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Persinformatie

De oplossing voor problemen met massacontact

Problemen met massacontact behoren in de lucht- en ruimtevaarttech-
niek tot de hoogste uitvalrisico’s en hun gevolgen kunnen dramatische 
proporties aannemen. Door de juiste installatie en onderhoud van de 
massacontactpunten dalen deze risico’s aanzienlijk

De veilige werking van elektronische apparatuur en componenten in vlieg-
tuigen is elementair. Vliegcontrole- en managementsystemen, zoals bijv. de 
automatische piloot, het vlucht managementsysteem, communicatie- en na-
vigatiesystemen moeten storingsvrij functioneren.

Naast de totaaluitval van systemen of losse componenten is een probleem 
met massacontact een van de grootste gevaren voor de elektronische be-
diening. Problemen met massacontact kunnen tot foutieve metingen tot 
aan een complete uitval van het betreffende onderdeel leiden. Daarom zijn 
de installatie en het onderhoud van massacontactpunten, dat betekent de 
punten, waaraan de apparaten en installaties met het nulpotentiaal van het 
vliegtuig verbonden worden, bijzonder belangrijk. Ook het feit, dat belang-
rijke systemen over meerdere massacontactpunten beschikken, toont welk 
gevaar er van massacontactproblemen uitgaat.

Massacontactpunten zijn de punten op een geleidend lichaam waaraan de 
nulpotentiaal is toegewezen. Het vertegenwoordigt het referentiepotentieel 
voor alle signaal- en bedrijfsspanningen. Technisch gezien moet een massa-
contactpunt daarom over een zo hoog mogelijke geleidbaarheid beschikken. 
Het moet gelijkmatig gevormd zijn en een vlak oppervlak hebben om een 
zo groot mogelijk contact met de aansluiting op het betreffende systeem te 
garanderen.
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Foto 1

Duidelijk zichtbaar in de verge-
lijking: de verzinkboor verkrijgt een 
cirkelvormig massacontactpunt 
met een hoge oppervlaktekwa-
liteit. In plaats van stof laat hij 
spanen achter.
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Massacontactpunten in vliegtuigen worden normaal gesproken met bors-
tels gemaakt, omdat meestal een coating of verf op het gewenste punt ver-
wijderd, de oppervlakte glad gemaakt en de geleidbaarheid verhoogd moet 
worden. De bewerking met borstels wordt echter steeds meer verwisseld 
door het wezenlijk efficiëntere en technisch werkzame procedé van het ver-
zinken. Daarvoor wordt een vlakke verzinkboor  in de nominale diameter op 
de aanwezige boring gezet en - geleid door de boring - een verzonken cirkel 
van minder dan een tiende millimeter verkregen. Dit proces gaat zeer snel en 
heeft daardoor het voordeel, dat bij de bewerking spanen ontstaan en geen 
stof. Als machines zijn de handige accu-slijpmachines met een krommings-
radius  van 45 resp. 90° zeer geschikt. Ook afzuigingen kunnen daarmee ge-
combineerd worden.

Bekende vliegtuigfabrikanten hebben hun bewerkingsvoorschriften voor 
massacontactpunten reeds dusdanig gewijzigd, dat deze slechts alleen 
met zogenoemde massaverzinkboren bewerkt mogen worden; ook tegen 
de achtergrond van de geactualiseerde REACH-verordening, die stelt dat  
toxische stoffen, die tijdens de bewerking van aluminium, gelakte en anders 
behandelde oppervlakken ontstaan, moeten worden geminimaliseerd en af-
gezogen.

Daarbij komt, dat massacontact-verzinkboren niet alleen technisch het be-
tere resultaat leveren, maar ook gezien uit economische gezichtspunten tot 
een halvering van de gereedschapskosten en een duidelijke vermindering 
van de bewerkingsduur leiden.

Leidend in de ontwikkeling en productie van massacontact-verzinkboren is 
sinds vele jaren de producent van gereedschappen voor de oppervlaktebe-
werking, PFERD gereedschappen, uit Marienheide, die deze technologie ont-
wikkeld heeft en voor de branche Aerospace een wereldwijd Key Account 
Management tot stand gebracht heeft.

Over PFERD-Aerospace:

Het wereldwijde netwerk Key Account Management PFERD-Aerospace 
houdt zich al meer dan 20 jaren intensief bezig met de vereisten van de lucht- 
en ruimtevaarttechniek aan gereedschappen voor de oppervlaktebewerking 
en voor het doorslijpen. De oplossingen van PFERD worden in de afdelingen 
Engine, Component, Line, Airframe en Modification met succes gebruikt. Het 
Key Account Team is met de focus op probleemoplossing, efficiency, proces-
optimalisering en ergonomie bezig en wereldwijd inzetbaar.
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Over PFERD:

August Rüggeberg GmbH & Co. KG - PFERD-gereedschappen (www.pferd.
com) is een van de leidende fabrikanten van gereedschappen voor de op-
pervlaktebewerking en voor het doorslijpen van metalen. Het familiebedrijf 
uit Marienheide met meer dan 200 jaar traditie produceert zijn producten 
in 8 productievestigingen en biedt momenteel een systeemprogramma aan, 
dat meer dan 9.000 gereedschappen omvat. 1.950 medewerkers in 26 doch-
terondernemingen wereldwijd waarborgen een aanwezigheid op de markt, 
die voor een optimaal advies en belevering ideaal is.

Foto‘s: 
 

Foto 2

Veiliger en efficiënter -  
de massacontact-verzinkboren  
van PFERD.
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Foto 3
Geborsteld ten opzichte van 
verzonken: niet alleen de betere 
oppervlaktekwaliteit is duidelijk 
te zien, maar ook de nauwkeurige 
centrering van de massacontact-
punten rond de boring.
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Foto 4
De machine voor de massacontact-
verzinkboor: handig, compact en 
met een krommingsradius naar 
keuze van 90° (afgebeeld) of 45°.
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Foto 5
Geschikt voor machines: afzuiging, 
die de spanen reeds tijdens het 
verzinken opneemt.
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