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HISTORIA ROZWOJU MASZYN ELEKTRYCZNYCH  

 

HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF ELECTRICAL MACHINES 

 
Streszczenie: Początek i rozwój maszyn elektrycznych jest związany z odkryciem zjawisk i praw elektrotech-
niki. Historia rozwoju elektrotechniki jest dobrze znana i ma obszerną literaturę. Elektrotechnika jako nauka 
wywodzi się z fizyki, mechaniki i chemii.   Kolejne odkrycia i wynalazki elektrotechniczne były inspiracją dla 
konstrukcji pierwszych silników elektrycznych prądu stałego. Inżynierów podejmujących próby budowy silni-
ków wirujących było wielu, lecz pierwszy wirujący silnik komutatorowy zrobił M. Jakobi w roku 1834. Pole 
wirujące odkryli, prawie równocześnie, G. Ferraris i N. Tesla w roku 1885 i oni pierwsi zbudowali silniki 
dwufazowe. Ich odkrycie zapoczątkowało budowę maszyn elektrycznych prądu przemiennego. Prądnice i sil-
niki   trójfazowe wynalazł M. Doliwo-Dobrowolski i on jest uważany za twórcę systemu trójfazowego. Do 
końca XIX wieku konstrukcja maszyn elektrycznych prądu stałego i prądu zmiennego została ukształtowana. 
W wieku XX opracowano algorytmy obliczeń elektromagnetycznych obwodu magnetycznego i uzwojeń, które 
umożliwiły ich optymalizację. Najważniejsze prace w tej tematyce zrealizował R Richter. W XX wieku do-
skonalono także konstrukcję i technologię wykonania, przy wykorzystaniu osiągnięć inżynierii materiałowej  
w tematyce: blach ferromagnetycznych, magnesów trwałych i materiałów izolacyjnych. 
 

Abstract: Beginning and the development of electrical machines is associated with the discovery of the 
phenomena and laws of electrical engineering. The history of the development of electrical engineering is well 
known and has an extensive literature. Electrical engineering as a science derived itself from physics, 
mechanics and chemistry. Subsequent electrical discoveries and inventions were the inspiration for the 
construction of the first electric DC motors. There were many engineers who attempted to build rotating 
engines, but the first rotating commutator motor built M. Jakobi in 1834. Rotating field discovered almost 
simultaneously, G. Ferraris and N. Tesla in 1885 and they first built a two-phase motors. Their discovery 
marked the beginning of construction of electric machines of alternating current. The three-phase AC 
generators and motors invented M. Doliwo-Dobrowolski and he is considered the creator of the three-phase 
system. By the end of the nineteenth century the design of electrical machines both DC and AC has been 
shaped. In the twentieth century algorithms have been developed for the electromagnetic calculation of 
magnetic circuits and windings, which enabled them to be optimized. The most important work in this subject 
completed R Richter. In the twentieth century, the construction and the implementation technology have been 
perfected, using the achievements of materials science in: ferromagnetic metal, permanent magnets and 
insulating materials.            
 

Słowa kluczowe: rozwój magnetyzmu i elektryczności, twórcy elektrotechniki i maszyn elektrycznych, rozwój 
teorii maszyn elektrycznych, przemysł maszyn elektrycznych w Polsce 
Keywords: development of magnetism and of electricity, the Creators of electrical engineering and of 
electrical machines, the development of the theory of electrical machinery, electrical machinery in Poland 
 
Wstęp 

Rozwój elektromechanicznych przetworników 
energii jest związany z odkryciem zjawisk  
i praw elektrotechniki. Historia rozwoju 
elektrotechniki jest dobrze znana i ma obszerną 
literaturę, a przykładem są publikacje [1, 59, 
60, 61]. Elektrotechnika jako nauka wywodzi 
się z fizyki, mechaniki i chemii. Wydzielenie 
się elektrotechniki jako samodzielnej nauki do-
konało się w drugiej połowie XIX wieku. Wy-
nalazki obejmujące przekazywanie informacji 
na odległość (telegraf, a później radio) oraz 
przetworniki elektromechaniczne były inspira-
cją zarówno do rozwoju teorii elektrotechnik  

 
 

jak i nowych ciągle doskonalonych rozwiązań 
konstrukcyjnych przetworników elektromecha-
nicznych, telegrafów, telefonów i radia. Prze-
twornikami elektromechanicznymi są zarówno 
prądnice i silniki, jak i mikrofony i głośniki. 
Wynalazki  z tematyki przetworników elektro-
mechanicznych  były inspiracją dla powstawa-
nia i rozwoju innych rodzajów urządzeń elek-
trycznych. Dobrym przykładem jest radio, za 
twórcą którego początkowo uważano Gu-
glielmo Marconiego (1874-1937), włoskiego 
fizyka i konstruktora, laureata Nagrody Nobla  
z dziedziny fizyki, w roku 1909, za wkład  
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w rozwój telegrafii bezprzewodowej. Jednak 
bezprzewodowe nadawanie i odbieranie sygna-
łów  przez   Marconiego,  za  pomocą  oscylacji  
elektromagnetycznych, było wcześniej znane  
(1893 r.) z patentów i eksperymentów Nikoli 
Tesli. Nikola Tesla wpisał się jako pionier 
elektrotechniki przede wszystkim w tematyce 
wirującego pola magnetycznego i przetworni-
ków elektromechanicznych prądu przemien-
nego. W 1896, gdy Marconi składał pierwszy 
swój wniosek patentowy, Nikola Tesla posiadał 
już osiem patentów na generację fal wysokiej 
częstotliwości do celów transmisji. Procesy są-
dowe dotyczące unieważnienia patentów Mar-
coniego ciągnęły się do roku 1943, kiedy Sąd 
Najwyższy Stanów Zjednoczonych wydał pra-
womocny wyrok orzekający, że patenty Marco-
niego naruszają nie tylko patenty Tesli,  
w tym patent 645576, uważany obecnie za 
pierwszy patent „radiowy”, ale również innych 
wynalazców: Johna Stone, (patent 714756)  
i Olivera Lodge, (patent 609154). [2].  
Rozwój elektrotechniki, w początkowym pio-
nierskim okresie, to jest w XIX wieku, jest toż-
samy z rozwojem przetworników elektromecha-
nicznych. Przypomnijmy genialnych twórców  
i najważniejsze daty tego rozwoju.  

