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I.  INLEIDING 

A.  Pullmaflex 

Pullmaflex is een onderdeel van de ‘Leggett & Platt 

Automotive Group’ en is gespecialiseerd in het 

ontwerpen en produceren van draadmatten 

(veringsystemen) voor autozetels met als doel het 

zitcomfort te verbeteren. Deze systemen kunnen al 

dan niet uitgerust zijn met een regelbare 

lendensteun, ook wel lumbar genoemd. 

B.  Testtoestel voor lumbar mechanieken 

Bij de ontwikkeling en kwaliteitscontrole van 

lumbarmechanieken, zowel voor hendel- als rotary-

bediening (figuur 1 en figuur 2), dienen er testen 

uitgevoerd te worden op de producten. 

 
figuur 1: Hendel bediening 

 
figuur 2: Rotary mechaniek 

                                                           
 

Dit gebeurt op basis van klantspecificaties. Zo 

wordt bijvoorbeeld het koppel opgemeten terwijl de 

actuator een aantal keer bediend wordt. Een test kan 

variëren tot enkele duizenden cycli. Op die manier 

wordt het verouderingsproces van de mechaniek 

opgevolgd. 

De resultaten van de testen worden grafisch 

weergegeven. De mogelijkheid bestaat om een 

grafiek op te vragen van één cyclus, waarbij de 

koppels om de graad hoekverdraaiing worden 

gemeten. Anderzijds kan ook de volledige test op 

basis van het maximum en minimum koppel 

bekeken worden (figuur 3). 

 

 
figuur 3: koppelgrafiek 

 

Het toestel, dat 17 jaar geleden door de 

machinebouwafdeling van het bedrijf werd 

ontwikkeld, is aan een upgrade toe. Wegens het niet 

meer verkrijgbaar zijn van onderdelen en het niet 

meer voldoen aan huidige klantspecificaties is 

zowel de soft- als hardware aan vernieuwing toe. 
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Daarnaast worden de testresultaten via het 

bedrijfsnetwerk toegankelijker gemaakt en de 

gebruiksvriendelijkheid sterk opgekrikt. 

II.  DOELSTELLINGEN 

Het doel van dit eindwerk is tweeledig. Ten eerste 

dient een studie gemaakt te worden van de 

verschillende hardwarecomponenten en de huidige 

werking. Dit houdt het bestuderen in van mogelijke 

koppel-sensoren, hoekverdraaiingsmeters,  

meetversterkers, motor-drive en PLC sturing. Een  

reductiekast voor het creeëren van hogere koppels 

tijdens breektesten is eveneens voorzien. 

Het tweede deel bestaat uit het schrijven van een 

tweedelige software. Enerzijds het basisprogramma 

voor het aansturen van en het communiceren met de 

drive. Hierbij hoort ook het verwerken van de 

meetsignalen. Anderzijds worden verschillende 

testcycli geprogrammeerd om aan de verschillende 

klanteisen te voldoen. 

III.  RESULTATEN 

Ten eerste is uit het onderzoek naar de 

koppelsensoren gebleken dat er verschillende 

uitvoeringen op de markt zijn. Een eerste 

onderverdeling wordt gemaakt in het dynamisch of 

statisch zijn van de toepassing. Het uitvoeren van de 

testen zijn een dynamische toepassing. Deze 

dynamische sensoren zijn dan weer onder te 

verdelen in twee versies. De eerste soort werkt aan 

de hand van sleepringen en de andere is contactloos. 

Deze laatste is minder slijtagegevoelig en duurder. 

Vermits in deze toepassing eerder met lage 

snelheden wordt gewerkt en zachte versnelling is de 

sleepringversie voldoende. 

Daarnaast werden ook de meetversterkers bekeken, 

hierin zijn er ook verschillende versies beschikbaar. 

Van uitgebreide systemen met vele instellingen tot 

compacte systemen die amper kalibreerbaar zijn. 

Volgende componenten zijn ook nog onderzocht en 

aangekocht: Beckhoff PLC en bijhorende IO, touch 

panel voor visualisatie, Bosch Rexroth drive en een 

Wittenstein reductiekast. 

Naast het hardware gedeelte werd het systeem ook 

geprogrammeerd. Eerst het basisgedeelte waarmee 

de motor en dergelijke kan aangestuurd worden. 

Daarnaast zijn vijf hoofdprogramma’s gedefinieerd 

met een extra programma om de sensoren 

gemakkelijk te kunnen kalibreren. 

De vijf testprogramma’s bestaan uit: 

ingangscontrole, duurzaamheid zetel, duurzaamheid 

‘load on cable’, koppelcontrole en de breektest. 

Tijdens het uitvoeren van deze testen is het 

mogelijk om in real time de koppelgrafiek weer te 

geven. 

IV.  BESLUIT 

Verschillende doelstellingen werden aan het begin 

van deze masterproef opgelegd. 

Ten eerste, het onderzoeken van de sensoren. Er is 

een waardige vervanging gevonden voor de 

koppelsensoren en meetversterker. 

Ten tweede, het actualiseren van de drive en 

sturing. De drive is geupgrade naar een 

energiezuinigere variant met veilige functies. De 

sturing is vernieuwd en aanpasbaar door het 

personeel. 

Ten derde, het voorzien van een reductiekast om 

breektesten uit te voeren. Door de reductiekast is 

het mogelijk hogere koppels te genereren. Alhoewel 

de reductiefactor misschien iets te hoog werd 

gekozen heeft dit als positief gevolg dat de motor 

soepeler draait. 

Ten vierde, het hertekenen van de stuurkast. Deze 

werd opnieuw ontworpen en bekabeld. 

Ten laatste het schrijven van de software. De 

communicatie tussen de PLC en drive verliep niet 

zo vlot alsook het verbinden van de .net-applicatie 

met de PLC. Het probleem lag bij de PLC. De 

supportdienst van Beckhoff heeft dit verholpen door 

nieuwe software op de PLC te installeren. 

Uitbreidingen van het systeem zijn nog altijd 

mogelijk zoals bij voorbeeld het testen van 

elektrische actuatoren aan de hand van een 

stroommeetmodule. 
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Het bedrijf automatiseert meer en meer testen, wat 

zorgt voor tijdswinst. Zo kunnen verschillende 

testen opeenvolgend gestart worden zonder 

tussenkomst van personeel. Dit gebeurt aan de hand 

van communicatie tussen de verschillende 

toestellen, wat nu op het koppeltoestel mogelijk is. 
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