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Abstract
Materials are the essence of economic life in
industrial world including the resource inputs
and the product outputs of industrial
production. A major concern of today's society
is the imminent depletion of natural resources
derived from fossil fuels. When 300 Mt of
polymers are used annually in the form of
plastics, usually derived from fossil fuels, the
need to find new materials on the basis of
renewable resources is more than necessary.
Furthermore, various regulations are nudging
green design concepts to the forefront of many
designers’ and product developers’ minds. So,
several European countries require
manufacturers to take products back from
consumers at the end of the product’s life,
creating an incentive for manufacturers to
design products for easy recycling or reuse. The
initial research and design phase is the first and
best time to start a product down the path of
reduced environmental
environmen impact.
Green materials fit better within ecosystem
practices, helping create eco-friendly,
eco friendly,
recyclable and biodegradable materials,
developing a better relationship of practice and
donation to a serviced based economy. Due to
the properties, nonnon-toxic, organic and recycling,
green materials are widely used in various
industrial applications. Also, they can be
categorized as natural materials, plastics,
ceramics and composite materials, and they are
extensively utilized in building constructions
materials.Green
materials.Green materials product design,
known as the Design for the Environment (DfE),
is the design for eco-efficiency
eco efficiency and sustainable
design of the product. It is a dynamic business
approach to address environmental issues in
the early stages of the product de
development
process in order to minimize negative
environmental impacts throughout the life
cycle of the product. In this study, green
materials and their applications are reviewed,
being the future of a green product design.
Keywords: green materials, green product
design, industrial design, green technology,
polymer
Introduction
A major concern of today's society is the
imminent depletion of natural resources
derived from fossil fuels. When 300 Mt of
polymers are used annually in the form of
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GREEN MATERIALS AND APPLICATIONS,
THE FUTURE FOR A GREEN
PRODUCT DESIGN

Fig.1 - The Great Wall of WA is a naturally
Fig.
cooled architectural formation constructed of
Rammed earth in Australia

plastics, usually derived from fossil fuels, the
need to find new materials on the basis of
renewable resources
resources is more than necessary.[1]
necessary.
Furthermore, various regulations are nudging
Furthermore,
green design concepts to the forefront of many
designers’ and product developers’ minds. So,
several European countries require
manufacturers to take products back from
consumers at the end of the product’s life,
creating an incentive for manufacturers to
creating
design products for easy recycling or reuse. The
initial research and design phase is the first and
best time to start a product down the path of
reduced environmental impact. [1]
Green materials fit better within ecosystem
ecosystem
practices, helping create eco-friendly,
eco friendly,
recyclable and biodegradable materials,
developing a better relationship of practice and
donation to a serviced based economy. Due to
the properties, non-toxic,
non toxic, organic and recycling,
green materials are widely used in various
industrial applications. Also, they can be
categorized as natural materials, plastics,
ceramics and composite materials, and they are
extensively utilized in building constructions
materials. [2]
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Materials’ development through ages
Materials, as design elements, dictated man’s
opportunities and limitations throughout
history. The seasons in which man lived are
named on the basis of the mainly materials he
used: the age of stone, copper, plastic and
andtoday-of
of silicon. In the present, h
however,
owever, it is
not the time of a single material, but the era of a
vast variety of materials and combinations that
allow it. Until today, there has never been a
time when the evolution of materials is faster
and their properties changes so varied. The
numberr of materials has been multiplied so
quickly that designers may be forgiven for
ignoring the existence of perhaps half of these
materials. For the designer, however, ignorance
means a risk of failure: innovative design is
triggered by the inspired exploit
exploitation
ation of new
and improved materials. [3]
Prehistoric period materials (before 10,000 BC,
in the Stone Age) were ceramics and glasses, of
course polymers and their composites. The
weapons, always on the top of technology, were
made of wood and pyrite, stone and wood
buildings and bridges, fur and leather clothes.
Gold and silver, that were pure in nature, were
available locally but played a very small role in
technology. The discovery of copper and brass
and then iron (3,000 BC to 1620 AD) promoted
tremendouss progress by replacing the oldest
wooden and stone weapons and tools. Cast iron

technology (from 1620 onwards) established
the dominance of metals in constructions,
followed by the development of steels (since
1850), light alloys (1940s) and special alloy
alloys,
has further consolidated their superiority. In
the 1960s, the term construction materials
meant metals. [3]

Fig.2 - Ecologic Pavilion in Alsace, France, 2012:
a strawbales construction

Fig.3 - Grasscrete,
asscrete, the method of laying
walkways

Fig.4 - A whole construction of recycled plastic

There were also developments in other
categories of materials: Portland cement,
refractories, vitreous silica in ceramics,
synthetic rubber, bakelite and polyethylene in
polymers, where their share of the total
material
ial market was small. But, from the 1960s
to the present, everything has changed. Today,
alloy growth is small, since in some countries
there is a decline in demand for steel and cast
iron. Polymers displaced metals at an ever
everincreasing market - even in markets
arkets
traditionally supporting the metallurgy
industry, such as the automotive industry. The
composite materials industry continues to grow
dynamically, while estimates for the
development of the production of new high

performance ceramics also show significant
significant
potential for further growth. [3]
Green materials and applications
Green material suit most tunefully within
ecosystem practices and donates to the
achievement of a service based economy. In
addition, green product design can be about
material selection, resource use, production
requirements and planning for the final
disposition (recycling, reuse, or disposal) of a
product. This methodology can’t stand alone
but with the integration of a company’s existing
product design approaches in order to achieve
balance with the environmental parameters,
with traditional product attributes such as
quality, the ability of production and
functionality. Green products can be designed
to be easily upgraded, disassembled, recycled,
and reused than their conventional
convent
counterparts and even more for the use of
fewer materials or to break down into
replaceable modular parts. [1]
Implementing green product design can
provide a number of benefits to a company
both through focusing on resource efficiencies
which, in turn,
turn, can reduce costs and often
shorten production time and through bringing
diverse functional groups to the design table,
thereby driving product and process
innovation. [1]
Green product design, can also be a first step
toward closing the loop on a company’s
industrial processes, by helping to couple the
traditionally antithetical objectives of
continued growth and environmental
excellence. For this reason, more and more
companies are making green product design, a
critical element of their sustainable
sustainable business
agendas, thus creating a big variety of items and
materials, with a wide range of use. [1]
Herman Miller, a furniture designer and
manufacturer, designs for the environment
with an emphasis on high-quality,
high quality, durable
furniture. This commitment to durability means
replacements will be needed less frequently.
Most Herman Miller work chairs contain
recycled content, some as much as 77%. Many
Herman Miller products
products and components are
recyclable, but, parts made of polypropylene,
steel, and aluminum are
are 100% recyclable. [2]
Xerox Europe, an arm of Xerox Corporation,
commits to green design through designing

