
Dziennik Ustaw Nr 28 - ' 286 ..,... Po",. 168 .klot,. 

~ § 2. Zatwierdza się jako normy państwowe (PN) zalecane na cały~Q.l:J6zarze Państwa: na,stępujące normy ustalone przez· 
Polski Komitet Normaliz~cyjny: ' ( , 

Lp. I Numer normy I Tytuł normy t Data ułltaJenia ,1ormy 

--
l 55/C-OIOOl Sbwnictwo związków oTganicznych. 25 kwietnia 1955 r. 

Układy heterocyklic:tne. 
,. 

2 541C-Ol002 SłDwnictwD związków Drganicznych. 30 czerwca 1954 r. 
WęglDwDdany . . 

'- -
3 55/C-01356 Procesy pDdstawowe inżynierii chemicznej. 25 kwietnia 1955 r. 

Przenikanie ciepła. - , 
PDjęcia i Dkreślenia. 

~ 

4 54/C- 04592 WDda do picia, do celów gospoda!czych i przemysłDwych. 31 grudnia 1954 r. 
Ozna·czanie stabilności (stałości) wDdy. -, 

5 54/C-53000 Sprzęt laboratoryjny. , 20 grudnia 1954 r. 
Klasyfikacja i terminologia. 

6 5ti/C--:-84000 - SrDoki ochrony rDślin. 25 listopada 1954 r. 
SIodki chemic;me do. zwalczania szkodników oraz chorób ro- \ 

ślin i do. zwaJćzania chwastów. 
KI..tsyfikacja. 

27 grudnia 1954 r. 
7 51/C- 89100 Technolcgia przetwórstwa tworzyw sztucznych. 

Pra'sDwanie. 
Pojęcia i Dkreślenia. 

~ 

§ 3. Od dniil wejśc ia w życie rozpDrządzenia n ie wolno 
w zakresie ustalDrlyrn w normach wymieniDnych w § 1: 

1) przeprowaozać ba·dań gumy wskazanych w normach wy
m ienionych w§ 1 lp. 1 ---:- 8 inaczej, niż Dkreślaj ą te nDrmYI 

2) stosować innych metod qadań , wody, objętych nDrmami 
wymienionymi w § 1 Jp' , 9 - 19, niż przewidują te normYl 

3) pr·odukDwać cylindrów mierniczych i piknometrów z kor
ki em kapilarnym nie odpowiadających normom wymienio
n ym w § 1 lp. 20 i 21 i 

4) , prD.t}ukDwać i przeprowadzać badań odczynników che
micznych określonych w nDrmach , wymienionych w § 1 
lp. '22 - 37 nie ódpowiadających tym normDmi 

5) przeprowadzać badań wyrDbów lakierowych określonych _ 
w nórmach wymieniDnych w § 1 lp. 38 i 39 metDdami in. 
nymi, niż podają te normy; 

6) produkować wody utleniDnej techniCJ:nej i farmaceutycz
nej 30%, siarczanu miedziDwego i technicznego Dc tanu 
amy!u nie odpowiadp.jących nDrmom wymieniDnym w § l 
lp . 4Q - 42; 

-
I 

.7) oznaczać ciężaru właściwego tworzyw sztucZ)1ych/ metoda
mi hydrcN,tatyczną, aureometryczną i piknDmetryczną Drat , 
odpDrnDŚ ci tłDCZyw termoutwardzalnych na działani~ 

wrzącej wody, Dlejów izolacyjnych i benzyny ekstTilkcy'jneJ 
oraz wyglądu zewnętrznego. kształtek próbnych inaczej, niż. 

określają normy wymienione w § 1 lp. 43 - 47. 

§ 4. PrzepLsów rozpDrządzeni'l- nie st05uje s ię: 

1) do wyrobów przeznaczonych na ekSpDrt w tym przypadkJ,l, 
gdy zamawiający 5tawi~ inne warunki, 

r 2) do. wyrobów Dbjętych normami wymienionymi w § l lp. 3, 
4, 7 i 8 wykonywanych według licencji zagranicznych, ' 

3) do prac naukowo-badawczych, 
~) w zakresie norm wymienionych w § l lp. 22, 25, 27 , 30 i 3:1 

do preparatów farmaceutycznych. 

