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'! '; l'" ,., ł: ~.,~ t()dd\tia' ;wejśeia''w- żY_cie rvzp~rządzenia qie wolno w 
, ,za ,resie u.stfrlonym W nO'rmach wymienionych W § l: . . , 

. wychdł-ltwikowych z kieiichami g",iótow'.mymi żełiwnyd\ 
~ brązowych ,na ciśnienie- nomi~alne 10 kG/cm2 nie odpo-

--produkować służących do centralnego ogrzewania żeliw
nych, hu żebrowych i części łączących żeliwne rury żebro
we. nie oopowiadająoych Dermom wymienionym w § 1 lp. 

li ' 1 i 2· 

wiadających normom wymienionym w § 1 lp. '6 i 1. '--. 
§ 4. Przepisów rozporlądzenia' nie stosuje ,się: 

l) do wyrobów ' przemaczonych na, eksport w tym przypad. 
ku, gdy zamawiający stawia inne warunki; 

, :~ 2 ' ~rodukQwać .rusztów piecowo-kuchennych nie odpowiada- 2) QO prac naukowo-badawC'Zych; 
3) w zakresie normy wymienionej w §, l lp. 4 - do' rlł5ztowill 

do 'Parowozów i kotłów okrętowyoh. 
jących normie wymienionej w § l lp. 3; 

'produ,kować , rusztowin , kotłowych pracujących w , tempe
, rattlrze nominrulnej do 600°C, z gatunku - żeliwa nieodpo~ 
, wiadającego normie wymienionej w ~. IIp: 4; 

§ 5. Rozporządzenie wchOdzi w żyde , z dniem stycznia 
1956 r. ' 

. pr'Óduk.ować kluczy trzpieniowych fajkowych sześciokąt
<~ ł:":, nych innych,niż określa ,norma wymieniona w.§ lIP, 5; , 

, ~: fr: ~ . produkowat, kurkÓw do armatury przemysłowej . przeloto-
Przewodniczący Państwowej Komisji Planowani.' 

Gospod~rczego: ' w z. ' M.; Lesz 
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ROZPORZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO PAl'QSTWOWl!J KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO 

Z dnia 27 lipca 1955 r 

. w sp.rawie zatwierdzenia norm państwowych ustalony.ch przez PoiskiKomiłet Nonaałizacyjlly, dotyczących 'bułnktwa. 

N)ł poili>tawie art. 13 u.st. 2 dekretu z dnia 4 marca 1953 r . 
:>;. , 9 normach i . o Pol-skim KCtmitecie Normalizacyjnym (Dz. U. 

- ,', N , 15, poz. ·61) zarząd'l'a6ię, co następuje: 
.r . 

§ l.Zatwieruza się jako n()rmy państwQwe (PN) ooowić\
zujące na całym obszarze Państwa ni'tstępu;ące normy ustalone 
przez' Polski Komitet Normalizacyjny: 

p, 

4 

s 
· 6 

7, 

li 

9 

, Numer normy 

54/H-04506 

551H-82161 

55/H-87113 

541H-92127 

54/H..:-92327 

54/H-92330 

541H-92331 

55/H-93200 

55/H-93201 

• 
551H~93202 

! 

Tytuł normy 

Metoda rnikrosk0l!0wa określenia głębąkości odwęglenia 

wyrobów staiowych. 

Magl)ezhu tniczy, 

Łożyskowy stop ołowiowo-cynowy z tellurem. 

Stal węglowa walcowana. 
Blachy żeberkowe. 

Taśmy ze stali niśkowęglowej , 

Taśmy stalowe do ulep,szania cieplnego. 

Taśmyetalowe ulepszone cieplnie. 

Stal walcowana konstrukcyjna węglowa po-spolitej jakości. 
Pręty okrągłe. . 

Stal walcowana konstrukcyjna węglowa pospolitej i zwykłej 
jakości. 

P,ię~y kwadratowe. 

Stal wakowana konstrukcyjna węglowa pospolitej i zwyklej-
jakości. . . 

P.ręty płaskie. 

Data ustalenia ammy 

12 .grudnia 1954 r. 

5 maja 1955 r. 

4 maja 1955 r. 

30 grudnia 1954 r. 

30 grudnia 1954 r. 

30 grudnia 1954 r. 

