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POLSKI 
DZIENNIK URZĘDOWY POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ: 

Warszawa. dnia 31 października 1953 r. Nr· 82 
TRESC: 
Poz.: 

ZAIłZĄDZENIE 

471 - Ministra Zeglugi 'i Gospodarki Wojnej 7. dnia 21" października 1958 r. w sprawie uchylenia zarzą
dzenia Ministra 2eglugi i Gospodarki \Vodnej dotyczą cego stosowaOla branżowego wykazu elementów 

,scalonych w, zakresie robót regulacyjnych na rze;':ach i poiokach 693 

OBWIESZCZENIE 

472 - Polskiego KoroitetuNormalizacyjnego z dnia 1'6 paźciziernika 1950 i ·r. w' Sjlraw(e ' ouloszenia u~tJ.no-
wionych przez Polski Komitet Normalizacyjny norm palistwowych 693 

471 

ZARZĄDZENIE MINISTRA 2EGLUGI I GOSPODARKI WODNEJ 

. oz dnia 21 października 1958 r. 

w sprawie uchylenia zarządzenia Ministra 2eglugi i Gospodarki Wodnej dotyczącego stosow~nia branżowego W'ykazu 
elementów scalonych w zakresie robót · reguiacyjnych na , rzekach i potokach. 

, \ 

§ 1. Uchyla się zarządzenie ,Ministra '2eglugi i Gospo- § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszeni a. 
darki Wodnej z dnia 15 ~rześnia 1958 r. w sprał'!ie stosowa-

'nid' branżowego wykazu elementów scalonych w zakresie ro-
. bót regulacyjnych na rzekach i potokach (Monitor Polski , Minister 2 e'glugi Gospo<!,arki Wodnej: W z. J. GTochultki 

Nr 13, poz. 429) .. 

472 

OBWIESZCZENIE POLSKIEGO KOMfTETUNORMALIZACY JNEGO 

z dnia 16 października 1958 r. 

W sprawie 'ogłoszenia ustanowionycb przez Polski Komitet Normalizacyjny norm państwowych. 

Na podstawie art. 13 us t. 1 dekTetu z dnia 4 marca 1953 r. 
o normach i o Polskim Komitecie Normalizacyjnym (Dz. U. 
Nr '15, poz. 61) w brzmieniu art. 10 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 

15 listopada 1956 r. (Dz. U. Nr '54, poz. 244) Polski Komitet 
Normalizacyjny podąjedo wiadomości, co następuje : 

Lp~ Numer normy 

'. 
1 I 2 

l 58/C-80251 

2 58/C-80263 
3 58/C-84051 
4 ' 58/C-85014 

/ 

5 · 58/E-08502 " 

6 58/E-08503 
1 58/E-08504 
8 ' 58/E-08505 

§ 1. Ustanowione zostały następujące normy państwowe 
(PN) jako obowiązujące na całym obszarze Paiv;twa : 

, Da ta -
Tytuł normy 

ustanowienia I 
od której norma 

normy 
obow iąz uje \. 

, 3 I 4 I , S , 

w zakresie produkcji: 

') Odc~nniki. Siarczan miedziowy uwod- 27 września 1958 1 k wietnia 1959 
, 

r. r. 
n iony 
-Wodorotlenek barowy 27 września 1958 r. l marca 1959 r. \ 

Kwas siarkowy tęchniczny 30 sierpnia 1958 r. l stycznia 1959 r. 
Produkty organiczne 27 września 1958 r. l kwietnia 1959 r. 
Betanaftol techniczny 
') Elektroenergetyczny sprzęt' ochronny 2 październi1.a 1958 r. 1 kwietnia 1959 r. 

Drążki 'izolacyjne do obsługi odłączników 
- Klesz.cze izolacyjne . 2 października 1958 r. 1 kwietnia 1959 .r. 
~ Pomost izolacyjny 2 października 1958 r: l kwietnia 1959 r. 
- Neonowe :wskaźniki drąźkowe wyso- . 2 października 1958 J 1 kwietnia 1959 r. 

.' 
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Lp. NlIrll.el no rmy Tytuł normy 

Data . 

ustanowienia norn,y I od której norma 
obowiązuje 

I 23 4 1--~~5----

-------- ------------------~----------------------------------~-------------------------- --------
9 

10 ' 

II 
12 

13 
14 

15 
16 
17 
iB 

19 
20 
21 
22 
23 
24 

25 

26 
~; 

27 

2B 

29 

30 
3\ 
32 

33 

34 

35 

36 

37 
38 
39 
40 
4\ 
42 . 

