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1. INTRODUCTION
The Romanian national seminar titled Footwear for 21 Century - Design, Comfort and Sustainability
was organized during 24-28th June 2021 and was addressed to specialists from footwear companies
and students of DIMA - Faculty of Industrial Design and Business Management, part of TUIASI ”Gheorghe Asachi” Technical University of Iasi.
Participants were invited to register to the event by email and announcements on Facebook and
gathered 45 participants from industry, research centres and university.

TYPE OF PARTICIPANTS
UNIVERSITY STUDENTS
UNIVERSITY STAFF
RESEARCH CENTRE STAFF
INDUSTRY EMPLOYEES

No. OF PARTICIPANTS
32
5
1
7

The event had the following topics:






Sustainable Strategies for the Design and Development of Footwear Products
Improving the Comfort Characteristics of Footwear
3D / 2D CAD for Footwear
Emerging Technologies for Sustainable Footwear Manufacturing
Simulation and Evaluation of Footwear Behavior
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Event Poster
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Promotion on TUIASI Facebook page

Promotion on Activ Ortopedic Facebook
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Email received by registered participants with the link to access seminars

2. AGENDA AND SPEAKERS
[Introduce the agenda and speakers]
The seminars took place during 24-28 May 2021, from 17:00 to 18:00 CET and had the following
agenda:
Monday, 24 May Strategii Sustenabile pentru Designul și Dezvoltarea Produselor de
2021, 17.00
Încălțăminte - Sustainable Strategies for the Design and Development of
Footwear Products
Lecturer Aura Mihai - TUIASI
Tuesday, 25 May Îmbunătățirea Caracteristicilor de Confort ale Încălțămintei - Improving the
2021, 17.00
Comfort Characteristics of Footwear
Lecturer Bogdan Sarghie - TUIASI
Wednesday,
26 CAD 3D/2D pentru Încălțăminte - 3D / 2D CAD for Footwear
May 2021, 17.00
Lecturer Mariana Costea - TUIASI
Thursday, 27 May Tehnologii Emergente de Fabricație Sustenabilă a Încălțămintei - Emerging
2021, 17.00
Technologies for Sustainable Footwear Manufacturing
Lecturer Bogdan Sarghie - TUIASI
Friday, 28 May Simularea și Evaluarea Comportării Încălțămintei - Simulation and
2021, 17.00
Evaluation of Footwear Behavior
Lecturer Arina Seul - TUIASI

3. PRESENTATIONS
Sustainable Strategies for the Design and Development of Footwear Products
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Lecturer Aura Mihai – TUIASI
The first presentation was delivered by Aura Mihai (TUIASI) and covered the following topics:




Footwear product life cycle management - Performance and functionality, Comfort,
Personalization
Eco-design strategies - Consumer, Materials, Manufacturing, Distribution and Sales, Use and
Care,
Sustainability assessment - Supply Chain Management, Life-Cycle Assessment, SimaPro,
Sustainable Apparel Coalition (SAC), Higg Design & Development Module (DDM)

Sustainable Strategies for the Design and Development of Footwear Products

Sustainable Strategies for the Design and Development of Footwear Products: Footwear product
life cycle management
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Improving the Comfort Characteristics of Footwear
Lecturer Bogdan Sarghie – TUIASI
The second presentation was delivered by Bogdan Sarghie (TUIASI) and covered the following
topics:






Comfort - Definition and concept
Understanding consumer needs
Comfort characteristics - Plantar pressure distribution, Cushioning and Shock absorption,
Bending and twisting, Softness, flexibility and weight, Thermal comfort, Absorption and
desorption
The foot-last-footwear relationship and fitting

Improving the Comfort Characteristics of Footwear

Improving the Comfort Characteristics of Footwear: Comfort characteristics - Bending and twisting
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3D / 2D CAD for Footwear
Lecturer Mariana Costea – TUIASI
The third presentation was delivered by Mariana Costea (TUIASI) and covered the following topics:





Definition of CAD
The main CAD applications for footwear on the world market – Icad3D+, Mind CAD, Caligola,
Pragma & Naxos, Shoemaster, Romans CAD, Mind ShoeDesign, Rhino
CAD for footwear at TUIASI
Integration with other applications or systems - 3D Infoot Scanner, RSscan plantar pressure
platform, Delcam CRISPIN LastMaker

3D / 2D CAD for Footwear

3D / 2D CAD for Footwear: Design steps
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Emerging Technologies for Sustainable Footwear Manufacturing
Lecturer Bogdan Sarghie – TUIASI
The forth presentation was delivered by Bogdan Sarghie (TUIASI) and covered the following topics:










Industry 4.0
Internet of Things (IoT)
3D foot scanning and artificial intelligence
Nanotechnologies
Smart manufacturing
Virtual Prototyping and Additive Manufacturing
Smart footwear
The influence of innovative technologies on sustainability
Strategic factors of sustainability

Emerging Technologies for Sustainable Footwear Manufacturing
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Emerging Technologies for Sustainable Footwear Manufacturing: Industry 4.0

Emerging Technologies for Sustainable Footwear Manufacturing: Internet of Things
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Simulation and Evaluation of Footwear Behaviour
Lecturer Arina Seul – TUIASI
The fifth presentation was delivered by Arina Seul (TUIASI) and covered the following topics:




What is finite element analysis (FEA)?
The role of FEA in evaluating the comfort of footwear
Case Study

Simulation and Evaluation of Footwear Behaviour

Simulation and Evaluation of Footwear Behaviour: Case study
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4. FEEDBACK AND EVALUATION OF THE EVENT
On completing the seminar, participants were asked to fill in a survey to evaluate the event.
The feedback obtained is summarised in the graphics below:

Average score by question in the Seminar Evaluation Form

Percentage of Scores from the total answers
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5. POST EVENT DISSEMINATION ACTIONS
The event was disseminated oh TUIASI , Activ Ortopedic and SciLed Facebook pages.

Event dissemination on TUIASI Facebook page

Event dissemination on Activ Ortopedic Facebook page
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Event dissemination on SciLED Facebook page

6. CONCLUSIONS
The Romanian national seminar Footwear for 21 Century - Design, Comfort and Sustainability had
a duration of five days with one-hour presentation each day, from 24 to 28 May 2021, and it
gathered 45 participants from footwear companies, research centres and university.
An evaluation questionnaire was send to the participants in order to express their feedback on the
event. Considering the average score of 4.91 on a scale from 1 to 5 it can be said that the event was
highly appreciated.
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ANNEXES
1. List of participants
2. All presentations in ppt.
3. Video recording of the event
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Seminar Evaluation Form
Date: ……………………………………………………………………………………………………………………….
Organising Country (select one)






Romania
Spain
Greece
Portugal
Italy

Your name (not compulsory): …………………………………………………………………………………..
Your company/organisation (not compulsory): …………………………………………………………
Answer each question with an evaluation from 1-5, where 1 is Poor and 1
5 is Excellent.
What is your opinion of the general organization of the event?
To which extent did the event live up to your expectations?
What is your opinion of the presenters/facilitators?
What is your opinion of the material that was distributed before or
during the event?
How do you evaluate the agenda of the event?
How do you evaluate the technical resources used?
How effective do you think were the methodologies used?
How useful was the event?
How valuable was the event for your professional growth?
Do you feel that the targets of the event have been fulfilled?

Other comments (optional)

Email address (optional):……..

