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I.  INLEIDING 

A.  Pullmaflex 

Pullmaflex is een bedrijf dat in 1994 opgenomen 

werd in de bedrijfsgroep ‘Leggett & Platt 

Automotive Group’. Het bedrijf is gespecialiseerd 

in het ontwikkelen van veersystemen voor 

autozetels die verwerkt worden in zowel rug- als in 

het zitvlak.  

B.  Rechtmethodes 

Veersystemen in autozetels worden vervaardigd uit 

verenstaaldraad. Door deze te buigen en samen te 

binden, worden deze ‘matten’ gemaakt. Vooraleer 

deze draad te buigen, dient deze eerst gerecht te 

worden.  

Verenstaaldraad kan op twee verschillende 

manieren gerecht worden. Een veel voorkomende 

methode is het lineair rechten. Een tweede methode 

is het rotatief rechten.  

Bij het lineair rechten wordt met behulp van een 

rechter in het x - vlak en het y – vlak, de gebogen 

draad gerecht (Figuur 1). De rechters bestaan uit 

een reeks ingestelde wielen waarlangs de 

verenstaaldraad beweegt. Uiteindelijk wordt er per 

rechter maar met 3 wielen gerecht die op een 

bepaalde manier ingesteld zijn.  

 

Figuur 1: Lineair rechter 

                                                           
 

Bij rotatief rechten beweegt de draad zich voort 

doorheen een draaiende rotor (Figuur 2). In die 

rotor bevinden zich blokken die duwen tegen de 

verenstaaldraad. Door de ronddraaiende massa zal 

de verenstaaldraad gerecht worden. Door de 

rotorblokken meer of minder te laten inwerken op 

de verenstaaldraad, zal de draad al dan niet rechter 

zijn.  

 

Figuur 2: Rotatief rechter 

Naast de instellingen van de rechtwielen en de 

rotorblokken kunnen nog andere factoren een 

invloed hebben bij het rechten van de 

verenstaaldraad.  

 

II.  DOELSTELLINGEN 

Het doel van deze masterproef is tweeledig (Figuur 

3). Ten eerste dient een studie gemaakt te worden 

van deze twee manieren van rechten. Het tweede 

luik is het uitwerken van een conceptstudie om een 

rotatief rechter in het machinepark op te nemen. 

Hierbij wordt rekening gehouden met de resultaten 

uit de voorafgaande studie.  

In de studie van beide rechtmethoden wordt 

onderzocht welke instellingen, welke gevolgen 

hebben op het verkrijgen van een rechte draad. De 

gebruikte methode om dit te doen is design of 

experiments.  

De nadruk ligt op het verkrijgen van een perfecte 

rechte draad. Tijdens deze studie wordt ook de 
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treksterkte van de verenstaaldraad na het rechten 

onderzocht. 

 
Figuur 3: Flowchart Eindwerk 

III.  RESULTATEN 

Lineair rechten heeft op de treksterkte van de 

verenstaaldraad geen invloed. Schommelingen in de 

trekresultaten na het rechten, zijn te wijten aan de 

verenstaaldraad zelf. Bij rotatief rechten zal de 

opwarming van de verenstaaldraad zorgen voor een 

lichte daling in treksterkte. De oorzaak hiervan is de 

rotorsnelheid. De combinatie van een snelle 

rotorsnelheid, trage voedingssnelheid en een grote 

invloed van de rotorblokken op de verenstaaldraad, 

leidt tot een mogelijke draadbreuk. Dit dient ten 

sterkste vermeden te worden. Bij gewone productie 

is de treksterkte na het rechten nog voldoende voor 

verdere verwerking. 

Om de rechtheid op de meten, wordt de afwijking, h 

op figuur 4, tegenover een neutrale lijn gemeten. 

Om de lengte van de sample in rekening te brengen, 

wordt de afwijking omgerekend naar de straal R. 

Hoe groter de straal, hoe rechter de verenstaaldraad 

is. 

 

Figuur 4: Omrekening afwijking naar straal 

Een perfecte rechte draad kan bij beide 

rechtmethodes, elk op hun typische manier 

verkregen worden. Al is het wijzigen van de ene 

parameter beter dan een andere parameter.  

Figuur 5 geeft de Pareto Chart voor de rechtheid bij 

lineair rechten. Deze figuur toont aan dat enkel de 

positie van de rechtwielen significant is, deze 

instelling is de enige die van belang is om een 

rechte draad te verkrijgen.  

 

 Figuur 5: Pareto Chart lineair rechten 

Bij rotatief rechten zijn twee instellingen belangrijk, 

namelijk het instellen van de rotorblokken en de 

voedingssnelheid (Figuur 6). Uit resultaten is 

gebleken dat de rotorsnelheid, de snelheid waarmee 

de rotatieve rechter ronddraait, geen grote impact 

heeft op het verkrijgen van een rechte draad. Toch 

dient hieraan aandacht besteed te worden want een 

te trage rotorsnelheid zorgt voor inkepingen en 

vormveranderingen van de draad. 
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Figuur 6: Pareto Chart rotatief rechten 

 

In functie van het bepalen hoe snel de rotor moet 

draaien om een goede verenstaaldraad te verkrijgen, 

werden bijkomende testen gedaan. Een 

rotorsnelheid onder de 3340 tr/min is niet 

toegelaten. Een tweede vaststelling is dat bij een 

rotorsnelheid van 4450 tr/min de rechtheid (de 

straal) van de verenstaaldraad niet meer sterk 

toeneemt. De grootste stijging is te vinden tussen 

een rotorsnelheid van 3340 en 4454 tr/min. De 

ideale snelheid waarmee de rotor dient rond te 

draaien is 4450 tr/min (Figuur 7). Bij al deze 

rotorsnelheden geldt een constante 

voedingssnelheid van 50Hz.  

 

 

Figuur 7: Rechtheid (straal) in functie van de rotorsnelheid bij 

een voedingssnelheid van 50 Hz 

Het tweede luik van deze masterproef, is het 

implementeren van een rotatief rechter waarbij 

deze vroeger start en later stopt tegenover de 

werkingstijden van het voeden van de 

verenstaaldraad. De rotatief rechter bevindt zich 

tussen de knip- en buigmachine en de 

voedingswielen (Figuur 8).  

 

 

Figuur 8: Schematische weergave van dynamisch 

rotorsysteem 

Deze implementatie vergt een investeringsuitgave. 

De nodige aankopen, transport- en installatiekosten 

worden in rekening gebracht. Figuur 9 toont de 

investeringskost en de toekomstige kosten voor 

meerdere jaren bij rotatief rechten in vergelijking 

met de kosten bij lineair rechten. De 

investeringskost voor het dynamisch rotorsysteem 

wordt terugverdiend na ongeveer 2 jaar.  

 

 

Figuur 9: Rechtheid in functie van de rotorsnelheid bij een 

voedingssnelheid van 50 Hz 

IV.  BESLUIT 

Dit onderzoek, gestaafd met eigen meetresultaten en 

praktische ervaringen geeft een overzicht van de 

belangrijkste instellingen bij het lineair en rotatief 

rechten van verenstaaldraad. Bij elk te onderzoeken 

punt zijn er nog zaken waar verder op in gegaan kan 

worden. Met de uitwerking van de conceptstudie is 

de basis gelegd voor een mogelijke implementatie 

van een rotatief rechtsysteem in het machinepark.  
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