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Resum 

El present projecte consisteix en el disseny d’un sistema de retenció infantil que cobreix tots 
els grups existents i que contempla la normativa vigent ECE R-44/04. 

Aquestes categories es diferencien per la massa i edat de l’infant, però a l’hora de realitzar el 
disseny s’ha tingut en compte les dimensions d’aquests, prenent com a referència les 
dimensions dels dummies estandarditzats. Per tant, el sistema de retenció ha d’adaptar-se 
tant a infants nounats com infants d’una edat aproximada de 12 anys. Per tal de dur a terme 
aquesta adaptabilitat s’ha cregut convenient fer el  disseny del sistema de retenció  amb 
elements mòbils i mecanismes que ajustessin  la configuració d’aquest a les diferents 
necessitats pròpies de cada grup. 

Tanmateix, una vegada determinades les peces i elements que conformaran el sistema, 
s’han dut a terme un seguit d’estudis, per tal de comprovar la viabilitat de l’esmentat disseny, 
que determinen la possible homologació del sistema, per tal de sortir al mercat. Els estudis 
previs seran els de comprovació de muntatge i manipulació del sistema en la seva ubicació 
final, és a dir, la possibilitat de muntar el dispositiu en els seients del vehicle. 

Per altra banda, es realitza un estudi estàtic dels ancoratges i elements que conformen el 
sistema per comprovar la resistència davant dels esforços  que els sol·liciten. Ara bé per tal 
de tenir un estudi més complet es realitza un estudi de l’estat tensional considerant les 
acceleracions sofertes en els casos límit .  

Tanmateix, no només es compleixen els requisits que marca la normativa sinó que en el 
desenvolupament del disseny es té en compte tant la selecció dels materials, com 
l’ergonomia del sistema, proporcionant un sistema de retenció infantil confortable i segur per 
als infants.  
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1. Prefaci 

1.1. Origen del projecte 

L’absència d’un sistema de retenció infantil en el mercat adaptable a la totalitat de les 
categories que marca la normativa, degut a les diferents característiques antropomòrfiques 
que presenten el infants compresos en els 4 grups, ha motivat el projecte realitzat. 

La conseqüència de no haver cap sistema de retenció  infantil capaç d’abastar tot el rang de 
grups provoca que els consumidors hagin d’adquirir com  a mínim 2 d’aquests sistemes de 
retenció per tal de poder dur en els seus vehicles els infants de manera correcta i segura. 

1.2. Motivació 

El fet d’utilitzar software de disseny, a més per ser utilitzat en l’àmbit de l’automoció, i dins 
d’aquest en el elements de seguretat passiva és un dels fets en el qual la motivació per dur a 
terme aquest projecte ha marcat la realització del mateix. 

Un altre fet que ha marcat el desenvolupament és la manca d’un sistema de retenció infantil 
que abastés tots els grups, així com la possibilitat de ser el primer sistema que compleixi 
aquest requisit. 

Per altra banda, la col·laboració amb la Càtedra Applus+ en Seguretat de l’Automòbil , tant 
en el plantejament, seguiment i resolució del projecte realitzat, dóna un plus de motivació en 
el  desenvolupament del mateix.   

1.3. Requeriments previs 

El fet del compliment de la nova llei de trànsit que obliga a l’ús de sistemes de retenció 
infantil fins els 12 anys, i també la sensibilització i conscienciació que s’està duent a terme 
sobre la població davant de les lesions que es poden produir com a conseqüència d’un 
accident de trànsit, és el causant de la proliferació d’aquests sistemes de retenció i així 
mateix la diversitat de sistemes que abasten una, dues o tres categories, (ara bé, cap 
d’aquests abasta a les quatre). 

Com a tot sistema que ha de donar seguretat a l’usuari aquest és un dels principals punts 
que s’ha tingut en compte a l’hora de desenvolupar el projecte, tant la seguretat del propi 
infant com la de la resta d’ocupants del vehicle. 
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Per garantir la seguretat del nen i  evitar que pateixi lesions importants es podria pensar amb 
un sistema de retenció robust, fet que provocaria que la massa del conjunt fos elevada i és 
un factor que no interessa ja que el SRI ha de poder-se manipular amb facilitat i sense la 
necessitat de realitzar grans esforços. Per tant, en el disseny també s’ha primat una 
configuració dels elements que acceptessin correctament els esforços però sense sobre- 
dimensionar-lo massa i que com a conseqüència s’obtingui un sistema bastant lleuger. 

En el desenvolupament del projecte s’ha cregut important també la  selecció de materials, 
tant pel que fa al cost d’adquisició com pel que fa al cost de manipulació i també l’aspecte 
relacionat amb la vida del producte, és a dir, és un producte que té una vida útil aproximada 
de  dotze anys, així un cop passat aquest període s’han de reutilitzar els materials o bé tenir 
la possibilitat de reciclar el màxim dels components del sistema.  

I encara que sembli un requeriment de menys pes, el fet de realitzar un sistema de retenció 
infantil ergonòmic i  amb un disseny atractiu a primer cop de vista ha estat un factor també 
tingut en compte. 
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2. Introducció 

2.1. Objectius del projecte 

Els sistemes de retenció infantil són d’obligat ús per a tots els turismes privats i tots aquells 
vehicles de fins a 3.500 kg que tinguin les característiques essencials de turismes, tant per 
transport de persones com de persones i mercaderies en els quals es traslladi infants, la 
massa del qual no superi els 36 kg Com a conseqüència d’aquest fet, aquests sistemes han 
de poder acollir infants nounats i fins a 12 anys, edat a la qual la massa correspon a 36 kg 

Aquest fet que sembla senzill, es complica quan s’observen les diferents característiques que 
presenten els infants dels 0 als 12 anys. Com és normal, el desenvolupament anatòmic del 
nen fa que per exemple la massa variï de 3,4 a 36 kg i  que l’alçada es comprengui entre 345 
i 1.376 mm. fet que fa que els fabricants d’aquests sistemes es decantin per cobrir vàries 
franges d’edat i no cobrir-les totes amb un únic sistema de retenció. 

Per tant, com a objectiu principal del projecte es pot definir el disseny d’un sistema de 
retenció infantil capaç d’abastar totes les franges de pes amb una gran seguretat tant pels 
nounats com pels nens de 12 anys i que sigui ergonòmic per tal que els infants es trobin 
còmodes en totes les franges d’edat. Des del punt de vista de l’usuari adult, aquest demana 
una facilitat d’ús i polivalència que li permeti instal·lar-lo a tots els llocs on  ho requereixi i amb 
el cost mínim possible, és una característica essencial, així com el fet de què els nens viatgin 
segurs a l’interior del l’automòbil. 

2.2. Abast del projecte 

Cal marcar que l’abast del projecte serà el de dissenyar el sistema de manera que compleixi 
la normativa i així com d’obtenir un fàcil muntatge i uns components ergonòmics.  

Tanmateix el projecte ha de tenir una part d’anàlisi dels components individualitzat i  de 
conjunt, on es verifiqui si es complexen el requeriments previs tant de prestacions, com de 
seguretat i ergonomia, a més d’una fàcil manipulació. Una de les parts més importants  serà 
l’estudi d’esforços per comprovar que l’element és segur tant per l’infant que és subjectat pel 
sistema com per la resta d’usuaris del vehicle, doncs una retenció deficient d’un ocupant pot 
causar lesions d’importància als altres passatgers del vehicle. 

No entra dins l’abast d’aquest projecte la fabricació dels prototips per tal d’assajar el disseny i 
complir  amb els requisits per una possible fabricació posterior en sèrie.  
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3. Sistema de Retenció Infantil 

3.1. Definició  

Per tal de definir que és un sistema de retenció infantil es fa referència a la mateixa definició 
que dóna la normativa europea ECE R-44/04. 

Sistema de retenció infantil: 

“Conjunt d’elements que poden comprendre una combinació de corretges o d’elements 
flexibles amb sivella de tanca, dispositiu de ajustament, fixacions i, en algun cas, un 
dispositiu addicional tal com una bressol portàtil, un porta bebès, un seient addicional i/o un 
protector d’impacte, que puguin subjectar-se als elements d’un vehicle a motor.”   

Per tal de donar esment a molta bibliografia referent al tema es fan servi les sigles de 
Sistema de Retenció infantil: SRI. Així mateix en estudis d’àmbit europeu on l’ús de l’idioma 
predominant és l’anglès aquests passen a denominar-se  CRS (Child  Restraint  System). 

3.2. Classificació  

Els sistemes de retenció infantil es poden classificar de diferents formes.  
Aquestes són:  en grups o en categories. 

En grups és la classificació que s’usa més freqüentment  i en la qual es basa el disseny del 
sistema de retenció que ens ocupa en aquest projecte, ja que el sistema dissenyat anirà 
adaptant-se  a les especificacions de cada grup. 

La massa és la caracterització diferencial de cada grup, no obstant l’edat és un factor 
aproximat. 

Cada grup d’aquests es caracteritza per determinar la massa del nen, l’edat aproximada i les 
característiques biodinàmiques dels mateixos, tal i com s’observa a la  Taula 3.1 

 

 

 

 

 



Pàg. 12  Memòria 

Grup Massa Edat Característiques biodinàmiques 

0     
      
     

Inferior a 10 kg 
                        
     

Aproximadament  12 
mesos              

                    

Fragilitat total     

   Estructura múscul esquelètica 
insuficient 

0+    
      
    

Inferior a 13 kg 
               
     

Aproximadament 

 15 mesos                                                          

Fragilitat total 

Estructura múscul esquelètica 
insuficient 

1     
      

Entre 

 9 i 18 kg               

De 9 mesos 

 a 4 anys                 

Fragilitat de la columna vertebral 

Musculatura insuficient 

2     
      
      
    

Entre  

15 kg i  25kg                                                        

De 3,5 anys  

a 12 anys                                                                                     

Envergadura limitada 

Músculs cervicals i dorsals 
desenvolupats 

Elasticitat 

3     
      
      
  

Entre  

22 kg i  36  kg                                                     

Fins els  

12 anys                                                                               

Estructura del cos definida 

Musculatura desenvolupada 

Alçada inferior a 1,5 m 

Taula 3.1 Especificacions anatòmiques de cada grup. 

Com es pot visualitzar en la Taula 3.1el grup 0 queda  integrat en el grup 0+, per tant es pot 
dir que és com si hi hagués quatre grups en aquesta  classificació. 

Pel que fa a la classificació per categories que marca la normativa es poden diferenciar els 
sistemes de retenció infantil en: 

•Categoria universal: Es poden muntar en tots el vehicles utilitzant el cinturó de 
seguretat per adults 

•Categoria d’ús restringit: Es poden muntar en determinats tipus de vehicles utilitzant 
el cinturó de seguretat per adults 

•Categoria semiuniversal: Es poden muntar en determinats tipus de vehicles utilitzant 
ancoratges addicionals. 

