
Fabryki ABB 
w Łodzi

Łódzkie fabryki ABB to największe 
centrum produkcyjne spółki w naszym 
kraju. Jest też jednym z największych 
na świecie i najważniejszych producentów 
transformatorów dystrybucyjnych, 
transformatorów mocy, elementów 
izolacyjnych do transformatorów mocy 
oraz komponentów transformatorowych. 
Produkty z łódzkiej fabryki trafiają na rynki 
kilkudziesięciu krajów świata, a kadra 
inżynieryjno-techniczna stanowi elitę 
w swoim zawodzie.

Zlokalizowany w Łodzi przy ulicy Aleksandrowskiej kompleks 
produkcyjny ABB zatrudnia ponad tysiąc osób, co stanowi 
trzecią część wszystkich pracowników spółki w kraju. Pod jednym          
dachem, w trzech zakładach, powstają transformatory mocy do 
570 MVA i napięciu do 400 kV oraz olejowe transformatory dystry-
bucyjne o mocy od 15 do 2500 kVA. Wparciem dla nich jest Zakład 
Produkcji Elementów Izolacyjnych, który dostarcza prefabrykaty 
do wszystkich fabryk transformatorów mocy ABB w Europie. 
W 2014 roku dołączyła do nich nowa fabryka – komponentów 
do transformatorów. Kosztem 25 mln dolarów powstał kolejny 
zakład, dzięki któremu Łódź stała się jednym z największych 
na świecie centrów wytwórczych transformatorów i komponentów 
transformatorowych. Docelowo w nowym zakładzie pracować 
będzie 140 osób, a swoją produkcją fabryka będzie wspierać 
wszystkich producentów transformatorów ABB w regionie.
Od lat hale fabryczne i magazynowe podlegają systematycznej 
modernizacji. Inwestycje poczynione w infrastrukturę energe-
tyczną i cieplną przynoszą wielomilionowe oszczędności w skali 
roku, dzięki czemu firma jest postrzegana jako lider w dziedzinie 
ochrony środowiska i energooszczędności.
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Więcej informacji:

ABB Contact Center
tel.: 22 22 37 777 
e-mail: kontakt@pl.abb.com 

www.abb.pl

ABB zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian technicznych bądź modyfikacji 
zawartości niniejszego dokumentu bez uprzedniego powiadamiania. W przypadku 
zamówień obowiązywać będą uzgodnione warunki. ABB Sp. z o.o. nie ponosi 
żadnej odpowiedzialności za potencjalne błędy lub możliwe braki informacji w tym 
dokumencie.

Zastrzegamy wszelkie prawa do niniejszego dokumentu i jego tematyki oraz 
zawartych w nim zdjęć i ilustracji. Jakiekolwiek kopiowanie, ujawnianie stronom 
trzecim lub wykorzystanie jego zawartości w części lub w całości bez uzyskania 
uprzednio pisemnej zgody ABB Sp. z o.o. jest zabronione.

© Copyright 2014 ABB
Wszelkie prawa zastrzeżone

Transformatory rozdzielcze
Wytwarzane w Łodzi transformatory rozdzielcze pracują prawie 
we wszystkich krajach Europy oraz na wielu rynkach poza naszym 
kontynentem. Ze statystyk wynika, że miniona dekada była dla 
Zakładu Transformatorów Rozdzielczych przełomowa. Produkcja 
i zartudnienie wzrosły pięciokrotnie, zatrudnienie również pięcio-
krotnie. Dzisiaj w grupie produktowej transformatory rozdzielcze 
łódzki zakład jest drugim pod względem wielkości sprzedaży 
i ilości produkowanych transformatorów w ramach Grupy ABB 
i największym wytwórcą transformatorów rozdzielczych na naszym 
kontynencie.
Głównymi klientami zakładu są największe w Europie spółki dys-
trybucyjne – niemiecki E.ON i jego oddziały w Szwecji, Czechach 
i na Słowacji; włoski ENEL, dla którego Zakład Transformatorów 
Rozdzielczych był do niedawna kluczowym dostawcą, czy fran-
cuski EDF, dla którego ABB realizuje projekty o niestandardowych 
wymaganach. Oczywiście łódzkie transformatory dystrybucyjne 
instalowane są w sieciach wszystkich polskich spółek energetycz-
nych, na przykład w 2009 roku zakład wygrał największy prze-
targ w historii polskiej energetyki, ogłoszony przez Polską Grupę 
Energetyczną.
W ostatnich latach fabryka wyspecjalizowała się również w pro-
dukcji niezwykle energooszczędnych transformatorów amorficz-
nych, a także urządzeń wyjątkowo bezpiecznych dla środowiska 
naturalnego – wypełnionych płynem biodegradowalnym i o bardzo 
wysokiej temperaturze zapłonu Midel.

