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Nie wiadomo, kiedy człowiek nauczył się posługiwać ogniem. Uczeni uważają to osiągnięcie za
niezwykle ważny, a nawet najistotniejszy moment w procesie "uczłowieczania się" małpoluda, ale
datuje się je rozmaicie : od 1200 tys. do 600 tys. lat temu. Pewnych dowodów posługiwania się
ogniem dostarczają znaleziska w Czoukoutien w północnych Chinach, pochodzące sprzed 300 tys. lat.
Zachowały się tam ślady palenisk i zwęglone kości zwierzęce, a w jednej z jaskiń warstwa popiołu
o grubości około 7 metrów świadczy o nieprzerwanym podtrzymywaniu ognia przez okres około
2 tys. lat.
Bez wątpienia początkowo posługiwano się wyłącznie ogniem pochodzenia naturalnego - jego
źródłem mogło być uderzenie pioruna, wybuch wulkanu, upadek meteorytu, wreszcie samoistny
pożar lasu czy stepu. Ogień zapewnił ludziom światło i ciepło, nocą chronił ich przed napaścią
drapieżnych zwierząt. Umożliwił też pieczenie, a z czasem gotowanie pożywienia. Ponieważ
naturalny ogień spotyka się niesłychanie rzadko, podstawową sprawą było nieustanne
podtrzymywanie ognia. Opieka nad ogniem stała się jednym z najbardziej odpowiedzialnych zadań,
gdyż wygaśnięcie ogniska pozbawiało daną wspólnotę związanych z nim dobrodziejstw na czas
nieokreślony.

Każdy przedmiot służący do
wielokrotnego niecenia ognia można
nazwać zapalniczką. Dlatego też historia
zapalniczki sięga w przeszłość aż do
epoki prehistorycznej. Pierwsze sposoby
niecenia ognia były bardzo proste.
Służyły temu odpowiednie rodzaje
kawałków drewna, zawsze jednak
złożone z dwóch różnych rodzajów
drewna - miękkiego i twardego. Dzięki
mechanicznej
pracy,
pocieraniu,
wierceniu dochodziło do wytworzenia
temperatury i zapalenia sie drewna
(żarzenie). Tak działo się w czasach
prehistorycznych. Zwyczaj ten przetrwał
nawet do czasów współczesnych
(spotykamy sie z tym wśród ludów
prymitywnych).

Innym sposobem było krzesanie ognia przy
pomocy dwóch kamieni krzemowych, lecz
znacznie później, po wynalezieniu żelaza przy
użyciu kamienia i żelaza. Dodatkowo używano
materiału łatwo palnego, np. suchej trawy lub
hubki. Kiedy człowiek opanował produkcje stali,
a także zaczął masowo wykorzystywać proch
pojawiły się metalowe krzesiwa skałkowe, które
działały tak samo jak pistolety, lecz z tą różnicą, że
nie było prochu, a iskra padała na hubkę.
Znanym sposobem niecenia
ognia,
sięgającym
czasów
starożytnego Egiptu, były soczewki
skupiające promienie słoneczne, które
w postaci silnej wiązki światła
wywoływały ogień na materiale
łatwopalnym. Ta starożytna metoda
należała do popularnych nawet w XVII
i XVIII wieku.

Pierwsza mechaniczna zapalniczka została wynaleziona i używana na
początku XIX wieku. Była to tak zwana zapalniczka pneumatyczna w kształcie
tłoku. Dzięki kompresji powietrza podczas szybkiego poruszania tłoku
dochodziło do zażarzenia się umieszczonego na nim materiału łatwopalnego,
którym był zwykle jakiś zwęglony niewielki kawałek tkaniny.
W końcu XVIII wieku i na pocz. XIX wieku wynaleziono kilka rodzajów
tzw. chemicznych zapalniczek, dzięki którym nieciło sie ogień w skutek
różnych reakcji związków chemicznych. Największy rozgłos zyskał wynalazek
niemieckiego naukowca J. A. Doebereinera, który w roku 1823 wyprodukował
i wprowadził w użycie pewien specyficzny rodzaj wywoływania ognia.
Skonstruował on chemiczną zapalniczkę w postaci cylindra wypełnionego
kwasem. Przy użyciu cynku oraz pyłków platyny dochodziło do reakcji
chemicznej, wskutek której powstawał ogień. Wynalazek Doebereinera zyskał
wielkie uznanie i był w użyciu aż do 1900 roku. Czasami dochodziło do
poparzeń wskutek niewłaściwego użycia.