waste-free
free products and waste
waste-free
free plants. So,
more than 90% of Xerox products are designed
to meet U.S. Environmental Protection Agency
Energy Starr energy
energy-efficiency
efficiency requirements. [2]
Kitchenware industry leader Robinson Home
Products has tapped SABIC Innovative Plastics’
eco-engineered
engineered ValoxiQ* resin for its new
Green Street™ line of plastic kitchen utensils
(fig.07).. It is a sustainable, material, which
utilizes up-cycled
cycled polyethylene terephthalate
(PET) water bottles. It has the exceptional
performance and quality that consumers
demand in kitchenware, including heat and
chemical resistance, U.S. Food and Drug
Administration (FDA) approval for food
contact, and attractive appearance. [4]
Cross-Functional
Functional Team of Engineering, Sheet,
and Color Solve Challenges in Medical Housing
(fig.08).. The housing was particularly
challenging. The sheet product required a V
V-0
flame rating, coupled with translucency and a
critical color match to the desired translucent
Siemens mint green color. A custom RTP 300
Series polycarbonate flame retardant sheet was
created for the housing that met all the
application challenges. The Symbia Medical
Imaging System went on to rreceive
eceive global
recognition for its overall design, including
winning a Gold Industrial Design Excellence
Award in 2006. [5]
Alternative materials for green buildings
John Young lately reviewed the materials
competence that can be applied to construction
materials
erials with a requirement: a. Materials
utilize prevention
prevention:: It contains a focus on selling
services, sooner than products. The great
efficiencies resulting from ecological urban
design and mixeduse development are in this
group. b.Improved intensity of pro
product
duct employ:
employ
Cohousing developments with shared facilities,
for instance, can considerably decrease the
volume of materials employ. c.Extended product
life:: Repair, reuse and remanufacturing are in
this group, and in building there is huge
potential for de
deconstruction
construction and the reuse of
building materials. d. Materials recycling:
recycling This
tends to need more energy, but some form of
recycling will be essential for each material at a
point in its life cycle. [6]
The assessment and promotion of green
building materials should start working in a
combination with the materials we are still

Fig.5 - Examples of EarthShip houses
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using today, because these are the most
utilized. However, in a transition to
sustainability, we must start to consider more
and more of materials that fit within ecosystem
processes and these are the alternative
materials, which differ from place to place. But
some of the better known, and increasingly
popular, in North America are straw bale
(fig.02), rammed earth (fig.01), adobe, cob,
cordwood, stone and “earth ship” buildings
(fig.05) made of old tires and other garbage.[7][8]
They all make outstanding employ of local
resources and are shaped with little energy.
Most are natural drying and eminently
recyclable or even reusable. They are also nontoxic and engender little pollution. Some, like
earth ships (built from old tires) and straw bale
construction, make good use of a waste
product. Most of the alternative building
techniques are modernized versions of
traditional building methods that were swept
aside by the industrial revolution. Many of the
materials are almost ideal materials for the
climates where they are found. [9]
Materials like straw are natural insulators—
one of the totally non-toxic forms of insulation.
Fig.5 - Examples of EarthShip houses

such a manner that there are open patterns
allowing grass or other flora to grow (fig.03).
While this provides the benefit of reducing
concrete usage overall, there’s also another
important perk — improved storm water
absorption and drainage. [11]
3. Rammed Earth: Is a technology that has
been used by human civilization for thousands
of years, and can last a very long time. Modern
rammed earth buildings (fig.01) can be made
safer by use of rebar or bamboo, and
mechanical tampers reduce the amount of labor
required to create sturdy walls.[11]-[12]
4. HempCrete: Is a concrete like material
created from the woody inner fibers of the
hemp plant (fig.09), which are bound with lime
to create concrete-like shapes that are strong
and light. [11]
5. Bamboo: Has actually been a locally-sourced
building material in some regions of the world
for millennia. What makes bamboo such a
promising building material for modern
buildings is its combination of tensile strength,
light weight, and fast-growing renewable
nature. [11]
6. Recycled Plastic: Instead of mining,
extracting, and milling new components,
researchers are creating concrete that includes

8. Mycelium: Is a futuristic building material,
totally natural, which comprises the root
structure of fungi and mushrooms (fig.06).
Mycelium can be encouraged to grow around a
composite of other natural materials, like
ground up straw, in molds or forms, then airdried to create lightweight and strong bricks or
other shapes. [11]
9. Ferrock: Is a new material being researched
that uses recycled materials including steel dust
from the steel industry to create a concrete-like
building material that is even stronger than
concrete. What’s more, this unique material
actually absorbs and traps carbon dioxide as
part of its drying and hardening process –
making it actually carbon neutral. [11]
10. AshCrete: Is a concrete alternative that uses
fly ash instead of traditional cement. By using
fly ash, a by-product of burning coal, 97 percent
of traditional components in concrete can be
replaced with recycled material. [11]
11. Timbercrete : Is an interesting building
material made of sawdust and concrete mixed
together. Since it is lighter than concrete, it
reduces transportation emissions, and the
sawdust both reuses a waste product and
replaces some of the energy-intensive
components of traditional concrete.

Fig.6 - Futuristic Green building from mycelium:
The first Tower made from Fungus, a green
material

Timbercrete can be formed into traditional
shapes such as blocks, bricks, and pavers. [11]

ground up recycled plastics and trash (fig.04),
which not only reduces greenhouse gas
emissions, but reduces weight and provides a
new use for landfill-clogging plastic waste. [11]
7. Wood: Plain old wood still retains many
advantages over more industrial building
materials like concrete or steel (fig.10). Not
only do trees absorb CO2 as they grow, they
require much less energy-intensive methods to
process into construction products. [11]

Green products’ design benefits
Green product design can produce direct
bottom-line benefits such as reduced material
costs and an improved product, which often
results in increased market share. Ways in
which companies can benefit from green
product design include: [1]
-Increased Profits: By designing a product with
environmental parameters in mind, companies
can increase profits by reducing material input
costs, extending product life cycles by giving