•Categoria específica d’un vehicle: Bé sobre determinats tipus de vehicle o bé com a 
dispositiu de retenció infantil integrat en el vehicle 
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3.3. Ús  

La funció que ha de complir el SRI dins dels vehicles és la de reduir el risc de lesions 
sofertes  per l’usuari en cas de col·lisió o de desacceleració elevada del vehicle, limitant el 
desplaçament del cos. 

Cada grup de la classificació té unes solucions aplicades per tal de desenvolupar la tasca per 
la qual ha estat dissenyat el sistema de retenció, tal i com es mostra a la Taula 3.2. 

 

Grup Ubicació del SRI dins del vehicle Solució adoptada 

0+ D’esquena al sentit de marxa del vehicle, en el 
seient central posterior amb tres punts 
d’ancoratge 

Cadiretes cistella en sentit 
contrari de la marxa 

1 D’esquena o de cara al sentit de marxa del 
vehicle, en el seient central posterior amb tres 
punts d’ancoratge 

Cadiretes en sentit contrari de 
la marxa 

Cadiretes d’orientació frontal 

2 De cara al sentit de marxa del vehicle, en el 
seient central posterior amb tres punts 
d’ancoratge 

Coixins elevadors amb 
respatller  

Seient amb ajustos de cinta del 
cinturó del vehicle 

3 De cara al sentit de marxa del vehicle, en el 
seient posterior 

Ajustadors d’alçada de la cinta 

Coixins elevadors 

Cinturons especials 

Taula 3.2 Col·locació i sistemes de Retenció Infantil. 

La fixació del sistema de retenció infantil en el vehicle també és un factor important a l’hora 
de protegir de manera eficient als usuaris en cas d’accident. Per tal d’estandarditzar aquesta 
fixació, s’ha creat un sistema universal anomenat ISOFIX, que significa fixació normalitzada. 

 

Aquest és un sistema d’ancoratges que està cargolat o bé soldat a  la pròpia carrosseria del 
vehicle visualitzat en la Fig. 3.1. L’esmentat sistema es complementa amb uns connectors en 
forma de pinça que equipen algunes cadiretes (SRI), representat en la Fig. 3.2, la qual cosa 
permet una ràpida i més segura instal·lació. 
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           Fig.3.1 ISOFIX en el vehicle                                  Fig.3.2 ISOFIX en el SRI 

 

L’ISOFIX es denomina com a tal en la configuració de les cadiretes corresponents al grup 1, 
en la resta de grups es pot tenir el sistema però no es pot denominar així, i per tant 
s’anomenarà sistema de fixació per anelles. Per altra banda, quan el SRI està en la 
configuració de grup 1 el nen va fixat a aquest amb uns arnesos propis del SRI de 5 punts 
que garanteixen una òptima fixació, en la resta de grups la retenció es realitza amb el propi 
cinturó del vehicle. 

Aquest sistema no és d’obligada utilització, ara bé l’ús d’aquest sistema fa que no sigui 
necessari complementar la retenció el SRI amb el cinturó del vehicle. No obstant això, les 
cadiretes que no utilitzen ISOFIX i han d’usar el cinturó propi del vehicle, també queden ben 
subjectes. Per tant no es un problema de fixació de la cadireta en el vehicle sinó que és el fet 
de la facilitat de muntatge i impossibilitat de muntar malament el sistema, doncs el sistema 
ISOFIX es complementa amb una marca de correcta instal·lació i així no desenvolupi be la 
seva funció. 

En la Fig. 3.3 s’observa  el percentatge de cadiretes mal muntades i per tant el % de 
cadiretes que representen un perill pels usuaris.  
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Ús SRI

Sense 
utilitzar SRI

7,90%

Ús correcte
31,30%

Ús 
incorrecte 

lleu
2,80%

Ús 
incorrecte 

mig
21,80%

Ús 
incorrecte 

amb cinturó 
d'adult
8,20%

Ús 
incorrecte 

greu
28%

 

Fig. 3.3  Ús dels SRI  Font:Direcció General de Trànsit,  2.005 

Tal i com indica la Fig. 3.3, pràcticament el 50% de les cadiretes muntades ho estan 
incorrectament en un nivell elevat o simplement no s’usen. 

3.4. Accidentalitat 

L’accidentalitat a les carreteres és un problema  greu per la societat actual. Amb les 
polítiques de conscienciació i l’esforç de la administració s’ha aconseguit reduir el nombre 
d’accidents i com a conseqüència el nombre de víctimes mortals.  

Un dels factors que ha provocat aquests descens del nombre d’accidents és l’entrada en 
vigor del nou codi de circulació des del juliol de 2.004. Aquest nou codi obliga a l’ús dels SRI 
fins als 12 anys. 

Tot i l’obligatorietat del seu ús encara hi  ha conductors que no usen cap sistema de retenció 
infantil. El Servei Català de Transit ha realitzat recentment un estudi on es comprova 
l’augment de l’ús d’aquests sistemes tot i que encara no s’usa al 100% 

La sinistralitat a les carreteres ha anat reduint-se en els darrers anys,  col·locant-se a la xifra 
de 400 morts en 346 accidents. 
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Concretament en la franja d’edat entre 0 i 12 anys i en el període compres entre l’any 2.002 i 
el 30 d’abril de 2.005 hi hagut 3.079 nens i nenes involucrats en accidents de trànsit a 
Catalunya, de les quals 46 han resultats víctimes mortals, 404 han resultat víctimes amb 
lesions molt greus i 2.629 han patit lesions lleus.   

D’aquestes 3.079 víctimes d’accidents el 40% no utilitzava cap sistema de retenció infantil 
per tal d’evitar o reduir  la gravetat de les lesions en cas d’accident. 

I del total d’infants morts en accidents de trànsit a Catalunya, el 65% no utilitzaven cap 
sistema de retenció infantil.   

3.5. Justificació de l’ús   

Com tot element que és d’obligat ús, ha de tenir la justificació tècnica per la qual s’ha 
d’utilitzar. En aquest cas la justificació principal és la reducció de les lesions que pot patir el 
nen. 

Per justificar aquest fet, s’ha calculat l’efecte que provocaria a un nen de 10 kg de massa  si 
estigués involucrat en un accident de xoc frontal a baixa velocitat, és a dir a 50 km/h, i aquest 
estigués mal retingut. Aquest seria llançat  cap endavant amb una força equivalent de 3.200 
N fet que provocaria un seguit de lesions molt greus a l’infant. 

Amb un sistema de retenció adequat a la persona a qui va destinat i degudament instal·lat  
en el vehicle pot reduir el potencial de ferides lleus en un 75% i el de lesions greus  en més 
d’un 60%. 

Amb aquesta informació queda justificat l’ús dels sistemes de retenció infantil, no obstant 
això es pot afegir una sèrie d’actuacions que realitza el SRI en el nen en cas de xoc lleu que 
potencia encara més,  si és possible, el seu ús. 

Part Cap i Coll:  Zona de confort i relax. 

Problema en la subjecció del cap degut a la desproporció d’aquest 
respecte el cos. 

Part toràcica:   Subjecció de la part toràcica i de les espatlles, evitant problemes en el 
tòrax i en la columna vertebral. 

Part del malucs: Subjecció de la pelvis. 

Principal problema a partir dels 4 anys. 
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4. Estat de l’art 

Per tal de comprovar que el projecte representa una millora o bé la solució  a un problema 
cal fer un estudi de la situació actual del mercat. Fent un anàlisi de les diferents marques 
comercials que existeixen actualment i dels productes que ofereixen (anàlisi mitjançant 
catàlegs online), cal destacar el fet que hi ha marques comercials que no ofereixen productes 
a tots els països de la Unió Europa. 

Hi ha moltes empreses que es dediquen a fer sistemes de retenció infantil, i totes elles els 
classifiquen segons els grups que marca la normativa. Les marques tenen un ampli sortit de 
SRI que abasten  un , dos o tres grups com a màxim i per tant no hi ha cap model que es 
caracteritzi com el SRI que es dissenyarà en aquest projecte. 

Normalment el fabricants tenen sistemes que serveixen pel grup 0+ i 1, i altres sistemes que 
serveixen pels grups 1, 2 i 3. Per tant, obliga al consumidor a adquirir 2 sistemes 
independents. A l’Annex A hi ha un estudi més exhaustiu del mercat, on es mostren  les 
diferents marques i els models que ofereixen.  

El cas del grup 0 queda sense poder-se adaptar a cap altre grup degut a la configuració 
adoptada 

Grup0: 

El sistema visualitzat en la Fig. 4.1 és el més utilitzat pel que fa aquest grup, sistema tipus 
bressol. 

 

Fig. 4.1 SRI grup 0. Font: Baby gab octubre 2.005 
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A continuació s’exposen aquests models   de SRI adaptables a 2 ó 3 grups que estan en el 
mercat però com s’ha comentat anteriorment, cap d’aquest abarca la totalitat dels grups. Els 
fabricants d’aquests sistemes tenen dissenys semblants pels SRI destinats a cada grup.  

A la Fig.4.2 s’observa el disseny per un SRI que pot adaptar-se a les categories 0+ i  1, però 
no permet una regulació per adaptar-se a grups posteriors.. 

 

 

Fig. 4.2 SRI grup 0+ i 1. Font: Baby gab octubre 2.005 

 

Pel que fa als sistemes capaços d’adaptar-se als grups 1, 2 i 3 com el que es visualitza  a la 
Fig. 4.3 tenen l’inconvenient de ser incompatibles amb la configuració necessària pel grup 
0+, fet que fa que no sigui capaç d’abarcar  totes les categories, igual que el cas anterior. 

 

Fig. 4.3 SRI grup 1, 2 i 3.   Font:Baby gab octubre 2.005             
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 I per últim hi ha sistemes  en el mercat que abasten les categories 2 i 3. En aquest cas, com 
es pot observar a la Fig. 4.4, el fet de tenir només l’element de la culera impossibilita la 
adaptabilitat amb els grups 0+ i 1 i com a conseqüència es necessita d’un altre sistema per 
adaptar-se  a les categories anteriors, que són aquelles en que els nens són més petits. 
Aquests sistemes estan evolucionant cap a seients integrats, mantenint el respatller inclús 
quan s’adapta al grup 3. 

 

 

Fig. 4.4 SRI grup 2 i 3.  Font: Baby gab octubre 2.005         
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5. Requeriments i paràmetres de disseny 

Per tal de dissenyar un sistema de retenció infantil s’han de seguir una sèrie de criteris 
marcats per la normativa vigent. En aquest apartat hi ha un recull dels principals criteris a 
seguir per tal de desenvolupar el disseny del SRI i per tant a l’hora de realitzar el projecte. 

