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- . ROZPORZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO PA~SnVOWEJ " KOMISJI PLANów ANIA > GOSPOńAR-CZE(j(1~- ~~,~._~ 

z dnia 16 sierpnia 1955 r. 

'W sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonycllpl'zez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących sł.u~by ~drowla. 

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 na-stępuje: 

§ 1. Zatwierdza się jako normy państwowe (PN) obowią- " ,_ 
zujące na całym obszarze Państwa następujące normy ustalone ' 
przez Polski Komitet Normalizacyjny: 

, Lp. I Numer normy I. Tytuł normy I Data ustalenia 'normy 

1 55/Z-54173 Narzędzia lekarskie. 30 czerwca 1955 r. 
Hak dwuzębny (grabie) - typ Ollier. 

, 
, 

2 54/Z-56133 Narzędzia stomatologiczne. 26 listopada 1954 r. 
Dźwignie do korzeni górnych proste - typ Bein. 

8 54/Z-56134 Narzędzia ' stoma tologiczne. 26 listopada 1954 r. 
Dźwignie do korzeni dolnych tępe - typ Wajn. 

" 54/Z-56212 Narzędzia stomatologiczne. 26 listopada 1954 r. 
Rękojeści do dźwigni. 

G-Iówne wymiary. --
". 

5 ~5/Z-78138 Meble szpitalne. 30 czerwca 1955 r. 
Wózek do przewożenia chorych. -

§ 2. Od dnia wejścia w życie rozporządzenia nie wolno 
produkować przedmiutów obj ętych normami wymienionymi 
,w § l nie odpowiadających tym normom. 

§ 4. Rozporządzenie ,wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
1956 r. 

§ 3. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do wyro
-b6w przeznaczonych na eksport w 'tym przypadku, gdy za ma
:wiający stawia inne warunki. 

Przewodniczący Państwowej Komisji Planowania 
Gospodarczego: w z. M. Lesz 
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ROZPORZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO PA~STWOWEJ KOMISJI PLANOWA,NIA GOSPODARCZEGO 

z dnia 16 sierpnia 1955 r. 

'" sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, ' dotyczących chemii. 

Na podstawie art. 13 ust. 2 dekretu z dnia 4 marca 1953 r. , § 1. Zatwierdza się jako normy państwowe (PN) obowią
zujące na całym obszarze Państwa następujące normy usta
lone prz;ez Polski Komitet Normalizacyjny: 

O normach io Polskim Komitecie Normalizacyjnym (Dz. U. 
Nr 15, poz. 61) zarządza się, co następuje: .. ..' .. '., 

LP: I Numer normy 

l 55/C-04092 

2 C-04211 

• C-04212 

C-04213 

, 

Tytuł normy 

-Przetwory naftowe. 
Oznaczanie siarki metodą lampkową. 

Guma. 
Badania chemiczne. 
Oznaczanie zawartości wody nie związanej chemicznie~ 

Guma . 
Badania chemiczne. 
Aparat ekstrakcyjny. 

Guma. 
Badania chemiczne. , 
Przygotowanie próbek. 

Data ustalenia normy 

30 czerwca -1955 r. 

29 lutego ~952 r. 

29 lutego 1952 r. 

29 lutego 1952 r. 
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Lp . . \ Numer normy 

C-04215 

C-04219 

C-04220 

C-04221 

C-04222 

ID C-04223 

C-04224 

l C-04225 

C-04226 

l C-04221 

1 C-04228 

l C-04230 

C-04231 

C-04232 

1 C-04238 

2 (:-04551 

2 C-04556 

2 C-04514 

Tytuł . normy 

Guma. 
Oznaczanie gęstości względnej wagą hydrostatyczną· 

Guma. 
Badania chemiczne. 
Oznaczanie zawartości substancji rozpuszczalnych w acetonie" 

Guma. 
Badania chemiczne. 
Oznaczanie zawartości siarki nie związanej chemiczme. 

Guma. 
Badania chemiczne. 
Oznaczanie zawartości nie zmydlających się substancji. 

Guma. 
- Badania chemiczne. 

Oznaczanie zawartości parafiny i cerezyny. 

Guma. 
Badania .chemiczne. "-
Oznaczanie zawartości substancji nie rozpuszczalnych w 

chloroformie. 

Guma. 
Badania chelJliczne. 
Oznaczanie zawartości substancji rozpuszczalnych w roztwo-

rze alkoholowym wodorotlenku potasowego. 

