
De 737 NGX Starting up the engines
In deze aflevering gaan we de mo-
toren van de Boeing 737 bekijken
gevolgd door de volledige start up
routine. De 737 heeft drie straalmo-
toren. Voordat je tevergeefs de
vleugels af gaat zoeken naar deze
moeilijk te vinden derde motor; die
aanvullende energievoorziening kan
gevonden worden in de staart van
het vliegtuig in de vorm van een
auxiliary power unit (APU). Daar-
naast zit op elke vleugel de welbe-
kende CFM56 turbofan gemaakt in
een joint venture door de Franse
aerospace maatschappij SNECMA en
General Electric.

De CFM56

Terwijl veel vliegtuigen een keuze bie-
den in motoren, bijvoorbeeld motoren
vervaardigd door Rolls Royce, Pratt en
Whitney en General Electric, wordt de
737 Next Generation alleen maar uitge-
rust met de CFM56. De eerste versies
van de Boeing 737 waren uitgerust met
Pratt en Whitney JT8D motoren herken-
baar aan de lange torpedovormige
bouw. De JT8D bleek echter lawaaiig en
inefficiënt te zijn volgens de huidige
maatstaven. In feite staat van de Boeing
chiefs genoteerd dat zij alleen het suc-
ces van de 737 voor de toekomst kon-
den garanderen door de overstap naar

de CFM56 in de 1980s. Omdat de vleu-
gels van de 737 tamelijk laag bij de
grond zijn moest deze motor worden
aangepast om niet de grond te raken.
Aan de buitenkant kan dit makkelijk
worden herkend door de afgeplatte
vorm van de onderkant van de behui-
zing terwijl binnenin onderdelen zoals
gearing (overbrengingen?) Anders wer-
den geplaatst om weer in de nieuwe
behuizing te kunnen passen.

De 737 Next Generation serie heeft de
nieuwste update ingebouwd gekregen,
de CFM56-7 serie, die in zes versies
wordt geleverd met vermogens varië-
rend van 19.500lb tot 27.300lb. Net
zoals bij het kopen van een familie-auto

kun je de motoren kiezen die het beste
passen bij jouw behoeften, hoewel, net
zoals bij de familie-auto, hoe groter het
vermogen hoe hoger het brandstofver-
bruik. Dat betekent dat luchtvaartmaat-
schappijen zorgvuldig de condities
bekijken waaronder hun afzonderlijke
toestellen moeten vliegen voordat een
keuze wat de motoren betreft wordt
gemaakt. De krachtigste variant kan
zeker helpen je van de grond te krijgen
in tropische condities maar het brand-
stofverbruik daar tegenover kan zeker
de aantrekkelijkheid hiervan beperken.
Aan de andere kant, laag vermogen mo-
toren op de grootste 737-900 kan un-
derpowered blijken te zijn voor de eisen
van de maatschappij. Het  PMDG toestel

heeft een aantal motorvarianten overge-
nomen, waaronder de 22.000lb, 24.000
en 26.000lb CFM56. Veranderingen in
motorvermogen zijn volledig terug te
vinden in de prestaties van elk PMDG
model.

Dit artikel is een vertaling van het vijf-
de van tien artikelen over de PMDG
737 NGX van Jane Whittaker in de PC-
Pilot, het overbekende lijfblad voor
Flightsimmers. Na dit nummer dat gaat
over het het opstarten van de motoren
van de 737 NGX volgen nog: The Elec-
trical System (2 afleveringen), Hydrau-
lics, en een Demonstration Flight (2
afleveringen).
Het grotere plaatwerk ontbreekt in deze
vertaling omdat een tijdschrift gewoon
meer ruimte heeft. Wel opgenomen zijn
de afbeeldingen van panelen, FMC,
klokken, enz. maar deze zijn opnieuw
gemaakt. Dat was gewoon de betere
oplossing. Vijf afleveringen nog. Ik
hoop dat het gaat lukken. In elk geval
ben ik van kopij verzekerd.

Erik.

