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ISD Huta Częstochowa sp. z o.o. to największy producent blach grubych 
w Polsce, dysponujący nowoczesną linią walcowniczą, piecami do obróbki 

cieplnej – normalizacji, hartowania i odpuszczania – instalacją Mulpic,  
linią do nakładania powłok antykorozyjnych oraz wydziałem prefabrykacji blach. 

Huta produkuje 85% wszystkich blach grubych 
wytwarzanych w Polsce i sprzedaje połowę pro-
dukcji na rynkach UE oraz w eksporcie do krajów 
spoza UE.

Od wielu lat ISD Huta Częstochowa posiada zintegro-
wany system zarządzania audytowany i certyfikowany 
przez Bureau Veritas Certification obejmujący:

• system zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001:2008,

• system zarządzania środowiskowego – ISO 14001:2004,

• system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – PN-N-
18001:2004. 

Huta oferuje szeroki asortyment gatunkowo-wymiarowy blach 
grubych produkowanych według przepisów towarzystw okręto-
wych, norm europejskich, amerykańskich, rosyjskich oraz warun-
ków technicznych dostarczanych przez klientów. 

Główne grupy asortymentowe to :

• blachy okrętowe według przepisów i norm towarzystw klasyfi-
kacyjnych DNV-GL, ABS, BV, LR’s , PRS, RINA, RMRS;

• blachy konstrukcyjne zwykłej i podwyższonej wytrzymałości,

• blachy na zbiorniki i urządzenia ciśnieniowe do pracy w niskich 
i wysokich temperaturach,

• blachy na rurociągi spawane według norm API 5L, EN10208, 
GOST oraz warunków technicznych producentów rur,

• blachy trudnościeralne HARTPLAST 300, 400, 450, 500, 

• blachy konstrukcyjne wysokiej wytrzymałości 690, 890 i 960 MPa,

• blachy na konstrukcje morskie według EN 10225 i przepisów NORSOK,

• blachy specjalne o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Blachy mają znak bezpieczeństwa CE oraz certyfikaty zgodno-
ści z przepisami dyrektywy 97/23/EG, przepisami VdTÜV, DBS 
918002-2 oraz UDT.

Huta posiada koncesję MSW, umożliwiającą projektowanie i wy-
twarzanie blach specjalnych stosowanych w wyrobach militarnych 
oraz certyfikat AQAP 2110:2009, wydany przez Wojskową Aka-
demię Techniczną.

Laboratoria Huty – Laboratorium Analiz Specjalnych, La-
boratorium Badań Wytrzymałościowych, Laboratorium 
Badań Nieniszczących oraz Laboratorium Metalograficzne 
posiadają certyfikację BV oraz Akredytację Polskiego Cen-
trum Akredytacji.

W Zakładzie Walcowni Blach Grubych uruchomiono uni-
kalną w skali hutnictwa instalację MUPLIC (Multi-Purpose 
Interrupted Cooling), umożliwiającą kontrolowane, przyspie-
szone chłodzenia blach oraz bezpośrednie hartowanie blach 
z ciepła walcowania.

Instalacja ma zastosowanie głównie w procesie produkcji blach 
walcowanych termomechanicznie (stan dostawy TM), szczegól-
nie wysokich kategorii wytrzymałościowych blach według API 5L 
(X65, X70, X80), oraz blach specjalnych w stanie hartowanym 
oraz hartowanym i odpuszczanym (Q i Q+T).

Wydział Prefabrykacji Blach, funkcjonujący obecnie w strukturze 
Zakładu WBG, produkuje elementy prefabrykowane dla prze-
mysłu konstrukcji stalowych, budowy maszyn, energetyki, w tym 
sektora energii odnawialnej, elementy zbiorników do terminali 
paliwowych oraz inne komponenty z blach.

Huta przestrzega zasad zrównoważonego rozwoju, zużywa mate-
riały z recyklingu, dokłada starań, aby chronić środowisko naturalne. 
Linie produkcyjne wyposażone są w urządzenia ograniczające emi-

sję zanieczyszczeń i hałasu. Gospodarka wodna na terenie Zakładu 
Walcowni Blach Grubych jest oparta na obiegach zamkniętych.

ISD Huta Częstochowa nie składuje odpadów. Te nienadające się 
do zagospodarowania w Hucie są na bieżąco przekazywane pod-
miotom zewnętrznym posiadającym odpowiednie decyzje i po-
zwolenia na przetwarzanie odpadów.

ISD Huta Częstochowa jest obsługiwana przez ISD Trade, spółkę 
handlową dostarczającą surowce, półwyroby i materiały do pro-
dukcji hutniczej oraz sprzedającą wyroby Huty.

Blachy sprzedawane są do odbiorców końcowych, dystrybutorów 
(składów, centrów serwisowych i hurtowni) oraz poprzez firmy 
handlowe. Realizujemy specyfikacje standardowe przeznaczone na 
składy oraz specyfikacje na projekty, często bardzo skomplikowane.

Przykładem dostaw projektowych były np. blachy na odbudowę 
mostu Łazienkowskiego, którego konstrukcję stalową w całości 
zbudowano z blach ISD Huty Częstochowa.

Zmodernizowana i głęboko zrestrukturyzowana ISD Huta Czę-
stochowa oferuje wysokiej jakości wyroby, dobry, solidny serwis 
oraz realizuje niestandardowe zamówienia.

Naszym klientom dziękujemy za zaufanie i wybranie nas jako do-
stawcy, a wszystkich potencjalnych nowych klientów zapraszamy 
do współpracy. ■
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