2

3

4

5

• Seminar online 24-28 May 2021Incaltamintea in secolul 21

SCILED
Footwear in the 21st century
New skills for the scientifically-led
design of comfortable, sustainable
and fashion-oriented footwear
products.

www.sciled.eu
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Seminar online
Încălțămintea
secolului 21
Confort / Sustenabilitate / Design
Organizatori:
•

Universitatea Tehnica Gheorghe
Asachi din Iasi

•

Activ Ortopedic

•

24 Mai 2021, 17.00- Strategii sustenabile pentru designul și dezvoltarea produselor de încălțăminte, Aura MIHAI

•

25 Mai 2021, 17.00 - Îmbunătățirea caracteristicilor de confort ale încălțămintei, Bogdan SÂRGHIE

• 26 Mai 2021, 17.00 - CAD 3D/2D pentru încălțăminte, Mariana COSTEA
•

27 Mai 2021, 17.00 - Tehnologii emergente de fabricație sustenabilă a încălțămintei, Bogdan SÂRGHIE

•

28 Mai 2021, 17.00 - Simularea și evaluarea comportării încălțămintei, Arina SEUL
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Strategii sustenabile
pentru designul și
dezvoltarea produselor
de încălțăminte
•

Managementul ciclului de viață al produsului

•

Strategii de eco-design

• Evaluarea sustenabilității

Profesor dr. ing. Aura MIHAI ,
Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași

•
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Managementul ciclului de viață al
produsului de încălțăminte

2
Performanța și
funcționalitate
•

Întregul ciclu de viață al

Confort
•

Este necesară includerea

3
Personalizare
•

Consumatorii solicită

produsului trebuie re-

confortului la purtare oferit

produse

considerat în ceea ce

de încălțăminte pentru a

etichetate/certificate

privește performanța și

preveni problemele de

ecologic, personalizate și

funcționalitatea pentru a

sănătate ale consumatorilor,

diferențiate, sigure și

include cerintele legate

având în vedere o speranță

sustenabile.

de SUSTENABILITATE

de viață mai lungă.

Ciclul de viață a produsului sustenabil/verde
•

Produs Responsabil Social

•

Responsabilitate in utilizare si
intretinere
• Impactul materialelor
reciclabile
• Intretinere
optima in
Footwear
• Colectarea produselor
folosite

the 21st

Reutilizare/
Reciclare
century

Planificare
strategica

•
Concept de
design

Serviciu
clienți

Livrare
•
•

Ecodesign /Dezvoltarea produsului verde

• Alegerea materialelor
• Reglementari legislative - REACH
Soluții de
design

Servicii

Modelare si
proiectare

Design Dezvoltare

•

Urmarirea produsului
post vanzare
Logistica eficienta de
livrare - transport

Design pentru Fabricatie
SUSTENABILA

Pregătirea
pentru
fabricație

Vânzări

Fabricație
Managementul
resurselor

Logistica

• Sustenabilitatea in procesul de
fabricatie si logistica
• Designul locurilor de munca
• Modularizare departamentelor
companiei
• Optimizare de resurse
• Ambalaje sustenabile

Ambalare si
depozitare

Controlul
producției
Producție

•
•
•

Fabricatie VERDE/ Sustenabila
Optimizarea resurselor de fabricatie
Sisteme decizionale/ de simulare

ECODESIGN pentru Consumator
Satisfactia consumatorului

Estetica VERDE
Productie
Optimizare functionala

Valorizare

Materiale si
componente
Distributie si
vanzari

Functii multiple.
Reciclare si
reutilizare

SFARSIT
!!!

Utilizare

Modularitate

•
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Impactul asupra mediului

Ergonomia

Intretinere
Deseuri si
emisii

Sursa: ScilED – Modulul 2/CTCP

ECODESIGN pentru Materiale

•
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1. Selectarea
materialului cu
impact redus

2. Reducerea
utilizării
materialelor

•
•
•
•

Materiale regenerabile
Materiale reciclate și / sau reciclabile
Materiale biodegradabile
Materiale care implică un consum mai mic de
energie

• Reducerea masei
• Reducerea volumului
• Reducerea varietății de materiale din același
produs.

Productie
Valorizare

Materiale si
componente

Distributie si
vanzari

3. Evitarea
substanțelor și
materialelor
potențial
periculoase

• Protejarea mediu
• Sanatatea si siguranta umana
• Impactul materialelor pe parcursul ciclului lor
de viață, inclusiv transport

Reciclare si
reutilizare

SFARSIT
!!!

Utilizare

Intretinere
Deseuri si
emisii

Sursa: ScilED – Modulul 2/CTCP

ECODESIGN pentru Fabricatie
Tehnologii de fabricatie nepoluante

•
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Procese care fac utilizarea materialelor mai eficientă, de
exemplu, sistemele de croit automate
Studierea posibilității de a combina funcțiile esențiale întro singură componentă, pentru a reduce numărul
operatiilor in proces
Utilizarea materialelor care nu necesită tratamente
suplimentare, de exemplu, tratamente de suprafață pe
anumite tălpi înainte de lipire

Fabricatie
Valorizare

Creșterea gradului de conștientizare a lucrătorilor cu
privire la consumul de energie.

Reducerea utilizării combustibililor fosili și creșterea utilizării
energiei regenerabile

Reciclare si
reutilizare

Materiale si
componente
Distributie si
vanzari
SFARSIT
!!!

Solutii in etapa de proiectare pentru reducerea consumului de
materiale. Reciclarea / reutilizarea subproduselor în compania
însăși.

Utilizare

Intretinere
Deseuri si
emisii

Sursa: ScilED – Modulul 2/CTCP

ECODESIGN pentru Distributie si Vanzari
Reducerea volumului și masei ambalajului

Folosirea ambalajelor reutilizabile

Folosirea ambalajelor reciclabile

Sistem logistic eficient pentru mediu

•
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Eliminarea ambalajelor inutile

Transport mult mai eficient astfel încât să
se evite transportul cu avionul
Sursa: ScilED – Modulul 2/CTCP

ECODESIGN pentru Utilizare si Intretinere

•
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Design durabil vs. design de
moda
Componente care pot fi
inlocuite în caz de
deteriorare,
Ghid pentru curățarea și
întreținerea încălțămintei

Produse durabile din punct
de vedere tehnic.

Valoare adăugată prin
funcționalitate și inovație
Sursa: ScilED – Modulul 2/CTCP

ECODESIGN pentru Utilizare si Intretinere

•
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Strategii:

Soluții:

• Descompunerea produsului
• Etichetarea materialelor
pentru reciclare
• Recuperarea și valorificarea
deșeurilor
• Reciclarea,
biodegradabilitatea și
compostarea și recuperarea
de energie
• Comunicarea
consumatorilor

• Informații pentru
consumator despre cele mai
bune alternative pentru a
încheia ciclul de viață al
produsului, de exemplu,
destinația încălțămintei
post-consum.
• platforme pentru
gestionarea deșeurilor de
produse de încălțăminte
• puncte de colectare a
încălțămintei pentru
reciclare

Sursa: ScilED – Modulul 2/CTCP

Evaluarea sustenabilității. Instrumente

•
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SCM

Managementul Lantului
de Aprivizionare/Supply
Chain Management

SEEA

Sistem de evidenta
economic si de
mediu/System of
economic and
environmental
accounting
.

EIA

Evaluarea Impactului
asupra
mediului/Environmental
Impact Assessment

LCA

Evaluarea Ciclului de
Viata/Life-Cycle
Assessment

SCM-Managementul Lantului
de Aprovizionare /Supply
Chain Management

•
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Designul, planificarea, fabricatia, controlul, distributia
si distrbutia produsului catre consumator.

