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ROZPORZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO 

% dnia 3 maja 1954 r. 

:w sprawie wtwle rdzen ia norm państwowych uslalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny w zakresie 
elektrotechnlld. 

Na podstawie a rt. 13 ust. 2 dekretu z dnia 4 marca 
1953 r. o norma ch i o Polsk im Komitecie NO!Jllalizacyj-

§ l. Zatwierdza się jako normy pailstwowe (PN) 
obowiązują ce na całym obszarze Państwa następujące 

normy us talone przez Polsk i Komitet NormalizacYJny: nym (Dz. U. Nr 15, poz. 61) zarządza się, co następu j e: . 

~I Numer normy 

I E- 02501 

2 I E-02502 

3 53/E-08500 

, 53/E- 77006 

1\ 53/E-80403 

6 53/E-90006 

7 53/E-90022 

8 53/E- 92800 

9 53/E-92801 

10 53/E-92806 

11 53/E-92807 

12 53/E-92808 

13 53/E-92812 

14 53/Il-92814 

15 53/E-92816 

16 53/E-9281 7 

Tytuł normy 

Gwint Ed1sona metryczny Em 16 . . 
W ymia ry. 

Gwinty do rurek pancernych. 
Wymia ry. 

Znaki wysok iego napięcia. 

Elektryczne przyrządy grzejne oporowe. 
Warniki elektryczne. 

Maszyny elek tryczne. 
Szczo tki o przekroj ach prostokątnych. 
Wymiary. 

Elektroenergetyczne przewody stalowe gole wielodru
towe. 

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. 
Przewody odgromowe. 

Elektroenergetyczne linie kablowe. 
Mufy przelotowe do kabli na napięcia znamionowe nie 

p rzekraczaj ąc e 10 kV. 

Elektroenerget yczne lini e kab lowe. 
Mu f y odga ł ęźne do kabli na napięci a znamionowe nie 

przekrc:cZdjące 10 kV. 

Mufy i głowice żeliwne do kabli e lektroenerge tycznyc h. 
Rowki i wpustki uszczelniające. 
Wymiary . 

Mufy i głowice do kabli elektroenergetycznych. 
Sruby uziomowe. 

Elektroenergetyczne linie kablowe. 
Rozpórki kablowe do muf przelotowych i odgałęźnych 

na napic;cia znamionowe nie przekraczaj ące 10 kV. 

ElektroenergE'[ yczne linie kablowe. 
Zł i'\ czki odgał ęźne trójnikowe do łączenia przez luto

wanie żył miedzianych o przekrojach 10;-; 400 Illm~. 
Elek troenergetyczne- linie ka blowe. 
Końcówki ka blowe do spawania do żył alumin iowych 

o przekrojach 16/:1000 mrn2 • 

Elektroenergetyczne lin ie kablow e. 
Koń có"vki kablowe lane" z wkrętami, do żył miedz ia

nych okrągłych o przekrojach 25;';1000 mm2
• 

Elektroenergetyczne linie kablowe. 
K0!1cówki kablowe nakładkowe do żył aluminio\vych 

o przekroj ach znamionowych 16/.95 mm2: 

Data ustalenia normy 

21 lipca 1952 r. 

30 czerwca 1952 r. 

28 pażdziernika 1953 l'. 

27 sierpnia 1953 r. 

31 puźdz iernika 1953 r. 

19 lipca 1953 r. 

19 lipca 1953 r. 

10 grudnia 1953 r. 

10 grudn ia 1953 r. 

10 grudnia 1953 r. 

10 grudnia 1953 r. 

10 grudnia 1953 r. 

10 grudnia 19.53 r. 

29 grudnia 1953 r. 

10 grudnia 1953 r. . 

10 grudnia 1953 r. 
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Lp. Numer normy Dala us tal enia no rmy Tylu ł normy I 
__ ~~ __________ : __ ~ ____________________________________ .l~ ____________ ~ ______ __ 

' / l 
I I . 

