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CERCETĂRI PRIVIND DEZVOLTAREA UNUI SCAUN AUTO PENTRU
COPII INTEGRAT ÎN BANCHETĂ
Cristina CHIRILĂ, Nina MUTULESCU, Adrian NEGREA, Marian SMĂDU şi
Alexandru ȚÎROIU
Conducător ştiinţific: Conf. Dr. ing. Bogdan ABAZA și Șl. Dr. ing. Camelia STANCIU
REZUMAT: Tema acestei lucrări reprezintă cercetări privind realizarea unui scaun auto gonflabil
pentru copii încorporat în bancheta mașinii. Pornind de la nevoia clientului de a folosi spațiul din
mașina cât mai eficient și de a asigura confortul și siguranța copilului cu care se călătoreşte în mașină,
am realizat un scaun gonflabil, în concordanță cu produsele care există deja pe piaţă. Produsul
serveşte un segment de piaţă, și anume, clienţii care își cumpără mașină nouă și care au cel puțin un
copil sau își doresc unul în viitorul apropiat.
CUVINTE CHEIE: scaun, auto, copil, gonflabil, încorporat
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INTRODUCERE

Ne aflăm în anul 2015, un an în care tehnologia este întro rapidă dezvoltare, lumea „aleargă” spre produsele high-tech
şi aici facem referire la industria auto. Odată cu dezvoltarea
electronică avansată a autoturismelor trebuie să ţinem cont de
asemenea şi de nivelul de confort şi mai ales de siguranţa pe
care o oferă. De altfel, planeta noastră în fiecare secundă se
mândreşte cu un nou cetăţean, iar în timpul în care am scris
aceste rânduri, au mai venit pe lume încă 240 de copii (cu o
rată
de
4
copii/sec,
conform
http://www.theworldcounts.com/).
Deci sunt multe familii, oameni cu slujbe care au o viaţă
activă, care sunt nevoiţi să îşi transporte copiii cu maşina, la
grădiniţă, la plimbare sau la cumpărături şi trebuie să le ofere
un anumit nivel de siguranţă raportat la posibilele pericole din
trafic. Astfel, o nouă industrie a luat amploare şi anume
industria producătoare de scaune auto pentru copii (add-on sau
kituri separate) ce au devenit o necesitate.
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Negrea Adrian – Specializarea Autovehicule Rutiere,
Facultatea de Transporturi;
4
Smădu Marian – Specializare Mecatronică, Facultatea
de Inginerie Mecanică şi Mecatronică;
5
Ţîroiu Alexandru - Specializare Echipamente de
Procese Industriale, Facultatea de Inginerie Mecanică şi
Mecatronică.
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2.1

Analiza nevoii

Mergând prin Bucureşti am observat foarte multe maşini
care aveau semnul „bebe la bord” şi în maşină exista un scaun
pentru copil. Am observat următoarea problemă: spaţiul din
maşină ocupat de acest scaun nu poate fi utilizat atunci când
copilul nu este în maşină.
Am tras câteva concluzii: clientul are nevoie de spaţiu în
habitaclu, are nevoie de un scaun pentru copil disponibil
oricând, care trebuie să poată fi montat şi demontat uşor dar
trebuie să poată fi curăţat uşor.

STADIUL ACTUAL

Fiecare membru al echipei a căutat să observe nevoile din jurul
lui. Astfel am obţinut o listă cu idei. Am luat fiecare idee în
parte şi am analizat-o. În urma analizei multicriteriale am ajuns
la tema cercetării pe care o efectuăm, şi anume realizarea unui
nou scaun auto pentru copil.

2.2

Descrierea inovatiei

Am pornit la drum, şi ne-am gândit ce fel de inovaţie
dorim să realizăm.
Tabelul 1.

Vom prezenta în următoarele subcapitole paşii pe care iam urmat.