Fabricatie

Materiale

Consumator

Depozitare

Distributie

LCA- Evaluarea Ciclului de Viata/Life-Cycle Assessment
Standardele ISO 14040 si ISO 14044

Analiza inventarului

Scopul

Analiza
inventarului

• Intrari
• Iesiri

Etape ale unui
studiu LCA

Evaluarea impactului

Interpretare

• Concluzii
• Remedierea
situatiei

Interpretare

Evaluarea
impactului

• Impactul
asupra
mediului
(posibil)

•
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Definirea scopului

• Domeniul de
aplicatie

Sursa: ScilED – Modulul 2/UMH

1

2

3

CONSUMUL DE
ENERGIE

IMPACTUL
SUBSTANTELOR
PERICULOASE

RECICLAREA
MATERIALELOR

•
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Studii/Analize de tip LCA- exemple

Sursa: https://patagonia.net/espana-multiplica-porsiete-la-inversion-en-energias-limpias/

Sursa: https://cecu.es/pictogramas/index.php/peligrosopara-el-medio-ambiente

Sursa: https://es.pngtree.com/freepng/greenrecycling-logo_4156587.html

Evaluarea sustenabilității- Instrumente
soft/online

•
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•

•

SimaPro
- https://simapro.com/

informații detaliate despre impactul asupra mediului,
asupra apei și CO2-ului,

•

specificațiile de proiectare a produsului,

•

generarea rapoartelor EPD (Environmental Product
Declaration)

•

determinarea indicatorilor cheie de performanță
Sursa: ScilED – Modulul 2/POLIMI

•
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Coaliatia produselor vestimentare
sustenabile/ Sustainable Apparel
Coalition (SAC)

Sursa:

https://designforlongevity.com/articles/sustainable-apparel-coalitions-higg-index
https://apparelcoalition.org/the-higg-index/
Sursa: ScilED – Modulul 2/POLIMI

•
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Sustainable Apparel Coalition (SAC)

1

2

3

Instrumente pentru
Produs

Instrumente de
Facilitare

Instrumente pentru
Vanzari & Brand

Intelegrea impactului de mediu

Masurarea impactului de mediu
si a sustenabilitatii sociale

Indicele Higg pentru sustenabilitatea
materialelor/Higg Materials
Sustainability Index (MSI)

Modulul pentru mediu/Facilities
Environment Module (FEM)

MSI Contributor

Modulul social/forta de
munca/Facilities Social/Labour
Module (FSLM)

Modulul Higg pentru Design si
Dezvoltare/ Higg Design &
Development Module (DDM)

Evalueaza sustenabilitatea pe
parcursul ciclului de viata a
produsului, performanta de
mediu si impactul social pe
intreg lantul valoric.
Modulul Vanzari &Brand/Brand &
Retail Module (BRM)

Sursa: ScilED – Modulul 2/POLIMI

Solomon Shoe Study

Instrument util designerilor si dezvoltatorilor de
produs

In etapa de design impactul produsului asupra
mediului poate fi redus cu pana la 80%

•
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Modulul HIGG pentru Design si
Dezvoltare de produs/HIGG
DESIGN & DEVELOPMENT
MODULE (DDM)

Sursa: https://www.salomon.com/fr-fr/blog/interview-damien-goerung-on-salomonssustainability-tracking-tool

Sursa: ScilED – Modulul 2/POLIMI
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•

•

Site– www.sciled.eu

•

Rețele de socializare

•

Materiale de comunicare și promovare: buletine
informative, articole, publicații și comunicate de
presă

•

Seminarii comune în țările partenere: Grecia, Italia,
Spania, România, Portugalia

•

Conferința internatională- octombrie 2021!

Pachet educațional– Academia SciLED:
•

Platformă web cu materiale în format electronic
structurate pe secțiuni tematice.

•

Videoclipuri și ghiduri, materiale informative și
exemple de bună practică referitoare la proiectare
/ fabricație.

•

Suport de curs împărțit în seminarii conform cu
aria tematică.

•

Fab Lab virtual + Mobilitate de învățare - prototipuri
de încălțăminte și proiecte realizate de studenți

•
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Fii membru al Alianței Cunoașterii SciLED!
•

Înscrierea personalului / studenților în Academia SciLED. ACCES liber la
continuturile de curs. Evaluarea și validarea conținutului educațional.

•

Participarea la evenimente organizate în cadrul proiectului SciLED (de exemplu,
workshopuri și seminarii)

•

Participarea la alte evenimente comune și / sau rețele / clustere / întâlniri

•

Schimbul de cunoștințe cu privire la nevoile de competențe, noi programe, metode
și instrumente de predare pentru un sector European al încălțămintei digitalizat,
sustenabil și rezistent

•

Formarea de parteneriate pentru proiecte de cercetare și dezvoltare

•

Mobilitatea
studenților;

•

Schimbul de bune practici și inițiative comune pentru a spori atractivitatea
învățământului superior în sectorul încălțămintei

și

internaționalizarea

personalului

academic,

formatorilor

și

Pentru inscrierea companiei in Academia SciLED trimiteti un mesaj
la aura.mihai@academic.tuiasi.ro

Vă mulțumim pentru atenție!

Footwear in the 21st century

Parteneri

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement
of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for
any use which may be made of the information contained therein.
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Seminar online
Încălțămintea
secolului 21
Confort / Sustenabilitate / Design
Organizatori:
•

Universitatea Tehnica Gheorghe
Asachi din Iasi

•

Activ Ortopedic

•

24 Mai 2021, 17.00- Strategii sustenabile pentru designul și dezvoltarea produselor de încălțăminte, Aura MIHAI

•

25 Mai 2021, 17.00 - Îmbunătățirea caracteristicilor de confort ale încălțămintei, Bogdan SÂRGHIE

• 26 Mai 2021, 17.00 - CAD 3D/2D pentru încălțăminte, Mariana COSTEA
•

27 Mai 2021, 17.00 - Tehnologii emergente de fabricație sustenabilă a încălțămintei, Bogdan SÂRGHIE

•

28 Mai 2021, 17.00 - Simularea și evaluarea comportării încălțămintei, Arina SEUL

Seminar online 24-28 Mai 2021 - Încălțămintea secolului 21

Îmbunătățirea
caracteristicilor de confort
ale încălțămintei
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Confortul - Definiție și concept
Înțelegerea nevoilor consumatorului
Distribuția presiunii plantare
Amortizarea și absorbția șocurilor
Încovoiere și torsiune
Moliciune, flexibilitate și greutate
Confortul termic
Absorbția și desorbția
Relația picior-calapod-încălțăminte

Șef lucrări dr. ing. Bogdan SÂRGHIE
Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași

 Confortul
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Sursa: Oxford English Dictionary

SENTIMENT
SUBIECTIV

CONFORT
IMEDIAT
Asociat momentului în care

Procese combinate:
 Fizice
 Fiziologice

încălțămintea este probată

CONFORT
ÎNTÂRZIAT

 Psihologice
Legat de utilizarea
zilnică a încălțămintei

Sursa: INESCOP

 Înțelegerea nevoilor consumatorului
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F a c tor i F I ZI CI

TEMPERATURE
& HUMIDITY

SIZE

DISCOMFORT

Factori PSIHOLOGICICI

SENSATIONS
UNPLEASANT SMELLS

TEXTURES

SOUNDS
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 Promovarea și comunicarea confortului

Vans – ComfyCush
Source: https://www.game7athletics.com/launches/vanscomfycush/

Chicco – Impronta Naturale
Source: https://tutti-sconti.it/chicco-offerte/volantino30232-10

