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I.  INLEIDING 

A.  Pullmaflex 

Pullmaflex is een bedrijf dat zich specialiseert in de 
productie van autozetels. Pullmaflex behoort tot de 
internationale organisatie Legget & Platt. 
Legget & Platt heeft 23 000 werknemers over 145 
bedrijven in 18 landen.  
 

B.  Autozetels 

Een comfortabele autozetel is van groot belang bij 
mensen die vaak voor lange tijd in de auto moeten 
zitten. Om het comfort te verhogen, wordt in de 
autozetel een “shiatszu” massagesysteem 
ingebouwd. In dit verslag wordt het ontwerp, de 
dimensionering en de optimalisatie van een nieuw 
ingebouwd massagesysteem onderzocht en 
uitgewerkt.  

 

De aandrijving wordt tot in het kleinste detail 
onderzocht waarbij veel belang gehecht wordt aan 
de efficiëntie van het totale massagesysteem. 

 

In een auto is er een  spanningsbron van 12V 
beschikbaar, namelijk de autoaccu. Omdat deze 
bron gelijkspanning levert, wordt er een DC-motor 
gebruikt met koolborstels. Er wordt slechts een 
motor gebruikt om zowel  de op- en neergaande als 
de roterende beweging te realiseren. Het zijn die  

                                                           
 

 

 

 

twee bewegingen samen die zorgen voor een 
massagegevoel. 

Bij het gebruik van dit soort motoren is een H-brug 
noodzakelijk om de draaizin van de motor op een 
veilige manier om te schakelen.  

 

De overbrenging van de rotatiebeweging van de 
motoras naar de rotatie en lineaire beweging van de 
massagebollen gebeurt door een combinatie van 
zes worm-wormwielen en vier flexibele spindels. 
Figuur 1 geeft visueel weer hoe de aandrijving van 
het massagesysteem in elkaar zit. 

 

Figuur 1: conceptuele aandrijving 
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Omdat de zetel vervormt wanneer er een persoon 
in plaats neemt, wordt gebruikt gemaakt van 
flexibele spindels. Op die manier kan het 
massagesysteem op een comfortabele manier mee 
vervormen met de zetel zonder dat het de werking 
van het systeem verhindert.  

II.  DOELSTELLINGEN 

De opdracht bestaat erin om met een mechanisch 
systeem een dynamische “shiatsu” massage te 
benaderen. De term dynamisch slaat op het feit dat 
er niet op een drukpunt gemasseerd wordt, maar 
dat er telkens een verschuiving is van het drukpunt 
over de rug, wat veel aangenamer aanvoelt. Dit is 
bijvoorbeeld niet het geval bij pneumatische 
massagesystemen die werken op basis van 
luchtkussens. Het ontworpen systeem wordt 
ingebouwd in een autozetel om zo tijdens lange 
ritten de boven- en onderrug te activeren en de 
bloedsomloop te stimuleren.  

Aan de start van dit project werd een eerste 
prototype van een massagesysteem verkregen. Dit 
prototype werkte niet naar behoren en het is de 
bedoeling om dit prototype te verfijnen en om alle 
knelpunten in kaart te brengen en te elimineren. 

Ook moet de invloed van zowel het gewicht van een 
inzittende als van de hoek waaronder de zetel zich 
bevindt en van de wrijvingscoëfficiënten op de 
aandrijving onderzocht worden.  

In dit project wordt de klemtoon gelegd op de 
mechanische uitwerking van een concept dat dan 
later geïmplementeerd kan worden in autozetels 
van diverse automerken. Verschillende concepten 
werden gemodelleerd in een CAD omgeving en 
vervolgens ge-3D-print, “quick and dirty” uitgewerkt 
of gefreesd. 

 

 

 

 

 Deze concepten staan in chronologische 
ontwerpvolgorde en bij ieder concept wordt stil 
gestaan bij verschillende aspecten zoals: 

• Complexiteit om te maken 

• Lagering van de worm op de motoras 

• Lagering van de vier wormwielen 

• Positionering  

• Gemak van assemblage 

• Modulair opgebouwd of in 1 stuk 

• Monteren in het frame van de autozetel 

• Verbinding van boven- en onderstuk 

• … 

III.  RESULTATEN 

Uit de theoretische studie en het bijhorende 
Sankey-diagram (Figuur 2) is te besluiten dat er 
veel vermogen verloren gaat in de 
wormaandrijving en in de lagering. Merk op dat in 
dit diagram enkel de mechanische vermogens 
opgenomen worden. Om het benodigd elektrisch 
vermogen te weten voor de DC motor moet 
rekening gehouden worden met het 
motorrendement. 
Het verlies van de wormaandrijving is afhankelijk 
van de gebruikte worm-wormwielcombinaties.  
De lagerverliezen kunnen tot een minimum herleid 
worden door de geometrie te optimaliseren waarin 
de worm of het wormwiel zit. 

 
Figuur 2: Sankey-diagram aandrijving 
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De verschillende concepten die uitgewerkt en 
geanalyseerd werden, zijn te zien in Tabel 1. 
 
Tabel 1: CAD concepten 

Concept 1 

 

Concept 2 

 

Concept 3 

 

Concept 4 

 

Gefreesd stuk 

 
 
 
Bij de praktische uitvoering van de concepten werd 
opgemerkt dat er veel lawaai geproduceerd werd 
vanaf een bepaalde aangelegde spanning aan de 
motor. Dit lawaai ontstaat doordat de wormen 
gekoppeld aan de motoras niet perfect uitgelijnd 
waren en de as op zich heel star is. Op het uiteinde 
van de worm ontstonden trillingen, wat resulteert 
in lawaai en vermogensverlies. Om deze 

lawaaiproductie tegen te gaan, werd er gedacht 
om met een flexibele koppeling tussen de motoras 
en de worm te werken. De uitdaging is om een 
flexibele koppeling te realiseren met zeer geringe 
afmetingen.   

IV.  BESLUIT 

Uit de theoretische dimensioneringsoefening werd 
besloten dat de verliezen bijna drie maal zo groot 
zijn als het gevraagde vermogen is aan de uitgang 
van het systeem. Er kan dus niet gesproken worden 
van een efficiënte aandrijving. Om een meer 
efficiënte aandrijving te bekomen, kan een 
verschillende worm-wormwiel combinatie een 
mogelijke oplossing zijn. Het rendement van een 
worm-wormwielaandrijving is namelijk afhankelijk 
van de spoed, de steekcirkel, drukhoek en 
wrijvingscoëfficiënt van de vertanding. 
Een tweede mogelijkheid is om betere lageringen 
te gebruiken. Ook kan er besloten worden dat er 
een recht evenredig verband is tussen de massa 
van de inzittende en het motorvermogen. Tussen 
de hoek van de autozetel en het motorvermogen 
bestaat een kwadratisch verband.  
Indien de wrijvingscoëfficiënten stijgen, dan stijgt 
het motorvermogen ook recht evenredig. 
 
Uit de praktische uitwerking kan besloten worden 
dat de concepten in het frame passen en dat het 
massagesysteem correct werkt. De eigen 
ontworpen concepten zijn efficiënter dan de 
originele verkregen opstelling van Pullmaflex. 
Werken met een flexibele koppeling doet het 
lawaai verminderen en zorgt voor een meer 
soepele aandrijving.  