Caracteristici

Chirilă Cristina - Specializarea Matematică şi
informatică, Facultatea de Matematică şi Informatică
Universitatea Bucureşti;
E-mail: d_estera@yahoo.com;
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Mutulescu Nina - Specializarea Ingineria Sudării,
Facultatea Ingineria și Managementului Sistemelor
Tehnologice;
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Tipul inovaţiei

Cheie

Obiectivul inovaţiei

produs

Originea inovaţiei
Intensitatea novatoare

1

Valori

tehnologie
incrementală

Cercetari privind dezvoltarea unui scaun auto pentru copii integrat în banchetă
Efectul pe piaţă
Natura
Deschiderea economică

2.3

transpire.

substituire
integrată
existent

într-un

Scaunul auto Bebe Confort se recomandă a fi folosit de
la 0 la aproximativ 4 ani (0-18 kg). Scaunul auto Bebe Confort
are un sistem care printr-o simplă rotire a butonului central,
fotoliul se ajustează pe lăţime pentru confortul maxim al
copilului (de la 44 cm la 55 cm), datorită sistemului Modulo
Safe patentat. Sistemul de reglare a poziţiei de somn este situat
pe butonul central şi se face progresiv pentru înclinarea
maximă a fotoliului. Scaunul este dotat de asemenea cu
protecţie laterală pentru cap şi este prevăzut cu un reductor
pernă pentru bebeluşi pentru o poziţionare cât mai corectă în
primele luni de viaţă. Centurile de siguranţă sunt reglabile pe
înălţime, în 4 poziţii şi prezintă un sistem de poziţionare a
centurilor stânga-dreapta care uşurează instalarea copilului în
fotoliul auto. Dispozitivul special de tensionare a centurilor
asigură o prindere optimă a fotoliului în vehicul. Husa este
lavabilă.

sistem

globală

Analiza pieţei

În urma studiului făcut în ceea ce priveşte modelele de
scaune auto pentru copii care să răspundă nevoilor noastre am
găsit mai multe tipuri de scaune auto. Aceste scaune pentru
copii se pot clasifica în funcţie de vârsta copilului dar şi de
greutatea acestuia, fiind disponibile pentru diferite grupe de
vârste şi greutate. Una dintre cerinţe ar fi să fie uşor de montat
şi demontat, asta în cazul în care nu se alege unul deja integrat
în banchetă. O altă cerinţă ar fi să fie compatibil cu maşina pe
care o deţine clientul şi să poată fi folosit pentru o perioadă cât
mai lungă de timp pentru ca acesta să nu fie nevoit să schimbe
scaunul de 2-3 ori în funcţie de vârsta şi greutatea copilului.

Un alt tip de scaune detaşabile care există sunt scaunele
gonflabile.

2.3.1 Tipuri de scaune
Scaunele auto pentru copii se clasifică în 2 mari grupe:
scaune auto detașabile care se aşează pe bancheta maşinii şi
scaune încorporate în banchetă maşinii. Scaunele auto care se
ataşează pot fi scaune fixe, scaune gonflabile şi pernuţe
înălţătoare (tip Booster). Scaunele auto pentru copii pot fi
produse atât de firma constructoare de maşini cum ar fi
Mercedes-Benz, Volvo sau Volkswagen dar şi cele care sunt
produse de firme care pe lângă alte articole pentru copii,
produc şi scaune auto pentru maşini cum ar fi Cyber Sirona,
Varsafix, Chicco, Recaro, Viaggio, Bebe Confort.

Scaunul gonflabil Volvo poate fi folosit pentru copii nou
-născuţi şi până la vârsta de 3-4 ani. Modalitatea de instalare în
autovehicul este cu sistem Isofix, are o greutate de 5 kg,
materialul din care este confecţionat este drop-stitch, pompa de
umflare este inclusă în scaun, iar dimensiunile sale sunt 45 x
50 x 20 cm.
Un alt tip de scaun detaşabil sunt scaunele tip pernuţe
înălţătoare (Booster).
Booster Cushion, produs de Volkswagen, poate fi folosit
de copiii cu vârste între 3-12 ani. În timpul unui impact, partea
din spate a şezutului scaunului ridicat se scufundă automat întro fracţiune de secundă, prevenind astfel alunecarea copilului
sub centură. Acest intenţionat şi controlat „colaps” din şezutul
scaunului absoarbe sistematic energia de impact. Acest
mecanism patentat protejează cel mai mult dintre toate în
timpul coliziunilor frontale. Înălțimea scaunului și ergonomia
tetierei permite o prindere optimă a centurii în trei puncte.
Numeroase teste de impact confirmă protecția excelentă a
scaunelor pentru copii integrate în Passat în coliziuni frontale și
de impact lateral. Toate normele europene de siguranță
specificate au fost îndeplinite.