 Distribuția presiunii plantare
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Controlul distribuției presiunii plantare
Distribuția presiunii plantare ar trebui să asigure sustenabilitatea, echilibrul și
stabilitatea corpului atât în poziție statică, cât și dinamică.
Sursa: Fit2Com Project

Elemente de design

Componente

Tipul încălțămintei

Tipul materialelor

Source: INESCOP

Accesorii

Factorii care influențează distribuția presiunii plantare
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Soluții inovative în gestionarea distribuției
presiunilor plantare
Construcția încălțămintei trebuie
să asigure

FACTORI AI ÎNCĂLȚĂMINTEI

•

Distribuția presiunilor plantare

•

Grosime

•

Reducerea presiunilor plantare

•

Formă

•

Reducerea
presiune

•

Proprietăți de amortizare

vârfurilor

de

Sursa: CTCP

 Amortizarea și absorbția șocurilor
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AMORTIZAREA

ABSORȚIA ȘOCURILOR

Proprietatea materialelor de a absorbi și disipa atât
impactul, cât și de respingere a sarcinilor

Saucony Running Shoes Technology
Source: https://www.youtube.com/watch?v=y8Y2Dz7YjMs

Source: Kulmala et al. (2018)
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Rolul amortizării și absorbției șocurilor

Adidas Futurecraft 4D

FACTORII CARE INFLUENȚEAZĂ
ABSORBȚIA ȘOCURILOR

Proprietățile mecanice ale
materialelor (grosime, duritate,
densitate, modul elastic)
Compoziția chimică a
materialelor
Source: https://www.adidas.com/us/4D

Poziția și aria componentelor

Geometria componentelor
absorbante

Exemplu de acoperiș de branț cu
proprietăți de absorbție a șocurilor
Source: https://www.keeboshop.com/products/gelinsoles-sport-running-inserts-shock-absorptionfoot-for-foot-pain-plantar-fasciitis-support-shoeinsert-for-men-women-us-mens-7-12

•

Talpa imprimată 3D

•

Densitatea rețelei - suport mai
bun

•

Densitate scăzută - confort și
amortizare

 Încovoierea și torsiunea
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Încovoiere

Torsiune

Bending region

Source: https://www.thegaitguys.com/thedailyblog/2018/2/7/toe-break

Source: https://www.nike.com/campaigns/su13/locales/sg/en_gb/
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Influența încălțămintei asupra caracteristicilor de
încovoiere și torsiune

Încălțăminte flexibilă vs. rigidă
Source:
https://www.thegaitguys.com/thedailyblog/
2018/2/7/toe-break

Mersul în încălțăminte flexibilă

Source: Chen et al. (2014)

Încălțăminte rigidă

Activarea mușchilor
gambei

Oboseală și durerere musculară
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Soluții inovative în gestionarea caracteristicilor de
încovoiere și torsiune
BASF Ultrasim computer simulation System to develop
torsion-resistant footwear inserts

Source: https://www.basf.com/global/en/media/newsreleases/2019/02/p-19-138.html

Asics Gel Resolution

Source: https://www.youtube.com/watch?v=SUIK2hNP5oA

 Moliciune, flexibilitate și greutate
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MOLICIUNE
Calitatea de a oferi o rezistență
redusă la presiune.

Source:
www.istockphoto.com/pt/foto/orthopedicinsoles-and-female-legs-gm926343126254178269.

FLEXIBILITATE
Capacitatea de a se îndoi sau
comprima ușor

Source: www.nicershoes.com/top-10-bestminimalist-running-shoes/

GREUTATE REDUSĂ
Un material sau produs ușor se
caracterizează
prin
densitatea
redusă.

Source: www.pixabay.com/ and
https://unsplash.com/s/photos/shoe
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Soluții inovative în gestionarea moliciuni,
flexibilității și a greutății
Materiale moi și flexibile
pentru fețe și căptușeli

Adidas Energy Boost
Ansamblu inferior moale, flexibil și ușor

Source: www.adidas.co.uk/energy-boost-shoes/AQ0014.html

The Flexx
•

sistemul „Stitch and Turn” se caracterizează
prin moliciune și flexibilitate și reprezintă
caracteristica principală a pantofilor Flexx;
Sources: www.theflexx.com ;
www.youtube.com/watch?v=AgzjShod9YU

 Confortul termic
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Caracteristici microclimatice
Temperatura în interiorul
încălțămintei

Umiditatea în interiorul
încălțămintei

Forma încălțămintei

Proprietăți termice ale materiilor
prime

Source: INESCOP

Proprietăți impermeabile și
respirabile ale materiilor prime
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Confortul termic

•
•
•

27-33 oC

•
•
•

Materiale
Materiale multistrat
Designul încălțămintei
și construcția

Mediu
Activitate fizica
Metabolism

60 -65%
Source: Clker-Free-Vector-Images

Indiferent cât de ridicată este
temperatura restului corpului, dacă
picioarele sunt reci și umede, va
exista un sentiment de disconfort.

•
•
•
•

Izolație termică
Permeabilitatea vaporilor de apă
Absorbția / desorbția apei
Ventilare

Factorii care influențează confortul termic
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 Absorbția și desorbția vaporilor

Eliminarea transpirației
Source: www.humaster.com/eng/tech/material.php

GEOX

Source: www.liberaldictionary.com/breathability/
Source: www.geox.com/en-PT/technologygeox

 Relația picior-calapod-încălțăminte
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Picior - calapod
Scanarea piciorului

Conversia piciorului scanat întrun calapod generic

Adăugarea plusurilor estetice
calapodului

Source: Developed by Inescop
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 Potrivirea dimensională

Deformare dinamică a piciorului în
funcție de utilizarea încălțămintei

Pantofi cu toc înalt pentru
femei - deformare minimă

Încălțăminte pentru bărbați deformare medie
Pantofi sport - deformare
maximă

Source: Developed by Inescop

Vă mulțumim pentru atenție!

Footwear in the 21st century

Parteneri
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of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for
any use which may be made of the information contained therein.
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Seminar online
Încălțămintea
secolului 21
Confort / Sustenabilitate / Design
Organizatori:
•

Universitatea Tehnica Gheorghe
Asachi din Iasi

•

Activ Ortopedic

•

24 Mai 2021, 17.00- Strategii sustenabile pentru designul și dezvoltarea produselor de încălțăminte, Aura MIHAI

•

25 Mai 2021, 17.00 - Îmbunătățirea caracteristicilor de confort ale încălțămintei, Bogdan SÂRGHIE

• 26 Mai 2021, 17.00 - CAD 3D/2D pentru încălțăminte, Mariana COSTEA
•

27 Mai 2021, 17.00 - Tehnologii emergente de fabricație sustenabilă a încălțămintei, Bogdan SÂRGHIE

•

28 Mai 2021, 17.00 - Simularea și evaluarea comportării încălțămintei, Arina SEUL

CAD 3D/2D
pentru
Încălțăminte

Mariana COSTEA
Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași

CAD 3D/2D pentru
Încălțăminte
Sumar

•

Definiție CAD/PAC

•

Principalele aplicații CAD pentru încălțăminte existente
pe piața mondială

•

CAD pentru încălțăminte la TUIASI

•

Integrarea cu alte aplicații sau sisteme

Definiție

•

1

2

3

CAD

PAC

CAD/PAC

Computer Aided Design

•

Proiectare asistată de calculator

•

“un grup larg de programe de
software, care ajută inginerii,
arhitecții și alte categorii
de designeri” (sursa:

https://ro.wikipedia.org/wiki/CAD)

Etape de lucru

Picior

Modelare
Calapod

Sursa:
https://elements.envato.com/

Modelare 3D
ansamblu
superior

Proiectare 2D
ansamblu
superior,
gradare,
export tipare

Modelare 3D
ansamblu
inferior

Printare 3D,
frezare.
Croire tipare

Sursa:
https://www.twenty20.com/

Principalele aplicații CAD pentru
încălțăminte existente pe piața
mondială
ICad3d+

ICad3D + - integrează într-un singur program
două medii diferite, design 3D și modele 2D, care
funcționează în paralel și simultan.

