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Capitolul 9: Etapele următoare 
 

Şi acum? Având în vedere toate informațiile din acest material, s-ar putea să fie 

greu să vă dați seama ce să faceți sau să faceți diferit, în momentul imediat 

următor. Dezvoltarea abilității dvs. în proiectarea durabilă va dura ceva timp, dar 
există o mulțime de modalități de a pune în practică imediat aceste instrumente și 

tehnici. 

 
Dacă compania sau domeniu dvs. de industrie are un fel de scor de sustenabilitate, 

folosiți-l pentru a evalua designul dvs. actual sau un produs sau component 

existent. Dacă nu există o fişă de punctaj specifică care să se aplice în cazul 
produsului dvs., poate fi utilizat un exemplu dezvoltat de 3M dat mai devreme 

sau roata LiDS. Mai important decât să-l obțineți „corect” în acest moment este 

să determinați ce este dificil de punctat și ce este mai simplu. Ai avut suficiente 

informații? Dacă da, de unde au venit și sunt de încredere? Dacă nu, cum le-ai 
găsit? După ce ați făcut acest lucru pentru un produs, faceți-l pentru altul sau 

pentru o idee de design pentru a vă obişnui folosind aceste metode pentru a 

compara opțiunile. Dacă pierdeți exemple, folosiți unele generale, cum ar fi 
sticlele de sticlă versus cele din plastic sau pungile de hârtie față de cele din 

plastic. O mică cercetare ar trebui să ofere suficiente informații despre aceste 

produse pentru a vă iniţia. 
 

Un loc ușor pentru a începe cu analiza ciclului de viață bazat pe date este cu 

modelele SolidWorks descărcabile, dacă sunteți client și utilizator SolidWorks. 

Dacă aveți SolidWorks, puteți utiliza SustainabilityXpress pentru piese 
SolidWorks, deoarece este o componentă standard a software-ului.35 Acesta este 

un mod bun de a vă testa intuiția. Există impacturi asupra mediului din anumite 

materiale care te-au surprins? Există diferențe mai mari sau mai mici între opțiuni 
decât v-ați fi gândit? Majoritatea designului durabil presupune restrângerea 

opțiunilor și reducerea de opțiuni, astfel încât cu cât aveți un impact de bază 

pentru unele dintre impacturi, cu atât va fi mai ușor să găsiți acele schimbări 

semnificative și importante. 
 

După ce ați dezvoltat o anumită familiaritate cu conceptele, cadrele și 

instrumentele de asistență pentru proiectare și decizie, este important să le 
încorporați cât mai des posibil, chiar și atunci când nu sunt altele. Nu este nimic 

în neregulă cu o mai bună cunoaștere a produselor decât se așteaptă. 

Sperăm, totuși, că veți putea discuta despre impacturi și implicații cu colegii dvs. 
de proiectanți, precum și cu alți din organizația dvs. și partenerii săi. 

                                                             
35 SustainabilityXpress este inclus în SolidWorks 2010. Utilizatorii SolidWorks 2009 pot 

descărca prin SolidWorks Labs website. 

http://labs.solidworks.com/
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Capitolul 10: Exemplu de raport 
 
Raportul de Sustenabilitate generat pentru Maşina de Pompieri – Jucărie 

interactivă, exemplul dezbătut în Capitolul 6. 
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