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ROZPORZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO PA~STWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO 

z dnia 27 czerwca 1955 r. 

w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny. dotyczącychgómictwa. 

Na podstawie 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 nalS'tępuje: 

§ 1. Zatwierdza się jako normy państwowe (PN) obowi~~ r~ ' j-' 

zujące na całym obszarze Państwa następujące normy ustalone 
przez pols~i Komitet ' Normalizacyjny: 

Lp. Numer normy 

l 54/C-04023 

, 
2 54/C-04139 

3 54/C-04140 

• 54/C-04151 

5 54/C-04152 

6 54/C-96054 

7 54/(::-96055 

8 54/C-96072 

9 54/C-97018 

10 54/C-97019 

11 54/C-97022 

12 54/C-97025 

' 13 54/C-97030 

14 54/C-97032 

15 54/C.,-97 033 

16 54/C-97055 . 

17 54/C-97074' 

18 54/G-07010 

Tytuł normy 

,Przetwory naftowe. 
, Oznaczanie względnej zdolności zwilżania. 

Przetwory naftowe. , ! . i 
Smary stałe. . ' i _ 

Oznaczanie zawartośd zanieczyszczeń mechanIcznych nieroz-
pus·zczalnych w kwa-sie solnym. 

Przetwory naftowe. 
Smary stałe. ' 
Oznaczanie popiołu . 

Ropa naftowa. 
Oznaczanie zawartości chlorków. 

Przetwory naftowe. 
Smary stałe. 
Oznaczanie zawartości wolnych zasad i wolnych kwasów or

gąpicznych. 

Przetwory naftowe. 
Smar GOlI-54. 

Przetwory naftowe~ 
Smar lotniczy SM (GSA). 

Przetwory naftowe. 
Oleje do sprężarek chłodniczych. 

Produkty węglopochodne. 
Solwentnafta surowa z węgla kamiennego. 

Produkty węglopochodne. 
Zaf'ady pirydynowe. 

Produkty węglopochodne. 
" Pirydyna. 

Produkty węglopochodne. 
Ksylen. 

Produkty węglopochodne. 
Smoła hutnicza. 

Produkty węglopochodne. 
Karbolineum węglowe. 

Produkty węglopochodne. 
Ortokrezol. 

Produkty węglopochodne. 
. Destylacja normalna. 

Produkty węglopochodne. 
Ozne-cza,nie miana i składnik6wnierozpu5zczalnvch w wodzie. 

Składowanie węgla. 

Wytyczne. 

Data ustalenia normy 

3 grudnia 1954 r. 

25 listopada 1954 r. 

3 grudnia 1954 r. 

3 grudnia 1954 r . 

29 listopada 1954 r. 

29 listopada 1954 r. 

3 grudnia 1954 r. 

3 grudnia 1954 r. 

25 listopada 1954 r. 

25 listopada 1954 r. 

21 listopada 1954 r. 

25 listopada 1954 r. 

21 listopada 1954 r. 

25 listopada 1954 r. 

f4 listopada 1954 r. 

10 czerwca 1954 r • 

21 listopada 1954, r. 

.:,_ ,. . ' : ~ ', ' ~~. \: 4., 
24 listopada 1954 r. 
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Numer normy Tytuł normy ' Data ustalenia norrr.y 

9 55/G-150Ot Obudowa chodników łukami korytkowymi. 
Odrzwia symetryczne. 

& kwietnia 1955 r, 

yYymagania techniczne. 

551G,--15002 Obudowa chodników 'łukami korytkowymi. 
Odrzwia symetryczne. 

6 kwietnia 19~5 r. 
i, , 

Łuki stropnicowe. 
Wymagania techniczne. 

i l 55/ Gr--15003 Obudowa chodników łukami korytkowymi 
Odrżwia symetryczne. 

22 kwietnia 1955 r, 

Łuki ociosowe zwykłe. 
WYmagania techniczne. 

2 55/G-15011 Obudowa chodników łukami korytkowym i 
Odrzwia symetryczne. ' 

22 kwietnia 1955 r. 

3 541GL-97002 

Strzemiona. 
Wymagania techniczne. 

