Anna BORATYÑSKA-SALA

Banki efektów w teorii i praktyce triz

BANKI EFEKTÓW W TEORII I PRAKTYCE TRIZ
S³owa kluczowe:
TRIZ, efekty fizyczne, chemiczne, geometryczne
1. Wstêp
Jednym z pierwszych ustaleñ Henryka Altszullera, twórcy
TRIZ, by³o odkrycie podstawowej prawid³owoci w rozwoju
systemów technicznych, któr¹ sformu³owa³ nastêpuj¹co:
Podstawow¹ genez¹ wynalazku jest sprzecznoæ techniczna,
do której dochodzi wtedy, gdy system rozwijaj¹c siê na jednej linii rozwoju, natrafia na sprzeczne wymagania techniczne, fizyczne lub administracyjne.
Klasycznym przyk³adem mo¿e byæ linia rozwoju silników
do samolotów Spifire, które w chwili wejcia na rynek mia³y silnik o mocy 990 KM, a ostatnie modele z tym samym
silnikiem osi¹ga³y 2070 KM mocy. Chc¹c uzyskaæ wiêksz¹
moc, nale¿a³oby zbudowaæ po prostu wiêkszy, a wiêc ciê¿szy silnik. To za w lotnictwie oznacza koniecznoæ zastosowania wiêkszych powierzchni nonych, co spowoduje
wiêkszy opór powietrza. Zachodzi tu sprzecznoæ dwóch
wskaników: mocy i ciê¿aru. Po przeanalizowaniu pocz¹tkowo 25 000 patentów, póniej znacznie wiêcej, Altszuller
odkry³ zaskakuj¹cy fakt: okaza³o siê, ¿e wszystkie te wynalazki powsta³y dziêki zastosowaniu tylko ok. 40 elementarnych zasad rozwi¹zywania takich sprzecznoci. Rozwi¹zanie sprzecznoci prowadzi czêsto do zasadniczych zmian
systemu: w lotnictwie silniki t³okowe zosta³y zast¹pione
silnikami odrzutowymi.
Do rozwi¹zywania sprzecznoci ujawniaj¹cych siê w systemie, TRIZ dysponuje wieloma narzêdziami, takimi jak:
 system wskaników, zasad wynalazczych i matryca doboru wskaników,
 analiza wepolowa,
 system standardów,
 analiza funkcjonalna,
 analiza drzew ewolucji systemów technicznych i inne.
Narzêdzia te s¹ powszechnie znane i stosowane w najwiêkszych korporacjach wiatowych [9]. Równolegle, na drodze
rozwoju systemów trwa walka z tzw. niepo¿¹danymi efektami. System mo¿e generowaæ ró¿ne niepo¿¹dane efekty.
Mo¿e:
 nie osi¹gaæ za³o¿onych parametrów: mocy, obrotów,
wydajnoci itp.
 generowaæ zbêdne zjawiska, takie jak: nadmierny ha³as,
dym, wibracje itp.
 zu¿ywaæ za du¿o rodków i materia³ów eksploatacyjnych, takich jak np.: paliwo, energia elektryczna itp.
 zajmowaæ zbyt du¿o miejsca w pomieszczeniu.
Przyk³adów takich niepo¿¹danych efektów jest wiêcej. Metodyka TRIZ jest wyspecjalizowana do zwalczania takich
efektów. Niepo¿¹dany efekt jest przekszta³cany najpierw
w zadanie wynalazcze, nastêpnie formu³owany jest tak zwany
Idealny Wynik Koñcowy (IWK) i dalej, zadawane jest pytanie: jakie przeszkody nie pozwalaj¹ osi¹gn¹æ w 100% IWK?
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Obok specyficznych dla TRIZ metod, wa¿nym ród³em idei
wynalazczych s¹ odkrycia naukowe; ujawnienie nieznanych
dot¹d faktów, zjawisk, efektów, które zwracaj¹ uwagê wynalazców na nowe kierunki dzia³ania.
Typowym przyk³adem jest np. zjawisko wzmocnienia wiat³a przez wymuszon¹ emisjê promieniowania, które doprowadzi³o do wynalezienia lasera. Po wykonaniu pierwszych
powa¿niejszych prób pojawi³a siê ca³a masa wynalazków
oko³o laserowych. Dzi laser trafi³ do dziedzin tak odleg³ych jak: ciêcie kszta³towe metali, dok³adne pomiary
warsztatowe, a tak¿e do medycyny i sta³ siê te¿ popularnym
wskanikiem dla prelegentów.
