Implementació d'elements de seguretat passiva a un Sistema de Retenció Infantil dels Grups II-III

Pàg. 1

Resum
Avui en dia tots els automòbils disposen de múltiples sistemes de seguretat passiva per a
protegir els seus ocupants davant de qualsevol xoc. Per als més petits es disposa de sistema de
retenció infantil basats en cadiretes completes o un simple coixí elevador, que consten de
cinturó propi en forma d’arnès o permeten adequar el recorregut del cinturó de seguretat del
vehicle al cos dels infants. Aquests dispositius es classifiquen en diferents grups en funció de
l’edat del nen.
La gran majoria dels sistemes de retenció infantil es fixen al vehicle mitjançant el cinturó de tres
punts d’aquest per un procediment no obvi i que divergeix per a cada fabricant de cadiretes.
Aquest fet genera que percentatges elevats d’aquests sistemes siguin instal·lats incorrectament.
Com a resposta a aquest inconvenient, recentment s’ha creat un nou estàndard internacional,
anomenat ISOFIX, que permet unir de forma fàcil i segura els dispositius de retenció infantil
directament a l’estructura del vehicle, passant a ser ambdós solidaris. Aquest estàndard consta
de dos elements de subjecció, les anelles situades a la intersecció del respatller amb la base del
seient i el punt antirotació Top Tether, situat a la part posterior del seient del vehicle.
L’objectiu d’aquest projecte és adaptar a aquest estàndard un sistema de retenció infantil dels
Grups II-III que actualment no disposa de les fixacions ISOFIX, dotant-lo dels ancoratges per a
les anelles i al punt antirotació Top Tether.
Per comprovar el correcte disseny de tot el conjunt, es realitzen diverses simulacions dels xocs
més habituals. Finalment, també es realitza un estudi econòmic de la solució implantada, així
com un estudi del possible impacte mediambiental.
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1. Glossari

Ancoratges ISOFIX: parella d’anelles disposades a la intersecció del respatller amb la base del
seient del vehicle.
ISOFIX: fixació estandarditzada per a la fixació de SRI als vehicles.
PP: polipropilè; tipus de material plàstic.
SRI: sistema de retenció infantil.
Top Tether ISOFIX: punt d’ancoratge situat a la part posterior del seient del vehicle.
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2. Introducció
2.1. Objectius del projecte
Segons dades publicades per UNICEF, la major causa de mortalitat infantil als països
desenvolupats són els accidents de trànsit. Cada any moren a Espanya 150 nens menors de 14
anys en accidents, mentre que 6.300 en resulten ferits de diversa consideració.
Qualsevol millora que es realitzi sobre els elements de retenció infantil pot ajudar a disminuir les
anteriors xifres. L’ús correcte d’aquests elements podria evitar al voltant de 50 morts anuals, a
més de reduir la gravetat de les lesions de 2.500 nens. Amb la premissa d’aconseguir un ús
correcte dels dispositius de retenció va néixer l’ISOFIX o fixació estandarditzada, sistema que
facilita i assegura la fixació de les cadiretes al vehicle.
L’objectiu del present projecte és implementar un sistema de seguretat passiva basat en aquest
estàndard a un dispositiu de retenció infantil dels Grups II-III ja existent al mercat, amb el
propòsit de millorar el seu comportament davant de qualsevol tipus de xoc.
El sistema desenvolupat es basa en uns elements de fixació complementària per als connectors
universals d’anelles del vehicle i per al sistema antirotació Top Tether. Mitjançant aquest
sistema també es facilita i s’assegura el seu correcte muntatge, alhora que es permet fixar el
SRI (Sistema de Retenció Infantil) al vehicle quan aquest no està ocupat, assegurant la seva
fixació al xassís del vehicle.

2.2. Abast i metodologia del projecte
El projecte engloba el disseny i simulació dels elements que formaran el sistema de seguretat
passiva que complementarà al dispositiu de retenció infantil citat.
Primerament s’establiran els diferents requeriments i restriccions que ha de satisfer el sistema.
A continuació es dissenyarà una possible solució, que serà validada mitjançant una simulació
del conjunt i dels components més crítics per tal de poder avaluar el seu comportament davant
d’un xoc frontal i lateral.
El projecte també englobarà un anàlisi econòmic de l’increment del preu de mercat que resulta
d’incorporar el sistema dissenyat a la cadireta, així com un estudi del possible impacte sobre el
medi ambient.
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3. L’estàndard ISOFIX
3.1. Utilitat i definició dels sistemes de retenció infantil
Tots els fabricants de vehicles estan obligats a instal·lar elements de seguretat passiva per
permetre la retenció i disminuir els danys dels seus ocupants en cas de xoc. La majoria de
vehicles disposen de sistemes de retenció com ara els cinturons de seguretat de 3 punts o els
airbags.
La necessitat d’utilitzar un dispositiu de retenció específic per als nens s’origina principalment
per dos factors. Un d’ells són les dimensions dels infants. Els elements de retenció es dissenyen
seguint les especificacions del cos d’un adult. És per aquest motiu que la normativa només
permet l’ús del cinturó de seguretat a persones amb una alçada superior a 1,5 metres, ja que en
cas contrari el seu ús podria resultar perjudicial.
El segon factor és la diferència en la distribució de masses entre un adult i un nen. Un dels
elements més crític és el cap. Mentre que en un adult el cap representa un 12% del total del seu
cos, en un nadó pot arribar a representar el 30%.
Aquests dos fets obliguen a adaptar els elements de retenció per adults existents al vehicle a
les diferents edats dels nens, instal·lant al vehicle els anomenats dispositius de retenció infantil.
Segons la normativa vigent (reglament R44), un dispositiu de retenció infantil es defineix com
“un conjunt d’elements que poden comprendre una combinació de corretges o d’elements
flexibles amb sivella de tancament, dispositius d’ajustament, fixacions i, en alguns casos, un
dispositiu addicional tals com un bressol portàtil, un porta nadons, un seient addicional i/o un
protector contra impacte, que poden subjectar-se als elements d’un vehicle a motor. Aquest
dispositiu està concebut per a reduir els riscs de ferides patides per l’usuari en cas de col·lisió o
de desacceleració violenta del vehicle, limitant els desplaçaments del cos.”
Amb la finalitat d’aconseguir una adaptació òptima al nen, la normativa classifica aquests
sistemes de retenció en 5 grups diferents, on la massa és el tret diferencial. Cada grup disposa
d’elements de retenció característics.
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Grup

Massa [Kg]

Edat (valor orientatiu)

0

< 10

< 9 mesos

0+

< 13

< 18 mesos

I

9 > 18

9 mesos > 3 anys

II

15 > 25

3 anys > 6 anys

III

22 > 36

6 anys > 12 anys

Taula 3.1. Classificació dels SRI.

Com es pot observar a la Taula 3.1, el Grup 0+ inclou als infants del Grup 0. Per aquest fet,
s’acostuma a parlar de la classificació en 4 grups, enlloc dels 5 que descriu la normativa.
Si es fa referència a la pròpia estructura dels dispositius de retenció infantil, aquests es poden
englobar en dos grans tipus. Els pertanyents als Grups 0+ i I presenten una estructura completa
de cadira i disposen d’arnès propi de 5 punts per a subjectar al nen. En canvi, els sistemes dels
Grups II i III són bàsicament coixins elevadors amb respatller on el nen es subjecta amb el
cinturó de tres punts del propi vehicle. A la Fig. 3.1 es mostren dos exemples d’ambdós tipus.

Concord Ultimax (Grups 0+ i I)

Maxi-Cosi Rodi XP (Grups II i III)

Fig. 3.1. Models de SRI pertanyents a diferents grups. Font: Concord i Maxi-Cosi.

Pàg. 13

Implementació d'elements de seguretat passiva a un Sistema de Retenció Infantil dels Grups II-III

3.2. Descripció de l’estàndard ISOFIX
La majoria dels sistemes de retenció infantil es fixen a les places posteriors utilitzant el cinturó
de seguretat de tres punts instal·lat al vehicle. Tot i emprar el mateix element de fixació, cada
fabricant utilitza un procés d’instal·lació diferent, variant el recorregut a resseguir pel cinturó.
Actualment no existeix cap estàndard a l’hora de fixar el dispositiu de retenció amb el cinturó del
vehicle. A més a més, amb aquest sistema l’usuari no rep cap confirmació de què el dispositiu
ha estat instal·lat correctament.
Un recent estudi realitzat per la DGT i el RACE (abril de 2003) demostra que un percentatge
força elevat d’aquests sistemes de retenció són instal·lats de forma inadequada al vehicle, factor
que disminueix la seguretat d’aquests i fins i tot pot arribar a provocar situacions de risc per al
nen o per la resta d’ocupants del vehicle. Segons dades de l’estudi, l’ús inadequat d’aquests
dispositius va causar durant el 2003 un 2,6% de mortalitat i un 9,2% de lesions de caràcter greu
entre les víctimes infantils. A la Taula 3.2 es resumeixen els resultats d’aquest estudi.

Edat

No utilitzen
SRI

Utilitzen SRI
Ús inadequat Ús correcte
25%
48%

<1 any

27%

1any > 3anys

42%

26%

32%

4 anys > 6 anys

65%

23%

12%

7 anys > 9 anys

79%

19%

2%

Taula 3.2. Ús de sistemes de retenció infantil. Font: DGT/RACE (abril del 2003).
Cal destacar que aquest ús inadequat es produeix de forma majoritària en les cadiretes que
disposen d’arnesos propis de 5 punts, com són els dels Grups 0, 0+ i I.
De la necessitat de facilitar i millorar la unió dels dispositius de retenció infantil al vehicle neix el
sistema ISOFIX. Es tracta d’un sistema d’ancoratge estandarditzat que permet unir rígidament i
de forma segura aquests dispositius a la pròpia estructura del vehicle.
Segons el reglament R44, l’ISOFIX es defineix com “un sistema per a la connexió dels
dispositius de retenció infantil al vehicle, format per dos ancoratges rígids sobre el vehicle i els
dos corresponents connectors al dispositiu de retenció, conjuntament amb un element per evitar
la rotació del dispositiu”. Més endavant es descriuen aquests elements de forma detallada.
L’ISOFIX aporta notables millores en comparació amb el sistema convencional de fixació per
mitjà del cinturó de tres punts del vehicle:
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proporciona una subjecció òptima de la cadireta al xassís del vehicle, disminuint de
forma considerable qualsevol moviment en cas de xoc o bolcada. La desacceleració del
dispositiu de retenció i del nen s’inicia abans que en els sistemes de fixació
convencional, motiu pel qual el nen es sotmet a uns valors d’acceleració menors, tal i
com es mostra a la Fig. 3.2.

Fig. 3.2. Gràfic comparatiu d’acceleracions. Font: [7].
•

assegura el seu muntatge, disminuint el temps emprat per a la seva instal·lació i reduint
la probabilitat de mal ús, ja que disposa de confirmació òptica i audible de correcte
enclavament.

•

disminueix de forma considerable el desplaçament longitudinal del cap del nen en cas
de xoc frontal i, en conseqüència, disminueix el risc de lesions per contacte.