Zauważone przez tego wynalazcę zjawisko chemiczne powstawania ognia
przy użyciu platyny spowodowało, że powstał inny rodzaj zapalniczki. Były to
tzw. zapalniczki kieszonkowe z drutem platynowym, złożone z obudowy
z blachy mosiężnej w postaci cylindra. Wewnątrz znajdował się cienki drut
z platyny, który po kontakcie ze spirytusem wywoływał ogień. Takie zapalniczki
używano w latach 1910-1950.
Dopiero w 1909 roku Carl Auer von Welsbach wynalazł mechaniczną
zapalniczkę benzynową, której postać po wielu modernizacjach przetrwała do
czasów dzisiejszych. Są to zapalniczki, które posiadają specjalny krzemień ze
stopu z ceru. Przez jego szybkie pocieranie twardym metalem o kształcie kółka
dochodzi do powstania iskry zapalającej knot nasączony benzyną. Przed
wprowadzeniem do użycia specjalnego cylindra z paliwem benzynowym lub
gazowym, używano te zapalniczki w znacznie prostszej postaci. Była to
niewielka rurka z lontem nasączonym benzyną, który znajdował się blisko kółka
do pocierania z kamieniem zapalniczkowym.

Zanim zapalniczki kółkowe z kamieniem z ceru opanowały rynek, istniały
też inne, lecz mniej praktyczne zapalniczki. Należały do nich zapalniczki
galwaniczne oraz elektryczne podłączane do prądu stałego. Wielkim
osiągnięciem techniki stały się zapalniczki z tzw. efektem elektrycznym. Przez
mechaniczny nacisk dochodziło do wytworzenia iskry elektrycznej i zapalenia
gazu lub benzyny.

Czy można powiedzieć, że dziś
okiełznaliśmy ogień ? Raczej nie, ale
nauczyliśmy się go pozyskiwać w prosty
i elegancki sposób.
Jednym z urządzeń, dzięki którym
przychodzi nam to z taką łatwością są
właśnie zapalniczki, a elegancji dodają
nam ogromny wybór modeli.
Dziś
możemy w każdej chwili skorzystać
z takiego wynalazku, zapalniczki są na
tyle małe, że możemy je mieć zawsze
przy sobie, a ich konstrukcja powoduje,
że płomień można uzyskać za pomocą
ruchu jednego palca.

Zarówno zapalniczki jak i zapałki mają
jeden i ten sam cel oraz ideę. Obie rzeczy
zostały bowiem stworzone po to, aby krzesać
w łatwy i szybki sposób ogień. Zapałka to
mała drewniana drzazga, która z jednej strony
zalana została siarką. Pudełko z zapałkami
wyposażone jest w draskę, o którą należy
potrzeć zapałkę końcówką z siarką.
W momencie potarcia siarka zapala się
powodując rozpalenie drewna z jakiego
zrobiona jest zapałka. Otrzymujemy więc
płomień, który zgaśnie w momencie
wypalenia się zapałki. Zapałka jednak jest
bardzo nieodporna na silny wiatr a wilgoć jest
dla nich wręcz zabójcza.

