
 

 

 ت بازیافتیبا قابل کفش پرینت سه بعدی

 تمش باتا در زلین دانشگاه از ارشد یکارشناس یدانشجو یک نیب یهمکارحاصل  ORGANIC مجموعه کفش

 ،یطراح یویو استود  Fillamentumشرکتکننده مواد،  دی، تولLucie Trejtnarováبه نام  جمهوری چک

با دوام با مجموعه کفش  نی، اداستیاست. همانطور که از نام آن پ  Malai Design & Material شرکت

 دیل به کودیا قابل تب یافت وشود. هم چنین این کفش ها قابل بازتولید می  پرینت سه بعدیاستفاده از تکنولوژی 

 می باشد.  

 

  ت بازیافتیبا قابل سه بعدی شده ارگانیک پرینتکفش های ساخت 

 چاپگر سه بعدیو بر روی یک  based Flexfill 98A-TPUکفه بیرونی کفش با استفاده از ماده مرحله اول  در

 یپردازش عالقابلیت  Fillamentum تولید شده توسط شرکت Flexfill 98A مواد .می شود پرینت سه بعدی ،

دو درجه را در  Flexfill یرشته ها کنندگان این فیالمنت ها،تولید . فراهم می کندرا  یخاص یکیو خواص مکان

https://idesign3d.ir/3d-print/
https://idesign3d.ir/3d-printer/


 

 

98A   92وA  ماده  پروژه نیدهد. در مورد ا یارائه مFlexfill 98 درجهA   برای این بودن سخت تر  علتبه

 افتیپردازش آن کامالً قابل بازقابلیت  تیخاص لطفقسمت از کفش به  نیامناسب تر است. بخش از کفش ها 

 .اهمیت داشت اریبس پرینت سه بعدیدر انتخاب مواد  Lucie Trejtnarováبرای که  یاست. مورد

 

Lucie Trejtnarová یکفش هاهستیم. مسئول در برابر هر یک از قدم هایی که بر می داریم ما "د: دا حیتوض 

هر دو  دیتوان ی، شما ماین محصوالتعمر انیاصل ساده ساخته شده اند: در پا کیبر اساس  Organic مجموعه

ا دوباره ترویه کفش قابلیت تبدیل شدن به کود را داشته و کفی آن قابل بازیافت می باشد  را جدا کنید. قسمت

 " .کرداز آن استفاده بتوان 

  Piñatrexشود( و یشناخته م زین لیعنوان چرم نارگبه  نی)همچن Malai از کفش از ماده  یقسمت فوقان

ر برابر دو بوده ، بادوام ریانعطاف پذ یمانند چرم واقع قاًیدق لی. چرم نارگتولید می شودساخته شده از برگ آناناس 

 یعمارم ضایعات یکه بر رو استشده  دیتول داریو پا کیکامالً ارگان ییایاز سلولز باکتر Malai .می باشدمقاوم آب 

 .کند یدر جنوب هند رشد م لیاز صنعت نارگ حاصل



 

 

 

Lucie Trejtnarová دهد که مفهوم یم حیتوض نیهمچن ORGANIC نامه خود با  انیپا یکه و یهنگام

 در ابتدامن "وی گفت: داد شروع شد.  یانجام م Tomas Bata در دانشگاهرا  "Extravagance 3D" عنوان

که برای من یک چالش آشنا شدم  یسه بعد یو استفاده از چاپگرها یسه بعد یبا ساخت مدل هادر دانشگاه 

 آموزشی نرم افزار مدل سازی سه بعدی دوره کیمن  یبعد سه یمدل ساز یریادگیبود. به منظور  دیجد الَکام

SOLIDWORKS  یهنر و طراح یدر آکادمرا Bezalel گذراندم میدر اورشل." 

https://www.3dnatives.com/ 
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