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I. INLEIDING 

A. Pullmaflex Benelux NV 

et bedrijf Pullmaflex Benelux NV te Wevelgem 
behoort tot de groep Leggett & Platt en is de 

specialist en marktleider in het maken en ontwer-
pen van elektromechanische en pneumatische zit-
comfortsystemen voor de automobielindustrie. 

Pullmaflex werd opgericht in 1969 [1]. In het be-
drijf te Wevelgem zijn er drie kernactiviteiten: re-
search & development, process development en 
productie en levering van de zitcomfortcomponen-
ten en -systemen aan de klanten [2].  

Deze masterproef ging door in de afdeling ma-
chine engineering. 

B. De IRP kabel assemblage 

Het zitcomfortsysteem van een autozetel bestaat 
uit drie belangrijke elementen: de vering, een ma-
nueel mechanisme of IRP mechaniek die ook actua-
tor wordt genoemd en een kabel. De IRP kabel as-
semblage omvat het specifiek samenbrengen van 
de kabel met de mechaniek. 

Momenteel wordt de samenstelling van een zit-
comfortsysteem voor autozetels manueel gedaan. 
In deze handeling kruipt er echter heel wat tijd en 
daarom werd er onderzocht of een assemblagema-
chine met robot sneller en economisch rendabeler 
kan zijn. 

II. DOELSTELLINGEN 

Concreet was het doel van deze masterthesis een 
machine ontwerpen die twee onderdelen van het 
zitcomfortsysteem voor autozetels kan assemble-
ren. Een extra moeilijkheid is dat er verschillende ty-
pes van elk onderdeel bestaan. Verder is er slechts 

één mogelijke manier om de onderdelen in elkaar te 
laten passen. 

Eén bepaald onderdeel, de mechaniek, wordt ge-
maakt in de IRP lijn. Dit onderdeel wordt na de as-
semblage in een bak gedropt. In zo’n bak worden 
ongeveer 100 stuks gelegd. Er moest een manier ge-
vonden worden om deze mechanieken te ordenen 
naar een gekende positie zodat ze verder gebruikt 
kunnen worden. 

Het is verder ook de bedoeling dat de geassem-
bleerde onderdelen, de kabel met de mechaniek, 
nadien worden doorgegeven aan een volgende ma-
chine die ze zal monteren op een vering.  

Vooraleer de machine gerealiseerd wordt, moes-
ten er twee voorwaarden voldaan worden. Als eer-
ste is er een haalbaarheidsstudie die moest uitwij-
zen of de capaciteit van de machine zal voldoen aan 
de vraag van de klant. De return on investment 
(ROI) is de tweede voorwaarde en kijkt wanneer de 
machine winst zal maken door besparingen ten op-
zichte van het manuele proces. Met behulp van 
deze studies werd een businessplan opgemaakt. 

A. Cyclustijd 

Een belangrijke voorwaarde om het project te la-
ten goedkeuren door het management is dat de cy-
clustijd van de machine minstens gelijk is aan de 
huidige cyclustijd van de IRP lijn. De salesafdeling 
verwacht in 2019 dat er ongeveer anderhalf miljoen 
zitcomfortsystemen verkocht zullen worden. Om 
een hoge ROI te bekomen moet de jaarlijkse op-
brengst hoog zijn. De jaarlijkse opbrengst bestaat 
uit het verschil van de huidige loonkost en de 
nieuwe (lagere) loonkost die de machine zal heb-
ben. Verwacht wordt dat er minstens één operator 
nodig zal zijn om de machine te bedienen. 

Er wordt uitgegaan van een twee shiftensysteem 
waarbij telkens 7,8 uren gewerkt wordt. Verder zijn 
er 220 werkdagen per jaar verondersteld. Met de 
voorspelling van de vraag naar 1,5 miljoen stuks 
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moet een cyclustijd van 8,7 seconden in acht geno-
men worden. Rekening houdend met de overall 
equipment efficiency (OEE) van het bedrijf die 85% 
bedraagt wordt de cyclustijd 7,4 seconden. 

 

III. PROCESANALYSE 

Om een huidig manueel proces te automatiseren 
is een grondige analyse nodig van zowel de onder-
delen als de handelingen. Dit hoofdstuk geeft een 
korte beschrijving van de belangrijkste elementen 
die uit deze procesanalyse besloten werden. 

A. De kabel 

De kabel bestaat uit verschillende delen waarvan 
er twee belangrijk zijn voor de assemblage met de 
mechaniek. Een eerste deel is de bovenkant van de 
staaldraad. Die bevat een cilindervormige nippel die 
precies in een gaatje in de mechaniek past. 

Het tweede deel van de kabel is het omhulsel of 
de mantel. Dat bevat een connector die kan inge-
klikt worden in de mechaniek door middel van een 
weerhaakje en een vin. De vin zal in een gleuf glijden 
van de mechaniek.  

De kabels bestaan uit verschillende types die 
vooral verschillen in lengte van de staaldraad en de 
soort mantel.  

B. De mechaniek 

Op Figuur 2 is een mechaniek te zien. Kenmerken 
zijn de as (links), de inkeping en het gaatje voor de 
nippel van de kabel (witte gedeelte) en de gleuf (bo-
ven) waar de vin van de kabel in moet glijden en de 
connector in moet klikken. 

 

  
Figuur 2: De mechaniek 
 
Afhankelijk van het automerk, is er een andere 

mechaniek. Er bestaan per type ook nog twee uit-
voeringen, een om links en een om rechts te plaat-
sen. 