Ujawnia siê tu sytuacja o nastêpuj¹cej kolejnoci zdarzeñ:
1. naukowe odkrycie nowego, nieznanego wczeniej zjawiska,
2. próby wykorzystania tego zjawiska w ró¿nych dziedzinach wiedzy,
3. szerokie upowszechnienie ca³ego szeregu zastosowañ
nowego odkrycia.
Tak wygl¹da sytuacja w klasycznej sekwencji zdarzeñ. Ale
w XXI wieku szybkoæ zmian, czêstotliwoæ pojawiania
siê nowych wynalazków wzros³a tak dalece, ¿e chc¹c sprostaæ wymaganiom ostrej walki konkurencyjnej na rynkach
wiatowych, trzeba znacznie przyspieszyæ proces opracowywania nowych rozwi¹zañ. Pojawia siê wiêc koniecznoæ
przejcia na odwrócon¹ sekwencjê zdarzeñ.
Wobec ogromnej powszechnoci ró¿nych artefaktów technicznych, ¿eby wynaleæ co nowego nale¿y:
1. Zbadaæ, jakie zjawiska i efekty przyrodnicze (naukowe)
s¹ ju¿ wykorzystane w dziedzinie, w której bêdzie opracowywana innowacja, wynalazek.
2. Zbadaæ zakres wykorzystania w niej pojedynczych zjawisk, np. fizycznych.
3. Przeszukaæ ró¿ne dziedziny nauki w poszukiwaniu efektu lub zjawiska, które da³oby szanse na opracowanie
propozycji nowego rozwi¹zania.
Przyk³adowo, opracowuj¹c now¹ suszarkê do r¹k w toaletach
publicznych, nale¿y uciliæ problem nastêpuj¹co: Znaleæ sposób na usuwanie wody z d³oni u¿ytkownika. Do
niedawna powszechnie stosowanym sposobem na rozwi¹zanie tego problemu by³o odparowanie w po³¹czeniu
z usuwaniem odparowanej wody, czyli wykorzystaniem
efektu termomechanicznego. Suszarki dmucha³y ciep³ym powietrzem na wilgotne d³onie, co prowadzi³o do po¿¹danego efektu. Nie jest to jednak tylko jeden sposób na
usuniêcie wody z d³oni. Poni¿ej przedstawiono czêæ ogólnego wykazu efektów fizycznych, (niektóre, jak np. prawo
Archimedesa  bardzo stare), które mog¹ byæ wykorzystane do przemieszczania wody (tab. 1).
Suszenie r¹k klasyczn¹ metod¹ jest procesem energoch³onnym i powolnym. J. Dyson, twórca nowego typu suszarki, nie znaj¹c TRIZ ani banków informacji o efektach
fizycznych, raczej intuicyjnie trafi³ na koncepcjê zdmuchiwania wody z d³oni silnym strumieniem powietrza. Da³o to
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Tab. 1. Wykaz efektów fizycznych dla problemu przemieszczania wody [5]
pocz¹tek suszarkom do r¹k, które coraz powszechniej trafiaj¹ do toalet np. marketów, restauracji itp. W swoich
wspomnieniach J. Dyson opowiada, ¿e opracowanie nowej
suszarki kosztowa³o go ponad 500 prób zbudowania kolejnych prototypów i badania ich skutecznoci.
Znaj¹c zasady TRIZ, mo¿na szybko znaleæ efekt fizyczny
potrzebny do realizacji zamierzenia. Analiza zagadnienia
zasadniczo prowadzi do ustalenia funkcji, jak¹ mo¿na zrealizowaæ z pomoc¹ odpowiedniego efektu. Procedury pomocnicze, takie jak algorytm Szpakowskiego i Nowickiej,
analiza wepolowa, system wskaników, elementarnych zasad i matryca skojarzeñ pomog³yby ustaliæ funkcjê lub zbli¿yæ siê do jej charakterystyk, co z kolei umo¿liwi³oby celowe penetrowanie baz efektów [3].
Kontynuuj¹c przyk³ad suszarki Dysona, mo¿na okreliæ we
wskanikach to, co ma zostaæ uzyskane w nowej suszarce.
Przyk³adowo bêdzie to skrócenie czasu suszenia r¹k
i zmniejszenie mocy urz¹dzenia. Te za³o¿enia pozwalaj¹
zdefiniowaæ sprzecznoci [10]. S¹ to (wymienione liczby,
to numery wskaników z matrycy sprzecznoci):

 25/21  Skrócenie czasu suszenia wskanik  wiêksza moc
 21/17  Zwiêkszenie mocy  za wysoka temperatura
 33/21  U³atwienie eksploatacji  wiêksza moc
Po wprowadzeniu powy¿szych par sprzecznych do matrycy
odczytujemy zawarte w tabeli 2 zasady wynalazcze.