Al gràfic de la Fig. 3.3 es mostra una comparació de les probabilitats d’ús correcte d’un sistema
convencional i del sistema ISOFIX. Tal i com es comprova, la probabilitat d’una correcta
instal·lació augmenta de forma molt notable amb el sistema ISOFIX.

Pàg. 15

Implementació d'elements de seguretat passiva a un Sistema de Retenció Infantil dels Grups II-III

100%
80%
60%
40%
20%
0%
Sense ISOFIX
Ús correcte

Mal ús lleu

Amb ISOFIX
Mal ús mig

Mal ús greu

Fig. 3.3. Percentatges d’error d’instal·lació. Font: Jané.
L’estàndard ISOFIX només és aplicable per reglament a dispositius dels Grups 0, 0+ i I. En
aquest cas, l’ISOFIX actua com a sistema de retenció substitutiu del cinturó de tres punts del
vehicle. Per tant, els sistemes de retenció que disposen d’aquest estàndard es fixen al vehicle
únicament amb els ancoratges ISOFIX, i no amb el cinturó de tres punts.
Però degut als grans avantatges que aporta tant en facilitat d’ús com en seguretat, alguns
fabricants estan incorporant als seus dispositius de grups superiors aquest estàndard. El
sistema ISOFIX aplicat als Grups II i III es denomina sistema de connectors universals d’anelles.
En aquest cas, els connectors no actuen com a sistema substitutiu, sinó que es tracta d’un
sistema de fixació complementari al cinturó del vehicle. Aquest és el cas que ocupa el present
projecte.

3.2.1.

Connectors d’anelles

El principal element de l’estàndard ISOFIX són els dos ancoratges rígids instal·lats sobre el
vehicle que permeten fixar la cadireta. Aquests ancoratges en forma d’anelles, cargolats o
soldats a l’estructura del vehicle, es troben situats a la intersecció del respatller amb la base del
seient, tal i com es veu a la Fig. 3.4 (1).
Les anelles es complementen amb els connectors de la Fig. 3.4 (2), instal·lats al dispositiu de
retenció infantil. Aquests connectors es tanquen sobre les anelles de l’automòbil, assegurant la
unió entre ambdós elements.
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(1)

(2)

(3)

Fig. 3.4. Sistema d’anelles ISOFIX. (1) Anella solidària al vehicle; (2) connector instal·lat al SRI;
(3) logotip representatiu.
Els connectors de les cadiretes disposen d’un indicador òptic que permet conèixer mitjançant
una combinació de colors si el sistema està ben ancorat. Igualment, en el moment de realitzar
l’ancoratge, l’usuari pot percebre una notificació audible de què els connectors s’han tancat
sobre les anelles.
Actualment tots els vehicles nous equipen ancoratges ISOFIX a les places posteriors laterals,
essent opcional en la majoria dels casos equipar-los al seient davanter de l’acompanyant.

3.2.2.

Punt antirotació

Si el dispositiu de retenció només es subjecta pels ancoratges inferiors, al ser aquest un punt
situat per sota del centre de gravetat del conjunt, el dispositiu experimenta una rotació respecte
el punt d’articulació de les anelles, augmentant el desplaçament del cap del nen i el rebot de
retorn provocat per l’efecte d’absorció del seient de l’automòbil.
Per evitar aquest fenomen es disposa d’un element antirotació, que pot ser:
•

El punt d’ancoratge Top Tether, solidari al vehicle. Generalment es situa a la safata
posterior del seient o al compartiment portamaletes. La unió entre el punt Top Tether i la
cadireta es realitza mitjançant una cinta de seguretat que disposa d’un element indicador
que informa a l’usuari de què la tensió de la cinta és la correcta.
Cada cop es poden trobar al mercat més vehicles equipats amb l’ancoratge per al punt
antirotació Top Tether, ja que des de febrer del 2006 és obligatòria la seva instal·lació en
tots els vehicles de nova fabricació.
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Fig. 3.5. Punt d’ancoratge antirotació Top Tether i logotip representatiu.

•

Una pota de suport frontal recolzada sobre el terra del vehicle. En aquest cas, es
disposa d’una barra vertical regulable en alçada que es recolza sobre el pis del vehicle i
impedeix la rotació del dispositiu de retenció.

Fig. 3.6. Dispositiu amb pota de suport frontal. Font: Britax.

3.3. Normativa
Els requeriments mínims a satisfer per a qualsevol producte accessori per a l’automòbil venen
especificats a una sèrie de reglaments, entre els quals cal destacar el R14, el R16 i el R44.
Els reglaments R14 i R16 fan referència als sistemes de retenció dels ocupants del vehicle,
incloent els dels infants. Es descriuen els assajos que es realitzen sobre els seus elements, així
com les dimensions màximes dels dispositius infantils.
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El reglament R44 especifica tots els requisits a complir per a qualsevol sistema de retenció
infantil. Es descriuen tant els nivells de seguretat que han de satisfer com les característiques
dels elements que formen les fixacions ISOFIX. Entre aquests requeriments es troben els
referents als assajos dinàmics. Cada dispositiu es sotmet a un xoc frontal a 50 km/h i un xoc
posterior a 30 km/h. A continuació es mostren els punts a complir en l’assaig de xoc frontal:
•

l’acceleració resultant al pit no pot ser superior a 55g, excepte en períodes inferiors a 3
ms; la component vertical d’aquesta no pot ser superior a 30g, excepte en períodes
inferiors a 3 ms.

•

no poden haver-hi signes visibles de penetració sobre el fang de modelar situat a la
zona abdominal del dummy.

•

el cap no pot superar un desplaçament vertical de 800 mm ni un desplaçament
longitudinal de 550 mm (500 mm en cas dels SRI dotats amb l’estàndard ISOFIX)
respecte del punt Cr (Fig. 3.7).

Fig. 3.7. Desplaçaments màxims del cap en xoc frontal. Font: Reglament R44.
Paral·lelament a aquests assajos requerits per la normativa per a poder homologar un dispositiu
de retenció, hi ha diversos organismes independents que valoren la seguretat d’aquests
components.
Entre ells cal destacar l’EuroNCAP (European New Car Assessment Programme). És una
entitat independent formada el 1997 per diversos governs i associacions d’automobilistes i
finançada per la Unió Europea.
L’objectiu de l’EuroNCAP és establir en els vehicles uns requisits de seguretat que van més
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enllà dels exigits per la normativa, ja que en molts casos aquesta es troba poc actualitzada en
referència a les tecnologies disponibles actualment. A partir d’uns protocols coneguts per
tothom, l’EuroNCAP realitza diferents assajos sobre cada vehicle i analitza els valors obtinguts
en cada un d’ells.
A partir del 2003 es va introduir l’estudi per a la protecció dels infants en els vehicles, incloent en
el xoc frontal i el lateral dummies representatius d’un any i mig (dummy P1½) i de tres anys
(dummy P3) instal·lats en dispositius de retenció recomanats pel fabricant del vehicle. A la Fig.
3.8 es mostra un assaig de xoc frontal.

Fig. 3.8. Xoc frontal EuroNCAP. Font: EuroNCAP.
Mitjançant els resultats obtinguts i seguint els protocols establerts, l’EuroNCAP atorga una
valoració en un ranking d’estrelles. L’objectiu de l’EuroNCAP és transformar els resultats del
complicat anàlisi que cal efectuar en resultats entenedors pel públic.
Actualment l’EuroNCAP ha aconseguit ser el referent en seguretat dels automòbils, ja que els
fabricants es marquen com objectiu obtenir una bona qualificació als assajos EuroNCAP.

3.4. Estat de l’art
La majoria de fabricants de sistemes de retenció infantil ofereixen productes que s’adapten a
dos o més grups per tal d’evitar als propis consumidors haver d’adquirir un nou dispositiu a
mesura que el nen creix. És habitual que aquests dispositius permetin regular diferents
paràmetres, com poden ser l’alçada del capçal del respatller o de l’arnès de fixació.
Actualment, el percentatge de dispositius de retenció dotats de sistema ISOFIX que es poden
trobar al mercat és encara reduït i la majoria són d’homologació semi-universal (dotats de
connectors a les anelles ISOFIX i d’una pota frontal com a punt antirotació). Cal destacar que
alguns fabricants permeten reequipar els seus models amb bases adaptables a l’estàndard
ISOFIX o amb cintes de fixació al punt Top Tether.
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Els Grups II-III en els quals es centra el present projecte han estat sobre els que menys
importància ha recaigut, tant per part de consumidors com per part de fabricants. Inicialment, els
fabricants només presentaven com a solucions per a aquests dos grups coixins elevadors
sense respatller com el mostrat a la Fig. 3.9, amb l’objectiu d’elevar el nen per sobre de l’alçada
del seient del vehicle i permetre adaptar-li el recorregut del cinturó de tres punts del vehicle.

Fig. 3.9. Coixí elevador Wavo Scout del Grup II-III. Font: Wavo.
Avui en dia, els Grups II-III han passat també a primera plana pel que fa a desenvolupament i
gairebé tots els fabricants ofereixen sistemes en format de cadira, és a dir, coixins elevadors
amb respatller, permetent diverses regulacions i dotant-los de proteccions contra impactes
laterals.
Entre els diversos productes que es poden trobar al mercat, cal destacar el model Indy Plus
Team de Jané pels Grups II-III (Fig. 3.10), dotat d’un sistema de fixació als connectors
universals d’anelles. Les anelles no actuen com a element de retenció del nen, ja que aquest es
fixa amb el cinturó de tres punts del propi vehicle.

Fig. 3.10. Dispositiu del Grup II-III. Font: Jané.
Pel que fa a les cadiretes que permeten la fixació al punt antirotació Top Tether, la majoria
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disposen d’un únic punt central d’ancoratge per a la cinta, ubicat a la part superior del respatller.
Tot i així, hi ha models que presenten dos punts de fixació, situats un a cada extrem, com en el
cas de la Fig. 3.11. Aquest fet afavoreix el comportament de la cadira davant d’impactes
laterals, ja que ajuda a limitar el desplaçament de la part superior del respatller on es recolza el
cap.

Fig. 3.11. SRI amb dos punts d’ancoratge per a la cinta Top Tether. Font: Römer.

3.5. Dummies
Des dels primers temps dels automòbils, molts són els estudis i proves que s’han dut a terme
per comprovar les conseqüències dels accidents amb vehicles a motor en els éssers humans.
En els inicis, el gran problema que hi havia era com adquirir dades dels assajos realitzats.
Com a resposta a aquest problema, van néixer els dummies, que es defineixen com un model
antropomòrfic i antropomètric (igual forma i dimensions) de l’ésser humà amb un grau de
biofidelitat elevat. Això vol dir que en un assaig de xoc els dummies es comporten de forma molt
similar a un humà, permetent estudiar els possibles danys sobre ells.
Tots els dummies van instrumentats amb un gran nombre de sensors que permeten adquirir
tota una sèrie de dades, com ara acceleracions o pressions sobre diverses parts del cos. El
registre d’aquestes dades en els assajos de xoc, juntament amb filmacions de gran velocitat,
permeten el posterior estudi i anàlisi del comportament del component assajat.
Donat que una de les característiques dels éssers humans és la varietat de dimensions i
masses, és necessari dissenyar dummies que s’adaptin a tots ells. Així, per exemple, es
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disposa de la família Hybrid III per xocs frontals, on es poden trobar dummies que engloben el 5
percentil de les dones, el 50 percentil dels homes (Fig. 3.12) i el 95 percentil dels homes.