De motoren van de 737 worden normaal gesproken gestart tijdens de pushback



Introductie van de APU

Voordat we de motoren starten moeten
we eerst de APU nader bekijken. Norma-
le procedure is de motoren op te starten
aan de gate gebruik makend van de
APU. Het is mogelijk de motoren te star-
ten met behulp van pneumatische en
electrische ground power, en deze zijn
ook opgenomen in het PMDG-opties me-
nu, maar hier wordt in de praktijk wei-
nig gebruik van gemaakt behalve in het
geval van een APU-uitval. Deze ground
start komt later nog een keer aan bod.
De in de 737NGX-familie ingebouwde
APU is de Allied Signal APU, terwijl eer-
dere Boeing 737s gebruik maakten van
Garrett en Sundstrand apparatuur. Deze
verandering van APU fabrikant mag dan
een klein stukje toevallige informatie
lijken maar heeft invloed op de werking
van het vliegtuig. Naast het leveren van
luchtdruk en elektrische energie voor
het starten van de motoren op de grond
kan de APU ook gebruikt worden in ge-
val van een mankement in de lucht. De
Allied Signal APU is de enige Boeing 737
APU die tot een hoogte van 41.000ft
elektrische energie kan leveren. Net zo-
als andere 737 APUs kan hij gecombi-
neerd elektrische energie en luchtdruk
leveren tot een hoogte van 10.000ft en
enkel luchtdruk tot een hoogte van
17.000ft. Een ander belangrijk verschil
met een aantal eerdere Boeing 737 APU
typen is dat wanneer de motoren een-
maal opgestart zijn de APU onmiddellijk
uitgeschakeld kan worden, dankzij een
geautomatiseerde cooling down voorzie-
ning die ervoor zorgt dat het spin-down
proces met zo weinig mogelijk thermi-
sche schokken plaats vindt - een leuke
kleine voorziening, die ons als piloot de
bijkomende workload bespaart van het

moeten volgen van de temperatuurda-
ling van de APU voorafgaand aan het
uitschakelen.

De APU starten

Voorafgaande aan het starten moet je
zeker stellen dat de battery aan staat en
de standby power op AUTO staat door
de stand van de schakelaars op het
overhead panel te checken. Een cold
and dark configuratie is aanbevolen als
je aan deze oefening begint. Je moet
ook de pompschakelaar van de linker
brandstoftank aan zetten. Het is moge-
lijk de APU te laten draaien met de
brandstofpompen uit, gebruik makend
van de zwaartekracht maar een normaal
gebruik van de pomp zal de levensduur
van de unit verlengen. Met de battery en
de fuel aan kan de APU gestart worden
door de startschakelaar even naar de
stand START te drukken en weer los te
laten, waarna deze automatisch terug-
springt in de ON positie. Het wordt je
vergeven als je denkt dat de meest logi-
sche plek om het startproces te volgen
op de electronische schermen zou zijn,
maar de status van de APU wordt weer-
gegeven door een EGT (Exhaust Gas

Temperature) klok, direct in de omge-
ving van de startschakelaar. Deze analo-
ge klok met wijzer werd gehandhaafd in
de NG series om redenen van uitwissel-
baarheid en gewenning aan oudere ver-

Voor de start van de motoren laten de displays voor de motoren niets
zien. Hier zijn de motor- en systeemgegevens verdeeld weergegeven
over het onder- en bovenscherm. Dat kan je instellen op pagina 7/9
van de aircraft>displays pagina in de FMC. Zie rechtsboven.

Hier zien we twee goed opgestarte motoren met alle EICAS (Engine
Indicating and Crew Alerting  System) gegevens in de juiste stand.
De weergave is hier gecombineerd op één scherm.