Powy¿sza analiza (skrócona) daje nastêpuj¹ce wskazówki
z zasad 10, 20, 35:
 nowa suszarka powinna pracowaæ przy innym, korzystniejszym u³o¿eniu d³oni u¿ytkownika,
 powinna dzia³aæ nieprzerwanie, a¿ do usuniêcia wody
z d³oni,
 energoch³onne operowanie ciep³ym powietrzem nale¿y
zast¹piæ wiêksz¹ szybkoci¹ umiarkowanie ciep³ego
strumienia powietrza.
Takie wskazówki w zasadzie powinny doprowadziæ konstruktora do koncepcji nowej suszarki. Konstrukcja suszarki
J. Dysona to jednak problem niewielki i doæ ³atwy. Mo¿na
jedynie wyraziæ zdziwienie, ¿e tak d³ugo by³y w u¿yciu
nieefektywne suszarki, odparowuj¹ce wodê z r¹k ciep³ym
powietrzem.

Tab. 2. Wytypowane pary sprzeczne z matrycy TRIZ
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S¹ jednak problemy bardziej z³o¿one, mniej oczywiste, jak
np. problem podawania wilgotnej gliny podajnikiem limakowym. limak zwyk³ego podajnika oblepia siê wilgotn¹
glin¹ i przestaje j¹ podawaæ. Nale¿y wiêc pomiêdzy powierzchniê limaka i glinê wprowadziæ substancjê rozdzielcz¹. Zasad¹ TRIZ jest wykorzystywanie tych resursów
(zasobów), które s¹ w systemie.
W systemie s¹: podajnik limakowy, glina i woda. Wodê
zawart¹ w wilgotnej glinie  ¿eby mog³a pe³niæ funkcjê
substancji rozdzielczej  nale¿y przemieciæ na powierzchniê limaka, dla oddzielenia lepkiej frakcji od powierzchni
metalu. Potrzebne jest zjawisko fizyczne, daj¹ce efekt przemieszczenia wody poprzez glinê na powierzchniê zwojów
limaka. Tu nale¿y skorzystaæ z efektów fizycznych opracowanych przez prof. Jurija Sa³amatowa, TRIZ Mastera.
2. Techniczne funkcje efektów

Tabele ró¿nych efektów: fizycznych, chemicznych, geometrycznych (w opracowaniu s¹ efekty fizykochemiczne
i biologiczne) dzia³aj¹ w skojarzeniu z analiz¹ wepolow¹
i tabel¹ sprzecznoci [3, 6]. Z ich pomoc¹, nie bêd¹c specjalist¹ fizykiem, chemikiem itd.  mo¿na uzyskiwaæ wskazówki pomocne w rozwi¹zywaniu z³o¿onych problemów.
Oczywicie nale¿y zdaæ sobie sprawê z tego, ¿e przytoczone efekty to tylko czêæ wszystkich mo¿liwych, ale z kolei na podstawie badañ obszernej bazy patentowej ustalono,
¿e wspomniane efekty przyczyni³y siê do opracowania ponad 3,5 mln wynalazków. Nale¿y te¿ pamiêtaæ, ¿e na etapie
konkretnego projektowania konieczna bêdzie pomoc specjalistów, ale to ju¿ etap mocno ukierunkowanego opracowywania nowej koncepcji. Wykaz techniczne funkcje
efektów w rezultacie pe³ni funkcjê podobn¹ do wykazu
wskaników systemu technicznego, pozwalaj¹cego zestawiaæ te wskaniki w pary, w których poprawienie jednego
wskanika mo¿e spowodowaæ pogorszenie drugiego; por.
przyk³ad silnika do samolotu. Wykaz pozwala szybko znaleæ potrzebny efekt.
W poni¿szym wykazie przyjêto nastêpuj¹ce oznaczenia:
 F  efekty fizyczne + numer podpunktu wykazu efektów fizycznych.
 C  efekty chemiczne + numer podpunktu wykazu
efektów chemicznych.
 G  efekty geometryczne + numer podpunktu wykazu
efektów.
W tabeli 3 pokazano, w porz¹dku alfabetycznym, najczêstsze funkcje techniczne i przyk³ady ich realizacji poprzez
efekty. W nawiasach podano numer efektu.
