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I.  INLEIDING 

A.  Leggett & Platt  : Pullmaflex 

Leggett & Platt (L&P) ontwerpt en produceert een 
breed scala aan producten die in de meeste huizen, 
kantoren en voertuigen te vinden zijn. Het bedrijf 
werd opgericht in 1883 en bestaat uit 14 
bedrijfseenheden, 22.000 werknemers-partners en 
120 vestigingen in 18 landen. L&P blijft een 
innovatief bedrijf en koppelt dit aan hun 
producten, waardoor klanten een comfortabeler 
leven genieten. Pullmaflex Benelux maakt deel uit 
van de L&P Automotive Group Europe, en is 
marktleider in comfortsystemen voor autozetels. 
L&P Automotive Group ontwerpt en ontwikkelt 
pneumatische en mechanische lumbale systemen, 
zonale massagesystemen en steunsystemen. Naast 
deze systemen worden er ook actuatoren voor 
zetelvergrendeling en hoofdsteunmechanismes 
geleverd. 

 
 

B.  Massagesystemen in autozetels 

De autozetel is een belangrijk onderdeel van de 
auto wanneer men spreekt over comfort. Bij het 
langdurige gebruik van een auto kan de chauffeur 
namelijk last ondervinden door een te statische 
positie in de autozetel. Om dit probleem aan te 
pakken worden er massagesystemen in de 
autozetels geplaatst. Deze zorgen bij de inzittenden 

voor een comfortabele ervaring bij langdurige 
autoritten. 
De autozetelmarkt biedt op dit moment geen 
uitgebreide dynamische massagesystemen aan met 
een pneumatische aandrijving die voor een 
circulaire beweging zorgen. Bij pneumatische 
massage wordt er gebruik gemaakt van 
luchtzakken die opgeblazen kunnen worden, de 
zogenaamde ‘bladders’. Deze zorgen ervoor dat er 
een drukpunt voelbaar wordt. Deze bladders 
kunnen voorgeprogrammeerde patronen creëren 
en herhalen.  Daarbij kan ook de intensiteit 
gekozen worden. Er is nog weinig sprake van een 
circulair gevoel bij deze massages. Er werden 
verschillende massagesystemen getest op een 
gemengde doelgroep uit verschillende 
werelddelen. Uit dit onderzoek bleek dat de 
massages waarbij circulaire bewegingen gebruikt 
worden, het meest comfortabel aanvoelen.  
 

II.  DOELSTELLINGEN 

De hoofddoelstelling van deze masterproef is de 
ontwikkeling van een luchtverdelingssysteem voor 
een roterende pneumatisch massagesysteem in 
autozetels met mechanische en/of pneumatische 
componenten. Verschillende concepten worden 
besproken en beoordeeld. Uit deze concepten 
wordt er één concept gekozen en uitgewerkt in 
Siemens NX. Een werkend prototype van het 
concept wordt gemaakt en getest. 
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III.  RESULTATEN 

Het systeem is een uitgebreide en nauwkeurigere 
versie van het zogenaamde ‘bloemschakelsysteem’. 
Bij dit systeem wordt er gebruik gemaakt van een 
snelheidsgestuurd roterend systeem. De 
component die hiervoor zorgt is een kleine motor. 
Het aantal bladders ligt ook beduidend hoger dan 
de andere concepten en bestaande systemen en 
deze bladders zullen dus een kleinere oppervlakte 
innemen. Er zullen ook meerdere bladders 
tegelijkertijd worden opgeblazen. Daardoor wordt 
de verplaatsing van het drukpunt veel 
nauwkeuriger. 
 

Tabel 1: Voor- en nadelen van het gekozen concept 

Voordelen 

- Statische bladders 
- Mechanische componenten moeten niet 

bij de bladders zitten 
- Kleinere verplaatsingen van de 

drukpunten 
- Circulaire beweging 
- Dun (door delokalisatie mechanische 

component) 
- Snelheidsgeregeld 

Nadelen 

- Er moet nog een complexe component 
ontworpen worden om de bladders aan 
te sturen 

- Synchrone werking van verschillende 
bladdersystemen voorzien 

- Ontwerp van de bladders is complex 
(kleine bladders die samen worden 
opgeblazen) 

- Gebruik van elektrische component 
- Een uitdaging om te voldoen aan 

minimale lekkage en wrijving bij een 
gewenst debiet en druk 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figuur 1: Conceptuele voorstelling van het 
luchtverdelingssysteem 

Het luchtverdelingssysteem wordt uitgewerkt met 
Siemens NX. Er zijn plaatsen waar er zich 
pneumatische problemen  voordoen. Aan de hand 
van een koppelingsstuk en het gebruik van O-
ringen worden deze problemen opgelost. Dit zorgt 
voor bijkomende aandachtspunten (Figuren 2 en 
3). 
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Figuur 2: Exploded view van het luchtverdelingssysteem 

Figuur 3: Doorsnede Luchtverdelingssysteem 

 

De luchtverdeler wordt met behulp van een 
stappenmotor aangedreven. Deze wordt 
aangestuurd met behulp van Arduino. Een 
verandering van de luchtdruk zal enerzijds de 
wrijving tussen en anderzijds het lekdebiet tussen 
de O-ring en de wanden beïnvloeden . Een lagere 
druk zal de wrijving verminderen, maar ten koste 
van mogelijke lek bij lage druk. Een grotere druk 
verhoogt de wrijving en het vermogen om een 
betere afdichting te bewerkstelligen, maar ten 
koste van een groter  motorkoppel en snellere 
afdichtingslijtage. Er moet een optimaal evenwicht 
gevonden worden voor een goede werking (Figuur 
4). 

 
Figuur 4: O-ring 

 

De bladders kunnen in verschillende patronen 
geplaats worden. De basisopstelling bestaat uit 4 
circulaire massage units. Twee units op de 
bovenrug en twee units op de onderrug. De units 
worden per twee aangestuurd door een 
luchtverdeler. De volgorde van de bladders wordt 
zodanig bepaald dat de units in een verschillende 
richting draaien. De plaatsing van de bladders kan 
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ook veranderd worden. Er kan ook een combinatie 
gemaakt worden van de circulaire massage units 
met andere opstellingen. Het systeem waarmee de 
lucht naar de bladders gaat, blijft hetzelfde (Figuur 
5). 

Figuur 5: Plaatsing van de massage units 

IV.  BESLUIT 

Het luchtverdelingssysteem dat werd ontworpen 
werkt naar behoren. Er is echter nog verder 
onderzoek nodig om de luchtdichtheid met de O-
ringen te verbeteren. In dit prototype werd gebruik 
gemaakt van lijm om de vorm van de O-ring 
afdichting te bekomen. Het gebruik van lijm zorgt 
voor wrijvings- en inertieproblemen, doordat de 
lijm voor een ruwer oppervlakte zorgt.  
 Doordat het een zeer compact systeem is, is 
nauwkeurigheid van groot belang. Er kan verder 
onderzoek gedaan worden naar verschillende 
constructies van deze luchtverdeler. Ook de 
bladders moeten onderzocht worden. Deze konden 
in deze masterproef niet gemaakt worden. Het 
luchtverdelingssysteem kan met de 18 
aansluitingen twee van deze units voorzien van 
lucht. Dit geeft de gebruiker een circulaire 
massagegevoel. 
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