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ZARZĄDZENIE PREZESA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACJI, MIAR I JAKOSCI

z dnia 19 lipca 1989 r.
w sprawie ustalenia prób i warunków, którym odpowiadać powinny wyroby z metali
do obrotu handlowego w kraju.
Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 29 czerwca
1962 r. - Prawo probiercze (Dz. U. Nr 39, poz. 173 i z'
1989 1". Nr 35, poz, 192) oraz mt. 25 pkt 1 ustawy z dnia'
' 30 maja 1989 r. o zmianie upoważnień d o wydawanid
aktów wykonawczych (Dz, U . Nr 35, poz. 192) zarządza
si ę , co następuje:
I§ l. Wyrobami z metali szlachetnych w rozumieniu

ustawy z dnia 29 czerwca 1962 r. - Prawo probiercze
(Dz. U. Nr 39, poz. 173 i z 1989 r. Nr 35, poz. 192) są;
wyroby oraz materiały dekoracyjne i dentystyczne wy;konane ' ze stopów o zawartości metali szlachetnych nie
niższej od wynikającej z naj niższej próby, ustalonej VI
§ 2 dla danego rodzaju wyrobów.
§ 2. 1. Ustala

się nast ę pujące

próby:

1) dla wyrobów z metali szlachetnych:

platynowych
palladowych
złotych

srebrnych
2) dla

0,950
0,850,
0,960,
0,500,
--, 0.925,
0,800

0,500
0,750, 0,583,
0,375, 0,333
0.875, 0,830,

materiałów

złota
złota

3)

-

dekoracyjnych w postaci:
listkowego
- 0.910
- 0,750
listkowego zielonego

dla materiałów dentystycznych
korony platynowe
korony złote
odlewy złotych przęseł
mostkowych i konstrukcji
protez ruchomych
odlewy złotych klamer
i drut złoty
protezy stałe i ruchome:
ze stopu srebrno-palladowego
- dlć!- palladu
ze stopu srebrno-złoto
·palladowego
dla palladu i złota razem

przeznaczonych na:
- 0,950
- 0,916

-

0,833, 0,750

-

0,750

-

0,333

--, 0,302

2. W wyrobach platynowych, o których mowa 'IV:
ust. 1 pkt 1, wykonanych ze stopu, w którym obok platyny występuje iryd i rod, jako zawartość platyny przyjmuje si~ łączną zawartość tych metali.
3. W materiałach dentystycznych wykonanych ze'
stopów złota, w których obok złota występuje platyna,
iryd i rod, jako zawartość złota przyjmuje się łączną
zawartość tych metali.
~ 3. Urzędy probiercze, w zależności od stosowanej
metody badania, mogą określać zawartość metalu szlachetnego z odchyleniami poniżej wielkości ustalonych w
§ 2, wynoszącymi:

--, dla wyrobów badanych metodami analizy chemicznej --, do 0,002,
- i dla wyrobów badanych metodą
przybliżoną do
0,005.

szlachetnycł1

przeznaczone

§ 4. 1. Luty (łączno) użyte w wyrobach z metali
szlachetnych powinny być sporządzone z tego samego
metalu, z którego wykonane są wyroby, a ich próba powinna być taka sama jak próba wyrobu.

2. Ze względów technologicznych mogą być zastosowane luty o innej próbie niż wyrób, z zachowa niem następujących wymagań:

1) w wyrobach z platyny lut może być ze stopów złota,

srebra, platyny lub palladu, w których łączna zawartość tych metali jest nie niższa niż 0,995,
2) w wyrobach z białego złota o próbie 0,750 lut może
być z białego złota o próbie nie niższej niż 0,583;
w pozostałych wyrobach z białego złota o próbie
0,583, 0,500, 0,375 i 0,333 lut może być z białegu
złota o próbie nie niższej niż 0,333,
3) w wyrobach ze srebra o próbie 0,925, 0,875, 0,830
i 0,800 lut m oże być ze stopu o zawartości srebra
nie niższej niż 0,800,
4) w łaI'lcuszkach złotych i srebrnych produkowanych
maszynowo stosowane luty mogą nie zawierać złota
i. srebra.
3. Luty, o których mowa w ust.; 2, nie mogą powodować obniż e nia próby wyrobu .
4. Luty użyte w wyrobach z metali szlachetnych nie
mogą być wykorzystane do wzmacniania, obciążania lub
wypełniania wyrobów.
~ 5. 1. Każda
chetnych powinna
w § 2.

częsc składowa
odpowiadać

wyrobu z metali szlajednej z prób ustalonych

2. W razie konieczności nadania niezbędnej wytrzyi sprężystości częsclOm składowym wyrobów
z metali szlachetnych, części te mogą być sporządzone
z metalu nieszlachetnego i powinny być oznaczone zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 29 czerwca 1962 r. - Prawo
probiercze.

małości

§ 6. Dopuszcza si ę do obrotu handlowego w kraju
wyroby z metali szlachetnych zbadane i ocechowane
przed dniem wejścia w życie zarządzenia obowiązujący
mi dotychczas cechami probierczymi. Wyroby te nie wymagają ponownego badania i cechowania.
I§ 7. Przepisów zarządzenia nie stosuje
wykonanych z metali szlachetnych.

się

do monet

i§ 8. W związku z art. 80 ustawy z dnia 30 maja
1989 r. o zmi anie upoważnień do wydawania aktów wykonawczych (Dz . U. Nr 35, poz. 192) traci moc rozporządzenie Rady Minist rów z dnia 13 marca 1980 r. W.
sprawie ustalenia prób i warunków, którym odpowiadać
powinny wyroby z metali szlachetnych przeznaczone do
obrotu handlowego w kraju (Dz. U. Nr lO, poz. 29).

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszeni a , z wyjątkiem § 4 ust. 2 pkt 3, który
wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1990 r.
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