2.3.2 Caracteristicile scaunelor auto detașabile
Scaunul auto Chicco Gro-Up poate fi utilizat pentru
copii cu vârste între 12 luni şi 12 ani, este omologat în
conformitate cu normativa europeană ECE R44/04 pentru
grupele de vârstă 1/2/3, adică pentru copiii cu o greutate
cuprinsă între 9 şi 36 kg. Modalitatea de instalare în
autovehicul este de prindere în trei puncte de siguranţă cu
ajutorul centurilor autovehiculului. La grupa de vârstă 1 (9-18
kg), copilul trebuie reţinut în scaun cu ajutorul centurilor
proprii de siguranţă, după ce acesta a fost montat în mod
corespunzător în autovehicul. Grupa 2 şi 3 (15-36 kg), copilul
va fi reţinut în scaun cu ajutorul centurilor de siguranţă ale
autovehiculului. Grupa 3 (22-36 kg, adică 6-12 ani), copilul va
fi reţinut în scaun cu ajutorul centurilor de siguranţă ale
autovehiculului. Materialul din care este confecţionat acest
scaun este creat special pentru a absorbi şocul în cazul
producerii unui impact. Acest scaun garantează maximum de
confort şi o poziţie corectă a capului, umerilor şi şezutului,
datorită inserţiilor ergonomice. Husa scaunului se poate
înlătura cu uşurinţă, fără a detaşa centurile de siguranţă ale
scaunului şi se poate spăla la maşina automată la 30 grade, fără
centrifugare. Materialul din care este confecţionată husa
garantează o ventilare corectă, nepermiţând copilului să

2.3.3 Caracteristicile scaunelor auto încorporate
Cercetătorii spun că cele mai sigure ar fi scaunele
integrate în banchetă şi cu prindere a centurii în 5 puncte. În
urma cercetărilor făcute, am ales pentru descriere 2 modele de
scaune auto încorporate în bancheta din spate. Aceste scaune
sunt produse de 2 mari firme constructoare de maşini:
Mercedes-Benz şi Volvo.
Volvo pune la dispoziţie o serie de facilităţi pentru a
satisface nevoile diferite de la bebeluşi la copii cu vârste până
la 12 ani. Aceste scaune sunt adecvate pentru copii cu vârste
de la 4 la 12 ani sau până la o înălţime de 135 cm şi cu o
greutate de la 15 la 36 kg.
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Avantaje: nu poate fi montat greşit şi este disponibil
oricând.

Mercedes- Benz
O evoluţie de la Mercedes Benz o reprezintă scaunul
integrat pentru copii (IKS), un sistem care este instalat
permanent în vehicul. Acest scaun poate fi utilizat de copii cu
vârste începând de la 2 ani şi aproape până la 12 ani şi cu o
greutate de până la 36 kg Când aceste scaune nu mai sunt
necesare, ele pot fi pur şi simplu pliate înapoi în bancheta din
spate la o simplă apăsare a unui buton. Acest scaun pentru
copii îmbunătăţeşte şi mai mult funcţiile de siguranţă ca şi la
adulţi în cazul unui impact. Scaunele de la Mercedes- Benz
sunt supuse celor mai riguroase încercări de laborator pentru a
verifica eficacitatea lor. Dincolo de încercările obligatorii în
conformitate cu reglementările legale stricte, compania de
asemenea, efectuează propriile teste, cum ar fi impactul frontal
la o viteză de 64 km/h.

Dezavantaje: la impactul lateral, copilul pus într-un astfel
de scaun nu este în siguranţă şi de asemenea se pot folosi doar
pentru copii cu vârste mari.
Scaune auto integrate
Avantaje: în ceea ce priveşte avantajele folosirii unui
scaun integrat, ne gândim la spaţiul mic ocupat, dar şi la
folosirea spaţiului când nu este un copil în maşină. Boosterele
şi scaunele integrate ar fi cele mai sigure, spun cercetătorii,
deoarece centurile de siguranţă sunt integrate în maşină şi oferă
o siguranţă mai mare decât la scaunele detaşabile care au
centuri proprii fiind direct ancorate de bancheta maşinii.
Dezavantaje: ca şi dezavantaje în ceea ce priveşte
scaunul integrat ne referim la faptul că pentru a beneficia de
acest produs, clientul trebuie să-şi achiziţioneze o maşină nouă,
sunt disponibile foarte puţine modele, dar şi la faptul că aceste
scaune se pot fabrica doar în cadrul producţiei de serie ca şi
opţional la cumpărarea unei maşini. Un alt dezavantaj este că
aceste scaune integrate sunt fixe şi nu se pot folosi la nevoie pe
o altă maşină.