Other materials like earth have great thermal
mass, keeping warmer in winter and cooler in
summer. There is no reason why rammed earth,
earth ships and even straw bale couldn’t be
utilized as easily in cities. The future of
sustainable cities lay in low-rise, high- and
medium-density settlements, featuring lots of
plant growth that can offer food, climatecontrol, energy and water ecoinfrastructure,
and along with neighborhood employment. [9]
Alternative materials instead of concrete
Concrete is a material that quite literally holds
cities together. From homes and apartment
buildings to bridges, viaducts, and sidewalks,
this ubiquitous gray material's importance to
modern urban life is undeniable. But there is
also has a dirty secret: the production of
commercial concrete materials releases tons of
the greenhouse gas carbon dioxide (CO2) into
the atmosphere each year, contributing to the
calamity that is climate change. Some green
building materials that offer alternatives to
concrete and a lower environmental impact are
the following: [11]
1. Straw Bales: Are used to create a home’s
walls inside of a frame, replacing other building
materials such as concrete, wood, gypsum,
plaster, fiberglass, or stone. When properly
sealed, straw bales (fig.02) naturally provide
very high levels of insulation for a hot or cold
climate, and are not only affordable but
sustainable as straw is a rapidly renewable
resource. [9]-[11]
2. Grasscrete: Is a method of laying concrete
flooring, walkways, sidewalks, and driveways in
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them second and third life spans, or by
appealing to a specific consumer base.
-Decreased
Decreased Costs: Designing for recover
recovery,
reuse or recycling can have a positive impact on
a product’s bottombottom-line
line contributions to the
company when considered from a life
life-cycle
perspective.
-Decreased
Decreased Production Time: When green
product designers focus on recyclability they
may design products with quick-release
release
fasteners and fewer parts that, in turn, can
speed up the manufacturing process, increasing
worker productivity and decreasing time
time-tomarket.
-Satisfied
Satisfied Customers: Using green design
methodologies can help designers improve
overall product
product quality and performance
resulting in highly satisfied customers and
increased sales.
-“Greening”
“Greening” Supplier Inputs: By practicing
green product design, some companies have
brought their suppliers to the design table,
further reducing the environmental impacts of
their products.
-Improving
Improving Whole Systems: Sometimes green
product design strategies can result in
improvements that impact not merely a single
product but a complete operating system. [1]
Green products’ design benefits
Green product design can produce direct
bottom-line
bottom line benefits such as reduced material
costs and an improved product, which often
results in increased market share. Ways in
which companies can benefit from green
product design include: [1]
-Increased
Increased Profits:
Profits: By designing a pro
product
duct with
environmental parameters in mind, companies
can increase profits by reducing material input
costs, extending product life cycles by giving
them second and third life spans, or by
appealing to a specific consumer base.
-Decreased
Decreased Costs:Designing
Costs:Designing for recovery, reuse
or recycling can have a positive impact on a
product’s bottom-line
bottom line contributions to the
company when considered from a life
life-cycle
perspective.
-Decreased
Decreased Production Time:When
Time:When green
product designers focus on recyclability they
may design
design products with quick-release
quick release
fasteners and fewer parts that, in turn, can
speed up the manufacturing process, increasing
worker productivity and decreasing time
time-tomarket.
-Satisfied
Satisfied Customers:Using
Customers:Using green design
methodologies can help designers improve
overall
verall product quality and performance
resulting in highly satisfied customers and
increased sales.
-“Greening”
“Greening” Supplier Inputs:By
Inputs:By practicing
green product design, some companies have
brought
rought their suppliers to the design table,
further reducing the environmental impacts of
their products.

-Improving
Improving Whole Systems:Sometimes
Systems:Sometimes green
product design strategies can result in
improvements that impact not merely a single
product but a complete operating system. [1]

Fig. - View of several kitchen utensils
Fig.7

Key players in Green Product Design
-Designers
Designers set the tone for product features
and functions. Universities and professional
design associations offer cutting-edge
cutting edge green
design training programs.
-Manufacturers
Manufacturers contribute to the design
process by determining what’s producable,
determining efficient manufacturing processes,
and by working with designers on other
product elements. Manufacturers must buy in
to the green design concept and commit
commit to
working within the manufacturing constraints
on green-designed
green designed products.
-Consumers
Consumers create demand for green products.
Many consumers must be educated about
environmental attributes through product
labeling and marketing, while others have let
companies know they will only spend money on
companies
products that have been designed for the
environment. [2]

Fig.8 - View of Green Housing and Medical
Imaging System

Conclusion
Concluding, smart green design creates
products that use less energy and natural
resources; products that can be recycled easily
or reused; and products that promote energy
and materials efficiency in consumers’ lives.
Additionally, the greening and
dematerialization of building engage the whole
dematerialization
economy, so It must take place on every level—
level
production, expenditure and regulation. Green
plans have to begin everywhere, but the area of
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expenditure may be the place where
fundamental initiatives have the utmos
utmostt space
for movement. As a result, green materials and
their applications are the future for the design
of green products.
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ΠΡΑΣΙΝΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΤΟ
ΜΕΛΛΟΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Περίληψη
Τα υλικά αποτελούν την ουσία της οικονομικής ζωής
στον κόσμο της βιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένων
των εισροών πόρων και των προϊόντων που
προέρχονται από τη βιομηχανική παραγωγή. Ένα
σημαντικό μέλημα της σημερινής κοινωνίας είναι η
επικείμενη εξάντληση των φυσικών πόρων που
προέρχονται από τα ορυκτά καύσιμα. Όταν
χρησιμοποιούνται ετησίως 300 εκατομμύρια τόνοι
πολυμερών με τη μορφή πλαστικών, που συνήθως
προέρχονται από ορυκτά καύσιμα, η ανάγκη εξεύρεσης
νέων υλικών βάσει των ανανεώσιμων πόρων είναι κάτι
περισσότερο από αναγκαία.
Επιπλέον, διάφοροι κανονισμοί προωθούν τις πράσινες
σχεδιαστικές αντιλήψεις στο προσκήνιο πολλών
σχεδιαστών και κατασκευαστών. Έτσι, αρκετές
ευρωπαϊκές χώρες απαιτούν από τους κατασκευαστές
να αποσύρουν προϊόντα από τους καταναλωτές στο
τέλος της ζωής του προϊόντος, δημιουργώντας ένα
κίνητρο στους πρώτους να σχεδιάζουν προϊόντα τα
οποία ανακυκλώνονται ή επαναχρησιμοποιούνται
εύκολα. Η αρχική φάση έρευνας και σχεδιασμού είναι η
καλύτερη στιγμή για να ξεκινήσει ένα προϊόν τη μείωση
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Τα πράσινα υλικά ταιριάζουν καλύτερα στις πρακτικές
των οικοσυστημάτων, συμβάλλοντας στη δημιουργία
φιλικών προς το περιβάλλον, ανακυκλώσιμων και
βιοδιασπώμενων υλικά, αναπτύσσοντας μια καλύτερη
σχέση πρακτικής και δωρεάς σε μια οικονομία που
βασίζεται σε υπηρεσίες. Λόγω των ιδιοτήτων τους, που
είναι μη τοξικά, οργανικά και ανακυκλώσιμα, τα
πράσινα υλικά χρησιμοποιούνται ευρέως σε διάφορες
βιομηχανικές εφαρμογές. Επίσης, μπορούν να
κατηγοριοποιηθούν ως φυσικά υλικά, πλαστικά,
κεραμικά και σύνθετα υλικά, και να χρησιμοποιούνται
εκτεταμένα σε δομικές κατασκευές.Ο σχεδιασμός
πράσινου προϊόντος, γνωστός ως Σχεδιασμός για το
Περιβάλλον (DfE), είναι ο σχεδιασμός για οικολογική
αποδοτικότητα και βιώσιμο σχεδιασμό του προϊόντος.
Πρόκειται για μια δυναμική επιχειρηματική προσέγγιση
για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών ζητημάτων στα
πρώιμα στάδια της διαδικασίας ανάπτυξης προϊόντων,
προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές
περιβαλλοντικές επιπτώσεις καθ 'όλη τη διάρκεια του
κύκλου ζωής του προϊόντος. Στην παρούσα μελέτη
εξετάζονται τα πράσινα υλικά και οι εφαρμογές τους,
όντας το μέλλον ενός πράσινου σχεδιασμού
βιομηχανικού προϊόντος.