Wracaj¹c do problemu transportera limakowego: w tabeli 3,
w punkcie 26 Transport jednej substancji przez drug¹
znajduje siê efekt fizyczny 3.6., którego opis znajduje siê
w punkcie 3 artyku³u (Elektroosmoza: osmoza dla suszenia
kabli instalacji elektrycznych w kopalniach. Przemieszczanie wody przez cia³a porowate).
Taka podpowied oczywicie nie jest kompletn¹ informacj¹
o tym, co nale¿y zrobiæ z podajnikiem limakowym. Na tym
etapie analizy problemu potrzebny jest ekspert  fizyk, który
wyjani, ¿e nale¿y odizolowaæ wa³ limaka od korpusu podajnika i podaæ napiêcie sta³e na korpus i wa³ limaka. Problem: gdzie plus, a gdzie minus  najprociej rozwi¹zaæ
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ju¿ dowiadczalnie. Zale¿y to bowiem od kwasowoci b¹d
zasadowoci gliny.
Przytoczony ni¿ej, podrêczny zestaw efektów fizycznych,
chemicznych i geometrycznych, opracowany przez prof.
Jurija Sa³amatowa  to bardzo podstawowy, ale skuteczny
zestaw, który potwierdzi³ swoj¹ efektywnoæ w rozwi¹zywaniu bardzo wielu problemów.
3. Zestawienie efektów fizycznych, przydatnych do
usuwania sprzecznoci, tkwi¹cych w systemach
technicznych

1. Efekty mechaniczne
1.1. Si³y bezw³adnoci
1.1.1. Wywo³ywanie si³y dodatkowego nacisku
1.1.2. Si³y odrodkowe (rozdzielanie frakcji sypkich,
ochrona cianek wirówki warstw¹ ciê¿szych,
odpornych na cieranie cz¹stek, docisk tamy
ciernej do wypuk³ego dysku itp.)
1.1.3. Moment bezw³adnoci obracaj¹cego siê cia³a:
ko³o zamachowe o zmiennym po³o¿eniu rodków wiruj¹cych mas, przyspieszenie procesu
dezaeracji proszków, wywiniêcie zmiêkczonego koñca rury, wykonywanie detali z paraboliczn¹ powierzchnia, akumulowanie energii mechanicznej
1.1.4. Efekt ¿yroskopowy, pomiar si³ tarcia, akumulowanie energii
1.2. Grawitacja  grawitacyjne zegary
1.3. Tarcie
1.3.1. efekt anormalnie niskiego wspó³czynnika tarcia w pró¿ni
1.3.2. efekt niezu¿ywalnoci, sk³ad smarów
1.3.3. efekt wykorzystania wydzielaj¹cego siê ciep³a, (np. zgrzewanie tarciowe)
2. Deformacje
2.1. Wartoæ deformacji: pomiary si³ z u¿yciem sprê¿ystego elementu
2.2. Efekt Poyntinga (skrêcanie wa³u po zdjêciu ³o¿yska)
2.3. Udarowe przekazywanie energii (efekt Aleksandrowa, mechanizm oddzia³ywania na cia³o sztywne,
wzmocnienie obci¹¿eñ udarowych
2.4. Efekt radiacyjnej deformacji metali (np. prostowanie zdeformowanych detali)
2.5. Efekt pamiêci kszta³tu w stopach metali (kruszenie
kamieni, forma drukarska, silnik cieplny, dwignik,
elektrody do elektrochemicznej obróbki, kontrola
topnienia lodu na przewodach elektrycznych linii
napowietrznych, sito strunowe, metoda mocowania
rur w dennicy sitowej, wysuwane ostrza zainstalowane w obuwiu, a wysuwaj¹ce siê na lodzie, element topikowy w bezpiecznikach)
2.6. Efekt pamiêci kszta³tu w polimerach
3. Zjawiska na poziomie molekularnym
3.1. Rozszerzalnoæ cieplna substancji
3.1.1. Generowanie znacznych si³, prasowanie, silnik cieplny, naprê¿enie wstêpne konstrukcji,
np. betonowych
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Tab. 3. Techniczne funkcje wraz z krótkim wyjanieniem [6]
3.1.2. Efekt bimetaliczny, licznik krotnoci zalewania