Początkowy okres badań magnetyzmu  

i elektryczności 

Maszyny elektryczne należą do zbioru prze-
tworników elektromechanicznych i charaktery-
zują się tym, że  łączą w sobie pole magne-
tyczne i prąd elektryczny. Zjawisko elektrosta-
tyki znali już starożytni Grecy. Tales z Miletu 
opisał zjawisko, że potarty bursztyn (gr. elek-
tron) kawałkiem futra przyciąga skrawki róż-
nych materiałów, lecz szybko traci własność 
przyciągania. Zjawisko magnetyzmu także było 
znane w starożytności. Pierwotnie nazwą ma-
gnes określano rudy żelaza (magnetyt i piryt), 
które przyciągają kawałki żelaza lub inne ma-
gnesy. Magnesy początkowo używano w kom-
pasach. Najdawniejsze urządzenie tego typu zo-
stało skonstruowane w starożytnych Chinach. 
W nawigacji morskiej kompasy zaczęto stoso-
wać już w XII wieku. Dopiero William Gilbert 
(1544-1603), angielski fizyk i lekarz jako 
pierwszy przeprowadził szczegółowe badania 
magnetyzmu. Odkrył zjawisko magnetyzmu 
ziemskiego i natężenie pola  magnetycznego. 
Badał także elektryzowanie się ciał na skutek 
tarcia. Wykazał, że oprócz bursztynu można 
naelektryzować także inne materiały. Gilbert 

wprowadził do języka angielskiego nowe ter-
miny, takie jak biegun magnetyczny, siła ma-
gnetyczna czy przyciąganie magnetyczne. Jako 
pierwszy spopularyzował termin „elektrycz-
ność”.  W 1600 r. opublikował, w języku łaciń-
skim, dzieło „O magnesie i ciałach magnetycz-
nych oraz o wielkim magnesie Ziemi” [3]. 
Opisał w nim wiele doświadczeń z modelem 
Ziemi, z których wywnioskował, że Ziemia jest 
magnesem i dlatego igła kompasu wskazuje 
północ. Dziełem tym wszedł do historii jako 
twórca nowożytnej nauki o magnetyzmie.  
Poważne badania elektryczności zaczęto pro-
wadzić dopiero w XVII i XVIII wieku. W 1651 
roku Otto von Guericke (1602-1686) niemiecki 
fizyk i inżynier, wykorzystując zjawisko elek-
tryzowania się ciał, zbudował pierwszą ma-
szynę elektrostatyczną [4]. Robert Boyle,  
w 1675 r. zauważył, że oddziaływania elektro-
statyczne przenikają próżnię. W roku 1729 Ste-
phen Grey podzielił materiały na przewodniki  
i izolatory. W 1745 r. zbudowano kondensator - 
butelkę lejdejską. Wkrótce badania nad elektro-
statyką doprowadziły do pojęcia prądu elek-
trycznego. Spostrzeżono, że zjawisku elektry-
zowania się ciał towarzyszy pojawianie się 
iskier, co nasunęło hipotezę o elektrycznym po-
chodzeniu piorunów, którą udowodnił doświad-
czalnie w 1752 r. Beniamin Franklin. Charles 
Augustin de Coulomb (1736-1806) fizyk fran-
cuski, od 1773 prowadził badania: magnety-
zmu, teorii maszyn prostych i elektrostatyki. Od 
1781 członek francuskiej Akademii Nauk.  
W 1785 na podstawie wielu precyzyjnych 
eksperymentów, przeprowadzonych za pomocą 
wagi skręceń sformułował prawo nazwane od 
jego nazwiska prawem Coulomba [5], będące 
podstawowym prawem elektrostatyki (Siła wza-
jemnego oddziaływania dwóch punktowych ła-
dunków elektrycznych jest wprost proporcjo-
nalna do iloczynu tych ładunków i odwrotnie 
proporcjonalna do kwadratu odległości między 
nimi). Rozwinął teorię elektryzowania po-
wierzchniowego przewodników [6]. W 1786 
odkrył zjawisko ekranowania elektrycznego,  
a w 1789 wprowadził pojęcie momentu magne-
tycznego [7]. W 1775 roku eksperymenty na-
ukowe Alessandro Volty (1745-1827) wło-
skiego fizyka i chemika, doprowadziły do wy-
nalezienia urządzenia wytwarzającego sta-
tyczny ładunek elektryczny – maszynę elektro-
statyczną. W roku 1781 Volta skonstruował 
elektroskop, umożliwiający pomiary elektrycz-
ności. W 1782 skonstruował kondensator.  
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W 1800 wynalazł ogniwo galwaniczne tzw. stos 
Volty poprzez zanurzenie płytek miedzi i cynku 
w wodnym roztworze kwasu siarkowego,  
a w 1801 zaprezentował go Napoleonowi Bo-
naparte. Zafascynowany cesarz uczynił go hra-
bią, senatorem Królestwa Włoch, odznaczył go 
specjalnym medalem i wyznaczył mu bardzo 
wysoką stałą pensję. Prócz tego Volta otrzymał 
także Legię Honorową. W roku 1779 Alessan-
dro Volta został profesorem fizyki na uniwer-
sytecie w Pawii. Zajmował to stanowisko przez 
25 lat. [8]. Jednak dopiero w XIX wieku bada-
nia w tym temacie zaczęły przyspieszać.  

Twórcy elektrotechniki i maszyn elektry-

cznych 

Badania elektryczności prowadzone w wieku 
XIX przyniosły epokowe odkrycia, udało się 
ustalić i opisać najważniejsze prawa rządzące 
elektrycznością. Autorów najważniejszych od-
kryć, które zdeterminowały obecną konstrukcję 
maszyn elektrycznych i transformatorów, 
przedstawimy w kolejności. Pierwszym był 
Hans Christian Oersted (1777-1851), duński fi-
zyk i chemik, który odkrył zjawisko elektroma-
gnetyzmu. W 1820 roku w prostym ekspery-
mencie pokazał, że igła kompasu odchyla się 
pod wpływem prądu w przewodzie i tym sa-
mym odkrył zjawisko oddziaływania między 
elektrycznością i magnetyzmem. [9]. Doświad-
czenie Oersteda wykorzystał Marie Amper 
(1775-1836) francuski fizyk i matematyk. Am-
per opracował teorię zjawiska łączącego prąd 
elektryczny z magnetyzmem. Postawił tezę, że 
prąd płynący przez cewkę złożoną z nawinię-
tych na walcu zwojów z drutu miedzianego 
wykazuje takie same właściwości jak magnes 
stały. Zbudował taką cewkę i na drodze do-
świadczalnej potwierdził postawioną tezę. Opi-
sał matematycznie ilościowe zależności pomię-
dzy zjawiskami elektrycznymi i magnetycz-
nymi i sformułował tzw. prawo Ampera, że 
„całka liniowa wektora natężenia pola magne-
tycznego liczona po krzywej zamkniętej jest 
proporcjonalna do wypadkowego prądu otoczo-
nego tą krzywą”. Prawo to wynika z matema-
tycznego twierdzenia Stokesa (1817-1903) - 
„Cyrkulacja pola wektorowego po zamkniętym 
i zorientowanym konturze gładkim jest równa 
strumieniowi rotacji pola przez dowolną po-
wierzchnię ograniczoną tym konturem”. Twier-
dzenie to odgrywa ważną rolę w teorii pól:  
w mechanice płynów, równaniach Maxwella  
i wielu innych. Amper zaproponował podział 