κατασκευαστές να αποσύρουν προϊόντα από τους
καταναλωτές στο τέλος της ζωής του προϊόντος,
δημιουργώντας ένα κίνητρο στους πρώτους να
σχεδιάζουν προϊόντα τα οποία ανακυκλώνονται ή
επαναχρησιμοποιούνται εύκολα. Η αρχική φάση
έρευνας και σχεδιασμού είναι η καλύτερη στιγμή για
να ξεκινήσει ένα προϊόν τη μείωση των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων.[1]
Τα πράσινα υλικά ταιριάζουν καλύτερα στις πρακτικές
των οικοσυστημάτων, συμβάλλοντας στη δημιουργία
φιλικών προς το περιβάλλον, ανακυκλώσιμων και
βιοδιασπώμενων υλικά, αναπτύσσοντας μια καλύτερη
σχέση πρακτικής και δωρεάς σε μια οικονομία που
βασίζεται σε υπηρεσίες. Λόγω των ιδιοτήτων τους,
που είναι μη τοξικά, οργανικά και ανακυκλώσιμα, τα
πράσινα υλικά χρησιμοποιούνται ευρέως σε διάφορες
βιομηχανικές εφαρμογές. Επίσης, μπορούν να
κατηγοριοποιηθούν ως φυσικά υλικά, πλαστικά,
κεραμικά και σύνθετα υλικά, και να χρησιμοποιούνται
εκτεταμένα σε δομικές κατασκευές.[2]
Εξέλιξη των υλικών στο πέρασμα του χρόνου
Τα υλικά ως στοιχεία του σχεδιασμού υπαγόρευαν τις
ευκαιρίες και τα όρια του ανθρώπου στην εξέλιξη της
ιστορίας του. Οι εποχές στις οποίες έζησε ο άνθρωπος
χαρακτηρίστηκαν με βάση τα υλικά που κυρίως
χρησιμοποιούσε σε αυτές: εποχή του λίθου, του
χαλκού, των πλαστικών και –στη σημερινή εποχή- του
πυριτίου. Σήμερα όμως δεν είναι η εποχή ενός μόνο
υλικού, αλλά η εποχή μιας τεράστιας ποικιλίας υλικών
και συνδυασμών που το επιτρέπουν. Δεν υπήρξε ποτέ
καμία εποχή έως τώρα, όπου η εξέλιξη των υλικών να
είναι ταχύτερη και οι αλλαγές των ιδιοτήτων τους
τόσο ποικίλες. Ο αριθμός των υλικών έχει
πολλαπλασιαστεί τόσο γρήγορα, ώστε οι σχεδιαστές
ενδεχομένως να συγχωρούνται που αγνοούν την
ύπαρξη, ίσως και των μισών, από αυτά τα υλικά. Για
το σχεδιαστή, όμως, άγνοια σημαίνει κίνδυνος
αποτυχίας: ο καινοτομικός σχεδιασμός ενεργοποιείται
από την εμπνευσμένη αξιοποίηση των νέων και
βελτιωμένων υλικών.[3]
Τα υλικά της προϊστορικής περιόδου (πριν από το
10.000 π.Χ., στην Εποχή του Λίθου) ήταν κεραμικά και

Fig.9:Hemp House: South Africa’smost
sustainable home, built of Hempcrete blocks
και οι γέφυρες από πέτρα και ξύλο, τα ρούχα από
γούνα και δέρμα. Ο χρυσός και ο άργυρος που
βρίσκονταν σε καθαρή μορφή στη φύση ήταν
διαθέσιμα σε τοπικό επίπεδο, αλλά, έπαιζαν πολύ
μικρό ρόλο στην τεχνολογία. Η ανακάλυψη του χαλκού
και ορείχαλκου και στη συνέχεια του σιδήρου (3.000
π.Χ. έως 1620 μ.Χ.) οδήγησε σε αλματώδη πρόοδο
αντικαθιστώντας τα παλαιότερα ξύλινα και πέτρινα
όπλα και εργαλεία. Η τεχνολογία του χυτοσίδηρου
(από το 1620 και μετά) καθιέρωσε την κυριαρχία των
μετάλλων στις κατασκευές, στη συνέχεια όμως, η
ανάπτυξη των χαλύβων (από το 1850 και μετά), των
ελαφρών κραμάτων (δεκαετία του 1940) και των
ειδικών κραμάτων παγίωσε ακόμα περισσότερο την
υπεροχή τους. Στη δεκαετία του 1960, ο όρος
κατασκευαστικά υλικά σήμαινε μέταλλα.[3]
Είχαν υπάρξει βέβαια εξελίξεις και στις άλλες
κατηγορίες υλικών: το τσιμέντο Πόρτλαντ, τα
πυρίμαχα, το υαλώδες οξείδιο του πυριτίου στα
κεραμικά, το συνθετικό ελαστικό, ο βακελίτης και το
πολυαιθυλένιο στα πολυμερή, όπου το μερίδιό τους
στην συνολική αγορά υλικών ήταν μικρό. Αλλά, από τη
δεκαετία του 1960 μέχρι σήμερα όλα αυτά άλλαξαν.
Σήμερα, ο ρυθμός ανάπτυξης των κραμάτων είναι
μικρός, αφού σε μερικές χώρες μάλιστα, υπάρχει
κάμψη στη ζήτηση για χάλυβα και χυτοσίδηρο. Τα
πολυμερή εκτοπίζουν τα μέταλλα σε ολοένα
αυξανόμενο ρυθμό αγορών –ακόμα και σε αγορές που