Per tal de dur a terme les comprovacions necessàries de xoc els SRI es proven no amb 
essers vius (nens) sinó amb uns aparells que tenen una configuració semblant a la d’un nen, 
reproduint les seves característiques biodinàmiques, denominats dummies. D’aquests  n’hi 
ha de diferents mides per tal de simular el pes i alçada dels nens a les diferents edats 
corresponents a cada grup.  

Cada grup de classificació dels SRI té els seus dummies en concret  que simulen els infants 
als quals estan dirigits. A continuació es fa una breu explicació del dummies utilitzats, ara bé 
en l’Annex B es troba tota la informació referent a aquests.  

Els dummies per infants estan dividits en 2 series diferents. La més antiga i ja en desús 
anomenada sèrie P i una de més posterior denominada Q. En les següent taules, taula B.1 i 
taula B.2, es presenta la relació entre els grups de classificació dels SRI referents a la massa 
amb correspondència amb  el dummies de la família Q. 

 
R44  Límits R44  Dummy Dummy  
Grup   Massa 

[kg]  edat massa [kg]  

0  Inferior  - Q0  3,4  
 Superior <10  Q1  9,6  

0+  Inferior  - Q0  3,4  
 Superior <13  Q1,5  11,1  

I Inferior  9  Q1  9,6  
 Superior 18  Q3  14,6  

II Inferior  15  Q3  14,6  
 Superior 25  Q6  22,9  

III  Inferior  22  Q6  22,9 
 Superior 36  - - 

Taula 5.1 Detall grups 
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ECE-R44 grup  Dummy  
0+ I  II  III  

Petit Q  Q0 Q1 Q3 Q6  
Entremig  Q Q1  Q1,5 - - 
Gran Q Q1,5  Q3  Q6 - 

   Taula 5.2 Correspondència entre dummies i grups 

Amb aquests dummies es tenen informacions referents a les acceleracions de les diferents 
parts del cos. I aquestes són el següent criteri que s’ha de tenir en compte per tal d’evitar 
lesions al nens. 

Les acceleracions en la part del pit tenen uns límits superiors que marquen si hi ha o no 
lesions importats. Aquesta no pot sobrepassar els 30g si el temps el qual s’aplica es superior 
als 3 ms. No obstant així, si la durada d’aquesta és inferior a aquest 3 ms. pot produir-se un 
pic d’acceleració de fins a 55g. 

Els dummies no representen la mateixa conformació exterior de la pell humana, per aquest 
motiu són recoberts d’una argila per tal de simular la pell, en aquesta queden marcades les 
ferides, cops i marques dels objectes que col·lisionen amb ella en el moment del xoc. Doncs 
un altre criteri a tenir en compte és que aquesta argila no pot presentar cap signe visible de 
penetració  en la zona abdominal. Aquest criteri és visualitzat en els corresponent informes 
de xoc en els dummies amb diferents colors, indicat en verd la part òptima on no hi ha 
problemes i amb vermell la part crítica.  

Un dels criteris per la verificació de si el sistema és correcte, és la senzilla observació de si el 
dummy queda retingut en el seient. I així encara hi ha una altra norma que s’ha de complir 
l’extrem superior del cap no pot sobrepassar uns límits màxims que representarien el sostre 
del vehicle i el seient de la part davantera del mateix. 

Per tal de dur a terme tots aquests criteris de compliment es realitzen assajos de xoc tan 
frontal com posterior. En el xoc frontal es col·lisiona a una velocitat de 50 km/h, fet que 
implica una acceleració màxima de 30g. Pel que fa al xoc posterior la velocitat és de 30 km/h 
i com a conseqüència dona una acceleració màxima de 21g. Aquest són assajos  
d’homologació, és a dir de requeriments mínims de posta a venta en el mercat. 

 A part d’aquests assaigs hi ha els de l’associació EURONCAP que són més sabers i 
augmenten la velocitat de xoc, factor que implica que les acceleracions sofertes per 
l’estructura són més elevades, aquestes acceleracions són de 40g en xoc frontal i de 30g en 
el cas de xoc lateral. Aquestes són les emprades en la determinació dels esforços soferts per 
la estructura i posterior comprovació de resistència de la mateixa. 
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Tots aquest criteris són el que s’han de seguir per tal de desenvolupar de forma correcte un 
sistema de retenció infantil, per tant seran d’ús en el projecte que ens ocupa. 

 

Especificacions bàsiques del dummies  

Grup Dummy superior Alçada (mm) Amplada 
màxima (mm) 

Massa (kg) 

0/0+ Q1,5 820 224 11,01 

1 Q3 980 249 15 

2 Q6 1.160 295 22 

3 Hybrid III 10 
anys 

1.376 345 32 

Taula 5.3 Especificacions bàsiques dels dummies 
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6. Disseny i anàlisi dels components 

 En aquest apartat del projecte s’entra en el disseny pròpiament dit del sistema de retenció 
infantil que donarà solució al problema d’un únic SRI adaptable a totes les categories que 
marca la normativa. 

Com a tot disseny d’un element de consum, s’ha de començar definint el producte. En el cas 
que ens ocupa s’ha decidit fer un element atractiu, a la vegada que eficaç i de cost no molt 
elevat. 

Per tal de dur a terme el disseny i que fos adaptable a totes les categories s’han buscat els 
punts singulars i trets característics de cada grup,  donant solució individualitzada però a la 
vegada compatible amb totes les altres categories. Per aquest motiu, el disseny s’organitza 
amb els diferents grups, indicant les singularitats de les solucions adoptades, la instal·lació i 
mecanismes i moviments  possibles per tal de adaptar el producte a cada grup. 

Tanmateix, en els apartats transició, s’explica la manera de passar d’un grup a  un altre i els 
moviments d’elements que s’han de realitzar.   

Una vegada determinat el disseny bàsic del SRI, s’han de dur a terme els càlculs de les 
estructures, per comprovar la seva resistència i així com les sol·licitacions en cas de xoc en 
les condicions més desfavorables. 

Els càlculs bàsics corresponents a la determinació dels centres de  masses del dummies 
corresponents a cada grup, així com de les forces que intervenen en cas de xoc i  la 
premissa de tenir uns factors de seguretat superior a 2 en el global del SRI, són aspectes 
que també s’han tingut en compte, doncs es tracta d’un element de seguretat. 

Per tal de tenir un estudi més detallat dels esforços i dels punt d’aplicació dels mateixos, el 
càlculs i les comprovacions es duen a terme dins de cada grup, de manera independent, per 
veure com afecten les variacions en la configuració a l’estructura del SRI dissenyat. 
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6.1. Vista general del conjunt 

En primer lloc s’introdueix una vista general per tal de donar una idea de com és el SRI 
muntat. Aquest està format per diferents components que es poden agrupar en subconjunts 
que desenvolupen una mateixa tasca. En aquest apartat s’introdueixen aquests subconjunts 
per tal de donar una vista clara d’aquest. 

Tanmateix en els següents apartats s’observarà tot el conjunt en les configuracions 
adequades per tal de adaptar-se a cada grup. 

Aquest conjunt que forma el SRI es pot dividir en tres subconjunt que estan representants en 
la Fig. 6.1 

 

Fig. 6.1 Vista del conjunt. 
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La base (1) és l’element on va incorporat el sistema d’anelles per la fixació amb el 
vehicle, en el cas de la configuració del grup 1 ISOFIX i és l’element que porta unida la 
culera mitjançant unes guies que permeten el  desplaçament i inclinació de la mateixa.  
Aquest component té un a estructura interna d’alumini amb una part de recobriment de 
plàstic que protegeix a l’usuari del contacte directe amb el metall i que el fa més atractiu i 
amigable amb l’entorn. A la Fig. 6.2 hi ha la vista representativa d’aquest subconjunt. 

 

Fig. 6.2  Base del SRI. 

La culera (2) correspon a l’element que va unit a la base i on va unit el respatller. 
Aquest element és l’encarregat d’unir tots els altres components. En aquest subconjunt 
hi ha col·locat el sistema de moviment dels reposabraços, així com el sistema que 
permet canviar la reclinació del respatller. Aquest element també té una estructura 
interna d’alumini amb els corresponents plàstics recobridors. A la Fig. 6.3 s’observa la 
culera amb el sistema de reposabraços. 

 

Fig. 6.3 Culera del SRI. 
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 El respatller (3)  és un element important ja que pot reclinar-se en diferents posicions en 
funció del grup corresponent i tanmateix pot experimentar un allargament cap a la part 
superior i un eixamplament que permet adaptar-se millor a les característiques d’un nen que 
pertanyi a cada grup. Aquest element en la configuració de grup 3 és retirat de la resta de 
components deixant únicament la base i la culera, fent l’efecte d’elevador. Pel que fa a la 
configuració estructural és la mateixa que en el subconjunt anterior.  A la Fig. 6.4 hi ha la 
configuració del respatller amb la màxima llargada i amplada que correspon al grup 2. 

 

Fig. 6.4 Respatller del SRI. 

Tal i com s’observa en la Fig. 6.1, en el recull de figures de les configuracions i dels 
moviments possibles del SRI estan visualitzat la estructura interna i el plàstics recobridors. 
Cal anomenar que apart d’aquest hi va incorporat un sistema d’escumes i de fundes tèxtils 
que permeten en primer lloc tenir una protecció addicional pel nen i una vista, si s’escau, més 
atractiva pel disseny. 

Per finalitzar aquesta vista general del conjunt es presenten les dimensions màximes del 
SRI, així com de la seva massa. 

Amplada: 400 mm. 

Alçada:  675 mm. 

Profunditat: 490 mm. 

Massa: 14 kg. 
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6.2. Grup0/0+: 

6.2.1. 

6.2.2. 

Singularitats del grup: 

Aquest grup correspon als infants de més curta edat, particularment als compresos entre els 
0 i els 15 mesos aproximadament. I com a conseqüència, acostuma a ser el sistema de 
retenció més petit i compacte. 

En aquest grup els sistemes de retenció infantil han d’anar en sentit contrari de la marxa, fet 
que obliga a tenir el sistema de subjecció per la part frontal per tal de ser compatible amb el 
vehicle. 

El sistema universal ISOFIX no és denominat com a tal en aquest grup i com a 
conseqüència, es denomina el sistema com a sistema d’anelles de subjecció amb el vehicle.  

Cotes necessàries per acollir al dummy   

Els dummies emprats en aquest grup són el  Q0, Q1 i Q1,5, per tant, aquest últim serà el que 
determinarà les dimensions en el cas llindar entre un i altre grup. Per aquest motiu es llisten 
les dimensions mes representatives del dummy Q1,5 per tal de tenir màxima ergonomia en 
aquesta configuració del SRI. 