Kijk ook even hier:
http://www.precisionmanuals.com/pa
ges/product/ngx.html   en hier:
http://www.pcpilot.net/view_article.a
sp?ID=7317

De pompschakelaar van de
linker brandstoftank moet
aan staan.
De battery moet aan staan
en de standby power op
AUTO. Als de twee klepjes
gesloten zijn staan de scha-
kelaars automatisch in de
juiste stand.
Druk de schakelaar naar
START. Hij veert weer te-
rug, de APU is gestart. Nu
doorverbinden. Beide scha-
kelaars naar beneden druk-
ken ze veren weer terug.

http://www.precisionmanuals.com/pages/product/ngx.html
http://www.precisionmanuals.com/pages/product/ngx.html
http://www.pcpilot.net/view_article.asp?ID=7317
http://www.pcpilot.net/view_article.asp?ID=7317


sies. Als het opstarten vordert voert de
APU een zelftest uit en kort daarna zie je
de wijzer van de EGT naar een piekuit-
slag gaan om daarna weer terug te val-
len als de unit zich settelt op een
standaard bedrijfstemperatuur. De APU
kan dan gebruikt worden om de electri-
sche energie aan het toestel te leveren.
Het APU GEN OFF BUS lampje zal oplich-
ten om aan te geven dat electrical po-
wer beschikbaar is maar op dat moment
nog niet gebruikt wordt. Klik beide APU
GEN schakelaars meteen onder het
lampje naar beneden om de APU aan de
electrical bus te verbinden. Alle electrici-
teit voor de machine wordt nu door de
APU geleverd.

Wat nu overblijft voor de APU is lucht-
druk te leveren voor de airco en het
starten van de motoren. Maar, Allied
Signal adviseert dat de bemanning drie
minuten wacht voordat ze de APU gaan
gebruiken voor het leveren van pers-
lucht. Hierdoor kan de temperatuur van
het turbinewiel zich stabiliseren hetgeen
beter is voor de levensduur indien pers-
lucht gevraagd wordt. Ga na die drie
minuten naar het meest rechtse deel
van het voorste overhead panel naar de
airconditioning sector. Beide packs moe-
ten aan staan (in de auto positie), de
isolation valve (klep) moeten op auto
staan en de engine bleeds op off. De
APU bleed schakelaar moet op ON. Het
is van het grootste belang dat de engine
bleeds uit staan in elk geval dat APU
lucht wordt gebruikt. Als zowel engine
perslucht als perslucht van de APU hun
weg vinden in het pneumatische spruit-
stuk dan zal een DUAL BLEED waarschu-
wing oplichten waarop onmiddellijke
reactie van de bemanning moet volgen
om overload van het pneumatische sy-
steem te voorkomen. Wanneer we de
perslucht van de APU niet meer nodig
hebben moet het losgekoppeld worden
voordat engine perslucht wordt toege-
staan het pneumatische systeem aan te
drijven. De gouden vuistregel is je de

APU kunt gebruiken voor perslucht of de
perslucht van beide motoren maar nooit
beide tegelijk behalve in het geval van
een specifiek engine bleed disfunctione-
ren.

De packs

De packs krijgen nu allebei luchttoevoer
van de APU. De packs leveren aircondi-
tioning en perslucht voor de drukcabine
en zijn dus van vitaal belang voor een
veilige vlucht. Zoals op het overhead
panel te zien is worden de beide packs
op dit moment gevoed met lucht van de
APU. Omschakelen van de Isolation
Switch laat zien dat dan alleen één pack
door de APU wordt gevoed. Eén pack
kan de volledige airconditioning en druk-
cabine vereisten leveren. Je kunt je af-
vrageen waarom we niet maar één pack
aan de APU koppelen. Dit zou toch de
workload voor de APU verminderen?
Maar niets is wat het lijkt. Slechts één
pack gekoppeld laat de APU veel harder
werken zonder dat het tweede pack als
partner erbij wordt gezet. Want de APU
moet bij slechts één pack de druk in het

spruitstuk aanzienlijk verhogen om tot
hetzelfde resultaat te komen. En dit leidt
tot een hogere bedrijfstemperatuur in de
APU en een verhoogd brandstofverbruik.

PMDG - aandacht voor detail

Als je je steeds loopt te verbazen over
de aandacht voor detail bij PMDG pro-
beer dan deze eens: Je kunt zien dat bij
een dual pack configuration de werk-
temperatuur van de APU rond de 380
graden zal zijn. Schakel een van de
packs uit en laat zijn partner solo de
perslucht leveren. Je zult zien dat de
temperatuur van de APU in korte tijd
stijgt tot boven de 400 graden! Als je
werkelijk geduldig bent en het brand-
stofverbruik gaat volgen kun je ook
vaststellen dat het brandstofverbruik
toeneemt als je dit een paar minuten
volgt. Dit is dus volledig gelijk aan het
echte vliegtuig, waarmee wordt aange-
toond dat het onwenselijk is slechts een
van de twee packs in te schakelen. Het
laat ook duidelijk zien hoe realistisch de
simulatie is.