Fig. 3.12. Dummy Hybrid III 50 percentil masculí. Font: FTSS.
Igualment, hi ha sèries exclusives de dummies infantils, com són la sèrie P o la Q, essent
aquesta última la més evolucionada .Existeixen dummies pels diferents grups de sistemes de
retenció infantil, tal i com es mostra a la Taula 3.3.

Grup
0

0+

I

II

III

Límit

Massa [Kg]

Dummies

Massa del dummy [Kg]

Inferior

-

P0 , Q0

3

Superior

10

P3/4 , Q1

9

Inferior

-

P0 , Q0

3

Superior

13

P1,5 , Q1,5

11

Inferior

9

P3/4 , Q1

9

Superior

18

P3 , Q3

15

Inferior

15

P3 , Q3

15

Superior

25

P6 , Q6

22

Inferior

22

P6 , Q6

22

Superior

36

Hybrid III 10 anys

32

Taula 3.3. Equivalència de dummies infantils.
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4. Requeriments de disseny
En el present capítol es detallen i defineixen els paràmetres que intervindran en la fase de
disseny.

4.1. Característiques dels Grups II i III
El dispositiu de retenció infantil objecte del projecte és una cadireta pertanyent als Grups II i III.
A la Taula 4.1 es mostren les característiques biodinàmiques dels nens pertanyents a aquests
grups.

Grup
II
15 a 25 kg
III
22 a 36 kg

Característiques
•
•
•
•
•
•

Envergadura limitada.
Músculs cervicals i dorsals desenvolupats.
Elasticitat.
Estructura del cos definida.
Musculatura desenvolupada.
Altura inferior a 1,50 metres.

Taula 4.1. Característiques biodinàmiques dels Grups II-III.
Les característiques dels nens dels Grups II i III són més similars a la dels adults que la resta de
grups inferiors. A més, la relació de masses entre el cap i la resta del cos és molt similar. Per
això es considera correcte l’ús del cinturó del vehicle com a element de retenció, sent únicament
necessari ajustar el recorregut d’aquest mitjançant els coixins elevadors.
A l’hora de realitzar els càlculs pertinents és necessari conèixer quins seran els límits d’aplicació
del dispositiu. Donat que les dimensions de la pròpia cadireta ja venen imposades, el paràmetre
que interessa conèixer pel que fa referència al nen és la massa màxima que haurà de suportar
el conjunt, així com la seva distribució.

4.1.1.

Centre de gravetat del dummy Hybrid III 10 anys

Per poder dur a terme una correcta distribució d’esforços sobre el conjunt, cal determinar el
centre de gravetat del nen de 36 kg, ja que es tracta del límit superior del Grup III.
Per a determinar aquest punt s’utilitzarà el model del dummy Hybrid III 10 anys, de 32 kg de
massa. Aquesta aproximació és vàlida deguda a la gran similitud de dimensions que presenta el
dummy amb un nen real de 36 kg de massa.
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Per tant, s’utilitzen els paràmetres geomètrics de l’Hybrid III 10 anys definits al reglament R44,
annex 8, apèndix 1 per determinar el centre de gravetat del nen de 36 kg.

Fig. 4.1. Dummy Hybrid III 10 anys.

Els següents valors fan referència als eixos de coordenades de la Fig. 4.1.

Element

Massa mi [Kg]

CdG
xi [mm]

yi [mm]

3,60 kg

90,5

625,0

12,30 kg

71,0

241,5

Braç superior (x2)

2,00 kg

90,0

334,5

Braç inferior (x2)

1,60 kg

112,8

204,6

Cama superior (x2)

7,50 kg

228,0

53,0

Cama inferior (x2)

5,00 kg

416,0

-177,5

Cap
Tronc

TOTAL

32,00 kg

Taula 4.2. Distribució de masses del dummy Hybrid III.

El centre de gravetat del dummy és:

⎛ ∑ (mi ·xi ) ∑ (mi ·y i
cdg dummy = (xcdg , y cdg ) = ⎜
,
⎜ ∑m
∑ mi
i
⎝

)⎞
⎟ = (167, 179) mm
⎟
⎠

(Eq. 4.1)
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4.2. Acceleracions obtingudes en assaig de xoc
Per comprovar el correcte disseny es realitzarà una simulació de xoc frontal i lateral sobre els
diferents components. Cal, per tant, determinar quins seran els valors de l’acceleració frontal i
lateral.
Per determinar el valor de l’acceleració frontal s’estudia un assaig d’homologació d’una cadireta
del Grup III. A la Fig. 4.2 es mostra el gràfic de l’acceleració longitudinal registrada pel dummy
en l’assaig de xoc frontal. Com s’observa, el valor màxim de desacceleració és de 38,3g. En les
posteriors simulacions de xoc frontal es considerarà una acceleració de 40g.

Fig. 4.2 Gràfic d’acceleració longitudinal en un xoc frontal d’homologació. Font: fabricant SRI.
Per determinar l’acceleració lateral s’utilitza el gràfic de l’assaig lateral EuroNCAP de la mateixa
cadireta. En aquest cas, el valor màxim és de 20g, valor que s’utilitzarà en les simulacions.

Fig. 4.3. Gràfic d’acceleració lateral en un xoc lateral EuroNCAP. Font: fabricant SRI.
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4.3. Factor de seguretat
En la fase de disseny caldrà considerar un coeficient de seguretat coherent amb la funció que
realitzaran els diversos elements. Donat que s’està dissenyant una solució a implementar en un
conjunt que actua com un sistema de seguretat, es considerarà vàlid un factor de seguretat
igual o superior a 2.

4.4. Distribució d’esforços en un xoc frontal i lateral
En aquest punt es caracteritzaran els esforços que actuen sobre la cadireta, així com el seu
punt d’aplicació, amb la finalitat de poder definir correctament les característiques de les
posteriors simulacions tant de xoc frontal com lateral.
Primer de tot cal determinar quines són les masses que intervenen en el sistema per,
posteriorment, amb els valors d’acceleracions determinats, trobar les forces a aplicar sobre
l’estructura.

4.4.1.

Massa del nen

Per tal de donar lloc al cas més crític, es considera la massa del nen corresponent al límit
superior del Grup III, que és de 36 kg.

4.4.2.

Massa de la cadireta

Pel que fa a la pròpia cadira, es pot dividir en dos elements, la base i el respatller. La massa de
la base és de 2,5 kg, essent la del respatller de 3,5 kg. Per tant, la massa total de la cadireta és
de 6 kg. Les caracteritzacions de l’estructura de la cadira es descriuen al capítol 5.

4.4.3.

Sistema de fixació als connectors universals d’anelles

Xoc frontal
En la situació de xoc frontal, la força principal que actua sobre el conjunt és la massa de la base
de la cadira, ja que el nen serà retingut pel cinturó del vehicle. Tot i així, es considera que es pot
donar una situació de mal ús i utilitzar el SRI sense fixar-lo a l’ancoratge Top Tether, quedant
només fixat als connectors universals d’anelles. Per aquest motiu, s’estima que actua sobre la
base tota la massa de la cadira, que correspon a 6 kg.
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Massa = 6 kg
Acceleració = 40g
F = m·a = 6·40g ≈ 2.400 N

(Eq. 4.2)

Tanmateix s’ha considerat que existeix condició de frec entre el nen i la base de la cadira,
essent el coeficient de frec estimat de 0,5. Si la força normal exercida sobre la base correspon a
la massa del nen de 36 kg, la força de frec sobre la base serà:

μ = 0,5
N = m·g = 36·g
F frec = μ ·N =0,5·36·g ≈ 180 N

(Eq. 4.3)

Per tant, la força a aplicar sobre el conjunt és de 2.580 N (2.400 + 180 N) en sentit longitudinal
de la marxa, com es mostra a la Fig. 4.4. Aquesta força serà aplicada als punts d’unió de la
base amb el sistema dissenyat.

2.400 N
180 N
Fig. 4.4. Vista lateral de la base.
Xoc lateral
En el cas de xoc lateral actua sobre el sistema de fixació a les anelles tant la massa del nen
com la de la cadireta. Donat que el nen es fixa amb el cinturó del vehicle, es considera que
només actua sobre el dispositiu un 50% de la seva massa.

Massa = 36 kg
Acceleració = 20g
Factor d' aplicació (Fa ) = 0,5

(Eq. 4.4)

F = Fa m·a = 0,5·36·20g ≈ 3.600 N
Pel que fa referència a la massa del SRI, es considera igualment la situació de possible mal ús
del xoc frontal. Per tant, s’aplica la massa de 6 kg de la cadira.
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Massa = 6 kg
Acceleració = 20g
F = m·a = 6·20g ≈ 1.200 N

(Eq. 4.5)

Per tant, la força total a aplicar al conjunt és de 4.800 N (3.600 + 1.200 N) en sentit transversal a
la marxa (Fig. 4.5).

3.600 N
1.200 N

Fig. 4.5. Vista frontal de la base.

4.4.4.

Sistema antirotació Top Tether

Xoc frontal
En cas de xoc frontal, la massa del nen actua sobre el respatller a través del propi cinturó del
vehicle. Degut a què el redireccionador del respatller és utilitzat com a punt de pivotament per
ajustar el recorregut del cinturó, el respatller rep una determinada força per part d’aquest.
A continuació es calcula la tensió del cinturó en el punt del redireccionador. A la Fig. 4.6 es
mostren les direccions del cinturó del vehicle en el punt de contacte amb el respatller. Al tractarse d’un cinturó de tres punts, s’ha estimat que les masses del nen que seran retingudes pel punt
superior d’aquest seran les descrites a continuació.

Massa del cap = 3,60 kg
⎫
⎪
Massa dels braços = 3,60 kg
⎬ Massa total = 11,30 kg
1/3 de la massa del tronc = 1/3·12,30 = 4,10 kg ⎪⎭

Massa total = 11,30 kg
Acceleració = 40g

(Eq. 4.6)

F = m·a = 11,3·40g ≈ 4.520 N
La tensió del cinturó serà de 4.520 N. Tenint en compte que el cinturó forma un angle de 80º
amb la normal de contacte amb el respatller, la força que aquest rep serà:
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(Eq. 4.7)

Fig. 4.6. Esquema de forces del redireccionador (vista lateral).
Aquesta força de 1.570 N està aplicada a 45º de la vertical. Per tant, es pot descompondre en
una component vertical i una horitzontal segons l’esquema de la Fig. 4.7.

Fig. 4.7. Components de la força del redireccionador.