 

 

Fig. 6.5. Principals dimensions. 

 

 

  

Dimensions més 
significatives 

Dimensions 
(mm) 

Amplada cap (7) 124 

Amplada espatlles (15) 224 

Amplada cuixes (12) 174 

Alçada del cul al cap (17) 495 

Llargada cames (2+19) 374 

Alçada colze assegut (14) 125 

Profunditat cap (8) 160 

      Taula 6.1. Principals dimensions. 
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6.2.3. Solució adoptada:   

Com a solució a la primera singularitat del grup 0/0+, la reclinació de l’esquena té una 
col·locació específica per fer el sistema compacte i el més còmode possible. Aquesta 
reclinació específica fa que en aquest grup el  SRI es pugui assimilar a un bressol.    

La solució adoptada per instal·lar el SRI en sentit contrari a la marxa amb el sistema 
d’anelles és la del sistema mòbil d’ancoratges que en aquest cas surt per la part frontal del 
sistema i la qual va fixada en el vehicle, tal i com s’observa a la  Fig. 6.6. 

 

 

Fig. 6.6. Configuració grup 0/0+. 

 

Cal especificar que aquesta reclinació és la màxima que experimenta el sistema de retenció, 
ja que en les configuracions corresponents als altres grups aquest és inferior. I així també, 
que en aquesta configuració el cinturó del vehicle passa per la part posterior del respatller i 
ajuda a reduir els esforços soferts per l’estructura. 
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6.2.4. Instal·lació en el vehicle 

En la Fig. 6.7 s’observa la disposició del SRI en el seient del vehicle, aquesta és en sentit 
contrari a la marxa. Les anelles de subjecció queden per sota el respatller del seient i 
subjecten fermament el sistema. Tot a així per obtenir una màxima fixació  el propi cinturó del 
vehicle  va col·locat per la part posterior del SRI, de tal manera que redueix els esforços a 
l’estructura respecte el cas d’instal·lar-lo únicament amb les anelles. 

 

Fig. 6.7  Configuració en el vehicle. 

6.2.5. Moviments i mecanismes 

Els moviments que es poden realitzar en aquesta configuració són els corresponents a la 
reclinació del respatller, que permet situar al nadó en una posició de confort, ja que aquest va 
reclinat una posició més natural per la seva edat.  

La col·locació en l’alçada idònia dels reposabraços, és un altre dels moviments que es 
permet realitzar en aquesta configuració tot i que en  aquest cas passa ha ser un sistema de 
subjecció pel nadó, ja que fa de barana per evitar el desplaçament lateral, augmentant la 
protecció davant un possible xoc lateral. 

Un dels moviments que dóna més versatilitat al SRI és el de moure el sistema de subjecció 
per anelles, que en aquesta situació treballa per la part frontal. El moviment que és 
independent de la configuració, és la reclinació de la culera que permet en un grau superior 
situar l’infant en una disposició més còmode.  
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6.2.6. 

N

N

Realització de la simulació i resultats 

La simulació en elements finits  permet relacionar les peces i les configuracions reals i 
dissenyades amb elements matemàtics que permeten determinar, aproximadament,  el 
comportament de les peces sense la necessitat de construir-les físicament i determinar si 
són correctes per la tasca per la qual han estat dissenyades. 

Dins d’aquest grup s’ha pres el cas més desfavorable, coincidint amb el dummy de més pes, 
el qual transmet en cas de xoc tota la força que  està aplicada a la part posterior de l’esquena 
de forma uniforme. Per obtenir els càlculs més reals possibles, s’han determinat els centres 
de masses dels dummies, per tal d’ubicar en aquest punt  la força resultant i obtenir la 
distribució més real.  

Una vegada determinat el punt de col·locació de la força i la forma d’aplicació, s’ha calculat el 
valor de la força pròpiament dit. Aquest valor ha estat calculat utilitzant el cas de xoc més 
desfavorable, corresponent a xoc frontal EURONCAP a 64 km/h que determina una 
acceleració màxima puntual aproximada de 40 g, què és més agressiu que el xoc frontal de 
50 km/h que exigeix la normativa. 

Determinació de la força en cas de xoc frontal 

Es considera Q1,5 com a  cas més desfavorable a 40 g,  representant una força aplicada de: 

11.01 11.01 40 4316
40

F m a
m kg F g
a g

= ⎫
⎪= = =⎬
⎪= ⎭

i
i i

   [Eq. 6.1] 

Cal considerar també el pes en posició vertical : 

11.01 11.01 108
F m a
m kg F g
a g

= ⎫
⎪= = =⎬
⎪= ⎭

i
i

    [Eq. 6.2] 
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Determinació punt aplicació de la força (Centre de masses) 

Dummy Q1,5 

Coordenades del centre de masses: 

  x: 80mm 

  y: 177mm 

  z:  0 mm 

 

             Fig. 6.8 Ubicació centre de masses en dummy Q1,5 

Com es pot observa en la Fig. 6.9,  les forces estan ubicada  en el punt que representaria el  
centre de masses del dummy  Q1,5 i en la direcció corresponent a la marxa del vehicle pel 
que fa a la força produïda per la acceleració del xoc i en direcció vertical la corresponent al 
pes, aquestes forces estan aplicades en la seva totalitat en la part del respatller. 

 

 

Fig. 6.9 Ubicació de la força en la estructura. 
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Estat tensional: 

A la Fig. 6.10 hi ha representat l’estat tensional de l’estructura interna d’alumini, en aquest 
cas l’aplicació de tota la força a la part del respatller provoca que aquest hagi de suportar la 
majoria de tensions que es produeixen. No obstant això, la part de l’esquelet referent a la 
culera més pròxima al respatller també té aplicat un estat tensional elevat ja que aquest és 
l’encarregat d’unir tot el conjunt.  

 

 

Fig. 6.10. Representació de les tensions. 

El valor més elevat de tensió de l’estructura en xoc frontal és de 4,9·107 N/mm2 valor inferior 
al de límit elàstic del material 2,75·108 N/mm2 , fet que fa que sigui satisfactori per la 
estructura, ja que el material no entra en deformacions permanents. 
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Estat de desplaçament: 

A la Fig. 6.11 s’observa el desplaçament de l’estructura en el moment de la col·lisió, com es 
pot comprovar l’extrem esquerra visualitzat en vermell és el que experimenta major 
moviment, concretament de 0,7 mm fet que  no és significatiu en la situació de xoc. 

 

 

Fig. 6.11 Representació dels desplaçaments. 

  

 

 

 

 

 

 



Pàg. 36  Memòria 

Verificació del disseny: 

A la Fig. 6.12 es determinen els valors del factor de seguretat de l’estructura punt a punt. 
Aquest ha de ser superior a 2 en tot el conjunt i com es pot comprovar en la llegenda de la 
Fig. 6.12 el valor mínim de factor de seguretat és de 5,6, i per tant, s’obté un resultat òptim en 
aquesta configuració.  

 

 

Fig. 6.12 Representació dels Factors de Seguretat. 

 

Com a conclusió dels resultats dins de la configuració de grup 0/0+ l’estructura suporta bé les 
tensions en el moment de xoc més crític i per tant és correcta en la seva utilització, ja que el 
coeficient de seguretat és superior al mínim que s’ha preestablert per tal de donar la 
configuració i el disseny per correctes.   
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6.3. Transició grup 0/0+ a grup1 

Per passar del grup 0/0+ al grup 1 cal canviar de posició el sistema de fixació per anelles i 
col·locar l’esquena  a la posició menys reclinada i enretirar el cinturó propi del vehicle, doncs 
aquest sistema de retenció infantil porta incorporat un arnès de 5 punts. 

6.3.1. Canvi de sentit del sistema d’anelles 

Per dur a terme el canvi de sentit del sistema d’anelles, cal tenir la part inferior del  SRI 
accessible. El funcionament del mecanisme que permet aquest moviment és senzill per tal 
de garantir la correcta col·locació. Les dues barres centrals s’han d’ajuntar a la part  central 
(moviment 1). D’aquesta manera queda el sistema d’anelles lliure i per tant la possibilitat de 
moure-les cap a la part posterior (moviment 2) visualitzat en la Fig. 6.13. Una vegada 
col·locat el sistema d’anelles a la part posterior (3), les barres centrals s’han de deixar tal i 
com estaven prèviament (posició 4) observar Fig. 6.15.  

     

          Fig. 6.13.                                  Fig. 6.14. 

      

Fig. 6.15. 
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6.3.2. Canvi d’inclinació de l’esquena 

Per dur a terme aquest  moviment cal alliberar el mecanisme d’encaix que uneix la part de 
l’esquena amb la part inferior. Per alliberar-lo cal prémer del tirador col·locat a la part inferior 
de la culera (moviment 1), i com a conseqüència s’allibera el passador que fixa la culera i el 
respatller (moviment 2) tal i com s’aprecia a la  Fig.6.16. Una vegada alliberat  el moviment 
d’inclinació de l’esquena queda completament lliure, i com a tal, queda la possibilitat de 
col·locar-ho en la part menys inclinada que servirà per tenir l’esquena fixada tant pel grup 1 
com pel grup 2 visualitzat en la Fig. 6.18 , una vegada col·locada correctament es deixa 
d’actuar sobre del tirador que representa el moviment 1 i per mitja de les molles instal·lades 
es col·loca el passador del respatller i tirador a la seva posició inicial (moviment 3 i 4) 
observar Fig. 6.20. que posteriorment permet una regulació més acurada a voluntat del nen, 
amb la finalitat de què el SRI sigui el més còmode possible. 

    

Fig. 6.16.                     Fig. 6.17. 

        

Fig. 6.18.         Fig. 6.19. 
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Fig. 6.20. 
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6.4.  Grup 1: 

6.4.1. 

6.4.2. 

Singularitats del grup: 

Aquest grup correspon als infants compresos entre el 1 i 3 anys aproximadament. Aquest 
sistema ja no és tan compacte com l’anterior però de la composició no específica pel grup0, 
si que és la més replegada per tal de tenir l’infant ben recollit, doncs són els nens més petits 
que aniran en aquesta configuració.   

En aquest grup, els sistemes de retenció infantil han d’anar en sentit de la marxa, fet que 
obliga a tenir el sistema de subjecció per la part posterior per tal de ser compatible amb el 
vehicle. 

El sistema universal ISOFIX en aquest grup si es denomina com a tal  i com a conseqüència, 
es denomina el sistema ISOFIX el que en el grup anterior s’anomena sistema d’anelles de 
fixació. 

En aquest grup el nen ha d’anar subjecte al SRI amb un sistema de cinturó propi del SRI, i 
on el cinturó del vehicle per adults serveix per fixar la part de l’esquena del SRI al vehicle. 

