
Airbus A320 deel 9 Rejected Take-off
Deel 9, Rejected Take-off, voorlopig
het laatste deel in de serie over de
Airbus A320. Bij voldoende baan-
lengte hoef je lang niet altijd re-
verse thrust te geven, maar dan
loopt de temperatuur van je rem-
men wel veel verder op. En ook de
banden hebben ervan de lijden. Tijd
om het eens beter te gaan bekijken.

We starten op runway 26 op Luton Air-
port en gaan kijken welke handelingen
we moeten verrichten om een rejected
take-off mogelijk te maken. Eerst even
een blik op onze mini-checklist in het
bovenste middenscherm. Een beetje
moeilijk te lezen hier maar het is ook de

bedoeling dat je zelf in de A320 gaat
zitten. Daar leer je van. De configuratie
voor de start is hier dus in orde. We
gaan gas geven en daarna het vliegtuig
op de baan tot stilstand brengen. Als je
even naar de Primary Flight Display kijkt

(de afbeelding rechtsboven) dan zie je
102kts staan op de speed tape en dat is
de V1-Speed. Je kunt die V-Speeds ook
nog even te voorschijn toveren als je in
de CDU op de knop PERF drukt kom je
op de TAKE-OFF pagina en dan zie je de

drie belangrijke V-Speeds: V1=102, V-
rotate=122 en V2=124. V1=102, dat
betekent dat we het vliegtuig nog tot
stilstand kunnen brengen als we onder
deze snelheid zitten. Daarna zal je de
problemen mee moeten nemen de lucht

in en dan naar een oplossing moeten
zoeken bijvoorbeeld terugkeren. Maar
we houden 90kts aan in dit geval omdat
de dingen snel gaan en onze reactietijd
een belangrijke rol speelt. We starten
met gereduceerd vermogen zoals dat
gebruikelijk is om brandstof te besparen
en slijtage tegen te gaan dus gaan de
throttles op FLEX en dan brengen we ze

bij 90kts snel op
IDLE. Het resultaat
is dat we hard
gaan afremmen
want we hebben de
autobrakes op



maximaal gezet en ook de spoilers op
ARMED. Als je dit een keer gedaan hebt
kom je tot de conclusie dat dit werkt. En
dit gaat allemaal automatisch alleen
door de throttles naar idle terug te bren-
gen. Ach, we gooien er nog even een
checklist tegenaan (hier rechts).

Oké, thrust levers naar de stand Flex,
het vliegtuig accelereert en bij 90knts
gaan de hendels snel naar idle en je
geeft RVERSE THRUST (F2 ingedrukt
houden) en dan gaan we kijken wat er
op de middelste schermen gebeurt. Je
ziet REV in de klokken komen en ook in
het auto-brake-schermpje komt er een
lampje bij, daar staat ON (geloof me).

En de spoilers
komen omhoog.
(Zie onderste
scherm). Bij 70
knopen (zo on-
geveer) zetten
we de thurst

hendels weer terug naar idle waarmee
de reverse thrust wordt opgeheven. Je
ziet ook nog even in het onderste

scherm AUTO BRK knipperen en daarna
heft hij zichzelf op: auto brakes uit. Dat
is fijn. Komt vaker voor bij airliners: Er
begint iets te knipperen en als we daar
niets aan doen dan geeft het betreffende
systeem de pijp aan Maarten. In dit ge-
val oké. En daarna taxiën we terug naar
het platform. Op het onderste ECAM-
scherm moet je de WHEEL-pagina selec-
teren want we willen de temperatuur
van de remmen checken. Die kan hoog
oplopen en dan moeten we er iets aan
doen. Je ziet twee maal 175°C en twee
maal 180°C, maar die temperatuur blijft
nog even stijgen. Dit alles valt nogal
mee want de reverse thrust heeft in dit
geval het grootste deel van de rem-
kracht geleverd. Dat wordt anders als
we het zonder reverse thrust doen.

En nu is het de after landing routine:
flaps omhoog, spoilers disarm, strobe
lights, landing lights, enz.
Dan gaan we de temperatuur van de

brakes vol-
gen. Als we
aan de her-
start gaan
beginnen
moet die
tempera-
tuur bene-
den de
150°C lig-

gen. Dat had je ook gecheckt voordat je
aan de eerste take-off begon. Als het
goed is.

In het bovenste ECAM-scherm is inmid-
dels weer de mini checklist verschenen
en je ziet dat je de AUTO BRK weer aan
moet zetten, de SPLRS weer aan moet
zetten en ook je FLAPS weer moet uit-
zetten. Allemaal overbekend inmiddels.
En de T.O. CONFIG TEST knop zit hier:

En dan is de temperatuur van de rem-
men ook netjes gedaald dus kunnen we



weer naar de baan voor een nieuwe ta-
ke-off. Als je goed gekeken hebt heb je
ook een krom groen lijntje boven een
van de cijfers gezien. Dat betekent dat
dat betreffende wiel nog het warmste
van alle vier is. Dat groene lijntje ver-
schijnt boven de 100°C. De brake fan
kan nu uit.

Nu zetten alles weer aan voor de nieuwe
take-off: landing lights, strobe lights,
enz. Throttles gaan naar 40%, we chec-
ken of de motoren synchroon lopen, dan
gaan de hendels naar FLEX. Bij 90kts
gaan de throttles weer op idle. We zien
de autobrake er automatisch inkomen,
de spoilers komen omhoog, we gebrui-
ken geen reverse thrust dit keer en dan
komt het toestel ook vrij snel tot stil-
stand dit keer alleen op de remmen en
op de spoilers. Dat lukt dus prima maar
de remmen worden een stuk warmer.
Die temperatuur stijgt nog een aantal
seconden nadat het vliegtuig is gestopt:

260°C is de hoogste temperatuur. Bij
300°C krijg je een waarschuwing op je
bovenste ECAM-scherm en ook op de
‘hoofdwaarschuwingsknop” recht voor
je. De fan van de brakes moet aan. En

ook op de knop van de auto brakes ver-
schijnt HOT. Zeg eens dat ze je niet ge-
waarschuwd hebben.

Dit artikel is nummer 9 en de laat-
ste in een reeks over de kleinere
Airbus. Alles wat hier staat gaat
ook op voor de kleinere 318/319 al
zullen de beladingsgewichten en
zo wel anders zijn. Het is geschre-
ven sterk leunend op de video’s
van Doofer911 die je hier kunt
vinden:
https://www.youtube.com/watch?v
=TRCbOc1QgSw

Warm aanbevolen deze video’s als
je de Engelse taal meester bent.

Erik.
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