Guma. 
Badania chemiczne. 
Oznaczanie całkowitej zawartości siarki. 

Guma. 
Badania chemiczne. 
Oznaczanie . całkowitej zawartości napełniaczy. 

Guma. 
Badania chemiczne. 
Oznaczanie zawartości siarki w napełniaczach. 

Guma. 
Badariia chemiczne. 
Oznaczanie zawartości siarki związanej chemicznie z kau-

czukiem. 

Guma. 
Badania chemiczne. 
Oznaczanie popiołu. 

Guma, 
Oznaczanie z.awartoŚd sadzy i grafitu:. 

, Guma. 
B~dania chemiczne. 
Oznaczanie zawartości antymonu. 

Guma. 
PoiDiar twardości metodą Shore·a. 

Woda do picia, do celów gospodarczych i przemysłowych. 
Oznaczanie zawartości jonu ' wapniowego. 

Woda do picia, do celów gospodarczych i przemysłowych. 
Oznaczanie d'gólnej twardości metodą Warthy-Pfeifera. 

Woda do picia, do celów gospodarczych i przemysłowych. 
Oznaczanie zawartości jonu magnezowego za pomocą 8-hyd

roksychinoliny : 
Metoda miareczkowa. 

I Data ustalenia normy 

31 lipca 1951 r. 

29 lutego 1952 r. 

29 lutego 1952 r. 

29 lutego 1952 r. 

29 lutego 1952 r. 

29 lutego 1952 r. 

29 lutego 1952 r. 

29 lutego 1952 r. 

29 lutego 1952 r. 

29 lutego 1952 r. 

29 lutego 1952 r. 

29 lutego 1.952 r. 

30 października 1951 r. 

,I 
29 lutego 1952 r. 

21 lipca 1952 r. 

22 marca 1951 r. 
ze zmianą z dnia 
30 lipca 1955 r. 

31 sierpnia 195.1 r. 
. ze zmianą z dnia 
30 lipca 1955 r. 

31 października 1952 r. 
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Lp. ł Numer normy 

-
23 C--53001 

24 C- 53OOl 

25 C-53003 

26 C-53004 , 

27 C-:53006 

28 C-53OO1 

~ ; . !. ł) r .' , 

29 C-i3008 

30 C-53009 

31 C~53010 

32 C-53011 

33 C-53012 

14 C-53014 

35 C-530lS 

16 C-5301fS 

37 C-53018 

38 55/C-80552 

39 53/C-81513 

40 C-84055 

41 C-84056 

42 C-81000 

55IC-8904~ 

44 " 55/C-89048 

Tyluł normy 

Porcelanowy sprzęt laboratoryjny. 
Poluywki do tygli. 

Porcelanowy sprzęt laboratoryjny. 
Badania techniczhe. 

Porcelanowy sprzęt laboratoryjny., 
Tygle. 

Porcelanowy sprz~t laboratoryjny. 
Sitka do tygli Goocha. ' 

Porcelanowy sprzęt laboratoryjny. 
Rurki do tygli Rosego. 

Porcelanowy sprzęt laboratoryjny. 
Łyżki i łopatki. 

" 
Porcelanowy sprzęt laboratoryjny. 
Naczynia do sublimacji jodu. 

Porcelanowy sprzęt laboratoryjny. 
Kiuwety. 

Porcelanowy sprzęt laboratoryjny. ' 
Zlewki. 

Porcelanowy sprzęt laboratoryjny. 
Wkładki do eksykatorów. 

Porcelanowy sprzęt laboratoryjny. 
Kubki. 

Porcelanowy sprzęt laboratoryjny. 
Lejki stożkowe dziurkowane. 

Porcelanowy sprzęt laboratoryjny. 
Płytki Witta. 

Porcelanowy sprzęt laboratoryjny. 
Naczynka do przerywaczy systemu Simona . . 

Porcelanowy sprzęt laboratoryjny. 
Lejki Biichnera. 

Odczynniki. 
Urotropina. 

Wyroby lakierowe. 
Płytki do , badania powłok lakierowych. 

Produkty nieorganiczne. 
Chloran potasowy techniczny. 

Produkty nieorganiczne. 
Wapno chlorowane. 

Nawozy sztuczne. 
Pobieranie próbek f przygotowanie 'Ir~niej próbki labora- ' 

toryjllej. 
Nawozy sypkie. 

Zywice syntetyczne. 
Polichlorek winyłu. 
OZD.aczanie zawarłaśd chloru. 