Klasyfikacja węgla kamiennego. 
Tvpy węgla 

§' 2. Od dnia wejścia w życie rozporządzenia nie wolno 
o,w akresie .ustalonym w normach wymienionych w § l: 

1) oznaczać względnej zdolności zwilżania produktów nafto
. . wych sto'Sowanych jako środki zwilżające o stężeniu poni

żej 1% inaczej , niż określa norma wymieniona w § IIp, l, 
I) oznaczać · zawartości popiołu 'w smarach stałych i zawarto

ści chlorków w ropie naftowej inaczej, niż określają normy 
wymienione w § ,1 lp. 3 i4, ' 

I) oznaczać w smarach stałych zawartości zanieczyszczeń, 
wolnych ' zasad i wolnych kwasów organicznych inaczej, 
niż określają normy wymienione w § 1 lp. 2 i 5, 

4) produkować, ,5maru GOI-54, solwentnafty surowej, zasad 
pirydynowych, pirydyny, hJYlenu, smoły hutnicze j. karbo
lineum węglowego, ortokrezolu, nie odpowiadaj ących nor
mom wymienionym w § 1 lp. 6, 9 - 15, 

') /produkować smaru lotniczeno SM (GSA) oraz olejów ~o 
sprężarek -chłodniczych otrzymyvvanych przez rafmaCJę 
odpowiednich de,stylatów ropy naftowej oraz przez mie
azanie oleju wrzecionowego z olejem turbinowym, nie od
powiadających normom wymienionym w § l lp. q i 8; 

8) p'rzeprowadzać de!>tylacji normalnej proDuktów węglopo
chodnych: olejów smołowych, smół i lepiku smoło wego 

_ w celu oznaczania przebiegu i granic wrzenia badanego 
produktu inaczej, niż określa norma wymieniona w § l 
lp. 16; 

J) oznaczać w produktach węglopochodnych miana oraz 
Ikładników ni~rozpuszczalnych w wodzie metodami inny
lJli, niż określone w normie wymien"onej w § 1 lp. 17; 

l) ixładować węgla inaczej, niż określa norma .wymIeniona 
'lN ł l lp. lB, 

l} produkować przedmiotów objętych normami wymieniony
mi w § l lp. 19 - 22 nie odpowiadających tym normom; 

3 grudnia 1954 r. 

10) dopuszczać DO obrotu węgla kamiennego o klasyfikacji in 
nej , niż określa norma wymieniona w § lip , 23. 

§ .3. przepisów rozporządzen i.a nie stosuje sit: do: 
1) produktów przeznaczonych na eksport w tym przypadku, 

gdy zamawiający .stawia inne warunki, 
2) prac naukowo-badawczych 

§ 4, l. Tracą moc następujące no~my: 

l) PN/C-960n "Przetwory naftowe. Olej.e do sprężarek.. 
chłodniczych. Warunki techniczne" , I 

2) PN/G-07010 "Magazynowanie węgla. Wytyczne magazy
nowania", 

3) PN/G-97002' "Klasyfikacja węgli kamiennych. Typy wę
g li" . 
2. Skreśla się: 

1) w § l rozporządzenia Przewodniczącego PańS'twowej Ko
misji PlanoWWf}ia Gospodarczego z dnia 26 lutego 1'951 r . . 
w sprawie uznania norm ustalonych przez Polsk i Komitet 
Normali zacyjny za obowiązujące (Oz U. Nr 13, poz. 105) -
lp. 26 i 39, 

2) w § 1 rozporządzenia Przewodniczą<;ego Państwowęj Ko'
misji Planowania Gospodarczego z dnia 7 sierpnia 1951 i. 
w sprawie uznan ia norm magazynowania węgla ustalo
nych przez Polski Komilet Normalizacyjny za obow i ązu

jące (Oz, U, Nr 42, poz. 323) - lp. 1 
oraz treś ć oDpowiednich f olumn. 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem stycznia ' 
1956 'r. 

Przewodniczący Państwowej . Komisji Planowania 
Gospoda rczego: w z. M. Lesz 
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' ROlPORZĄDZENIEPRIEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ ' KOM.SJI PLANOWANIA GOSPODARCZECO 

! dnia 27 czerwca 1955 r. 

W 'pr.W1e ' "..twłerdzenl.~ ... P.'ltWOWY~hU"I,~k18YCh pr~L P<llskI Ko.~I~et Norwilizacyj..ly,dolyczącYcb cukru,ba<lanłil; 
. . ,. gleby l matertału siewnego. 

;1< />(,. '.;,:", N~ 'podstdwie art. 13 ust 2 d e-kre'tuI dnia '" ma rca 1953 f . 

. "~,,\,.,,:., Tmach ia Polskim Komitecie Norma.l izacyjnym (Dz. U. 
_\' \ Nr' 15, poz. 61) zarządza fiię, co następuje: 

§" L . ZatwierdzI! się jakonormy ·pańslwowe ~PNJ ' obowią

zujące na calymobszarze Państwa 'następuj ·ącI: normy ustalone ',' 
przez Po16ki Komitet Normalizacyjny : . 
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