2.3.4 Avantaje și dezavantaje
Scaunul auto Chicco Gro- Up
Avantaje: poate fi utilizat pentru o perioadă lungă de
timp, are huse detaşabile care se spală uşor, preţul nu este
foarte mare şi are poziţie de somn, mai multe poziţii de reglare,
există foarte multe modele, poate fi montat pe orice maşină cu
Isofix.

2.4

Dezavantaje: spaţiul mare ocupat în maşină şi prinderea
care se face doar prin tensionarea centurii, greutate mare,
montare şi demontare dificilă, sunt necesare mai multe tipuri
de scaune pentru diferite categorii de vârste.

Siguranța în masină pentru copii

Accidentele din traficul rutier sunt o problemă de
siguranță la nivel global. Ȋn fiecare an, aproximativ 1.3
milioane de oameni mor și alte 50 de milioane de persoane
sunt rănite ȋn urma acestora. Ȋn rândul persoanelor cu vârste
între 5 și 14 ani accidentele rutiere se clasează pe locul 2 la
număr de decese provocate la nivel global, iar ȋn Europa sunt
cauza principală a deceselor ȋn rândul copiilor și adulților între
5 și 29 de ani. Copiii din familiile cu posibilități financiare
reduse sunt supuși unui risc mai mare când călătoresc cu un
autovehicul deoarece există o probabilitate mare ca aceștia să
nu fie ținuți în condiţii de siguranță optime pe parcursul
drumului.

Scaunul auto Bebe Confort
Avantaje: husa este lavabilă şi se vinde cu accesorii
suplimentare (suport pentru sticlă, tăviţă cu jucării).
Dezavantaje: se recomandă poziţionarea în autovehicul
în sens invers direcţiei de mers pentru bebeluşi cu o greutate
între 0 şi 13 kg şi în sensul direcţiei de mers pentru bebeluşi cu
o greutate peste 13 kg, spaţiul mare ocupat în maşină, montare
şi demontare dificilă. Greutatea scaunului este de 9 kg şi are 24
luni garanţie.

Poziția centurii la scaunele de tip booster pentru copii a
avut ca efect reducerea leziunilor cu până la 55% pentru copiii
cu vârste între 4 și 8 ani, indiferent de direcția impactului. De
asemenea, copiii care folosesc centura de siguranță ca singură
modalitate de restricționare, ȋn locul sistemelor speciale de
constrângere proiectate pentru mașini, sunt predispuși la
leziuni abdominale din cauza poziționării acesteia. Ȋn același
timp, există o posibilitate mai mare pentru copil de a-și pune
centura de siguranță la spate sau sub mână, aceasta fiind mai
aproape de gâtul său dacă nu este așezat într-un scaun de tip
booster.

Scaunul gonflabil Volvo
Avantaje: scaunul poate fi montat uşor iar spaţiul pentru
depozitarea lui este mai mic decât pentru un scaun cu prindere
isofix; poate fi umflat în 40 secunde.
Dezavantaje: Volvo nu a precizat dacă acest produs este
omologat şi încă nu a fost scos pe piaţă.
Booster Cushion Volkswagen
Avantaje: nu poate fi montat greşit, este disponibil
oricând, tetiera oferă protecţie capului iar faptul că în cazul
impactului, şezutul scaunului se „scufundă” și oferă o protecţie
mai mare.

Ȋn anul 2011 Organizația Mondială a Sănătăţii a demarat
un proiect care are ca scop stabilizarea numărului ȋn continuă
creștere de accidente rutiere și prevenirea a 5 milioane de
posibile decese în rândurile copiilor și adulților. Pentru a
reduce riscul producerii rănilor la copii, primul pas este
verificarea constrângerii acestora ȋn sistemele speciale.
Folosirea greșită a acestora poate crește considerabil riscul

Dezavantaje: vârsta copilului este mare.
Booster Cushion, produs de Volvo
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Cercetari privind dezvoltarea unui scaun auto pentru copii integrat în banchetă
leziunilor la cap. Un sistem de securitate care este folositor
pentru adulți nu este neapărat util și ȋn cazul copiilor din cauza
diferențelor caracteristicilor fizice diferite ale acestora. O
leziune gravă a unui membru sau a unui organ poate afecta
viața unui copil din mai multe puncte de vedere.