nauki o elektryczności na dwa działy: elektro-
statykę i elektrodynamikę, podział ten utrzy-
muje się do dnia dzisiejszego. Sformułował 
podstawy teoretyczne elektrodynamiki. Naj-
ważniejsza praca Ampèra o elektryczności  
i magnetyzmie, zwieńczająca jego dokonania w 
tej dziedzinie, została opublikowana w r. 1826 
pt. „Traktat o matematycznej teorii zjawisk 
elektrodynamicznych opartej wyłącznie na eks-
perymentach” [10]. W 1879 Maxwell pisząc  
o tym dziele nazwał Ampera Newtonem elek-
tryki, a pracę scharakteryzował jako najbłysko-
tliwsze osiągnięcie nauki, gdyż z podanych 
formuł można wywieść wszystkie zjawiska 
elektrodynamiki. Amper jest uważany za 
twórcę podstaw współczesnej elektrodynamiki 
[11]. Dzień 10-ty czerwca (rocznica śmierci 
Ampera) jest uznany jako święto elektryków. 
Niezależnie od Oersteda, angielski fizyk i che-
mik, Michael Faraday (1791-1867), w 1821 r., 
zaobserwował ruch przewodników z prądem 
znajdujących się w polu magnetycznym. Wyko-
rzystując to zjawisko Faraday zbudował proto-
typ przetwornika elektromechanicznego.  
W roku 1831 M. Faraday odkrył prawo indukcji 
elektromagnetycznej i z tego tytułu w elektro-
technice uważany jest za ojca teorii pola elek-
tromagnetycznego - rys.1. Prawo Faradaya ma 
podstawowe znaczenie w teorii elektromagne-
tyzmu. Indukcja elektromagnetyczna jest wyko-
rzystana do wytwarzania prądu elektrycznego, 
co zademonstrował sam Faraday budując 
pierwszą prądnicę  unipolarną. [12]. 

 
Rys. 1. Demonstracja indukcji elektromagne-
tycznej przez Faradaya (https://en.wikipe-
dia.org/wiki/Michael_Faraday) 
 

Charles Wheatstone (1802-1875), naukowiec  
i wynalazca angielski: w tym harmonijki, 
stereoskopu (urządzenia do wyświetlania obra-
zów trójwymiarowych), cyfry Playfair (techniki 

111



Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe Nr 4/2016 (112) 

szyfrowania) i innych. Jednak najbardziej znany 
jest  jego wkład w rozwój telegrafii i mostka  do 
pomiaru   rezystancji  tzw. mostka Wheatsto-
ne'a, wymyślonego przez Samuela Hunter Chri-
stie (1784-1865) brytyjskiego naukowca  
i matematyka. Wheatstone pierwszy dokonał 
pomiaru prędkości prądu elektrycznego  
w przewodzie. W 1868 roku otrzymał tytuł 
szlachecki [13]. William Fothergill Cooke 
(1806 - 1879) wynalazca angielskim, wspólnie 
z  Wheatstone'a wynaleźli telegraf elektryczny, 
który opatentowali w 1837 roku, a wraz z Joh-
nem Lewis Ricardo (1812-1862) w 1846 zało-
żyli Electric Telegraph Company, pierwszą na 
świecie firmę telegraficzną. Za swoje wynalazki 
Wheatstone został uhonorowany tytułem szla-
checkim [14].Wynaleziony przez Wheatstone’a 
i Cook’a, dla potrzeb telegrafu, komutator zna-
lazł zastosowanie w maszynach elektrycznych 
prądu stałego. Duży wkład w rozwój teorii 
elektrotechniki ma James Clerk Maxwell 
(1831- 1879) , szkocki fizyk i matematyk.  
Clerk Maxwell udowodnił, że elektryczność  
i magnetyzm tworzą jedno zjawisko, elektroma-
gnetyzm. W roku 1861 wprowadził cztery pod-
stawowe równania elektrodynamiki wiążące 
wzajemne zależności pola elektrycznego i pola 
magnetycznego, zwane od jego nazwiska rów-
naniami Maxwella. Wykazał, że pole elektro-
magnetyczne ma postać fali i rozchodzi się  
w próżni z prędkością światła, wysnuł  wnio-
sek, że światło jest także falą elektromagne-
tyczną.  
Odkrycia elektromagnetyzmu, elektrodynamiki 
i komutatora zapoczątkowało rozwój elektro-
mechanicznych przetworników energii. Fizyk  
i elektrotechnik Moritz Jacobi (1801-1874), 
urodził się w Poczdamie, lecz od 1837 r. miesz-
kał i pracował w Petersburgu. Jacobi zbudował 
pierwszy komutatorowy silnik elektryczny 
prądu stałego zasilany z baterii elektrycznej - 
rys.2. W listopadzie 1834 r. Jacobi wysłał ra-
port na temat tego silnika do Akademii Nauk  
w Paryżu, a latem 1835 r. publikuje szczegó-
łowe memorandum naukowe, które było pod-
stawą do nadania mu tytułu doktora honoris 
causa na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu 
w Królewcu. W 1843 roku zbudował linię tele-
graficzną Petersburg-Carskie Sioło. Konstru-
ował kable energetyczne, ogniwa elektryczne, 
aparaty telegraficzne. Stworzył podstawy 
galwanotechniki. Był członkiem Petersburskiej 
Akademii Nauk. Jacobi jest pierwszym, który 
zbudował wirujący silnik elektryczny. [15].   

 

 

Rys. 2. Odwzorowany model pierwszego silnika 
elektryczny Jacobiego (https://www.eti.kit.edu/ 
english/1382.php) 