43 

58/E-900l0 

58/G-53061 

58i H-9 2903 
5lli M-46600 

59."\'1-46601 
53/ M-54054 

58iM-56160 
58iM-5G l (-i6 
53/M-501G7 
58/\I!-56 171 

5f3i M-61075 
58/M-61222 
58/ M-bJ 233 
58/M61232 
58i M-lH265 

. 58/'.,1 61268 

58iM·61269 

58i ~1 - G \279 

58/ ',,1 -5 1283 

581\1·G 1284 

5B'M-fi 1353 
5B/M-85111 

·58/M-B6404 

5B, P-95601 

58i R-54096 

58/R-5BOI8 

58! /\-74850 
· 58',,\-74351 
5RR·54766 
5H,' R-64767 
58/R-64771 
58/R-64800 

5S/ M ·H8S0J 

Elektroenergetyczne przewody miedziane 
Przewody kabelkowe . w powłoce z tio
koli.! 

Stacje pomiarowe powietrza. Tablica do 
zapisywania wyników 

Siopy cynku typu znal. Taśmy 
'j Przenośni·kitaśmowe stałe z taśmą gu~ 
mową. Zestawy krążnikowe. Główne wy-
miary _ 
- Kr ążniki. Główne . wymiary 

Narzędzia rzemieślnicze. Oskardy, kilofy 
i podbijaki. Warunki techniczne 

'j Oprzyrządowanie . R~kojeści z. gałką 
- Przetyczki przesuwne 

Gałki do przetyczek przesuwnych 
'l Oprzyrządowanie.!" Gałki kuliste z koł-

nierzem _. 
- Stopki dociskowe płaskie 
- Podkładki odchylahe 
- Podkładki z wycięciem 
- Podkładki z wypustem 
- 5mby do podkładek stożkowych 
- STi.!by dociskowe z przetyczką prze-

SU'l'lI1ą i czopem soczewkowym 
-::- Sruby dociskowe z przetyczką prze

suwną i czopem podtoczonym 
- Nakrętki do ciskowe pła skie z pr'4e

tyczką stałą 

- Nakrętki dociskowe kuliste z prze
tyczką stalą 

- Nak rętki do cis~owe płaskie z prze
tyczką przesuwną 

- Nakrętki dociskowe kuliste z prze
tyczką prze suwną 

- Zacis ki ' mimośrodowe hakowe 
Pierścienie osadcze sprężynujące ' 

Łożyska toczne. Tablice głównych wymia
rów 

Wytwory papiernicze. Papier i karton ry
sunkowy 

Narzędzia gospooa rskie. Grabie meta'lowe 
Warunki techniczne 

Maszyny rolnicze. Zęby grabi kormych 

tv takresie produkcji i obrotu: 

Ręczniki. Wymagania techniczne 

w zakresie obtotu: ! 

Cukier' b ia ły 

Cukier rafinowany 
'j Pasze sypkie. Otręby pszenne 

- Otręby , jęczmienne 

- Otręby żytnie 

- Opakowanie, znakowanie l transport 

w .zakresie projektowania ' i konstrukCji: 

2 października 1958 r. 

26 sierpnia 1958 r. 

29 września 1958 r. 

I p.'''''em''' 1958'.1 

1 pażdziernika 1958r, 
. 1 października 19561. 

3 września 1958 r. 
27 września 1958 r. 
27 września 1958 r. 

3 września 1958 r. 

3 września 1958 r. 
27 w rześn ia 1958 r. 
27 września 1958 r. 
27 wrześn ia 1958 r. 
27 września 1958 r. 
27 w rześn ia 1958 r. 

27 wrześn ia 1958 r. 

27 września 19S8 r. . 

27 września 1958 r. 

27 września 1958 r. 

27 vvrześnia 1958 T. 

3 września 1958 r. 
27 września 1958 r. 
19 września 1958 r. 

l kw ietnia 1959 r. 

l stycznia 1959 f. 

1 lipća 1959 r. 
1 kwietnia 1959 r. 

l kwietnia 1959r. 
l kwietnia 1959 r. 

l lutego 1959 r·. 
1 marca 1959 r. 
1 marca 195!:) r, 
1 lut ego 1959 r. 

l lutego 1959 r. 
1 nfa rca 1959 r. 
1 marca J 959 r. 
1 ma rca 1959 r. 
l marca 1959 r. 
1 marca ' 1959 r. 

1 m~rca 1959 r. 

1 marca 1959 r. 

1 marca 1959 r. 

1 marca 19~9 r. 

1 marca 1959 r. 

1 lutego 1959 r. 
1 marca 1959 r. 
l marca 1959 r. 

27 wrześni a 1958 T. ' 1 st X cznia 1959 r. 

l pażdziernika 1958r . 1 kwietnia 1959 r, 

30 września 1958 r. 1 kwietnia 1959 · r, 

~ 

8 sierpnia 1958 r. 1 stycznia 1959 r. . 

