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§ 2. Zatwierdza się jako normy
p Iski Komitet Normalizaqjny:
Lp.

I

Nume,r normy

państwowe

335

(PN) zalecane na

I

Tytuł

Poz. 202 i 203

całym

obszarze

PańoSItwa nCIJStępujące

I

normy

normy ustalone przez

Data ustalenia normy

l

54/A-55050

Pomoce szkolne.
Nożyczki szkolne.

13 grudnia 1954 r.

2

54/A-':'S5051

Narzędzia

13 grudnia 1954 r.

Nożyczki

54/A-ssOs2

3

gospodarstwa domowego.
domowe.
.,

Narzędzia rzemieślnicze.

13 grudnia '1954 r.

Nożyczki.

Wamnki techniczne.
54/F-580s0

4

Pomoce biurowe.
do cięcia papieru.

13 grudnia 1954 r.

Nożyczki
'!

5

ss/F-18002

Meble biurowe drewniane.
Stolik pomocniczy.

6

s4/M-65s00

' Narzędzia rzemieślnicze.
Nożyce krawieckie damskie.

7

54/M-65501 '

~

, ,

,
54/Z-62060

8

,

13 grudnia 1954 r.
13 grudnia 1.954 r.

Narzędzia rzemieślnicze.
Nożyce

krawieckie

męskie.

,

Narzędzia rzemieślnicze.

Nożyczki

13 grudnia 1954 r.

fryzjerskie.

-

\

Od dnia wejścia w życie rozporządzenia nie wolno:
przedmiotów objętych normami wymienionymi w § l lp. 1 - 4 i 6 przeznaczonych do obro~u, nie ')dpowiadających tym normom,
§ 3.

1

produkować

~

oznaczać

22 kwietnia 1955 r.

zawartóśd ołowiu w wytworach papierniczych
przeznaczonych do obrotu inaczej, niż przewiduje norma
wymieniona w § l lp. 5.

§ 4. Przepisów rozporządzen.ią nie stosu~e idę do wyrobóVf
przeznaczonych na eksport w tym prżypadku, gdy zamawiają
cy stawia inne warunki.
.§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem '1 s·tycznia
1956 r.
'
PrzewoQniczący Państwowe i Komłsji
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z dnia 21 lipca 1955 r.
W sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych pr'lez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących
włółdelmic~· a.

Na podstawie art. 13 ust. 2 dekretu z dnia 4 marca 1953 r.
o lormach i o Polskim Komitecie Normalizacyjnym (Dz. U.
' N 15, poz. 61) zarządza się , co na.stępuje:
p.

I

Numer normy

5sjP-04681

2

ss/P-04820

/1

Tytuł

Zatwierdza się jcko normy państwowe (PN) obowią
na całym obszarze Pal'ló<twa następujące normy ustalone przez Polski Komitet NormaHzacyjny.:
§ 1.

zujące

normy

Data ustalenia normy

Kontrola jakości wyrobów
Filce.
Pobieranie próbek.

włókienniczych.

29 czerwca 1955 r.

jakości

włókienniczych.

29 czerwca 1955 r.

Kontrola

wyrobów

Przędza .

, Wyznaczanie
3

s4/P-20000

4
5' \

5s/P~82f70

włoskowatości.

Ścinki bawełniane

dla przemysłu papierniczegu.
Wymagania techniczne.

14 grudnia 1954 r.

Szmaty bawełniane dla p ~zemysłu papierniCZego.
Wymagania techniczne.

14 grudnia 1954 r.

Tkaniny techniczne wełniane.
lasarly klaeyfikacj,i.

29 czerwca 1955 r.

I.

.,;.j,..

.\

..