Sursa:
https://www.icad3dplus.com/

Principalele aplicații CAD pentru
încălțăminte existente pe piața
mondială
MindCAD

Soluții complete CAD 2D / 3D pentru proiectarea,
dezvoltarea și ingineria produselor specifice
industriei de încălțăminte. MindCAD oferă un
amestec echilibrat de instrumente CAD 2D și 3D
creative și tehnice.

Sursa: https://mindtech.pt/

Principalele aplicații CAD pentru
încălțăminte existente pe piața
mondială
Caligola 4

Compatibil cu orice sistem CAD / CAM. Interactiv și nelimitat.
Flexibil, intuitiv și modern. Personalizabil și actualizat constant.
A patra generație CAD de la Comelz este un soft de referință
pentru industria încălțămintei.

Sursa: https://comelz.com/nsite/en/caligola-4/

Scurtă demonstratie: https://www.youtube.com/watch?v=oXqLUKPWSj4

Principalele aplicații CAD pentru
încălțăminte existente pe piața
mondială
P ra g m a & N a xo s

PRAGMA se bazează pe geometrie parametrică. Se foloseste la
importul si editarea calapoadelor.
NAXOS aplicatia de proiectare 2D, crearea modelului,
pregătirea producției, gestionarea costurilor și suport pentru
vânzare.

Sursa: https://teseo.com/en/

Principalele aplicații CAD pentru
încălțăminte existente pe piața
mondială
Shoemaster

Poiate fi folosit pentru proiectarea și fabricarea
tuturor tipurilor de încălțăminte, elegantă, casual,
sport, pentru copii, de protectie, ortopedica și
personalizata.

Sursa: https://atom-shoemaster.com/en/

Principalele aplicații CAD pentru
încălțăminte existente pe piața
mondială
Romans CAD

Este un program precis, dedicat industriei
încălțămintei. Este bazat pe cloud, care permite
echipelor să lucreze mult mai repede și să își
îmbunătățească eficiența. Într-adevăr, este o
modalitate excelentă de a facilita comunicarea
între designeri și producători.

Sursa: https://www.romans-cad.com/

Principalele aplicații CAD pentru
încălțăminte existente pe piața
mondială
Mind ShoeDesign

Mediu 2D / 3D integrat. Interfață ușor de utilizat.
Curba de învățare zero. Desen 2D cu vedere
integrată 3D

Sursa: https://www.mindshoedesign.pt/

Principalele aplicații CAD pentru
încălțăminte existente pe piața
mondială

Rhinoceros

Modo

Maya

ZBrush

Fusion 360

CorelDraw

Adobe
Illustrator

Google
SketchUp

Alte aplicatii care pot fi folosite pentru proiectare incaltaminte

Principalele aplicații CAD pentru
încălțăminte existente pe piața
mondială
Rhino

Rhino poate crea, edita, analiza, documenta, reda, anima și
traduce curbe, suprafețe și solide NURBS, geometrie de
subdiviziune (SubD), nori de puncte și ochiuri poligonale.

Sursa:
https://www.rhino3d.com/

Principalele aplicații CAD pentru
încălțăminte existente pe piața
mondială
inkXE

Este un instrument de personalizare web pentru
imprimare. Acest software este compatibil cu
diverse platforme de comerț electronic, cum ar fi
Magento, Shopify, OpenCart, WooCommerce,
PrestaShop și multe altele.

Sursa: https://inkxe.com/shoe-designsoftware/

CAD pentru încălțăminte la TUIASI
ICad3d+

Demonstratii ale modului de lucru cu Icad3d+:

Partea 1.
Partea 2.
Partea 3.
Partea 4.
Partea 5.

CAD pentru încălțăminte la TUIASI
•

Rezultate obtinute de studenti folosind aplicatia Icad3d+:

CAD pentru încălțăminte la TUIASI
MindCAD

Demonstratii ale modului de lucru cu MindCAD:

Modelare 3D Calapod
Modelare 3D ansamblu superior
Proiectare 2D
Legatura 2D/3D
Texturi

CAD pentru încălțăminte la TUIASI
•

Rezultate obtinute de studenti folosind aplicatia MindCAD:

CAD pentru încălțăminte la TUIASI
•

Rezultate obtinute de studenti folosind aplicatia Rhinoceros:

Integrarea cu alte aplicații sau sisteme

• Scaner 3D Infoot
• Platforma de
presiuni plantare
RSscan
• Delcam CRISPIN
LastMaker

Integrarea cu alte aplicații sau sisteme
• Imprimanta 3D
Prusa I3

Integrarea cu alte aplicații
sau sisteme
Croire automatizata

Demonstratie Activ Ortopedic

Vă mulțumim pentru atenție!

Footwear in the 21st century
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Tehnologii Emergente de
Fabricație Sustenabilă a
Încălțămintei
•
•
•

Industria 4.0

•
•
•
•

Nanotechnologii

Internet of Things (IoT)
Scanarea 3D a piciorului și inteligența
artificială
Fabricarea Smart
Prototipare Virtuală și Fabricație Aditivă
Încălțăminte Inteligentă
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Industria 4.0

Industria 4.0 - Tehnologii digitale, noi materiale și
procese
Fazele revoluției industriale
Sursa: Manavalan & Jayakrishna (2019), https://doi.org/10.1016/j.cie.2018.11.030

Sursa: Morisson, A. & Pattinson, M. (2019),
https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/plp_uploads/policy_brie
fs/INDUSTRY_4.0_Policy_Brief.pdf

Internetul obiectelor Internet of Things (IoT)
Seminar online 24-28 Mai 2021 - Încălțămintea secolului 21

IoT - integrează în medii inteligente lumea fizică cu lumea
cibernetică

Percepție

Arhitectura

IoT

Rețea

Servicii

Aplicații

Pantoful inteligent IoT DigitSole
Sursa
https://www.kickstarter.com/projects/141658446/digitsolesmartshoe-the-worlds-first-intelligents?ref=discovery&term=digitsole and https://digitsole.com/

:
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Internetul obiectelor - Internet of Things (IoT)

Reproiectarea locurilor de muncă
Sursa: https://www.youtube.com/watch?v=_2Y3XYbz8Sc

Îmbunătățirea performanței
operaționale
Sursa: https://www.erpsoftwareblog.com/2018/12/iot-erpcrowe/
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SCANAREA 3D A PICIORULUI ȘI INTELIGENȚA ARTIFICIALĂ

Inteligența artificială în
industria încălțămintei
Analiza comportamentului
consumatorilot
Dezvoltarea modelelor de
încălțăminte
Analiza parametrilor
antropometrici

Prognozarea cererii
sezoniere de încălțăminte
TRY.FIT - Sistem de scanare 3D a piciorului
Sursa: http://try.fit/#inMOTION
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SCANAREA 3D A PICIORULUI ȘI INTELIGENȚA ARTIFICIALĂ

