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z dnia 21 lutego 1958 r. 

w sprawie ogłoszenia ustanowionych pnez Polski Komitet ' Normalizacyjny norm paflstwowych. 

Na podstawie art. 13 ust. 1 dekretu z dnia 4 marca 1953 r. 
o normach i o Polskim Komitecie Normalizacyjnym (Dz. U. 

, Nr 15, poz. 61) w brzmieniu art. 10 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 

15 listopada 1956 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 244) Polski Komitet 
NOlmalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje: 

§ 1. Ustanowione zostały następujące normy państwowe 
(PN) jako obowiązujące na całym obszarze Państwa: 

Lp. 

I 

2 

3 

4 
5 

6 
? 

8 

9 

10 

11 

-
12 

13 

14 

15 

16 

11 

18 

19 

20 
21 

.22 

23 

24 

25 

, 

Numer normy 

2 

._-
57/H-!l4026 

57/H-92136 

57/H-93242 

57/H-93422 
57/H-93436 

57/H-93620 
57/M-04451 

57/M-74800 

51/M-14801 

51/M-14802 

57/M-14803 

51/M-14804 

,51IM-74805 

571M-74806 

571M-74807 

57fM~74808 

57/M,74809 

57/M-7;48.tO 

57/M-748 I 1 

57fM-74812 
57/M-748 I 3 

57/M-74814 

57/M-74815 

57/M-74816 

57.'M-74811 

D a t a 

Tytuł normy 
\ 

3 

w 'zakresie produkcji: 

ustanowienia normy 

4 

Stal automatowa. Pręty i walcówka. Wa-31 grudnia 1951 r. 
runki techniczne 

Stal . węglowa walcowana. Blachy ostoj- 31 grudnia 1957 r. 
nicowe ' .. \ 

Stal węglowa magnetycznie miękka wal- 31 grudnia 1957 r. 
·cowana i ciągniona . 

Szyny pośrednie o wysokości 115 mm 
Stal węglowa walcowana. Dwuteowniki 

stropnicowe 
Miedź. Pręty 

Sita .lite. Blachy dziurkowane. 
Badania techniczne 

Łączniki rurek gt\adkich 
Typy i odmiany 

Łączniki - wkrętki zaci~kające rurek 
gładkich. Zestawienie . 

Łączniki proste rurek gładkich. , 

ZestaWienie 
Łączniki kolankowe rurek gładkich. Ze-

stawienie ' 
Łączniki' dwudrogowe proste rurek gład

kich. Zestawienie 
Łączniki dwudrogowe różnicowe rurek 

gładkich. Zestawienie 
Łączniki d'Wudrogowe kątowe rurek gład

kich. Zestawienie 
Łączn iki trój drogowe rurek gładkicb~ 

Zestawienie ' ,. 
Złączki rurek gładkich, 

Zestawienie 
Trójniki rurek gładkich. 

Zestawienie • 
Czwórniki rure~ gładkich 

Zestawienie 
0) Łączniki rurek gładkic):l 

Stożki uszczelniające 

- Nakrętki 

Łączniki - wkrętki zacis,kające rurek 
gładkich. Korpusy 

Łączn i ki proste rurek gładkich 

Korpusy 
Łączniki kolankowe rurek gładkich. Kor

pusy 
Łączn iki dwudrogowe proste rurek gIad

kicb. Korpusy 
Łączniki dwudrogowe różnicowe rurek 

gładkich. Korpusy 

31 grudnia 1957 r. 
31 grudnia 1957 r. 

31 grudnia 1957 r. 
31 ' grudnia 1957 r. 

fi marca 1957r. 

. 23 maja 1957 r. 

fi marca 1957 r. 

23 maja 1957 r. · 

23 maja 1957 r. 

23 maja 1957 r. 

23 maja 1957 r. 

8 czerwca 1957 r. 

8 czerwca 1957 r. 

8 czerwca 1957 r. 

8 czerwca 1957 r. 

. 6 marca 1957 r. 

~ marca 1957 r. 
23" maja 1957 r. ;) 

6 marca 1957 r. 

8 czcr~ca 1957 r. 

8 czerwca 1957 r. 

8 czerwCa 1957 r. 

od której norma 
obowiązuje 

5 

1 lipca 1958 r. 