Tworzywa sztua:ne. 
OZIJaczWe pcnornego dęłluu właściw* twoczywpiallko

wych i porowatycll. 
Metoda, ł),ydrpsta tyczM." ' .. '. " 

..... , 

Poz. m 

Data ustalenia normy 

30 września 1952 r. 

30 kwietnia Hł52 r. 

30 września 1952 r . . 

30 września 1952 r. 

30 września 1952 r. 

30 października 1951 r. 
ze zmianą ustaloną 
dnia 4 września 1954 r. 

30 kwietnia 1952 r. 

30 czerwca 1952 r. 

30 kwietnia 1952 r. 

27 czerwca 1952 r. 

23 maja 1952 r. 

30 czerwca 1952 r. 

30 czerwca 1952 r. 

23 maja 1952 r. 

30 września 1952 r. 

30 czerwca 1955 r. , , 

14 lipca 1953 r. 

17 kwietnia 1952 r. 

30 kwietnja 1952 r. 

31 grudnia 1951 r. 

30 czerwca 1955 r. 

1.' 
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Lp; I Numer normy 

.. 53/C-96172 

• 53/Z-04031 

4 53/Z-04032 

.. 53/Z--QS06O 

! 

Tytuł normy 

Przetwory naftowe. , 
Masa asfaltowa G. 

Szybka metoda oznaczania zawart,>ści par aniliny w powie
trzu. 

Szybka metoda oznaczania zawartości par dwusiarczku wę
gla w powietrzu przy stężeniu do 0,1 mgli. 

PochłaniaC:le przemysłowe. 

Badanie na nieprzepuszczalność amoniaku, chloru, siarko
wodoru, tlenków azotu, dwutlenku siarki i par dwusiar-
czku węgla. -

Data ustalenia normy 

22 grudnia 1953 r . 

16 lipca 1953 r. 

17 lipca 1953 r. 

31 grudnia 1953 r • 

§ 2:- Lat\vlerćlz .• się jako normy 'państwowe -(PN) zalecane na całym obszarze Państwa nasjtępujące normy ustalpne 
prz z· Polski Komitet Normalizacyjny: 

