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Projektowanie wyrobów AGD z wykorzystaniem metod inwentycznych

1. Wprowadzenie

Wyroby AGD stanowi¹ du¿¹ grupê sprzêtów elektrycznych
i elektronicznych. S¹ one nieodzowne w ka¿dym gospodar-
stwie domowym. Zadaniem producentów tego typu urz¹-
dzeñ jest sprostanie coraz bardziej rosn¹cym, ale i zró¿ni-
cowanym wymaganiom klientów. Kluczem do sukcesu
ka¿dego wyrobu jest jego innowacyjno�æ.
Na przestrzeni lat ulegaj¹ zmianie tendencje w modernizo-
waniu oraz projektowaniu nowych wyrobów. Niewystar-
czaj¹ce s¹ ju¿ rozwi¹zania wy³¹cznie nowoczesne. Wraz ze
wzrostem �wiadomo�ci proekologicznej u¿ytkowników
zmieniaj¹ siê oczekiwania wobec nowych koncepcji. Obec-
nie najistotniejszym aspektem projektowania jest znalezie-
nie kompromisu pomiêdzy innowacyjno�ci¹ wyrobu a jego
przyjazno�ci¹ �rodowisku. Wspó³cze�ni producenci podej-
muj¹ siê tego wyzwania, udostêpniaj¹c na rynku szereg
produktów zarówno nowoczesnych, jak i bezpiecznych
podczas oraz po okresie eksploatacji. W osi¹gniêciu sukce-
su w tej dziedzinie znajduj¹ zastosowanie narzêdzia two-
rzenia innowacji oraz ekoprojektowania.
Nieodzowny element dokonywania zmian w wyrobie stano-
wi proces twórczy, którego �produktem� jest nowa koncep-
cja. Dokonywanie zmian w wyrobie jest �ci�le zwi¹zanie
z podejmowaniem decyzji. Wszystkie plany zwi¹zane z udo-
skonalaniem produktu bazuj¹ na my�leniu twórczym. Jego
istot¹ jest szukanie nowych pomys³ów, poprzez odnajdy-
wanie i diagnozowanie problemów i ich rozwi¹zywanie.
2. Inwentyka w procesie kreowania produktu

Inwentyk¹ nazywa siê metodykê poszukiwania twórczych
rozwi¹zañ zdefiniowanych problemów. Inwentyka jest me-
tod¹, która pobudza do twórczego my�lenia w ró¿nych ob-
szarach. �ród³em innowacyjno�ci s¹ wszelkie procesy
twórcze zmierzaj¹ce do powstania nowych rozwi¹zañ.
Wdra¿anie innowacyjnych rozwi¹zañ w przedsiêbiorstwie
jest warunkiem jego rozwoju oraz wzrostu konkurencyjno-
�ci. Zdolno�æ kreatywnego my�lenia jest wa¿n¹ umiejêtno-
�ci¹ w kreowaniu innowacyjno�ci. Twórcze rozwi¹zywanie
problemów to narzêdzie wykorzystywane w wielu dziedzi-
nach, takich jak zarz¹dzanie czy in¿ynieria produkcji. Nie-
odzownym elementem szukania rozwi¹zañ jest proces
twórczy. Jest to zjawisko, którego wynikiem jest pewna