Λέξεις κλειδιά: πράσινα υλικά, βιομηχανικός
σχεδιασμός προϊόντος, βιομηχανικός σχεδιασμός,
πράσινη τεχνολογία, πολυμερή
Εισαγωγή
Ένα σημαντικό μέλημα της σημερινής κοινωνίας είναι
η επικείμενη εξάντληση των φυσικών πόρων που
προέρχονται από τα ορυκτά καύσιμα. Όταν
χρησιμοποιούνται ετησίως 300 εκατομμύρια τόνοι
πολυμερών με τη μορφή πλαστικών, που συνήθως
προέρχονται από ορυκτά καύσιμα, η ανάγκη
εξεύρεσης νέων υλικών βάσει των ανανεώσιμων
πόρων είναι κάτι περισσότερο από αναγκαία.[1]
Επιπλέον, διάφοροι κανονισμοί προωθούν τις
πράσινες σχεδιαστικές αντιλήψεις στο προσκήνιο
πολλών σχεδιαστών και κατασκευαστών. Έτσι,
αρκετές ευρωπαϊκές χώρες απαιτούν από τους
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γυαλιά, φυσικά πολυμερή και τα σύνθετά τους. Τα
όπλα, πάντα στην κορυφή της τεχνολογίας,
κατασκευάζονταν από ξύλο και πυρόλιθο, τα κτίρια
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Fig. 10: Green building uses wood in
construction, having an insulating green roof
inside Woodland, Mexico

παραδοσιακά συντηρούν τη μεταλλουργική
βιομηχανία, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία. Η
βιομηχανία των σύνθετων υλικών συνεχίζει να
αναπτύσσεται δυναμικά, ενώ οι εκτιμήσεις για την
ανάπτυξη της παραγωγής των νέων κεραμικών
υψηλής απόδοσης δείχνουν και εδώ σημαντικό
δυναμικό περαιτέρω ανάπτυξης.[3]
Πράσινα προϊόντα και εφαρμογές
Ένα πράσινο υλικό ταιριάζει καλύτερα στις πρακτικές
του οικοσυστήματος και συνεισφέρει στην επίτευξη
μιας οικονομίας βασισμένης σε υπηρεσίες. Επιπλέον, ο
σχεδιασμός πράσινου προϊόντος μπορεί να αφορά την
επιλογή υλικού, τη χρήση των πόρων, τις απαιτήσεις
παραγωγής και τον προγραμματισμό για την τελική
διάθεση (ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση ή
διάθεση) ενός προϊόντος. Αυτή η μεθοδολογία δεν
μπορεί να μείνει μόνη της αλλά με την ενσωμάτωση
των υφιστάμενων προσεγγίσεων σχεδιασμού
προϊόντων μιας εταιρείας, προκειμένου να επιτευχθεί
ισορροπία με τις περιβαλλοντικές παραμέτρους, με τα
παραδοσιακά χαρακτηριστικά προϊόντος όπως η
ποιότητα, η ικανότητα παραγωγής και η
λειτουργικότητα. Τα πράσινα προϊόντα μπορούν να
σχεδιαστούν για να αναβαθμιστούν εύκολα, να
αποσυναρμολογηθούν, να ανακυκλωθούν και να
ξαναχρησιμοποιηθούν από τα αντίστοιχα συμβατικά
τους και ακόμη περισσότερο για τη χρήση λιγότερων
υλικών ή για να αποσυναρμολογηθούν σε
αντικαταστάσιμα αρθρωτά μέρη.[1]
Η εφαρμογή ενός σχεδιασμού πράσινων προϊόντων
μπορεί να προσφέρει πολλά οφέλη σε μια επιχείρηση
εστιάζοντας στην αποτελεσματικότητα των πόρων, η
οποία με τη σειρά της μπορεί να μειώσει το κόστος
όπως και τον χρόνο παραγωγής και να φέρει
διαφορετικές λειτουργικές ομάδες στον πίνακα
σχεδιασμού, οδηγώντας έτσι στην καινοτομία
προϊόντων και διαδικασιών. Ο σχεδιασμός των
πράσινων προϊόντων μπορεί επίσης να αποτελέσει ένα
πρώτο βήμα στο κλείσιμο του κύκλου των
βιομηχανικών διαδικασιών μιας επιχείρησης,
συμβάλλοντας στον συνδυασμό των παραδοσιακά
αντιθετικών στόχων της συνεχιζόμενης ανάπτυξης και
της περιβαλλοντικής αξίας. Ο πράσινος σχεδιασμός
εφαρμόζεται από όλο και περισσότερες εταιρείες,
λόγω του ότι είναι ένα κρίσιμο στοιχείο των βιώσιμων
επιχειρηματικών προγραμμάτων τους, δημιουργώντας
έτσι μια μεγάλη ποικιλία αντικειμένων και υλικών, με
ένα ευρύ φάσμα χρήσεων. [1]
Ο HermanMiller, σχεδιαστής και κατασκευαστής
επίπλων, σχεδιάζει για το περιβάλλον δίνοντας
έμφαση σε υψηλής ποιότητας, ανθεκτικά έπιπλα με
μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, κατασκευασμένα, περίπου
στο 77%, από ανακυκλωμένα υλικά. Πολλά προϊόντα
και εξαρτήματα της HermanMiller είναι
ανακυκλώσιμα, όμως, τα μέρη από πολυπροπυλένιο,
χάλυβα και αλουμίνιο είναι 100% ανακυκλώσιμα. [2]
Η XeroxEurope, μια θυγατρική εταιρεία της
XeroxCorporation, δεσμεύεται για τον πράσινο
σχεδιασμό προϊόντων και για εργοστάσια χωρίς
απόβλητα. Έτσι, περισσότερο από το 90% των
προϊόντων της Xerox έχουν σχεδιαστεί για να πληρούν
τις απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης της EnergyStar
της Υπηρεσίας Προστασίας Περιβάλλοντος των
ΗΠΑ.[2]
Ο ηγέτης της βιομηχανίας μαγειρικών σκευών
RobinsonHomeProducts αξιοποίησε την οικολογική
ρητίνη ValoxiQ * της SABIC InnovativePlastics για τη
νέα σειρά πλαστικών μαγειρικών σκευών (fig.07)
GreenStreet ™. Είναι ένα υλικό που χρησιμοποιεί
ανακυκλώσιμα μπουκάλια ύδατος από τερεφθαλικό
πολυαιθυλένιο (PET). Έχει εξαιρετική αντοχή στη
θερμότητα, καθώς και τη απαιτούμενη χημική αντοχή,