SOCIAL DATA
< ce facem >
400 miliarde $

SEARCH DATA
< ce gândim >
750 miliarde $

SHOPPING DATA
< ce cumpărăm >
800 miliarde $

BODY DATA
< ce suntem >
??? $

Sursa: Vagan Martirosyan from TRY.FIT from THE BIG
STARTUP EDITION - New Business Models for Footwear
webinar by Footwearology
https://www.crowdcast.io/e/the-big-startup-edition-
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Încălțămintea inteligentă

Monitorizarea și evaluarea mersului și a
mobilității
Sursa: Eskofier (2017) https://www.mdpi.com/2076-3417/7/10/986#cite

Încălțăminte inteligentă de siguranță
Intellinium
Sursa: https://innovation.engie.com/en/news/news/smartbuildings/intellinium-protecting-workers-lives-with-a-smart-connectedsafety-shoe/9065
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Încălțămintea inteligentă

Pantoful inteligent IoT DigitSole
Sursa : https://www.kickstarter.com/projects/141658446/digitsole-smartshoe-the-worlds-first-intelligent-s?ref=discovery&term=digitsole and https://digitsole.com/

Fabricație inteligentă
UTILAJE
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DESIGN

•
•
•
•

Realitate virtuala
Realitate
augmentată
CAD / CAM
printare 3d

•
•
•

Mașini
inteligente
Roboți
inteligenți
Auto-optimizare

MONITORIZARE
•
•
•
•
•
•

Senzori
inteligenți
Temperatura
Consumul de
energie electrică
Vibrații
Viteză
Întreținere
predictivă

CONTROL

PLANIFICARE

•
•
•

Sisteme de
producție cyber
fizice
Platforme Cloud

•
•

Modele și
algoritmi
avansați
Tehnici bazate
pe date
Arhitectură de
decizie avansată

Source:
https://www.copadata.com/en/industries/s
mart-factory/smart-factory-insights/onthe-road-to-smart-factory/

Fabricație inteligentă
Avantaje
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Calitate îmbunătățită

Reducerea costurilor de producție
Creșterea productivității
Creșterea sigurannței

Advanced Footwear Factory 4.0 (ASF 4.0)
Source: https://press.siemens.com/fr/fr/communiquedepresse/grace-ladigitalisation-siemens-permet-asf-40-filiale-de-chamatex-group-de/

Fabrica viitorului
Source: https://www.cbinsights.com/research/future-factory-manufacturing-tech-trends/

NANOTEHNOLOGIE
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Avantajele Nanomaterialelor

• prevenirea alunecării
• antimicrobian
• management termic și
electric
• îmbunătățirea confortului și
a siguranței
• confort termic
• rezistenta la apa si
respirabilitate
• autocurățare
• ignifug
• ecologic
• protejarea sănătății umana

Sursa:
https://www.nanopartikel.info/en/projects/eranet-siinn/nanosafeleather

Inov-8 ROCLITE cu talpă din
grafen
Sursa: https://promo.manchester.edu.hk/newsdetail.php?id=55&page=2
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Prototiparea virtuală și Fabricația aditivă
Avantaje

•

Design flexibil

•

Proiecte reutilizabile

•

Timp scurt de dezvoltare

•

Timp redus de
comercializare

•

Detectarea ușoară a erorilor

•

Simulare realistă

•

Costuri reduse

•

Număr redus de prototipuri
fizice

•

Productivitate crescuta

Realitatea virtuală în dezvoltarea încălțămintei
Sursa: https://www.worldviz.com/post/footwear-company-deckers-uses-vr-to-reduce-travel-and-drivecollaboration

Prototiparea virtuală și Fabricația aditivă
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Materiale digitale

Substance Alchemist

Material Exchange
Sursa: https://www.substance3d.com/products/substance-alchemist/

Sursa: https://www.substance3d.com/products/substance-alchemist/

Prototiparea virtuală și Fabricația aditivă
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APLICAȚII
Încălțăminte
integrală:
• Ortopedică
• Atletică
• Profesională

Componente:
• Branțuri
• Tălpi
• Tocuri
• Fețe

Componente de
fabricație:
• Unelte
• Matrițe
• Calapoade

- FutureSoles Institute Matrițe printate 3D
Avantaje principale
•
•
•
•

Design cu definiție înaltă
Timp scurt de producție
Fără poluarea apei
Fabricare automată

Sursa: https://www.crowdcast.io/e/thefuture-of-sole

Seminar online 24-28 Mai 2021 - Încălțămintea secolului 21

Prototiparea virtuală și Fabricația aditivă

Materialise 3-matic demo box
Sursa: Michael Petch
https://3dprintingindustry.com/news/materialise-reportsincreased-revenue-3d-printing-121-million-2016-106580/

Sursa : Amorim et al., 2019.

Tălpi de încălțăminte imprimate 3D
folosind metamateriale

Prototiparea virtuală și Fabricația aditivă

Seminar online 24-28 Mai 2021 - Încălțămintea secolului 21

CASCA - SMARTFIT

3D SCAN AND PRINT

Custom anatomic shaped Insole

Mobile App

Sursa: https://casca.com/pages/footbed

Prototiparea virtuală și Fabricația aditivă
Zellerfeld
100 % Recyclable and reusable materials

Seminar online 24-28 Mai 2021 - Încălțămintea secolului 21

•

Earth Suit Shoe
Sursa: https://querenciastudio.com/products/the-earth-shoe
https://www.zellerfeld.com/

Nike Flyprint
Sursa: https://www.dezeen.com/2018/04/21/nike-unveils3d-printed-running-shoes-london-marathon/

Influența tehnologiilor inovatoare asupra
sustenabilității

Seminar online 24-28 Mai 2021 - Încălțămintea secolului 21

Economic

Economic

Environmental

Social

3D impresion

Simulări

1

Simulations

Artificial Intelligence

0.8

Mediu

Sensors and actuators

Autonomous robots

0.6
0.4

Modelări 3D
Simulări
Drone

0.2

Nanotechnology

Big data and analytics

0

Mobile technology

Social

Drone
GPS

Blockchain

Industrial Internet of
things

Cloud
GPS

Drones

Seminar online 24-28 Mai 2021 - Încălțămintea secolului 21

Factorii strategici ai sustenabilității

Minimizarea consumului de materiale și energie

Implementarea proceselor și a materialelor ecologice

Optimizarea ciclului de viață al produsului. Proiectarea
produselor durabile și de calitate

Facilitarea separării materialelor / componentelor

Prelungirea duratei de viață a materialelor și facilitarea
eliminării acestora

Vă mulțumim pentru atenție!

Footwear in the 21st century

Parteneri

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement
of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for
any use which may be made of the information contained therein.
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SCILED
Footwear in the 21st century
New skills for the scientifically-led
design of comfortable, sustainable
and fashion-oriented footwear
products.

www.sciled.eu

Seminar online 24-28 May 2021- Incaltamintea in secolul 21

Seminar online
Încălțămintea
secolului 21
Confort / Sustenabilitate / Design
Organizatori:
•

Universitatea Tehnica Gheorghe
Asachi din Iasi

•

Activ Ortopedic

•

24 Mai 2021, 17.00- Strategii sustenabile pentru designul și dezvoltarea produselor de încălțăminte, Aura MIHAI

•

25 Mai 2021, 17.00 - Îmbunătățirea caracteristicilor de confort ale încălțămintei, Bogdan SÂRGHIE

• 26 Mai 2021, 17.00 - CAD 3D/2D pentru încălțăminte, Mariana COSTEA
•

27 Mai 2021, 17.00 - Tehnologii emergente de fabricație sustenabilă a încălțămintei, Bogdan SÂRGHIE

•

28 Mai 2021, 17.00 - Simularea și evaluarea comportării încălțămintei, Arina SEUL

Footwear in the 21st century

Simularea și evaluarea
comportării
încălțămintei
•

Ce este analiza cu elemente finite (FEA)?

