
Dziennik Ustaw Nr ' 55 Poz. 274 i 215 

274 

- ROZPORZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO PANSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO 

z dnia 12 listopada 1954 r. 

w sprawie zatwierdzenia norm piu"!stwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących 
sprawdzianów. 

Na podstawie art. 13 ust. 2 dekretu z dnia 4 marca 
1953 r. o norni.ach i o Polskim Komitecie . Normalizacyj
nym (Dz. U. Nr 15, poz. 61) zarz'ldza się, co następuj e: 

§ 1. Zatwierdza się tako normy pailstwo'we (PN) 
zalecane na całym obszarze Pailsl''ia następujące 
normy ustalone przez Polski Komitet l'<ormalizacyj ny: 

Lp. I' Numer normy I 
53iM-53030 

2 53ftvI-53031 

3 53!}.1-53032 

4 53/M-53033 

5 · 53/M-53040 

6 53/M-53041 

7 53/M-53042 

8 53iM- 53043 

9 53/M-53050 

10 53/M-53051 

11 ..0 53/M-53054 

12 53/M-53055 

13 531M:-53095 

14 53M-53096 

15 53M-!53097 

16 53;}.1-53098 

17 53/M-53G9!:l 

Tytuł normy 

Sprawdziany. 
Sprawdziany tłoczkowe z tłoczkami odwracalnymi. 

Sprawdziany. 
Przeciwsprawdziany zużycia tłoczkowe z tłoczk ::uui 

odwracalnymi. -
Sprawdziany. Tłoczk i odwracalne przechodnie. : 

Sprawdziany. 
Tłoczki od w racalne nieprzechodnie. 
Sprawdziany. 
Sprawdziany tłoczkowe z tłoczkami o chwycie stoż-

kowym. 

Sprav.'dziany. 
Przeciwsprawdziany zużycia tłoczkowe z tłoczkiem 

o chwycie stożkowym. 

Sprawdziaay. 
Tłoczki o chwycie stożkowym przechodnie. 

Sprawdziany. Tłoczki o chwycie stożkowym ni eprze-
chodnie. 

Sprawdziany. 
Sprawdziany tłoczkowe z tłoczkami nasadzanymi. 

Sprawdziany. Przeci wspra wdzian y zużycia tłoczkowe 

z tłoczkami nasadzanymi. 
-

Sprawdziany. 
Tłoczki nasadzane przechodnie. 

Sprawdziany. 
Tłoczki nasadzane nieprzechodnie. 

Sprawdziany. 
Podkładki do rękojeści metalowych z chwytami wal-

cowymi. 
Sprawdziany. 
Rękojeści metalowe z chwytami walcowymi. 

Sprawdziany. 
Tulejki zaciskowe rękojeści z tulejkami stożkowymi. 

Sprawdziany. 
Rękoj eści metalowe z tulejkami stożkowymi. 

Sprawdziany. 
Rękoj eś c i metalowe z gniazdami stożkowymi. 

-

Data ustalenia normy 

21 grudnia 1953 r. 

21 grudnia 1953 r. 

21 grudaia 1953 r. 
21 grudnia 1953 r. 

30 grudnia 1953 r. 

30 gru0.nia 1953 r. 

30 grudnia 1953 r. 

30· grudnia 1953 r. 

21 g rudnia 1953 r. 

21 grudnia 1953 r. 

21 grudnia 1953 r. 

21 grudnia 1953 r. 

21 grudnia 1953 r. 

21 !?rudnia 1953 r. 

21 grudnia 1953 r. 

21 grudnia 1953 r. 

29 grudnia 1953 r. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem l stycznia 1955 r. 
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ROZPORZ,\DZEME PRZEWODNICZĄCEGO PAl\:STWOWEJ KOMlś.JI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO 

z dnia 12 listopada 1954 r. 

w sprawie .zatwierdzenia norm państwowychusła!onych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących 
włókiennictwa. 

I 

Na podstawie art. 13 u st . 2 dp.kretu z dnia 4 marca 
1953 r. o nermach i o Poi:;kim Kor.lit2cie NO ri,-n liz:::cy j
n ym (Dz. U, Nr 15! poz. Gl) zarządza s i~ ~ co nastElPuje : 

§ 1. Zatwierdza się jako normy państwowe (PN) 
obowiązujące na całym obszarze Państwa nas~ępujące 
normy ustalone przez Polski Komitet Normalizacyjny: 



nziennik Ust.aw Nr 55 

Lp. I Numer normy 

54 jP-04604 

2 54/P-04710 

3 54jP-04724 

541p-04726 

- ·450 

Tytuł normy 

Surowce włókiennicze. 