17 53/T- 55003 

18 53/T -fl2105 

!9 53/T- 82107 

20 53/T-82108 

21 53/T-82124 

22 .'?3/T-82125 

23 53/T-82126 

24 53/T-82 127 

25 53/T -82128 

26 53/T-83213 

27 T- 89202 

26 53/T-89203 

29 53/T-89204 

30 T-90008 

31 T-90011 

32 T-9001 2 

33 53/T- 92300 

34 53/T-92301 

35 53/T --92302 

36 53/T- 92303 

37 53/T-92304 

36 53:T-92305 

39 53/T-92306 

40 53/M-02290 

4 1 53/M-02291 

42 53/M- 82450 
~ 

,. 

,o 

Szufle kan Qlizacyjne kablowe. 

Żarówki telefo ni czne. 

Gniazdko mikroteiefonowe do v/tyczki po jed yn cze j. 

Wl yczka te lefonowa . pojedyncza. 

Wtyczka mikrotelefonowa pojedyncza, 
Trzon. 

Vv·tyczka mikro telefo nowa pojedyncza. 
Zawleczka. 

vVtyczka mikrotelefonowa poj edyncza, 
Osłona izolac yjna. 

Wtyczk a . mikrolelefonowa pojedyncza. 
Sprężyna ocłuonna . 

V/tyczka mikrolelefonowa poj edyn c'z a. 
Tulejka ochronna. 

W zrnacniak dwulorowy przelotowy do torów kablo · 
wych telefomi mieszan ej clwukanalowe]. 

\Vłasności elektryczne. 

Ogniwo su che braunsztynowe typu S3. 

Ogniwa i ba terie do latarek e lektrycznych. 

Og niwo suche braunsztyno'we typu S2. 

Telefoniczne kable instalacyjne obołowion e zżylami 
emaliowanymi. 

Sznury szychowe do aparatów telefonicznych. 

Szmiry szychowe do łącznic telefonicznych. 

Głowice do telefonicznych kabli miejscowych. 

Clowice do tel efonicznych kabli miejscowych . 
Pudła . 

Głowi ce do telefoniczny ch kabli miejs cowych. 
Uszczelki pok ryw. 

Głowi ce do tel efon icznych kabli miej scowych. 
Łączówki. 

Głowice do telefo nicznych kabli miej sco wych. 
Uszczelka łączówki. 

Głowice clo telefOnicznych kabli miejscowych . 
Podkład.ki numerowe. 

Głowice do telefonicznych kabli miejscowych. 
Pasek osłonny. " 

vVym iary gni azd dla trójkątnych łbów śrub WiCI1CO Wych . 

Gniazda dla nak rętek wielicowych trójkątnych. 
Wymiary. 

$ruby wieńcowe ze ł bami trójkątnym!. 

11 maja 1953 r. 

6 pa:;.dziern ika 1953 r. 

10 lipc a 19.1 3 r. 

10 lipca 19:;3 r. 

10 lipca 1953 r. 

10 lipca 1953 r. 

10 lipca 1953 r. 

10 lip ca 1953 r. 

1 lipca 1953 r. 

17 lipca 19S3 r. 

31 październ ika 1:)S2 f-

16 lipca 1953 r. 

19 grud n ia 1953 r. 

14 iipca 1952 r. 

14 pa ź dzi e rnika 1952 

14 p aździernika 1952 

21 lipca 1953 r. 

2 1 lipca 1953 r. 

20 lip ca 1 (Li.3 r. 

r. 

t . 

6 pażc1. zi e rnil :a 195J r. 

20 lipca IOj3 r. 

21 lipca 19.13 r. 

21 lipca 1953 r. 

17 lipca 1953 r. 

16 lipca 1953 r. 