koncepcja. Wed³ug G. Wallas�a mo¿liwe jest wyszczegól-
nienie 4 etapów tego zdarzenia (rys. 1) [13].
Na etapie preparacji/przygotowania nastêpuje sformu³owa-
nie problemu, zbieranie danych oraz poszukiwanie rozwi¹-
zañ. Inkubacja jest okresem, w którym nabiera siê dystansu
do problemu i nie my�li siê o nim w sposób �wiadomy. Etap
ol�nienia/odkrycia skutkuje pod�wiadomym znalezieniem
rozwi¹zania, które przekszta³ca siê w pomys³. Weryfikacja/
oszacowanie pozwala na ocenê i selekcjê pomys³ów, zaak-
ceptowanie tych mo¿liwych do zrealizowania oraz ich
wdro¿enie. Niestereotypowe metody szukania rozwi¹zañ
daj¹ efekty w postaci innowacyjnych wynalazków [13].
W przypadku poszukiwania innowacji produktowych
szczególnie przydatne s¹ metody inwentyczne. Inwentyka
to nauka wspieraj¹ca poszukiwanie rozwi¹zañ problemów
w ró¿norodnych dziedzinach. Jest zbiorem kilkudziesiêciu
metod, spo�ród których mo¿na dopasowaæ odpowiednie do
potrzeb i warunków. Metody te s¹ szczególnie doceniane
w�ród innowatorów, ze wzglêdu na takie cechy jak: wspiera-
nie procesów twórczych, formu³owanie hipotez, ustalenie
zwi¹zków miêdzy faktami, odkrywanie nowych produktów.
Istotny jest jednak fakt, ¿e ¿adna metoda inwentyczna nie
daje gwarancji otrzymania rozwi¹zania. Jednak¿e mo¿liwo-
�ci wszechstronnego stosowania metod oraz wysoka ich
skuteczno�æ sprawia, ¿e s¹ one powszechnie stosowane
przez nowatorów i nie tylko [6]. W celu u³atwienia dopaso-
wania odpowiedniej metody do charakteru problemu, jego
stadium czy te¿ mo¿liwo�ci jej wykorzystania, ka¿d¹ z nich
przypisano do jednej z czterech grup: definiowania i rozpo-
znawania problemów, zbierania informacji i modelowania
problemu, analizy i oceny problemu, znajdowania rozwi¹-
zañ. Opracowywanie innowacji produktowych jest istot¹
konkurencyjno�ci na wymagaj¹cym obecnie rynku. Prawi-
d³owy dobór i pos³ugiwanie siê narzêdziami inwentyki
mo¿e byæ kluczem do sukcesu. Powodzenie metod jest
w du¿ej mierze oparte na dzia³aniu zespo³u. Istnieje wiele
mo¿liwych do zastosowania technik twórczego rozwi¹zy-
wania problemów. Ich dobór nastêpuje g³ównie w oparciu
o specyfikê problemu, ale istotna jest równie¿ umiejêtno�æ
prawid³owego wykorzystania metody. Do rozwi¹zania pro-
blemu prezentowanego w artykule zastosowano metody
oparte na skojarzeniach swobodnych, mianowicie: burzê
mózgów (wzbogacon¹ o listê pytañ Osborna) oraz metodê
kruszenia. Powodem wybrania burzy mózgów by³ fakt, ¿e
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Rys. 1. Etapy procesu twórczego (na podstawie [13])
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metoda ta dostarcza w krótkim czasie du¿ej liczby ró¿no-
rodnych koncepcji. Technika ta pobudza uczestników do
wymy�lania niekonwencjonalnych rozwi¹zañ i sprzyja
wzajemnej inspiracji. Samo przygotowanie sesji pomys³o-
wo�ci nie jest procesem skomplikowanym, co przy stoso-
waniu kilku metod jest czynnikiem bardzo korzystnym.
Metoda kruszenia jest natomiast pomocna zarówno przy
projektowaniu nowych rozwi¹zañ, jak i udoskonalaniu tych
ju¿ istniej¹cych. Technika ta czêsto bywa wykorzystywana
w pierwszej fazie rozwi¹zywania problemu, aczkolwiek
daje wymierne efekty tak¿e podczas stosowania jej w pó�-
niejszych etapach projektu.
3. Projektowanie wyrobów uwzglêdniaj¹ce recykling