την έγκριση της Υπηρεσίας Τροφίμων και Φαρμάκων
(FDA) για την επαφή με τα τρόφιμα και ελκυστική
εμφάνιση.[4]
Μια διαλειτουργική ομάδα μηχανικών, επιλύει τις
προκλήσεις στον τομέα της ιατρικής περίθαλψης,
συνδυάζοντας το προϊόν σε μορφή φύλλου με το
χρώμα (fig.08). Το περίβλημα ήταν ιδιαίτερα δύσκολο.
Το προϊόν σε μορφή φύλλου απαιτούσε βαθμολογία
φλόγας V-0, σε συνδυασμό με τη διαφάνεια και μια
κρίσιμη αντιστοιχία χρώματος με το επιθυμητό
ημιδιαφανές πράσινο μέντα, χαρακτηριστικό της
Siemens. Για το περίβλημα δημιουργήθηκε ένα
εξειδικευμένο φύλλο με επιβραδυντικό φλόγας
πολυκαρβονικού RTP 300 Series, που κάλυψε όλες τις
προκλήσεις εφαρμογής. Το
SymbiaMedicalImagingSystem πήρε παγκόσμια
αναγνώριση για το συνολικό σχεδιασμό του,
συμπεριλαμβανομένης της απονομής Βραβείου
Αριστείας Βιομηχανικής Σχεδίασης Χρυσού το 2006.[5]
Εναλλακτικά υλικά για πράσινα κτίρια
Ο JohnYoung επανεξέτασε πρόσφατα τις απαραίτητες
προδιαγραφές των υλικών που μπορούν να
εφαρμοστούν στα δομικά υλικά:
α. Τα υλικά χρησιμοποιούν την πρόληψη: Εστιάζει
στην πώληση υπηρεσιών, νωρίτερα από τα προϊόντα.
Εδώ αναπτύσσονται οι μεγάλες αποδόσεις που
προκύπτουν από την οικολογική αστική σχεδίαση και
την μικτή χρήση. β. Βελτιωμένη τάση της χρήσης του
προϊόντος:Για παράδειγμα, η εξέλιξη συγκατοίκησης
με κοινές εγκαταστάσεις, μπορεί να μειώσει
σημαντικά τον όγκο των υλικών που
χρησιμοποιούνται. γ. Παρατεταμένη διάρκεια ζωής: Σε
αυτήν την κατηγορία ανήκουν η επισκευή, η
επαναχρησιμοποίηση και η ανακατασκευή, όπου
υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες αποδόμησης και
επαναχρησιμοποίησης οικοδομικών υλικών των
υφιστάμενων κατασκευών. δ. Ανακύκλωση υλικών:
Αυτό απαιτεί περισσότερη ενέργεια, αλλά κάποια
μορφή ανακύκλωσης θα είναι απαραίτητη για κάθε
υλικό στο κατάλληλο σημείο του κύκλου ζωής του.[6]
Η αξιολόγηση και η προώθηση των οικολογικών
οικοδομικών υλικών πρέπει να συνδυάζεται με τα
μέχρι σήμερα γνωστά οικοδομικά υλικά, τα οποία
χρησιμοποιούνται κατά κόρον. Ωστόσο,
μεταβαίνοντας στην αειφορία, πρέπει να εξετάζονται
όλο και περισσότερα υλικά που ταιριάζουν στις
διαδικασίες του οικοσυστήματος και αυτά είναι τα
εναλλακτικά υλικά, που διαφέρουν από τόπο σε τόπο.
Όμως, μερικά από τις πιο γνωστά και όλο και πιο
δημοφιλή εναλλακτικά υλικά στη Βόρεια Αμερική
είναι οι αχυρόμπαλες (fig.02), η πλίθα (fig.01), η πέτρα
και τα κτίρια τύπου ”earthship” (πλοία της γης)
(fig.05), τα οποία είναι κατασκευασμένα από παλιά
λάστιχα αυτοκινήτων και άλλα, σκουπίδια.[7]-[8]
Με τη χρήση των εναλλακτικών υλικών γίνεται
εξαιρετική χρήση των τοπικών πόρων
χρησιμοποιώντας λίγη σχετικά ενέργεια. Τα
περισσότερα έχουν υποστεί φυσική ξήρανση, είναι
ανακυκλώσιμα ή ακόμη και επαναχρησιμοποιήσιμα, μη
τοξικά και προκαλούν μικρή ρύπανση. Μερικά από
αυτά, όπως τα ”earthships” (κατασκευασμένα από
παλιά ελαστικά) και οι κατασκευές από αχυρόμπαλες,
κάνουν καλή χρήση των απορριμμάτων. Οι
περισσότερες από τις εναλλακτικές τεχνικές στις
κατασκευές, είναι οι εκσυγχρονισμένες εκδόσεις των
παραδοσιακών μεθόδων κατασκευής, οι οποίες
παραγκωνίστηκαν από τη βιομηχανική επανάσταση.
Πολλά από αυτά τα υλικά είναι σχεδόν ιδανικά για
κατασκευές σε κλιματικές συνθήκες στις οποίες
βρίσκονται. [9]
Κάποια όμως, όπως το άχυρο, είναι φυσικά μονωτικά
υλικά και από τις πιο μη τοξικές μορφές μόνωσης.
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Άλλα υλικά όπως αυτά που προέρχονται από τη γη
έχουν μεγάλη θερμική μάζα, που διατηρούνται
θερμότερα το χειμώνα και πιο δροσερά το καλοκαίρι.
Όλα τα εναλλακτικά υλικά μπορούν να
χρησιμοποιηθούν άνετα στις κτιριακές κατασκευές
των πόλεων. Αν και, το μέλλον των βιώσιμων πόλεων
βρίσκεται, πλέον, σε οικισμούς χαμηλής, υψηλής και
μεσαίας πυκνότητας, που χαρακτηρίζονται από
μεγάλη ανάπτυξη βλάστησης, προσφέροντας τροφή,
κλιματική ισορροπία, ενεργειακή και οικολογική
υποδομή μαζί με την έννοια της γειτονιάς.[9]
Εναλλακτικά υλικά αντί σκυροδέματος
Το σκυρόδεμα είναι ένα υλικό που κυριολεκτικά
ενώνει τις πόλεις μεταξύ τους. Από απλές κατοικίες και
συγκροτήματα κατοικιών, μέχρι γεφύρια, οδογέφυρες
και πεζοδρόμια, η σημασία αυτού του απανταχού