Thomas Davenport (1802-1851) inżynier i kon-
struktor amerykański, w roku 1834 zbudował 
pierwszy w USA mały silnik prądu stałego  
i użył go do napędu kolejki elektrycznej – za-
bawki, poruszającej się po kolistym torze. 
Otrzymał na niego patent w 1837 r. Swoich 
konstrukcji używał też do napędu wiertarki  
i tokarki do drewna, a silnika elektrycznego 
większej mocy do napędu rotacyjnej prasy dru-
karskiej.[16].  
Silniki Jakobiego i Davenporta to początek 
rozwoju maszyn elektrycznych, dalej rozwój 
maszyn elektrycznych przyspiesza. Ernst Wer-
ner Siemens (1816-1892), niemiecki wynalazca 
i przemysłowiec, założył firmę elektryczną  
i telekomunikacyjną SIEMENS. W 1966 Wer-
ner Siemens wynalazł prądnicę samowzbudną 
prądu stałego. Pierwszy zbudował lokomotywę 
elektryczną, a w 1881 r. zademonstrował  
w Berlinie pierwszy tramwaj elektryczny. Na 
jego cześć jednostkę przewodnictwa elektrycz-
nego w układzie SI nazwano Siemens. [17].  
W 1867 r. włoski fizyk Antonio Pacinotti 
(1841-1912) wykazał, że maszyna prądu stałego 
może pracować jako silnik i jako prądnica (za-
sada odwracalności). [18].  
Zénobe Théophile Gramme (1826-1901), bel-
gijski elektrotechnik, w roku 1970 opracował 
uzwojenie pierścieniowe, które równocześnie 
jest komutatorem i na tej bazie zbudował prąd-
nicę prądu stałego, zwaną od jego nazwiska 
prądnicą Gramme'a – rys.3. Rozwiązanie kon-
strukcji Gramma stanowiło znaczący postęp  
w konstrukcji maszyny prądu stałego. [19].  
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Rys. 3.  Maszyna prądu stałego  z uzwojeniem 
Gramma [58] 
 

Wszystkie dotychczasowe maszyny miały lity 
wirujący rdzeń twornika, który silnie nagrzewał 
się. Friedrich Hefner-Alteneck (1845-1904) 
niemiecki inżynier i jeden z najbliższych 
współpracowników  Wernera Siemensa, praco-
wał w fabryce aparatów elektrycznych Siemens 
& Halske w Berlinie.  Hefner-Alteneck unieru-
chomił rdzeń twornika, a uzwojenie twornika 
bezrdzeniowe w formie puszki umieścił  
w szczelinie. Jemu także przypisuje się wynale-
zienie twornika bębnowego w roku 1872.   
W 1896 roku, za swoje dokonania, został człon-
kiem Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk 
[20]. Dalszą konstrukcję uzwojenia udoskonalił 
Weston [58]. W roku 1882 wykonał twornik  
z uzwojeniem dwuwarstwowym. Uzwojenia 
tego rodzaju są stosowane do dziś. Francuski 
fizyk Gaston Plante (1834-1889), w roku 1859 
wynalazł akumulator ołowiowy. Wynalazek ten 
okazał się tak doskonały, że ten typ akumula-
tora jest powszechnie stosowany po dzień dzi-
siejszy jako statyczny zasobnik energii [21]. 
Thomas Alva Edison (1847-1931), samouk, 
wynalazca i przedsiębiorca amerykański. 
Liczba patentów, które uzyskał on i jego labo-
ratoria  jest imponująca:   w USA 1093 i w in-
nych krajach 1239, które w większości były 
powtórkami patentów amerykańskich. Bardziej 
znane patenty to: żarówka elektryczna (1879), 
udoskonalenie telefonu Bella przy użyciu cewki 
indukcyjnej i mikrofonu węglowego, wynale-
zienie fonografu (1877), odkrycie emisji ter-
moelektronowej (1883), budowa akumulatora 

zasadowego niklowo-żelazowego (1904). Zor-
ganizował w Menlo Park pierwszy na świecie 
instytut badań naukowo-technicznych. W latach 
1881–1882 zbudował w Nowym Jorku pierw-
szą na świecie elektrownię publicznego użytku.  
W 1880 roku zbudował twornik z blachy fer-
romagnetycznej (rys.4). Zbudował mikrosilnik 
o wymiarach 2,5 cm na 4 cm, który osiągał 
około 4 tysięcy obr/min. i zastosował go do na-
pędzania drgającej igły w obsadce. Igła robiła  
w matrycy otworki układające się w kontury 
liter. Było to elektryczne pióro do sporządzania 
kropkowanych matryc powielaczowych. Wy-
produkowano około 60 tys. takich piór. Dopiero 
wynalezienie maszyny do pisania wyelimino-
wało z użytku te pióra. W latach 1891–1900 
Edison pracował nad udoskonaleniem magne-
tycznej metody wzbogacania rud żelaza. Był 
właścicielem wielu przedsiębiorstw w Ameryce 
Północnej i Europie. Założył prestiżowe czaso-
pismo naukowe Science (1880). W roku 1927 
został członkiem Narodowej Akademii Nauk  
w Waszyngtonie. [22]. W roku 1884 Menges 
zastosował w maszynie prądu stałego bieguny 
komutacyjne i uzwojenie kompensacyjne [58]. 
Konstrukcję maszyn prądu stałego udoskonalił 
M. Doliwo Dobrowolski (rys.5). Maszyny 
prądu stałego według tego rozwiązania są pro-
dukowane do dnia dzisiejszego. 
Rok 1885 jest początkiem rozwoju maszyn 
elektrycznych prądu zmiennego i systemów 
elektroenergetycznych prądu zmiennego.  
W tym roku Galilea Ferraris i dwa tygodnie 
później (niezależnie od Ferrarisa) Nikola Tesla 
patentują wytwarzanie wirującego pola magne-
tycznego przez uzwojenie dwufazowe. 

 
Rys. 4. Maszyna prądu stałego Edisona [58] 
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Rys. 5. Maszyn prądu stałego według rozwiąza-
nia M. Doliwo Dobrowolskiego (współczesna): 
1 i 8- jarzmo twornika z uzwojeniem ułożonym  
w żłobkach, 2 - jarzmo stojana, 3 i 6 - bieguny 
główne i uzwojenie wzbudzenia,  4 – nabiegun-
niki, 5 i 7 – bieguny komutacyjne i ich uzwoje-
nie, 9 - komutator, 10 - szczotki 
 
Galilea Ferraris (1847-1897), włoski  fizyk, in-
żynier i elektrotechnik, prowadził badania doty-
czące teorii oraz zastosowania prądu przemien-
nego, a także optyki geometrycznej. W roku 
1885 odkrył zjawisko wirowania pola magne-
tycznego wytwarzanego przez prąd zmienny, 
opatentował i zbudował 2-fazowy silnik asyn-
chroniczny, który został zaprezentowany na 
wystawie międzynarodowej w Antwerpii. W la-
tach 1886-1887 zorganizował pierwszą we 
Włoszech inżynierską uczelnię elektrotechni-
czną. Udoskonalił konstrukcję alternatora. Był 
członkiem Akademii Nauk w Turynie. [23].  
Nikola Tesla (1856 - 1943), inżynier i wyna-
lazca pochodzenia serbskiego, jest autorem 
blisko 300 patentów, które chroniły jego 125 
wynalazki w 26 krajach, głównie rozmaitych 
urządzeń elektrycznych. W 1885 r. opatento-
wał wytwarzania magnetycznego pola wirują-
cego i silnik dwufazowy, opisane w publikacji 
[24]. Maszyna Ferralisa miała nieruchomy 
twornik i wirnik z magnesami trwałymi - rys.6.  
Tesla zbudował prądnicę dwufazową z ma-
gnesami trwałymi na stojanie i uzwojenie 
twornika na wirniku, połączone z pierścieniami 
ślizgowymi, z której zasilał silnik dwufazowy – 
rys.7. Na rys. 8 pokazano prądnicę synchro-
niczną z roku 1889 firmy Siemens Halskie  
w Berlinie, opracowaną prawdopodobnie przez 
F. Hefner-Altenecka. Wzbudzeniem są duże 
cewki na stojanie, a twornik jest na wirniku, są 
to cewki małe umieszczone w środku. Jest to 

jeden z pierwszych generatorów 
synchronicznych.  