En dit is de inleiding tot een discussie
over de packs voor de start van de mo-
toren. Veel flightsimmers vragen of de
packs aan moeten staan bij take-off. Er
zijn maatschappijen die de departure
vliegen met beide packs op OFF totdat
de klim gestabiliseerd is om daarna pas
de cabinedruk en airconditioning in te
schakelen. Anderen schakelen de packs
in na het starten van de motoren en
gebruiken dan engine bleed en behou-
den deze configuratie gedurende de to-
tale vlucht. Een derde mogelijkheid kom
je ook tegen bij sommige luchtvaart-
maatschappijen. Zij laten de APU bleed
aan na motorstart teneinde perslucht te
leveren tijdens de klim voordat wordt
overgegaan op engine bleed. Wat is de
oorzaak van al deze variaties? In veel
gevallen is dit terug te leiden tot een
afname in performance van het toestel.
De 737 laten draaien op bijzonder hete

vliegvelden heeft een aanzienlijke terug-
gang in prestatie tot gevolg. De presta-
ties lopen verder terug door het
verspreiden van de beschikbare pers-
luchtdruk in het spruitstuk resulterend in
een verder teruglopen van kracht. Wan-
neer de eisen aan beschikbare thrust er
werkelijk toe doen heeft het zin een
packs off departure toe te passen. Het
andere alternatief, de APU gekoppeld
aan de packs, voorziet wel in een wer-
kende airconditioning en opbouw van
druk in de cabine maar dit ten koste van
een hoger verbruik van de APU. Over
vele duizenden departures elk jaar zul-
len de steeds kleine hoeveelheden extra
brandstof bij de procedure voor een
luchtvaartmaatschappij cumulatief toch
een aanzienlijke extra kostenpost ople-
veren.

Andere maatschappijen vermijden een
vertrek met de packs off om even goede
redenen. Het laatste wat passagiers
wensen voor hun comfort is te zitten in
een hete zweterige cabine omdat de
airconditioning is uitgeschakeld om over
meer thrust te beschikken. Deze manier
van opstijgen kan ook leiden tot meer
oorproblemen als in een later stadium
de cabinedruk wordt opgebouwd doordat
de packs pas op 1500ft AGL (Above
Ground Level) worden aangezet. Daar-
om wordt tegenwoordig bij veel maat-
schappijen deze manier ingeruild voor
de ‘APU to pack’ methode. Deze manier
is zeker aan te bevelen bij een departu-
re onder tropische omstandigheden
waar prestatie van de motoren een be-
langrijk punt is. Er zijn ook andere
maatschappijen die er voor kiezen om
dit punt geheel te vermijden door limie-
ten te stellen aan het take-off gewicht
als de buitentemperatuur hoog is. Onder
normale omstandigheden is het juist om
beide packs aan te hebben bij vertrek en
dat ze gekoppeld zijn aan engine bleed
ook al gaat dat ten koste van een verlies
in kracht, tenzij je werkelijk extreme
hitte meemaakt op een korte landings-



baan of in het geval je alternatieve pro-
cedures wilt oefenen.

Klaar voor het starten van de motoren

We zijn nu klaar om de motoren te star-
ten. Een snelle blik op de EICAS (Engine
Instrument And Crew Alerting System)
schermen in het midden van de cockpit
laat zien dat alle klokken blanco zijn of
een waarde van -0- aangeven. Afhanke-
lijk van de weergave die je hebt geko-

zen kunnen alle motorgegevens op één
scherm worden weergegeven; als alter-
natief kan het lagere centrale paneel
worden gebruikt om de gegevens over
twee schermen te verdelen. Dit is geheel
je eigen voorkeur en verschillende
maatschappijen kiezen ook verschillende
configuraties. Waar het om gaat is dat je
blanco uitlezingen ziet.