γκρίζου υλικού για τη σύγχρονη αστική ζωή είναι
αναμφισβήτητη. Υπάρχει επίσης ένα βρώμικο μυστικό:
η παραγωγή εμπορικών υλικών από σκυρόδεμα
απελευθερώνει τόνους διοξειδίου του άνθρακα (CO2)
στην ατμόσφαιρα κάθε χρόνο, συμβάλλοντας έτσι στο
φαινόμενο του θερμοκηπίου, το οποίο οφείλεται στην
αλλαγή του κλίματος. Μερικά πράσινα οικοδομικά
υλικά που προσφέρουν εναλλακτικές λύσεις στη
χρήση σκυροδέματος με χαμηλότερες περιβαλλοντικές
επιπτώσεις είναι τα ακόλουθα:[11]
1.Μπάλες από άχυρο (strawbales):Οι μπάλες από
άχυροχρησιμοποιούνται για να δημιουργήσουν τα
τοιχώματα ενός κελύφους μέσα σε ένα πλαίσιο,
αντικαθιστώντας άλλα οικοδομικά υλικά όπως
σκυρόδεμα, ξύλο, γύψο, γυαλί ή πέτρα. Όταν, μάλιστα,
τα υλικά αυτά(fig.02) είναι σωστά τοποθετημένα,
παρέχουν πολύ υψηλά επίπεδα μόνωσης σε ένα ζεστό
ή κρύο κλίμα και δεν είναι μόνο οικονομικά, αλλά, και
βιώσιμα καθώς το άχυρο είναι ανανεώσιμο υλικό.[9][11]
2. GrassCrete:Είναι μια μέθοδος τοποθέτησης
δαπέδων από μπετονιένους κυβόλιθους με κενά στο
εσωτερικό τους, σε πεζοδρόμια και δρόμους κατά
τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτρέπουν την ανάπτυξη
χλωρίδας (fig.03). Έτσι, συμβάλλουν στη μείωση της
χρήσης σκυροδέματος, καθώς και στην σημαντική
απορρόφηση και αποστράγγιση όμβριων υδάτων.[11]
3. Συμπιεσμένη γη (rammedearth):Η συμπιεσμένη
γη( RammedEarth) είναι μια τεχνολογία που έχει
χρησιμοποιηθεί από τον ανθρώπινο πολιτισμό για
χιλιάδες χρόνια και έχει μεγάλη διάρκεια. Τα σύγχρονα
κτίσματα κατασκευασμένα από αυτό το υλικό(fig.01),
μπορούν να γίνουν ασφαλέστερα με τη χρήση ράβδων
ή μπαμπού, ενώ τα μηχανικά εξογκώματα μειώνουν
ποσοτικά την εργασία που απαιτείται για τη
δημιουργία ανθεκτικών τοιχωμάτων.[11]-[12]
4. HempCrete: Είναι ένα υλικό σαν σκυρόδεμα που
δημιουργείται από τις ξύλινες εσωτερικές ίνες του
φυτού κάνναβη (fig.09), οι οποίες ενώνονται με
ασβέστη για να δημιουργήσουν φόρμες που μοιάζουν
με σκυρόδεμα, και είναι υψηλής αντοχής και
ελαφριές.[11]
5. Μπαμπού: Υπήρξε ένα τοπικό υλικό κατασκευής σε
ορισμένες περιοχές του κόσμου για χιλιετίες. Αυτό που
κάνει το μπαμπού ένα τόσα πολλά υποσχόμενο
οικοδομικό υλικό για τα σύγχρονα κτίρια είναι ο
συνδυασμός της αντοχής σε εφελκυσμό, του ελαφρού
βάρους και το ότι είναι ένα ταχύτατα ανανεώσιμο
υλικό. [11]
6. Ανακυκλωμένο πλαστικό: Αντί για εξόρυξη και
φρεζάρισμα νέων εξαρτημάτων, οι ερευνητές
δημιουργούν σκυρόδεμα που περιλαμβάνει
ανακυκλωμένα πλαστικά και σκουπίδια (fig.04), τα
οποία όχι μόνο μειώνουν τις εκπομπές αερίων του
θερμοκηπίου αλλά μειώνουν το βάρος τους και
παρέχουν νέα χρήση στα πλαστικά απορρίμματα.[11]
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7. Ξύλο: Το απλό παλιό ξύλο διατηρεί πολλά
πλεονεκτήματα σε σχέση με περισσότερα βιομηχανικά
δομικά υλικά, όπως σκυρόδεμα ή χάλυβα (fig.10). Τα
δέντρα, όχι μόνο απορροφούν το διοξείδιο του
άνθρακα καθώς μεγαλώνουν, αλλά απαιτούν πολύ
λιγότερες ενεργειακές μεθόδους για να μεταποιηθούν
σε προϊόντα δομικών κατασκευών.[11]
8. Μυκήλιο: Είναι ένα φουτουριστικό οικοδομικό
υλικό, απόλυτα φυσικό, που περιλαμβάνει τη ριζική
δομή μυκήτων και μανιταριών (fig.06). Το μυκήλιο
μπορεί να αναπτυχθεί γύρω από μια σύνθεση άλλων
φυσικών υλικών, όπως αλεσμένο άχυρο τοποθετημένο
σε καλούπια και στη συνέχεια να αποξηρανθεί στον
αέρα, δημιουργώντας ελαφριά και ισχυρά τούβλα ή
άλλα σχήματα.[11]
9. Ferrock:Είναι ένα νέο υλικό που από έρευνες
προέκυψε ότι χρησιμοποιεί ανακυκλωμένα υλικά,
συμπεριλαμβανομένης της σκόνης χάλυβα από τη
βιομηχανία χάλυβα, για να δημιουργήσει ένα
οικοδομικό υλικό ακόμη ισχυρότερο του
σκυροδέματος. Επιπλέον απορροφά το διοξείδιο του
άνθρακα ως μέρος της διαδικασίας ξήρανσης και
σκλήρυνσης του - καθιστώντας το ουδέτερο σε
άνθρακα.[11]
10. AshCrete: Είναι ένα εναλλακτικό υλικό που
χρησιμοποιεί ιπτάμενη τέφρα αντί του παραδοσιακού
τσιμέντου. Με τη χρήση της ιπτάμενης τέφρας,
υποπροϊόν της καύσης άνθρακα, το 97% των
παραδοσιακών συστατικών του σκυροδέματος μπορεί
να αντικατασταθεί με ανακυκλωμένο υλικό.[11]
11. Σκυρόδεμα από ξύλο( Timbercrete ): Είναι ένα
ενδιαφέρον οικοδομικό υλικό από πριονίδι και
σκυρόδεμα. Δεδομένου ότι είναι ελαφρύτερο από το
