκρασία κινητήρα. 
Ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή όσον αφορά τη συνιστώμενη θερμοκρασία 
εξόδου καυσαερίων, μπορεί ο χειριστής να λειτουργήσει τον κινητήρα στον οικονομικότερο
λόγο καυσίμου-αέρα, αποφεύγοντας υπερθερμάνσεις ή προανάφλεξη. 
Υψηλές θερμοκρασίες κατά την πτήση πρέπει να αναφέρονται στους τεχνικούς 
συντήρησης για διορθωτικές ενέργειες.  

 
 



 Ο δείκτης πίεσης και θερμοκρασίας λαδιού δίνει μια έμμεση 
αλλά καθυστερημένη ένδειξη λειτουργίας του μηχανισμού καύσης
και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό
της θερμοκρασίας του κινητήρα εάν αυτό είναι το μόνο
διαθέσιμο μέσο.
 Υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας στα αεροσκάφη 
που δεν είναι εξοπλισμένα με πτερύγια, οι υψηλές θερμοκρασίες 
του κινητήρα μπορούν να μειωθούν αυξάνοντας την ταχύτητα,
εμπλουτίζοντας το μείγμα ή μειώνοντας την ισχύ. Οποιαδήποτε από αυτές τις διαδικασίες 
βοηθά στη μείωση της θερμοκρασίας του κινητήρα. 
 Σε αεροπλάνα με πτερύγια, χρησιμοποιήστε τις θέσεις ''άνοιγμα κλείσιμο'' για να ελέγξετε 
τη θερμοκρασία.

 Αυτό που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας πάντα είναι η συνήθης φράση σε όλες τις 
λίστες ελέγχου ''check list'',
   "  C  owl flaps''  : Ρυθμίστε όπως είναι απαραίτητο για τις κατάλληλες θερμοκρασίες του 
κινητήρα.