1 lipca 1958 r. 

l lipca 1958 r. 

l lipca f958r. 
1 lipca 1958 r. 

1 lipca 1958 r. 
1 lipca 1958 r. 

l września 1958 r. 

1 wneśnia 1958 r • 

l września 1958 r. 

l września 1958 r. 

l wueśnia 1958 r. 

l września 1958 r. 

1 września 1958 r; 

1 września 1958 r. 

" 
1 września 1958 r. 

l września 1958 r. 

1 września 1958 r. 

1 września 1958 r. 

1 września 1958 r. 
l · września 1958 r. 

1 września 1958 r. 

1 września 1958 r. 

l września 1958 r. 

1 września 1958 r. 

~. 

~''';-~ '/. 

'';' 
~ ... :~ 
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Lp. Numer normy Tytuł normy od której norma l 
~ a t a 

----1--------- _____ _._--------------' " ustdOOwi~ia llOnny ~bowią-z-uje , 

26 

21 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

31 

41-

42 
43 

44 

46 

41 

48 

49 

50 

51 

2 

51/M-14818 ' 

511M-74819 

51/M-748lO 

S7fM-7-4822 

57!M-14331 

57!M-74832 

57/M-74833 

57/M~741ł34 

~1/M-74835 

57/M~74836 

57/M-74837 

57fM-74B.;l8 

57:IM-74839 

571M-'14840 

571M~14841 

57/M-14842 
571M-74844 

57/M-74845 

57/M-7484,6 

577M-74847 

57/M-74848 

57{M-148ł9 ' 

57/M-14850 

57/M-74852 

345 

Ł'lczniki dwudrogowe kątowe rurek gład
kich. Korpusy , 

Łączniki trójdrogowe rurek gł~dkich. 

KorpllSy 
Złączki rurek gładłdch. 

KoIptlsy 
Trcljniki ruTek gładkicil 

Korpusy 
Czwórniki rureK gładkich 

K{)tpusy 
Wkrętki zaciskające rurek gładkich ro~

walcowau.ych 
Zestawienie ' • 

Łąc-zniki proste rurek gładkich rozwal
cowanych. Zestawienie 

Łącznikf kolankowe rurek gładkich roz
wałcowanydl 

Zestawienie 
Łąaruki dwudrogowe -proste rurek 4Jład

kich rozwalcowanych 
Zestawiellie 

Łączniki dwudrogowe różnicowe rurek 
gładkich rozwalcow&1\yeh 
ZestawieD,ie 

Łączniki dwu drogowe kątowe rurek gład
kich rozwalcowanych 
Zestawienie 

Łączniki trójdrogowe rurek gładkich .roi
wałeowanych 
Zestawienie 

Złączki rurek gładkich rozwalcowanych. 
ZesŁawienie 

Trójniki rurek gładkich rozwalcowanych. 
Zestawienie 

Czwórniki rur~ gładkich rozwalcowa
nych. Zestawienie 

j Łączniki rurek gładkich rozwalcowa
nych. 

Stożki uszczelnIające 
- Nakrętki 

Łączniki proste rurek gładkich roo:wal
cowanych. Korpusy 

Łączniki kolankowe ' rurek gładkich roz
walcowanych 

, Korpusy 
łą.Czniki dwu drogowe proste nuelt glad

kich rozwalcowanych 
Korpusy 

Łączniki dwudrogowe różnicowe rurek ' 
gładk.ich rozwlilcowanych. KorPusy 

Łączniki dwudrogowe kątowe J'Ul'elć gład
kich rozwalcowanych. Korpusy 

ł.ączuiki trójdr,ogowe rurek gładkidt roz-
walcowanych -
Korpusy 

Złączki rurek gładkich rozwalcowany'ch. 
Korpusy 

Trójniki ru-rek gładkich rozwalcowanych. 
Korpusy _ 

Czwórniki rursk gładkich rozwalcovnt
nych. KorplU" 

8 czerwca 1957 r. 

8 cterwca .1957 r. 

8 cet'Wt:a 1.951 r., 

8. czerwca 1957 r. 

8 maja 1951 r. 

1 sierpnia 1957 r. 

23 maja 1957 r. 