17 lipca 1953 r. 
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§ 2. Zatwi erdza si ę jako normy państwowe (PN )zalecanc na całym obsz<,rze Pat1~twu nas tępuj,~ce normy 
ustalone przez Pol sk i Komi~et Normal izacyj ny : 

l.p. Nume r normy I Tytuł no rmy I Data u sta le n ia normy 
, 

---" 
l E- 0120 1 Teclmika wysokich napięć. la lipca 1952 r. 

Symbole grafi czne. 
2 53/E-01213 Elektr yczne przyrzqdy pomiarowe. 10 gruclnia 1953 r. 

Symbole g raficzne. 
3 53fT -{) 120 l Elektronika. 

Symbole gra ficzne . , T -01220 Radiokomunikacja. 

L Symbole gra li czne. 
~-,...~ ~ 

§ 3. Ot! dniu wej ścia w '~ycie rozpo rządzeni a w za
kresie okreśion ym normami n ie wolno: 
l) , st05 0\-I'ać g\'/ l:1tOW Edi$ona metrycznych Em 16 i gw i:1 -

tów do rurek pa ncernych nie odpowiadających no r
m om wymienionym w § 1 lp. 1 i 2, 

2) stosować znak0w wyso!de~jo naplc;cia n iezgod.nyc h 
i\ norm ą wymienioll'1 w § 1 lp. 3, 

3) produkować nieprz c llośnych warników elektrycznych 
n iskiego napięci a p rzeznaczonych do uży tku w go
spodarstwie domowym lu b rzemiośl e , Eie odpowia
dających n ormie wymienionej w § l lp . 4, 

4) wykonywać szczotek o prz~k rojach prostokątnych do 
komutatorów i p ie rścitJn i ślizgowy ch mas zyn elek
t.rycznych, przewodów stalowych gołych wie lodruto
w y ch i przewodów odgromowych s talowych wielo
urutowych przeznaczonych do e lektroene rgetycz
n yc h lini i napow ietrznych, muf prze lo towych i muf 
k ablowych o d.gałęźnych ziemnych do k-abli elektro 
cJ~ej'getycwych j edno- i wielożyłowych na napi ęc ia 

znamionow e nie p rzekraczajqce 10 kV, wymiarów 
rowl5-ów i wpustek uszczelniających muf i głowic 

żeliwnych do k abli elektroenerGetycznych, śmb 

. przeznaczonych do elektrycznego łączen ia przewo
(I.u uziem iaj ą cego z korpusem muf lub glowic do 
k abli elektroenerg etycznych, rozpó rek służących do 
zachowania odstć;pów mi\:d zy żyłami kabli elektro
energetyczn ych dw u-, t ró j- i czteroźyłowych w mu
fach przelo towych i odgalęźnych do kabli na napię

cia znamionow e n ie przekraczające 10 kV, złączek 

odgałężnych trójnikowych przeznaczon ych do łącze 

nia przez luto wanie m iedz i t1l1ych żył kabli elektro
energetycznych o przekrojach znamionowych 10,/. 
400 n,mt w mu fach kilblowych odgałqżnyc'1, k Or1 Có
wek kablowych do zakol'lczan ia żył alLlminiowych 
o przekrojach znamionowych 1 6;/. 1 000 mm2 kabli 
elektroenernetycwych, kOl1cówek kablo wych lanych 
z wkrętami do zakończan i a żył mied:l.ianych okrąg

łych o przekrojach zn amionowych 25/ 1000 l11m~ ka bii 
elektroenergetycznych, kOJlców e~c ka blow~'ch na
k!adkowych przeznaczonych do zakończan i a żył alu
m iniowych o p rzekrojach znamionowych 16/95 mm2 

kabli elektroenerge tycznych, n ie odpowiadających 

normom wymienionym w § 1 lp . 5 - 16, 
5) produkować szufli do czyszczenia kanałów ka nali za

cji ka blowej nie odpowiadających n ormie wymie
nionej w § 1 lp . 17, 

28 p ażt.lziern .ika 1953 r. 