10 października 1958r. 
8 października 1958r. 
8 października 1958r. 
8 pażdz iernika 1958r. 
8 paźdz iNnika 1958r. 
8 paźdz ~e rnika 1958r. 

l listopada 1958 r. 
l lis topada 1958 r. 
l kwietnia 1959 r. 
1 kwietnia '1959 r. 
'lkwielnia 1959 r. 
1 kwietnia 1959 · r. 

Koła zębate walcowe ewoJwentowe. Zarys 25 sierpnia 1958 r. l sty cznia 1959 r, 
odnieSienia 
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Lp. Numer normy 

2 

44 58/B-l0022 

45 

46 58/C-04527 

47 -58/C~04555 

. 
Ty tuł normy 

3 

,I

' -·w ~ 
zakresie wykonawstwa robót 

odbiorczych: ' 
badail . 

-Roboty murowe z cegły ze zbrojeniem sta
lowym. Warunki i badania techniczne 
przy odbiorze 

Roboty ceglano-żelbetowe (Konstrukcje 
ze:>polone). Wawr;ki i badania technicz
ne jJfzy odbiorze 

w zdkresie metod badań: 

Chemiczne badania i próby. Oznaczanie 
azotu w produktach chemicznych metodą 
destylacyjną 

Woda do picia. do celów gospoda rczych 
i przemysłowych. Omaczenie ogólnej 
twardości za pomocą palmttynianu po-
ta sowego (rnctoda BJachera) 

D a t a 
.. '~ ... 

od 'której 
ustanowienia i norma 

normy 
obowiązuje 

4 5 

4 października 1958r. 1 kwietnia 1959 r. 

4 października 195Hr.1 1 kwietnia 1959 r. ' 

27 września 1958 r. kwietnia 1959 r. 
l, 

27 września 1958 r. I kwietnia 1959 r. , 

. 48 58/Z-04514 'Badim ia śc i eków gospodarczych i miejskich 30 sierpnia 1958 r. stycznia 1959.., r. 

49 58/B-32250 

Oznaczanie fosforanów 

w zakresie wykonawstwa robót: 

Woda do celów budowlanych. Wymagania 
techn iczne dla wody do betonów i zapraw 

3 październ ika 1958r, kwietnia 1959 r. 

§ 2. Ustanowione zostały następują~e normy państwowe tPN) jako zalecane na całym obsz.arzePaństwa: 

Lp. Numer normy 

1 2 

, l 58/C-13120 

2 58/H-74450 

3 58/H-74451 

4 58/H-74452 
5 58/H-74453 
6 58/H-74454 
1 58!H-74455 

8 581H-74456 
9 

I 
58/H-74457 

10 58/L-76102 

11 58/L-76104 
12 58/M-35050 

13 58/R-75022 

14 58/R-75023 

Tytuł normy , 

3 

Odporność chemiczna szkła .. 'Oznaczanie 
odporności szkła na działanie wody 

') Łącz.niki z żeliwa ciągliwego. Końcówki 
proste nakr'ętne płaskie 
- Koricówki proste nakrętne płaskie 

z kołnierzem 
- KOlicówki proste wkrętne płaskie 
- Końlj:ówki kolankowe płaskie 
- Końcówki proste nakrętne stożkowe 
- Końcówki proste n.akrętne stożkowe 

z kołnierzem 
- Końcówki proste wkrętne stoźkowe 
- Końcówki kolankowe stożkowe 

') ,Silniki lotnicze Połączi:nia iskrowników 
z silnikami. Tul'ejka gniazda czopa stoź

kowego, wałka iskrownika 
- Kołnierze i:>krowRików. Wymiary 

Ruszty hlskowe 700. 740 i 940. Elementy 
zamienne. Wymagania techniczne 

') Jabłka do przechowywania. Wytyczne 
priechowywania w prz,echowalniach 
~ Wytyczne przechowywania w kopcach 

D a t 

ustanowienia normy 
I 

4 I 

7 października 1958r. 

26 września 1958 r. 

26 września 1958 r. 

26 września 1-958 r. 
26 września 1958 r. 
2fi , września 1958 r. 
26 września 1958 r. 

26 września 1958 r. 
26 września ' 1958 r. 
26 września 1956 r. 

26 września 1958 r. 
27 września 1958 r. 

~ października 1958r. 

8 października 1958r.1 

.) Pełny tytuł normy; kreska prze'd tytułem tęj samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu. 

a 

od której norma 
jest zalecana 

5 

I lipca 1959 r. 

l stycznia 1'959 r. 

1 stycznia 1959 r. 

l stycznia ,1959 r. 
l stycznia 1959 r. 
l stycznia 1'959 r: 
1 stycznia 1959 r. 

t stycz.nia 1959 r. 
l stycznia 1959 .r. 
1 stycznia 1959 r. 