1 sierpnia 1957 r. 

1 sierpnia 1951 r. 

7 sierpnia '1957 r. 

1 sierpnia 1957 r. 

1 sierpnia 1957 r. 

1 sierpnia 1957 r. 

7 sierpnia 1957 r. , 

1 sierpnia 1957 r. 

23 maJ~ 1957 r. 

23 maja .1957 r. 
2.3 maja 1957 r. 

'1 sierpnia 1957 r. 

31 października 
1951 r. 

'1 sierpnia 1957 r. 

1 sierpnia 1957 r. 

1 :sierpaia 1957 r. 

7 sierpnia 1951 r. 

7 sierpnia 1'957 r. 

., sierpnia 1951 r. 

l września 1958 r. 

1 września 1958 r. 

1 września 19~ r. 

l ~rześnia 1958 r. 

1 września 1958 r. 

1 września 1958 r. 

1 września 1958 r. 

1 września 1958 , r. 

1 w'neśnia 1958 r.-

1 września 1958 r. 

1 września 1958 r. 

1 wrze!inia 1958 r. 

1 września 1958 r. 

l września 1958 r. 

1 września 1958 r. 

l września 1958 r. 

l wjześnla 1958 c. 
l września 1958 r. 

1 września 1958 r. 

l wn:eśnia 1958 1'. 

l września 1958 r. -

1 września 1958r. 

t września 1958 r. 

l września 1958 r. 

1 września 1958 r. 

l wrze,inia 1958r. 

, 
-, 
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-' 
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52 

53 

54 

56 

51 

SS '" . 

59 

60 

61 

62 

53 . 

65 

66 
67 

Numer D()rmy 

2 

57/M-9'4005 

57/M-94006 

57/M-94009 

51IM-9402'1 

57/1)-56200 

51/H-04360 

57/H-04501 

57/H-0415.1 

57/H-04158 

511H-04t59 

57IH-04t71 

57/H-fl4t78 

5l1H-04łP" 
S;fH-04746 

Tytuł normy 

0) Sita lite 
Błachy dziurkowane Q oakach kwad
Ia..towych 

- Blachy dziurkowane o oczkach 
okrągłych 

. - Blachy cłzfurkowane o oczkach 
wydłużonych dla rolnictwa 

Si'atki metalowe. Siatki dymnicowe skła

dane z drutów karbowanych 

w :.lakI esie metod ~ 

Obrabh!;rkJ do drewna. Taśmówka roz
dzielcz.a. Sprawdzanie dokładrtości 

Próba: twardości metali sposobem Ro
ckwęUa 

Próba twardości metali sposobem Vi
aeua 

Badani~ makrostruktwry stali 
Próba głębCkiąG trawienu. 

w zureme oodai. . rozjemczych: 

Analiz/l< chemiczna materiałów ogniotrwa-
łych z.awie~a}ących węgiel . 

Analiza chemicwa materiałów ognio
trwałych o z.więks.zonej zawartości 

tlenku glinowego 
Analfza chemiczna materiałów ognio
trwałych zawierających t1eaek cbro-
mpwy , 

0) Materiały ogniotrwałe 
Oznaczanie. ogniotrwałości z-w,ykłej 

- Oznaczanie ogniotrwałości pod ob
dążeniem 

- Oznaczanie wtórnej liniowej skur
a.liwości lnl;} rozszerz.aln.ości meto
dą objętoś'ciawą 

- Oznaczanie ciężaru właściwego 
Analiza chemiczna mosiądzu 

D a t " a 

I 
od której norma 

. ustanowie;ia normy .. . . O~OWi:zUje . .. : 

31 grudnia 1957 r, l lipca 1958 r. 

31 grudnia 1957 r~ 1 lipca 1958 I. 

31 grudnia 1957 r. 1 lipca 19S8 r. 

29 listopada . 1957 r. 1 kwietnia 1958 r~ 

21 grudnIa 1951 r. l mafa 1958 r. 

31 grudnia 1.957 r. l lipca 1958 r. 

l · 
31 grudnia 1957 r. I lipca 1958 r. 

25 października l lipca 1958 r. 
1951 r. 

31 g.rudnia 1957 r. 1 lipca 1958 r .. 