§ 5. RozpDrządzenie wchodzi w życie'z dniem l stycznia 
1956 r., z tym że normy wymienione w § 1 lp. 20 i 21 ObDWią
zują od dnia 1 kwietnia 1956 r. ' 

Przewodniczący Państwowej Komisji PlanowiHlia 
GDspDdarczego: w z. M. Lesz 
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ROZPORZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODAReZEGO 

z dnia 27 cżerwca 1955 r. 

w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustal~itych prZez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących elektrotechnikI. ' 

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

§ 1. Zatwierdzą lSię jako normy państwow& (PN) Obowią
zujące na całym Dbszarze Państw.a na'5'tępującę normy ustalone 
przez Polski Komitet Normalizacyjny: . 
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Numer normy 

E-02500 

54JE-05D23 -
E- 53001 

E-53002 

54/E-90011 

54!E-90012 

54/E-90013 

54/E-90016 

54/E-90017 

54/E-90018 

54/E-90020 

54/E-90021 

13 54/E-92404 

14 ' 54/E-92405 

15 54/E-92406 

16 53/E- 92811 

17 53/E- 92815 

18 54/E-92950 ~ 

19 54/E-92951 

20 54!E-92952 

21 54/E~92953 

Tytuł normy 

Gwinty Edisona (zwykle). 
\Vymia ry. 

Urządzeni'a elektroenergetyczne. 
Oznaczilllia barwami gOłfych przewodów i szyn. 

Gwinty Edi-6ona (zwykłe). 
Sprawdzt'd.ny trzpieniowe. 
Trzpienie gwintowe i tłoczki gładk i e . 

Gwinty Edisona (zwykłe). 
Sprawdziany pier/.ieniowe. 

Elektroenergetyczne przewody miedziane. 
Przewody gole. 

Elektroenergetyczne przewody miedziane. 
Przewody w odzieży włóknistej. 

Elektróenergetyczne przewody miedzia.ne. 
Przewody w izolacji gumowej i w odzieży włóknistej. 

"Elektroenergetycue przewody miedziane. 
Przewody oponowe. 

Elektroenergetycz ne przewody miedziane. 
Sznury . dźwigowe. 

Elektroenergetyczne przewody miedziane. 
?rzewody uzbrojone. 

2lektroenergetyczne kable obołowione z źyłami 'lmiedzianymi 
w izolacji gumowej . 

Elektroenergetyczne kable obołowione z żyłalJ1i miedzianymi 
.i alurniniowymi z izola cją papierową. 

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. 
Trzony hakowe wkręt owe do izolatorów liniowych stojących 

na napięcia znamionowe powyżej 1 kV. 

. Elektroenergetyczne linie napowietrzne. 

I 

Trzony hakowe skrośne do izoJ.atorów liniowych stojących ' 
na napięcia znamionowe powyżej 1 kV. 

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. 
Trzony pro·ste do izolatorów liniowych stojących na napięcia 

znamionowe powyżej 1 kV. 

Elek troenergetyczne linie kablowe. 
Złączki tulejkowe do łączenia przez lutowanie żył miedzia

nych o przekrojach 4 -;- 400 mm2• 

Elektroenergetyczne linie kablowe. 
Końcówki kablowe tłoczone do lutowania do żył miedzianych 

okrągłych o przekrojach 1,5 -;- 150 rrim2 • 

Sieć trakcyjna kolejowa. 
Zacisk równoległy do dwóch linek; 

Sieć trakcyjna kolejowa. 
Zacisk równoległy do dwóch linek. 
Szczęka. . 

Sieć trakcyjna kolejowa. 
Zac,isk wiesza.kowy uniwersalny. 

Sieć trakcyjna kolejowa. 
Zacwk wie&zakowy uniwersalny. 
Ucho, .. 

Da ta ustalenia normy 

., 
30 czerwca 1952r. 
ze zmianą z dnia 
20 kwietnia 1954 r . 

8 gnHlnia 1954 r. 

30 czerwca 1952 r. 
ze zmianami z dnia 
20 kwietnia 1954 r 
i z dni a 23' lipca ' 1954 r. 

30 czerw ca 1952 r. 
ze zmianami z qnia 
20 kwietnia 1954 r. 
i z dnia 23 lipca 1954 r. 

\ 8 grudnia 1954 r. 

18 grudnia, 1954 r. 

18 gru-dnia 1954 r. 

18 grudnia 1954 r. 

18 grudnia 1954 r . 
• 

30 gmdnia 1954 r. 

20 grudni'a 1954 r. 

3D gmdnia 1954 r. 

8 grudnia .1954 r. 

8 grudnia 1954 r. 

f 

.8 grudnia 1954 r. 

10 grudnia 1953 r; 

lOg rudnia 1953 r. 

