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Procesy innowacyjne i 
gospodarka oparta na 

wiedzy.



Zamek błyskawiczny.



Sznurowania, 
haftki, guziczki… 
czyli jak sobie 
radziliśmy zanim 
wymyślono zamek 
błyskawiczny.

• Zanim powstał zamek błyskawiczny, którego
można było używać do zapięcia butów czy
ubrań, przez całe stulecia ludzie musieli
radzić sobie w nieco inny sposób….

• Suknie, ubrania i obuwie były wiązane,
przepasane, sznurowane, zapinane na małe
guziczki, haftki i wiele innych zmyślnych
zapięć, co zazwyczaj zabierało mnóstwo
czasu…

Przewiązana w pasie suknia
Trzewiczki na guziki

bb

Sznurowany gorset



…zakładanie na siebie
kolejnych warstw było
niemal rytuałem, który
zawsze pochłaniał mnóstwo
czasu… najpierw zakładanie
warstw spodnich-halek,
trenów, gorsetów, później
kolejno warstwy wierzchnie,
koronki, wielkie treny,
falbany, kolejne spódnice,
byle dużo, byle bogato,
wszystko pieczołowicie
zasznurowane, związane…
nic dziwnego, że parę
wieków temu rozbierano się
i myto rzadko, skoro trzeba
było nosić na sobie to



Wynalezienie zamka błyskawicznego

• Jak to bywa z tego typu
innowacjami, nie od razu
powstał zamek błyskawiczny, w
formie jakiej używamy obecnie..

• Już w 1851 Elias Howe otrzymał
patent na urządzenie służące do
zamykania odzieży, jednak
sukces wynalezionej przez niego
maszyny do szycia, spowodował,
że przestał się interesować
swym wynalazkiem…



• Kilkadziesiąt lat później, w 1893 roku,
Whitcomb Judson wprowadził na
amerykański rynek „Clasp Locker”,
urządzenie bardzo podobne do
wynalazku Howe. Jednak
wynaleziony przez niego „haczykowy
zamykacz i otwieracz do butów” był
gruby, chodził zbyt ciężko i co
najgorsze, lubił się rozsuwać w
najmniej oczekiwanym momencie, a
czasami blokował w sposób
uniemożliwiający rozpięcie go,
wszystko to spowodowało, że mało
kto chciał kupować obuwie
wyposażone w ten rodzaj zapięcia…



Smutna historia powstania zamka 
błyskawicznego

Historia suwaka zaczęła się od
rodzinnej tragedii. Inżynier Gideon
Sundback, przybysz ze Szwecji,
pracował w USA w fabryce teścia, który
bezskutecznie próbował lansować
zamek błyskawiczny według pomysłu
Whitcomba Judsona opatentowanego
w 1891 r. Była to właściwie rząd haków i
pętelek, które rozpinały się przy dość
lekkim naprężeniu, nie nadawały się
więc do ubrań. Wykorzystywano je
tylko do butów i torebek.



• W roku 1911, dwa lata po
ślubie, zmarła Elvira,
ukochana żona Sundbacka.
Inżynier oszalał z rozpaczy.
Żeby nie postradać zmysłów
do reszty, poświęcił się pracy.
Przez dwa lata rysował z
maniakalną precyzją setki
projektów różnych zamków
błyskawicznych, aż wreszcie w
roku 1913 wynalazł i
opatentował to, czego
używamy do dzisiaj - serię
komplementarnych ząbków
zapinanych i rozpinanych
suwakiem.



Droga do sukcesu zamka 
błyskawicznego.

• Zasadniczo na sukces zamków błyskawicznych wpłynęło
ulepszenie ich działania, co znacznie zwiększyło komfort
użytkowania.

• Przede wszystkim Sundback zastąpił haczyki ząbkami,
ponadto powiększył liczbę mocujących elementów od
czterech na calu do dziesięciu lub jedenastu, a ich dwa
naprzeciwległe rzędy łączyły się razem przez suwak.
Inżynier wymyślił tez maszynę, która służyła do produkcji
suwaków, co umożliwiło seryjną produkcję zamków.
Jednak świat mody nadal nie wykazywał szczególnego
zainteresowania wynalazkiem, do jego upowszechnienia
przyczyniła się wojna…



Zamki błyskawiczne dla armii.
• W okresie I wojny światowej amerykańska

armia złożyła zamówienie na tysiące zamków
błyskawicznych, które doskonale sprawdziły się
w kombinezonach lotniczych i kamizelkach
ratunkowych. Dzięki temu sprytnemu zapięciu
ubrania armii stały się łatwiejsze w zakładaniu,
lżejsze, bardziej szczelne i tańsze.

