,

, Dziennik Ustaw Nr 42

.

Poz, 761 i 262
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z dnia
w sprawie zatwierdzenia
.
,norm

KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZĘGQ , . , ""'i. .
1955 r.

14-października

państwowych

ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny.

Na podstawie art. 13 ust. 2 dekretu z dnia 4 marca 1953 r.
§ l. ?:atwierdza się jako normy państwowe (PN) obowią
o normach i o Polskim Komitecie Normalizacyjnym (Dz. U. zującena rałym obszarze Państwa następujące normy ustalone
Nr 15, poz. 61) zarządza się, co następuje:
. przez Polski Komitet Norma,Iizacyjny:

Lp.

Numer normy

Tytuł

.
Sprzęt

55/Z-08068

l ,

ochronny

ograniczający

Pętlica.

2

Data ustalenia normy

spadek z

wysokości.

30 lipca 1955 r.

spadek z

wysokości.

30 lipca 1955 r.

-

Sprzęt

55/Z-08071

normy

ochronny
Ogniwo linki.

ograniczający

i

§ 2. Zatwierdza się rako normy
Polski Komitet Normalizacyjny:

Lp.

Numer normy

(PN) zalecane na

całym

obszarze

Państwa następ.!ljąCE.

Tytuł

Data ustalenia normy

normy

Oznaczanie zawartości par nitrobenzenu w powietrzu szyb~

11 sierpnia 1955 r.

ką metodą nitracyjną.

2

~

.:

Szybka metoda oznaczania zawartośCi par alkoholu metylowego .w powietrzu._

55/Z-04038

normy ustalone przez

, -'.

I

55/Z-'04036

l

państwowe

!.i

12 sierpnia 1955 r.

§ 3. Od dnia wejścia -w źycie rozporządz enia nie wolno
produkować przedmiotów objętych normami wymienionymi
w § l nie odpowiadających tym normom.

§ 5. . ~ozporządzenie wchodzi w źycie z dniem l styczniil_
1957 r.

§ 4. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do wyrobów przeznaczonych mI eksport w tym przypadku, gdy , zamawiający stiiwia inne warunki.
'

Przewodniczący Państwowej

Komisji Planowania
Gospodarczego: w z. M. Lesz
,_.l
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z dnia 14

października

1955 r.

'w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, - dotyczących włókiennictwa. ··'
Na podstawie art. 13 ust. 2 dekretu z dnia 4 marca 1953 r.
o normach i o Polskim Kómitecie Normalizacyjnym (Dz. U.
Nr 15, poz. 61) zarządza się, co następuje:

Lp.

l .

I

Numer normy

I

Tytuł

Kontrola

55/P-04900

jakości

surowców

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

zujące

I

normy
włókienniczych.

Data ustalenia normy
10 sierpnia 1955 r.

Wełna.

(

Pobieranie próbek.
. 2

55/P-20002

3

55/P-20003

Szmaty lniane dla przemysłu papierniczego.
Wymagania techniczne.

-

Szmaty wybrakowane dla
Wymagania techniczne.

przemysłu

papierniczego.

10 sierpnia 1955 r.
9 si,e rpnia 1955 r.

.'

Dzienr ik Ustaw Nr 42
Zatwi erdza

-

się

§ 4.

normę państwową

Przepisów

nie stosuje

rozporządzenia

się

do: _

cał~m obsżarze Państwa normę

na

§ 3.

Od dnia

wejścia

w

życie rozporządz en ia

2)

1) wyrobów przeznaczonych na eksport w tym przypadku"
gdy zamawiający stawia inne warunki,
2) prac-naukowo-badawczych.

-

nie wolno:

1) pl eprowadzać badań objętych normą wymienioną w. § 1
II. 1~nac zej, niż przewiduje ta norma;

.l'

Poz. 262 i 263

-

(PN) zalecaną
PN-55/P -04781 "Kontrola
jakośc' wymbów w,l ókienniczych, Dzianiny rządkowe gładkie.
Wyzn czanie współczynnika wrobienia prz ę dzy", ustaloną
przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 10 sierpnia 1955 r.
§

jako

397

pt~eznaczać ,

dla potrzeb przemysłu papierniczego szmat
III ianych i szmat wybrakowjlnych, nie odpowiadających 
n[)rmom wymienionym w § lip, 2 i 3.

§ 5.
1956 r .

Rozporządzenie

wchodzi w

życie

z dniem 1 kwietnia

Przewodniczący , Państwowej

Gospodarczego : w

:l.

Kómisji Planowania
M. Lesz

"
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-'

z dnia t 4 pnździernika 1955 r.
sprawie zatwierdzenia norm- państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normallzacyjny,

§ l.Zatwierdz6 się jako normy państwowe (PN) obowią

l~a podstawie art. 13 ust. 2 dekretu z dnia 4 marca 1953 r.
o no mach i oPolskim Komitecie , Normalizacyjnym (Dz. U.
Nr l , poz. 61} zarządza się, co następuje:
~

Lp.

Numer normy
'-

I

Tytuł

.1

55/H-75001

Zlewy kuchenne

2

55/R-75 115

l:eliwne- odlewy sanitarne.

żeliwne

Emaliowana miska
3

zujące

na całym obszarze Pań~twa na s tępujące normy ustalone
:przez Polski Komitet Normalizacyjny:
'
'.

normy

Data ustalenia normy

emaliowane .

ustępowa

10 sierpnia 1955 r.
11 sierpnia 1955 r.

stopowa.

55/M-B0506

Łańcuchy

55/M-82314

Sruby dociskowe z gniazdami sześciokątnymi o końcach

gospodarskie

dotyczących , mechaniki,

węzłowe

(Victor).

17 sierpnia 1955 r.
10 sierpnia 1955 r.

płaskich.

55/M-~23l5

Sruby dociskowe z gniazdami sześciokątnymI o końcach

9 sie/pnia 1955 r.

stożkowych.

,, }

,

!

"

.•..55/M-82316

§ 2. Zatwierdza się jako itormę państwową (PN) zal ecaną
na ' ałym obszarze Państwa normę PN-55!M-02042 "Zbież
noś i i pochylenia w budowie maszyn i narzędzi". ustaloną
prz z Polski Komitet Normalizacyjny w dniu 3 września
195 r.
-

.

I
§ 3. Od dnia wejścia w życie rozpo rządzen ia ' nie wolno
w akresie ustalonym w normach wymienionych ' w § 1:
1) produkować wyrobów obj ę tych normami wymienionymi
w § 1 lp. l, 2, 4 - 6 nie o dpowiadających tym normom;

2)

wyrabiać łańcuchów

gospodarskich węzłowych w zakresie
od 20 do 40 nie odpowi adają cyc h normie wymienionej w § 1 lp. 3.
wielkości

'.'

Sruby .dociskowe z gniazdami sześciokątnymi o końcach
walcowych.

§ 4.

Przepisów

9 sierpnia 1955 r.

rozporządzenia

nie stosuje

się:

1) do wyrobów przeznaczonych na eksport w tym ,przypadku,
gdy zamawiający stawia inne warunki;
2) w odniesieniu, do norm wymienionych w § 1 lp. 3 do prac naukowo-badawczy ch.
§ 5.

Rozporządzenie

wchodzi w

życie

6 -

z dniem 1 kwietnia

1956 r;
Przewodniczący Państwow ej Komisji Planowania

Gospodarczego: W. z. M. Lesz

I t~