 
Rys. 6. Maszyna dwufazowa prądu zmiennego 
Ferrarisa [1] 

 
Rys. 7. Prądnica i silnik prądu zmiennego Tesli 
[1] 
 

 
Rys. 8. Prądnica synchroniczna firmy Siemens 
Halskie - rok 1889, (zdj. B. Drak)  
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Inne najsławniejsze patenty Nikoli Tesli, oprócz 
prądnicy i silnika prądu przemiennego, to: au-
totransformator, dynamo rowerowe, radio, 
elektrownia wodna, bateria słoneczna, turbina 
talerzowa i transformator Tesli. Był twórcą 
pierwszych urządzeń sterowanych bezprzewo-
dowo falą elektromagnetyczną. Początkowo za 
twórcę radia uważano Marconiego, jednak  
w 1943 r. Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczo-
nych przyznał prawa patentowe Tesli, było to 
już po śmierci Marconiego i Tesli. W 1916 r. 
Tesla został wyróżniony Medalem Edisona za 
wybitne osiągnięcia nad prądem wielofazowym 
i za badania pól wielkiej częstotliwości [25]. 
Wykorzystując prace Ferrarisa i Tesli wielu ba-
daczy i inżynierów elektryków głównie  
w Niemczech i USA  zajmowało się prądem 
zmiennym i uzwojeniami wielofazowymi. Jed-
nak dopiero Michałowi Doliwo-Dobrowols-
kiemu udało się stworzyć system trójfazowy  
i on jest uważany za twórcę tego systemu. Mi-
chał Doliwo-Dobrowolski (1862-1919), elek-
trotechnik, elektryk, inżynier i wynalazca miał 
polskie pochodzenie. Urodził się w Gatczynie 
koło Sankt Petersburga w rodzinie mieszanej, 
ojciec – Polak, matka – Rosjanka. Rodzina 
przeniosła się do Odessy i tam ukończył szkołę 
średnią.  W 1878 roku rozpoczął studia na wy-
dziale chemicznym Instytutu Politechnicznego 
w Rydze. W wieku 19 lat został relegowany  
z uczelni w ramach antypolskich represji po za-
machu na cara Aleksandra II. Studiował dalej 
jako wolny słuchacz na uniwersytetach w Pe-
tersburgu, Odessie i Noworosyjsku. W 1883 
roku wyjechał z rodzicami do Niemiec i konty-
nuuował studia na politechnice w Darmstadt, 
najpierw na wydziale mechanicznym, a następ-
nie na nowo utworzonym wydziale elektrotech-
nicznym, który ukończył w 1884 roku. Przez 
następne trzy lata był asystentem profesora 
elektrotechniki Erasmusa Kittlera, wykładał 
metalurgię i galwanoplastykę. W 1888 roku 
zbudował trójfazową prądnicę prądu zmien-
nego. W 1889 roku skonstruował trójfazowy 
silnik indukcyjny z wirnikiem klatkowym. 
Uzyskał także kilka patentów na transformatory 
trójfazowe, przyrządy pomiarowe (np. fazo-
mierz) i komory gaśnikowe w wyłącznikach 
wysokonapięciowych. Na światowej Wystawie 
Elektrotechnicznej we Frankfurcie n. Menem 
(1891) zaprezentował wiele urządzeń pracu-
jących w systemie trójfazowym. Największe 
zainteresowanie wzbudziła opracowana przez 
niego trójfazowa linia energetyczna o długości 

175 km o napięciu 20 kV i sprawności 75%,  
z którą współpracował opracowany przez niego 
silnik trójfazowy o mocy ok. 74 kW  (najwię-
kszy wówczas na świecie). W latach 1894-1895 
pracował nad generatorami dużej mocy dla 
hydroelektrowni. Opracował założenia techni-
czne pierwszej na świecie trójfazowej elektro-
wni wodnej na Renie w Rheinfelden, zbudo-
wanej w 1895 roku. Współpracował przy proje-
ktowaniu elektrowni trójfazowych w Zabrzu  
i Chorzowie (1897). W 1908 roku został mia-
nowany dyrektorem berlińskiej fabryki apara-
tury elektrotechnicznej koncernu AEG. [26].  
Cechą ujemną silników indukcyjnych i syn-
chronicznych jest stała prędkość obrotowa. Ma-
szyny robocze w hutach (walcarki), w kopal-
niach (maszyny wyciągowe) i inne, wymagały 
napędów o zmiennej prędkości obrotowej. Aby 
zaspokoić te potrzeby prace badawcze i kon-
strukcyjne rozwijano w dwóch kierunkach:  
w zakresie napędów dużej mocy i napędów 
małej mocy. W zakresie napędów dużej mocy, 
amerykański inżynier elektryk i wynalazca 
Harry Ward Leonard (1861-1915), pracował  
w korporacji Edisona, zbudował w 1891 roku 
układ napędowy złożony z silnika prądu zmien-
nego (asynchronicznego lub synchronicznego) 
który napędzał prądnicę prądu stałego, a ta za-
silała silnik wykonawczy prądu stałego napę-
dzający maszynę roboczą. Układ ten od jego 
nazwiska został nazwany układem Warda Le-
onarda.  Układy napędowe budowane według 
tej koncepcji są użytkowane także obecnie.  
W roku 1901 niemiecki inżynier elektryk Karl 
Ilgner (1861-1921) opatentował koło zamacho-
we (zasobnik energii kinetycznej) tzw. koło Il-
gnera, które przy pikowych uderzeniach mo-
mentu obciążenia (np. przy walcowaniu rur na 
walcarce pielgrzymowej) wyrównuje moment 
obciążenia silnika walcowniczego. Prowadzono 
także prace dotyczące silników prądu zmien-
nego pracujących ze zmienną prędkością obro-
tową.  Połączono silnik asynchroniczny z ko-
mutatorem. Komutator wykorzystywano jako 
przetwornicę częstotliwości. Charakterystyczną 
maszyną jest tu przetwornica jednotwornikowa, 
która zmienia napięcie stałe na napięcie prze-
mienne lub odwrotnie, a także napięcie o czę-
stotliwości niższej na wyższą lub odwrotnie. 
Opracowano wiele rozwiązań silników jednofa-
zowych i trójfazowych. Z silników jednofazo-
wych na uwagę zasługują silniki uniwersalne do 
dzisiaj stosowane w sprzęcie AGD oraz silniki 
repulsyjne stosowane do przesuwania zwrotnic 
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kolejowych. Z trójfazowych silników komuta-
torowych prądu zmiennego najbardziej znany 
jest silnik Schragego-Richtera. Silnik ten był 
stosowany w napędach maszyn papierniczych, 
w fabrykach chemicznych, tworzyw sztucz-
nych, przemyśle drzewnym i innych.  Innym 
rodzajem silników asynchronicznych komutato-
rowych są silniki trójfazowe bocznikowe i sil-
niki trójfazowe szeregowe. Silniki komutato-
rowe prądu zmiennego, poza silnikiem uniwer-
salnym, dzisiaj już nie są stosowane. Regulacja 
prędkości obrotowej silników jest realizowana 
przez przetwornice energoelektroniczne.   