Jednym z elementów, który nale¿y uwzglêdniæ w trakcie
kreowania nowego innowacyjnego produktu jest jego
wp³yw na �rodowisko naturalne ze szczególnym uwzglêd-
nieniem recyklingu [10]. Artyku³y gospodarstwa domowe-
go nale¿¹ do urz¹dzeñ elektronicznych i elektrycznych,
które stanowi¹ najwiêksze zagro¿enie dla �rodowiska.
Znaczna liczba elementów sk³adowych tych urz¹dzeñ to
tworzywa sztuczne, których recykling jest procesem skom-
plikowanym. St¹d te¿ ekoprojektowanie znajduje szczegól-
ne zastosowanie w³a�nie w produkcji wyrobów AGD.
G³ówne zasady dotycz¹ce projektowania ekologicznego to:
stosowanie jak najwiêkszej liczby materia³ów podatnych
na recykling, kompatybilno�æ dobieranych materia³ów, po-
prawne oznakowanie elementów, co jest u³atwieniem pod-
czas identyfikacji materia³u na etapie demonta¿u, ³atwy
dostêp do elementów demontowanych, mo¿liwo�æ ponow-
nego zastosowania czê�ci, materia³y konieczne do odzy-
skania powinny byæ zlokalizowane blisko siebie, opraco-
wanie instrukcji demonta¿u [4]. Pomoc przy projektowaniu
wyrobów podatnych na recykling mog¹ stanowiæ narzêdzia
informatyczne umo¿liwiaj¹ce ocenê recyklingow¹ ju¿ na
etapie projektowania. W³a�nie jedno z takich narzêdzi (sys-
tem agentowy) zosta³o wykorzystane przy projektowaniu
innowacyjnego wyrobu AGD. G³ównym zadaniem syste-
mu wieloagentowego jest recyklingowa ocena wyrobu pro-
jektowanego w �rodowisku CAD 3D, na podstawie danych
pochodz¹cych z Recyklingowego Modelu Wyrobu (RmW).
Pozwala to na bie¿¹co kontrolowaæ parametry recyklingo-
we wyrobów, �ledziæ zmiany tych parametrów w kolejnych
wersjach projektu oraz wskazywaæ mo¿liwe zmiany pro-
jektowe, które wp³yn¹ na poprawê tych parametrów [3].
4. Opracowanie innowacji produktowej

4.1. Metodyka projektowania innowacyjnego wyrobu
Celem prowadzonych badañ by³o opracowanie koncepcji,
zaprojektowanie oraz analiza recyklingowa nowego wyro-
bu AGD. Wykorzystano wybrane metody inwentyczne,
system projektowania CAD 3D (CATIA) oraz narzêdzie
informatyczne umo¿liwiaj¹ce ocenê recyklingow¹ wyrobu
na etapie jego projektowania. Inspiracj¹ do wykorzystania
metod inwentycznych w procesie kreowania nowego pro-
duktu z uwzglêdnieniem jego recyklingu by³y badania opi-
sane w literaturze [6, 7, 12]. Z metod inwentycznych wy-
brano metodê burzy mózgów wzbogacon¹ o listê pytañ

Osborna i metodê kruszenia. Zastosowanie tych narzêdzi
pozwoli³o na uzyskanie satysfakcjonuj¹cych efektów.
W celu wygenerowania innowacyjnego produktu opraco-
wano metodê postêpowania przedstawion¹ na rysunku 2.
W ramach przeprowadzonych badañ pozyskano pomys³y
i koncepcje, które by³y u¿yteczne podczas generowania in-
nowacyjnego produktu klasy AGD. Przeprowadzone ekspe-
rymenty dotyczy³y konkretnego, wcze�niej wybranego
sprzêtu, jakim jest toster. Zakres badañ obejmowa³ funkcjo-
nalno�æ, szeroko pojêty wygl¹d, udoskonalenia z dziedziny
ekoinnowacji oraz ewentualne elementy dodatkowe sprzêtu.
4.2. Zastosowanie burzy mózgów
G³ównym narzêdziem wykorzystywanym w celu komple-
towania kreatywnych pomys³ów by³a burza mózgów. Idee
innowacyjne, jak i ekoinnowacyjne postanowiono pozy-
skaæ przy pomocy studentów Politechniki Poznañskiej.
Przeprowadzono dwie sesje pomys³owo�ci. Zastosowano
przy tym dwie ró¿ne odmiany metody, a ze wzglêdu na ich
odmienn¹ specyfikê, badania przeprowadzono na dwóch
ró¿nych grupach osób. Pierwsz¹ burzê mózgów zrealizo-
wano przy pomocy cz³onków ko³a naukowego PRIME (Po-
werful Revolution In Manufacturing And Engineering � ko³o
naukowe zrzeszaj¹ce studentów kierunku Zarz¹dzanie i In-
¿ynieria Produkcji wydzia³u Budowy Maszyn i Zarz¹dzania
Politechniki Poznañskiej). Sposób przeprowadzania sesji
pomys³owo�ci zainspirowany by³ metod¹ 635. Uczestnicy
badania w ci¹gu 5 minut zapisywali swoje pomys³y na kart-
ce. Po up³ywie ustalonego czasu, przekazywali kartkê do
kolejnej osoby, której zadaniem by³o uzupe³nienie formula-
rza o kolejne pomys³y, a tak¿e mo¿liwe rozwiniêcie my�li.
Po up³ywie okre�lonego czasu, nast¹pi³o omawianie zg³o-
szonych koncepcji na forum oraz pogrupowanie ich na ró¿ne
kategorie. By³ to czas dla cz³onków zespo³u pomys³owo�ci
na sprecyzowanie oraz udoskonalenie zarówno swoich, jak
i pozosta³ych pomys³ów.
Przeprowadzony eksperyment przyniós³ szereg ró¿norod-
nych propozycji. Ka¿dy uczestnik mia³ swoj¹, specyficzn¹
wizjê doskona³ego tostera, a dziêki ma³ej liczebno�ci bada-
nej grupy, mia³ okazjê szczegó³owo j¹ zaprezentowaæ.
Wszystkie pomys³y zebrano w jednej tabeli (tab. 1) i roz-
szerzono o uwagi ich twórców.
Kolejnym etapem badania by³o przeprowadzenie analizy
w grupie 35 osobowej. Cz³onkowie zespo³u pomys³owo�ci
prezentowali swoje koncepcje na forum oraz poddawali je
dyskusji. W celu unikniêcia powtórzeñ oraz umo¿liwienia
uczestnikom sta³ego wgl¹du do przedstawionych ju¿ suge-
stii, ka¿dy pomys³ by³ zapisywany i wy�wietlany przez pro-
jektor. Podczas sesji szczególn¹ uwagê przywi¹zywano do
rozwi¹zañ ekoinnowacyjnych, których w poprzednim eks-
perymencie odnotowano znacznie mniej ni¿ pozosta³ych.
Poni¿ej przedstawiono najciekawsze teorie:
- wymienna obudowa � mo¿liwo�æ personalizacji sprzêtu,
- stosowanie materia³ów z odzysku,
- obudowa ze �cinków puszek (oryginalno�æ i ponowne