metalu we wlewnicê, zmiana krzywizny sworzni, regulacja luzów w pompach z uszczelnieniem labiryntowym, zacisk detali, rozwalcowywanie rur w dennicach, spawanie dyfuzyjne,
urabianie ska³ w kamienio³omach, mikroprzemieszczenia obiektów, sterowanie rubami
nastawczymi, rozci¹ganie prêtów, pomiar
temperatury, dozowanie ma³ych iloci gazu,
zdejmowanie oczka ci¹garskiego
3.2. Przemiany fazowe
Zmiana stanu skupienia, sposób warstwowego zape³nienia naczynia mieszaj¹cymi siê substancjami,
urz¹dzenie rozruchowe prasy, silnik pracuj¹cy w zakresie ma³ych zmian temperatury, termometr z czystego chromu, technologia u¿ebrowanych rur, wykorzystuj¹ca zamarzaj¹c¹ wodê, przymra¿anie p³ytek
skrawaj¹cych, szybki sposób generowania cinienia
przez odparowanie suchego lodu, samounicestwianie czêci z³¹cznych
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3.3. Materia³y kapilarno-porowate
Znacznikowa p³yta dla wlewków (proces podobny
do tamponiarki), odwadnianie ropy naftowej, rozdzielanie ciê¿kich i lekkich gazów, przegrody t³umi¹ce dwiêk, elementy ch³odz¹ce elektrycznych
maszyn, dozowanie dodatków stopowych, podnoszenie lutowia ponad wann¹, podawanie cieczy
ch³odz¹cej, zapobieganie osiadaniu polimerów na
ciankach naczynia technologicznego, przegroda
dla p³omieni
3.4. Absorbcja
Dwufazowe medium robocze dla kompresora: gaz
i absorbent
3.5. Dyfuzja
Termodyfuzyjna obróbka stalowych przygotówek
3.6. Osmoza
Elektroosmoza dla suszenia kabli instalacji elektrycznych w kopalniach, przemieszczanie wody przez
cia³a porowate
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3.7. Rury cieplne
Ch³odzenie elementów sprzêtu elektronicznego (np.
procesorów), odbiór ciep³a z pieców metalurgicznych, ch³odzenie pomp pró¿niowych, wirniki pomp
wirowych, aparat do hodowli mikroorganizmów,
przekazywanie ciep³a na du¿e odleg³oci, silnik
cieplny, cieplny wy³¹cznik, dioda cieplna
3.8. Zeolitowe sita molekularne
Polerowanie pó³przewodników, wykrywanie pêkniêæ, filtracja, poch³anianie cieczy i gazów itd.

4. Hydrostatyka, hydrodynamika
4.1. Prawo Archimedesa
Okrelenie lepkoci i gêstoci cieczy, pomiar poziomu, za³adunek drewna na platformy kolejowe, wy³adunek kamieni z barek, monta¿ sterowców w wodzie, obrotnica dla parowozów, p³ywak spawalniczego manipulatora w magnetycznym p³ynie
4.2. Przep³yw cieczy i gazów
4.2.1. laminarnoæ: przemieszczanie nitkowatych
kryszta³ów
4.2.2. turbulencja: kontrola chropowatoci powierzchni
4.2.3. prawo Bernoulliego: metoda okrelania wydajnoci wentylatorów
4.2.4. efekt Tomsa (spadek oporu przep³ywu cieczy), zmniejszenie strat cinienia, nadp³ynne
¿ele, systemy ch³odzenia.
4.3. Uderzenie hydrauliczne (taran hydrauliczny)
Regulacja szczeliny pomiêdzy elektrod¹ i detalem,
zmniejszenie cinienia przed hydroturbin¹, elektrohydrauliczny udar (efekt Jutkina) dla otrzymywania
koloidów, uzyskiwanie superwysokich cinieñ,
przepompowywanie cieczy
4.4. Kawitacja
Przygotowywanie pasz objêtociowych, usuwanie
zadziorów, podniesienie erozyjnej aktywnoci cieczy, wykrywania radioaktywnego promieniowania,
pomiar wielkoci przep³ywu cieczy, okrelenie iloci gazów rozpuszczonych w cieczy, obróbka detali
4.5. Piana (mieszanina gazu i cieczy, tak¿e w stanie sta³ym)
