
Numer normy f Data ustalenia normy 

10 54/P-04171 Kontrola jakości wyrolJów włókienniczych. . 21 listopada 1.954 r. 

11 

12 

13 

5 

c 6 

7 

8 

9 

54/P-04783 

54!P-04785 

54/P-04786 

54/P-04800 

54/P-04801 

5S/P-04804 

54/P-0484O 

, 5.4!P-04841 

54/P-81003 

, Tkaniny z jedwabiu, naturalnego. 
Wyznaczanie zawartości t .elaza. 

Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. 
Dźianiny. 
Pomiar długości. 

Kontrola jakości wyrobóW włókienniczych. 
Dzianiny. 
Pomiar szerokości. 

Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. 
Dzianiny. 
Wyznaczanie ciężaru. 

Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. 
Przędza. 

Wyznaczanie wodochłonności. 

Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. 
Przędza. 

Wyznaczanie higroskopijności. 

Kqntrola jakości wyrobów włókienniczych. 
Nici szwalne bawełniane. 
Wyznaczanie ciężaru 100 metrów. 

Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. 
Ta$my tkane. 
Wyznaczanie wytrzymało,śd na rozrywanie. 

Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. 
Taśmy tkane. ' 
Wyznaczanie wytrzymałości na rozrywanie w stanie mokrym. 

Przędza bawełniana surowa pojedyncza. 
Błędy. 

§ 3. Od dnia wejścia w życie rozporządzenia nie wolno: 2) prac ' naukowo-bad~wćzych. 

22 grudnia 1954 r. 

22 grudnia 1954 r. 

22 grudnia 1954 r. 

9 grudnia 1954 r, 

9 grudnia 1954 r! 

4 -maja 1955 r. 

22 grudnia 1954 t. 

22 grudnia 1954 r. 

24 listopada 1954 r., 

• 
l) stosować innych metod badania jakości surowców i wyro

_bów włókienniczych w zakresie określonym normami. wy
mienionymi w § 1 lp. 1 - 8, niż przewidują te normy, 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 paździer~ 
nika 1955 r. ' 

2) produkować prtf!dzy-kablowej objętej normami wymienio. 
nymi w § l lp. 9 i 10 nie odpowiadającej tym normom. 
§ 4. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do; 

l) wyrobów przeznaczonych na eksport w tym przypadku, 
gdy zamawiający stawia inne warunki, 
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ROZPORZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO PA~STWOWEJ KpMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO 

z dnia 27 czerwca 1955 r. 

w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych. przez Polski Komitet N ormalizacyjny. 
(I , 

Na podstawie art. 13 ust. 2 dekretu z dnia 4 marca 1953 r. 
o n rmach i o Polski:lh Komitecie Normalizacyjnym (Dz. U. 
Nr 5, poz. 61) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Zatwierdza się jako normy państwowe (PN) obowią. 
zujące na całym olYszarze Pań'Stwa na6tępujące normy ustalon. 
przez Polski Komitet Normalizacyjny: 



• 
=D~z::..:ie=n=n~ik=-.::U:..::s::..:ta=-w_N_r_· _28.:...· _____________ :..... 27.::.6_' _. ____________ --'-----::..:P-o-z.-l-64:..-.f:....· ...... 165~· " 

-.:c 

Lp. Numer normy I Tytuł llormy I Data ustalenia normy 

-
i 

l 54/F-94080 , Pomoce biurowe. 23 grudnia 1954 r. 
Książki ze skorowidzem. 

. 
, 

2 54/F-940S1 Pomoce biurowe. 23 grudnia 1954 r. 
Książka kancelaryjna. 

3 WN-84500 
-, 

Aparaty fotograficzne. 31 grudnia 1954 r. 
Połączen ie ze statywem. 

, Wymiary. . 
4 54/N-84501 Aparaty fotografićzne. 31 grudnia 1954 r. 

Czasy otwarcia mig~wek. 

§ 2, Zatwierdza się jako normy państwowe (PN) zalecane na całym obszarze Państwa na,stępujące normy ustalone przez 
Polski Komitet Normalizacyjny: 

, 

Lp. I Numer normy I Tytuł normy l Data ustalenia normy 
.. 

, -
" 

1 54/N-OI101 Oznaczenia najważnieJszych wielkości fizycznych i tech- 23 grudnia 1954 r. 
nicznych. 

Mechanika. \ 

2 54/N-OI102 Oznaczenia najważniejszych wielkości fizyczny ch i tech- 23 grudnia 1954 r. 
nicznych. . 

Ciepło i fizyka moleklllarna. 
, 

/ 

3 54/N-03004 Statystyczna kontrola jakośd . 30 listopada 1954 r. 
Odbiór towarów według właściwości liczbowej ograniczonej 

jednostronnie. 

4 54/N-94318 Pomoce biurowe. 
Atramenty do pisania. 
Klasyfikacja: 

§ 3.. Od dnia wejścia w życie rozporządzenia nie wolno: 

,l) wydawać książek ze skorowidzem i ' książek kancelaryj
nych używanych w pracy biurowej, nie odpowiadających 
norlJlom wymienionym w § l lp . 1 i 2, 

2) produkować ręcznych aparatów fot<?graficznych łączonych 
Ze statywem bezpośrednio lub za pqmocą głowic przegu
bowychoraz statywów do tych aparatów o wymi<l.!"ach 
połączen innych niż określone normą wymienioną ,w § l 
Ip,3, 

3) oznaczać na skali migawek do apaJatów fotograficznych, 
na przyborach pomocniczych do fotografii i w tablica,ch 
wydawanych do teiów fotograficznych innych cza'sów 
oiwarcia migawek, niż przewiduje norma wymien!ona 
w § l lp. 4. 

22 grudnia 1954 r. , 

§ 4. Przepi~ów , rozporządzenia nie st<?suje się: 

l) w zakresie normy wymienionej w § l lp. 3 - do ręcznych 
aparatów fotograficznych do zdjęć o formacie większym, 
niż 13 X 18 cm oraz do statywów do tych aparatów, 

2) w zdkresie normy wymienionej w § 1 lp 4 - do skali 
czasów otwarcia migawek aparatów fDiograficznych spe
cjalnych, 

3) do wyrobów przeznaczonych na eksport w tym przypddku, ' 
gdy zamawiający stawia inne warunki, 

4) do prac naukowo-badawczych. 
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 paździer

nika 1955 r., z tym że normy wymienione w § 1 lp. 3 i 4 obo
wiązują od dnia 1 stycznia 1956 r. 
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ROZPORZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO 

z dnia 27 czerwca 1955 r. 

W sprawie zatwierdzenia nonn państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących 
wyrobów metalowych. • / 

Na pods1awle art. 13 ust. 2 dekretu z dnia 4 marca 1953 r, 
o normach I o Polskim Komitecie Normalizacyjnym (Dz. U. 
Nr 15; poz. 61) zarządza się, co następuje: • 

§ 1. 1. Zatwierdza się jako no'rmy państwowe (PN) obo
wiązujące na całym obszarze Państwa, z wyjątkiem określonym 
w ust. 2, następując'e normy ustalone przez Polski Komitet NOT~ 
malizacyjny: 

/' 

, ~. 

'I 