• Po I wojnie zapotrzebowanie armii na zamki
drastycznie spadło, jednak odniesiony sukces
sprawił, że wynalazek stawał się coraz
popularniejszy i modny.

• W 1921 r. amerykańska firma Locktite zaczęła
obszywać nimi torby na tytoń.

• W roku 1930 firma Goodrich Company
zdecydowała się użyć tego typu zapięcia w
nowym typie kaloszy. W ten sposób
wykorzystano wówczas ok. 20 mln zamków
błyskawicznych.



• Ostateczny sukces zapięcie odniosło w połowie lat 30, kiedy
to za sprawą włoskiej projektantki mody Elsie Schiaparelli,
która zastosowała zamek w projektowanych ubraniach, stał
się on nieodłącznym elementem spódnic i spodni.

• W roku 1937, francuscy krawcy odważyli się wszyć suwak do
męskiego rozporka, w czym pismo dla mężczyzn "Esquire"
trafnie rozpoznało "możliwość krępującej wpadki". Jednak
przez następne dziesięciolecia mężczyźni woleli liczyć się z tym
ryzykiem, niż w kółko męczyć się z zapinaniem i rozpinaniem
guzików.



YKK
• Zróbmy mały eksperyment…

sprawdź proszę zamek na swoich
spodniach, bluzie czy kurtce… czy
nie znalazłeś tam przypadkiem
trzech literek YKK ??? Ja będąc
dzieckiem setki razy
zastanawiałam się, co też one
oznaczają?

• A jest to skrót od Yoshida Kogyo
Kabushikikaisha, czyli po prostu
Yoshida sp. z o.o.



YKK
• W 1934 roku Japończyk Tadao

Yoshida założył firmę
produkującą suwaki .

• Pan Yoshida był genialnym
organizatorem pracy. Swoją
firmę budował zgodnie z
buddyjską zasadą cyklu dobra,
według której nikt nie
prosperuje, jeśli nie świadczy
czegoś dobrego innym.

• Po II wojnie światowej jego
firma zalała cały świat
zamkami błyskawicznymi,
które były tańsze i lepsze niż
konkurencji. I tak zostało do
dziś.



Jak to działa??



• Budowa zamka błyskawicznego jest bardzo prosta. Zamek
składa się z umieszczonych na taśmach dwóch rzędów
ząbków, między którymi znajdują się przerwy. Po
zaciągnięciu suwaka ząbki jednego rzędu trafiają w szpary
między ząbkami drugiego rzędu. Dzieje się tak dlatego, że
suwak jest u podstawy nieco węższy, więc podczas
przesuwania go w jedną stronę przybliża ku sobie ząbki.
Gdy natomiast przesuwamy go w drugą stronę, trójkątny
klin rozłącza je i odpycha od siebie. Bez suwaka
praktycznie nie da się ich połączyć i rozdzielić. Aby
sprawnie funkcjonował, u góry i u dołu znajdują się
elementy blokujące, które uniemożliwiają wypadanie
suwaka (taki jest w rozporkach).

• Istnieją także zamki rozdzielne, w których jeden rząd
ząbków można wysunąć z dolnego elementu blokującego
(tak jak w kurtkach).



Budowa zamka błyskawicznego.

1.  Górne elementy 
blokujące suwak 

2.  Rozdzielacz suwaka 
3.  Ząbki 
4.  Suwak 
5.  Taśma z ząbkami 
6.  Dolny element 

blokujący suwak



Rodzaje zamka błyskawicznego
• Zamek spiralny-stanowi obecnie większość

sprzedaży zamków na całym świecie. Jest to
zamek, który ma łańcuch spinający, wykonany z
żyłki tworzywowej lub drutu metalowego, trwale
osadzony na taśmach, ukształtowany w formie
spirali (linii śrubowej) o powtarzalnie
formowanych zwojach.