Cotes necessàries per acollir al dummy   

El dummies emprats en aquest grup són el  Q1 i el Q3. Per tant, aquest últim serà el que 
determinarà les dimensions en el cas llindar entre un i altre grup. Per aquest motiu es llisten 
les dimensions més representatives del dummy per tal què el SRI tingui la millor ergonomia 
possible. 

 

 

Fig. 6.21 Principals dimensions. 

Dimensions més 
significatives 

Dimensions 
(mm) 

Amplada cap (7) 137 

Amplada espatlles (15) 249 

Amplada cuixes (12) 206 

Alçada del cul al cap (17) 560 

Llargada cames (2+19) 467 

Alçada colze assegut (14) 153 

Profunditat cap (8) 174 

           Taula 6.2 Principals dimensions. 
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6.4.3. Solució adoptada: 

Com a solució al fet d’haver de ser compacte la reclinació de l’esquena té una posició menys 
reclinada i tots els elements mòbils que posteriorment s’aniran eixamplant per poder encabir 
els nens, conforme es van fent més grans, estan en la posició menys estesa possible. 

En aquest cas el sistema ISOFIX està col·locat per la part posterior, i això fa que un cop 
col·locat en el vehicle quedi ben fixat i el pas del cinturó del vehicle per la part posterior del 
SRI fa que l’esquena també quedi ben subjectada. 

Un altre element de seguretat addicional és la col·locació del element Top Tether, element 
que subjecta el SRI per la part superior i garanteix una excel·lent fixació, doncs absorbeix el 
moment que provoca en cas de xoc frontal, evitant la rotació de la cadira. A la Fig. 6.22  
s’observa  un detall d’aquest component. 

 

Fig. 6.22 Dispositiu Top Tether. 

 

La solució adoptada al fet d’haver de tenir un sistema propi de cinturó en el SRI, ha estat de 
col·locar un cinturó de 5 punts, també anomenat arnès. S’han col·locat dos punts en la part 
superior i tres punts en la part inferior que donen una subjecció correcte  al nen. 
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Fig. 6.23 Configuració grup 1. 

6.4.4. Instal·lació en el vehicle 

En aquest cas el SRI queda completament fixat en el  seient del vehicle, doncs les anelles de 
subjecció queden per sota el respatller del seient i el Top Tether subjecta la part superior 
d’aquest obtenint un fixació correcta del sistema. A més, el propi cinturó del vehicle, va 
col·locat per la part posterior del SRI, de tal manera que minimitza els esforços a l’estructura i 
fixa de manera ferma el SRI amb el vehicle. 

 

Fig. 6.24 Configuració en el vehicle. 
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6.4.5. 

6.4.6. 

Moviments i mecanismes 

El  moviment que cobra més importància en aquesta configuració és el de la regulació en 
alçada i amplada de la part del respatller, que permet col·locar el nen en la configuració més 
adequada  a la seva alçada i amplada, garantint així una subjecció correcta.  

La regulació en l’alçada dels reposabraços, doncs també són regulables, permet recolzar els 
braços del nen donant major confort, en aquestes condicions s’han de col·locar en una de les 
posicions inferiors, però a més,  també augmenten la seguretat davant d’impacte lateral 
doncs subjecten la part inferior del tronc i els malucs del nen. 

El sistema d’anelles de subjecció que ara es denomina ISOFIX treballa per la part posterior i 
en els grups posteriors sempre treballaran en aquesta posició. 

I igual que el cas anterior, la reclinació de la culera també és permesa, per si en alguna 
circumstància es creu convenient reclinar el SRI. 

Realització de la simulació i resultats 

La simulació en elements finits ens permet relacionar les peces i les configuracions 
dissenyades amb elements matemàtics que permeten determinar el comportament de les 
peces donant una orientació de si són correctes per la tasca per la qual han estat 
dissenyades. 

Dins d’aquest grup s’ha pres el cas més desfavorable, coincidint amb el dummy de més pes i 
considerant que en aquest cas el nen va lligat amb el propi sistema d’arnesos del SRI. La 
força està dividida en 5 punts, 2 en la part de l’esquena i 3 en la part de la culera. Per obtenir 
els càlculs més reals possibles, s’han determinat els centres de masses dels dummies per tal 
d’ubicar en aquest punt la força i obtenir la distribució més realista possible.  

Una vegada determinat el punt de col·locació de la força i el lloc de aplicació, s’ha calculat el 
valor de la força pròpiament dit. Aquest valor ha estat calculat utilitzant el cas de xoc 
corresponent a xoc frontal EURONCAP a 64 km/h que determina una acceleració màxima 
puntual aproximada de 40 g valor, que com el cas anterior, s’utilitzarà en tots el grups. 

En aquest grup es farà una anàlisi de xoc lateral, coincidint també amb el programa 
EURONCAP, factor que implicarà un acceleració aproximada lateral de 30 g 
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Determinació de la força en cas de xoc frontal 

Es considera el dummy Q3 cas més desfavorable,  amb una acceleració de 40 g que 
representa una força aplicada de: 

15 15 40 5880
40

F m a
m kg F g
a g

= ⎫
⎪= = =⎬
⎪= ⎭

i
i i N

N

N

     [ Eq.6.3] 

Determinació de la força en cas de xoc lateral 

Es considera el dummy Q3 cas més desfavorable,  amb una acceleració de 30 g que 
representa una força aplicada de: 

15 15 30 4410
30

F m a
m kg F g
a g

= ⎫
⎪= = =⎬
⎪= ⎭

i
i i     [Eq. 6.4] 

Cal considerar també el pes en posició vertical : 

15 15 147
F m a
m kg F g
a g

= ⎫
⎪= = =⎬
⎪= ⎭

i
i        [ Eq 6.5] 

Determinació punt aplicació de la força (Centre de masses) 

Dummy Q3 

Coordenades del centre de masses: 

  x: 110mm 

  y: 164mm 

  z:  0 mm 

 

 

Fig. 6.25 Ubicació centre de masses en dummy Q3 
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Com es pot observa en les Fig. 6.26 Fig. 6.27,  les forces estan ubicades en els punts que 
representaria el  centre de masses del dummy  Q3 i en la direcció corresponent a la marxa 
del vehicle pel que fa a la força produïda per l’acceleració del xoc frontal i en direcció 
horitzontal esquerra la corresponent al xoc lateral, aquestes forces estan aplicades en el cas 
de xoc frontal en els cinc punts de l’arnes del propi SRI i en el cas de xoc lateral en la totalitat 
de la superfície de contacte lateral. 

 

 

Fig. 6.26 Ubicació de la força en xoc frontal  

  

 

Fig. 6.27 Ubicació de la força en xoc lateral 
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Xoc frontal amb Top Tether 

Estat tensional: 

En al Fig. 6.28 es poden observar les tensions en el cas de grup 1 en la condició de xoc 
frontal i amb la disposició de la força en els punts on l’arnes de 5 punts subjecte al nen. El 
Top Tether ajuda a fixar l’estructura d’alumini per la part superior, donant més rigidesa al 
sistema. En aquest cas les tensions màximes es concentren el la ubicació del Top Tether 
part superior del respatller i la unió entre aquest últim i la culera. 

 

Fig. 6.28 Representació de les tensions 

El valor més elevat de tensió de l’estructura en xoc frontal és de 1,1·108 N/mm2 valor inferior 
al de límit elàstic del material 2,75·108 N/mm2, fet que fa que  l’estructura suporti les 
sol·licitacions sense cap mena de problema. 
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Estat de desplaçament 

Degut a la fixació per la part superior del sistema amb el vehicle, el desplaçament màxim es 
troba en els dos punts superiors de l’arnés de subjecció, tot hi així aquest desplaçament és 
inferior al mil·límetre fet que no provoca cap situació anòmala a l’estructura. 

 

Fig. 6.29 Representació dels desplaçaments 
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Verificació del disseny 

A la Fig. 6.30 es determinen els valors del factor de seguretat de l’estructura punt a punt. 
Aquest ha de ser superior a 2 en tot el conjunt i com es pot comprovar en la llegenda de la 
Fig. 6.30 el valor mínim de factor de seguretat és de 2,4. Aquest es concentra en les regions 
marcades en vermell que si ens fixem són on hi ha col·locat el Top Tether i  on va ubicat el 
sistema d’ancoratges de l’arnés de 5 punts. Tot així es supera satisfactòriament  les 
sol·licitacions. 

 

 

 

Fig. 6.30 Representació dels Factors de Seguretat 
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Xoc lateral amb Top Tether 

Estat tensional: 

En la Fig. 6.31 es visualitza l’estat tensional en el cas de xoc lateral corresponent a grup 1. 
En aquest cas la superfície d’aplicació de la força es considerable per aquest motiu les 
tensions es distribueixen al llarg de tots els  punts de contacte i el seu valor no és molt elevat.  

 

Fig. 6.31 Representació de les tensions 

El valor més elevat de tensió de l’estructura en el cas de xoc lateral és de 8·107N/mm2 valor 
inferior al de límit elàstic de l’alumini 2,75·108 N/mm2 , tampoc representa cap problema en la 
part del reposacaps on aquí el material és polipropilè ja que tampoc superar les tensions 
llindar. I com a resultat s’obté una bona disposició de tensions que no representant cap 
problema estructural. 
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Estat de desplaçament 

Els desplaçaments en aquesta cas com es pot observar en la Fig. 6.32 són màxims en el 
reposacaps, aquestes tenen un valor de 13 mm tot i que representen un valor que no es pot 
menystenir el fet de situar-se als extrem del reposacaps no representant cap mena 
d’inconvenient en la configuració. 

 

 

Fig. 6.32 Representació dels  desplaçaments 
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Verificació del disseny 

En la Fig. 6.33 està representat el punt crític on el factor de seguretat és inferior, aquest està 
ubicat en el punt on el sistema està fixat per la part superior, és a dir, on està col·locat el 
dispositiu Top Tether,  aquest valor és de 4,6, la resta de l’estructura té un valor de coeficient 
de seguretat superior. I com a conseqüència es pot determinar que el comportament dels 
elements en xoc lateral és bo. 

 

 

Fig. 6.33 Representació dels Factors de Seguretat 

 

La configuració del grup 1 té l’inconvenient de haver de fixar el nen amb el propi sistema 
d’arnés que porta incorporat el SRI, tot i així com ha quedat demostrat en l’anàlisi tan de xoc 
frontal com de xoc lateral, el conjunt es comporta de manera excel·lent, superant en ambdós 
casos el requeriments mínims de seguretat. 
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6.5. Transició grup 1 a grup 2 

El pas d’un grup a l’altre consisteix en el desplaçament del respatller cap a la part superior 
amb el  consegüent desplaçament d’eixamplament automàtic dels laterals. Per altre part, la 
regulació en alçada dels reposabraços fa que el sistema s’adapti millor a les necessitats de 
cada nen.  

