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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. 

Przewodniczący Państwowej Komisji PlanoWa.Ilria 
,Gospodarczego: w z. M. Lesz 1.. 
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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 
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Numer normy 

54/B:-54018 

53/B-54051 

54/H---:--02650 

54!H-0265l 

55/H-.!75219 

55/H-75220 

54/M-Q2025 

54/M-,-02030 

54!M-02031 

54/M-Q2032 

11 54/M-02033 

12 54/M-02117 

13 -~4/M-Q3050 

54!M-03051 

15 54/M-03052 

16 54!M-03053 

17 53/M-40135 

18 54/M-53303 

19 M /M-53304 

20 M/M-14011 

21 ~5/M-17110 

!2 M IM-17 l 11 

23 54/M- 17225 

24 ,54/M-77420 

Tytuł ,normy o 

o Narzędzia kamieniarskie. ' 
Pobijaki. 

Narzędeia rzemieślnicze. 

Mlotki babkowe. -

Rurociągi i armatura. 
Ciśnienia nominalne. 

Rurociągi i armatura. 
SrednJce nominalne,. 

Syfon klozetowy z kielichem l OO/45~ 

Syfon klozetowy z kieliche'm 100/700. 

Gwinty calowe f) średnicach od 3/ 16" do 4". 

Gwinty rurowe calowe cylindryczne. 
-Wymiary i tolerancje. 

Gwinty' m rowe calowe stożkowe. 
Wymiary ! tolera~cje. 

Gwinty stożkowe calowe o kącie zarysu 600 (Brlggs'a). o 

Wymiary i tolerancje. 

Gwint stożkowy M 6 X 1. 
Wymiary. 

Tolerancje gwintów trapezowych symetrycznych. 

Koła łańcuchowe do łańcuchów napędowych, tulejkowych 
i rolkowych. 

Metody oblicz.mia i wykreślania zarysu zęba. 

Koł,a łal1cuchowe do łańcuchów nośnych Galla. 
Metoda obliczania i wykreślania zarysu zę"a. 

Koła łańcuchowe do łańcuchów pociągowych, tulejkowych 
i rolkowych. 

Metoda obliczania i wykreślania zarysu zęba. 

Koła łańcuchowe do łańcuchów pociągowych składanych. 
Metoda obliczania i wykreślania zarysu zęba. 

DrZwiczki wycierowe kwadratowe. 
Zespół. 

Sprawdziany do gwintu stożkowegó calowego rurowego 
o kącie zarysu 55°. 

Tolerancje. 

Sprawdziany do gwintu stożkowego calowego o kącie za-
rysu 60°. 

Tolerancje. 

Armatura rurociąg-6w. 
Przyłącza kielichowe z gwintem walcowym. 
Wymi'ary. 

Sprzęt gospodarstwa domowego. 
Rondle wypukłe emaliowane. -

Sprzęt gospodarstwa domowego. 
Tureckie maszynki do kawy emaliow~m .. 

Sprzęt gospodar§twa domowego. 
Puszka do szczotek do zębów emaliowan.&. 

Sprzęt mleczarski. 
Konwie transportowe_ etalowe ocynowan •• 
Warunki techniczne. 

')i~.Z. 165 

Data ustalenia normy 

30. listopada 1954 r1 

21 lipca 1953 r. 

27 grudnia , 1954 r. 

27 grudnia 1954 r. 

23 maja 1955 r. 

23 maja 1955 r. 

30 października 1954 r. 

21 listopada 1954 r, 

29 li-s topada 1954 r, 

29 listopada 1954 r. 

30 listopada 1954 r. 

3D listopada 1954 r. 

25 listopada 1954 rl 

25 listopada 1954 Po; 

25 listopada 1954 tl 

25 U,ffiopada 1954 r. 

. 23 grudnia 1953 . r, 

21 listopada 1954 t •. 

21 listopada 1954 r. 

25 listopada 1954 t. 

9 maja 1955 r. 

30. października 1954 1' •. 

30 października 1954 r, 

. 30 listoP?da 1954 t ! 
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Dziennik Ustaw Nr 28 

Lp. I Numer no rm y 

25 54/M-77421 

26 54/M-77422 

2'1 54/M-7742.3 

( 26 54/M-77'424 

29 . 55/IV1-79101 . 

30 -55/M-79102 

55/M-79104 

32 55/M-'l9111 

33 55/M-79112 

34 54/M-82515 

35 54/M-84101 

36 54/M-84102 

37 54/M-84103 

38 54/M-84104 

39 55/M-84105 

40 54/M-84540 

41 54/M-84541 

54/M-84542 

43 54/M-:S4543 

.4 55/M-85019 

45 55fM-85020 

46 55/M-85021 

47 65/R-55103 
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; 

Sp rzę t mlet:zarski. 
Konew transportowa 10 l stalowa, ocynowana. 