-

O cauză principală a rănilor grave susținute de către copii
ȋn urma accidentelor rutiere este și folosirea greșită a sistemelor
de constrângere pe care aceștia le folosesc. De-a lungul
timpului au fost pornite mai multe campanii de informare a
utilizatorilor acestor produse pentru a le prezenta modul corect
de folosire a acestora, dar numărul persoanelor care le
utilizează greșit a rămas constant.

2.5.1 Top maşini vândute
Potrivit unei statistici realizate în luna martie a anului
2015, în Europa, cele mai vândute brand-uri auto sunt
următoarele:

Pentru îmbunătăţirea siguranței copiilor ȋn autovehicule
este nevoie de o serie de măsuri noi de siguranță:
- Construirea mașinilor cu scaune de tip booster integrate
din fabrică pentru a elimina manualele de instrucțiuni
referitoare la utilizarea acestora, care ar duce la scăderea
numărului de utilizări greșite ale acestui sistem;

- Segmentul E: Volkswagen Passat CC (20.896 unităţi).
- Segmentul J:
- SUV mic: Nissan Juke (14.786 unităţi).
- SUV compact: Dacia Duster (13.211 unităţi).

- Proiectarea unor măsuri care să reducă riscul leziunilor
cu afecțiuni pe termen lung la cap;

- SUV mare: Volkswagen Touareg (2.128 unităţi).

- Proiectarea și implementarea unor sisteme de securitate
şi reținere pentru copii care să reziste la impacturi foarte
puternice.
2.5

Segmentul M sau clasa MPV (Multipurpose vehicle) cu o cotă de piaţă în
Europa de 18% (MPV-uri mici: Ford BMax, Citroen C3 Picasso, Fiat 500L; MPVuri compacte: Volkswagen Touran, Renault
Scenic, Ford C-Max; MPV-uri mari:
Volkswagen
Sharan,
Volkswagen
Transporter, Seat Alhambra, Ford Galaxy,
Mercedes V-Klasse, Dacia Lodgy, Dacia
Dokker, Renault Kangoo, Renault Trafic.

- Segmentul M:
- MPV mic: Fiat 500L (5.892 unităţi).
- MPV compact: Volkswagen Touran (2.638 unităţi).

Segmentarea pieței

- MPV mare: Dacia Lodgy (10.125 unităţi)

Pentru a avea o imagine clară asupra segmentării pieţei
este necesar să avem în vedere mai mulţi factori: densitatea
populaţiei, marca de maşină de familie cea mai vândută şi ţara
în care oamenii au cea mai mare putere de cumpărare.

2.5.2 Top ţări
- Dacia Duster: Franţa, Germania, România,
- Volkswagen Touareg: Germania, Austria,
- Volvo XC 60: Suedia, Germania, Marea
Britanie.

În ceea ce priveşte segmentarea pieţei, trebuie să se
aleagă factorii care pot influenţa cel mai mult dezvoltarea
produsului cât şi favorizarea succesului acestuia pe piaţă.

2.5.3 Top ţări cu natalitatea în creştere

În primul rând produsul se adresează autoturismelor din
segmentele E, J şi M, unde:
- Segmentul E sau clasă mare cu o cotă de
piaţă în Europa de 17% (exemple:
Mercedes E-Klasse, BMW Seria 5, Audi
A7, Volkswagen Passat CC, Renault
Latitude);
- Segmentul J sau clasa SUV cu o cotă de
piaţă în Europa de 20% (SUV-uri mici:
Opel Mokka, Nissan Juke, Mini
Countryman; SUV-uri compacte: Volvo
XC60, Volkswagen Tiguan, Nissan
Qashqai, Hyundai ix35, Dacia Duster,
Renault Koleos, Renault Kadjar, Renault
Captur; SUV-uri mari: BMW X5, Porsche
Cayenne, Volkswagen Touareg, Audi Q7,
Hyundai Santa Fe; SUV-uri Off-Road:
Mitsubishi Pajero, Mercedes G-Klasse,
Land Rover Defender, Toyota Land
Cruiser);

Clasament Europa: (naşteri/1000 persoane)
- Locul 1: Albania (15,29).
- Locul 2: Irlanda (14,23).
- Locul 3: Islanda (13,43).
- Locul 4: Franţa (12,57).
- Locul 5: Macedonia (11,97).
- Locul 6: Luxembourg (11,73).
- Locul 7: Muntenegru (11,14).
- Locul 8: Moldova (11,12).
- Locul 9: Norvegia (10,99).
- Locul 10: Marea Britanie (10,65).
- Locul 14: România (10,4).
2.5.4 Preţuri autoturisme ţintă:
4
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Dacia Duster: 11.000€ - 18.000€
Volkswagen Touran: 60.000€ - 70.000€
Volvo XC 60: 30.261€ - 43.572€

Odată cu înaintarea în vârstă scaunul detaşabil
achiziționat iniţial nu mai este compatibil cu greutatea şi
înălţimea copilului, dar Bubble baby seat este adresat unei
plaje de vârstă mai mari având două înălţimi.

