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ROZ·PORZĄDZEN.IE P.RZEW.ODNICZĄCEGO PAŃSTWOW.EJ KOMIS.n PLĄ-NOW ANIA GOSPODARCZEGO 

% dnia 28 lutego 1955 r. 

w sprawie za,twierdzenia norm państw~wycb ustalonych przez PolskJ Komitet Normalizacyjny, dotycz-ący<:h 
butiiłctwa. 

'/ 
Na pocLotawie art. 13 ust. 2 dekretu z dnl~ .. marca 

1953 r. o nonna:ch i p P:olsklm Komitecie Normaliz,acyj
nym (Dz. U. Nr 15, poz. 61) zarządza się, co na.stępuje: 

[p, '1 Numernormy I Tytuł normy 

2 

3 

6 

7 

8 

9 

10 

J.\ 

12 

" H-ll002 Dol.orrtit hutniczy .pIeczony, 

H-t8012 

H-18013 

H-18014 

H-18013 

H-18016 

H-180l7 

H-l80ia 

H-18019 

H-18020 

H-81740 

H----tl2Hl2 

-, . ! 

Zelazostopy. 
Zelazochrom. 

Zelazostopy. 
Zelazokrzemon~ angan. 

,Zelazostopy. 
Zelazomangan niskowęqlow y. 

'", 

Zelazostopy. 
Zelazo-WOUram. 

2e1azoSiopy. 
2elazowapniokrzem, 

Zelazostopy. 
2elazomolibden . 

Ze.lAZQł ' opy. 
Zął~o'ytan. 

Kobalt do celów hutniczych. 

lelazos topy. 
2elazowanad. 

Mos·lądz. GąskI. 
Warunki techniczne, 

Aluminium do odtleniania .t~i 
,topów. 

i ł l. Zatwierd~ się Jako normy pań6twowe (PN) 
obowillzujące na całym obszarze Pań,stwa następujące 

normy tHitalone przez P01sk:i K~itet NormaUzacyjny: 

Data' ustalenia normy 

31' grudnia 1952 r. 
Ut :Zmianą % dnia 
30 ezerw.ca 196.4 r. 

16 października 1952 r. 
:ze zmhmą z dnia. 
23 lipca ~ 954 i. 

16 ' października 1952 r. 
ze z~anaml z dnia 
17 lipca 1953 r. I 
z dnia 23 lipca 1954 r. 

16 października 1952 r: 
ze zmianą z dnia 
23 lipca 1954 L 

16 października '1952 r. 
ze zmianą z dnia 
23 .lipca 1954 r. 

3<1 kwi.etnia 1952 r. 
ze zmianą z dnia ' 

, 23 lipca 1954 r. 

30 kwietni:a 1952 ,r. 
ze zmianą z dnia 
23 lipca 1954 ' L 

30 kwietnia 1952 T. 

ze zmianą ż dnia 
23 lipca 1954 r. 

'31 maja 1952 r. 
' ze zmianą z dnia 
23 llpca 1954 r . 

30 kwietnia 1952 r. 
ze zmianą z dnia 
23 lipca 1954 r. 

16 października 1952 r, 
ze zmianami z dnia 
20 s ierpnia 1953 L i %. dnia 
23 lipca 1954 r. , 

wytwarz,an~ż.elazo' 15 li-sto,p.ada 1952 r. 
ze zmianą z dnia 
17 sierpnia 1954' r. 

13 H-87045 Stopy niklu. ' 30 grudnia 1952 r. 
Nikiel manganowy krz~mowy, monel, mIedzionikiel, 

ntrw,e ·06rebro. 
Klasyfikacj.a. 
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Lp. I Numer nOImy I 
14 ! H-'9JG62 

15 H-93663 

16 H-93664 

P H-93~ 

Tytuł normy 

A!luminiuml .6topy ,aluminium. 
Pręty okr.ągłe ciąynionę. 

Aluminium i -6~opy 'aluminium, 
p.r~t.y ·okrą'l:1łe tłoczone. 

Aluminium i stopy 4luminium. 
Pręty kwadratowe ciągnione. 

Aluminium i stopy aluminium. 
Pręty 6zęścioklltne ciągnione. 

Dala 'ustalenia normy 

3.1paź-dziemika nY52 r. 
ze zmianą z dnia 
23 lipGa 1954 r. 

31 października 1952 r. 
ze lmianą z dnia 
23 lipca 1954 r. 

31 października 1952 r. 
ze zmianą z dnia 
23lip.ca t954 r. 

