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Dziennik Ustaw Nr 2 

- w slna:wie z~dH.ai... D01'_~ psń5.I!w-o,Wej: wWilone;; pF.mz Rołskil KOOlłłel NQr~yjp.~, dolyczą,cej 
hutnictwa. . 

Na pods.ta.wieo cn:1l. 13, ustt 2. dek:r.eru; z; dnia,.4 marca 
11953 r. o: nonmach . i o; P'(j)lskim Komitecie N0rnraU2'a1lyj
D'}lllł (Dz, U .. N r 15" poz; Iii)' z:aillZ:ądza. się ; . (W na,stępu~e: ' 

§' l'. ZatwierdZa: si-ę- j'alta IlQrmę- pa'ń.stWową' (fIN) 
obowi<!:z,u~iW ą; na' cral,yrrr obszarze Państwa nOJmę PN-
5MB-84Q21 ,,stal do celów budowlany<:h i do kOThstrukcji 
stalowych. Zestawienie . i klasyfikacja", ustaloną przez 

, PoLski Komitet No.rmaliz:a.cyjny . w dnłU: 14. paidziernika 
1954 r . ' 

§ 2. Od dnia wejścia' w życie'. r0~0rządze~ia , nie 
wolno wyrabiać stali do celów budowlanych i konstrukcji 
śtalowych st:>sowalLy,ch w budQwnictwie innych, niż 'okre
ślone norm~ wymienioną w § t. 

§ 3. Pr,zepi,só,w; rezporządiliEmia nie stosu.le się· do: 
1) wymbów . pI:zeznaczonych. do. konstrukcj.i ULząd21eÓ' 

wylwnywanych,. wooług lkencj-i' za'gLanicrzny ch" 
2.) wyrobów przeznaczonych na eksp0rt w tym przy .. 

padku, gdy zamawiaj,\cy stawia inne wymagania, . 
3) prac- naukowo-badawczych .. 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 li .. 
Cd 1;965 r. 

Przewodniczący Państw0.wejKomisji Planpwanila 
Gospodarczego: w z. ~ Lesz 

II. 

z dnia 20. g-rudhfa, 1"954' r. 
! 

w spraWie zatwi~[dzeDia nono państwowych' ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczącyclI 
" elektrotedlniki. 

Na, podstawia art. 1-3 ust. 2 dekretu z dnia 4 marca 
-1953 r. o normach i o P'olskim Klomitecie .NormalizacyJ~ 
nnn (Dz. 'U. Nr , 15, poz. 61) zarząpza. się, co następuje: . 

§ L Zatwie,rdza się iakol normy państwowe (P N) 
obowiąZUjące na , całym' óbszarz.e P'ans.twa; następująG:9 
n0rmy ustalbne' przez Polski Kloinitet .Normalizacyjny: 

Lp. '- Numer normy r Ty,tuł narmy' 

I l 54/E~0405 Maszyny elek:tryczD:e' i, ~ez.p.ciIśredni'0l i nfuli Bpi:Zę;g,ane, 
mdlŚzyny nieelektryczne. 

• WinłOsy eoS' wałoWo 

2 54/S-02031 Urządzenia elektryczne samochodów, ciągników i mo
tocykli. 

22 maja 1954 r. 

§ 2. Od dnia wejścia w życie rozporządzenia nie 
wolno vi zakresie ustalonym vi normach: 

11); wykOll}l'Wa« ma5'2'iY11. elektry.czn:y.ah i; hezpośreanio, 
z nimi sprżęganych maszyn nieelektryc-znych o wZnio
sach osi wałów niezg.odnych z normą , wymienioną 

w § l lp. 1~. 

2); stosować do samochodów, ciągpikowJ motocykli i' ma
szyn rolniczych z napędem mechanicznym napi'ęć 

inamimw;w;y;d inn..y:ch" niż. okr,eśloM, normą wymie:-
nioną w §. 1 lp'. 2. : 

§. 3. Przepisów rozporządzenia nie stosuie się do: 
1) wyro·bów przeznaczonych na eksport w tym przy

padku, gdy1 zaTllaw4'ający; stalWia inne warunki, 
2) prac naukowo-badawczych. 

§ 4. Uchyla się moc obowiązującą normy 'PN/S-0231 
"Maszyny i urządzenia; eie:ktx:y.czne do poJazd,ów ptecha
nicznych. Napięda znamiono'we", zatwierdk.on:et rozp~" 

rządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji , Pla
Ruw:ania . Gospodarczego z dnia 10 października 1951 r. 
w sprawie uznania norm ustalonych przez Polski Komitet 
Normalizacyjny za ooowiąiujące (Dz. U, Nr 54', po'Z. 381) 
i normy PN/M-02044 "Wzniosy normalne osi wałów ma
sz:ynowych" zat:wierdz0uej: rozporząd#eniem Prze.wodni~ 

cząt;:egp. P-aństwowej Komi.sj,i: Planow ania . Gospodarczego 
z, dwa, 26: lutego" 1-96-1 r. w. sp1:awia uznania n:>.rm, ustalo
nych przez Polski Komitet Normalizacyjny za ' obowiązu
Jące (Oz; tY; Nr 1'3', poz'. 1'05). 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi' w z·ycie z dniein t mar
ca 1'9'55 r., z. tym że norma' wymieni0u1i-c w· §'. 1. lp. L w. sto
sunku~ ·do. masz.yn , ko.nstrukcji. istnieią~ych o.bowiązuje oc!. 
dnia. l sty,cznia. 1959 t. 

Przewodniez.ą.cYr Pań6t'w;0,wel KomłsH, PlałlQ .wania 
GospCil.ddliCZe.g,0;: w z~ M.. Lesz 
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