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Ignacy Łukasiewicz i jego pomocnik Jan

Zeh, pracując w aptece,  podjęli pracę nad

destylacją ropy naftowej. 

Na przełomie na przełomie 1852 i 1853 roku

otrzymali naftę.  

Odkrycie to umożliwiło Łukasiewiczowi

stworzenie lampy naftowej w roku 1853,

którą zbudował dla niego blacharz Adam

Bratkowski. 

Ignacy Łukasiewicz - lampa naftowa



Lampa  naftowa rozświetliła wystawę apteki, w której pracował. 

Nie kopciła, co pozwalało na jej zastosowanie w pomieszczeniach zamkniętych. 

Była  o wiele bardziej wydajna od świec i dużo tańsza do oświetlenia gazowego czy olejnego.

Użycie lampy naftowej podczas nocnej operacji w szpitalu we Lwowie, pozwoliło na  szybką

popularyzację tego wynalazku.  Dzięki lampom naftowym można było oświetlić salę operacyjną.



Po opracowaniu metod wydobycia ropy Łukasiewicz założył pierwsze kopalnie ropy,
eksploatując karpackie złoża. Na swoim odkryciu dorobił się fortuny, którą przeznaczył

między innymi na cele charytatywne. 

Do rafinerii Łukasiewicza przybyli także reprezentanci firmy Johna Rockefellera –
Standard Oil Company. Wynalazca pokazał im swoje odkrycia, na których potem
Rockefeller zbudował własne imperium. Wszystko w celu popularyzacji wynalazku.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat Łukasiewicza i jego życia,
polecamy przeczytanie artykułu Ignacy Łukasiewicz – Wynalazca, Przedsiębiorca I Farmaceuta

na stronie https://wynalazca.tv/top-wynalazcow-ktorzy-zarobili-miliony-wynalazkach/



Erno Rubik był profesorem architektury Budapeszteńskiej

Akademii Sztuki Użytkowej. 

W 1974 roku chcąc pomóc studentom w zrozumieniu przestrzeni, wymyślił

kostkę, która miała to ułatwić. Jednak, jak się okazało, ułożenie kostki nie było

prostym zadaniem.  Za pierwszym razem samemu twórcy zajęło to cały miesiąc.

Erno Rubik - 
kostka do zabawy



W samej Anglii sprzedawano milion sztuk tej zabawki rocznie. 

Zapotrzebowanie rosło tak szybko, że kilka fabryk na świecie, produkujących

kostki Rubika,  nie wyrabiały z produkcją.



Bette
Nesmith Graham - wynalazek

korektora

W roku 1951 pewna sekretarka wpadła na

pomysł, aby zamiast przepisywać

całe strony niedoskonałego tekstu,

zamalowywać błędy farbą plakatową

zmieszaną z zagęszczaczem.

Pomysł okazał się trafiony.  Zdecydowana

większość osób nie widziała żadnych

poprawek.



Tak powstał pierwszy korektor, którego wynalazczyni 

Bette Nesmith Graham zarobiła na nim miliony.

Pierwsze korektory miały nazwę „mistake out”, którą potem

zmieniono na „liquid paper”. 

Bette tworzyła wybielacze w swojej kuchni. Gotowy płyn wlewała do butelek

z napisem „mistake out”. Korektory były tak przydatne, że wkrótce zaczęto ich

używać w całym biurze, a ich twórczyni stała się dystrybutorką tego płynu dla

wszystkich sekretarek w biurze.



Bette założyła własną firmę. 

Początkowo nie zarabiała dużych pieniędzy. Zainteresowanie produktem wzrosło

dopiero, kiedy o jej korektorze napisano w piśmie, poświęconym artykułom

biurowym. Dzięki ogłoszeniu Bette zebrała 500 zamówień na terenie całych

Stanów Zjednoczonych.

W roku 1976 sprzedano 25 mln korektorów, które

przyniosły jej 1,5 mln dolarów czystego zysku. W 1979 sprzedała swoją

firmę koncernowi Gilette Company za 47,5 mln dolarów wraz z prawem do

zysku ze sprzedaży wszystkich buteleczek.



Wynalazcą koca z rękawami z przodu jest

Scott Boilen, właściciel firmy Allstar

Products.

Ciekawostką jest, że podczas jednego

meczu, 40 000 ludzi siedzących na

trybunach  założyło  ten na koc na 5 minut,

bijąc w ten sposób rekord Guinnessa. 

Koc sprzedał się w ciągu pierwszego roku od

pojawienia się na rynku, w ilości 20 mln

sztuk. Kosztował niecałe 20 dolarów. 

Jego twórca zarobił na swoim wynalazku 

200 mln dolarów.

Scott Boilen - koc z rękawami



Richard James - sprężynka Slinky

W czasach premiery tego wynalazku, chciało go mieć każde dziecko. 

Na pomysł stworzenia tej popularnej zabawki wpadł przypadkowo w latach 40  

Richard James. James jako inżynier morski pracował nad ulepszeniem

mierników i w tym celu testował sprężyny spiralne.



Podczas pracy, upuścił jedną ze sprężyn, która zaczęła poruszać się 

w charakterystyczny dla siebie sposób. Tak zrodził się pomysł na niebanalną

zabawkę dla dzieci.

W 1964 roku sprężynkę zaprezentowano na targach zabawek.

Prostota produkcji oraz niska cena (od 1 do 4 dolarów), a także wielkie

zainteresowanie klientów na całym świecie sprawiły, że twórca zabawki odniósł

wielki sukces.

Tylko USA sprzedano ponad 300 mln sztuk Slinky. 

W 1998 roku żona Jamesa  sprzedała patent na sprężynkę firmie Proof Toys.
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