Zapalniczki mają więc przewagę nad zapałkami,
gdyż są wielokrotnego użytku. Zapalniczki bardzo
zrewolucjonizowały świat. Nie jest już takim problemem
wzniecić ogień nawet przy sporym wietrze co w przypadku
zapałek stanowiło nie lada wyzwanie. Większość z nich
posiada również zaworki do ponownego napełniania
gazem, natomiast zapalniczki benzynowe po prostu
zalewamy nową porcją paliwa. Zapalniczka posiada
w swoim zbiorniczku paliwo w postaci benzyny lub
skroplonego butanu. Specjalny mechanizm powoduje
wykrzesanie iskry, która zapala ulatniający się gaz lub opary
benzyny. Dzięki takiemu rozwiązaniu zapalniczce nie
straszna jest wilgoć. Większość z nich możemy uzupełniać
paliwem, dzięki czemu jedna zapalniczka może służyć nam
miesiącami. Dobrze zrobiona zapalniczka pozwoli również
na uzyskiwanie ognia nawet przy silnym wietrze. To
właśnie dzięki temu zapalniczki są dziś tak popularne. Służą
ono nie tylko do zapalania papierosów czy cygar. Dziś
urządzenie to jest niezwykle popularne.

Zapalniczka jest zdecydowanie kojarzona z osobami
palącymi papierosy oraz fajki. Istotnie tak jest i to oni są
głównymi konsumentami tego typu urządzeń. Zapalniczki
jednak możemy również wykorzystać w innych celach.
Zapalniczka na pewno rozświetli nam drogę w ciemnym
zakamarku, gdy nie mamy latarki. Z jej pomocą możemy
zapalić znicze na cmentarzu lub podpalić rozpałkę do
grilla. Jest również stosowana do zapalania palników
kuchenek gazowych. Dzięki niej łatwo wytworzymy
również płomień do rozpalenia wspaniałego ogniska.
Popularność zapalniczek powoduje iż jest ona dziś
świetnym obiektem marketingowym. Produkowane są
tzw. zapalniczki reklamowe na których znajduje się logo
i reklamy najróżniejszych firm. Powierzchnia reklamowa
jest mała ale oklejenie zapalniczki daje i tak duże efekty
we wzroście sprzedaży. Są one także doskonałą
powierzchnią na lago firmowe. Produkowane są tzw.
zapalniczki reklamowe, które promują produkt lub całą
firmę.

Zapalniczka nie musi być wcale
nudna i tradycyjna. Wiele zapalniczek jest
tworzonych z wielkim rozmachem
i zapałem. Dotyczy to w szczególności
zapalniczek
benzynowych,
które
uznawane są za najbardziej tradycyjne
i jednocześnie najpiękniejsze oraz
najlepsze. Zapalniczki benzynowe są
zazwyczaj dość drogie. Im zapalniczka jest
piękniejsza i bardziej okazała tym
oczywiście droższa. Właśnie takie
artystyczne
zapalniczki
są
często
kolekcjonowane przez ludzi i to
niekoniecznie przez palaczy. Mogą to być
zarówno zapalniczki z przed lat jak i te
współczesne.

Mówiąc o zapalniczkach współczesnych
bardzo często zainteresowaniem cieszą się
zapalniczki reklamowe i okazjonalne. Im ich
partia jest mniejsza tym oczywiście
cenniejsza. Zapalniczki mogą mieć również
bardzo ciekawe kształty. Spotkamy więc
zapalniczki imitujące pistolety, armaty,
a nawet znane osobistości. Niegdyś takim
samym zainteresowaniem kolekcjonerów
cieszyły się pudełka zapałek. Obecnie
zapałki zostały wyparte przez zapalniczki
i z tego względu ich pudełka nie są już tak
okazałe i wyjątkowe.

Marka Zippo to legenda wśród zapalniczek
benzynowych. Zapalniczki Zippo to najwyższej klasy
produkt, który jest produkowany w niezmienionej formie
od 1932 roku. Firma Zippo Manufacturing Company
została założona przez George G. Blaisdell'a. Do tej pory
wyprodukowano już ponad 450 mln sztuk zapalniczek
w prawie niezmienionej formie i o takiej samej zasadzie
działania. Oczywiście w samym posiadaniu zapalniczki
Zippo chodzi o coś więcej niż tylko zapalanie, to niekiedy
nawet styl życia, rozpoznawalny na całym świecie klik,
kiedy ją odpalamy, charakterystyczny płomień
i legendarna niezniszczalność. Zapalarki tej firmy,
posiadają wieczystą gwarancję producenta, nie gasną na
wietrze, a mnogość modeli sprawia, że wiele osób stało
się kolekcjonerami tych zapalniczek.