31 grudnia 1957 r •. 1 lipca 195łLr. 

31 Q'rudnia 1957 r. 1 lipca 1958 r. 

31 grudnia 1957 r. 1 lipca 1958 r. 

31 grudnia 1957 r. 1 lipca 1958 I. 

31 grudnia 1957 r. 1 lipca 1952 I. 

31 .grudnia 1957 r. 1 lipca 1958. r. 
31 grudnia 1957 r. 1 lipca 1958 r. 

0) Pelnl tytuł normYi kreska przed tytułem tej samej seriinorm 3dstępuje pierwszą cz~ść pełnego tytułu. 

§ 2. Ust anowione zostały następujące normy państwowe (P N) jako zalecane na całym obszarze Państwa: 

D a t a 

Lp. Numer nOlmy Tytuł norniy od której norma 
.ustanowienia normy jest załecana 

l 2 3 4 5 

t 57/H-e4320 Proba statyczna ściskania metali 31 grudnia 1957 r. l lipca 1953 r. 
2 57/H-04611 Badanie metalowych powłok ochronnych. 31 grudnia 1951 r. l lipca 1958 r. 

Oznaczanie szczelności przez zanurza-
nie w wodzie destylowanej o te~pera-
turze 95°C 

:J 51fM:-5531O Obrabiarki do metali . 3 listopada 1957 . r . l kwietnia 1958 r. 
.~ . Wiertarki pionowe. Wielkości .,. 

./ 
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§ 3. 1. Wprowadzone zdstały zmiany w następujących normach państwowych (PN): •• ) 

Data rozporządzenia 
Pr2iewodniczącego Pań- " 

TyM Dormy 
stwoweJ Komisji Pla:- Data ustafiowienla"";·~ 

Lp. Numer ' normy nowania G.ospodarczego 
zmiany 

~ w sprawie zatwierdzenia 
I 

noryny.lu? data ustano-
Wlema normy 

1 2 3 4 5 
-

1 56/B-Ó3260 Konstrukcje żelbetowe 26 marca 1957 r. 31 stycznia 1958 r~ , , 
"" Obliczenia statymne l projektowanie (Monitor Polski Nr 45, --

poz~ 280) 
2 55/B-06250 Beton zwykły 12 '9zenvca 1956 r, 31 stycznia: 1958 1\ 

. ~ (Dz. U. Nr 31, 
poz . 145) 

• ') Treść zmian ogłoszono w Biuletynie .Polskiego Komitetu Narmalizacyjnego nr 3 z 1958 r~ , 

2. W obwieszczeniu Polskiego Komitetu Normalizacyj
nego z dnia 19 października 1957 r. w sprawie ogłoszenia 

ustanowionych przez Polski Komitet Normali'zacyjny norm 
państwowych (Monitor Polski Nr '83, poz. 504) wprowadza 
się następującą zmianę: 

w § 1 lp. ,25 data wymieniona w rubryce 5 otrzymuje 
brzmienie: ,,1 lipca ,1958 r .... 
3. W oł;l\vieszczeniu Polskiego .Komitetu Normalizacyjne

gl. z dnia 19 grudnia 1957 r. w sprawie ogłoszenia ustano
wionych przez Polski Komitet Normalizacyjny norm państwo
wych , (Monitor Polski Nr 101, p9Z, 592) wprowadza się na
stępujące zmiany: , 

w § 4 ust. 1 pkt 2 numer i Jytuł normy otrzymuje 
brzmienie: 
,;B-30305 Wapno.palone (niegaszone). Wytyczne gasze- , 
nia" oraz wyraz "obowiązujące" zastępuje się wyrazami 
,,- pierwsza obowiązująca, druga zalecana -". 