We starten de motoren in de volgorde
motor 2 en daarna motor 1. Veel maat-
schappijen houden deze volgorde aan,
dus eerst de motor aan stuurboord (2),
rechts van de cockpit. Als de machine
geparkeerd staat aan de gate is de
‘slurf’ altijd aan de linkerkant, dus het
starten van de rechtermotor tijdens de
pushback eerst vermindert het risico om
de jetway aan de linkerkant te beschadi-

gen. Het starten van de motor is iets
gecompliceerder dan in de grote jongens
van Boeing. In die machines wordt de
starter aangezet en wordt de brandstof
voor de motor vrijgegeven. Computers
die de juiste volgorde bewaken zorgen
voor het juiste verloop van dit proces
vanaf het aanzetten van de starter. In
de 737 zijn de dingen anders. We moe-
ten er eerst zeker van zijn dat de hoofd-
turbine (main core) voldoende op toeren
is voordat we de brandstoftoevoer hand-
matig aanzetten.

Het ontstekingssysteem

Op het voorste overhead panel zie je
tussen de twee ENGINE START schake-
laars de IGNITION schakelaar met de
posities L, BOTH en R. De 737 heeft
twee onstekingsvoorzieningen en heeft
dus een overcapaciteit op dit punt. De
meeste maatschappijen hanteren een
rotatiesysteem waarbij per vlucht de
schakelaar van 1 naar 2 en andersom
wordt omgezet, om zo een gelijkmatige
slijtage op beide systemen te hebben. Je
kunt nu de startschakelaar van motor 2
naar de positie GRD (ground) draaien
hetgeen zoveel betekent als een start op
de grond. Maar… schakel eerst beide
packs naar OFF om zo alle perslucht van
de APU voor de motorstart te gebruiken.
De packs gaan dus tijdens de start tijde-
lijk uit.

Vanaf nu moet je het toerental van de
main core op de klok N2 goed in de ga-
ten houden. Als N2 25% bereikt ga dan
door en voer brandstof toe door de FUEL
CUT-OFF hendel voor nummer 2 motor
(te vinden op het throttle quadrant) van

CUT-OFF naar IDLE te zetten. Het is
belangrijk om te wachten totdat de
hoofdturbine voldoende op toeren is,
anders zou je wel eens met een in de
soep gedraaide motor kunnen komen te
zitten. Nu moet je N1 rotatie in de gaten
houden en checken of de EGT (Exhaust

Gas Temperature) oploopt. De start-
schakelaar op het overhead panel gaat
weer automatisch terug naar de begin-
stand als de engine starter klep sluit en
nu hoor je een een nette motorstart te
zien. Als je ergens in rood weergegeven
signalen ziet moet je snel de motorstart
beëindigen door de brandstoftoevoer
terug op IDLE te zetten, de starschake-
laar terug te zetten en op zoek te gaan
naar een monteur. Dit proces kan je
herhalen voor motor 1 op precies dezelf-
de manier met gebruikmaking van de
nummer 1 startschakelaar en fuel cut-
off hendel.

Configuratie na de start

Met beide motoren nu draaiend en sta-
biel op toeren kan de APU bleed worden
losgekoppeld en beide engine bleeds
kunnen worden ingeschakeld. De beide
packs kunnen weer op AUTO gezet wor-
den zodat airconditioning en opbouw
van de cabinedruk verzekerd zijn. Beide
motoren kunnen nu ook de electrische
voorzieningen leveren. GEN1 en GEN2
kunnen naar ON worden omgezet waar-
door de GEN OFF BUS lichtjes tot leven
komen. Op dit moment leveren beide
motoren de electrische en pneumatische
voorziening en de APU is niet langer
meer nodig. De APU kan naar OFF gezet
worden. Je zult zien dat er geen onmid-
dellijke terugval in toerental van de APU
is omdat het eerder genoemde automa-
tic shutdown systeem nauwgezet dit
proces begeleidt.

Het veilig opstarten van beide moto-
ren vanaf cold and dark is nu rond.
In de volgende aflevering gaan we
door met het verder ontdekken van
het overhead panel van de 737NGX.