6.5.1. Desplaçament de la part superior del respatller i obertura dels 
laterals 

El sistema de desplaçament de la part superior està fixat mitjançant dos passadors, aquest 
s’alliberen desprès d’accionar cap amunt la nansa que es troba a la part  superior del 
respatller (moviment 1 , 2 i 3) visualitzat en les Fig. 6.34 i Fig. 6.35. Com a conseqüència 
queda lliure la part del respatller superior, posicionant-la en el lloc on es vol 
col·locar(moviment 4) es produeixen una sèrie de moviments de pinyons i bis sens fi 
(moviments 5 i 6) que provoquen l’obertura simultània dels laterals (moviment 7) tal i com 
s’aprecia en la Fig. 6.36. Una vegada col·locat el respatller superior en la posició desitjada es 
deixa d’actuar sobre el tirador superior i els passadors tornen a fixar el respatller de manera 
ferma (moviments 8 i9 ), observat en la Fig. 6.38. 

         
   Fig. 6.34               Fig. 6.35   
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     Fig. 6.36        Fig. 6.37 

 

Fig. 6.38 
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6.5.2. Moviment de pujar i baixar els reposabraços 

El sistema de reposabraços té la singularitat de poder-se regular en alçada, fet que permet 
una major subjecció i comoditat pel nen. Per tal d’alliberar el sistema cal tirar del pom situat al 
lateral de la culera (moviment 1) . Com a conseqüència si s’aplica un moment giratori permet 
desplaçar els reposabraços cap a la posició desitjada (moviments 2 i 3) visualitzat en les Fig. 
6.39 i Fig. 6.40. I per tal de tornar ha fixar el sistema i evitar moviments no desitjats es tornar  
a introduir el pom del lateral (moviment 4)  com s’observa en la Fig. 6.41. 

 

       

Fig. 6.39      Fig. 6.40 

     

Fig. 6.41       Fig. 6.42 
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6.6. Grup 2: 

6.6.1. 

6.6.2. 

Singularitats del grup 

 Aquest grup correspon als infants compresos entre el 3 i 6 anys aproximadament. En aquest 
grup el sistema s’ha de desplegar fins el màxim per tal de cobrir tot l’infant, ja que en aquesta 
configuració el nen ja té unes dimensions considerables. 

El sentit del SRI com en el grup 1 és en  sentit de la marxa, fet que obliga a tenir el sistema 
de subjecció d’anelles per la part posterior per tal de ser compatible amb el vehicle. 

El sistema universal ISOFIX en aquest grup tampoc es denomina com a tal  i com a 
conseqüència el denominarem, sistema d’anelles de fixació. 

En aquest grup el nen ha de d’anar subjecte pel cinturó del vehicle, ara bé per tenir efectivitat 
cal redireccionar-lo per sobre de la seva espatlla . El sistema propi d’arnés de 5 punts del 
SRI ja no s’usa en cap altre configuració. 

Cotes necessàries per acollir al dummy 

El dummies emprats en aquest grup són el  Q3 i el Q6. Per tant, aquest últim serà el que 
determinarà les dimensions en el cas llindar entre un i altre grup. Per aquest motiu es llisten 
les dimensions més representatives del dummy per tal què el SRI tingui la millor ergonomia 
possible. 

 

 

Fig. 6.43 Principals dimensions 

Dimensions més 
significatives 

Dimensions 
(mm) 

Amplada cap (7) 141 

Amplada espatlles (15) 295 

Amplada cuixes (12) 229 

Alçada del cul al cap (17) 636 

Llargada cames (2+19) 595 

Alçada colze assegut (14) 155 

Profunditat cap (8) 175 

Taula 6.3 Principals dimensions 
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6.6.3. Solució adoptada:  

Com a solució al fet d’haver d’estar en la situació més desplegada s’ha d’utilitzar el sistema 
de regulació del respatller, dels laterals i dels reposabraços. 

En aquest cas el sistema d’anelles esta col·locat per la part posterior, i això fa que un cop 
col·locat en el vehicle, i amb l’ajut del Top Theter per la part superior quedi  ben fixat.   

La solució adoptada al fet d’haver de direccionar el cinturó del vehicle per la part superior de 
l’espatlla del nen és el de fer una guia en el propi respatller en la part superior que permet 
aquesta disposició i evita col·locar elements externs al propi SRI. 

 

Fig. 6.44 Configuració grup 2 
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6.6.4. Instal·lació en el vehicle 

En aquest cas el SRI queda completament fixat en el  seient del vehicle, les anelles de 
subjecció queden per sota el respatller del seient i el Top Tether el subjecta per la part 
superior garantint una correcta fixació del sistema. En aquest cas el cinturó del vehicle no 
s’usa per retenir el SRI, sinó per retenir el propi infant en aquesta configuració que s’observa 
en al Fig. 6.45 el cinturó del vehicle passaria per la part superior esquerra.  

 

Fig. 6.45 Configuració en el vehicle 

 

6.6.5. Moviments i mecanismes 

Els moviments que es poden realitzar en la disposició de grup 2 són el mateixos que en la 
disposició de grup 1, ara bé, regulats de tal forma que la majoria d’ells estaran en la 
configuració més estesa possible. 

Pel que fa a la configuració del respatller ara passa a estar en la configuració de màxima 
alçada i amplada, així mateix el reposabraços estan en una posició superior.  

El moviment d’inclinació de la culera i com a conseqüència del SRI és lliure pel cas que 
l’usuari consideri oportú i vulgui reclinar el sistema. 

I com és comú en els grups 1, 2 i 3 el sistema de subjecció d’anelles està ubicat per la part 
posterior garantint així una bona fixació amb el vehicle.   
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6.6.6. Realització de la simulació i resultats 

La simulació en elements finits ens permet relacionar les peces i les configuracions 
dissenyades amb elements matemàtics que permeten determinar el comportament de les 
peces donant una orientació de si són correctes per la tasca per la qual han estat 
dissenyades. 

Dins d’aquest grup s’ha pres el cas més desfavorable, coincidint amb el dummy de més pes i 
considerant que en aquest cas el nen va lligat amb el propi cinturó del vehicle fet que 
provoca que el sistema suporti la carga de manera diferent al cas anterior. En aquest cas la 
força està aplicada a la guia que fa redireccionar el cinturó perquè passi per la part superior 
de l’espatlla del nen. Per obtenir els càlculs més reals possibles, s’han determinat el centres 
de masses dels dummies per tal d’ubicar en aquest punt  la força i obtenir la distribució més 
realista possible.  

Una vegada determinat el punt de col·locació de la força i el lloc d’aplicació, s’ha calculat el 
valor de la força pròpiament dit. Aquest valor ha estat calculat utilitzant el cas de xoc 
corresponent a xoc frontal EURONCAP a 64 km/h que determina una acceleració màxima 
puntual aproximada de 40 g . 

En aquest grup es realitzarà una anàlisis de xoc lateral, coincidint també amb el programa 
EURONCAP factor que implicarà un acceleració lateral aproximada de 30 g 

Determinació de la força en cas de xoc frontal 

Es considera el dummy Q6 com a cas més desfavorable amb una acceleració usada de 40 
g. El cinturó del vehicle és de tres punts fet que fa dividir la força,hi ha un punt de subjecció a 
la part superior i dos a la part inferior. En la  part superior considerem que subjecte el cap els 
braços i un terç del tronc fet que fa que la força al cinturó a la part superior sigui de: 
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3.45 9.27 40 3632.5
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i N    [Eq. 6.6] 
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En la Fig. 6.46, es visualitza com a F1 i F2 les forces que aplica el cinturó propi del vehicle 
sobre l’estructura i com a força F la resultant d’aquestes, en la resolució de l’Eq. 6.7 hi ha el 
valor d’aquesta força resultant. 

 

Fig. 6.46 Ubicació de la força 
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 [Eq. 6.7] 

Determinació de la força en cas de xoc lateral 

Es considera el dummy Q6 com a cas més desfavorable amb una acceleració lateral usada 
de 30 g. Que representa una força aplicada de: 

22 22 30 6468
30

F m a
m kg F g
a g

= ⎫
⎪= = =⎬
⎪= ⎭

i
i i       [Eq. 6.8] 
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Cal considerar també el pes en posició vertical : 

22 22 216
F m a
m kg F g
a g

= ⎫
⎪= = =⎬
⎪= ⎭

i
i N        [Eq. 6.9] 

 

Determinació punt aplicació de la força (Centre de masses) 

Dummy Q6 

Coordenades del centre de masses: 

  x: 133mm 

  y: 174mm 

  z:  0 mm 

 

 

      Fig 6.47 Ubicació centre de masses dummy Q6 

Com es pot observa en la Fig. 6.48,  la força està ubicada  en el punt de la guia del SRI que 
redirecciona el propi cinturó del vehicle, en el cas de xoc frontal i en aquest cas l’aplicació de 
la força correspon a la guia superior esquerra. 

 

Fig. 6.48 Ubicació de la força en el pas del cinturó 
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Com es pot observa en la Fig. 6.49 ,  la força està ubicada  en el punt que representaria el  
centre de masses del dummy  Q6 i en la direcció horitzontal esquerra en la totalitat de la 
superfície de contacte lateral. 

 

 

Fig. 6.49  Ubicació força xoc lateral 
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Xoc frontal (pas del cinturó) 

Estat tensional 

En al Fig. 6.50 s’observa l’estat de tensions de l’estructura, en aquest cas les tensions es 
concentren en el pas guia del cinturó del propi vehicle i tot i que la força soferta pel sistema 
es elevada s’obté un valor de tensió màxim de 1,5·108 N/mm2 inferior al de límit elàstic de 
l’alumini 2,75·108 N/mm2 , en aquest cas el valor és elevat però el fet de ser una regió tant 
concreta fa que el volum de sistema que pateix tensions elevades es reduït i podem 
determinar que el sistema suporta les tensions sense cap problema.  

 

 

Fig. 6.50 Representació de les tensions 
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Estat de desplaçament 

En aquesta configuració com es pot visualitzar en la Fig. 6.51 els desplaçaments són de 
dimensions molt reduïdes i no comporten cap situació de risc per la seva utilització. El 
desplaçament màxim es situa en l’aleta del reposacaps on actua la guia del cinturó i el valor 
és de 0,6 mm. 

