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ł 4. Przepisów rozpoi"ządzenia nie ~tosujesię 'do: 1) normy wymienione w§ lp.3~10 obowiązują od 
I) wyrobów przeznaczonych, na' eksport w tym przypad- ,dnia' 1 listopada 1955 r" , 

ku, gdy' zalllltwiający stawia inne warunki, ' ~) nonny wymienione w § 1 lp. 11~16obowiąiują od 
dnia 1 marca 1955 r. ' . 2) , m-:ac nauk()wo-badawqych. 

§5. Rozporządzenie wchodzi w zycie od dnia ' Przewodriiczący Pai'istwowej Komisji Planowania ' 
Gospodarczego: w z. M. Lesz , ' '1 stycznia 1955 r., z tym że: ' 
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ROZPORZĄDZENIE " PRZEWODNICZĄCEGO PAIiJSTWOWEJKOMISJI' PLANOWANIA ' GOSPODARCZEGO 
, • i 

z dnia 5 'Pilździemika 1954 r. 

W sprawie zatwierdzenia norm państwowyt:hust,alonych przez ' Polski Komitet ' Normalizacyjny, dotyczących . 
mechaniki. ' 

~ 
Na podstawie art. 13 ust. 2 dekretu z dnia 4 'llarca 

1953 r.'" o normach io Polskim Komitecie Normalizacyj
nym (Dz. U. Nr 15, poz. 61) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Zatwierdza ' się ' jako normy panstwowe (PN) 
obowiązujące na całym obszarze Panstwa następujące 
D()rmy ustalone przeż Polski Komitet Normalizacyjny: 

Lp. Numer normy 

l 53/A-63000 

2 53/8-54050 

3 53/B-54052 ' 

• 53/B-54053 

5 53/B-65104 

6 53/K-54050 

7 53/K-540S1 

8 53/M-59151 

9 53/M-59152 

10 53/M-59201 

11 53/M-59275 

12 53/M-59276 

13 53/M-59271 

J. 53/M-65100 

15 53/M-6.5101 
, ' 

16 53/M-65102 

, " 53/M-::--65103 " 

' 54/M';"'71001 
. . :' 

I 
, 

Tytuł normy 

Narzędzia rzeźniczo-masarskie . Noże. 

Warunki techniczne. 

Narzędzia rzemieślnicze. 

Młotki dwuobuchowe. 

Narzędzia rzemi eślnicze. 

Młotki kamieniarskie płytowniki. 

Narzędzia rzemieślnicze . 

Młotki kamieniarskie rozłupniarki. 

Narzędzia rzemieślnicze. 

tom z racią. 

Narzędzia nawierzchniowe. 
Widły 6-zębowe z końcami spłaszczonymi. 

Narzędzia nawierzchniowe. 
Widły 9-zębowe .z końcami spłaszczonymi. 

Sciernice tarczowe płaskie z jednostronnym wybraniem 

Sciernice tarczowe pła5kie z dwustronnym 

Sciernice pie~ścieniowe z podcięciem. 

Segmenty ścierne płaskie. 

Segmenty ścierne pierścieniowe. 

Segmenty ścierne wypukłe. 

Narzędzia r;zemieślnicze. 

Przecinaki kowalskie na gorąco. 

Narzędzia rzemieślnicze. 

Przecinaki kowals~ie na zimno. 

Narzędzia rzemieślnicze. 

Nadstawki kowalskie. 
Odsadniki. 

' Narzędzia rzemieślnicze. 
Nadstawki kowalskie. ' 
Gładziki płaskie. 

;", 

wybraniem, 

Data ustalenia normy 

30 września 1!ł53 r. 

, 21 lipca 1953 r, 

20 lipca 1953 r. 

21 lipca 1953 r. 

21 lipca 1953 r. 

21 grudnia 1953 r. 

21 lipca 1953 r. 

29 grudnia 1953 r. 

30 grudnia 1953 r. 

30 grudnia 1953 r. 

30 grudnia 1953 r. 

30 grudnia 1953 r. 

30 grudnia 1953 r. 

21 lipca Ul53 r. 

21 lipca 1953 r. 

21 lipca 1953 r. 