Rozwój teorii maszyn elektrycznych 

Wiek XIX można nazwać wiekiem elektrycz-
ności i rozwoju przetworników elektromecha-
nicznych. W wieku XX następuje dalszy dyna-
miczny rozwój teorii elektrotechniki, w tym 
konstrukcji i technologii maszyn elektrycznych.  
W roku 1918 Charles LeGeyt Rortescue (1876-
1936), amerykański inżynier elektryk, wprowa-
dził do teorii elektrotechniki metodę składo-
wych symetrycznych do obliczania obwodów 
wielofazowych niesymetrycznych [27]. Metoda 
składowych symetrycznych umożliwiła zastą-
pienie jednego układu o n stopniach swobody n 
układami o jednym stopniu swobody. Wymie-
niona publikacja została uznana za najważniej-
szą w tematyce elektrycznej w XX wieku [28]. 
Wkład Fortescue C. L. w rozwój elektrotechniki 
został uhonorowany  przez Instytut Franklina  
nadaniem, w 1932 roku, medalu Elliott Cresson 
Medal. Institute of Electrical and Electronics 
Engineers, upamiętnia jego wkład w rozwój 
elektrotechniki, fundując corocznie stypendium 
jego imienia. 
Teorię składowych symetrycznych w zastoso-
waniu do maszyn elektrycznych rozbudował 
Robert H. Park (1902-1994), amerykański in-
żynier i wynalazca, profesor Massachusetts In-
stitute of Technology. Opracował teorię trans-
formacji dwuosiowej d-q-0 do analizy maszyn 
synchronicznych [29]. Edith Clarke (1883-
1959) była pierwszą kobietą inżynierem elek-
trykiem i pierwszą kobietą profesorem elektro-
techniki na University of Texas w Austin, zaj-
mowała się analizą systemu zasilania elektrycz-
nego.  Ona rozszerzyła zasadę transformacji 
dwuosiowej na maszyny indukcyjne wprowa-
dzając układ α-β-0 [30]. Transformacja ta jest 
stosowana obecnie w układach sterowania 
wektorowego. Dalszy rozwój teorii maszyn 
elektrycznych to tensorowa analiza obwodów  

i jej aplikacja do analizy wirujących maszyn 
elektrycznych opracowana przez Gabriela 
Krona (1901 - 1968). Inżynier elektryk  pocho-
dzenia węgierskiego pracujący w Ameryce, 
wypromował wykorzystywanie metod algebry 
liniowej i geometrii różniczkowej w elektro-
technice [31, 32]. Prace te rozpowszechniły 
uogólnione metody analizy obwodów i maszyn 
elektrycznych i przyspieszyły opracowanie 
metod numerycznych do ich obliczania. Rozwój 
teorii maszyn elektrycznych ma także akcent 
polski, przyczyniły się badania Arkadiusza Pu-
chały (1928-1974), profesora AGH w Krakowie 
[33]. W pracy tej porównał wszystkie znane 
ujęcia metod składowych symetrycznych na 
gruncie ogólnej teorii form liniowych i kwa-
dratowych. 
Znaczącym krokiem w teorii maszyn elektrycz-
nych było opracowanie teorii pola wirującego  
przez N.Teslę [24]. Ta publikacja zapoczątko-
wała rozwój maszyn elektrycznych prądu 
przemiennego synchronicznych a później asyn-
chronicznych.  Optymalizacją konstrukcji ob-
wodów magnetycznych i uzwojeń maszyn 
elektrycznych pierwszy zajmował się Engelbert 
Arnold (1858-1911) szwajcarski naukowiec, 
pedagog i organizator. W 1894 r. został profe-
sorem Uniwersytetu Technicznego Karlsruhe. 
Tam też, latach 1896-98, zorganizował Instytut 
Elektrotechniki którym kierował do śmierci.  
E. Arnold, bazując na pracach N. Tesli,  
w sposób twórczy rozwinął teorię i konstrukcje 
maszyn elektrycznych: prądu stałego, synchro-
nicznych, indukcyjnych i transformatorów. Jego 
wybitne osiągnięcia zostały docenione, w 1906 
roku Uniwersytet Techniczny w Hanowerze 
nadał mu tytuł doktora honoris causa. Znaczące 
publikacje Engelberta Arnolda obejmują pozy-
cje [34, 35, 36, 37, 38]. Kontynuatorem dzieła 
E. Arnolda był Rudolf Richter (1877-1957), 
niemiecki inżynier elektrotechniki i  profesor.  
Studiował na Politechnice i Uniwersytecie  
w Berlinie. Od roku 1900 pracował jako in-
żynier w firmie Siemens & Halske AG w Wie-
dniu, a od 1902 roku w Siemens-Schuckert AG 
w Berlinie. Od 1908 roku był dyrektorem 
technicznym Kolei Division Maffei Schwartz-
kopfstrasse Werke AG w Berlinie. W 1912 roku 
przyjął nominację na profesora elektrotechniki 
na Politechnice w Karlsruhe i został dyrektorem 
po Arnoldzie, Instytutu Elektrotechniki. R. Ri-
chter zajmował się teorią projektowania maszyn 
elektrycznych zarówno obwodów elektroma-
gnetycznych jak i konstrukcji mechanicznych. 
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Kolejne jego książki obejmują tematykę: 
uzwojeń maszyn elektrycznych, maszyn prądu 
stałego, maszyn synchronicznych, transforma-
torów i maszyn indukcyjnych [39, 40, 41, 42, 
43, 44, 45, 46, 47, 48].  Jego książki zostały 
przetłumaczone na język: francuski, japoński 
rumuński, rosyjski, hiszpański. Jego książki 
wykorzystywali także autorzy podręczników, 
do nauczania i projektowania maszyn elek-
trycznych, w innych krajach, także w Polsce 
[49, 50, 51, 52, 53]. Metody obliczania obwo-
dów elektromagnetycznych maszyn elektrycz-
nych, obliczeń mechanicznych i cieplno – 
wentylacyjnych, opracowane przez R. Richtera 
stanowiły bazę do opracowania algorytmów  
i programów projektowania współczesnych ma-
szyn elektrycznych. W roku 1924 Uniwersytet 
Techniczny w Stuttgartcie nadał mu tytuł dok-
tora honoris causa. Otrzymał także doktorat ho-
noris causa Uniwersytetu Technicznego  
w Darmstadt. Został  Freemanem  Uniwersytetu 
Technicznego w Karlsruhe  i Honorowym 
członkiem Związku Niemieckich Inżynierów 
Elektryków. W 1952 otrzymał Order Zasługi 
Republiki Federalnej Niemiec. Następne prace 
prowadzone w wieku XX to udoskonalenie 
metod projektowania i optymalizacji konstruk-
cji maszyn elektrycznych, a w zakresie turbo-
generatorów i hydrogeneratorów to ciągły 
wzrost mocy znamionowych do 1000 MW. 
Rozwój konstrukcji i technologii maszyn elek-
trycznych w wieku XX był inspirowany i pobu-
dzany osiągnięciami inżynierii materiałowej  
w szczególności w zakresie materiałów magne-
tycznych i materiałów elektroizolacyjnych. 
Prawie każde dziesięciolecie XX wieku wpro-
wadziło tu znaczący postęp. Przykładem może 
być blacha transformatorowa. W latach 50. 
transformatory budowano z blachy gorącowal-
cowanej o stratności 1,3 W/kg (przy indukcji 
1 T i częstotliwości przemagnesowania 50 Hz), 
w latach 60. z blachy o stratności 1,1 W/kg, na-
stępnie z blachy zimno walcowanej o stratności 
(0,9-0,7) W/kg, a w latach 90. zapoczątkowano 
budowę transformatorów z blachy amorficznej 
o stratności 0,3-0,4 W/kg. Jeszcze większy po-
stęp inżynieria materiałowa osiągnęła w ma-
gnesach trwałych od magnesów ze stali chro-
mowej i kobaltowej (wiek XIX) o energii mak-
symalnej 2÷8 kJ/m3, poprzez ferryty (o energii 
dochodzącej do 20 kJ/m3), ALNICO (do 
40 kJ/m3) do magnesów z pierwiastków ziem 
rzadkich SmCo (do 160 kJ/m3) i magnesów 
NdFeB (250 kJ/m3). Podobny postęp osiągnięto 