18 . grudnia 1954 r. 

18 grudnia 1954 r. 

18 grudnia 1954 r. 

18 grudnia 1954. r. 



Dziennik Uś,taw Nr26 

Lp. · I Numer normy 

22 54/E-92954 

54/E-92955 

24 i 54/E-92956 

25 54/E-92951 

26 54/E-92958 

27 54/E-92959 

28 54/E-92960 

29 54/E-92961 

• 
30 54/E-92962 

31 54/E-92963 · 

32 54/E-92964 

33 54/E- 92965 

34 54/E-92966 

35 54/E-92961 

36 .. 54/E-92968 

37 54/E-92969 

38 54/E-92970 

39 54!E-92971 

40 54/E-92972 

. "'S 
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Tyluł normy 

\ 
Sieć trakcyjna kolejowa. 
ZaciIsk wieszakowy uniwersalny. 
S'zczęka. 

. Sieć trakcyjna kolejowa. 

,." - f - ' . 

Zaciski, uchwyty, złączki do profilowych przewodów jezdnych, 
Profil szczęk. 

Sieć trakcyjna kolejowa. 
Zaciski przelotowe dd linki nośnej. 

SIeć trakcyjna kolejowa. 
Zaciski przelotowe do linki nośnej. 
Szczęki górne. 

Sieć trakcyjna kolejowa. 
Zacisk.i przelotowe do linki nośnej •. 
Szczęki dolne. ' 

Sieć trakcyjna kolejowa. 
Zaciski przelotowe do linki nośn~. 

, Kabłąki. 

Sieć trakcyjna kolejowa. 
Zacisk przegubowy. 

Sieć trakcyjna kolejowa. 
Zaci.sk przegubowy. 
Łącznik . 

Sieć trakcyjna kolejowa. 
Zacisk przegubowy. 
Szczęka. 

Sieć trakcyjna kolejowa. 
Zacisk przegubowy. 
Podkładka odginana. ~f 

, Sieć trakcyjna kolejowa. 
Zacisk przegubowy. 
Śruba z otworem na zawleczk.~. 

Sieć trakcyjna kolejowa. 
Zaci:sk równoległy do linki i przewodu jezdnf!9o. 

Sieć trakcyjna kolejowa. 
Zacisk ,równoległy -do linki i przewodu jezdnego. 
Szczęka. . 

Sieć trakcyjna kolejowa. 
Uchwyt kral1cowy stożkowy do linki nośnej. 

Sieć trakcyjna kolejowa. 
Uchwyt krańcowy stożkowy do linki nośhlłj. 
KorpulS. 

Sieć trakcyjna kolejowa. 
Uchwyt krailcowy stożkowy do linJti nośnej. 
Stożek. 

Sieć trakcyjna kolejowa. 
Złączka stożkowa ·· do linki nośnej. 

Sieć trakcyjna kolejowa. 
Złączka stożkowa do linki nośnej . 

. Końcówki. 

S ieć trakcyjna kolejowa. 
Złączka stożkowa do linki nośnej. 
Śruba dwu.5tronna. 

• 

) ' 

,. 

,-. Poz. 160 . 

Data UlStalenia normy 

18 grudrua 1954 11 

18 grudnia ' 1954 1\ 

18 grudnia 1954 1\ 

18 grudnia 1954 1'1 

18 grudnia 1954 '1 

18 grudnia 1954 1\ • 

18 grudnia 1954 11 

18 grudnia 1954 r. 

18 grudnia 1954 r., 

18 grudnia 1954 l, 

18 grudnia 1954 1\ 

18 grudnia 1954 r· •. 

1.8 grudnia. 1954 r. 

18 grudnia 1954 r. 

18 grudnia 1954 r •. 

18 grudnia 1954 r. 

18 grudnia . 1954 r. 

18 grudnia 1954 r. 

18 grudnia 1954 r. 
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Numer, normy 

" 

T}' tul ~ormy . Data uGtalenia normy 
! 

~-+-;-~--------------~}-- -~--------------~i:----------------~-----------------~--~------~~--------~~ ___ I 
53/M-6,4995 

53/M-82451 

55/T-82 1 14 

Klucze nasadowe. 
Nasadki kluczy trójkątnych. 

Nakrętki wieńco"(e trójkątne. 

Łącznice telefoniczne. 
Ciężarek do sznurów s2ychowych. 
Główne wymiary i ci~~r. 

't7 lipca 1953 r. 

17 lipca 1953 r. 

21 kwietlila 1955 r. 