31 paźdz}ernika 1952 r. 
ze zmianą z dnia 
23 lipca 1954 r. 

r 

§ 2. z.etwj.eF~a ,sJę Jak.o ,no.rmy p.aństwow.e (PN) zale.clme na całym obszarze Pań'siwa na,stępujące normy 
ustelQ,n~ ,pI:Z!łZ pliI1sk1 -Kom,ttet Noxmalizacyjny: 

Lp, Numer normy 

l H-'15000 : Uo.m .... talowy. 

2 H-870tQ Spoj~ twarde. 

Tytuł normy 

, 

Data u~talenia normy 

14. mar.ca 1951 r. 
ze zmian:ą z dnia 
23 li:p'ca 1954 r. 

I ' 

Spoiwa 6nebrne do lutowania i spawania , I 

21 lipca 1952 T. 

ze zmiallią z dnia 
23 lipca 1954 r. 

a H-87011 Spoiwa twarde. 
~iwa mosiężne do lutowania 

d.rutach I paskach. 
I 

.4 H-87012 Spoiwa twarde , 

I apaw-ania w prętach; 

19 lipca 1952 r. 
ze zmi.anami z dnia 
2 lipca 1953 r, i z dnia 
23 lipca 1'954 r. 

21 lipca 1952 r. 
. S'poiwa,m06ięŻJle dolutowania i spawania w ziarnach, ze zmianą z d.nia 

, 

5 H~93211 S~l ciągniona . 

Pręty pła5kie, 

Wymiary. 
Klasa dQkładności wykonania h 

6 H-93413 Stal węglowa walcowana. 
Korytka do obudowy górniszej, 
Wymiary. 

7 H-93917 Stopy cynkowe typu ZNAL. 
P,t~tv okrągłe ciągnione. 
Wymiary . . 

11 H-93918 Stopycynkewe. typu ZNAL. 
Pr,ę.ty sześciokątne ciągnione . . .W'ymiary. , .. 

9 ł-i-9J919 Stopy cynkowe typu ZNAL. 
Pręty kwadratowe ciągnione . 

Wymiary. 

L3. Od dnia wejścia w życie rozporządzenia nie 
wolno: 
1) produkowaćdolomitu hutniczego spieczonego, kobaltu 

d-la c-€lów hutniczych,mosiądzu orll.ewniczego w gi,l
skach i lrluminium do odtleniania stali 1 wytwarzania 
żel~~.topcl>W, ni~ odpowia.dających normom wymie
nionym w § 1 lp. l! 9! 11 112j 

11. , 

. 
. ' 

23 lipca 1.954 r. 

31 maja 1952 r. 
,ze zmianami z dnia 
20 si-erpnla 1953 r. i % dnia 
23 lipca 1954 r. 

7 listopada 1952 r. 
ze zmianą z dnia 
23 lipca 1954 r. 

15 października 1952 r , 
ze zmianą z dnia 

. 23 lipca 1954 r . 

15 pazdzie.rnika i952 r. 
ze zmianą z dnia 
23 lipca 1954 r. 

15 paźdz!.erni ka 1952 r. 
ze zmianą .z dnia 
23 Hpca 1954 T. 

2) wytwarzać żelazo.stopów Q)ueślor yeh normami wy 
mienionymi w § lip, 2 ~ 8 i 10, nie odpowiadaj.ą.-
cych tym normom; I 

3) produkować stopów niklu objętych 'no rmą wymie
nioną w § 1 'lp. 13 o w'lasnośC'iach i'nu ych, n iż p-rl.'e
widuje ta normaj 
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4) produkowaĆ przedmiotów objętych normami wymie
nionymi w § 1 lp. 14 - 17 o wymiarach nie odp,Q
wiadających tym normom. 

2) wyrobów przeznaczonych na eksport w tym przypad
ku, ~,dy zamawiający stawia ume warunki, 

3) prac .paukowo-J~adawczych. 
§ 4. Przepi6ów rozporządzenia nie stosuje się do: 

, l) wyrobów przeznaczonych do konstrukcji urządzeJ1 
wykonywanych według licencji zagranicznych, 

~.5. Rozporządzenie ,wchodzi w tycie z dnIem 1 lip
ca 1955 f ., Z tymże normy wymienione w § ,1 lp. 1, 11 
l 13 obowląrujll od dnia l pażdziernika 1955 r. 

Przewodniczący Państwowej KomJsji Planowania 
Gospodarczego: w I. M. Len 
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ROZPORZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ KOMISJI ,PLANOWANIA GOSPODARCZEGO 
.> 

I % dnia 28 lutego 1955 r. 

w sprawie zatwierdzenia norm pailstwowych ustalony-:h ' przez Polski Komilet NonpaIlzacYJny, dotyczących 
, budoWnictwa. 