Fv = Fh = F·cos45º = 1.570·cos45º
Fv = 1.110 N

(Eq. 4.8)

Donat que la component horitzontal és compensada pel propi respatller del vehicle, només es
considera la component vertical, de 1.110 N.
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També cal considerar la massa del respatller, que serà:

Massa = 3,5 kg
Acceleració = 40g

(Eq. 4.9)

F = m·a = 3,5·40·g ≈ 1.400 N
Aquesta força s’aplica en sentit longitudinal de la marxa en el centre de gravetat estimat del
respatller.
Per tant, la força total a aplicar en el cas de xoc frontal és de 1.110 N en sentit vertical i de
1.400 N en el sentit de la marxa, com es mostra a la Fig. 4.8.

1.110 N

1.400 N

Fig. 4.8. Vista lateral del respatller.
Xoc lateral
En aquest cas actua tant la massa del nen com la de la cadireta. Com el nen es fixa amb el
cinturó del vehicle, es considera que només actua sobre el respatller un 50% de la massa de la
part superior del nen.
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Massa del cap = 3,60 kg

⎫
⎪
Massa dels braços = 3,60 kg
⎬ Massa total = 11,30 kg
1/3 de la massa del tronc = 1/3·12,30 = 4,10 kg ⎪⎭

Massa total = 11,30 kg
Acceleració = 20g
Factor d' aplicació (Fa ) = 0,5

(Eq. 4.10)

F = Fa m·a = 0,5·11,30·20g ≈ 1.130 N
Els 1.130 N corresponents al nen s’aplicaran al centre de gravetat del dummy Hybrid III 10 anys
calculat al subapartat 4.1.1 (pàg. 23).
Pel que fa referència a la massa de la cadireta, només es considera la massa del respatller, que
s’aplica al centre de gravetat estimat del respatller:

Massa = 3,5 kg
Acceleració = 20g

(Eq. 4.11)

F = m·a = 3,5·20g ≈ 700 N
Per tant, la força total a aplicar al conjunt és de 1.830 N (1.130 + 700 N) en sentit transversal de
la marxa, com es mostra a la Fig. 4.9.

700 N
1.130 N

Fig. 4.9. Vista frontal del respatller.

Pàg. 32

4.4.5.

Memòria

Taula resum

A la Taula 4.3 es mostra un resum de les diferents simulacions que es realitzaran, així com les
característiques de les forces a aplicar en cada una d’elles.

Frontal
Mòdul [N]
Sistema de fixació als connectors
universals d’anelles

2.580
1.110

Sistema antirotació Top Tether
1.400

Sentit
sentit de la
marxa
vertical cap
avall
sentit de la
marxa

Lateral
Mòdul [N]

Sentit

4.800

transversal

1.830

transversal

Taula 4.3. Resum de les forces a aplicar en les diverses simulacions.
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5. Sistema de retenció infantil objecte del projecte
5.1. Característiques generals
El model sobre el que es basa el present projecte és un sistema de retenció infantil homologat
pels Grups II i III (de 15 a 36 kg) que actualment es pot trobar al mercat. El dispositiu, mostrat a
la Fig. 5.1, té la configuració d’elevador amb respatller.

Fig. 5.1. Vista frontal de la cadireta.
La base de l’elevador és bàsicament de plàstic. Presenta una superfície prou amplia i
ergonòmica i disposa de dos recolzabraços per tal d’oferir comoditat al nen. Totes les
superfícies estan cobertes amb escumes i teixits. A més a més, la base on es recolza la zona
femoral de la cama és regulable en longitud.
El respatller, regulable en inclinació, es composa d’una estructura vista amb tubs d’alumini,
complementada amb peces de plàstic recobertes també d’escumes i teixits. Disposa d’un
capçal regulable en alçada. La base i el respatller poden separar-se per facilitar-ne el seu
transport o emmagatzematge.
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Les regulacions descrites faciliten l’adaptació de la cadireta a les diferents dimensions i masses
del nen. Tant la regulació de la longitud de la zona femoral com la inclinació del respatller es
realitzen per mitjà d’una roda frontal, la qual disposa d’un selector per activar una o altra funció.
La regulació de l’alçada del capçal s’acciona des d’una maneta ubicada a la part superior del
respatller.
A la Fig. 5.2 es poden observar les principals característiques de la cadireta.
Regulació
d’alçada
Capçal del
respatller
Guia superior
del cinturó
Regulació
d’inclinació
Guies inferiors
del cinturó
Regulació de
longitud

Roda frontal de
regulació

Fig. 5.2. SRI objecte del projecte.

5.2. Subjecció del nen i de la cadireta
Al tractar-se d’un dispositiu dels Grup II i III, tant el nen com la cadireta es fixen mitjançant el
cinturó de tres punts del propi vehicle. Aquesta no disposa de cap cinturó ni arnès propi.
El capçal del respatller disposa d’una guia per redireccionar el cinturó en el seu punt superior i
adaptar-lo a les espatlles del nen. Aquesta guia es desplaça en sentit vertical, conjuntament
amb el capçal del respatller al regular la seva alçada. Per la part inferior de la cadireta, tant la
part ventral com l’abdominal del cinturó s’instal·len per sota dels recolzabraços.
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Amb l’objectiu de garantir una correcta instal·lació, els punts de pas que cal resseguir amb el
cinturó del vehicle són clarament visibles sobre la cadira gràcies als indicadors vermells de què
disposen.
La cadira presenta a la seva part inferior unes gomes per augmentar el coeficient de fricció amb
el seient i impedir que aquesta pugui lliscar a causa dels moviments habituals dels nens.
En cas de xoc frontal, el nen queda retingut pel cinturó de tres punts de forma similar a la que
seria retingut un adult.
En cas de xoc lateral, la cadira disposa de diferents elements que ajuden a retenir i mantenir al
nen en la seva posició correcta. A part del cinturó, els recolzabraços subjecten tota la part de les
cames i els malucs del nen. Part de l’estructura del respatller sobresurt lleugerament pel lateral
per subjectar el tronc del nen. A més a més, el capçal del respatller presenta uns sortints
laterals recoberts internament amb porexpan amb la finalitat de poder retenir i esmorteir el cap.

5.3. Estructura
La cadira es pot descompondre estructuralment en dues parts ja descrites, la base i el
respatller.
Pel que fa a la primera d’elles, contempla la pròpia base de la cadira, juntament amb els
recolzabraços. Està formada per diversos elements de polipropilè (PP), amb gruixos que varien
entre 1 i 3 mm. Internament disposa de suficient espai per poder acollir el sistema de connexió a
les anelles universals, tot i que es troba ubicat al seu interior el mecanisme que permet la
regulació de la inclinació del respatller i de la longitud del suport de les cames. La unió entre les
diferents peces es realitza per geometria i amb cargols.
L’altre conjunt és el respatller. Aquest es divideix en una part fixa i una altra de mòbil. La part
fixa presenta un esquelet format per una estructura tubular d’alumini de 25 mm de diàmetre i 2
mm de gruix. Aquesta es reforça amb tubs auxiliars de 16 mm de diàmetre. La unió entre els
diferents tubs es realitza per soldadura. Aquesta estructura d’alumini es cobreix parcialment
amb peces de plàstic, escumes i teixits que acullen l’esquena del nen.
La part mòbil, que permet regular l’alçada del capçal, és una peça de plàstic unida a dues
barres d’alumini de 16 mm de diàmetre que es desplacen per l’estructura d’alumini fixa.

Pàg. 36

Memòria

5.4. Massa del conjunt
Utilitzar una estructura d’alumini combinada amb elements de plàstics permet obtenir una
cadireta amb una massa reduïda. Aquest és un factor a favor de l’usuari, ja que li facilita el
trasllat i la instal·lació.
També és important que els dispositius dels Grups II-III no tinguin una massa elevada, ja que en
cas de xoc frontal, al fixar-se només amb el cinturó del vehicle, part d’aquesta massa serà
retinguda pel propi nen.
La massa mesurada de la cadira amb tots els seus complements muntats, com plàstics
decoratius, escumes o teixits, és de 2,5 kg per la base i de 3,5 kg pel respatller, essent la massa
total de 6 kg.
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6. Disseny del sistema de fixació als connectors
universals d’anelles
Tal i com s’ha comentat, el projecte es divideix en dos fases. En la primera es descriu el disseny
del mecanisme que permetrà fixar el dispositiu de retenció als connectors universals d’anelles,
essent la segona el disseny del punt de fixació per al sistema antirotació Top Tether, que es
descriu al següent capítol.
Pel que fa a la primera part, objecte d’aquest capítol, es tracta de dissenyar un sistema que
sigui compatible amb la cadireta i que compleixi correctament els requeriments imposats tant
per normativa com per especificacions de disseny.
Al tractar-se d’un sistema a acoblar a un producte ja existent, alguns dels paràmetres
dimensionals es troben limitats. El mecanisme de fixació a les anelles s’instal·larà entre l’interior
i la part inferior de la base, procurant minimitzar les modificacions sobre aquesta. Degut a què
és un element de plàstic, modificar el seu motlle representaria un encariment de la solució.
El principal objectiu que es pretén assolir amb aquesta solució és augmentar la subjecció de la
cadira al vehicle per obtenir un menor desplaçament davant tant de xocs frontals com laterals. A
més a més, amb les fixacions pels connectors universals d’anelles es facilitarà la instal·lació de
la cadira i permetrà fixar-la quan aquesta no estigui ocupada pel nen.
La solució que a continuació es presenta ha estat seleccionada basant-se en diversos criteris,
com són minimitzar la massa afegida o augmentar la rigidesa del conjunt.

6.1. Especificacions
Les especificacions de disseny que s’han considerat en aquesta fase són, entre d’altres, les
imposades per normativa. Així, al reglament R14 es poden trobar les especificacions sobre la
separació transversal de les anelles ISOFIX (Fig. 6.1). Es pren com a valor de disseny el punt
mig de les dues anelles.
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255 + 305
= 280 mm
2
Fig. 6.1. Separació entre les anelles ISOFIX. Font: Reglament R14.
Una altra dimensió és la profunditat de les anelles respecte el pla vertical del respatller. Donat
que no existeix un valor únic per aquest paràmetre, el sistema haurà de permetre regular
aquesta profunditat a voluntat de l’usuari. S’estableix un marge de regulació d’aproximadament
90 mm. Tanmateix, aquest mecanisme presentarà un element de bloqueig que haurà de ser
accionable per l’usuari de forma clara i fàcil.
Com ja s’ha comentat el mecanisme ha d’anar ubicat a l’interior de la base, i les modificacions
sobre la base han de ser mínimes i limitades a les estrictament necessàries. A la part inferior de
la base es disposa d’una cavitat de 13 mm d’alçada que també oferirà espai per fixar el
mecanisme.