2. Zatwierdza się jako normy państwowliI (PN) zale::ane na całym obszarze P.;tństwa następujące normy ustalone PFze. 
i Komitet Normalizacyjny; 

.: Lp. Numer normy Tytuł nOJmy Data ustalenia normy ,· 

54/E-OI002 Przewody elektroenergetyczne. 31 grudnfa 1954 r. 
Określenia. 

2 54/E-01214 Przekaźniki. ' 15 grudnia 1954 r. 
Symbole grafiszne. 

• 54/E-04160 Przewody elektroenergetyczne. 20 grudni.a 1954 r. 
I TYPQwe metody badań techn icznych, 

• 55/E-04161 Przewody elektryczne. 
?omiar oporności izolacji. 

, 54/T-01221 / Radiotechnika. 

, Symbole graficzne. 

§ 3. Od dnia wejścia w życie rozporządzenia nie wolno 
"za resie ustalonym w normach wymieniony.ch w § l: 

I) p odukować gwintów Edisona objętych normami wymie
n onymi w § l lp. I, 3 i 4 nie odpowiadających tym nor

om; 
I) o naczać barwami gołych przewodów i szyn stosowanych 

elektroenergetycznych urządzeniach rozdzielczych prądu 
• alego i prądu/ zmieflllego jed~o-, dV\'U_ L trójfazowego ina
c ej, niż ,określa norma wymieniona w § IIp, 2: . 

J) P odukować elektroenergetycznych . przewodów miedzia
n ch określonych w normach wymienionych w § 1 
l . 5 - 10 nie odpowiadających tym normom: 

4) p odukować kabli elektroenergetycznYi2h obołowionych 

o reślonych w normach wymienionych w § l l~, 11 i 12 
Ii e odpowiadających tym normom; 

') p dukować trzonów przeznaczonych do Izolatorów linio
ych stojących na napięcia znamionowe powyżej l kV 

p zystosowanych do wkręcania w drewno I przystorowa
n ch do mocowania na wskroś konstrukcji wsporczej nie 

powiadających normom wymienionym w § l lp. 13-15, 
'I) konywać. złączek tulejkowych i końcówek kablowych 

o reślonych w no rmach wymienionych w § l lp. 16 i 17 
n e odpowiadających tym norJll1om; , 

') pr dukować zaciskówi' uchwytów i ~łączek oraz ich części 
6t sowanych w sieci trakcyjnej kolejowej, ok reślonych 

. w normach wymienionych w § l lp. 18 - 40 nie odpowia
d jących tym normom: ' 

l) pr dukować' nasadek do kluczy na,sadowych tr6jkątnych 
• akr:ętek wieńcowych trójkątnych określonych w nor

ch wymienionych w § l lp . 41 i 42 nie odpowiadających 
t m normom: 

2 maja 1955 r. 

16 grudnia 1954 r. 

Ił) produkować ciężarków używanych do napręŻ-lnia sznurów 
szychowych w łącznicach telefonicznych ogólnego zast<>
tłOwania o głównych wymiarach i ciężarze nie odpowia
dających normie wymienionej w § IIp, 43, 

§ 4. , Przepis6wrozporządzenia nie et<>6uje ~ię: 

I) do produktów przeznaczonych na eksport w tym przypa4-
ku, gdy zamawiający stawia inne warunki, 

2) do prac naukowo-badawczych, 
3) w zakresie normy wymienionej w § l lp. 2 - do morskicA 

jednostek pływających. 

§ 5. Traci moc norma PN/E--6 "Elektroenergetyczne ka
ble obołowione miedziane i aluminiowe". W § 1 rozporządzSoo 
nia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania GOgo.O
darczego z dnia 26 lutego 1951 r. w sprawie UZDan ia n~rm 
ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny za obOWiązu
jące (Dz. U, Nr 13, . poz. 105) skreśla !Się lp: 35 oraz treść od
powiednich kolumn. 

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem l stycznia 
1956 r., z tym że: 

l) norma wymieniona w§ I lp. 2 obowiązuje w stosunku do 
urządzeń budowanych i przebudowywanych - od dnia wej 
ścia w życie rozporządzen i a, a w stosunku do urządzeń 
istn iejących w dniu wejścia w życie rozporządzenia - od 
dnia 1 s tycznia J 958 r., 

2) normy wymienione w ł 1 lp. 13 l 14 obowiązują od dnia 
I lipca 1956 r. 

Przewodniczący Państwowei Komisji Pl anowania 
Gospodarczego: w z. M. Lesz 

\ 