w materiałach izolacyjnych od materiałów 
klasy temperaturowej A 1050C (papier, ba-
wełna) poprzez materiały oparte na mice i szkle 
(kl.B - 1350C i F - 1500C) do materiałów ara-
midowych (kapton, nomeks) kl.H – 1800C. Tak 
wysokie klasy temperaturowe izolacji można 
było osiągnąć dzięki współczesnym lakierom 
izolacyjnym spełniającym warunki izolacji kl. F 
i H. Dalszy postęp to nasycanie izolacji uzwo-
jeń od metody kroplowej do próżniowo-ciśnie-
niowej (VPI - Vacuum Pressure Impregnation). 
Także w technice odprowadzenia ciepła ewolu-
cja jest duża: od chłodzenia naturalnego po-
przez wymuszone chłodzenie powietrzem,  
a w maszynach specjalnych chłodzenie wodne, 
w generatorach dużej mocy chłodzenie wodo-
rowe i chłodzenie wodne bezpośrednio miedzi. 
Jak dotychczas nie zanotowano postępu w za-
kresie materiałów przewodzących prąd. Do dnia 
dzisiejszego jako materiał przewodzący uży-
wana jest miedź, rzadziej aluminium. Dotych-
czasowe osiągnięcia inżynierii materiałowej  
w zakresie materiałów nadprzewodzących nie 
są zadowalające. Materiały nadprzewodnikowe 
w temperaturze ciekłego azotu nie mogą być 
powszechnie wykorzystywane w konstrukcji 
przetworników elektromechanicznych i trans-
formatorów. Problematyka ta czeka na rozwią-
zanie.  
Obecnie różne rodzaje maszyn elektrycznych są 
produkowane w zakresie mocy znamionowej 
(od 10-6 W do 109 W). Podobna skala mocy nie 
jest spotykana w innych urządzeniach technicz-
nych. W zakresie prędkości obrotowej maszyny 
elektryczne budowane są od ułamka obrotów na 
minutę do 300 000 obr/min. 

Przemysł maszyn elektrycznych w Polsce 

Przemysł elektromaszynowy w Polsce był or-
ganizowany w latach 20-tych XX wieku. Z ini-
cjatywy inż. Zygmunta Okoniewskiego w roku 
1921 zostały utworzone Polskie Zakłady Elek-
tryczne Brown-Boveri SA. W tym samym roku 
poczyniono przygotowania do uruchomienia 
fabryki maszyn elektrycznych w Żychlinie,  
w której w 1923 r. podjęto produkcję silników 
indukcyjnych. Fabryka ta dzięki inżynierowi 
Zygmuntowi Gogolewskiemu szybko rozwinęła 
produkcję. W 1928 r. fabryka produkowała sil-
niki indukcyjne o mocy do kilkuset kW, ma-
szyny prądu stałego do kilkudziesięciu kW 
między innymi do napędu tramwajów, prądnice 
synchroniczne o prędkości obrotowej 125-250 
obr/min. i mocy do kilkuset kW oraz transfor-
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matory olejowe o mocy do 300 kV⋅A. Świa-
towy kryzys gospodarczy zahamował rozwój 
fabryki i w roku 1931 doprowadził do jej ban-
kructwa.  Pod koniec roku 1932 nastąpiło poro-
zumienie między firmą Rohn - Zieliński  
i Spółka SA w Warszawie z koncernem Brown 
Boveri SA w Baden, w wyniku którego po-
wstała nowa firma: Zakłady Elektromecha-
niczne Rohn-Zieliński, Spółka Akcyjna, Licen-
cja Brown-Boveri. W skład tej firmy weszły fa-
bryki w Żychlinie i w Cieszynie. Firmą tą rzą-
dził trzyosobowy dyrektoriat, którego przewod-
niczącym był inż. Stanisław Skibiński,  
a w skład jego wchodzili inż. Zygmunt Gogole-
wski (dyrektor ds. technicznych) i Karol Toma-
nek (dyrektor ds. handlowych). Firma ta w ok-
resie przedwojennym zanotowała bardzo duże 
osiągnięcia techniczne i ekonomiczne. Fabryka 
w Żychlinie produkowała: transformatory  
o mocy do 25 MV⋅A i napięciu do 150 kV 
(transformatory te jeszcze w latach 90-tych XX 
wieku pracowały w Elektrowni Rożnów), ma-
szyny prądu stałego (silniki, prądnice, między 
innymi do łodzi podwodnych), silniki induk-
cyjne średniej mocy. Na rysunku 9 przedsta-
wiono przetwornicę elektromaszynową zało-
żoną z silnika synchronicznego i dwóch prądnic 
prądu stałego. Prądnice tego typu były stoso-
wane na łodziach podwodnych.  