6.2. Disseny del conjunt
A la Fig. 6.2 es mostra una visió general de la solució plantejada. En aquesta s’inclouen els
diferents components i mecanismes dissenyats, així com els elements necessaris per a la seva
fixació sobre la base de la cadireta, que es mostra amb les modificacions necessàries
realitzades.
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Vista frontal

Vista superior
(interior de la base)

Vista inferior

Fig. 6.2. Vistes de la solució aportada per a la fixació als connectors universals d’anelles.
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Tots els components s’uneixen a la base ja existent (18) mitjançant unions per geometria i amb
cargols. Les estructures exterior (11) i interior (12) subjecten els diversos components.
Un dels requeriments a complir és poder regular la profunditat dels connectors amb l’objectiu de
permetre adaptar el dispositiu de retenció a la majoria de vehicles. Per a aquest fi, el sistema
disposa de dues guies dentades (2) que es desplacen per l’interior dels recobriments (3) i que
interaccionen amb les seves respectives lleves (14). A la part frontal de la base es disposa de
dos polsadors (10) que, juntament amb la barra d’unió (9) i la placa (8), formen el mecanismes
que permet alliberar les lleves que bloquegen les guies. A la Fig. 6.3 es detalla el mecanisme de
desbloqueig.

Guia dentada
Sentit permès
de la guia

Lleva
Placa de
desbloqueig
Molla de retorn
Polsadors de
desbloqueig

Fig. 6.3. Mecanisme de desbloqueig.

El principi de funcionament del conjunt és el següent. Per al muntatge de la cadireta al vehicle,
l’usuari ha d’extreure les guies al màxim prement prèviament els polsadors. Tot seguit ha
d’enclavar els connectors a les anelles del vehicle. Un cop ancorat, es pressiona el SRI contra
el respatller per ajustar la profunditat de les guies. El dentat d’aquestes permet el seu
desplaçament en el sentit indicat a la Fig. 6.3, quedant bloquejada l’extracció. Posteriorment, el
nen es situa sobre la cadireta i s’assegura amb el cinturó del propi vehicle instal·lat pels punts
senyalitzats.

Implementació d'elements de seguretat passiva a un Sistema de Retenció Infantil dels Grups II-III

Pàg. 41

Els dos possibles estats del mecanisme de desbloqueig es mostren a la Fig. 6.4.

Estat de repòs (blocat)

Polsador premut (desblocat)

Fig. 6.4. Estats del mecanisme de desbloqueig.
Per al procés de desmuntatge, cal retirar el cinturó del vehicle i el nen i prémer els polsadors
vermells de desbloqueig situats a la part frontal de la base per alliberar les guies i permetre
enretirar la cadireta del respatller del vehicle. Posteriorment caldrà desenclavar els dos
connectors mitjançant els corresponents polsadors.

6.3. Disseny dels components
A continuació es descriu cada un dels components que formen la solució presentada.

6.3.1.

Connectors per les anelles

Donat que els connectors per a les anelles són uns elements d’ús comú entre tots els fabricants
de sistemes de retenció infantil, són subministrats per proveïdors externs.
Hi ha diversos tipus de connectors. Tots ells porten incorporat el mecanisme que permet
notificar a l’usuari si el sistema està ben ancorat a les anelles, tal i com contempla la normativa.
Partint d’aquesta condició i amb la finalitat de poder comprovar que no hi ha interferències de
cap element dissenyat amb el SRI, s’ha decidit utilitzar uns connectors estàndards units entre
ells per soldadura mitjançant una barra d’acer de perfil circular de 25 mm de diàmetre exterior.
Aquesta barra disposa de dos punts de fixació per soldar-la a les guies dentades de regulació
de profunditat. A la Fig. 6.5 es mostra una modelització d’aquest component.
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Guies dentades

Les guies uneixen la pròpia cadireta amb els connectors de les anelles. Transmetran tots els
esforços de la cadireta a les anelles del vehicle.
Aquestes guies formen part del mecanisme de regulació de la profunditat. Disposen d’un
conjunt de 15 dents mecanitzades sobre un dels seus laterals que, per interacció amb una lleva,
només permeten introduir les guies, quedant bloquejada l’extracció. Això permet a l’usuari
actuar sobre la regulació de la profunditat fàcilment, requerint només prémer el polsador per
desmuntar la cadireta. El recorregut longitudinal útil de les guies és de 84 mm.
Com es pot observar a la Fig. 6.5, en la seva part inferior disposen d’un piu roscat que, per
interacció amb la ranura mecanitzada sobre els recobriments, limita el seu recorregut.

Piu guia

Fig. 6.5. Guies dentades amb els connectors.
Les guies són unes barres d’acer de secció rectangular de 20x3,5 mm sobre les que es
mecanitza el dentat. També requereix mecanitzar el forat roscat de 3 mm de diàmetre pel piu
limitador del recorregut. Tot i ser un element crític, les guies no poden presentar un perfil massa
alt degut a què l’espai del qual es disposa per ubicar-les és limitat.

6.3.3.

Recobriments de les guies

La funció d’aquest component és conduir les guies en la seva regulació longitudinal, restringint
la resta de moviments. També disposa d’una ranura per on es desplaça el piu de les guies
dentades per tal de limitar-ne el seu recorregut.
Al lateral de les cares interiors s’uneixen per soldadura, segons la Fig. 6.6, dues llengüetes per
complementar la seva unió amb la resta d’elements. El fet d’afegir aquests petits elements i no
fer-ho tot d’una peça es realitza amb l’objectiu de reduir la quantitat de material sobrant, ja que
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en el cas de fer-ho en una sola peça es generaria gran quantitat de material excedent.

Fig. 6.6. Recobriment de les guies.
En cas de xoc, els recobriments rebran part de les tensions que es transmetran per les guies, ja
que serveixen de recolzament per a aquestes, sobretot en cas de xoc lateral. Per tant, cal
assegurar la seva unió amb la resta d’elements, que s’efectua amb 5 reblons per cada
recobriment.
Els recobriments s’obtenen per estampació d’una xapa d’acer de 2 mm de gruix, a la que
prèviament se li mecanitzen els forats passants de 4 mm de diàmetre per fixar-la a la resta
d’elements i la ranura per al piu de les guies.

6.3.4.

Estructura interior i exterior

Les estructures interior i exterior (Fig. 6.7) conformen el cos de tot el conjunt de fixació a les
anelles. Representen l’element d’unió entre la base de la cadira i els diferents components.
Aquestes estructures s’instal·len de forma paral·lela, ubicant entre elles el pis inferior de la base
de la cadireta. Per tant, al realitzar la unió per reblons entre les dues estructures, la base queda
pressionada per aquestes.
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Estructura interior

Estructura exterior

Fig. 6.7. Estructures interior i exterior.
L’estructura interior roman instal·lada a l’interior de la base, motiu pel qual cal optimitzar la seva
forma per tal de què no hi hagi interferències entre els elements del seu interior. A més de la
unió per reblons, presenta una unió per geometria en els seus laterals, on disposa de dos plecs
que interaccionen amb la base. És una xapa d’acer d’1,5 mm de gruix amb la mecanització de
10 forats passants de 4 mm de diàmetre per les unions amb reblons i dos de 6 mm per fixar les
lleves.
L’estructura exterior s’ubica a la part inferior de la base, al seu exterior. En aquest cas presenta
una forma més regular degut a què ha de servir de suport per acollir a la resta de components i
a què la base de polipropilè presenta una superfície plana sense possibles objectes que puguin
interferir amb l’estructura. Aquesta estructura és una xapa d’acer de 3 mm de gruix. Presenta 12
forats passants de 4 mm de diàmetre i dos de 6 mm.
Les dues estructures, unides amb reblons de 3,5 mm de diàmetre, contribueixen a augmentar la
rigidesa de tot el conjunt, necessària a l’hora de transmetre els esforços fins a les anelles del
vehicle.

6.3.5.

Lleves de bloqueig

Els elements que permeten desplaçar les guies en un sentit i n’impedeixen la seva extracció són
les lleves.
Els punts de contacte entre les dents de les guies i les lleves és un dels més crítics. Donat que
el seu gruix és el mateix que el de les guies, xapa d’acer de 3,5 mm, s’ha dissenyat pensant en
què la lleva interactuï simultàniament amb dos dents de cada guia amb l’objectiu d’efectuar un
millor repartiment de les tensions.
Com es mostra a la Fig. 6.8, la lleva presenta un eix de rotació de 5 mm de diàmetre, que es
fixa amb un cir-clip a través dels forats passants de les dues estructures descrites. També
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disposa d’un piu de 3 mm de diàmetre que és accionat pel mecanisme de desbloqueig amb la
finalitat de permetre el desbloqueig entre lleva i guia dentada.

Piu de desbloqueig

Eix de rotació

Fig. 6.8. Lleva de bloqueig.

6.3.6.

Mecanisme de desbloqueig

La funció d’aquest mecanisme és actuar sobre les lleves per poder desblocar la interacció
existent amb les guies dentades i permetre l’extracció d’aquestes.
Accionament del piu de
desbloqueig de les lleves

Molla de retorn

Polsadors

Xapa de 2 mm de gruix
Barra d’unió de 5 mm de diàmetre
Fig. 6.9. Mecanisme de desbloqueig.

Consta d’una xapa d’acer de 2 mm de gruix conformada per estampació, a la que es solda una
barra de 5 mm de diàmetre, també d’acer. Als dos extrems d’aquesta barra s’uneixen per
pressió els dos polsadors de polipropilè (PP).
Els polsadors, obtinguts per injecció en motlle, són visibles i accessibles des de la part frontal de
la cadira. La seva superfície frontal és de 20x40 mm i són el punt d’accionament de l’usuari. El
mecanisme es desplaça longitudinalment, actuant sobre ambdues lleves.
També es disposa d’una molla a tracció per permetre el retorn del mecanisme a la seva posició
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de repòs (bloqueig). Les propietats d’aquesta es descriuen al subapartat 6.5.2 (pàg. 49).

6.3.7.

Coberta

Amb la finalitat de protegir tots els mecanismes de possibles interferències amb l’usuari,
s’instal·la una coberta de polipropilè que cobreix tota la part inferior de la base, quedant tots els
elements protegits.
Com es mostra a la Fig. 6.10, aquesta coberta, de 2 mm de gruix, disposa d’una nervadura en
forma de quadrícula de 15x15 mm i 1 mm d’alçada per augmentar la rigidesa d’aquesta i evitar
possibles deformacions durant el procés d’extracció del motlle. També presenta diversos nervis
que es recolzen sobre els components interiors del sistema de fixació a les anelles.

Fig. 6.10. Coberta protectora.

6.3.8.

Modificacions sobre la base

Per poder acoblar tot el conjunt descrit, cal realitzar les següents modificacions sobre la base de
polipropilè del model inicial.
És necessari disposar d’unes entalles de 13 mm d’alçada per 21 mm d’amplada a cada extrem
de la part posterior de la base per permetre el pas de les guies dentades (Fig. 6.11). Aquest
tipus de modificació requereix ser efectuada durant el procés d’injecció, però no representa un
cost elevat, ja que només implica afegir un punxó de les dimensions desitjades.
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Fig. 6.11. Entalles per les guies.
Per permetre el pas dels reblons d’unió entre les dues estructures i la fixació de les lleves, és
necessari mecanitzar 10 forats passants de 4 mm de diàmetre i dos forats de 6 mm. També cal
mecanitzar a la part frontal una àrea rectangle de 21x41 mm per instal·lar els dos polsadors, i
dos forats passants de 7 mm de diàmetre i una entalla al nervi de reforç interior per permetre
l’accionament del mecanisme de desbloqueig. Aquestes modificacions es mostren a la Fig.
6.12.