2.5.5 Clientul ţintă: vândute

Forma şezutului poate fi modificată în cazul în care
copilul transportat adoarme, partea din faţă a şezutului putând
fi înălţată mai mult oferind astfel o poziţie înclinată potrivită
pentru somn.

Produsul pe care dorim să îl dezvoltăm se adresează
celor care posedă un autoturism din segmentele menţionate
anterior, care are în familie un copil care necesită un scaun
special pentru a-l transporta cu autoturismul sau clientul care
doreşte să îşi întemeieze o familie şi îşi doreşte un copil şi se
gândeşte la achiziţionarea unui autoturism nou.

Scaunele integrate în banchetă existente nu au protecţii
laterale pentru copii ceea ce prezintă un pericol în cazul unui
impact dar produsul nostru oferă acest avantaj.

Pentru acest client ţintă, valoarea medie a venitului
trebuie să se situeze undeva pe la 4000RON/lună, să locuiască
în România sau într-una din ţările cu natalitate ridicată, cu un
autoturism ţintă, Dacia Duster, Volkswagen Touran sau Volvo
SC60 şi ţinând cont de acestea ajungem la următoarea corelare
de caracteristici ce definesc clientul ţintă:

Centurile de siguranţă existente în dotarea
autovehiculului nu sunt adaptabile pentru toate categoriile de
vârstă şi de aceea uneori incomodează micul pasager riscând
să îl rănească în zona gâtului.
În acest sens produsul nostru oferă un ghidaj prins de
tetiera culisantă prin care centura din dotarea autovehiculului
trece şi astfel este reglată poziţia acesteia în funcţie de înălţimea
pasagerului.

Europa-Franţa/România-Dacia Duster/Volvo XC60.
3
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BUBBLE BABY SEAT
Design

3.3

Bubble baby seat este un scaun foarte confortabil datorită
lateralelor moi, gonflabile dar care oferă siguranţă în
transportarea micuţilor pasageri.

Soluție tehnică

Şi iată că am ajuns şi la partea cea mai interesantă:
descrierea soluţiei tehnice.
Am pornit de la bancheta din spate a unei maşini. Prima
întrebare pe care ne-am pus-o a fost: ce este sub banchetă?

Ca şi formă înglobează elementele unui scaun detaşabil
pentru copil mic cât şi ale unui booster.
Protecţiile necesare atât pentru şezut cât şi cele pentru
laterale au formă ergonomică şi acoperă foarte bine părţile care
trebuie să fie protejate în cazul unui impact.
Şezutul este ajustabil în funcţie de înălţimea copilului şi
îşi poate schimba înclinarea atunci când acesta adoarme.
Faţă de materialul banchetei, lateralele gonflabile ale
scaunului sunt îmbrăcate într-un material mai moale, care lasă
pielea copilului să respire iar pentru şezut şi spătar Bubble
baby seat are o husă ataşabilă creată dintr-un material ce
permite trecerea aerului (Fresco Jersey) pentru a evita
supraîncălzirea.
Tetiera este reglabilă în mai multe poziţii şi este acoperită
cu un material moale care oferă o siguranţă sporită.

Fig. 1. Sistem prindere banchetă

Centurile de siguranţă sunt ajustabile în funcţie de
înălţime şi au un sistem antiderapant pentru o fixare mai bună
şi preluarea şocurilor la impact.
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Sub banchetă se află podeaua habitaclului. De aceasta se
prind centurile şi bancheta. Ne-am gândit cum putem să
modificăm şezutul banchetei astfel încât acesta să aibe mai
multe niveluri.

Avantaje față de concurență

Am luat în considerare că bancheta din spate are un
scaun separat şi două scaune unite. Toate modificările sunt
făcute pentru scaunul separat.