• Niewidzialne (kryte zamki błyskawiczne)- zęby
zamka schowane są za taśmą, kolor taśmy jest
idealnie dopasowany do odzieży i wszywany w
specjalny sposób, dzięki czemu widać jedynie
suwak. Ten typ zamka jest powszechnie stosowany
w spódniczkach i sukienkach.



• Zamki metalowe- obecnie najczęściej
spotykane w dżinsach. Zęby zamka nie są
spiralne, ale pojedyncze, ukształtowane
kawałki metalu, ustawione na taśmie w
równych odstępach. Metalowe zamki
wykonuje się z mosiądzu, aluminium i
niklu. Tego typu zamki wykorzystywane są
w odzieży dżinsowej lub roboczej, gdzie
wymagana jest wysoka wytrzymałość.

• Zamek kostkowy- zęby zamka wykonane
są z tworzywa sztucznego, mechanizm taki
sam jak w zamkach metalowych.
Wykonywane są głownie z poliacetalu lub
polietylenu. Mogą być wykonane w
dowolnym kolorze w jakim jest tworzywo
sztuczne.



• Zamek zamknięty- jest zamknięty na obu 
końcach, najczęściej stosowany w bagażach.

• Zamek nierozdzielny

• Zamek rozdzielny

• Dwusuwakowy rozbieżny rozdzielny



• Dwusuwakowy zbieżny nierozdzielny

• Dwusuwakowy rozbieżny nierozdzielny

• Pętlowy

• Rozdzielny szybkiego otwierania



Hermetyczne zamki błyskawiczne
• Zamki hermetyczne po raz pierwszy zostały opracowane

przez NASA do wytwarzania kombinezonów stosowanych
na bardzo dużych wysokościach a później w skafandrach
kosmicznych. Budowa zamka pozwalała utrzymać ciśnienie
w próżni.

• Zamek hermetyczny zbudowany jest podobnie jak
standardowy zamek, tyle, że każdy ząb owinięty jest tkaniną
wzmocnioną folią polietylenową. Taka podwójnie pokryta
powierzchnia jest dobra do utrzymania zarówno próżni jak i
ciśnienia jednak ciężko się je otwiera i zamyka.



Wodoszczelne zamki błyskawiczne

• Stosowane są najczęściej w kostiumach służących do
nurkowania lub kostiumach np. z neopranu do uprawiania
różnych sportów wodnych np. surfingu.

• W konstrukcji jest podobny to standardowego zębatego
zamka plus tworzywo sztuczne do uszczelnienia.

• Zamek powszechnie jest instalowany w tylnej części ciała,
ewentualnie ukośnie z przodu lub boku tułowia



Testujemy wytrzymałość !
• Zanim dany typ zamka zostanie wypuszczony na rynek, producent

prowadzi gruntowne testy wytrzymałościowe zamka
błyskawicznego, niemal z każdej strony i pod każdym kątem.

• Badanie zamka na rozerwanie poprzeczne w strefie łańcucha
spinającego (na odcinku 2.5 cm)-badanie to określa ogólną
wytrzymałość zamka. Zamknięty zamek błyskawiczny wkłada
się w szczęki pomiarowe, które następnie ciągną taśmę z
jednakową prędkością w kierunku prostopadłym do łańcucha
spinającego, jak pokazano na rysunku.



• Badanie osadzenia końcówek-po zamocowaniu dolnej części
zamkniętego zamka suwak przesuwany jest do końcówek, a
następnie mocno ciągnięty, jak pokazano na rysunku.

• Badanie zamka na rozerwanie w strefie łącznika stałego-
zamek powinien znajdować się w stanie otwartym, a suwak
przylegać do łącznika stałego. Badanie polega na mierzeniu
wytrzymałości łącznika stałego i cząstek znajdujących się w
suwaku.



• Badanie zamka na rozerwanie w strefie łącznika- ostatnie
cząstki zamka wkładane są do rozrywarki w taki sposób, by
znajdowały się w jednej linii z brzegiem szczęk, jak pokazano
na rysunku poniżej

• Badanie blokady suwaka- zamek musi być częściowo otwarty
a suwak zablokowany. Pojedyncze części taśmy są odciągane
w przeciwne strony. W ten sposób bada się siłę blokady
suwaka i opór cząstek znajdujących się w suwaku.