30 grudnia 1954 r. 

4 maja 1955 r. 

13 czerwca 1955 r. 

" 13 czerwoa 1955 r. 

. i 



Dzi.ennik. UstawNi' 33 -- 138 ...... 

§ 2. Zatwierdza się jako nO'rmy państwowe tPN) O'bowiązujące na całym 'Qbszar~e -Pal1stwa przyo-adaniach t-ozjeltTtzYr.h 
następujące normy ustalO'ne przez Polski KO'mitet Normillizacyjny: - , 

Lp. Numer normy Tytuł nO'rmy Data ustalenia nO'rmy 

l 55/H-04019 Analiza chemiczna surówki, żeliwa i stali. 25 maja 1955 r. 
Ozna-czanie mO'libdenu. 

2 55/H-Q4021 Analiza chemiczna surówki, żeliwa i stali. 25 maja 1955 r. 
Oznaczanie kobaltu. 

3 54/H-04iOO Analiza chemiczna rud żelaznych. 21 grudnia 1954 r ' 
Oznaczanie wilgotności. 

4 54/H-04101 Analiza chemiczna rud żelaznych. 29 grudnia 1954 r. 
Oznaczanie żelaza całkowitE'go. 

5 54/H--04103 Analiza, chemiczna rud żelaznych. 30 grudnia 1954 r. 
\ Oznaczanie tlenku ·manganawegO'. 

6 54/H--04104 Analiza chemiczna rud żelaznych. 30 grudnia 1954. r. 
Oznaczanie krzemiO'nki. 

/ 

30 -7 54/H-04105 Analiza chemiczna rud żelaznych. grudnia 1954 r. 
Oznaczanie tlenku glinO'wegO'. 

8 5MH-04106 Analiza chemiczna rud żelazl1,ych. 30 grudnię 1954 r. 
Oznaczanie tlenku wapniowego. 

9 54/H-,-04108 Analiza chemiczna rud żelaznych. ' 30 grudnia 1954r. 
~.;' i:\ Oznaczanie siarki. 
~ ! ; 

54/H-04109 1.';-'", ' 10 Analiza chemiczna rud. żelaznych. 30 grudnia) 954r. 
~ .. . ~ Oznaczanie dwutlenku tytanO'wegO' (Ti02). , . 
L 
iii 

54/H-04111 ~J 11 Analiza chemiczna rud żelaznych. '30 grudnia 1954 r. t/ • Oznaczanie cynku . 

J2 54/H-04112 Analiza chemiczna rud żelaznych. 30 grudnia 1954 T. 

Oznaczanie arsenu. 

111' .. ' 13 54/H-04113 Ana liza chemiczna rud żelaznych. 30 grudnia 1954 r. 
f:{: Oznaczanie miedzi. 
~J" 
t< .• H 541H--04114 Analiza chemiczna rud żelaznych. 30 grudnia 1954 r. 
~ Oznaczanie chlO'ru. 

II '. - '-
i 15 54/H-041~6 Analiza chemiczna I.ud żela·znych. 30 .. g rudni a 1954 r. -,- . 

rt;· Oznaczanie tlenku wanadowego (V205). 
~ ;w 
() 16 55/H...,..,04119 Analiza chenliczna rud żelaznych. 26 maja 1.955 r. 
t;>1' . 
.;' , Oznaczanie straty podczas prażenia . ~"; 

~,1~ 

, 17 54/H-04120 Analiza chemiczna rud żelaznych. 28 grudnia 1954 r. 
Oznaczanie wf!gla. iij 

- I ' 

13 54/H-:-04121 Analiza chemiczna rud żelaznych. 28 grudnia 1954 r. 
Oznaczanie tlenku magne:wwegO'. 

19 54/H--04839 Analiza chemiczna ,stopów aluminium. 30 grudnia 1954 r, 
Oznacżanie magnezu. 

2'0 54/H-04S42 Analiza chemkzna stopów 
Oznaczanie tytarlu. 

aluminium , 28 grudnia 1954 r. 

qi.r-: ." 