•

Rolul FEA in evaluarea confortului dat de
încălțăminte

•

Studiu de caz

Arina SEUL
Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași

Introducere

Footwear in the 21st century

Simulări virtuale

Surse: https://www.mechanicalengineeringblog.com/

Surse: http://www.autarkyengineering.com/finite-element-analysis-fea-2/index.html,

https://anatomypubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ar.23486

https://mycourses.aalto.fi/course/view.php?id=24286

Introducere

Footwear in the 21st century

Tehnologii CAE

Metoda Elementelor Finite
FEM

Modele 3D

Evaluarea performanței
încălțămintei
Optimizarea încălțămintei
Sursă: https://projects.croucher.org.hk/news/dr-jason-tak-man-cheung-where-science-meets-sport

Footwear in the 21st century

Ce este analiza cu elemente finite (FEA)?

•
•
•
•
•

Domenii problematice

Principiu

Analiza structurală
Transferul de căldură
Fluxul de fluid
Transferul de masă
Potențialul
electromagnetic

Subdiviziunea tuturor
sistemelor în
componente individuale
numite „elemente
finite”

Soluții

•
•
•
•

Solicitări interne
Distribuția eforturilor
Distribuția presiunilor
Deformații

Ce este analiza cu elemente finite (FEA)?

Footwear in the 21st century

Avantaje

• Reducerea costurilor și a timpilor
• Creșterea productivității
• Scăderea numărului de prototipuri fizice

• Eficientizarea procesului de proiectare

Optimizarea produselor și sporirea satisfacției
consumatorului

Ce este analiza cu elemente finite (FEA)?
Mod de lucru
Modelarea și editarea geometrică a modelului CAD

Footwear in the 21st century

Pre-procesare
Stabilirea caracteristicilor materialelor

Setarea condițiilor de analiză
•Realizarea conexiunilor și crearea rețelei de linii (mesh).
•Stabilirea condițiilor de încărcare și definirea constrângerilor.

Analiză și evaluare

Setarea parametrilor de analiză

Rezolvarea modelului cu elemente finite. Rezultatele analizei

Post-procesare

Vizualizarea stărilor și variațiilor parametrilor de analiză

Sursă: TUIASI, 2020

Ce este analiza cu elemente finite (FEA)?
Mod de lucru: pre-procesare

Footwear in the 21st century

Model 3D

Încălțăminte /
componente

Picior

Model biologic complex
(imagini CT sau MRI)
Model simplificat
(scaner 3D)
Sursă: TUIASI

Sursă: P. Antunes, “Non-Linear Finite Element
Modelling of Anatomically Detailed 3D Foot
Model Non-Linear Finite Element Modelling of
Anatomically Detailed 3D Foot Model,” ,2008

Ce este analiza cu elemente finite (FEA)?

Footwear in the 21st century

Mod de lucru: pre-procesare
Materiale

Proprietăți

Piele

Modulul Young

Lemn și plută

Coeficientul Poisson

Elastomeri și polimeri

Densitatea

Metal

Modulul de forfecare

Ce este analiza cu elemente finite (FEA)?
Mod de lucru: analiză și evaluare

Footwear in the 21st century

Model de încărcare
•

piciorul formează un corp solid conectat
la restul corpului uman prin articulația
gleznei

•

se ignoră forțele de rezistență la aer în
timpul deplasării

•

mersul este normal, lungimea pasului
este constantă și simetrică.

Sursă: J. Yu, D. W. Wong, H. Zhang, Z. Luo, and M. Zhang, “The influence of
high-heeled shoes on strain and tension force of the anterior talofibular
ligament and plantar fascia during balanced standing and walking,” 2016

Ce este analiza cu elemente finite (FEA)?
Mod de lucru: analiză și evaluare

Footwear in the 21st century

Model de încărcare
Forțe
•

Forța de tracțiune

•

Forța de reacțiune

•

Forța de greutate

•

Alte forțe transferate
prin articulații

Constrângeri

Impact
F=1.2 G
Sprijin
F=G
Propulsie
F=1.2÷0.8 G

Parametri de analiză
•

•

Deformații
Deplasări

•

•

Eforturi
Presiuni

Sursă: E. Xidias “Foot Plantar Pressure Estimation Using Artificial Neural
Networks”, 2015

Ce este analiza cu elemente finite (FEA)?

Footwear in the 21st century

Mod de lucru: post-procesare

Sursă: TUIASI, 2021

Rolul FEA în evaluarea confortului

Footwear in the 21st century

Distribuția presiunilor
plantare

Absorbția de șocuri
Caracteristicile de
îndoire a tălpii
Caracteristicile de
torsiune a tălpii
Confortul termic

Sursă: TUIASI

Rolul FEA în evaluarea confortului
Distribuția presiunilor plantare

Footwear in the 21st century

Materiale

Geometrie

Număr de
straturi

Tensiuni și deformații ale
țesutului piciorului
Presiuni plantare
maxime
Sursă: Koutkalaki et al., 2015

Rolul FEA în evaluarea confortului

Footwear in the 21st century

Distribuția presiunilor plantare

Identificarea zonelor
problematice

Reproiectare

Optimizare

Sursă: Koutkalaki et al., 2015

Rolul FEA în evaluarea confortului
Absorbția de șocuri

Footwear in the 21st century

Forțe de reacțiune

Distribuția presiunii
plantare

Absorbția șocurilor
scade odată cu scăderea
rigidității tălpii
Sursă: Koutkalaki et al., 2015

Rolul FEA în evaluarea confortului
Îndoirea și încovoierea tălpii

Footwear in the 21st century

Densitatea energiei de
deformare

Sursă: Papagiannis et al., 2017

Rolul FEA în evaluarea confortului

Footwear in the 21st century

Confortul termic

Sursă: Puszkar and Usupov , 2019

Sursă: Covill, et al., 2011

Soluții software pentru FEA
ABAQUS

Footwear in the 21st century

ANSYS

Sursă: ANSYS Student community

Sursă: https://www.youtube.com/watch?v=4pbyjYdFwhw

Rezistență

Distribuția
temperaturii

Elasticitate

Presiuni

Soluții software pentru FEA

Footwear in the 21st century

OPT-SHOES

Distribuția presiunilor plantare

Torsiune

Îndoire

Sursă: http://optshoes.syros.aegean.gr/

Studiu de caz

Footwear in the 21st century

Derby. Influența poziției cheiței asupra rezistenței îmbinării.

Sursă: TUIASI, 2018

Studiu de caz
Derby. Influența poziției cheiței asupra rezistenței îmbinării.