u¿ycie odpadów),
- dozownik chleba zlokalizowany nad kieszeniami na tosty,
- hartowane szk³o zamiast grza³ek,
- wykorzystanie lasera zamiast grza³ek,
- mo¿liwo�æ zabudowy w blacie kuchennym,
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- mo¿liwo�æ zawieszenia na �cianie (np. za pomoc¹ przy-

ssawek),
- mo¿liwo�æ ³atwego roz³o¿enia w celu wyczyszczenia

niektórych elementów,
- czujnik temperatury,
- system utrzymywania temperatury,
- sterowanie g³osem,
- ekran dotykowy,
- wej�cie usb,
- definiowanie rodzaju opiekanego chleba (dostosowanie

czasu opiekania),
- wybór parametrów gotowego tostu (cechy grzanki po

wyj�ciu z tostera),
- pojemnik wielko�ci tostu, przystosowany do wysokich

temperatur, ale przepuszczaj¹cy ciep³o do wnêtrza,
w którym mo¿na umie�ciæ dodatki do tostu i zapiekaæ je
w kieszeni na tosty,

- wykorzystanie uciekaj¹cej energii (ruszt nad kieszenia-
mi na tosty umo¿liwiaj¹cy grillowanie np. parówek),

- toster bezprzewodowy,
- toster na akumulator (mo¿liwo�æ u¿ywania w samocho-

dzie),
- toster zasilany bateriami s³onecznymi,
- dysze natryskowe z ró¿nymi aromatami,
- poch³aniacz mas³a (mo¿liwo�æ opiekania tostów z ma-

s³em),
- funkcja obcinania skórek,
- mo¿liwo�æ mielenia okruszków na bu³kê tart¹,
- funkcja gier umilaj¹cych czas oczekiwania,
- dodatkowe o�wietlenie,
- narastaj¹cy sygna³ informuj¹cy o wykonaniu zadania,
- mo¿liwo�æ wyboru melodii sygnalizuj¹cej koniec opie-

