
We zouden naar Fairbanks Int. vliegen maar het wordt Juneau



Waar waren we gebleven? We ston-
den op de holding van baan 11 van
Sitka (PASI) en namen de checklist
nog even door. En dan even over de
VFR-kaarten vooral van Noord Ame-
rika. Die kaarten lijden in zo een tijd-
schriftje als dit altijd een onderge-
schoven bestaan want er is maar één
manier om kaarten te bekijken: vol-
ledig uitgevouwen op de eettafel.
Eten kan die dag wel met het bordje
op schoot. Ik ben gek op kaarten
vandaar dit keer maar eens even een
uitspatting. Ja maar, dit zijn de kaar-
ten van Juneau (PAJN) en we gingen
naar Fairbanks? Maar Air Traffic Con-
trol  besluit in zijn wijsheid, als we al
een tijdje op weg zijn, dat wij moe-
ten uitwijken naar Juneau: zware on-
weersbuien en die hadden wij ook al
gezien.

De approach op Juneau is een be-
hoorlijk steile. Je dient je power, flaps
en landingsgestel dus goed af te stel-
len bij de approach, kijk maar op de
volgende pagina. Twee waypoints zijn
voor ons belangrijk bij de nadering:
LYNNS en BARLO met opgegeven
hoogtes en daarna een offset landing
op baan 08. Maar eerst het vertrek
van SITKA.
Hier rechts een klein stukje checklist
voor het laatste gedeelte van de take-

off, ja aardig maar hiervóór zit een
belangrijker deel: het autofeather-sy-
steem. Wat is het? Dat de propeller-
bladen van een motor die is uitgeval-
len in vaanstand gaan staan, dus in
het verlengde van de langsstromende
lucht. En dat scheelt een dijk in lucht-
weerstand en dat is fijn als je bijvoor-
beeld in de stressvolle situatie van
een takeoff zit en je nog even niet
door hebt dat een motor is uitgeval-
len. Het autofeather systeem laat je
dat op een niet te negeren manier
weten. Als je dat tijdens de cruise of
de climb overkomt heb je wat meer
tijd om dat alles netjes te regelen.
Vandaar dat je ook een schakelaar
vindt waarmee je het systeem op ar-
med kunt zetten en weer van armed
af. De checklist zegt dan dat je tijdens
de takeoff en de landing de au-
tofeather op armed zet maar bij de
cruise hem weer uitzet. Oh ja, waar-
om moet hij tijdens de cruise uit? Eh,
weet ik niet eigenlijk. Maar hierover
straks meer. Het autofeather-systeem
geeft automatisch tegenroer om het
scheeftrekken te compenseren. Dat
kan je zo niet testen want daarvoor
moeten eerst de motoren behoorlijk
op toeren zijn (92% N1). Natuurlijk
kan je met je voeten stevig op de rem
de power hendels omhoog brengen

maar dat is een pittig gebeuren en
het kan ook ten koste gaan van de
vullingen in je kiezen. Vandaar de
knop RUDDER BOOST die op de mid-
denconsole zit vlak boven de instel-
ling van de cabinehoogte. Als je die
aanzet en dan je power hendels apart

naar voren brengt zie je dat de peda-
len van de rudder afzonderlijk gaan
bewegen. Dat wil zeggen als je mid-
den in een takeoff met een uitgeval-
len motor komt te zitten er automa-
tisch met de rudder wordt gecompen-
seerd voor het zijwaarts wegdraaien.
Een mooie voorziening die bij Flight1
ook echt werkt. Na de test zet je rud-
der boost weer uit en vlak voor de
takeoff gaat autofeather aan. Ik ben
eens langs gegaan bij de experts, niet
moeilijk tegenwoordig met Google,
waarom de autofeather weer uitge-
schakeld moet worden als je in de
climb zit. Nou, dat is helemaal niet
nodig. Waarschijnlijk vinden fabrikan-
ten het mooi als je eenmaal correct in
je vlucht zit dat er dan geen waar-
schuwingslampjes meer branden

King Air B200 - take-off, climb, cruise - deel 5
BEFORE TAKEOFF (FINAL ITEMS)
1. Bleed Air Valves – OPEN
2. Annunciator Lights – EXTINGUIS-
HED or considered
3. Transponder – CHECKED
4. Ice Protection – AS REQUIRED
5. Engine Auto-ignition – AS RE-
QUIRED
6. PFD Attitude and Heading – NOR-
MAL
7. GPS Position – VALID, ‘LOI’ NOT
ANNUNCIATED on HSI
8. Standby Attitude Indicator – ERECT
and NORMAL, Fail Flag not in view

ON TAKEOFF ROLL
1. [AUTOFEATHER] Annunciators –
ILLUMINATED
2. [IGNITION ON] Annunciators – EX-
TINGUISHED
3. Verify correspondence of PFD air-
speed display and standby airspeed

TAKEOFF
- Rotate at 94 KIAS
- Monitor ITT and engine torque. In-
creasing airspeed will cause torque
and ITT to increase.