Dwiêkoszczelne izolacje, t³umienie ha³asu, ochrona rolin przed mrozem, zapobiegania pyleniu wêgla podczas transportu, pokrycie tamy transportera,
wysiew ziarna, t³umiki wybuchów, produkcja metalowych elementów, p³ukanie ruroci¹gów, wykrywanie
przecieków, kszta³towanie pow³ok i pokryæ na bañkach mydlanych, oczyszczanie wody z ropy naftowej
5. Drgania i fale
5.1. Drgania mechaniczne
5.1.1. Drgania swobodne (w³asne): okrelenie wspó³rzêdnych rodka ciê¿koci, pomiar si³y naci¹gu tamy w ruchu, pomiar wydatku cieczy
i gazów, pomiar cinienia, okrelenie udzia³u
¿ó³tka i bia³ka w jajku, t³umienie drgañ, oczyszczanie ziemniaków z ziemi
5.1.2. Drgania wymuszone: okrelenie stopnia zu¿ycia wiert³a, wibrozagêszczanie betonu, pomiar
masy, rozpylenie cieczy, nagrzewanie gazów
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5.1.3. Rezonans: podajnik wibracyjny, odprê¿anie
konstrukcji, osuszanie materia³ów proszkowych, czujnik poziomu skroplonych gazów,
pomiar masy substancji zawartej w naczyniu,
metoda okrelenia chemicznej stabilnoci
materia³ów, nieniszcz¹ce badanie konstrukcji,
pomiar wydatku masowego, obni¿enie ha³asu
5.1.4. Drgania samowzbudne: okrelenie momentu
wi¹zania betonu, pomiar przyspieszenia, mieszanie gazu z p³ynem
5.2. Akustyka
5.2.1. Drgania akustyczne: badania kontrolne pow³oki zewnêtrznej samolotu, p³ukanie celulozy,
lalki mówi¹ce, czyszczenie tam w p³ynach, suszenie preparatów mikrobiologicznych, rozdzielenie cz¹steczek mieszaniny,
okrelenie gatunku pszczó³ (po wysokoci
tonu brzêczenia)
5.2.2. Odbicie fali: okrelenie iloci substancji w naczyniu
5.3. Ultradwiêki
Intensyfikacja spalania, dezaeracja p³ynów, kontrola
jakoci styku, pomiar gêstoci roztworu, badanie rozwarstwieñ górotworów, detekcja wtr¹ceñ w metalach,
obróbka diamentów i kryszta³ów, leczenie ran

6. Zjawiska elektromagnetyczne
6.1. Oddzia³ywanie ³adunków elektrycznych
Dysza pneumatyczna z elektryzowaniem kropelek,
pokrywanie powierzchni woskiem, samouk³adacz
arkuszy papieru, ch³odzenie kompresora rozpylonym p³ynem, koagulacja aerozolu w kana³ach, zapobieganie zat³uszczaniu tarcz szlifierskich, elektrostatyczny rozpylacz proszku, otwieranie p³atków
kwiatowych w uprawach, okrelenie znaku i wielkoci ³adunku elektrycznego nasion, suszenie skór futerkowych, wyb³yszczanie fotografii, lakierowanie
powierzchni, nanoszenie pow³ok polimerowych,
pomiar cinienia p³ynów, otrzymywanie strumienia
na³adowanego elektrostatycznie proszku, przyspieszenie wzrostu rolin na³adowanych hydroaerozolem, odpylacz w postaci szpuli z nici¹ syntetyczn¹,
podlewanie rolin mg³¹ na³adowana ³adunkiem
elektrycznym, oddzielanie pojedynczych kartek ze
stosu, zbieranie py³ków kwiatowych, czyszczenie
gazów z tlenków i zawiesin, przygotowanie paliwa
do spalania, przegotowanie asfaltu, oczyszczenie
powietrza z py³u, podnoszenie p³ynnoci ciek³ego
metalu, elektroosmoza
6.2. Kondensator
Dozownik cieczy, okrelanie odpornoci upraw ry¿u
na sól
6.3. Prawo Joulea Lentza
Spiekanie cementowego klinkieru
6.4. Opór elektryczny
Pomiar rozmiarów przedmiotów, badanie jakoci d³ugopisów, okrelanie marki wêgla kamiennego itd.