12 mm

21 mm

5.072

6.654

4.236

Footwear in the 21st century

3 mm

Sursă: TUIASI, 2018

Eforturile echivalente Von Mises (mPa) în faza de
propulsie

CONTACTAȚI-NE PENTRU A VĂ ÎNSCRIE ÎN
ACADEMIA SCILED

aura.mihai@academic.tuiasi.ro

http://sciled.eu

Vă mulțumim pentru atenție!
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Consorțiul SCILED
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SCILED
Footwear in the 21st century
New skills for the scientifically-led
design of comfortable, sustainable
and fashion-oriented footwear
products.
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Încălțămintea
secolului 21
Confort / Sustenabilitate / Design
•

Strategii sustenabile pentru designul și dezvoltarea
produselor de încălțăminte, Aura MIHAI

•
•

CAD 3D/2D pentru încălțăminte, Mariana COSTEA

•

Tehnologii emergente de fabricație sustenabilă a
încălțămintei, Bogdan SÂRGHIE

•

Simularea și evaluarea comportării încălțămintei,
Arina SEUL

Îmbunătățirea caracteristicilor
încălțămintei, Bogdan SÂRGHIE

de

confort

ale

Provocări și oportunități

Footwear in the 21st century

1

Globalizare,
schimbări ale
stilului de viață,
preocupări de
mediu.
•

Industria de încălțăminte din Europa

•

2

3

Profiluri de
calificare

Performanță ,
confort și
susetnabilitate

Profilurile de calificare din industria

•

Întregul ciclu de viață al produsului trebuie

urmărește standarde înalte de producție,

încălțămintei trebuie să fie adaptate la

re-considerat în ceea ce privește performanța

sustenabilitate și bunăstare a

introducerea tehnologiilor avansate (cum

și funcționalitatea. Este necesară includerea

consumatorilor. Este necesar să se

ar fi 3D CAD - CAM - CAE, scanare 3D și

confortului la purtare oferit de încălțăminte

investească în inovații tehnologice și non-

prototipare rapidă), precum și la

pentru a preveni problemele de sănătate ale

tehnologice și să se promoveze o valoare

încorporarea conceptelor privind

consumatorilor, având în vedere o speranță

adăugată ridicată.

preocupările de mediu, juridice și de

de viață mai lungă. De asemenea,

calitate, orientărilor etice și de

consumatorii solicită produse personalizate și

sustenabilitate.

diferențiate, sigure și sustenabile.

Ce și cum se face astăzi?

Footwear in the 21st century

Calitatea și performanța încălțămintei sunt determinate în
timpul procesului de proiectare și dezvoltare a produsului.
•

Dezvoltarea produsului se face prin „încercări și erori” - sunt
realizate și evaluate mai multe prototipuri înainte de a fi
selectat cel care va intra în producție.

•

Procesul este fragmentat și empiric, deoarece doar un
subgrup de parametri de calitate este luat în considerare și
acest lucru se face într-un mod intuitiv.

•

Se concentrează pe probleme tehnice legate în principal de
potrivirea dimensională sau pe probleme de modă și
tendințe.

•

Inițiativa privind economia circulară impune noi standarde în
selectarea materialelor și stabilirea proceselor pentru a
aborda întregul ciclu de viață al încălțămintei, de la
proiectare și fabricație până la utilizare, reutilizare și
eliminare.

Footwear in the 21st century

OBIECTIVE

•

•

•

Analiza ciclului de viață al
produsului și a parametrilor care
afectează calitatea încălțămintei
în ceea ce privește
sustenabilitatea, confortul și
performanța.

Rafinarea și îmbunătățirea
planurilor de învățământ pentru
profilurile designer/proiectant
de încălțăminte și manager de
produs.
Furnizarea pachetului
educațional acreditat
universităților aliate

•

Introducerea tehnologiilor și a
instrumentelor digitale
inovatoare, cum ar fi biomodelele umane și scenariile de
simulare.

•

Livrarea inteligentă a
cunoștințelor prin intermediul
seminariilor / workshopurilor
organizate în țările partenere

•

Mobilitate în scop educațional

•

Colaborarea instituțiilor de
învățământ superior și cercetare
cu companiile din sector

Ce este nou și inovator?
Revizuirea ciclului de viață al

Footwear in the 21st century

SciLED
Alianța Cunoașterii

încălțămintei și încorporarea de
noi cunoștințe în procesul de
proiectare pentru a realiza
produse îmbunătățite din punct
de vedere al sustenabilității și
confortului

Îmbunătățirea
creativității
forței de
muncă

Creșterea
competitivității
companiilor de
încălțăminte

Sporirea
atractivității
sectorului
pentru tineri

Dezvoltarea de
noi căi
profesionale.

Ce diferență va face Alianța Cunoașterii
SciLED pe termen scurt și lung?

Footwear in the 21st century

IMPACT

Instituții de învățământ
superior

IMM-uri, institute de cercetare, asociații

Beneficii pe termen lung pentru
consumatori și societate

Footwear in the 21st century

IMPACT
Instituții de învățământ superior

• Dezvoltarea de noi competențe pentru
industria încălțămintei
• Modernizarea curriculumului pentru
profilurile Designer/Proiectant de
încălțăminte și Manager de produs
• Absolvenți cu studii superioare pentru
industria încălțămintei

IMPACT

Footwear in the 21st century

IMM-uri, institute de cercetare, asociații

• Înțelegerea sporită a conceptelor de confort,
sustenabilitate, performanță și modă
• Bază de cunoștințe extinsă pentru industrie
• Fabricația încălțămintei de calitate conform
ghidurilor dezvoltate
• Proiectanții și specialiștii în producție vor fi capabili să
exploateze noi progrese științifice și tehnologice
• Audit de asigurare a calității a conținuturilor adresate
companiilor implicate

IMPACT

Footwear in the 21st century

Beneficii pe termen lung pentru consumatori și
societate

• Fabricația încălțămintei în conformitate cu
tendințele modei, dar în același timp respectând
principiile științifice și favorizând starea de
sănătate a purtătorului
• Beneficii legate de sustenabilitate obținute prin
selectarea materialelor conform cu liniile
directoare tehnice și legale moderne, reducerea
deșeurilor, reducerea ratei de respingere a
produselor de către consumatori din cauza lipsei
de confort și a duratei de viață a produsului.

Footwear in the 21st century

•

Site– www.sciled.eu

•

Rețele de socializare

•

Materiale de comunicare și promovare: buletine
informative, articole, publicații și comunicate de
presă

•

Seminarii comune în țările partenere: Grecia, Italia,
Spania, România, Portugalia

•

Conferința finală - octombrie 2021!

Pachet educațional– Academia SciLED:
•

Platformă web cu materiale în format electronic
structurate pe secțiuni tematice.

•

Videoclipuri și ghiduri, materiale informative și
exemple de bună practică referitoare la proiectare
/ fabricație.

•

Suport de curs împărțit în seminarii conform cu
aria tematică.

•

Fab Lab virtual + Mobilitate de învățare - prototipuri
de încălțăminte și proiecte realizate de studenți

Fii membru al Alianței Cunoașterii SciLED!
Consolidarea relațiilor de colaborare cu alte instituții de învățământ
superior și centre de cercetare din Europa pentru a face schimb de
bune practici, a identifica obiective și a lansa inițiative comune.
Domeniile specifice de interes sunt:
•

Înscrierea personalului / studenților în Academia SciLED. Evaluarea și validarea
conținutului educațional.

•

Participarea la evenimente organizate în cadrul proiectului SciLED (de exemplu,
workshopuri și seminarii)

•

Participarea la alte evenimente comune și / sau rețele / clustere / întâlniri

•

Schimbul de cunoștințe cu privire la nevoile de competențe, noi programe, metode și
instrumente de predare pentru un sector European al încălțămintei digitalizat, sustenabil
și rezistent

•

Formarea de parteneriate pentru proiecte de cercetare și dezvoltare

•

Mobilitatea și internaționalizarea personalului academic, formatorilor și studenților;

•

Schimbul de bune practici și inițiative comune pentru a spori atractivitatea
învățământului superior în sectorul încălțămintei

Vă mulțumim pentru atenție!
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