Fig. 6.12. Mecanitzacions i entalles pel desbloqueig.

6.4. Materials
A l’hora de seleccionar el tipus de materials a emprar, s’ha procurat utilitzar acers amb l’objectiu
de què el conjunt dissenyat ocupés el mínim espai possible, ja que aquest es troba limitat.
Tenint en compte que el límit elàstic i el preu del material normalment són dos factors oposats,
ha estat necessari buscar un equilibri entre ambdós. Finalment, l’acer seleccionat és el detallat a
la Taula 6.1.
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Material
DD13

Re [MPa]
1,5<d<2

2<d<8

330

310

A80 [%]

Rm [MPa]
≤400

A5 [%]

1,5<d<2

2<d<8

3<d<8

≥28

≥29

≥33

Taula 6.1. Propietats de l’acer seleccionat. Característiques mecàniques segons norma
EN 10111.
Pel que fa als components plàstics, com són els polsadors i la coberta, tots són de polipropilè
(PP). S’ha triat aquest material perquè les parts plàstiques ja existents a la cadireta també són
de polipropilè. D’aquesta manera, a l’utilitzar el mateix material, es facilita la seva producció i
se’n redueix el cost, ja que s’elimina la necessitat de parar les màquines per canviar el material,
amb la conseqüent pèrdua de temps.

6.5. Càlculs
En aquests apartat es descriuen els càlculs requerits per al disseny del sistema de fixació a les
anelles.

6.5.1.

Reblons d’unió de les estructures

Per assegurar la unió entre les dues estructures del sistema proposat s’utilitza una unió per
reblons de 3,5 mm de diàmetre. Cal comprovar si el diàmetre i número considerats són vàlids. A
continuació es presenta el càlcul del factor de seguretat dels reblons.
La unió entre les dues estructures es realitza amb 10 reblons convencionals. Les
característiques de la unió són les següents:

Diàmetre dels reblons:
Número de reblons:
Límit elàstic de l’acer dels reblons:
Tensió admissible:
Tensió de cisalladura màxima:

3,5 mm
10
σe = 240 MPa
σ adm =

σ e 240
=
= 160 MPa
1,5 1,5

0,8·σ adm = 08,·160 = 128 MPa

A continuació es mostra el càlcul del factor de seguretat. El càlcul es realitza per al cas de xoc
frontal. Per tant, es considera una força de 2.580 N, descrita al subapartat 4.4.3 (pàg. 26).

Força unitària per rebló:

2.580 N
= 258 N
10
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Secció del rebló:

A=π

Tensió màxima a suportar pel rebló: τ =
Coeficient de seguretat:

d2
3,5 2
=π
mm 2 = 9,62 mm 2
4
4

T 258
=
= 26,82 MPa
A 9,62

γs =

0,8·σ adm 0,8·160 128
=
=
= 4,8
τ
26,82
26 ,82

Pàg. 49

(Eq. 6.1)
(Eq. 6.2)
(Eq. 6.3)

El factor de seguretat obtingut és de 4,8. Per tant, la unió de les dues estructures i la resta
d’elements utilitzant 10 reblons de 3,5 mm de diàmetre es considera vàlida. Es podrien emprar
menys reblons, però s’ha optat per aquest número per tal de poder distribuir millor les tensions
entre els diversos components.

6.5.2.

Recorregut i molla del mecanisme de desbloqueig

Per tal de garantir el retorn i assentament del mecanisme de desbloqueig a la seva posició de
repòs (posició de bloqueig) cal determinar els paràmetres de la molla de tracció instal·lada.
Recorregut del mecanisme de desbloqueig
Per determinar les propietats d’aquesta molla, cal trobar quin és el desplaçament requerit per
les lleves per aconseguir desblocar les guies dentades.

Recorregut necessari del
mecanisme de desbloqueig
Recorregut necessari per
desblocar les guies

Fig. 6.13. Croquis de la lleva.
Observant el croquis de la Fig. 6.13 es determina que el desplaçament que ha de realitzar el
mecanisme de desbloqueig és de 12 mm, ja que la lleva requereix rotar respecte el punt O un
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mínim de 17º per no interferir amb les guies dentades.
En la posició de repòs del mecanisme, la molla presenta una elongació de 72 mm. Tenint en
compte els 12 mm que es necessiten per desblocar el conjunt, la distància final de la molla serà
de 84 mm.
Forces del mecanisme de desbloqueig
Per determinar la força que la molla ha d’exercir sobre el mecanisme de desbloqueig s’ha
d’imposar la força que l’usuari haurà de realitzar sobre el polsador. La força que s’ha considerat
per a què l’usuari pugui desblocar el mecanisme és de 20 N per iniciar el desplaçament del
polsador i 30 N en la seva posició final de desbloqueig.
Paràmetres de la molla del mecanisme de desbloqueig
Dels anteriors punts ja es coneixen les condicions a satisfer per la molla, detallades a la Taula
6.2.
Posició

Desplaçament [mm]

Força [N]

Mínim

72 mm

20 N

Màxim

84 mm

30 N

Taula 6.2. Condicions de la molla del mecanisme de desbloqueig.
Per tant, es pot establir el següent sistema d’equacions i determinar les característiques
d’aquesta:

⎧ Fmín = k ( x mín − x0 )
F = k ( x − x0 ) ⎨
⎩ Fmàx = k ( xmàx − x0 )

⎧20 = k ( 72 − x0 )
⎨
⎩30 = k ( 84 − x0 )

→

⎧k = 830 N/m
⎨
⎩ x 0 = 48 mm

(Eq. 6.4)
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7. Disseny del punt antirotació
En aquest segon capítol de la fase de disseny es defineix la solució aportada per a la fixació del
respatller de la cadira al punt antirotació Top Tether.
El principal objectiu que es pretén obtenir mitjançant la instal·lació de la fixació Top Tether a la
cadira és anular la rotació que experimenta el respatller en cas de xoc frontal, mantenint fixa la
seva posició respecte el vehicle. Com a conseqüència, el punt de reenviament del cinturó de
tres punts del vehicle es manté també fix i el cap del nen experimenta una disminució del
desplaçament en cas de xoc.
A més a més, també és limitarà el desplaçament del respatller en cas de xoc lateral, ajudant a
mantenir el nen en una posició correcta.

7.1. Especificacions
A l’hora de dissenyar la fixació al punt Top Tether cal consultar els reglaments R14 i R44. La
majoria de les especificacions descrites en ells fan referència al tipus d’ancoratge del qual ha de
disposar el vehicle. Per tant, són aplicables pels fabricants de vehicles.
Donat que la cinta que anirà fixada al punt Top Tether passarà per sobre del respatller del
vehicle, s’ha imposat que el punt de fixació d’aquesta cinta al respatller de la cadira es trobi al
voltant de 500 mm d’alçada de la base del seient del vehicle, que és l’alçada mitja del respatller
de la majoria de fabricants de vehicles.
Com que l’estructura del respatller ja està definida, s’haurà de procurar realitzar les mínimes
modificacions sobre aquesta i els respectius components de plàstic que la cobreixen.

7.2. Disseny del conjunt
El primer pas en aquesta fase de disseny ha estat determinar el punt idoni del respatller per a
subjectar la cinta de fixació. Tenint en compte la magnitud de les forces que transmetrà aquesta
cinta, entorn als 1.500 N, es descarta utilitzar qualsevol element de plàstic.
Observant la disposició de les barres de l’estructura i tenint present l’especificació de situar el
punt de fixació al voltant de 500 mm d’alçada, es tria com a zona òptima la barra horitzontal més
elevada. Això permet aprofitar la mateixa estructura sense requerir grans modificacions.
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A l’hora de decidir instal·lar un o dos punts de fixació al respatller, es tria instal·lar un únic punt
central i es descarta instal·lar-hi dos pel següent motiu. Donat que el nen no es fixa a la cadireta
amb un arnès propi, les forces a transmetre a la cinta Top Tether són relativament menors. Per
tant, tot i oferir un possible millor comportament davant d’impactes laterals, només s’instal·la un
únic punt.
A més a més, les cintes amb dos punts de fixació al respatller presenten un cost superior, ja que
són productes amb una baixa demanda per part dels fabricants de sistemes de retenció infantil.
Per tant, instal·lar dos punts de fixació encariria la solució.
A la Fig. 7.1 es mostra el respatller amb el punt central de fixació per la cinta Top Tether
instal·lat.

Fig. 7.1. Estructura del respatller amb el punt de fixació del Top Tether.

7.3. Disseny dels components
7.3.1.

Element de fixació

La solució es compon d’una única peça (Fig. 7.2) formada per una xapa d’acer de 3 mm de
gruix, unida per dos reblons de 4 mm de diàmetre a la barra horitzontal de l’estructura, de 25
mm de diàmetre.
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45º

Fig. 7.2. Element de fixació amb la cinta Top Tether instal·lada.
Aquesta xapa s’instal·la sobre el respatller formant un angle de 45º amb el propòsit de disminuir
les possibles deformacions de la peça i aconseguir transmetre directament les tensions del
respatller a la cinta.

7.3.2.

Modificacions sobre el respatller

Per poder fixar l’element de fixació al respatller és necessari mecanitzar sobre la barra
horitzontal del respatller dos forats passants de 4,5 mm de diàmetre.

7.4. Materials
El material seleccionat és el mateix que l’usat per les peces d’acer del sistema de fixació als
connectors universals d’anelles, l’acer DD13. Les seves característiques s’especifiquen a la
Taula 6.1 (pàg. 48).

7.5. Càlculs
7.5.1.

Punt d’ancoratge Top Tether

Per tal de comprovar si l’estructura és capaç de suportar els esforços amb un únic punt central
Top Tether, es calcula el factor de seguretat de la barra horitzontal superior de l’estructura
treballant a flexió pura, tal com mostra el diagrama de la Fig. 7.3.
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Fig. 7.3. Vista frontal de la part superior del respatller.
La força F és la força exercida pel cinturó del vehicle sobre el redireccionador del respatller. El
seu valor és de 1.110 N, determinat al subapartat 4.4.4 (pàg. 28). Els paràmetres de la barra
circular són:

D (diàmetre exterior):

D = 25 mm

d (diàmetre interior):

d = 21 mm

L (longitud):

110 mm

F:

1.110 N

σadmissible Alumini:

425 MPa

A continuació es mostra el càlcul del coeficient de seguretat:

M z = F·L = 1.110·110·10 −3 = 122,1 Nm

Moment flector a la secció A:

(Eq. 7.1)

Mòdul resistent de la secció circular:
Wz =

Tensió màxima a la secció A:
Factor de seguretat:

π
π
(D 4 − d 4 ) =
(2,5 4 − 2,14 ) = 0,770 cm 3
32D
32·2,5

(Eq. 7.2)

M z 122,1
=
= 158,52MPa
Wz 0,770

(Eq. 7.3)

σ x màx =
γs =

σ adm Al
425
=
= 2,7
σ x màx 158,52

(Eq. 7.4)
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Fig. 7.4. Diagrama d’esforços de l’estructura
El factor de seguretat de l’estructura del respatller és de 2,7. Per tant, es considera que és
capaç de resistir amb garanties els esforços de la Fig. 7.4 generats per un únic punt de fixació a
la cinta Top Tether.
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8. Simulació amb elements finits
La simulació amb elements finits és una eina cada dia més habitual que complementa el ja
estès software de disseny assistit per ordinador o CAD. Aquesta eina permet realitzar una gran
varietat d’estudis, com poden ser de transferència de calor, mecànica de fluids o
electromagnetisme, sobre les estructures o peces dissenyades sense necessitat de disposar
d’una mostra material de les mateixes.
La base de la simulació està en la discretització d’un sòlid en un número finit d’elements. Això
és, dividir la massa contínua d’un sòlid en un número determinat de punts, que reben el nom de
nodes. La unió d’aquests nodes, agrupats en tres o quatre, dóna lloc als elements. Tot aquest
conjunt de nodes i elements forma el que es denomina la malla del conjunt, i la distància
existent entre els nodes es coneix com el tamany de la malla. Quant més petit sigui aquest, més
precisos seran els resultats obtinguts, però més temps es requerirà per determinar la solució.
Tot i que la simulació amb elements finits es troba força evolucionada, no és una eina 100%
fiable, ja que es tracta d’una aproximació de la realitat. Les simulacions que a continuació es
mostren són anàlisis estàtics i la determinació de les forces a aplicar es descriuen a l’apartat 4.4
(pàg. 26).