σκυρόδεμα, μειώνει τη μεταφορά σωματιδίων και μαζί
με το πριονίδι, χρησιμοποιεί ένα προϊόν από
σκουπίδια, αντικαθιστώντας μερικά από τα συστατικά
του παραδοσιακού σκυροδέματος. Τα ξύλινα
σκυροδέματα μπορούν να διαμορφωθούν σε
παραδοσιακά σχήματα όπως μπλοκ, τούβλα και
επιστρώσεις.[11]
Τα οφέλη του πράσινου σχεδιασμού προϊόντων
Ο πράσινος σχεδιασμός προϊόντων μπορεί να
αποφέρει άμεσα οφέλη από τη βάση, όπως το
μειωμένο κόστος υλικών, και ένα βελτιωμένο προϊόν,
το οποίο συχνά έχει ως αποτέλεσμα το αυξημένο
μερίδιο στην αγορά. Οι τρόποι με τους οποίους οι
εταιρείες μπορούν να επωφεληθούν από το σχεδιασμό
πράσινων προϊόντων περιλαμβάνουν:[1]
- Αύξηση των κερδών: Με το σχεδιασμό ενός
προϊόντος συμπεριλαμβανομένων των
περιβαλλοντικών παραμέτρων, οι εταιρείες μπορούν
να αυξήσουν τα κέρδη από τη μείωση του κόστους της
αγοράς των υλικών, την επέκταση του κύκλου ζωής
των προϊόντων, δίνοντάς τους δεύτερο και τρίτο
χρόνο ζωής, ή με την στόχευση σε μια συγκεκριμένη
καταναλωτική βάση.
- Μειωμένα κόστη: Ο σχεδιασμός για ανάκτηση,
επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση μπορεί να έχει
θετικό αντίκτυπο στις συνεισφορές του προϊόντος σε
επίπεδο βάσης στην εταιρεία όταν λαμβάνεται υπόψη
ο κύκλος ζωή του προϊόντος.
- Μειωμένος χρόνος παραγωγής: Όταν οι
σχεδιαστές πράσινων προϊόντων εστιάζουν στην
ανακυκλωσιμότητα, μπορούν να σχεδιάσουν προϊόντα
με λιγότερα εξαρτήματα, τα οποία με τη σειρά τους
μπορούν να επιταχύνουν τη διαδικασία κατασκευής,
αυξάνοντας την παραγωγικότητα των εργαζομένων
και μειώνοντας το χρόνο στη διάθεσή τους στην
αγορά.
- Ικανοποιημένοι πελάτες: Η χρήση των
μεθοδολογιών πράσινης σχεδίασης μπορεί να
βοηθήσει τους σχεδιαστές να βελτιώσουν τη συνολική
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ποιότητα και την απόδοση των προϊόντων, με
αποτέλεσμα την ικανοποίηση των πελατών και την
αύξηση των πωλήσεων.
- Εισαγωγή «πράσινων» προμηθευτών:
Εφαρμόζοντας τον πράσινο σχεδιασμό προϊόντων,
ορισμένες εταιρείες επέλεξαν τους προμηθευτές τους,
μειώνοντας περαιτέρω τις περιβαλλοντικές
επιπτώσεις των προϊόντων τους.
- Βελτίωση των Ολοκληρωμένων Συστημάτων:
Μερικές φορές, οι πράσινες στρατηγικές σχεδιασμού
προϊόντων μπορούν να οδηγήσουν σε βελτιώσεις που
δεν επηρεάζουν μόνο ένα μόνο προϊόν, αλλά ένα
πλήρες λειτουργικό σύστημα.[1]
Παίχτες κλειδιά στον πράσινο σχεδιασμό
προϊόντων
-Οι σχεδιαστές ρυθμίζουν τον ρυθμό της λειτουργίας
του προϊόντος. Τα πανεπιστήμια και οι
επαγγελματικοί σύλλογοι σχεδίασης προσφέρουν
προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στο χώρο
του πράσινου σχεδιασμού.
-Οι κατασκευαστές συμβάλλουν στη διαδικασία
σχεδιασμού, προσδιορίζοντας τι είναι παραγωγικό,
καθορίζοντας τις αποτελεσματικές διαδικασίες
παραγωγής, συνεργαζόμενοι με τους σχεδιαστές σε
άλλα στοιχεία του προϊόντος. Οι κατασκευαστές
πρέπει να αγοράζουν την ιδέα του πράσινου
σχεδιασμού, με τη δέσμευση να εργάζονται εντός των
περιορισμών που επιβάλλει ο πράσινος σχεδιασμός.
-Οι καταναλωτές δημιουργούν ζήτηση για πράσινα
προϊόντα. Πολλοί καταναλωτές πρέπει να
εκπαιδεύονται σχετικά με τις περιβαλλοντικές
ιδιότητες μέσω της επισήμανσης και της εμπορίας των
προϊόντων, ενώ άλλοι έχουν ενημερώσει τις εταιρείες
ότι θα ξοδέψουν χρήματα μόνο για προϊόντα που
έχουν σχεδιαστεί για το περιβάλλον.[2]
Επίλογος
Κλείνοντας, ο έξυπνος και πράσινος σχεδιασμός
δημιουργεί προϊόντα που καταναλώνουν λιγότερη
ενέργεια και φυσικούς πόρους, προϊόντα που μπορούν
να ανακυκλωθούν εύκολα ή να
επαναχρησιμοποιηθούν και προϊόντα που προάγουν
την ενεργειακή απόδοση και την αποδοτικότητα των
υλικών στη ζωή των καταναλωτών. Επιπλέον, η
βιωσιμότητα και η αποϋλοποίηση ενός κτιρίου
ασχολείται με ολόκληρη την οικονομία, οπότε πρέπει
να υπάρχει σε κάθε επίπεδο παραγωγής, δαπάνης και
ρύθμισης. Ο πράσινος σχεδιασμός πρέπει να
εφαρμόζεται παντού, αλλά ο τομέας των δαπανών
μπορεί να είναι το σημείο, όπου οι θεμελιώδεις
πρωτοβουλίες έχουν το μέγιστο περιθώριο να
κινηθούν. Ως αποτέλεσμα, τα πράσινα υλικά και οι
εφαρμογές τους είναι το μέλλον για το σχεδιασμό
πράσινων προϊόντων.
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