CLIMB
1. Landing Gear – UP
2. Flaps – UP
3. Yaw Damp – ON
4. Climb Power – SET (Observe maxi-
mum ITT, torque, and N1 rpm limits.)

5. Propeller – 1800 RPM
6. Propeller Synchrophaser – ON
7. Autofeather – OFF
8. Engine Instruments – MONITOR

9. Taxi and Landing Lights – OFF
10. Cabin Sign – AS REQUIRED
11. Cabin Pressurization – CHECK

12. Aft Blower – OFF





want die blijven wel aan met het sy-
steem ingeschakeld. Nou en? Als je
het nu echt helemaal precies wilt we-
ten hoe dat zit met het autofeather-
systeem ga dan even naar:
http://www.kingairmaga
zine.com/article/autofeather-review/
maar ik zeg erbij dit is heavy stuff.

Voor ons hebben de autofeather-
lampjes op het annunciator panel nog
een tweede functie: voor de takeoff
gaan de power hendels rustig naar
voren tot je de autofeatherlampjes
ziet oplichten. Dan staat de N1 op 90-
92% en dat is precies de setting voor
de takeoff. Maar misschien kunnen
we het beter nog even op een rijtje
zetten de takeoff. Het meeste is al
behandeld in de afleveringen 3 ‘alle-
maal knopjes’.

Dit wordt een zogenaamde left seat
IFR departure van baan 11. Takeoff
power gaat op 1900 ft-lbs torque
(tweede klokken in de rij). Flaps gaan
op de stand approach (eerste stand,

er zijn er maar twee), Vr is 96 knopen
en Vyse (best rate of climb speed met
één motor, je mag het als V2 be-
schouwen) is 121 knopen. De rode lijn
op de ITT-klokken (bovenste) is 830
maar als standaard om overmatige
slijtage te voorkomen houden wij die
beneden 790. We zitten hier in het
hoge noorden en het is niet waar-
schijnlijk dat we ook maar enigszins in
de buurt van deze temperatuur ko-
men. Als we eenmaal in de lucht zijn
richten we ons op de flight director 8°
nose up pitch die we in werking heb-
ben gesteld met de TOGA knop op de
linker thrust hendel en laten het
vliegtuig versnellen totdat we boven

de 400 voet AGL zijn. We willen dan
tenminste die snelheid van 121 kno-
pen van de Vyse halen. Prima als het
sneller gaat. Boven de 400 voet ma-
ken we in de klim een bocht naar een
heading van 223° en als we eenmaal
op die koers zitten gaan de flaps om-
hoog. Als een van de motoren uitvalt
zal je geen moeite hebben dit te her-
kennen omdat, nu je autofeather
hebt aan staan je meteen voelt dat de
stand van de pedalen verandert door
de autofeather. En dan is het beslist
verstandig om je meters te checken
op lage torque en lage ITT en lage N1.
Pas als je het zeker weet ga je naar de
condition levers (de rechter twee
hendels) en schuift er eentje naar be-
neden: right engine failure, right con-
dition lever en andersom. Het is wel
eens fout gegaan hiermee. Er komen
zo nu en dan grote zwermen vogels
voor bij Sitka vandaar deze uitgebrei-
de uitleg.

Maar we staan nog aan het begin van
de baan. De bleed air kleppen moe-
ten open, de lampjes op het annunci-
ator panel moeten allemaal uit zijn,
dan transponder, ice protection en
engine auto-ignition (automatische
motorenstart), autofeather aan. Be-
denk dat je hier in Alaska zit en je er
bijna zeker van kunt zijn dat je in ijs-
omstandigheden terecht kan komen.
Er zijn vijftien (!) schakelaars voor de
verschillende ice protection voorzie-

ningen dus is het slim om zaken te
vereenvoudigen en vast de voorzie-
ningen die geen invloed hebben op
het vermogen van het vliegtuig aan te
zetten: fuel vent heat, prop heat (AU-
TO), windshield anti-ice, left and right
pitot heat, stall warning heat, en left
and right engine auto ignition. Op die
manier hoeven we alleen nog maar
de engine anti-ice in te schakelen en
de surface de-ice indien nodig.