 

 

Fig. 6.51 Representació dels desplaçaments 
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Verificació del disseny 

En la Fig. 6.52 es visualitza el component més crític en el pas del cinturó que correspon a  la 
pròpia guia del SRI, en aquest cas el factor de seguretat és 1,9, molt proper a 2 i degut a que 
la zona on això es produeix que és molt concreta i reduïda es pot dir que el sistema aguanta 
bé les sol·licitacions. 

 

 

Fig. 6.52 Representació dels Factors de Seguretat 
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Xoc lateral:  

Estat tensional 

En la Fig. 6.53 es visualitza l’estat tensional en el cas de xoc lateral corresponent a grup 2, 
igual que en el grup 1  la superfície d’aplicació de la força és considerable i per aquest motiu 
les tensions es distribueixen al llarg de tots els punts de contacte i el seu valor tot i 
experimentar un increment respecte el grup 1 no és molt elevat. 

 

Fig. 6.53 Representació de les tensions 

El valor més elevat de tensió de l’estructura en el cas de xoc lateral és de 1,2·108N/mm2 valor 
inferior al de límit elàstic de l’alumini 2,75·108 N/mm2 , i també com en el grup 1 no representa 
cap problema en la part del reposacaps de polipropilè ja que tampoc superar les tensions 
llindar.  

I com a conseqüència  s’obté un bon resultat en l’aspecte resistent de l’estructura. 
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Estat de desplaçament 

Igual que en el cas del grup 1 en aquesta situació és on els desplaçaments són superiors 
com es pot comprovar en la Fig. 6.54, aquest té un valor màxim de 16 mm, tot i així al ser un 
desplaçament elàstic i ubicar-se en el reposacaps no impedeix donar com a bo el disseny. 

 

 

Fig. 6.54 Representació dels desplaçaments 
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Verificació del disseny 

En la Fig.6.55 es pot observar l’element amb factor de seguretat més baix del conjunt igual 
que succeïa en el cas del grup 1 aquest element és la part del respatller superior, no obstant 
així el factor de seguretat mínim és de 3,4 lluny del límit inferior de 2 i que garanteix un òptim 
funcionament en cas de xoc lateral. 

 

 

Fig. 6.55 Representació dels Factors de Seguretat 

La configuració del grup 2 té la singularitat de haver de guià el cinturó del vehicle per tal de 
garantir la correcte fixació del nen, fet que provoca una situació de concentració de tensions 
en la guia del SRI i un factor de seguretat de 2 tot i està al límit, el fet de ser una situació molt 
concreta dins del sistema i no haver cap més inconvenient en el cas de xoc lateral es dóna 
per satisfactori la configuració  i el disseny pel grup 2.  
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6.7. Transició grup 2 a grup 3 

6.7.1. Desacoblament respatller 

Per tal de dur a terme aquesta tasca cal seguir un procediment semblant al de la reclinació 
del respatller que permet passar del grup 0/0+ al grup 1. Tot  i així presenta un accionament  
d’un nou element. Cal desplaçar el passador ubicat a la part lateral de la culera cap a la part 
interior (moviment 1), posteriorment extreure el tirador col·locat a l’apart inferior de la culera i 
aquest extraurà els passador que fixen la culera i el respatller, per tal de que quedi aquest 
últim lliure i poder-lo desacoblar (moviments 2, 3 i 4 respectivament) tal com s’aprecia en les 
Fig. 6.56 i Fig. 6.58. I un cop desacoblat el respatller es disposa el tirador a la seva posició 
inicial (moviment 5) i es té el component base-culera en la configuració de grup 3.       

      

        Fig. 6.56              Fig. 6.57   

   

Fig. 6.58    Fig. 6.59 
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6.8. Grup 3: 

6.8.1. 

6.8.2. 

Singularitats del grup 

Aquest grup es particularitza per comprendre els infants des dels 6 fins els 12 anys, en 
aquest cas només és necessari un sistema elevador del nen per tal de que el sistema de 
retenció per adults (cinturó del vehicle) passi per l’espatlla i quedi ben subjecte. 

 En aquest sistema tampoc es disposa de ISOFIX però si del sistema d’anelles que fixa la 
culera amb el vehicle i dóna rigidesa al sistema. 

Cotes necessàries per acollir al dummy   

El dummies emprats en aquest grup son el  Q6 i el Hybrid III 10 anys. Per tant, aquest últim 
serà el que determinarà les dimensions màximes en aquest últim grup. Per aquest motiu es 
llisten les dimensions mes representatives del dummy per tal de que el SRI tingui la millor 
ergonomia possible. 

 

 

 

Fig. 6.60 Dimensions principals   

 

 

 

 

Dimensions més 
significatives 

Dimensions 
(mm) 

Amplada cap (7) 141 

Amplada espatlles (15) 345 

Amplada cuixes (12) 255 

Alçada del cul al cap (17) 725 

Llargada cames (2+19) 731 

Alçada colze assegut (14) 186 

Profunditat cap (8) 181 

Taula 6.4 Principals dimensions 
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6.8.3. Solució adoptada:  

La solució adoptada per tal de fer un sistema que fos elevador, és la de treure el respatller al 
complet i quedar només amb la part de la culera. 

I per tal de tenir el reposabraços en una posició adequada s’han d’extreure fins a la part 
superior 

 

Fig. 6.61 Configuració grup 3 

6.8.4. Instal·lació en el vehicle 

En aquest cas el SRI queda completament fixat amb el  seient del vehicle, les anelles de 
subjecció queden per sota el respatller del seient i subjecten el sistema correctament. En 
aquest cas el cinturó del vehicle  passa per l’espatlla del nen i en cas de col·lisió és el propi 
cinturó el que reten al nen.  
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Fig. 6.62 Configuració en el vehicle 

6.8.5. 

6.8.6. 

N

Moviments i mecanismes 

Degut al desacoblament del respatller els únics moviments possibles són els de la regulació 
en alçada dels reposabraços, que queden en una configuració  elevada, el d’inclinació de la 
culera i el moviment del sistema d’anelles, que ha d’actuar per la part posterior del SRI. Per 
tant el moviment que té protagonisme en aquesta configuració és el del reposabraços que 
permet al nen estar amb una posició còmode. 

Realització de la simulació i resultats 

La simulació en elements finits ens permet relacionar les peces i les configuracions 
dissenyades amb elements matemàtics que permeten determinar el comportament de les 
peces donant una orientació de si són correctes per la tasca per la qual han estat 
dissenyades. 

Dins d’aquest grup s’ha pres el cas més desfavorable, coincidint amb el dummy de més pes i 
considerant que en aquest cas el nen va lligat amb el propi cinturó del vehicle  i la part del 
respatller ja no està acoblada al sistema, en aquest situació el SRI aguanta el pes del nen. 
Per obtenir els càlculs més reals possibles, s’han determinat el centres de masses dels 
dummies per tal d’ubicar en aquest punt  la força i obtenir la distribució més realista possible.  

Cal considerar el pes en posició vertical : 

32 32 314
F m a
m kg F g
a g

= ⎫
⎪= = =⎬
⎪= ⎭

i
i       [Eq. 6.10] 
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Determinació punt aplicació de la força (Centre de masses) 

Dummy Hybrid III 10 anys  

Coordenades del centre de masses: 

  x: 163mm 

  y: 171mm 

  z:  0 mm 

 

 

 

       Fig. 6.63 Ubicació centre de masses  

Dummy Hybrid III 10 anys 

En aquest cas la situació més crítica pel SRI és el propi pes del nen ja que en el cas xoc 
frontal i/o lateral el propi cinturó del vehicle el subjecte. 

En la Fig. 6.64 hi ha visualitzada la força del pes ubicada  en el punt que representaria el  
centre de masses del dummy Hybrid III 10 anys.  

 

Fig. 6.64 Ubicació del pes 
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Estat tensional 

Les tensions en aquesta situació són molt inferiors a  les produïdes en un xoc frontal o 
lateral, el valor màxim obtingut es de 5,2·106 N/mm2 molt inferior al de límit elàstic de l’alumini 
2,75·108 N/mm2 i no representa cap problema per l’estructura. 

 

Fig. 6.65 Representació de les tensions 
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Estat de desplaçaments 

Com es pot observar a la Fig. 6.66 les deformacions són inferiors al mil·límetre, fet que és 
insignificant. 

 

Fig. 6.66 Representació dels desplaçaments 
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Verificació del disseny 

El factor de seguretat visualitzat en la Fig. 6.67 és 53 per tant l’estructura suporta sense 
problemes la sol·licitació del pes del nen. 

 

Fig. 6.67 Representació dels Factors de Seguretat 
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7. Recull  de regulacions  

7.1. Inclinació de la culera 

Una característica del SRI independent del grup és la possibilitat de inclinar la culera per tal 
de maximitzar el confort de l’infant. Aquest moviment està determinat per 2 posicions on una 
és en posició horitzontal i l’altre amb un lleugera inclinació. El funcionament i fixació del 
sistema, es realitza per mitjà d’una palanca que allibera uns passadors (moviment 1) i deixa 
lliure el moviment de la culera (moviment 2), un cop posada a la posició correcte queda auto 
clavat. 

   

Fig. 6.68                     Fig. 6.69 

 

Fig. 6.70 
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7.2. Canvi de sentit de les anelles 

Aquest moviment és el que permet fer el canvi d’orientació del SRI, és a dir, permet canviar 
la cadira del sentit contrari a la marxa corresponent a grup 0/0+ i en el sentit propi de la 
marxa en el cas de grup 1, 2 i 3.  

   

Fig. 6.71 Sentit contrari a la marxa        Fig. 6.72 Sentit de la marxa         Fig. 6.73 Sentit de la marxa 

  Grup 0/0+                                      Grup 1 i 2                                            Grup 3  

7.3. Canvi d’inclinació del respatller 

El canvi d’inclinació del respatller permet passar del grup 0/0+ al grup1, amb la inclinació 
corresponent al grup 0/0+  de 55º respecta la vertical, el nadó es troba amb una configuració 
més natural a l’estar estirat, fet que si s’obligués a esta assegut no es podria fixar 
correctament. En els grups 1 i 2 aquesta inclinació passa ha ser de 10º fet que dona una 
confortable configuració per l’infant.  

             

Fig. 6.74 Configuració de 55º respecta la vertical.       Fig. 6.75 Configuració de 10º respecta la vertical. 

    Grup 0/0+     Grup i 2 
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7.4. Regulació en alçada i amplada del respatller 

Aquesta regulació permet passar del grup 1 al grup 2, on la diferència entre un i altre és 
l’alçada i l’amplada del nen. En el grup 1 el nen es més petit i per tant no cal tenir el sistema 
desplegat del tot, en canvi en el grup 2 aquest ha de quedar desplegat del tot por donar 
cabuda al l’infant i donar-li la màxima seguretat.  