-Numer notluy Tytuł normy I Data ustalenia normy 

~~~--------------~------------------------------~---------------------------------·I 
C~OlOOO 

C-01353 

C-01 355 

C-01500 

5 551C-04553 

li 55/C-04554 

7 C--Q4562 

I .. C-0~5?3 '. 

9 53/Z-08063 

.Słownictwo związków organicznych. 
Czt:ść ogólna. 

Procesy podstawowe inżynierii chemicznej. 
Suszarnictwo. 
Pojęcia i określenia. 

Podstawowe procesy inżynierii chemicznej. 
Ekstrakcja. 
Pojęcia i określenia. 

Porcelanowy sprzęt laboratoryjny. 
Wady powierzchni. 
Pojęcia i określenia. 

Woda do picia, do celów gospodarczych' i przemysłowych. 
Oznaczanie zmit)kczalności wody metodą wapienno~sodową. 

\\loda do picia, do celów gospodarczych i przemysłowych. 
Koagulanty do czyszczenia wody. 
Metody badania. 

Woda do picia, do celów gospodarczych i przemysłowych . 

Oznaczanie zawartości jonu magnezowego w postaci pirofos-
fOl:anu. . 

Woda do picia, do celów gospodarczych i przemysłqwych. 
Oznączanie zawartości jonu magnezowego. za po'mocą żół

cieni tytanowej. 

Pochłaniacze -pr2emysłowe. 

Badanie na nieprzepusżczlllność tlenku węgla. 

20 października 1952 r., 

29 kwietnia ł953 ,T. 

29 kwietnia 1953 r. 

31 października 19.')1 r. 

12 lipca 1955 r. 

12 lipca 1955 r. I 
31 maja 1952 r. 

30r września 1952 r • 

30 grudnia 1953r. 

3. ' Od dnia wejŚCia w życie rozporządzenia nie wolno 
'IIi zskresie określonym w normach wymienionych w § 1: 

4) produkować ulOtropiny jako odczynnika chemicznego 
nie odpo'wia<iiljącej normie wymienionej w § 1 lp. 38; 

"- 1) pznaczae zawartości siarki w lekkich produktach nafto
wych określonych normą wym.ienioną w § l lp. l inaczej, 

·:lii podaje ta norma; 
2}. ,' i>obierać próbek , oraz przeprowadzać oznaczeń i badań 
. .' -)~reślonych w normach wymienionych w § l lp. 2-22, 

4, 42; 46·-,-48 iuaczej, ńiż ustalają te normy; 
=W prodUKować porcelauowegospJ'zętu laboratoryjnego okre- ' 
.l . lonego w normach wymieniontych w·· § l lp. 2::h 25~-37 " 

,.' " : .. , -~ie odpowiadającego tym normom; " 

5) wykonywać płytek do budania powłok wyrobów lakiero
wych nie odpowiadających normie wymieniOJi.ej w§ 1 
lp. 39; 

&} produkować chloranu potasowego technicżnego i wapna 
chlorow~IH~!JO nie otipowiaćlającychnormoill wymienio" 

, , nym, W § Lip. 40 iAli 

7) oznaCzać ża\vattości ; 2filóru ' W polichlorku winylu • ina
' czej; 'niż podaje norma wymieniona w § 1 lp. 43; 

J . ; 
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2) wyrobów objętych normami wymienionymi w § l lp. 4, 5 
i 17, ,wykonywanych według licencji zagranicznych, , ' o :::: 

8) oznaczać metodą hydrostatyczną pozornego Clęzaru wła
'ściwego piankowyehi porbyvatych tworzyw sztucznych 
inaczej, niż okre'śla norma 'wym[eniona w. § J Ip; 44,; 

.; .l. _... . -·0 o, 
'-~'~ ':I 3) p~ac·n,aukQ.~o-bą:da~czych. ,. . ., ",." " .~ ~ ""~.;jt/,,_ .~ 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 styc~i~ .. ';i:~~ 
1956 r., z tym że norma wymieniona w § l lp. 39 obowiązuje 

, 9) produkować masy asfaltowej G nie 'odpowiadającej nor
mie wymienionej w § 1 lp. 45. 

§ 4. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się dó: 

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

od dnia l lipca 1956 r. 

Przewodniczący Państwowej Komisji Planowania 
Gospodarczego: w z. M. Lesz 
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ROZPORZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO 

z dnia 16 sierpnia 1955 r. 

w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących ryb. 

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 następuje: 

§ 1. Zatwierdza się jako normy państwowe tPN) obowią-.. 
zujące na całym ooszarze Państwa następujące no~y ustalo
ne przez Polski Komitet Normalizacyjny: 

~I Numer normy t Tytuł normy I Data ustalenia normy 

1 55/A-86751 Ryby świeże. 12 lipca 1955 r . 
. Stwierdzanie jakości i prawidłowości pakowania. 

li 5~A~86752 Ryby świeże. , 12 lipca 1955 r , 
Pobieranie próbek. 

S 55/A-86753 Ryby świeże. 12 lipca 1955 r, 
Dorszowate całe . 

.. 
.. , 

4 55/A-86754 Ryby świeże. 12 lipca 1955 r. 
Dorszowate tusze z głowami. 

5 55/ A--86755 Ryby świeże. 12 lipca 1955 r. I Dorszowate tusze błlz głów. , . 
fi 55/A-86761 Ryby świeże. 12 lipca 1955r. 

Ochładzanie locem przy załadunku. I 
§ 2. Od dnia wejścia w życie rozporządżenia nie wolno w 

zakresie ustalonym w normach wymienionych w § 1: 

l) stosować sposobów stwierdzania jakości ryb świeżych i 
prawidłowości ich pakowania innych. niż określa norma. 
wymieniona w § 1 lp. 1, 

2) pobierać próbek ryb świeżych inaczej, niż określa norma 
wymieniona w § l lp. 2, 

3) przeznaczać do spożycia i przetwórstwa ryb dorszowatych 
świeżych całych, tusz z głowami i tusz bez głów nie odpo
wiadających normom wymienionym w § 1 lp. 3 - 5, 

4) stosować przy załadunku ryb przewożonych w ładowniach . 
nie chłodzonych mechanicznie sposobu ochładzania lodem , 
innego, niż przewiduje norma wymieniona w § 1 lp. 6. , 

§ 3. Przepisów rozporządzenia nie stosuję się do ryb prze- .
znaczonych na eksport w tym przypadku, gdy zamawiający , 

stawia inne warunki. 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w ,życie z . dniem J kwietni., ~ 
1956 r. 

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

Tłoczono z poleLenia Prezesa Rady M~ n i strów oN l)rukiHnl Akt:Ydensow.,· w WarszawIe ul I amka .l 

Zam. 1610 Cena 1,00 'Ci 
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