 
Rys. 9. Przetwornica elektromaszynowa wypro-
dukowana w fabryce w Żychlinie w okresie 
międzywojennym, (zdj. B. Drak)  
 
Fabryka w Cieszynie specjalizowała się w pro-
dukcji silników indukcyjnych mniejszej mocy. 

Sukces ekonomiczny firmy ilustruje dochód, 
który w roku 1933 wynosił 4831 zł, a w roku 
1938 wynosił 794 213 zł.   
Po zakończeniu wojny następuje bardzo dyna-
miczny rozwój przemysłu elektromaszynowego 
w Polsce. Duże zasługi ma tu Zygmunt Gogo-
lewski, który w roku 1945 zorganizował Zjed-
noczenie Przemysłu Maszyn Elektrycznych  
w Katowicach i został jego dyrektorem tech-
nicznym. Funkcję tę pełnił do 1949 roku. Podjął 
się zadania odbudowy i rozbudowy przemysłu 
maszyn elektrycznych, opracował trzyletni plan 
odbudowy i produkcji przemysłu maszyn elek-
trycznych i transformatorów. Produkcję maszyn 
elektrycznych podejmują fabryki: w Żychlinie – 
EMIT i w Cieszynie – CELMA. Budowane są 
nowe fabryki maszyn elektrycznych: w Bielsku 
– INDUKTA, w Katowicach – KOMEL,  
w Brzegu – BESEL, w Tarnowie – TAMEL, we 
Wrocławiu – DOLMEL, materiałów izolacyj-
nych ERG w Gliwicach. Wybudowano fabryki 
transformatorów: w Mikołowie – MEFTA  
i w Łodzi – ELTA. W latach następnych budo-
wane są fabryki: w Poznaniu – WIEFAMEL,  
w Warszawie – WAMEL, we Wrześni – MIK-
ROMA i w Sosnowcu – SILMA (podane skróty 
nazw fabryk pochodzą z lat 70-80-tych XX 
wieku). Po przeniesieniu Zjednoczenia do Wa-
rszawy zorganizował w roku 1949 Centralne 
Biuro Projektów Maszyn Elektrycznych 
(CBKME) i przez trzy lata był jego dyrektorem, 
a równocześnie był profesorem Politechniki 
Śląskiej. Przemysł maszyn elektrycznych  
i transformatorów od początku nastawiony był 
na pełne zabezpieczenie potrzeb krajowych i na 
produkcję eksportową, w tym także na rynek 
zachodnioeuropejski i amerykański. Konkuren-
cja tych rynków wymuszała stały rozwój kon-
strukcji, unowocześnianie technologii i utrzy-
manie wysokiej jakości. Było to możliwe dzięki 
jednostkom naukowo - badawczym: Instytutowi 
Elektrotechniki w Warszawie i Branżowemu 
Ośrodkowi Badawczo-Rozwojowemu KOMEL  
w Katowicach (dawniej CBKME, a obecnie In-
stytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KO-
MEL). Instytuty te projektowały nowe serie 
maszyn elektrycznych i wdrażały je do produk-
cji w fabrykach. Badania naukowe prowadziły 
też katedry maszyn elektrycznych w politechni-
kach. Reformę ustrojową w Polsce w latach 
1989-90 przemysł maszyn elektrycznych odczuł 
dużym spadkiem zapotrzebowania na jego wy-
roby w Polsce, w Związku Radzieckim i jego 
krajach  satelickich. Produkcja w fabrykach 
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spadła znacznie (od 20 do 50%), lecz żadna  
z fabryk produkująca silniki indukcyjne i trans-
formatory nie upadła. Stało się to dlatego, że 
standard produkowanych maszyn elektrycznych 
i transformatorów był wysoki, a to zapewniło 
ich sprzedaż w krajach Europy Zachodniej  
i Ameryce Północnej. Dobry poziom produk-
cyjny tych fabryk spowodował, że zostały one 
sprywatyzowane w pierwszej kolejności, wy-
kupiły je firmy zagraniczne. Niestety zanoto-
wano także przypadek, że koncern który kupił 
jedną z najlepszych Polskich fabryk DOLMEL 
zlikwidował produkcję silników dużej mocy: 
indukcyjnych, synchronicznych i prądu stałego.  

Podsumowanie 

W roku 1834 Jacobi przedstawił pierwszy silnik 
elektryczny i był to początek rozwoju konstruk-
cji, teorii i technologii maszyn elektrycznych. 
Oczywiście Jacobi korzystał już z odkrytych  
i znanych praw elektrotechniki. Począwszy od 
roku 1834 wielu inżynierów i konstruktorów 
zajmowało się konstrukcją nowych rozwiązań 
maszyn elektrycznych [1]. W artykule ograni-
czono się tylko do tych badaczy którzy wnieśli 
znaczące postęp w rozwój konstrukcji i teorii 
maszyn elektrycznych. Polska w XIX wieku 
była pod zaborami. Ziemie nasze dla wszyst-
kich zaborców były peryferyjne, nie sprzyjało 
to rozwoju firm elektrotechnicznych na tych 
ziemiach, stąd nie odnotowano wkładu Polaków 
w odkrycia elektrotechniki i rozwój maszyn 
elektrycznych w XIX wieku. Jedynie Doliwo- 
Dobrowolski, Polak z pochodzenia (studia 
ukończył w Niemczech i w Niemczech praco-
wał), wszedł do historii jako jeden z pionierów 
rozwoju konstrukcji maszyn elektrycznych  
i twórca trójfazowego systemu elektroenerge-
tycznego. Rozwój przemysłu maszyn elektrycz-
nych i transformatorów w Polsce rozpoczął się 
w 1921 roku, a więc dopiero po uzyskaniu peł-
nej niepodległości, to jest po zakończeniu woj-
ny ze Związkiem Radzieckim, a znacząco 
rozwinął się po 1945 roku. Rozwój ten całko-
wicie bazował na rozwiązaniach Polskich inży-
nierów pracujących w fabrykach, politechni-
kach i ośrodkach badawczych i tak jest w da-
lszym ciągu. Standard tych maszyn jest świa-
towy. Wszystkie fabryki maszyn elektrycznych 
zostały sprywatyzowane i wykupione przez 
firmy zagraniczne. 
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