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l
SplillWie za'wlerdzeała

norm

p.t~owvck

dnia 16 sierpnia 1955

ustalenydt pnez PofslU Komitet Normcrfizi1cYJJl'f,

Tytuł

Numer normy

§ 1.

Rormy

30 cZ.e llwca 1955

f;

30 czerwca 1955" .

55/H-92:200

Stal węglowa walcowa.nil.
Blachy gru be.

30' czerwca 1955 r.

55/H-92332

Taśma

53/H-9Q141

Al'lilminiurn:
Blachy;

ze stali odpornej na

1

l·

korozję

się

żaroodpornej .

30

CZ E:fWCa

1955 r.

20- października 1953 r.

~~~----------~-------------ZatwieFdza

i

. Kształtownik koziołkowy na rozjazdy do szyn typu 14il/ 42,.s,

55/H-93429

na

Data ustal'enia normy

. Stal węglowa walcowana .
Blachy grube i uniwersalne.
Warunki techniczne. .

.55/H-92120

ą.

hutnictwa.

zujące

Kadm.

.,

6 .

dotyczących

Zatwierdza się jako normy panstwowe (PN) obowją~
na całym obszarze Państwa następują c e n ormy us talone prZ'ez p'ors'ki KomHet NorrRalijza€yjny:

Na podstawie art. 13' ust. 2 dekretlfz dni.a .( lllarca 1953 r.
·l 'IDdchi o Polskim Komitet:ie Norma:lizacyj:l1llYm (Dz. U.
5, poz. 61)· Zar1:lłdxCl się·; co następuje:

55/I-1-8022''':2

T.

jako

normę paJ'lstwową

-----------~------~----------~

tPN), ob~wią

ca!y ~n ob.s:lćllrze Państwa

p.r21y badania.c h wzjeruczy.: nonnę PN-55/H-04102 "Analiza c!temiciina ma :ielaznyc ,. Ozn.ac:l:anie żela.za dwuwartościowego", ustaloną pn:e:l:
Połs i Komitet No,r ma1izacy}ny ania, 22 grudnia, ~ 954 f.
3. Od dnia wej;ścia w życie rozporządzenia nie wolno:
1). . mdukewać kadmu otrzywywaneg,o metodą hutn1€z'ł h.b
etooą elektrolityczną, nie odpowiadaj-ącegC!l normie wyienionei w f ' t lp' l, .
, .
2) roouko.wać przedmiotów objętych no.rmami wymienionyli W § 1 lp, 2 - 4 i 6 nie odpowiadających tym n01rmom,
3} .rodukować blach walcowanych z aluminium. nie od poiadających normie wymi enionej w § 1 ,lp. 5,
4) rzy badaniach rozjemczych oznaczać zawartości żelaza
. . uwartości'owego w nraiilch żelaznych met0cfą mia're <i:zowania dwuchromia-nempo tasu i metodą mrare€zkowa-nta
admanganianem potasowym inaczej, niż- p-rlewidnje nora wymieniona w § 2.

Pi'zepisów rozporządzenia nie stosuje się,:
1) w zakresie normy wymienionej .,; § l lp. 2 - do blach
przeznaczonych do bud'owy kotlów parowyciI, ostojnic parowozowy ch i kadiubów okrę to wych oraz tdo wyrobu rur
zgrzewnych,
. .
2) w zak.resie normy wymienionej' w § l lp. 3 - do brach
ostojnicowych, okręfowycn i kotłowych,
3) w zakresie normy wymieJ;lione j w §' l Ip,5 - do brach
pT21.e znaczonych do budowy sprzętu lotniczego,
4)' do wyroh6w wykonYWd'nych według li'cerl'cji zagrani cznych,
5) tło wyrobów przezn:aczofl:ych na ekspo-rt w tym przypadku.
glify Z'amawiający stawia inne warnnki',
&) do prac naukowo-badaw czych.
§ 5. Rozp-ouząrl'zeni:e wclil,ocl.zi. w żyde l dni:e m 1 styczJłlla
1956 f,
§ 4.

Przevwdniczą'<i: y P·aństw@.wej.

Komi'Sji' ·P1CiJnowa.n.ia.
GosIWdareZleg@.: w z. M.. 1.esz
"
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. ROZPORZĄDZENIE

MłNISTJilA

ROlNICTW A

z dnia 30 lipca 1955 . r.
w sprawie zaliczania odmian
ił

roślin

podstawie art. .5 ust. 3 dekretu z dnia 2 lutego 1955 r.
(Dz. tJ .. Nr 6. }l(>l. 33) larzą~h. Siłę, co Iłdstę,

. ° nas ennictwie
".

puje:
1. 1. Hodowlane odmiany roślin uprawnych zalicza się
tlo od ian selekcjonowanych na wniosek hodowcy, a 'gdy ho' dQwl odmiany prowadzona jest w instytucji uspołecznionej iosek tej instytucji.
. '
, ..

,,

t
I

uprawnych do odmian selekcjonowanych.
2, Instytucja uspoł",czniona ma obowiązek uzyskania potwierdzenia przez hodowcę- diUl)[cn zawćUtych we wniosku. ·
Minister Rolnictwa może- z w'ażn:~h- przycZyn zw01nić instytucję od7 obowiązku uzyskania tego potwierd'llenhr.
§ 2. 1. Wniosek Ó zaliczenie Odmiany do ' Odm.iari ·seJek··
cjonowanych może byćzlożony po wytwoi'z~hliU: 'phh 'wnibskodllwcę.takiejp rzynajmrtiej ' ilości nasion elity, jakllOdpo-