Sprzęt mleczarski. 
Konew transportowa 20 l stalowa, ocynowana. 

Sprzęt mleczaJ"lski. ~ 

Konew ,transp.oTtowa 30 l .stalowa, ocynowana. 

Sprzęt mleczarski. 
Konew tran-sportowa 40 l stalowa, ocynowana . 

• 
Opakowania metalowe. 
Beczka' z dnem zdejmowanym z obręczami nasadzanymi 

ocynkowana. 

Opakowania metalowe. 
Beczka z dnem zdejmowanym z obręczami wytłaczanymi 

ocynkovvana. 

Opakowania metalowe. • 
Beczki z dnami stałymi (transportowe) ocynkowane. 

Opakowania metalowe. 
Bęben na asfalt lub lepik. 

Opakowania metalowe. 
-Bębny i komplety bębnowe na sodę. 

Przenośniki wstrząsane. 

Śruby ze łbem młotkowym. 

Łańcuchy pociągow@ tulejkowe, 
Główne wymiary i warunki techniczne. 

Łańcuchy ' napędowe tulejkowe i rolkowe o podziałce me-
trycznej. 

Główne wymiary i warunki techniczne. 

Łańcuchy napędowe tulejkowe i rolkowe o podziałce calowej. 
Warunki techni-czne. , 

Łdńcuchy nośne sworzniowe. 

Łańcu~chy pociągowe rozbieralne. 

Łańcuchy techniczne o ogniwa.ch krótkich. 

Łańcuchy techniczne o ogniwach długich. 

Łańcuchy techniczne. 
Warunki techniczne. 

Łańcuchy ógólnego przeznaczenia. 

Kołki stożkowe z gwintem wewnętrznym. 

Kołki 6tożkowe. 

Kołki walcowe. 

Narzędzia gospodarskie'. 
Kosy. 

. / 

.. 

30 listopada 1954 r . . 

I 30 listopada 1954 r. 

30 listopada 1954 -f. 

30 listopada 1954 r. 

9 maja 1955 r. 

9 maja 1955 f, 

13 maja 1955 r. 

9 maja 1955 f. 

,9 maja 1955 f. 

29 listopada 1954 r, 

25 listopada 1954 r, 

25 -listopada 1954 f. 

25 listopada 1954 r. 

25 listopada 1954 r. 

13 maja 1955 f. 

27 grudnia 1954 r. 

24 grudnia 1954 f. 

24 grudnia 1954 r. 

27 grudnia 1954 r. 

9 maja 1955 r. 

9 maja 1955 f. 

9 maja 1955 ~. 

H maj,a 1955 r. 
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'D tennik Ustaw Nr 28 - 2:t9 
\ 

Poz. 165 116ł . 

~ ~' 2": ' 1Iióima Wylnienióna w ust. 1 lp . 9 w stosunku 90 pro
d . kcj! rur gwintowych jest nonn" państwową (PN) zalecaną 

całym obszarze Państwa . 

, 

§ 2, Zatwier~a się jako nonny państwowe (PN) zalecan. 1 
na całym obszarze Państwa następujące nonny ustalone pn_! 
Polski Komitet Nonnalizacyjny: ! .. +-__ ~ ________________ -p __________________________________________________ ~ ________________________ ~~i 

I " p. , Numer nonny 

1 .' 54/M-01501 

2 54/M-35500 . 

I 54/M-355 1 l 

4 54/M-45365 

I 54/M-54052 

fi 54/M-69131 

7 54/M-69133 

8 54/M-11 1 09 

9 541M-711~O 

! 10 54/M-17110 

11 54/M-17226 

; 12 54lM-17260 ' 

Tytuł normy 

Teoria i obliczanie tłok<j>wych .Uników spalinowych. 
Oznaczeni.d literowe. 

Turbiny parowe stałe kondensacyjne do napędu prądnic. 
Podstawowe wymagania i wielkości charakterystyczne. 

Turbiny parowe stałe .przeciwprężne do napędu prądnic. 
Poostawowe wymagania i wielkości charaktary.;tycm •• 

Dźwigi elektryczne. 
Klocki przeciwwagowe żeliwne. 

Narzędzi'a rzemieślnicze. 
Wyciągacz do gwoździ, prosty. 

Próba zgrzewalności ogniskowej pnuzginanie. 

Złącza spawane. 
Badanie udaTnOŚCi złącz doczołowych. 