De ce este produsul nostru mai bun?
În primul rând dacă ne gândim la scaunele detaşabile ne
gândim la spaţiul ocupat, Bubble baby seat nu ocupă spaţiu.

Bubble baby seat are mai multe perne care se umflă.
Aceste perne sunt amplasate între banchetă şi podea. Pentru a
evita spargerea pernelor le-am introdus într-o cutie telescopică.

Montarea scaunului detaşabil şi demontarea acestuia
ocupă timp, Bubble baby seat este gata în câteva secunde doar
apăsând un buton.
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Cercetari privind dezvoltarea unui scaun auto pentru copii integrat în banchetă
Fiecare pernă are două supape cu sens unic. Una fiind
conectată la o pompă de vidare, cealaltă la un compresor.
Materialul din care este alcătuită o pernă este drop-stich.

aripioare. Două pentru protecţia bazinului şi două pentru
protecţia toracelui. Materialul din care sunt făcute aceste
aripioare este drop-stich. Pentru că drop-stich este un material
sintetic, el va fi îmbrăcat cu un material care să nu irite pielea
copilului.

Fig. 2. Dimensiuni pernă

Fig. 5. Dimensiuni aripioare protecţie torace

Pernele vor fi câte cinci pe nivel, pentru a evita apariţia
unor proeminențe locale care ar duce la dezechilibrarea şi
căderea copilului de pe scaun. Deasupra podelei, între cele
două nivele şi sub şezut se află plăci separatoare. Rolul acestor
plăci este de a uniformiza înclinarea suprafeţei şi de a proteja
pernele.

În spătarul banchetei vor exista două fermoare. Unul va
elibera o aripioară şi celălalt o altă aripioară, cât şi centura de
siguranţă pentru copilul mic. Aceste fermoare trebuiesc
deschise înainte de a apăsa butonul de acţionare al
compresorului.
Pe marginea şezutului scaunului va exista un fermoar
care va permite eliberarea aripioarelor pentru protecţia
bazinului.

Fig. 3. Perne – vedere de sus

Şezutul va avea trei nivele: nivelul banchetei normale,
nivelul pentru booster şi nivelul pentru copil mic. Fiecare nivel
are înălţimea de zece centimetri.

Fig. 6. Dimensiuni aripioare protecţie bazin

Tetiera de la scaunul pentru copil va fi una specială. Va
avea tijele telescopice, pentru a permite glisarea acesteia pe
spătarul scaunului. Tetiera va avea forma unui arc de elipsă
oferind astfel protecţia capului copilului în cazul unui impact.
La baza tetierei vor exista două ghidaje pentru centură. Aceste
ghidaje pot fi folosite pentru reglarea centurii copilului mic, sau
pentru reglarea centurii maşinii pentru copilul mai mare sau
pentru adulţi.

Fig. 4. Niveluri șezut

Bubble baby seat are două poziţii de somn pentru copilul
mic. Perna plasată transversal are alte dimensiuni faţă de
celelalte patru perne. Această pernă poate fi umflată un pic mai
mult, pe înălţime. Astfel se obţine înclinarea scaunului. Copilul
mic nu poate să stea în poziţia de şezut foarte multă vreme.
Pentru poziţia de somn se poate umfla şi perna de pe al doilea
nivel. Pentru o poziţie mai comodă se va modifica manual
poziţia spătarului banchetei.
Pentru protecţie laterală în cazul unui impact avem perne
de aer laterale, numite de noi aripioare. În total sunt patru
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Fig. 7. Tetiera

Toate aceste componente la un loc formează
Bubble baby seat.

Fig. 8. Tetiera
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CONCLUZII

Obiectivul acestui proiect este de a aduce pe piaţă un nou
model de scaun auto pentru copii, care să ofere o siguranţă mai
mare şi de asemenea un grad de confort ridicat.
Este un sistem revoluţionar de siguranţă şi accesibilitate
de tip scaun integrat în banchetă având un sistem ingenios
pentru spaţiul ocupat în banchetă. Atunci când nu este necesar
scaunul pentru copil se poate folosi cu uşurinţă bancheta.
Facilitează aşezarea şi ridicarea copilului pe mai multe
niveluri, astfel având deschidere pentru mai multe categorii de
vârstă.
Aripioarele protectoare amortizând şocurile în timpul
unui impact sau coliziune, astfel protejându-se copilul mai
bine.
Grupa de vârstă cuprinsă între unul şi doisprezece ani, şi
greutatea până la 36 de kilograme.
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