
"',:,:"" )-1"" "~Y",,": ... '"'· ~? , 

13 - 1(}3. 

lp. > ,Numer norm y ł · .. , .r. .v -Tytułnonny 

' 7 .' 5'(/H-04826 AnaUza chemiCzna stopów niklu. 
Omaczanie ołowiu. 

a 541H~04821 Analiza chemiczna stopów niklu. 
Oznaczanie magnezu. 

9 54!H-{)4828 Analiza chemiczna stopów niklu. 
Omaczanie węgla. 

10 54,1-1-04831 . Analiza chemiczna stopów niklu. 
Oznaczanie arsenu. 

~ 4. Od dnia: wejścia Vi życie roz.porządzenia ni. 
olno: 

1) stosować innych metOd badań rozjemczych w zakrf!-
Bie objętym normami wymienionymi w § 3 lp . . l, 
3 ...... 10, niż przewidziane tymi normami, \ 
przy badaniach rozjemczych stopów niklu wykony
wać imalizy chemicznej tych _topów w węŹiS'lym za-
kresie. niż określony nonnq wymienionIl w § 3 lp . 2. 
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- Poz. 75, 76 I 11 

l Datll ustalen ia · nO'rm'l ' J 
31 października 1954 r. 

31 października 195" r. 

31 paźdzLernika 195" r. 

31 października 1954 r . 

§ 5. Przepisów rozporzą.dzenia nie stosuJe. się do: 
1) prod~tó~ prze~naczonych na eksport w t~ · przy

padku, gdy zamawiający stawi. Inn.e warunki, 
2) prac naukowo-badawczych. 

§ 6. Rozporządzenie wchodzi .w tyci.. z dniem 
1 czerwca 1955r. 

Przewodniczący Pań6twowej Ko.misJI Planowania 
Gospodarczego: w 1. M. Le.!i 

ROZPORZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO 

z dnia 28 lutego 1955 r. 

/ w ' sprawie zatwierdzenia normy państwowej uslalooej przez PolsJd ~JIIUet NormaUzacył_y. CIolynąceJ 
\ hutnictwa. . 

Na podstawie a.rt. 13 ust. 2 dekretu % dnia ł miarca 
953 r. () normach l o PoisJdm Komitecie Normałizacyj
ym (Dz. U. Nr 15,. poz. 6-1) zaa:ądza się, conll.stępuje: 

. § L Z~twierdza się jako nonnę państwową (PNl 
bowi4zuj~ą na całym obszarze' Państwa normę 

N-S3/H-84041 "Stal chromowa na łożyska toczne. Kęay 
pręty. Warunki techniczne", ustalonl\ przez Polski Ko
itet Normalizacyjny dnia 14 grudnIa 1953 r: 

§ 2. Od dnia wejśd& w życie rozporządzenia nie 
olno produkować kęsów \t pr"tów gorąco' walcowanych 

ł 3. Przepisów rozporzł}dzeni:a nie &105uje się do: 
l} wyrobów przeznaczonych do konstrukcji urządze6 

'wykony{vanych według licencji zagranicznych, 
2) wyrobów przeznaczonych na ek.6port w tym przypad

ku, gdy zamawiający stawia inne warunki, 
3) prac naukowo-badawczych. 

- \ 

~ 4. Rozporządzenie wchodzi w żyde ~. dniem 
1 sierpnia 1955 r. 

l b ciągnionych na zimnO' ze sŁali chromowej ' do wyro- • 
u' łożysk: tocznych ' o OgÓlnym ' prżeznaczEmiu, -rile odpo- Przewodniczący Pań5twowejKom~jl Planowania 
jadających normie wymienionej w § l. . Gospodarczego: w z. M. Lesz 

77 

ROZPORZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO 

z dn1a 28 lutego 1 ~55 r. 

'w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet NomlćllizacYJny, dotyczących 
przetworów spożywczycb I materiału siewnego. 

"-
Na podstawie art. 13 ust. 2 dekretu z dnia 4 marca 

953 r. o normach i o Polskim Komitecie NormaUzacyj
ym (P7-. U. Nr 15, poz. 61) zarządza się, co następuje: 

.~ 

§ 1. Zatwierdza się jako normy państwowe (PN) 
obowiązujące na całym obszarze Państwa następujące 
nonny ustalone przez Polski Komitet Normalizacyjny: 

, ~..; ./" 

\ , 

I' 