W świecie zapalniczek gazowych zaistniała
marka Sarome. Sarome założył Kunijiro
Segawa, japoński rzemieślnik, zafascynowany
pierwszymi na świecie zapalniczkami z okresu
II wojny światowej. Zapalniczki Sarome
produkowane są głównie ręcznie, przy użyciu
niewielu maszyn, proces produkcji nastawiony
jest na bardzo wysoką jakość wykonania
i trwałość. Idea produkcji w Sarome
kontynuuowana jest niezmiennie od samego
początku, od ery Showa (rok 1940) do dnia
dzisiejszego.

Zapalniczki benzynowe często
określane są w Polsce mianem
zapalniczek zippo. Nazwa ta wzięła się
od firmy Zippo, która zasłynęła ich
produkcją. Zapalniczki takie uzyskują
płomień w wyniku spalania benzyny
przechowywanej
w
absorbującym
materiale, a wydobywanej na zewnątrz
przy pomocy knota od razu po otwarciu
zapalniczki. Gasi się je poprzez
zamknięcie, a zapalane są przy użyciu
krzesiwa (czytaj dalej). Są to zapalniczki,
które można wielokrotnie napełniać.

Zapalniczki gazowe spalają
butan, przechowywany wewnątrz
zapalniczki w stanie skroplonym. Gaz
wydostaje się na zewnątrz zazwyczaj
dopiero po naciśnięciu specjalnego
przycisku, który otwiera zaworek
zbiornika, a ciśnienie powoduje jego
wyrzucanie
i
mieszanie
się
z powietrzem. Zapalniczkę gasi się
poprzez jego zwolnienie, które
powoduje
zamknięcie
zaworu
i odcięcie dopływu gazu. Dostępne są
zarówno zapalniczki jednorazowe jak
i takie, które można napełniać.

Zapalniczki krzesane mogą być zarówno gazowe jak
i benzynowe. Niezależnie od rodzaju paliwa na jakie
zapalniczka działa zawsze musi być element wywołujący
zapłon, który prowadzi do powstania płomienia. W przypadku
zapalniczek z krzesiwem takim elementem jest specjalne,
chropowate kółko oraz kamień. Stalowe kółko to krzesiwko,
które posiada ząbkowaną obręcz. Do obręczy dociskany jest za
pomocą sprężyny specjalny kamień. Zakręcenie takim kółkiem
powoduje ocieranie się ząbków o kamień czego efektem
końcowym są iskry. Iskry te zapalają gaz lub benzynę
w zależności od rodzaju zapalniczki. Wadą tego typu
zapalniczek jest bardzo niska odporność na wilgoć. Często
również trzeba dość sporo się namęczyć zanim wykrzesamy
z zapalniczki ogień (jest to szczególny problem w przypadku
zapalniczek gazowych). Zapalniczki krzesane były niegdyś
bardzo popularne i często wykorzystywane jako zapalniczki
reklamowe. Dziś pomimo, że są one dość tanie to ich
popularność systematycznie spada. Jedynie w zapalniczkach
benzynowych często stosuje się taki rodzaj zapłonu jako
nawiązanie do dawnej tradycji zapaliczek.

Zapalniczki piezoelektryczne to zdecydowanie najmłodszy
rodzaj zapalniczek, ale jednocześnie najpopularniejszy. Ich
obsługa jest wyjątkowo prosta, a skuteczność wskrzeszania
ognia bardzo wysoka. Zapalniczki piezoelektryczne są
wyjątkowo często wykorzystywane jako elementy kampanii
reklamowej wielu firm. Zapalniczki reklamowe są dziś
niezwykle efektywną i do tego bardzo tanią reklamą i to nie
tylko papierosów. Zapalniczki piezoelektryczne zazwyczaj
wykorzystują jako paliwo gaz czyli butan. Specjalne kryształy
lub ciekłe kryształy wytwarzają potencjał elektryczny pod
wpływem rozciągania lub ściskania. W przypadku zapalniczek
jest to zazwyczaj ściskanie. Naciskamy jeden guzik
i powodujemy powstanie wyładowania elektrycznego nad
dyszą gazową. Jednocześnie poprzez wciśnięcie guzika
otwieramy zawór z gazem, który ulatnia się na zewnątrz.
Zapalniczki piezoelektryczne są dużo bardziej odporne na
wilgoć. Wolniej zużywa się również mechanizm, który generuje
iskrę w zapalniczce. Są one tylko nieznacznie droższe od
zapalniczek krzesanych.