kania.
W realizacji obydwu sesji pomys³owo�ci pomocna by³a li-
sta pytañ Osborna (tab. 2). Uczestnicy mieli do nich wgl¹d,
podczas definiowania koncepcji i mogli je wykorzystywaæ
do sprecyzowania swoich pomys³ów. Jest to u¿yteczne na-
rzêdzie podczas przeprowadzania burzy mózgów, poniewa¿
pomaga uczestnikom obraæ tor my�lenia, ale nie sugeruje
koñcowego rezultatu.
Lista pytañ Osborna okaza³a siê szczególnie przydatna,
w momencie spadku kreatywno�ci w�ród uczestników.
Dziêki jej zastosowaniu, uzyskano wiêksz¹ liczbê innowa-
cyjnych rozwi¹zañ dla omawianego wyrobu.
4.3. Zastosowanie metody kruszenia
Metodê kruszenia zastosowano w charakterze uzupe³niaj¹-
cym burzê mózgów, jako narzêdzie skierowane na modyfi-
kacje i tworzenie innowacji. Jest ona pomocna w postrze-
ganiu problemu w sposób niestereotypowy. Celem zastoso-
wania metody by³o rozpatrzenie problemu pod nowym
k¹tem, z równoczesnym uwzglêdnieniem wyników po-
przednich badañ. Metodê kruszenia przeprowadzono na
dwa sposoby: za pomoc¹ zestawu pytañ krusz¹cych i z wy-
korzystaniem odwróconej burzy mózgów.
Podczas przeprowadzania metody kruszenia pierwszym
sposobem opracowano zestaw 6 pytañ g³ównych, uzupe³-
nionych o pytania pomocnicze. Na wygenerowane pytania
dokonano szczegó³owej odpowiedzi. Pytania odnosz¹ siê do
modyfikacji tostera pod wzglêdem jego wygl¹du, funkcji,Rys. 2. Schemat postêpowania podczas opracowania

innowacji produktowej



Zarz¹dzanie Przedsiêbiorstwem       Nr 2 (2015)Strona 12

Projektowanie wyrobów AGD z wykorzystaniem metod inwentycznych

wp³ywu na �rodowisko i elementów dodatkowych. Wa¿n¹
kwesti¹ jest dok³adno�æ i kreatywno�æ podczas dokonywa-
nia odpowiedzi � nawet najbardziej abstrakcyjne pomys³y
mog¹ daæ pocz¹tek prawdziwym innowacjom. Wszystkie
pytania i odpowiedzi zestawiono w tabeli 3.
Kolejn¹ zastosowan¹ metod¹ jest odwrócona burza mó-
zgów. Polega ona na poddaniu krytyce wszystkich aspek-
tów omawianego sprzêtu, takich jak: wielko�æ, kszta³t,
funkcje, wygl¹d, nowoczesno�æ, ³atwo�æ obs³ugi. Swobod-
na i niczym nieskrêpowana krytyka pomaga wykryæ wady,
a co za tym idzie � mo¿liwo�ci ich poprawy. Wymienione
wady mo¿na podzieliæ na trywialne, nietrywialne, urojone
i ukryte [9, 12]. W tabeli 4 przedstawiono ich klasyfikacjê.
Zasadniczym celem kruszenia obiektu jest dotarcie do wad
ukrytych. Powy¿sze badanie zakoñczy³o siê pod tym
wzglêdem pomy�lnie. Zidentyfikowanie wad trywialnych,
nietrywialnych i ukrytych jest znacz¹cym krokiem w kie-
runku udoskonalenia wyrobu. Znaj¹c jego s³abe strony,

mo¿na opracowaæ strategiê ich wyeliminowania. Poszuki-
wanie wad urojonych równie¿ ma swój cel � stanowi formê
æwiczenia, dziêki któremu poszerzany jest horyzont postrze-
gania problemu. Kruszenie w znacznej mierze potwierdzi³o
niedoskona³o�ci, braki oraz szansê ulepszenia wyrobu od-
kryte metod¹ burzy mózgów.
4.5. Za³o¿enia koncepcyjne dla projektowanego wyrobu
Poszukiwanie innowacyjnych rozwi¹zañ dla tostera przy
pomocy metod inwentycznych da³o zadowalaj¹ce rezultaty
w postaci kilkudziesiêciu pomys³ów. Wszystkie poddano
ocenie i wy³oniono spo�ród nich grono najbardziej obiecu-
j¹cych. G³ównymi kryteriami oceny by³y: oryginalno�æ po-
mys³ów, stopieñ innowacji oraz wp³yw na �rodowisko na-
turalne. Za spe³niaj¹ce wymagania uznano nastêpuj¹ce
koncepcje:
- miniaturowo�æ � toster na 1 grzankê,
- bezprzewodowo�æ,

Tab. 1. Wyniki sesji pomys³owo�ci z udzia³em cz³onków ko³a naukowego PRIME
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Tab. 2. Lista pytañ Osborna (na podstawie [7])