• Badanie ogólnej wytrzymałości suwaka- badanie ma
na celu sprawdzenie wytrzymałości gotowego
suwaka, kiedy na uchwyt i dolną część suwaka działa
siła. Badania można także przeprowadzać przy
uchwycie ustawionym pod kątem 45°.



Błyskawiczny zamek = błyskawicznie 
łatwo

• Wynalezienie tego rodzaju zapięcia i wprowadzenie do
powszechnego użytku było niemal rewolucyjne. Czas potrzebny do
ubrania się został ograniczony do minimum, co w dzisiejszych, coraz
bardziej zabieganych czasach, jest na wagę złota.

• Zamek błyskawiczny jest z pozoru tak błahym przedmiotem, że nie
zwracamy na niego uwagi w naszym codziennym życiu… po prostu
jest. Ale gdybyśmy sobie mieli wyobrazić codzienność bez niego???
Dla mnie niemożliwe!

• To zmyślne urządzonko jest tak łatwe w obsłudze, że nawet małym
dzieciom ułatwia samodzielne ubieranie się, nie mówiąc już o tym
jak bardzo nam samym usprawnia tę codzienną czynność.



Wykorzystanie zamka w życiu codziennym



• Przez kilkadziesiąt lat zamek błyskawiczny istniał jako
funkcjonalny element ubrania, często wszywany tak, by
nawet nie było go widać..

• Jednak obecnie panuje moda na wszędzie widoczny, czy
wręcz eksponowany zamek błyskawiczny.

• Zapięcie jako element dekoracyjny pojawia się wszędzie,
ląduje na torebkach, butach… i dekoltach jako biżuteria !



Zamek błyskawiczny-stylowy i 
pożądany dodatek !!

• Obecna moda uczyniła z
zamka błyskawicznego
nieodłączny elementem
garderoby i to nie tylko
jako funkcjonalne
zapięcie, ale przede
wszystkim jako modnie i
stylowo wyglądający
dodatek przy butach czy
choćby torebkach…



• Niektórzy poszli nawet o krok dalej i stworzyli z samego
tylko zamka samodzielnie funkcjonującą garderobę czy
nawet…. biżuterię !!!!



Zamek błyskawiczny jako element 
ozdobny garderoby i obuwia.



Naszyjniki, kolie, bransoletki i broszki 
stworzone jedynie z zamków 

błyskawicznych !



Zamek błyskawiczny i sztuka??
• TAK!!! Zamek błyskawiczny

stał się na tyle znanym,
rozpoznawalny i
uniwersalnym motywem,
że na stałe wpisał się jako
element kultury i sztuki,
wykorzystywany nie tylko
we wspomnianej
wcześniej biżuterii ale
również np. w grafice
komputerowej czy nawet
jako element ozdobny
ogrodu !!!



Grafika komputerowa-zamek 
błyskawiczny jako motyw przewodni.



Ciekawych grafik ciąg dalszy…



Ziplock bag
• Ziplock bag (woreczki strunowe)- są to woreczki foliowe zapinane 

na charakterystyczne zapięcie strunowe, które stanowi bardzo 
uproszczoną wersję zamka błyskawicznego.

• Zamiast ząbków mamy dwie szyny, które są zamykane suwakiem, 
bądź ręcznie.

• Torebki takie nie są u nas szczególnie popularne, jednak w Stanach 
Zjednoczonych niemal całkowicie wyparły tradycyjne foliowe 
woreczki bez zapięcia.

• Ziplock bag jest dużo bardziej funkcjonalna niż tradycyjny worek, 
głównie ze względu na możliwość wielorazowego wykorzystania i 
bardzo szczelnego zamknięcia.

• Wykorzystywane są głównie do przechowywania żywności, czasami, 
do przygotowywania posiłków w kuchence mikrofalowej, jednak 
muszą być wówczas wykonane ze specjalnego tworzywa, które nie 
ulega rozkładowi na szkodliwe substancje.



Wykorzystanie torebki typu ziplock



Ciekawostka!

Aferę Clinton - Lewinsky 
potocznie nazywano w 
USA "zippergate" 
(zipper - suwak). Może 
niektórym przydałoby 
się obowiązkowe 
noszenie spodni z 
guzikami, żeby między 
jednym guzikiem a 
drugim zdążyli się 
chwilę zastanowić?



UWAGA !!!!!!

Zamek błyskawiczny bywa niebezpieczny !! ;)
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