Gaz początkowo przepływa poprzez specjalną mosiężną dyszę,
w której strumień szybko przepływającego gazu zasysa powietrze a
dopiero potem wyrzucany (silniej niż w tradycyjnych zapalniczkach
gazowych) i zostaje za nią zapalony za pomocą iskry elektrycznej.
Odporność na wiatr wynika z tego, iż dolna część płomienia
częściowo pali się wewnątrz zapalniczki, tuż nad dyszą. Poza tym
płomień uzyskiwany jest poprzez spalanie silnego strumienia
mieszaniny gazu z powietrzem. Palącą się mieszaninę jest dużo
trudniej zgasić niż zwykły płomień. Płomień taki można bez
problemu zabarwić na odpowiedni kolor przez użycie odpowiednich
soli, które zawierają metal IV lub V grupy kationów. Wykonuje się to
poprzez umieszczenie drucika lub pierścienia (z kończykami
zwróconymi do wewnętrznej strony pierścienia)na którym znajduje
się odpowiednia sól. Drucik lub kończyki wystające z pierścienia są
tak ułożone, by po zapaleniu zapalniczki znajdowały się
w płomieniu. Po rozgrzaniu przez płomień do koloru
jasnoczerwonego zabarwiają płomień na dany kolor. Ten typ
zapalniczek również jest zasilany butanem.

Zapalniczki żarowe są doskonałe dla
wędkarzy, żeglarzy, kajakarzy i myśliwych
oraz tych, którzy pragną rozniecić ogień
w
każdych,
nawet
najbardziej
ekstremalnych warunkach pogodowych.

Zupełnie
odmiennym
rodzajem
zapalniczek
są
zapalniczki
samochodowe
dostępne
w
większości
samochodów. Są to spirale z drutu
oporowego, który rozżarza się
dzięki prądowi z samochodowej
instalacji
elektrycznej
do
temperatury
pozwalającej
na
podpalenie papierosa czy cygara.
Gniazda
zapalniczek
często
stosowane są jako źródło energii
wewnątrz samochodu (np. do
przenośnych
odkurzaczy,
ładowarek).

Osobną
grupą
są
tzw.
zapalniczki
"gabinetowe" zwykle dużo większe i cięższe,
bardziej wystawne, wykonane w wersji luksusowej.
To zazwyczaj bardzo duże, stojące zapalniczki
o przepięknych kształtach i tłoczeniach. Często są
one wykorzystywane jako zapalniczki reklamowe
i graweruje się na nich logo różnych firm.

Zwykle wykonywane jako
gazowe
ze
specjalnie
ukształtowanym
wylotem
płomienia
ułatwiającym
skierowanie go w dół do
wnętrza
zapalanej
fajki.
Zastosowanie
gazu
w niewielkim stopniu wpływa
na aromat i smak dymu
tytoniowego.

Zapalniczki do cygar
zwykle wykonywane są jako
gazowe,
wyposażone
w specjalne palniki. Posiadają
regulowaną moc płomienia,
a często wyposażone są
dodatkowo w wyrzynarki do
cygar.

Popularnie wykorzystywane przy
kuchniach gazowych, kominkach są
tzw. zapalarki o charakterystycznym
przedłużonym kształcie, dzięki którym
wygodniej jest rozniecić ogień na
palniku. Dzielone na piezoelektryczne
i płomieniowe.