Transformatory mocy
Mając za sobą ponad 80-letnią historię, łódzka fabryka jest 
dzisiaj istotnym producentem transformatorów mocy w Europie. 
W ramach Grupy ABB zakład specjalizuje się w produkcji 
transformatorów średniej mocy od 63 do 200 MVA i napięciach 
od 72,5 do 275 kV oraz dużej mocy od 200 do 570 MVA 
i napięciu do 400 kV. Ponad połowa produkcji trafia na eksport 
do większości krajów europejskich oraz USA i Kanady. Rocznie 
powstaje tu od 50 do 60 transformatorów, których waga często 
osiąga kilkaset ton.
Każdy transformator mocy, który powstaje w Łodzi, to urządzenie 
projektowane i budowane na indywidualne zlecenie, uwzględnia-
jące specyficzne i szczegółowe wymagania odbiorcy. Do jego 
wykonania wykorzystywane są najnowsze zdobycze nauki 
i techniki, a jakość wyznacza światowy poziom, dlatego łódzkie 

urządzenia pracują między innymi w brytyjskiej elektrowni jądrowej 
Sizewell A, zasilają instalację krakingu parowego w singapurskiej 
petrochemii, należącej do firmy ExxonMobil Asia Pacific, czy 
obsługują hydroelektrownię o mocy 1290 MW na syberyjskiej rzece 
Zeja. Jednocześnie zakład, który wytwarza głównie na eksport, 
ma niezwykle mocną pozycję w Polsce. Spowodowały to trzy 
ogromne kontrakty z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi 
na dostawę w latach 2008-2012 37 szt. transformatorów mocy 
od 160 do 450 MVA, a także udział w projektach o kluczowym 
znaczeniu dla całej Unii Europejskiej, gdzie ABB dostarcza 
urządzenia do stacji elektroenergetycznej, która będzie ważnym 
elementem połączenia transgranicznego pomiędzy Polską 
a Litwą. Projekt ten stanowi niezwykle ważną część wspólnego 
europejskiego rynku energii, zamykając tzw. pierścień bałtycki.
Uzupełnieniem jakości produkcji jest najnowocześniejsza w Grupie 
ABB i jedna z najdokładniejszych na świecie stacja prób.

Materiały izolacyjne
Choć elementy izolacyjne stanowią zaledwie kilka procent warto-
ści transformatora, to ich znaczenie dla jakości urządzenia jest ko-
losalne. Każdy błąd, niedokładność, pomyłka przy projektowaniu 
lub wykonaniu elementu izolacyjnego zagraża prawidłowości dzia-
łania i bezpieczeństwu urządzenia wartego często kilka mln euro. 
To niezwykle odpowiedzialne zadanie realizuje dla wszystkich 
fabryk transformatorów ABB w Europie łódzki Zakład Produkcji 
Elementów Izolacyjnych. Elementy te wytwarza się z preszpanu, 
czyli celulozy w najczystszej postaci. I mimo że papier do najcięż-
szych materiałów nie należy, to w największych transformatorach 
takiej izolacji może być nawet kilkanaście ton.
Jednym z priorytetów zakładu jest nieustanne podnoszenie za-
równo jakości wyrobów, jak i standardów obsługi, dlatego wiedza 
pracowników zawsze jest na najwyższym, światowym poziomie. 
Gwarantują to Operational Excellence Program – systematyczne 
szkolenia w ramach całej Grupy ABB poświęcone doskonaleniu 
działań operacyjnych, zarządzaniu oraz najnowszym rozwiązaniom 
technicznym, logistycznym i organizacyjnym.
Zakład Produkcji Materiałów Izolacyjnych był pionierem w Pol-
sce i jedną z pierwszych fabryk ABB na świecie, która wdrażała 
systemy zarządzania Lean Manufacturing, Kaizen oraz 5S. Do-
świadczenia te zostały przeniesione do pozostałych fabryk spółki 
w Łodzi oraz Przasnyszu. Wykorzystali je także menedżerowie 
w zakładach w Szwecji, Kanadzie i Chinach.