21 5.5/H-04873 Analiza chemiczna ołO'wiu. 13 czerwca 1955 r 
Oznacziloie srehra, 

-~ --:.... . .,- ~ /.-



- '339 - . Poz. 205 ł 2~ 

./. .' .§ 3"4at,wierdza się/jako . normy ' państwowe (PN) zalecane na całym obszarze Państwa naStępujące normy , ustalone przez 
PO} ki ·Komitet Normalizacyjny: 

Numer normy Tytuł normy Data ustalenia normy 

55/H'-:"04184 

54/H-04601 

Materiały ogniotrwałe. 

Oznaq;anie ciężaru właściwego. 
-, 

Badanie korozji metali. 

25 maja 1955 r. 

30 grudnia 1954 r. 
Próba laboratoryjna odporności na korozJt) w cieczdch 

w temperaturze pokojowej. 

54/H-04602 Badanie korozji metali. 30 grudnia 1954 r. 
Próba laboratoryjna . odporności na korozję w "cieczach 

o temperaturze POdwyŻ6zonej. 

54/H-04603 Badanie korozji metiili. , 30 grudłiia 1954 r. 
Próba laboratoryjna odporności na działanie mgły solnej. 

54/H-04604 Badanie korozji metali. 30 grudnia 1954 r. 
Próba laboratoryjna odporności na korozję w warunkach 

okresowo zmiennych. 

55/H-04609 Pojęcia podstawowe z korozji metali .. 25 maja 1955 r. 

§ 4 . . Od dnia w.ejścia w życie rozporządzenia nie wolno: 
określać metodą' mikroskopową glębokości odwęglania . 

blach, prętów, rur, kształtowników, odkuwek i wyrobów 
_ . ciągnionych ze stali' węglowych i 51topowych inaczej, niż 
, 'przewiduje norma wymieniona w § l lp. 1; . 

produkować magnezu hutniczegp i łożyskowego stopu oło.
I wiowo-cynowego z tellurem nie odpowiadających normom 

wymienionym w§ l lp . 2 i 3; . 
.~) ' produkować blach i taśm objętych normami wymieniony

mi w § l lp. 4-7 nie odpowiadają<::ych . tym normom; 
4) produkować prętów okrągły<::h, kwadratowych i płaskich 

walcowanych na gorąco ze stali kOfiSltrukcyj-nej węglowej 
pospolitej i zwykłej jakości, objętych normami wymienio
nymi w § 1 lp. 8:'- 10 nie odpowiadających tym normom; 

5) stosować przy badaniach rozjemczych innych metod ba
dań objętych . normami wymienionymi w § 2, niż przewi~ 
ją te normy. 
§ 5. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do: 

1.) wyrobów przeznaczonych na eksport w tym przypadku. 
gdy zamawiający stawia inne warunki; 

2) . wyrobów objętych normami wymienionymi 'Y § IIp. 8 - \0 
wykonywanych według licencji zagranicznych; 

3) prac naukowo-badawczych. 
§ 6. 'Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem stycznia 

1956 r. 

Przewodniczący 'Państwowej Komisji Pliinowania 
Gospodarczego: w z. M. Lesz 
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ROZPORZĄDZENIE PRZEWODNIC~ĄCEGO PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO 

z dnia 27 lipca 1955 r. 

zatwierdzenIa normy państwowej ustalonej przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczącej obuwia ochronnego. 

I 

Na podstawie art. 13 UISL 2 dekretu z dnia 4 marca 1953 r. 
oh' -o .ormach i o Polskim Komitecie Normalizacyjnym (Dz. U. 

. '.' Nr 15, poz. 61) zarządza się, co następuje: 
~<' ,," §1. Zatwierdza się jako ~ormę państwową (PN) obowią

cą na całym obszarze Państwa normę PN-54/P-91250 "Obu
ochronne. Spody drewniane do obuwia męskiego", ustaloną 
z Polski Komitet Normalizacyjny w dniu 30 marca 1954 r. 

§. 2. Od dnia wejścia w życie rozporządzenia nie woln~ 
. ukować spodów drewnianych do mę.skiego· obuwia ochron

. nie odp~wiadającychnormie wymienionej w § 1. 

§ 3. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do: 

l) wyrobów przeznaczonych na eksport w tym przypadku. 
gdy zamawiający stawia inne warunki, 

2) prac naukowo-?aclawczych. 

§4. ~ozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 st~cznja 
1956 r. 

Przewodniczący Państwowej Komisji Planowania 
. Gospodarczego: w z. M. Lesz 
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