Zapalniczka jest dość starym wynalazkiem jednak od
pewnego czasu produkuje się je na skalę masową. Taka
produkcja spowodowała, że ich cena jest wyjątkowo
śmieszna a więc i ich popularność stała się niesamowita.
Mało, który palacz korzysta już na co dzień ze zwykłych
zapałek. Zapalniczka okazała się wspaniałym miejscem na
reklamę. Początkowo zapalniczki reklamowe produkowane
były głównie przez producentów papierosów, czyli rzeczy
najbardziej kojarzonej z zapalniczką. Obecnie w każdym
sklepie możemy dostać jakąś zapalniczkę z reklamą danej
sieci sprzedaży, czy jakiegoś konkretnego produktu. Niestety
zapalniczki reklamowe zaczynają powoli tracić swój prestiż.
Główną tego przyczyną jest rozpoczynająca się moda na
tzw. "niepalenie", a chyba każdemu z nas zapalniczka od
razu skojarzy się z palaczem. Ta coraz gorsza renoma
zapalniczek doprowadza do zmniejszania się kampanii
reklamowych na ich powierzchniach. Powodzeniem cieszą
się jedynie klasyczne zapalniczki benzynowe. Są to często
dzieła sztuki i to za wysoką cenę. Zapalniczki tego typu są
często obiektem kolekcjonerskim. Na nich reklama
naprawdę ma sens.

Zapalniczka to zazwyczaj typowe urządzenie z małym
zbiorniczkiem na paliwo oraz korpusem, w którym krzesany jest
ogień. Wiele zapalniczek potrafi jednak zadziwić swoją
nietypowością. Są to zazwyczaj zapalniczki reklamowe, czyli takie
które promują jakiś produkt lub firmę. Zapalniczki te mogą być
naprawdę przedziwne. Spotkamy więc zapalniczki w długopisach
czy zapalniczki przypominające wyglądem pistolet z lufy, którego
wyskakuje płomień. Pomysłowość speców od reklamy jest
naprawdę niesamowita. Produkt taki musi szokować i wprowadzać
w zadziwienie jego posiadacza. Im bardziej nietypowa zapalniczka
tym reklama może być skuteczniejsza. Należy pamiętać, że
zapalniczka to nie wielki afisz reklamowy i logo danej firmy zobaczy
zazwyczaj właściwie tylko jej użytkownik i ewentualnie osoby
stojące najbliżej niego. Aby zapalniczka była więc dobrym
elementem marketingowym to musi być nietypowa i innowacyjna.
Pomysł goni pomysł i kto wie jakie zapalniczki ujrzymy w niedalekiej
przyszłości. Na pewno nie będzie nudno.

Zapalniczka z długopisem

Zapalniczka z żetonem
Zapalniczka
z kolorowym
gazem

Zapalniczka z latarką

Zapalniczka z otwieraczem

Rzadko kto się dzisiaj rozstaje
z komórką. Stąd pewnie pomysł połączenia
telefonu z zapalniczką, która przeważnie
gdzieś się gubi. SB6309 Lighter Phone wspiera
złe nawyki. Zapalniczka nie potrzebuje gazu,
jest odporna na podmuchy wiatru, można ją
używać w pomieszczeniach zamkniętych.

Elektronika i ogień nigdy nie były dobrym
połączeniem, jednak producenci gadżetów postanowili
stworzyć urządzenie łamiące ten stereotyp. Zapalniczka
z wbudowanym pendrivem o pojemności 8GB to przedmiot
oryginalny, ale także i praktyczny.
Posiada także możliwość regulowania płomienia. Połączenie
USB jest sprytnie schowane u podstawy zapalniczki, dlatego
też na pierwszy rzut oka w ogóle go nie widać

Zapalniczka to wykonany z metalu
model papierosa w skali 1:1, który do
złudzenia przypomina swój naturalny
odpowiednik. Kto by pomyślał, że we
wnętrzu tego papierosa kryje się mechanizm
zapalniczki? I to nie byle jaki, a wysokiej
klasy mechanizm zapalniczki gazowej,
działający na standardowy gaz (butan),
którego zapas można w prosty sposób
uzupełnić. Gwarantuje to dużą żywotność
gadżetu.

Zapalniczka w klamrze na pasku
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