Landingslichten en strobes gaan aan,
heading bug gelijkstellen aan de hea-
ding van de baan, eerste hoogtelimiet
ingebracht (door ATC opgegeven). Bij
de staande start brengen we de po-
wer hendels rustig en vooral gelijk
naar voren totdat de autofeather
lampjes oplichten, dan nog een klein
stukje verder om aan een PROP RPM
van 2000 te komen (derde klokken
van bovenaf). De IGNITION ON lamp-
jes zijn dan uitgegaan. N1 (vierde
klokken) zal dan in de lage 90 zitten
en de torque in het begin tussen
1500-1600 ft-lbs. Op dit punt geko-
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men zegt men dat de propellers ‘on
de governors’ zijn wat betekent dat,
indien je de power hendels verder
naar voren duwt, de propeller RPM
constant zal blijven maar N1, torque
en ITT zullen alle drie stijgen.

Laat de remmen los, houd het vlieg-
tuig op de centerline met de rudder.
Kom niet boven de 2230 ft-lbs torque
en en laat ITT niet boven 790°C ko-
men. Als het vliegtuig versnelt zullen
torque en en ITT toenemen dus let
hierop.

Op 96 KIAS trek je de neus rustig om-
hoog naar 8° nose up wat door de

magenta flight director al wordt aan-
gegeven en laat je het vliegtuig zich-
zelf van de baan vliegen. Positive rate
of climb, gear up. Met je heading bug
als richtpunt blijf je op de runway
heading en gebruik je de hoogte van
de neus om de snelheid op 121 kno-
pen of meer te houden totdat je door
het punt van 420 voet hoogte zit (op
Sitka). Volg de flight director. Op 420
voet zet je de autopilot aan door op
AP te drukken op het AFCS paneel.

Selecteer de HDG modus en zet de
heading bug naar 223° waardoor het
mogelijk wordt de OBS track van 170°
op te pakken. Druk twee maal op de
VS-knop (bij de eerste keer kom je in
de PITCH modus, bij de tweede keer
in de VS modus) en wacht totdat de
vleugels level zijn voordat je de flaps
intrekt. De neus komt dan naar bene-
den waardoor je gaat versnellen. Op
ongeveer 160 KIAS gebruik je het
scrollwheel naast de VS-knop om de
verticale snelheid, je klimsnelheid, op
1800 per minuut te zetten. Druk dan
op de NAV knop zodat automatisch
de koers inbound naar BKA wordt ge-
volgd.

De klim

Check: landing gear up, flaps up, yaw
damp on, climb power set.

De climb power met de ice vanes
naar beneden zal iets boven 1900ft-
lbs zijn met iets boven de 91% N1,
met de ice vanes ingetrokken ligt die

boven de 2100 ft-lbs met dezelfde
waarde voor N1. Naarmate je verder
klimt moet je de power levers bijstel-
len om de torque op deze waarde te
houden doordat de lucht ijler wordt.
Schuif de prop levers (de middelste)
terug tot je op een waarde van 1800
RPM zit en synchroniseer de propel-
lers met de hand. Dat doe je met be-
hulp van dat  ‘diamantje’ op het
klokkenpaneel. Als het een vierkantje

in het midden
geworden is en
de zaak niet
meer verloopt is
het je gelukt.

Even proberen dan zie je het vanzelf.
Daarna kan je de prop sync schake-
laar omzetten om de synchronisatie
te handhaven. Als je de RPM wilt ver-
anderen moet je de prop sync uitzet-
ten en weer opnieuw beginnen. Tsja,
waarom zou je het propellertoerental
veranderen tijdens de cruise?

Blijf letten op de ITT als je klimt. De
omringende lucht wordt dunner en
dan loopt de temperatuur op. De
lucht die door de motoren gaat is
weliswaar ook een stuk kouder en
koelt dus beter maar niet voldoende
om dat warmer worden te voorko-
men. De ITT zal daarom stijgen.
En dan merk je ook dat je, wil je de
torque handhaven, je de power levers
een aantal keren verder omhoog
moet schuiven. Dat alles komt door