6.5. Fale elektromagnetyczne
Zdalne sterowanie pojazdami, kontrola suszenia
materia³ów, oczyszczanie ga³¹zek drzew iglastych
Strona 7

Banki efektów w teorii i praktyce triz

z igliwia, okrelenie zawartoci wody w ropie naftowej, czyszczenie powierzchni blach stalowych ze
zgorzeliny, usuniêcie z gumy elementów metalowego uzbrojenia, metoda otrzymywania niektórych pokryæ, okrelenie g³êbokoci pêkniêæ w detalach,
sposób ochrony cz³owieka przed pora¿eniem pr¹dem elektrycznym
6.6. Indukcja elektromagnetyczna
6.6.1. Indukcja wzajemna: termostat
6.6.2. Pr¹dy wirowe: topienie osadów lodu w lodówkach i zamra¿alnikach, orientacja niemagnetycznych, przewodz¹cych pr¹d detali, hamowanie walcowania na walcarkach
6.6.3. Efekt naskórkowy: odparowywanie materia³ów
w pró¿ni, czyszczenie ruroci¹gów z osadów
7. Elektryczne w³aciwoci substancji. Dielektryki
7.1. Przenikalnoæ dielektryczna
Okrelenie ciliwoci gazów w stanie sta³ym, okrelenie czasu przesi¹kania materia³ów porowatych
7.2. Przebicie elektryczne dielektryków
Rozkrój tkanin
7.3. Efekt piezoelektryczny
Przeci¹ganie tamy, transport cieczy, silnik, otrzymywanie odpowiedniej postaci lekarstwa, rozpylanie,
czujnik têtna, generator iskry, wzmacniacz elektrohydrauliczny, czujnik cinienia, okrelanie kruchoci
materia³ów, przyspieszeniomierz, zapalarka, sprzêg³o, zgêszczanie substancji polimerowych, t³umienie
udary hydraulicznego, obni¿enie tarcia w przek³adni
limakowej, mikro dozownik p³ynów, sztuczne serce
7.4. Elektrety
Malowanie pylistym barwikiem, separatory, mieszanie proszków, oczyszczanie gazów z aerozoli,
pomiar odleg³oci, pomiar gêstoci, indykator sta³ego naprê¿enia, galwanometr, podwy¿szanie gêstoci
polimerów, bunkry dla pasz sypkich, wytwornica
lodu, dysze rozpylaj¹ce, czujnik przemieszczeñ,
czujnik cinienia
8. Magnetyczne w³aciwoci substancji
8.1. Wykorzystanie magnetycznych w³asnoci
Usuwanie z oka ferromagnetycznych cia³ obcych, po³¹czenia ko³nierzowe, metoda produkcji filmów rysunkowych, przek³adnia pasowa, prasa, okrelenie
martwego punktu t³oka, sprê¿yna, otrzymywanie
bia³ej sadzy, transport wiórów biegn¹cym polem magnetycznym, zapobieganie erozji futrówki p³ynnym
metalem, globus z elastycznego magnetycznego materia³u, ochrona ko³a zamachowego przed rozerwaniem silami odrodkowymi, zamocowanie na stole
obrabiarki detali z materia³ów niemagnetycznych
8.2. Ferroproszki
Zamocowywanie detali o ró¿norodnych kszta³tach,
ochrona ujêcia wody przed przemarzaniem, urabianie górotworów, ch³odzenie detali w strumieniu ferrocz¹stek, oczyszczanie wody z plam oleju i ropy,
wzmacnianie gruntu, betonowy magnetowód, sortowanie detali wg stopnia porowatoci, separacja nasion, tarcza do strzelania z ³uku sportowego
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8.3. P³yny magnetyczne
Sprzêg³o po³¹czeniowe, hermetyczny kontakt, zawieszanie cylindrów w strumieniu, wskanik elektrycznego obci¹¿ania, smar
8.4. Przejcie przez punkt Curie
Silnik s³oneczny, sygnalizator temperatury, lutowanie na fali lutowia

9. Wy³adowania elektryczne w gazach
9.1. Ulot
Ulot (niezupe³ne wy³adowanie elektryczne): generowanie aerozoli, przygotowanie nasion do siewu, wykañczaj¹ce mycie detali, okrelenie ostroci krawêdzi
skrawaj¹cych, filtr, odpylanie gazów, neutralizacja
elektrycznoci statycznej, separator, dozowanie materia³ów dielektrycznych, ch³odzenie substancji roboczej, pomiar wilgotnoci, czujnik cinienia gazów,
kontrola pró¿ni w lampach pró¿niowych, pomiar
rednicy mikroprzewodów, dezynfekcja produktów
¿ywnociowych
10. wiat³o i substancja
10.1. Promieniowanie widzialne
Kontrola szczelnoci, trena¿er spawalniczy, okrelenie odcienia koloru ¿ó³tka w jajku, sygnalizator temperatury, pomiar temperatury, pomiar
rednicy detali, wydzielenie tlenu z powietrza,
czujnik naprê¿eñ mechanicznych, okrelanie
mrozoodpornoci koniczyny
10.2. Promieniowanie ultrafioletowe
Metoda spajania metali
10.3. Promieniowanie podczerwone
Okrelenie wilgotnoci w procesie suszenia, zgrzewanie folii polimerowych, czujniki przeciwpo¿arowe, remont nawierzchni asfaltowych, plastyczne
formowanie szk³a
10.4. Cinienie wiat³a
Metoda przetaczania gazów lub par z jednego naczynia do drugiego
10.5. Odbicie i za³amanie wiat³a
Okrelenie czasu lutowania detali elektronicznych, badanie naprê¿eñ cieplnych na przeroczystych modelach, pomiar temperatury
10.6. Efekt Moirè
Kontrola b³êdów kszta³tu detali, kontrola p³askoci blach i p³yt
10.7. Interferencja
Kontrola liniowych przemieszczeñ elementów
spawanych, okrêcenia wielkoci parcia na powierzchniach nonych samolotów, okrêcenia zdolnoci kie³kowania nasion, okrelanie szybkoci poch³aniania gazów przez ciecze [6].