Na pOGstawie art. 13 ust. 2 dekretu z dnia 4 marca 
1953 r. o normach i o Polskim Komitecie NormalizacYJ
nym (Dz. U. Nr 15, poz. 61) zarządza się, co n~stępuje: 

§ 1. Zatwierąza się i,ako normy pań'stwowe (PN) 
obowiązujące na całym obszarze Pań5twa nl14,tępuj.,ce 
normy ustalone przez Polski Komitet Normalizacyjny: 

I Lp I Numer normy I Tytuł normy 
.J 

Data ustalenia normy 

, 
l 54/B-l1000 Piasek db -,prób wytrzymałościowych cementu. 31 października 1954 r. 

I 

2 54;B-30304 Wapno pokarbidowe z wytwornic mokrych. 31 patctzIernlka 1954 f. 

3 54/B-82409 Strop DMS. 31 patctzlernlka 1954 r. 
Pustaki I kształtki. 

.§ 2. Od dnia wejścia w tycie, ' rozporządzenia n!. 
wolno : 

§ 3. Przepisów rozporządzenia nie stosuj el się do: 
l) wyrobów przeznaczonych na eksport w tym przy-

1) używać do sporządzania normalnej zaprawy cemen
towej, sto.sowanej przy próbach wytrzymałościowych 
cementu, piask u nie odpowiadającego normie wy-
mienionej w § 1 lp. 1, , 

2) s tosować do cęłów budowlanych wapna pokarbido
wego z wytwornic mokrych, nie odpowiadającego 

normie wymienionej w § 1 lp. 2; 
-3) produkować betonowych pustaków i ksz tałtek, sto

sowanych · jak~ gotowe elementy w stropach DMS, 
nie odpowiadających normie wymien ionej w § lip, 3. 

padku, gdy zamawiajqcy stawia inne warunki, . 
2) prac naukowo-badawczych. 

§ 4. Rożporządzenie wchodzi w tycie I dnif>m 
1 czerwca 1955 L, z tym te nonna wymieniona w ~ 1 
lp . 2 obowiązuje od dnia 1 maja 1956 r., a norma wymie
niona w § IIp: 3 obowiązuje od dnia 1 pażdziernika 
1955 r. 

Przewodniczący Państwowej Komisji Planowania 
Gospodarczego w z. M. Les:r. 

ReklamaCje z powodu n i edoręczema poszczt'!(,jólnych numerów wnosić należy do Administracjł Wydawnictw Urzędu 
Rady Min istrów (Warszawa , ul. Bra t:ka ·2aa l w termini!' 10 do 15. dni po otrzymaniu następneqo numeru 

Opłata za prenumeratę Dziennika Ustaw wynosi: rocznie bez za!qczników 45,- zł. z załączptkarni 60.- zł, półrocznie bez 
załączn ików 27.- zł. z załącznikami 36,- zł. (\'\1 fonn ie załączników opat rzonych odrębną numerac ';ą stron drukow:me 

' su obsze rniejsze akty z zakresu ~tos unków międzyna rc d ,)wych). ' 
Prenumeralę r.:lOŻna zqTaszać tylko na ~kre~ rcczny, fodl11 lub na okres półroczn y (od t.I l 00 1. \;lI) , Ópłata powinna 
być uiszczona co najmniej na mieSIąc przed okreseUl prenu me raty, a więc za okres roczny lub ZIl l pół rocze - do dnia 
30 listopada, Za II półrocze - do dnia 31 ma ia, Do abonentów, którzy opłacą prenumeratę po tych terminach, 
wysyłka pierwszych numerów ·dokonana z(J', tanie z opóźn :e n iem. J ednostk i na rozrachunk u qospodarczym i inni abonenci 
powinn~ dok r, nać wpłat ia pren llmera t ę nil kOnto Narodowego Banku Polski ego VIII Oddział Miel ~kl. Wars7,awa. 

Nr 1332·91-5. Rachunków za prenumeratę nie wy~tilwia się 

Na odcinku wpłaty należy podać dokładną nazwę instytu cj i (bez sk rótó w l, nazwę t numer d o~ęczaiącĘ'ąo urzędu poczto
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Dziennika U5taw i Moni/nra Po lskieqo . 

Zam. 532 

Redakcja: Urząd Rady Ministrow - Biu ru Prawne Wa rszawa aL Stalitia 1/3, 

Administracia: Admini stracia WYdawnictw Urz<;du Rady Mi nistrów. Warsza wa; ul. Bracka 20a, 

Tłoczono z polecen ia Prezesa Radv Ministrów ,w Drukarn i Akcydensowej w Warszawie , uL Tamka 3 

Cena 50 ar 

,l 

" 

/ 

,.' 

-. 