§ 4, 1. Normy wymienione w § 1 lp. 1, 61i 62 zastępują 
nąstępująće normy: 

1) 53/H-84026 "Stal automatowa. Warunki techniczne", . 
2} 53/H-04157 "Analiza chemiczna materiałów ogniotrwa

łych specjalnych" 

e drutów karbowanych", zatwierdzoną jako normę państwo'" 
wą ' obowiązującą rozporządzeniem P.rzewodniczącegoPań .. 
stwowej Komisji Planowania Gospodarczego 'z dnia 10 .maj~ 
1956 r. w sprawie zatwierdzenia 1;torln państwowych (Dz. U. 
Nr 15, poz. 85). ' ~ 

3. Normy wymienione w § 1 lp. 63, 64 . i 65 zastępuj~ 
następujące normy: . 
l) H-0417? "Materiały ogniotrwałe. Oznaczanie ogniotrwało

ści zwykłej", 

2) H-04178 "Materiały ogniotrwałe. Oznaczanie ogniotrwało~ ' 
ści pod obciążeniem", 

3) 53/H-04180 "MateTiały ogniotrwałe. Metoda' objętościowa. 
Oznaczanie wtórnej liniowej skurc~liwośCi lub rozsze
rzalności" : 

_.:... zatwierdzone jako normy państwowe zalecane rozporzą
dzeniem Przewod.niczącego Państwowej Komisji Planowa
nia Gospodarczego z dnia 19 cze'rwca 1954 r. w sprawie 
zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski 
Komitet Normalizacyjny. dotyczących materiałów ognio-
trwałych (Dz. U. Nr 30, poz. 119). . 

.. ~ 

, 

. ~ , 
ti 
'l , r~ 

• :1'- .;~ 
" 

, . 

, ~. 

- zatwierdzone jako normy państwowe obowiązujące roz
porządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Pla
nowania Gospodarczego z dnia 15 czerwca 1954r. w spra
wie zatwierdzenia norm pańs.tw,owych 'llstalonych , przez 
Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących hutnictwa 

,4. Norma wymieniona w § l lp. 66 zastępuje norm" 
55/H-04184 "Materiały ogniotrwałe. Oznaczanie ciężaru wła-
ściwego", zatwierdzoną jako normę państwową zalecaną toz- , 

1c 
Porządzeniem Przewodniczącego ' Państwowej Komi$ji Plano- -

(Dz. U.Nr 30, poz. 118). ' 

wania Gosp<xlarczego z dnia 27 lipca 1955 r. w spra,,~:ie za-, 
twierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Ko
mitet Normalizacyjny, dotyczących hutnictwa QJz.U. Nr 33, 
pOz.205}. ' 

2. Norma wymieniona w ł 1 lp. 55 zastępuje normą. 
551M-94021 "Siatki metalo·we. Siatki dymniCowe skład arie Prezet Polskiego Komitetu Normalizacyjnego: . J. WocIzJckl 

121 . 
" ' , " ! 0,:' . ':. 

. ' " 

, OBWIESZCZENIE PREZł!SA Gt()WNEGO URZĘDU GEODEZ Jl.I KARTOGRAFII . . 

li dnia 71~tego 1958 r., 

o wprowadzeniu zmian do "InstrukcJI B-IV - Pomłiuy sytuacyjne". 

Główny Urząd Geodezji i Kartografii podaje do wiado
mości, że zarządzeniem nr 3 Prezesa Głównego 'Unędu Geo
dezji i Kartografii z dnia 3 lutego 1958 r., wydanym na pod
stawie art. 8 ust. 1 dekretu z dnia 13 czerwca 1956 r. 'o pań
stwowej służbie geodezyjnej i kartograficznej (Dz. U. Nr 25, 
poz. 115). zO!ltały wprowadzone zmiany ' do wydanej przez 
Główny Urząd Pomiarów Kraju "Instrukcji B-IV":'" Pomiary 
sytuacyjne" (Monitor Polski z 1949 r. Nr A~94, poi. 'i 132 ' 

i z 1951 T. Nr A-66, poz. 874} , oraz do załączników do tej · 
instrukcji. . 

Wprowadzonepizez Główńy Urząd Geodezji i Kartogra
fii zmiany zamieszczone sąw trzecim wydaniu instrukcji, 
które stanowi jednolity , tekst, i obowiązują . od dnia l , kwiet
nia 1958 r. 

,Prezes Głównego Urzędu Geodezji l .Kartografii: 
w z. K. Wójtowicz 

TIOCZODO c polecenia Prezesa Rady Mlnlstr6w "Drukami AkcydensOwej w Warszawie. ul , Tamka 3. ' 

Zam. 40., ' Cena 1,60' zł 

~ .. ~' 

i .. ;; .i . 


