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

Tytuł

Numer normy

normy

Materiały ogniotrwałe.

55/H'-:"04184

Oznaq;anie

-,

25 maja 1955 r.

.

ciężaru właściwego.

54/H-04601

Badanie korozji metali.
Próba laboratoryjna odporności na korozJt) w cieczdch
w temperaturze pokojowej.

30 grudnia 1954 r.

54/H-04602

Badanie korozji metali.
Próba laboratoryjna . odporności na
o temperaturze POdwyŻ6zonej.

30 grudnia 1954 r.

Pojęcia

55/H-04609

§ 4 . . Od dnia
określać

w.ejścia

w

solnej.
30 grudnia 1954 r.

korozję

w warunkach
25 maja 1955 r.

podstawowe z korozji metali ..

życie rozporządzenia

m e todą' mikroskopową

w "cieczach

działanie mgły

Badanie korozji metali.
Próba laboratoryjna odporności na
okresowo zmiennych.

54/ H-04604

korozję

, 30 grudłiia 1954 r.

Badanie korozji metiili.
Próba laboratoryjna odporności na

54/H-04603

glębokości

5)

nie wolno:
odwęglania .

rur, kształtowników, odkuwek i wyrobów
_ . ciągnionych ze stali' węglowych i 5 topowych inaczej, niż
, 'przewiduje norma wymieniona w § l lp. 1; .
produko w a ć magnezu hutniczegp i łożyskowego stopu oło.
wiowo-cynowego z tellurem nie odpowiadających normom
wymienionym w§ l lp . 2 i 3;
.
.~) ' produkować blach i taśm objętych normami wymienionymi 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 wymienionymi w § 1 lp. 8:'- 10 nie odpowiadających tym normom;
blach,

Data ustalenia normy

prętów,

1

I

stosować

przy badaniach rozjemczych innych metod bawymienionymi 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.
dań objętych . normami
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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 "Obuochronne. 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.
1956 r.

~ozporządzenie

wchodzi w

życie

z dniem 1

Przewodniczący Państwowej

Komisji Planowania
. Gospodarczego: w z. M. Lesz
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