de ijler wordende lucht. De torque
moet dichtbij de rode lijn blijven, dat
is de manier om een turboprop te
vliegen. De krachtiger PT6A-52 moto-
ren van deze Blackhawk King Air kun-
nen het aan dat je tot 24 of 25
duizend voet tegen de rode lijn aan
blijft zitten. Niet erover heen natuur-
lijk. Houd de torque boven 1900 ft-lbs
als je anti-ice aan hebt of boven 2100
ft-lbs bij anti-ice uit. En houd het in
de gaten. Turbo props zijn prachtige
motoren maar ze kunnen smelten. En
houd ook icing in de gaten. Kijk regel-
matig naar buiten naar de voorkant
van de vleugels en zet de surface dei-
ce schakelaar aan elke keer als er zich
ijs vormt. Als je eenmaal boven de
wolken bent en in schone lucht kun-
nen de ice vanes gesloten worden (en
de engine anti-ice uit). Boven de
18.000 voet (Alaska dus de VS) ga je
over op standard pressure door op de
BARO-knop te drukken op de PFD.

Cruise

De techniek van de cruise power set-
ting vraagt om geduld. De eerste stap



is dat je het vliegtuig laat versnellen
na leveling off. Het is het beste dat je
wacht totdat de snelheid zich heeft
gestabiliseerd voordat je de power en
props terugzet naar cruise maar dat
kan soms resulteren in overspeed. Let
op je snelheid als je boven de 200
KIAS komt. Als hij dan nog stevig aan
het versnellen is breng dan de power
terug.
In het Flight1 Pilot’s Handbook dat bij
de King Air wordt geleverd vind je
achterin 23 pagina’s met tabellen

waarvan je de eerste keer denkt: Oh,
my God! Hier rechtsboven heb ik er
eentje weergegeven. Met die tabellen
bepaal je de correcte kruissnelheid
door eerst de gewenste RPM te kie-
zen en dan uit de tabel de correcte
instelling voor de torque te lezen.
Links onderin de Primary Flight Dis-
play (PFD) vind je OAT en ISA: OAT
-21°F en ISA -2°F. OAT is de Outside
Air Temperature en ISA is Internatio-
nal Standard Atmosphere. Die laatste
is lastig en ik heb geprobeerd hem te
begrijpen zodat ik het ook kan naver-
tellen. H’m. Niet gelukt. Maar uit de
grafiek kan je toch wel wat lezen: ten
eerste zie je dat de luchtdruk in de
eerste 10 km stijging zeer snel af-
neemt hetgeen we al wisten en ook
de temperatuur daalt sterk in die eer-
ste 10 km. Bij het bovenste plaatje
hier links zitten we op een kruishoog-
te van 22.000ft. Nu ga ik bladeren
door die 23 pagina’s tabellen tot ik
vind: Normal Cruise Power bij 1700
RPM (1700 is de standaardinstelling
voor de cruise) en ISA rond de 0°. Dat
is de tabel die je rechtsboven ziet. Op
22.000ft is de buitentemperatuur -
21°F ( de eerste kolom IOAT slaan we
over). Dan ga ik naar rechts en lees ik
voor torque per motor: 2230 en dat is
de instelling die ik te zien moet krij-
gen na een beetje verstellen van de
power levers. En dan zie je verder
naar rechts de IAS (Indicated Air-
speed) en TAS (True Airspeed) bij ver-

schillende beladingen. Laat ik het zo
uitdrukken. Indien er zich een schrij-
verd opwerpt die over deze materie
een boeiend en begrijpelijk stukje kan
maken, dan ruim ik  er meteen plaats
voor in.

Iets waarmee je bij de King Air altijd
rekening moet houden is ijsafzetting.
Als je de engine anti-ice aanzet check
dan dat de L ENG ANTI-ICE en R ENG
ANTI-ICE waarschuwingslampjes ook
inderdaad aangaan. Je zult een terug-
val in vermogen in torque ervaren en
een toename van de ITT waaruit blijkt
dat de anti-ice ook werkt. Je kunt er
nog wel iets aan doen, aan de power
instelling, maar dat binnen beperkte
grenzen. Het is niet anders. Je verliest
wat aan snelheid.

Maar zie je die wolken in de verte:
ijsvorming! Intussen heeft LifeMed
Alaska dispatch al contact met ons
opgenomen en geadviseerd om uit te
wijken naar Juneau want het ziet er
niet goed uit. En dat is voor de vol-
gende keer.

Erik.

Grotere stukken in dit artikel zijn een
rechtstreekse vertaling uit de tutorial
van van Kurt ‘Yoda’ Kalbfleisch:
http://libra ry.flight1.net/?p=4984
en http://li brary.flight1.net/?cat=32
en ik heb ook dankbaar gebruik ge-
maakt van de video’s van Froogle.

http://library.flight1.net/?p=4984
http://library.flight1.net/?cat=32