Tab. 3. Pytania krusz¹ce (na podstawie [1, 8])
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- przezroczysto�æ � kontrola stanu wypieczenia,
- dodatkowe pod�wietlenie,
- przystosowanie do zabudowy,
- zdalne sterowanie,
- wymienna obudowa,
- mo¿liwo�æ okre�lenia rodzaju opiekanego chleba,
- sterowanie g³osem,
- zast¹pienie suwaka odpowiedzialnego za umieszczenie

grzanek we wnêtrzu tostera przyciskiem,
- oryginalny design,
- sterowanie elektroniczne,
- minimalizm,
- uniwersalny wygl¹d,
- wykorzystanie uciekaj¹cego ciep³a.
W celu opracowania finalnych za³o¿eñ wyrobu przeprowa-
dzono badanie ankietowe na grupie 20 osób. W�ród nich
znajdowali siê zarówno posiadacze omawianego sprzêtu,
jak i przeciwnie � osoby niemaj¹ce z nim do czynienia na
co dzieñ. Badanie obejmowa³o wype³nienie ankiety i ewen-
tualne uzasadnienie odpowiedzi. Pytania obejmowa³y opi-
niê badanych na temat sprzêtu dostêpnego na rynku, jak
i ocenê przydatno�ci i atrakcyjno�ci zaproponowanych udo-
skonaleñ. Zestawienie wyników zawiera wykres (rys. 3).
Grupuje on pozytywne aspekty wyrobu wg ich wa¿no�ci.

Zauwa¿ono, ¿e osoby ankietowane w wiêkszo�ci stawia³y
na rozwi¹zania minimalistyczne i bezpieczne. Najczêst-
szym argumentem by³ fakt, i¿ sprzêt dostêpny na rynku po-
siada wszystkie funkcje niezbêdne do wykonania zadania,
a zwiêkszenie ich ilo�ci powoduje czêsto wzrost ponoszo-
nych kosztów zakupu, wiêksze zu¿ycie energii oraz praw-
dopodobieñstwo czêstszych awarii. Z pozytywnym odbio-
rem spotka³ siê toster do zabudowy jako sprzêt nowatorski,
mimo i¿ inne sprzêty do zabudowy s¹ rozwi¹zaniem popu-
larnym. Jako zalety tego typu rozwi¹zania wymieniano
uniwersalny wygl¹d, mniejsz¹ podatno�æ na uszkodzenia
mechaniczne oraz utrudniony dostêp np. kurzu. Na tej pod-
stawie okre�lono podstawowe parametry projektowanego
tostera:
- przystosowanie do zabudowany w blacie kuchennym,
- suwak odpowiedzialny za opuszczanie grzanek do wnê-

trza tostera zast¹piony przyciskiem,
- mo¿liwo�æ zakrycia sprzêtu specjalnie dopasowanymi

zasuwanymi drzwiczkami (zabezpieczenie przed ku-
rzem i dzieæmi),

- rezygnacja z po³¹czeñ zaginanych ze wzglêdu na ich
krótszy okres ¿ywotno�ci i zast¹pienie ich �rubowymi,

- zastosowanie jak najwiêkszej liczby materia³ów podat-
nych na recykling.

Tab. 4. Klasyfikacja wad (na podstawie [9, 12])
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5. Projekt graficzny wyrobu w systemie CATIA

Do utworzenia modelu wyrobu, wed³ug wcze�niej ustalo-
nych za³o¿eñ, wykorzystano system CATIA (rys. 4) który
wspomaga prace in¿ynierskie w zakresie projektowania.
Szczególnie dobrze sprawdza siê w projektowaniu wyro-
bów AGD. Dodatkow¹ zalet¹ jest mo¿liwo�æ wspó³pracy
systemu CATIA z systemem agentowym, umo¿liwiaj¹cym
badanie podatno�ci wyrobu na recykling [2, 3, 4, 5].
Poniewa¿ opracowuj¹c innowacjê produktow¹ za³o¿ono,
¿e opracowany produktu musi byæ podatny na recykling
w fazie projektowania, w systemie CAD równolegle prze-
prowadzono jego analizê recyklingow¹. Wykorzystano do
tego celu system agentowy, który umo¿liwia okre�lenie po-
datno�ci wyrobu na recykling na etapie projektowania,
m.in. przez ustalenie w³a�ciwych rozwi¹zañ, u³atwiaj¹cych
demonta¿ urz¹dzenia oraz dobór
materia³ów korzystnych z punktu
widzenia recyklingu [2, 3, 4, 5].
Metodykê postêpowania podczas
przeprowadzania analizy recy-
klingowej wyrobu przedstawia
rysunek 5.
6. Podsumowanie