Rozpoznawanie włókien. 

._--

Kontrola j akości wyrobów włókienniczy ch. 
Filce. . 
Wy:z,naczanie wi1gotności. 

Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. 
Wyroby po wroźnicze . 

Wyznaczanie zawartośc i impregna tu. 
Konlrola jakości wyrobów ,vlók ienniczych. 
Wyroby powroźnicze. 

V/yznaczanie wilgo lności. 

Poz. 275 

Data u stalenia normy 

lOk wietnia 1954 L 

30 kwietnia 1954 r. 

30 kwietnia 1954 r. 

30 bvietnia 1954 r. 

§ 2. Zat',Ą'ierclza s i ę jako no rmy parlstwowe (PNi zalecane na całym obszarze Państwu następujące normy 
u stalone pr..zez Poldci Komitet Normalizacyjny: 

u .. = w~~-=zuo:::-= GU 

I Lp. I Numer normy I Tytuł Do rmy '\ Data ustal enia normy 

t 

l 54/P·-04630 I Kontro la j akości wyrobów włókienmczych. 30 kw ietnia 1954 r. 
Tkanin y. 
Stwierdzenie przemakalności metodą r:n iecki" 

I 2 54jP-04711 Kontro la jakośc i w yrobów włókienniczyc h. 30 kwietnia 1954 r. 
Filce. 
vVyznaczan ie wytrz ymałości na przebi janie . 

3 54/P-047 1 3 Kontrola j akoś ci wyrobów włókienniczych. 30 kwietnia 1954 r. 
Filce. 
Wyznaczanie przewiewności. 

4 54jP-0471 5 Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. 30 kwietnia 1951 r. 
Filce. 
vVyznaczanie wodochłonności. 

5 54/P--04716 Kontrola jakości wyrobów włókien niczych. 30 kw ie tn ia 1951 r. 
Filce. 
Wyznacz~1lli. e higroskopijnośc i. 

6 54/P--04717 Kont rola j akoś ci wyrobów v, łókienniczych. 30 kwietnia 1954 r. 
Filce. 
Wyznaczanie włoskowatości. 

7 54jP-04723 Kontrola jakoś c i wyrobów włókienniczych . 30 kwietnia 195 '1 r. 
Wyroby powroźnicze kręr:one . 

Wyznaczanie c iężaru. 

8 54/P-04734 Kon trola j akości wyrobów włókienniczyc h. 30 kwietnia 1954 r. 
Tkanin y. 
vVyzn iJ.czanie wodochłonności. 

9 54jP-04736 Kontrola j akości wyrobów włókienniczych. 30 kwi e tnia 1954 r. 
" , ' 

Tkaniny. , 
'- " . Wyznaczanie układalnoś c i. 

10 54/P-- 04737 - Kontrola j akoś ci 
. Tkaniny. 

wyrobów włókienniczych. 30 kwietnia 1954 r. 

Wyznaczanie odporności na mięcie. 

11 54/P-04738 Kon t.rola j akości wyrobów włókienniczych . 30 kwietnia 1954 r. 
Tkaniny. 
Vi yzIiaczanie wytrzymałości na przebij anie. 

12 54jP-81307 Przędza sztucznoj edwabna. 24 kwietnia 1954 r. 
Systematyka labc.ratoryjnej kontroli jakości. 

.~---"~..-_~~ 

2} prac naukowo-badawczych. 

l 

§ 3. Od dnia wejścia w życie rozporządzenia !je 
wolno stosować innych metod badań określonych nor
mami wymienionymi w § 1 lp. 1-4, niż przewidziane 
tymi normami. 

§ 4. Przepi:sów rozporządzenia nie stosuje się do : 

§ 5 . . Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
stycznia 1955 L, Z tym że normy wymienione w § l 

lp. 3 i 4 obowiązują od dnia 1 stycznia 1956 r. 

t) wyrobów przeznaczonych na eksport w tym przy
pa~u, gd·y zamawiający stawia inne· warunki! 

Przewodniczący Pa ń5twow ej Komisji Planowania 
Gospodarczego: w z, M. Lesz 