19 lipca 1952 r. 
, 

- i . 
6) produkować żarówek teleionicznych nie o dpowiada

j ących normie wymi enionej' w § l lp . 13, 
7) prouuko 'Nać gniazdek mikrofonowych oraz wlyczek 

mikrofonowych pojedynczych i ich cz ::;sc i: trzonó w, 
zawleczek, o słon i~olacyjnych, sprl;ży n ochronny e ll 
i tulejek oC~lronnych nic odpowi adających n ormom 
wymienionym w § 1 lp . 19 - 25 , 

8) proclukować w zmacni aków p rzelotowych do lorów 
kablo 'wych tdefonii miesza nej dW Ulctlllalowej o Włd

snoś c ia ch e lektrycznych n ie odpowiad aj ,-!cych normie 
wymienionej w § l lp. 26, 

9) produkować ogniw suchych braunsztynowych typu 
S3 i typu S2, ogniw i bate rii do b ta rek elek trycz
n ych n ic odpoiviadaj qcych normom w y mienio n ym 
w § IIp . 27-29, 

10) plOdukawać telefon icznych kabli instalacyjnych obo
łowionych z żyłam i eHlaiiowanymi nie odpó-w iada
jących normie wymi enionej w § 1 Ip. 30, 

11) produkować sznurów szychowych do aparatów tel e
fonicznych i do łącznic tele fonicznyc h n ie odpow ia
daj ących normom wymi enionym w § 1 lp. 31 i 32, 

12) plOduko\Vać głowic do te lefonicznych ka bli miejsco
v,," ych i ich częśc i: pudeł, u szcze lek, pokryw, łą czó 

w ek, u szczelek łączówek, podkładek numerowy ch, 
p askó w osłonnych nie odpoviiil.daj ących normom 
wymienionym w § 1 lp . 33 - 39, 

13) wykonywać gni azd dla łbóvl śrub wiellcowych ze 
ł bami trójkątnymi i gniazd dla nakr~tek wier1cowycll 

l~~ : t rójkątnych o wymiarach innych, ni ż określaj ą normy 
wymienione w § 1 lp. 40 i 41, 
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14) produkovvać śrub wieńcowych ze łbami trójkqtnym i 
n ie odpowiadających normie wyr,lienionej w § l I,: lp. 42. 
§ 4. Przepisów rozporządzenia nie stosu je się do: 

1) produktów przeznaczonych na e!(sport w tym przy
p adku, gdy zamawiający stawia inne warunki , 

2) prac naukowo-badawczych. 
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dnie m 1 lip ca 

1954 L, Z tym że: 
l) normy wymienione w § I Ip. 8- 1_0, , 12, 13 . i 16 obo

wi'1zu ją od dnia , l października 1954 r., 
2) normy wymienio ne w § 1 lp . 14 i 15 obowiązują od 

d.'1ia l stycznia 1955 1'. 

Przewodniczący Pil!ls twowej Komisji Planowunia 
Gospoda rczego : w z. M. Lesz 

ROZPO RZr\DZEN IE PRZEWODNIC:l.,\CEGO PAŃSTWOWEJ KO MISJi PLANOWANIA GOSPO DA RCZEGO 

:t dn ia 3 maja 1954 r. 

w sprawie zatwie rdzenia no rm pańs twowYCh u stalon ych przez Polsk i Komite t N ormalizacy jny; dotyczących 
narzędzi lekarskich. 

Na podstawie art. 13 us t. 2 dekretu z dnia 4 marca 
1953 r. o normach i o Polskim Komitecie Normalizacyj
nym (Dz. U. Nr 15! p oz. 61 ) zarządza si,t: , co następuje: 

§ l. Zatwierdza si ę jako normy p allstwowe (PN) 
obowiązu j ące na całym o bszarze Par1stw a nas tępujące 

.normy uslą.lone p rzez Polski Komi te t Normalizacyjny : " 