Sprzęt go:spodanstwa domowego. 
Garnki Wypukłe emaliowane, 

Sprzęt gospodarstwa domowego. 
Konewki z dziobkiem emaliow~. 

Sprzęt gospodarstwa domowego. 
Pokrywy płaskie emaliowane. 

Wanienki fotograficzne emaliowol.1l.et 

Sprzęt gospodaretwa domowego. 

Data ustalenia nonny 

19 listopada 1954 r. 

30 ltstopada 1954 l. 

30 listopada 1954 r. 

29 listopada 1954 r. 

29 listopada 1954 l. 

30 listopada 1954 r. 

30 listopada 1954 r. 

20 grudnia 1954 r, 

29 listopada l~54 t. 

30 ll.stopada 1954 " 

30 listopada 1!ł54 r. 

23 .grudnia 1954 r. / 

t • 

L4 __ ~ ____________ ~ __ ~_T~rz~o~nk~i~o~· t~w~a~r~te_. ______ .~ ______________________ ~--~---------------~ II 
§ 3. Od dnia wejścia w życie rozporządzenia nie wolno 3) w zakresie nonn wymienionych w § 1 ust. 1 lp. 1 - Ul. 

zakresIe ustalonym w JlOIlmach wymienionych w § 1: 18 - 20, 35 - 39- - do wyrobów przezlldczooych rdo m .. 
produkować pTzedmiotów objętych normami wymieniony- szyn i urządzeń wykonywanych według licencjizafr.anics. 
mi w § 1 ust. 1 lp. 1, 2, 5, 6, 13 - 11, 20 - 47 nie OOpo- nych, I 
wiadają-cych tym normom, 4) w zakresie-nonn wymienionych w § 1 ust. 1 lp. 13 -.: le, : 

- ) budować rurociągów ani wykonywat a:rmatury i cz(}zld 20, 35 - 39_ - do wyrobów przeznaCzonych do m3lSz~ , 
złącznych rurociągów na ciśnienia i średnice nominclln. i urządzeń wykonanych lub zaprojektowanych przed dniem

l 

wejścia w żyde rozporządzenia. inne niż określone . w nonnach wymienionych w § l 
. " 1 I 3' 4 li 5. 1. Tra-cą moc normy: us,. p. l l 'lo , 

l) PN/H-02650 "Ciśnienia nom inailne" , 
. ) wykonywać, z wyjątkiem określonym w § l uet. 2, gwin- 2) PN/H-02651 "Rurociągi. Srednice nominalne". 
. tów objętych normami wymienionymi w § 1 ust. 1 

lp. 1 _ 12; 2. W rozporządzeniu Przewodniczącego Państwowej Ko- ' 
/ mllSji Planowania Go.spodarczego z dnia 26 lutego 1951 r. VI 

stosoWać tolerancji do produkowanych sprawdzianów do sprawie uznania nonn ustalonych przez Polski Komitet No~ 
gwintowokreślonych w nonnach wymienionych w § 1 malizacyjny za obowiązujące (Dz. U. Nr 13, poz. 105Jskreśla 
ust. 1 lp. 18 i 19 nie odpowiooających tymnoTffiom. się lp. 41 i 42 oraz .treść odpowiedn;ch koluII1f1. 

§ 4. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się: § 6. Rozporządzenie ,,!ch~dzi w życie z. dniem l stycznia 
do wyrobów -przeznaczony-ch na eksport w tym pTzypadku, 1956 r., z tym że normy wymienione w § 1 ust. 1 !p. 13 - ts. ; 
gdy zamawiający łitawia inne warunki, 35 - 38 ohowiązują od dnia 1 stycznia 1951 r. l 

do prac naukowo-badawczych, 

. / 

Przewodniczący Państwowe.! Komisji Planowama 
Gospodarczego: W z. M. Lesz . 
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1l0ZPORZĄDZENm PRZEWODNICZĄCEGO PAŃ'STWOWEJ KqMIS,fI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO 

z dnia f7 czerwca 1955 r. 

W .sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez POIsklKomltet NormallzacyJny, dotycz.cydl 
-komunikacji. 

Na podstawie art. 13 ust. 2 dekretu z dnia 4 marca 1953 T. 

o nonnach i o Polskim ~omitecie Normalizacyjnym _ (Dz. U •. 
15, poz. 61)zarz.ądzasl.lł, co na.stEUlujel . 

§ 1. Zatwierdza się jako nonny panstwowe (PN) obowll\
rojące na całym obszarze Pań5twa na5tępujące normy ustalone . 
przez PoLski KomitEń NormalizacyjnYI 

" 
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