4. Inne banki efektów
Oprócz banku efektów Jurija Sa³amatowa, w literaturze
przedmiotu znaleæ mo¿na:
 Bank efektów fizycznych w wynalazczoci S. Denisowa,
W. Jefimowa, W. Zubariewa i W. Kustowa, obejmuj¹cy
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ponad 600 zjawisk fizycznych z przyk³adami zastosowañ w wynalazczoci [5],
 Wykaz efektów fizycznych dla wykorzystania w wynalazczoci J. Gorina,
 Bazê danych: Efekty 200 W.N. G³azunowa; stabelaryzowany wykaz efektów o sprawdzonej w wynalazczoci
przydatnoci.
Banki efektów nie obejmuj¹ ca³ego materia³u nowoczesnej
fizyki. Jednak¿e z ich pomoc¹ rozwi¹zano ju¿ ponad 98%
problemów wynalazczych.
Inne banki informacji uzupe³niaj¹ce TRIZ:
1. Bank efektów i zjawisk chemicznych, Jurij Sa³amatow
Sukces na molekularnym poziomie  wykaz efektów
chemicznych.
2. Bank efektów biologicznych.
3. Bank efektów matematycznych.
4. Bank efektów psychologicznych.
5. Wnioski
Sama metodyka TRIZ nie rozwi¹¿e wszystkich problemów,
z jakimi styka siê wynalazca. Oczywist¹ koniecznoci¹ jest
cis³y kontakt z nauk¹ i jej osi¹gniêciami. Wynalazca nie
jest specjalist¹ we wszystkich dziedzinach wiedzy jednoczenie, st¹d wynik³a potrzeba opracowania pomostu pomiêdzy wiedz¹ cile naukow¹ a jego potrzebami.
Zadaniem wynalazcy jest zdefiniowanie funkcji poszukiwanego efektu, czyli okrelenie, jakie zjawisko jest potrzebne dla rozwi¹zania konkretnego problemu. W rezultacie wynalazca, nie bêd¹c specjalist¹ z dziedzin objêtych
bankami danych, mo¿e z powodzeniem rozwi¹zywaæ problemy wchodz¹ce w ich zakres merytoryczny. Najczêciej
jednak¿e potrzebna jest pomoc specjalisty bran¿owego.
Popularn¹ praktyk¹ jest powo³ywanie tymczasowego zespo³u do rozwi¹zania konkretnego zadania, w sk³ad którego
wchodzi specjalista TRIZ, specjalista bran¿owy z zak³adu,
którego problem dotyczy i  w razie potrzeby  fizyk, chemik lub inny specjalista [4].
Przyk³adów takiej wspó³pracy jest mnóstwo. Master TRIZ
 Aleksander Kudriawcew, rozwi¹zywa³ nastêpuj¹ce problemy: nape³nianie tonerem kartrid¿ów, problem nadania
marketingowego wygl¹du jogurtowi o mocno obni¿onej
zawartoci t³uszczu, a nastêpnie problem nielegalnego pod³¹czania siê do sieci energetycznej, zw³aszcza na odleg³ych
terenach Rosji. By³a to du¿a ró¿norodnoæ specjalistyczna
problemów, a mimo to dzia³a³ skutecznie w trzech bardzo
odleg³ych dziedzinach nauki i techniki.
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EFFECTIVENESS OF DATABASE IN THE THEORY
AND PRACTICE OF TRIZ
Key words:
TRIZ, Effectiveness of Database, physical, chemical and
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Abstract:
The paper presents effectiveness of Database as one of the
solution of Theory of Solving Innovative Problems (TRIZ).
The rapid development of innovations is very hard for every company as the competition is very high. TRIZ proposes
a method for new solutions development. The article describes problem of the functioning of the public hand dryers. Drying hands is the removal of water by the nomenclature of TRIZ. For such defined problem 42 solutions from
the Database of physical effects can be found.
The second example given in the article is a, problem of
getting stuck with a moist clay snails in the trays. To solve
this problem the effect of banks was used by the author. In
a list of problems with their associated solutions in the form
of physical, chemical and geometrical effects is given. The
useful physical effects for removing contradictions which
appear in technical systems were summarized.
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