8.1. Tipus de malla
El tipus de malla emprat en la simulació de tots els components és una malla amb elements
sòlids tetraèdrics d’elements lineals de primer ordre. El tamany de la malla és variable per a
cada cas, ja que alguns components requereixen més precisió que d’altres.

8.2. Simplificacions
Per tal de facilitar la simulació i centrar-se en els components dissenyats, s’han eliminat els
elements que estructuralment no intervenen. Així, per exemple, la base de plàstic no s’inclourà a
la simulació. El mateix succeeix amb el respatller, on només s’estudia el comportament de
l’estructura d’alumini, deixant de banda els elements decoratius de plàstic.
Tot i així s’ha considerat la massa complerta d’aquests, de 2,5 kg per la base i de 3,5 kg del
respatller.
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8.3. Sistema de fixació als connectors universals d’anelles
En aquest apartat s’analitzen els resultats obtinguts en la simulació del sistema de fixació als
connectors universals d’anelles. A més a més de la simulació de tot el conjunt, s’ha analitzat el
comportament dels elements més crítics, com el subconjunt del mecanisme de desbloqueig o la
unió per reblons de les dues estructures.
Els resultats obtinguts permetran analitzar l’estat de tensions dels diferents elements i donar
validesa al disseny realitzat comprovant el factor de seguretat d’aquests. En el cas de la unió
per reblons, la simulació es ratificarà amb els càlculs duts a terme anteriorment.

8.3.1.

Xoc frontal

Per a la simulació del xoc frontal s’ha emprat la malla detallada a la Taula 8.1 i mostrada a la
Fig. 8.1. Tot i que el tamany de malla és de 3,5 mm, a les zones on es requereix un major detall
s’ha utilitzat un mallat específic de menor tamany.

Paràmetre

Valor

Tamany de malla

3,5 mm

Número de nodes

48.640 nodes

Número d’elements

179.333 elements

Taula 8.1. Característiques de la malla.

Fig. 8.1. Mallat del sistema de fixació als connectors universals d’anelles.
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En aquesta simulació de xoc frontal s’aplica una força de 2.580 N sobre els reblons d’unió entre
les dues estructures, en el sentit de la marxa. També s’imposa la restricció de no desplaçament
als extrems de les guies, equivalent a connectar el conjunt a les anelles del vehicle. Aquestes
condicions de contorn es poden observar a la Fig. 8.2.

Fig. 8.2. Forces i restriccions aplicades en la simulació de xoc frontal.
Tot seguit es mostren els resultats de l’anàlisi. Cal remarcar que en aquest apartat no es detalla
el comportament del mecanisme de bloqueig de les guies, ja que serà objecte d’estudi més
endavant. En aquesta simulació només es pretén obtenir una visió general del comportament
del conjunt.
A la Fig. 8.3 es poden observar les tensions a les que es sotmeten els diversos elements, així
com una imatge de la deformada estimada del conjunt. Tal i com s’observa, les guies són els
elements que se sotmeten a una tensió més elevada. Aquest resultat era d’esperar, ja que les
guies són el nexe d’unió entre la cadireta i les anelles del vehicle. Pel que fa a la resta
d’elements, les tensions es reparteixen de forma equitativa. El valor màxim de tensió és de 118
MPa, inferior al límit elàstic del material.
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Fig. 8.3. Valor de tensions i deformada de la simulació en xoc frontal.
Per tal d’avaluar el disseny del conjunt, s’estudien els valors de la tensió equivalent de Von
Mises. Com es pot observar a la Fig. 8.4, el factor de seguretat és de 3.

Fig. 8.4. Factor de seguretat davant de xoc frontal. Valor = 3.

8.3.2.

Xoc lateral

La malla emprada en aquest cas ha estat la mateixa que la del xoc frontal. El valor de la força
aplicada és de 4.800 N en sentit transversal a la marxa i s’aplica igualment als reblons d’unió de
les dues estructures, com es mostra a la Fig. 8.5. El conjunt es fixa pels extrems de les guies.
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Fig. 8.5. Forces i restriccions aplicades en la simulació de xoc lateral.
A la Fig. 8.6 es mostren els valors de tensions que suporta el conjunt, així com la seva
deformada. Com s’observa, les guies experimenten una petita deformació degut a la seva
longitud. Tot i així, les tensions segueixen repartint-se equitativament. En aquest cas el valor
màxim de la tensió, 146 MPa, també és inferior al límit elàstic.

Fig. 8.6. Valor de tensions i deformada de la simulació en xoc lateral.
El factor de seguretat obtingut, segons el criteri de la tensió equivalent de Von Mises, és de 2,4
segons la Fig. 8.7. Aquest valor ve donat per les guies, ja que són l’element més crític del
conjunt.
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Fig. 8.7. Factor de seguretat del conjunt. Valor mínim = 2,4

8.3.3.

Mecanisme de bloqueig

Dins del conjunt del sistema de fixació a les anelles es troba el mecanisme de desbloqueig de
les guies. La funció d’aquest mecanisme és vital per a la correcta retenció de la cadira. Si el
mecanisme falla, el sistema complementari de fixació a les anelles queda anul·lat i no
desenvolupa cap funció.
El mecanisme de bloqueig està format per les lleves i les guies dentades. No s’analitzarà la part
del mecanisme que permet a l’usuari desblocar el sistema, ja que no es considera un element
crític.
Només es simularà la situació de xoc frontal ja que és el cas més crític per a les lleves. Donat
que només es simula una guia, la força a aplicar serà la meitat de l’aplicada a tot el conjunt del
sistema de fixació als connectors universals d’anelles, 1.300 N.
Com s’observa a la Fig. 8.8, al lateral de la guia oposat a la lleva es disposa una peça
rectangular que equival al recobriment que cobreix tota la guia en el conjunt muntat. Aquest
element serveix de recolzament per a la guia. Per això cal tindre’l en compte en aquesta
simulació.
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Fig. 8.8. Gràfic de tensions a la lleva.
Com s’observa, es crea un camí de tensions que uneix les superfícies de contacte de la lleva i
la guia amb el seu eix de rotació, punt on es fixa la lleva. Els esforços de la guia es transmeten
a les estructures principals a través de l’eix de rotació de la lleva. El fet de dotar a la lleva de dos
dents ha permès disminuir els pics de tensió en les superfícies de contacte entre la lleva i la
guia. El valor màxim de tensions és de 147 MPa.
El factor de seguretat del mecanisme, com es mostra a la Fig. 8.9, és de 2,4. Per tant, es
considera vàlid el seu disseny. Com s’observa, el punt més crític és la zona de contacte de la
lleva i la guia.

Fig. 8.9. Comprovació del mecanisme de bloqueig. Factor de seguretat: 2,4.
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Unió per reblons

Amb l’objectiu de verificar el càlcul de la unió per reblons de les dues estructures, es simularà la
situació de xoc frontal aplicant una força de 2.580 N a l’estructura exterior mentre l’estructura
interior es manté fixada.
A la Fig. 8.10 es mostra l’estat tensional de dos dels reblons d’unió modelitzats. S’observa que
la tensió màxima és de gairebé 51 MPa, inferior als 128 MPa de tensió de cisalladura màxima
considerada al subapartat 6.5.1 (pàg. 48).

Fig. 8.10. Tensions en els reblons d’unió.
El factor de seguretat obtingut per la unió, de 5,2 (Fig. 8.11), corrobora el resultat obtingut en els
càlculs numèrics, on s’obté un factor de seguretat teòric de 4,8. Aquest petit augment del factor
de seguretat és degut a què, a més dels 10 reblons per a la unió de les dues estructures, també
s’ha simulat el piu de rotació de la lleva, motiu pel qual s’obté un valor superior.

Implementació d'elements de seguretat passiva a un Sistema de Retenció Infantil dels Grups II-III

Pàg. 65

Fig. 8.11. Comprovació de la unió per reblons. Factor de seguretat: 5,2.

Com s’observa en les anteriors dades, tots els factors de seguretat determinats són majors que
2. Per tant, es considera que el sistema de fixació als connectors universals d’anelles suportarà
amb èxit un xoc frontal i lateral.

8.4. Punt antirotació
A continuació s’analitzen els resultats de les simulacions corresponents al sistema de fixació al
punt antirotació Top Tether. Mitjançant aquest apartat es pretén analitzar la peça de fixació
dissenyada, a més de comprovar el comportament del respatller amb aquesta nova
configuració, ja que inicialment no es va dissenyar per a aquesta finalitat.
Es realitzarà una simulació de xoc frontal i lateral. A la Fig. 8.12 es mostra el mallat del respatller
emprat per la simulació tant del xoc frontal com del lateral. Només s’ha considerat la pròpia
estructura d’alumini amb l’element de fixació ja muntat.
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Fig. 8.12. Mallat del sistema antirotació Top Tether.
El tamany de la malla és de 4 mm, detallat a la Taula 8.2. En els punts crítics, com són les
unions dels diversos tubs, s’utilitza un mallat menor.

Paràmetre

Valor

Tamany de malla

4 mm

Número de nodes

64.985 nodes

Número d’elements

233.618 elements

Taula 8.2. Característiques de la malla del respatller.
Per simular el comportament del respatller un cop muntat sobre la seva base, s’aplicarà la
condició de contorn de fixació sobre la barra horitzontal on articula el respatller amb la base.
També es fixarà la peça dissenyada per ancorar la cinta de fixació al punt Top Tether.

8.4.1.

Xoc frontal

En l’anàlisi de xoc frontal s’aplica sobre el respatller una força vertical cap avall de 1.110 N
generada pel cinturó en el redireccionador. També s’aplica sobre el centre de gravetat del
respatller una força longitudinal de 1.400 N originada per la seva pròpia massa. Aquestes es
mostren a la Fig. 8.13.
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Fig. 8.13. Forces i restriccions aplicades en la simulació de xoc frontal.
A la Fig. 8.14 es mostren les tensions que suporta tot el conjunt del respatller, així com una
estimació de la deformada del conjunt. Per tenir una millor imatge, s’ha augmentat lleugerament
la deformada del respatller per sobre del seu valor real.