' 21 lipca 1953r. 

" Sprzętgosp~darstwa 'domowego; Naczynia alumin,i<)we. ' 30kwiethia1954.,i. " " 
Warunki tecbnic7.ne. ' " .' " .t 

" 
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Lp, ł . ' Numer normy I Tytuł normy I Data u.stalenia nermy 
;., "' .. ;., :-

19 54/M-94022 . Sita siatkowe. ,. .. 25 mada. 1954 r. 
Sita' składane z drutów karbowanych. 

, . 
20 :i4/M-94024 Sita lite. 25 marca 1954 r. 

Blachy' dziurkowane dla koksownictwa. 

21 . 53/R-540S0 . Narzędzia gOlipodarskie. 21 lipca . 1953 r. 
Widły 2-zębowe. 

22 53/R-54051 Narzędzia gospodarskie. 21 li.pca 1953 r. 
Widły 3~zębowe. 

23 53/R-54052 Narzędzia gospodarskie. 21 lipca 1953 r. 
Widły 4-zębowe. 

24 . 63/Ę-54053 Narzędzia gospodarskie . in lipcą Hł53r. 
Widły 6-zęQ9we z gałkami. 

25 53/R-54054 Narzędzia gospodarskie. 21 lipca 1953 r. 
Widły 9-zębowe z gałkami. 

26 . 53/R-55100 Narzęd.zi a gospodarskie. 21 lipca 1953 r. 
Klepadła do kos płaskie (babki). 

I 27 53/R-55101 Narzęd.zia gospodarskie. 21 lipca 1953 r. I 

I 
Młotek do klepania kos. 

I 28 53/R-55102 Narzęd.7:ia gospodarskie. 21 lipca 1953 r. 
Klepa,dlo do kos - siodełko. 

§ 2. Zatwierdza się jako normę państwową (PN) za
lecaną na całym obszarze Państwa normę PN-53/M-
77341 "Sprzęt gospodarstwa domowego. Uchwyt d.o pałą

ków", ustaloną przez Polski Komitet Normalizacyjny w 
dniu 21 lipca 1953 r. 

4) produkować sit siatkowych składanych z drutów kar
bowanych i sit z blach dziurkowanych dla koksow
nictwa nie odpowiadających normom wymienionym 
w § l lp. 19 i 20. 

§ 4. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do: 
§ 3. Od dnia wejścia w życie rozporządzenia nie 

wolno w zakresie ustalonym w normach: 
l) wyrabi ać narzędzi określonych w § l lp. 1-7, 14-11, 

21-28 nie odpowiadających tym normom, 
2) wyrabiać ściernic i segmentów, określonych w 

normach wymienionych w § l lp. 8-13, wielkości nie 
przewidzianych tymi normami, 

3) wyrabiać naczyń aluminiowych dla potrzeb gospo
darstwa domowego nie odpowiadających normie wy
mienionej w § l lp. 18; 

l) wyrobów przeznaczonych na eksport w tym przypad
ku, gdy zamawiaj ący stawia inne warunki, 

2) prac naukowo-badawczych. 

§ 5. Rozporządzenie wchodżi w życie z dnie~ 

l stycznia 1955 r. 

Przewodniczą.cy Państwowej Komisji Planowania 
Gospodarczego: w z. M. Lesz 
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ROZPORZĄDZENIE PRZEWODNI(:ZĄCEGO PA~ST\VOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO 

z dnia 5 pażdziernika1954 r. 

w sprawie zatw[eidze~anorm :,J!aństwowycb ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny,dotyczących 
. . produktów spotywczych l rolnictwa~ ·· 

, Na 'pódstawie' art. "13 ust. Z :dekretliz dnia 4 marca 
5953 r. onorrilach ioPolskim KomiteCie Normaliżacyj
Dym (Dz. U. Nr 15, poz. 61) zaIZ.<\dza si~. co nasttlPuje: 

,. 
' § 1. Zatwierdza.· się jako nomry państwowe ('FN,) 

obciwiązujące : na ' całym obszarze ' Państwa następujące 
pOImy ustalone przez Polski Komitet NormalizaCyjny; ' 