C. Connectie tussen de onderdelen 

De kabel gaat enkel op een specifieke manier in de 
mechaniek. Eerst zal de nippel in het gaatje van de 
mechaniek worden gebracht, daarna wordt de me-
chaniek gedraaid zodat de kabel in de gleuf komt te 
liggen. Vervolgens zal de mantel van de kabel om-
hoog gebracht worden en correct worden georiën-
teerd. Dit wil zeggen dat de vin zich in de juiste po-
sitie voor de gleuf bevindt en wordt ingeklikt. 

  

IV. AUTOMATISERING 

Na een grondige conceptstudie zijn er besluiten 
gemaakt over de aanpak van de automatisering. 
Verschillende deelprocessen zullen naast elkaar 
werken om uiteindelijk een geassembleerd product 
af te leveren. Om de deelprocessen te bepalen is er 
een workflow opgesteld zoals weergegeven in Fi-
guur 3. 

A. Toevoer mechanieken 

Het assemblageproces begint bij de toevoer van 
de mechanieken. Deze worden door een bestaande 
pick-and-place (P&P) in een houder op een in-
dexeertafel geplaatst. Door gebruik te maken van 
de P&P blijft de positie van de mechaniek bepaald 
en moet er geen bin-picking worden toegepast, wat 
een groot deel van de kost van de machine drukt. 

B. Controle positie gaatje in mechaniek 

De positie van het gaatje in de mechaniek voor de 
nippel is variabel. Hierdoor is het noodzakelijk om 
een visiesysteem te gebruiken dat de juiste coördi-
naten doorstuurt naar de robot of de servomotor-
controller die de mechaniek zal roteren. 

C. Toevoer kabels 

De kabels worden toegevoerd door middel van 
een railsysteem die de nippels oriënteert in de leng-
terichting. Dankzij een trilmechanisme zullen de ka-
bels opschuiven. Op het einde van de rails zal een 
zwenkarm één kabel nemen en plaatsen in een hou-
der. Op deze positie wordt de mantel omhoog ge-
bracht door een losse grijper zodat het vinnetje 
voor een camera zit. De oriëntatie van de vin wordt 
bepaald door het visiesysteem en een stel wielen zal 
de mantel doen draaien tot de vin in een juiste po-
sitie is. 

 



Vervolgens neemt de robot de kabel op door het 
onder de nippel en op de mantel te grijpen. Dit ge-
beurt met een end-of-arm-tool (EOAT) die op maat 
gemaakt is.  

 

 
Figuur 3: Toegepaste workflow 

D. Afvoer geassembleerde mechanieken. 

De mechanieken met een kabel worden afgevoerd 
naar de volgende machine. Dit gebeurt met een ro-
bot die niet bij dit project hoort. 

E. Indexeertafel 

De verschillende deelprocessen hangen af van een 
indexeertafel. Dit is een grote draaibare schijf 
waarop vier servostations worden voorzien. Een 
servostation bestaat uit een servomotor met een 
grijper die een mechaniek kan vastklemmen.  

 

V. BESLUIT 

Het automatiseren van de IRP kabel assemblage 
was geen gemakkelijke opgave. De nauwkeurigheid 
die nodig is om de kabel en de mechaniek correct in 
elkaar te monteren is groot.  

Er werd van in het begin uitgegaan dat er gebruik 
zou gemaakt worden van een robot voor bin-picking 
van de mechanieken. Na grondig onderzoek en een 

proefopstelling in de hoofdzetel van FANUC Benelux 
in Mechelen is er tot de conclusie gekomen dat dit 
niet haalbaar is. De 3D-camera zou te duur zijn om 
een haalbare ROI te bekomen. Ook zal de cyclustijd 
van 7,4 seconden zou moeilijk behaald kunnen wor-
den. Uiteindelijk werd er verder gegaan op de be-
staande machine door de pick-and-place uit te brei-
den. 

De toevoerlijn van de kabels is een echt huzaren-
stukje geweest. Hierbij heeft de proefopstelling met 
de trillende rails veel duidelijkheid gebracht. Zo is 
gebleken dat er vanaf een bepaalde helling van de 
rails bijna geen invloed meer was op de snelheid van 
de kabels. De resonantiefrequentie zoeken van het 
geheel werd proefondervindelijk aangepakt. De ene 
frequentie gaf amper beweging en de andere liet 
bijna de gehele constructie uit elkaar schudden. 

De grootste uitdaging van het hele project was de 
positie, parameters en bewegingen van de robot 
bepalen. Doordat de cyclustijd zeer kort is (7,4 se-
conden), moest alles zeer goed uitgedacht worden. 
De robot moest dicht bij de indexeertafel én kabel-
station geplaatst worden om een zo kort traject af 
te leggen. De bewegingen moesten zo vloeiend mo-
gelijk worden gemaakt om een kabel die in de grij-
per zit niet te veel te laten slingeren. Vervolgens 
was het puzzelen met de posities en hoogtes van 
het indexeer- en kabelstation om de robot niet in 
zijn reikwijdte limieten te laten werken. Hierbij 
kwam er ook nog dat de prototype EOATs die ont-
wikkeld werden meerdere botsingen creëerden met 
de robot zelf. Dit werd dan opgelost door de bewe-
ging en het CAD-design van de EOAT aan te passen. 

Het project werd vooral theoretisch en in simula-
ties uitgewerkt. Verschillende proefopstellingen 
werden gemaakt om problemen uit te sluiten of om 
aandachtspunten op te merken. 
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