~

....

o"

~'>'

h'
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. Poz. 203
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ł
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§ 2. Zatwierdza 5ię jako normę państwową (PN) zalecaną
na całym ol>szarze. Państwa normę PN~54!P'-04742 ,.Kontrola
jakości wyJon6w włókienniczy ch . Taśmy tkane . PotnidI szerokości", ustaloną przez Polski Komitet Notmalizacyjny dnia
25 października 1954 r.
§ 3. Od dnia weJśda w życie rozporządzenia nie wolno:
1) przeprowadzać badań jakości wyrobów włókienniczych,
obj~tych llormami wymienionymi w § 1 lp. 1 i 2 inaczej,
niż przewidują te normy.
.
2) ,przeznaczać do przerobu w przemyśle papierniczym ścin
ków i S"llUat bawełnianych, określonych norm.amiw'ymienionymiw § 1 lp. 3 i 4, ni.e odpowiadających tym normom,

3)

stosować

innych zasad klasyfikacji asortymentu tkanin
techniczhych wełnianych określonycb normą ' wymienioną
w § l lp. 5, nif' przewiduje 'ta norma.
§ 4. Pr.zepisów rozporządzenia nie st06uJe się do:
l) produktów przeznaczonych na eksport w tym przypadku,
gdy zamawiający stawia inne warunki,
2) prac naukowo-badawczych.
I .
Rozporządzenie

§ 5.

wohodzi w

życ1e

:z dniem

~~~

stycznia

"-f'l

;<:'8

1956 r. -

!~~

.

:r,M

Pl'7.ewodnkzący Panstwow:ej Komisji Planowania

Gospodarczego: w

l.

M. Lesz

<;':'~
~::~ 4
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PAJ\1STWOWEJ KOMISJI .PLANOWANIA GOSPODARCZEGO

,"

. ł ·'~

" r,t.l
% dnia

27 lipca 1955

,

f.

w sprawie Zatwierdzenia norm państwowych ustalonych pnez PobkiKomitet. Normaliz8c.yjny, dotyc%ącycb mechanJki.
Na poQ5tawie .art. 13 ust. 2 dekretu z dnia 4 marCa 1953 r,
o normach ja P~hn Komitecie Normalizacyjnym (Dz. U,
.
_ Nr 1S,poz. 61) zauądza się, co następllje:

Lp.

Tytuł

Numer normy

Data ustalenia normy

normy

Centralne <?grz.e wanie.
Zeliwne rury żel>rowe.

25 maja 1955 r.

2

55/H-74501

Centralhe ogrz.e wanie.
.
.
.
Części łączące do żeliwnych rur żebrowych

25 maja 1955 r.

3

H-77054

Osprzęt P!~cowy i kuchenny.
Ruszty piecowo-kuchenne.

14 p.aździernikal952 r.
ze zmianą ~staloną
dnia 23 kwietnia
1955 r.

,
55JH-S3121

4

I
.....-

...

Odlewy żeliwne.
Zeliwo na rusztowiny
do 600°C.

~

Zatwierdusię- j:ako normy państwowe (PN) 'obowj,~"-;,,ci.1
rującene całyM OMz8IU państwa naMęim}lłcenormy uata1o- ' ,
neprz€zPołski Komitet Normalizacyjny:

55JH-74500

,

'f.j

' .

1.1.

l

,

~'Xf1i

( ~l~l

1 'czerwca 1955 r.
kotłowe pracujące

w

temperaturze

sześciokątne.

5

55!M"":65046

Klucze trzpieniowe fajkowe

25 maja 1955 r.

6

55/M-74273

Armatura przemysłowa.
Kurki przelotowe dławikowe z kielichami gwintowanymi
żeliwne na ciśnienie nominalne 10 kG/cm~.

25 maja 1955 r.

7

55/M-74274

Armatura przemysłowa .
Kurki przelotowe dławikowe z kielichami gwintowanymi
zowe na ciśnienie nominalne. 10 kG/cm1 •

25 maja 1955 r.
brą

§ 2. Zatwlerdza się jako normy państwowe (PN) zale:.:ane na całym obszarze Państwa następujące normy ustalone przez
Pobki Komitet Normalizacyjny:

I

Lp.

Numer normy

I

Tytuł

l

54! M'-01502

Silniki spalinowe tłokowe.
Nazwy i określenia. .

2

54/M-35600

Tłokowe

silniki parowe.

Nazwy I

określenia ;

"

I

normy

i

Data llstatenia normy
,

19 listopada 1954

(;

".
,

11 grud.ni" 1954 ,r .

.'