Vista frontal

Visa isomètrica

Fig. 8.14. Valor de tensions i deformada de la simulació de xoc frontal.
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Com s’observa a la vista frontal, el respatller es deforma en sentit vertical degut a l’acció del
cinturó. La deformada en sentit longitudinal de l’arc superior és deguda a la pròpia massa del
respatller. L’element de fixació de la cinta Top Tether experimenta una deformació pràcticament
nul·la degut al seu muntatge inclinat.
El valor màxim registrat de la tensió és de 113 MPa en l’element de fixació. Sobre el respatller,
la barra horitzontal on es fixa la peça dissenyada és la que pateix majors esforços. La resta de
l’estructura es sotmet a una distribució homogènia de tensions, essent majors en les zones de
soldadura dels diferents tubs.
Segons el criteri de la tensió equivalent de Von Misses, el factor de seguretat obtingut per a la
peça d’ancoratge de la cinta del Top Tether és de 2,4 (Fig. 8.15).

Fig. 8.15. Factor de seguretat del conjunt. Valor = 2,4.
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En aquesta simulació també s’ha comprovat el comportament del respatller, com es mostra a la
Fig. 8.16. Per a tal fi, aquest s’ha dividit en dues subestructures, obtenint un factor de seguretat
mínim de 6,2. Per tant, es garanteix que serà capaç de suportar els esforços d’un xoc frontal.

Fig. 8.16. Factor de seguretat del respatller en xoc frontal: 6,2.
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Xoc lateral

En aquest assaig s’aplica sobre el respatller una força lateral de 1.130 N en el centre de
gravetat del dummy i una força lateral de 700 N al centre de gravetat del respatller, obtenint una
força global de 1.830 N. Les forces i restriccions aplicades es mostren a la Fig. 8.17.

Massa del respatller

Massa del nen

Fig. 8.17. Forces i restriccions aplicades en la simulació de xoc lateral.
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Les tensions sobre el conjunt i la seva deformada són les mostrades a la Fig. 8.18. En aquesta
situació, el Top Tether no treballa al 100% de la seva capacitat, ja que els esforços s’apliquen
sobre el respatller en una direcció perpendicular a la seva direcció de treball. A més, en la
situació de xoc lateral part de la massa del nen impacta sobre el lateral del respatller.
Per aquests motius, en aquesta situació el respatller pateix molt més que en el cas de xoc
frontal. Tot i així, el valor màxim de tensions és de 99 MPa.

Vista frontal

Visa isomètrica

Fig. 8.18. Valor de tensions i deformada de la simulació en xoc lateral.
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Fig. 8.19. Factor de seguretat de l’element de fixació. Valor = 2,7.

Fig. 8.20. Factor de seguretat del respatller en xoc lateral: 2,8.

A les Fig. 8.19 i Fig. 8.20 s’observen els diversos factors de seguretat, essent de 2,7 per a la
peça de fixació del Top Tether i de 2,8 per al respatller.
Per tant, es pot afirmar que el sistema de fixació al punt antirotació Top Tether serà capaç de
suportar un xoc frontal i lateral un cop instal·lat sobre el dispositiu de retenció infantil.
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9. Anàlisi econòmic
En aquest anàlisi es valorarà quin és l’increment del cost que representa d’afegir la solució
dissenyada sobre cada cadireta. Aquest increment engloba dues partides, essent la primera
d’elles la del cost de desenvolupament del propi projecte. Caldrà realitzar una estimació de les
ventes per tal de poder repartir aquests cost entre el nombre de ventes. La segona partida fa
referència al cost dels materials i de fabricació de cada unitat. Aquest cost és directament
imputable a cada unitat.

9.1. Estimació de ventes
Per determinar el possible nombre de ventes, es realitza la hipòtesi de què un 2% de la població
de nens entre 3 i 12 anys adquirirà el nou producte. Aquest percentatge engloba als possibles
nens que actualment no utilitzen cap cadireta o els que canvien de grup i necessiten un SRI
nou, entre d’altres.
Segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística, a Espanya hi ha 4.129.726 de nens entre 3 i
12 anys, essent el 2% de 82.595 nens. Per tant, s’estimen unes ventes de 82.600 unitats.
Tot i que les vendes considerades són una estimació a nivell nacional, cal tenir en compte que
les vendes reals serien majors, ja que l’empresa pot vendre el seu producte a països
estrangers, augmentant d’aquesta forma el benefici del seu compte de resultats.

9.2. Desenvolupament del projecte
En aquest apartat es consideren els costos relacionats amb l’elaboració del projecte, incloent
les hores de dedicació per al disseny i les eines emprades.
El cost total del desenvolupament del projecte, com es detalla a la Taula 9.1, és de 21.400 €.
Tenint en compte el número de ventes estimat de 82.600 unitats, el cost del desenvolupament
del projecte suposa un increment d’aproximadament 0,30 € per unitat.
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Concepte

Quantitat

Total

40 €/h

480 h

19.200 €

Equip informàtic

1.200 €/u

1u

1.200 €

Programari informàtic

1.000 €/u

1u

1.000 €

Honoraris enginyer

Preu unitari

TOTAL desenvolupament

21.400 €

Taula 9.1. Cost del desenvolupament del projecte.

9.3. Cost de cada unitat
En aquest apartat es determina el cost de fabricar i afegir a cada unitat del producte inicial la
solució dissenyada.

9.3.1.

Cost dels materials i dels processos

El cost dels materials s’estima a partir de la seva massa, obtinguda mitjançant el propi
programari informàtic de disseny a partir de les peces acabades. Per tant, s’afegeix un 10%
sobre el preu final de les peces d’acer per compensar el material excedent de les diverses
operacions de mecanitzat necessàries. A la Taula 9.2 es mostra el detall de totes les peces, on
es considera un preu de l’acer d’1,20 €/kg i d’1,12 €/kg pel polipropilè. El cost total obtingut del
material és de 2,61 €; aquest cost s’aproxima a 3 €.
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ACER

Concepte

Massa [kg]

12 reblons

0,075

Guies dentades

0,300

Recobriments de les guies

0,240

Estructura interior

0,200

Estructura exterior

0,550

Lleves de bloqueig

0,040

Mecanisme de desbloqueig

0,350

Ancoratge Top Tether

0,100

Massa
total [kg]

Preu
unitari

Preu
total

1,855

1,20 €/kg

2,23 €

Preu

2,23 €

Increment del 10%

0,22 €

(per excedents de mecanitzat)

PP

Total peces d’acer
Polsadors

0,040

Coberta

0,100

0,140

1,12 €/kg

2,45 €
0,16 €

Total peces de polipropilè

0,16 €

TOTAL MATERIAL

2,61 €

Taula 9.2. Cost dels materials.

També és necessari considerar el cost dels processos requerits per obtenir les peces a partir de
les matèries primeres, que són majoritàriament xapes d’acer. Donat que es fabricarà un elevat
nombre de peces, aquest cost no serà gaire elevat. Es considera que els diversos processos de
mecanitzat i estampació representen un cost de 3 € per cada cadireta produïda.
Per tant, el cost d’obtenció de les peces necessàries per a cada cadireta és de 6 € (3 € de
material i 3 € dels processos).

9.3.2.

Cost de la mà d’obra

Pel que fa a la mà d’obra necessària per instal·lar les diverses peces sobre el producte inicial,
s’estima que es requereix ½ hora. Considerant un preu de 16 €/h, el cost de la mà d’obra és de
8 € per unitat.
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9.4. Increment sobre el preu inicial
L’increment que representa equipar a la cadireta existent amb la solució dissenyada resulta de
sumar els diferents conceptes caracteritzats anteriorment. Aquest increment, detallat a la Taula
9.3, és de 14,30 € per unitat.

Concepte
Desenvolupament del projecte

Cost
0,30 €

Cost materials i processos

6€

Cost de la mà d’obra

8€
Increment unitari

14,30 €/unitat

Taula 9.3. Increment del cost per cada cadireta.
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10. Impacte mediambiental
A l’hora de realitzar el disseny de les diverses peces, s’ha tingut en compte el possible impacte
sobre el medi ambient del procés de fabricació requerit, així com del tractament final un cop
assolit el cicle de vida del producte.
La majoria de peces són d’acer, material fàcilment reciclable. La matèria prima d’aquestes són
planxes d’acer de diversos gruixos. El procés de fosa per a l’obtenció de dites planxes s’efectua
amb maquinària d’elevada eficiència. En el procés de mecanitzat de les peces, les restes de
material generades es recullen per a permetre la seva reutilització en el procés de fosa. La resta
de peces són fabricades en polipropilè (PP), obtingudes per procés d’injecció amb maquinària
moderna. Els motlles, d’acer, permeten ser reutilitzats. En totes les peces es marca el tipus de
plàstic per facilitar-ne el seu posterior reciclatge.
El procés de muntatge del sistema dissenyat a la cadireta només genera restes de material
plàstic originat per la mecanització de la base de polipropilè.
Durant la seva fase d’ús, la cadireta no genera cap tipus de residu, requerint únicament un
possible rentat dels teixits exteriors mitjançant un procés de rentat domèstic convencional.
El procés de desmuntatge de la cadireta infantil tampoc produeix cap tipus de residu no
reciclable.
Tenint en compte els aspectes anteriors, les modificacions realitzades sobre el sistema de
retenció infantil ja existent no afegeixen cap residu tòxic al medi ambient, essent el producte
final un producte que, tant pel seu material com pel procés de fabricació, respecta l’entorn.
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Conclusions
L’objectiu del projecte ha estat dissenyar un sistema de seguretat basat en un estàndard recent
per complementar a una cadireta infantil ja existent al mercat per tal de millorar la seguretat dels
ocupants infantils dels vehicles.
El resultat global del projecte es pot qualificar com a satisfactori, ja que s’ha aconseguit assolir
els objectius inicialment plantejats, així com complir les especificacions imposades, tant per
normativa com per disseny.
La realització d’un projecte que impliqui afegir algun tipus de millora o complement a un sistema
ja existent, com és el cas, pot semblar a priori més senzill que crear un element nou. Però el fet
d’haver de treballar amb un model ja existent i amb poques possibilitats de modificació implica
treballar amb gran nombre de restriccions, ja que, en aquest cas, s’han descarat diverses
possibles solucions per aquest motiu.
Tot i així, treballar amb un producte real de mercat ha permès conèixer quins són els
procediments que se segueixen a l’hora de buscar millorar qualsevol producte.
Un capítol important del projecte ha estat la simulació. Avui en dia és una eina molt emprada i
potent, però cal saber emprar-la adequadament. El haver treballat amb diferents conjunts i
situacions d’assaig ha permès conèixer de primera mà el seu funcionament i el gran potencial
del qual es disposa. Una de les principals conseqüències és el gran estalvi econòmic que
representa treballar amb models virtuals.
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