                  

Fig.6.76. Configuració grup 1    Fig.6.77. Configuració grup2   

7.5. Moviment del reposabraços 

El moviment que permet realitzar el reposabraços donen un grau elevat de confort ja que, 
l’infant en totes les seves etapes de creixement pot col·locar-se còmodament en el SRI i tenir 
el braços recolzats sobre els reposabraços. Aquests es poden regular tan per el cas de grup 
1 de menys alçada fins el grup 3 on el nen ja té una alçada considerable.  

           

         Fig. 6.78 Reposabraços posició inferior.            Fig. 6.79 Reposabraços posició superior. 
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7.6. Desacoblament del respatller 

El desacoblament del respatller permet passar del grup 2 al grup 3 on ara el nen utilitza el 
SRI com elevador  i la part del respatller no comporta cap acció per ell, i per aquest motiu és 
retirat del conjunt. 

     

Fig. 6.80. Configuració amb respatller                 Fig. 6.81. Configuració sense respatller 
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8. Anàlisi econòmic 

Els costos de desenvolupament del SRI es poden dividir en varies categories, on la relació 
de les mateixes determinarà el cost de fabricació i posada en venta, així com del preu de 
sortida al mercat. 

Les categories que es poden diferenciar són les següents: 

•Materials: en aquest grup està inclòs el valor dels materials que s’usen en la construcció del 
SRI, fent referència a l’alumini, l’acer , el plàstic i els acabats de roba i confecció. 

L’alumini és el component principal del SRI, en concret l’alumini 2.017 que és d’ús corrent, fet 
que fa que hi hagi varis proveïdors del mateix. La principal estructura del SRI es construïda 
en tub 20 x 20mm d’espessor 3 mm i aquesta es comercialitza en barres d’un valor de 2,5 € 

De les quals es necessiten 5 barres per tal de poder fabricar el SRI. 

Alumini total: 5 barres a 2,5€   igual a 12,5€. 

El material plàstic té un cost per pes reduït, tenint en compte que els plàstics tenen un 
caràcter de protecció i són lleugers el cost material del plàstic és de 3€. 

L’acer necessari  té un cost d’ 1,5€. 

•Fabricació: en aquest apartat es determinarà el valor de fabricar el SRI, és a dir, el valor de 
les hores màquina. 

Cal determinar les hores màquina que cal per desenvolupar el SRI, cal  considerar que la 
maquinària necessària per desenvolupar el SRI és la corresponent a la realització de 
soldadures i la corresponent a l’estampació de algunes peces d’alumini. De injecció de 
plàstic per realitzar les cobertes, de mecanitzat  en les peces d’acer i de costura per realitzar 
les fundes de roba. 

L’estampació de  totes les peces es poden realitzar aproximadament en una hora de 
màquina i pel que fa a l’ús de la màquina soldadora  amb 1,5 hores es té l’esquelet 
determinat.  

El material plàstic s’obté per injecció i té un temps necessari de 30 minuts. 

L’acer s’obté per mecanitzat amb un procés ràpid de 5 minuts. 

La confecció de les fundes té un temps aproximat de 25 minuts.   
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•MOD: la mà d’obra és un factor important a tenir en compte ja que el valor del personal és  
un factor de valor elevat, tant el valor de la MOD en la fabricació com el valor de la mà d’obra 
indirecte. 

Si es consideren les dues hores i mitja  d’estampació i de soldadura per una banda i l’hora de 
injecció mecanitzat i confecció, per l’altra, aquestes són les hores de mà d’obra necessàries 
per la fabricació del SRI, tant mateix, cal determinar les hores de mà d’obra indirecte 
referents al muntatge del SRI, aquesta es pot estimar en una hora. 

 Considerant que el temps de la mà d’obra de fabricació i muntatge és de  quatre i mitja 
hores, i considerant el cost horari utilitzant maquinària de 30€ i l’hora de l’operari de 
muntatge a 15 € obtenim un cost de fabricació i de mà d’obra indirecte de 120€ 

•Transport:: el transport a l’hora de la distribució del SRI per la venta és un altre factor a tenir 
en compte.  

El transport si es considera l’aprofitament màxim del vehicle, es pot determinar en un cost 
unitari de transport de 3,5 € 

•I+D: En aquest bloc s’inclou l’ús de noves tecnologies tant de software com de hardware, en 
el desenvolupament del disseny del SRI, i sobretot basant-se en l’ús de software específic 
pel disseny, així com les hores dedicades al desenvolupament del projecte. 

Cal marcar que és un cost a distribuir entre tots els SRI fabricats, és a dir, cal determinar una 
previsió de ventes per tal de poder atorgar a cada una de les unitats fabricades el valor 
corresponent. 

Aquest és un apartat on determinar el cost d’ús de tecnologies, es complicat però es pot 
determinar un cost unitari de 5 €, considerant tant el material emprat com el valor del 
software, que és utilitzat pel desenvolupament del SRI, ja que aquest té un preu elevat en al 
mercat . 

I com no les hores per  dur a terme el projecte de desenvolupament del SRI cal determinar-
les per poder assignar a cada element fabricat  el cost corresponent. 

Les hores dedicades es poden quantificar en 250 pel seu valor de 50€ s’obté un cost de 
12.500 € 

Si es considera aquest cost com el cost total, cal utilitzar l’estimació de ventes per determinar 
el cost unitari.  
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Per determinar la previsió de ventes cal especificar el nombre de nens amb edat compresa 
entre els 0 i els 12 anys i fer una hipòtesi d’entrada  de mercat determinant el % d’obtenció 
del mateix. El nombre de nens entre 0 i 12 anys a finals de 2.005, segons l’Institut Nacional 
d’Estadística, era de 5.382.304, considerant que no tots van en vehicle particular i que ja hi 
ha els que tenen el seu sistema SRI adaptat, es determina una entrada en el mercat d’un 
2%, valor que fa que les previsions  de ventes estiguin al voltant de 100.000 unitats 
aproximadament.  

 

Determinació del cost unitari referent al cost de les  hores dedicades 

Estimació de ventes 100.000  unitats 

Cost total 12.500€ 

Cost unitari 0,13 € 

Taula 8.1 Cost unitari de les hores dedicades 

Una vegada determinat el cost unitari en cada secció determinem el cost total unitari de 
fabricació del SRI. 

Concepte   Preu    

Material: 17 € 

Fabricació + MOD: 120€ 

Transport : 3,5€ 

I+D: 5,13€ 

Cost total: 145,63€ 

Benefici (20%) 29,13€ 

IVA (16%) 23,3€ 

Total: 198,06€ 

Taula 8.2 Valor final. 
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9. Anàlisis Ambiental 

L’anàlisi ambiental del projecte que ens ocupa es divideix en el cicle de vida del producte 
dissenyat, és a dir, la selecció dels materials, la fabricació del SRI, l’ús i manipulació, i el punt 
final de la vida útil d’aquest. 

En la selecció dels materials s’ha tingut en compte el posterior reús o reciclatge. Els 
materials emprats, tant l’alumini com el material plàstic són obtinguts i manipulats de manera 
que la seva repercussió en el medi ambient és la mínima possible. 

La fabricació del SRI és el període del cicle de vida del SRI en que s’obté més material de 
rebuig i en la qual la maquinària utilitzada és més abundant. La maquinària utilitzada en la 
fabricació del SRI és d’última generació, fet que fa que siguin màquines molt eficients. Pel 
que fa a tot el material rebutjat és reutilitzat i/o reciclat. 

 Com a tot sistema d’ús quotidià, un factor a tenir en compte és el dels residus o 
requeriments sobre el medi necessaris per tal d’utilitzar-lo i manipular-lo. En aquest cas, l’ús 
del SRI no produeix cap residu i la seva manipulació, és dir, canvis de configuració i fins i tot 
quan actua en un accident no produeix cap producte secundari que sigui de característiques 
nocives pel medi ambient. 

I finalment tot producte arriba al seu  end of life (punt final del seu cicle de vida), i en aquest 
punt els materials seleccionats tornen a agafar protagonisme. En aquest cas al tractar-se tots 
ells de materials reciclables, no donen cap problema de productes que malmetin el medi 
ambient i per facilitar aquesta feina de reciclatge i separació de materials, els materials 
plàstics que poden donar mes problemes a l’hora de separar-los, estan tots correctament 
marcats per evitar dubtes al respecte i garantir al màxim la protecció del medi ambient. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pàg. 86  Memòria 

 

 



Disseny d’un sistema de retenció infantil adaptable als diferents grups Pàg. 87 

Conclusions 

El disseny del SRI ha representat l’obtenció d’una sèrie de conclusions que es pot dir que el 
resultat obtingut és satisfactori, en funció dels objectiu i abast inicialment proposats a l’hora 
de realitzar el projecte. 

La principal conclusió que es s’extreu del projecte realitzat és la dificultat que representa 
realitzar un projecte des dels seus inicis de creació, primeres idees de concepte i de disseny, 
i fins a la conclusió del mateix amb tots els elements ben determinats i resolts tots els 
problemes que han seguit el projecte. 

Tot  i aquesta dificultat que presenta realitzar tot el desenvolupament del disseny d’un 
sistema,  es pot està satisfet de la feina realitzada ja que aquesta contempla tots els requisits 
previs marcat en l’inici del projecte i en els que s’han trobat les solucions adients en cada 
cas. 

Una de les virtuts del sistema de retenció infantil dissenyats, és la versatilitat de 
configuracions que experimenta el sistema que permet adaptar-se a tots els grups establers 
en la normativa vigent, no obstant, això provoca que per dur a terme totes aquestes 
configuracions el sistema ha d’incorporar mecanismes que ho permetin. El nombre de 
mecanismes que incorpora el SRI és elevat,  fet que provoca que el pes del conjunt augmenti 
considerablement, aquest problema s’ha solucionat realitzant un disseny acurat de 
l’estructura, i així, com seleccionant i dissenyant mecanismes lleugers però resistents a les 
sol·licitacions més desfavorables. 

Tot i la seguretat que presenta pel nen l’ús d’aquest SRI i la modularitat que permet múltiples 
configuracions, el disseny estructural intern d’alumini ha estat conjuntament amb els 
mecanismes la part amb més dedicació del projecte, es pot concloure que entre l’estructura i 
els diversos mecanismes utilitzats que compleixen sense problemes la seva tasca dins del 
sistema ha tingut la seva  recompensa, ja que les solucions són les més correctes que s’han 
pogut determinar. 

Per tant es pot dir com a conclusió final que el sistema SRI dissenyat en el present projecte 
ha presentat una dificultat elevada, tot i així s’ha obtingut el resultat desitjat de dissenyar un 
SRI adaptable a tots els grups i que en cas de xoc el sistema suporta sense problema totes 
les sol·licitacions i per tant  s’està satisfet de la feina realitzada. 
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