Generowanie nowych pomy-
s³ów jest mo¿liwe, dziêki twór-
czemu rozwi¹zywaniu proble-
mów, które mo¿e prowadziæ do
innowacji produktowych. Na-
rzêdziem wspieraj¹cym ten pro-
ces s¹ metody inwentyczne. Istot¹
ich stosowania jest przemy�lany
dobór zale¿ny od sytuacji. Wa¿ne

w tworzeniu innowacji jest kreatywne �rodowisko, jak
równie¿ ³¹czenie umys³owego wysi³ku wiêkszej liczby
osób. Zabieg ten prowadzi do maksymalnego wykorzysta-
nia mocy twórczej jednostek. Jednocze�nie daje poczucie
wspó³pracy i wspó³zale¿no�ci, czego rezultatem s¹ wy-
mierne wyniki. Metod¹ wykorzystuj¹c¹ pracê zespo³ow¹
by³a burza mózgów. Zastosowano dwie jej odmiany. Trady-
cyjna burza mózgów pozwoli³a na otwart¹ dyskusjê, która
sprzyja³a doskonaleniu pomys³ów innych, natomiast meto-
da z zastosowaniem formularzy sprzyja³a uzyskaniu pomy-
s³ów równie¿ od osób, które w otwartej dyskusji niechêtnie
siê wypowiadaj¹.
Wsparciem dla tej metody oraz dodatkowym rozwiniê-
ciem jej wyników by³y lista pytañ Osborna i metoda kru-
szenia. Narzêdzia te, dobrze ze sob¹ wspó³pracowa³y i po-
zwoli³y spojrzeæ na problem z ró¿nych perspektyw.

Rys. 3. Pozytywne aspekty tostera

Rys. 4. Toster � widok ogólny [11]
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Aspekt ekologiczny projektowanego wyrobu uwzglêdniono
wykorzystuj¹c system agentowy, umo¿liwiaj¹cy ocenê wy-
robu pod k¹tem recyklingu. Wykorzystanie systemu agento-
wego umo¿liwi³o opracowanie koncepcji innowacyjnego
wyrobu przyjaznego dla �rodowiska. Analiza recyklingowa
wyrobu da³a zadowalaj¹cy poziom odzysku na poziomie
74,47%. Ponadto system agentowy wy�wietla sugestie doty-
cz¹ce ewentualnych zmian zastosowanych materia³ów oraz

po³¹czeñ. Przystosowanie tostera do zabudowy jest rozwi¹-
zaniem nowatorskim. Analiza dostêpnych na rynku rozwi¹-
zañ wykaza³a, i¿ nie ma takiego produktu w ofercie. Toster
do zabudowy jest pomys³em prostym do zrealizowania,
jednak to w³a�nie nieskomplikowane rozwi¹zania s¹ czêsto
�ród³em najlepszych innowacji.
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HOUSEHOLD PRODUCT DESIGN USING INVEN-
TIVE METHODS

Key words:
product innovation, science of inventive creation, new pro-
duct creation, brainstorming, environmental-friendly de-
sign
Abstract:
This paper presents an approach to designing innovative
product appliances including its recycling using a number
of inventing methods. The research methods include brain-
storming, Osborn�s checklist and a crushing method. Each
of them has helped to create innovative solutions for a toa-
ster. The inventive tools which have been applied here sup-
port creative problem solving and provide a lot of innovative
ideas. The conducted research were focused on inventive-
ness as well as environmental aspects. It was important to
find solutions which were not only innovative but environ-
ment friendly as well. As a result of research using all these
methods, one receives a number of proposals, out of which
the most creative ones are selected. Was also important ide-
as applicability in practice. Indication of the final concept
of a product were based on the results of the survey. An
appliance of the product using CAD system was a final re-
sult of presented research in this paper. A new approach to-
wards designing appliance, known as eco-design, is used
and it considers the appliance�s influence on the environ-
ment as early as on the level of preliminary designs. In or-
der to meet environmental requirements, one conducts a re-
cycling analysis of the appliance. The analysis was carried
out using a recycling agent-based application developed at
the Poznan University of Technology.
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