1 stycznia 1959 r. 
1 styczni,a 1959 r. 

1 lipca 1959 r. 

1 lipca 1959 r. 

. 
. 
.. 
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§ 3. Wprowadzone żostaly zmiany w naśtępujących normach państwowych (PN) : ") 

- . - Data rozporządzenia 
\ .' . 

Przewodniczącego 

Lp. Tytuł l'tOnny 
Państwowej · Komisji Dala ustanowienia 

- Numer normy Planowania Gospo-;. zmian 
darczego w sprawie 
zatwierdzenia normy 

1 2 3 4 5 . 
l 54/H-82201 Ołów 30 l!pca 1955 r. 5 września 1958r. 

(Dz. U. Nr 33, 
. . 

pOl. 209) 
2 53/H-92816 Mosiąciz. Taśmy 10 maja 1956 r. 5 września i 14 

(Dz. U. Nr 15, paźdz iernika 1958 r. 
: • poz. 85) 

3 .. 56/M-59183 Sciernice kształtowe t.arczowe dwustronnie 1.99!1ldnią ląS6 r. 20 września . 19S8 r. 
, stożkowe (Dz. · U. Nr 61, 

poz. 296) 
4 55/R-55103 Narzędzia gospoda rskie. Kosy 1 27 czerwca 1955 r. 8 październ ika 195811. 

--", ,--. 

Ul Treść zmian ogloszono w Biuletynie PKN Nr 10 z 1958 r. 

§ 4. 1. Norma wymieniona w § l lp. 3 zastępuje nonnę 
PT'T-55/C-84051 "P~odukty nieor.ganiczne. Kwas siarkowy tech- . 
n iczny ", zatwierdzoną jako .normę obowiązującą rozporządze
niem Przewodniczącego Pdństwowej Komisji Planowania Gos
podarczego ż dnia 10 lipca 1956 r. w sprawie zatwierdzenia 
norm państwowych (Dz. U. Nr 33, poz. 154). 

2. Norm!! wymieniona w § 1 lp. 10 zastępuje normę 

PN/G-53061 "Stacje pomiarowe powietrza. Tablica kontrolna", 
zatwierdzoną jako normę .zalecaną rozporządzeniem Prze
wodniczące90 Pal1stwowej Komisji Planowania Gospodarczego 
z dnia 20 grudnia \954 r. w sprawie zatwierdzenia nonn 
państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normaliza
cyjny w zakresie górnictwa (Dz. U. z 1955r. Nr .3, poz.' 18). 

3. Nor~a wymieniona w § l 'Lp. 20 zastępuje normę 
PN/M-61222 "Przyrządy i uchwyty. Zarzutki:', uznaną za obo
wiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Ko
misji Planowania Gospodarczego z dnia . 10 października 

1951 r. w sprawie uznania norm ustalonych przęz Polski Ko:
mitet Normalizacyjny za obowiązujące (Dz. U. Nr 54, poz. 381). 

.4. Norma wymieniona ' w § l . lp. 24 zastępuje nonną 

PN/M-61268 "Przyrządy i uchWyty. Sruby dociskow~ o czopie 
. socz.ewkowym i przetyc;zką przesuwną" , ustanowioną jako 
normę zalecaną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 
24 kwietnia 1958 r. (Monitor Polski Nr 45, poz . . 265). 

5. Norma wymieniona w § 1 lp. 37 zastępuje normę 

PN~53/A.74850 "Cukier biały", zatw ierdzoną jako normę obo
wiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej 

Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 czerwca 1955 r. 
w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez 
Polski Komitet Normalizacyjny dotyczących cukru, badania' 
gleby i materiału siewnego (Dz. U. Nr 28, poz. 171) . " 

(Dz. U. Nr 28, 
poz . . 165) 

7. Nor ma wymieniona w § 2 lp . 1 zastępuje punkt 4.5.6.1. 
normy PN-53/C-13003 "Szkło laboratoryjne. Warunki tt ch
niczne", za twierdzonej jako obowiąZującej rozporządzeniem 

. Przewodniczącego Państwowej Komisji piahowdnia Gospodar
czego z dn ia 12 listopada 1954 r. w sprawie zatwierdzenia 
norm pańs twowych ustalonych przez Polski Komitet Norma
lizacyjny (Dz. U, Nr 55, poz. 272) . 

8. NorIn.a ustanowiona przez Polski Komitet Normaliza~ 
cyjny dnia 24 maja 1958 r. jako obowiązująca (Monitor 
Polski Nr 49, poz. 291) zastępuje normę PN/D-56201 "Obra'
biarki do drewna. Sprawdzanie dokładności. Strugarki wy
równiilTki", zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzen iem 
Przewodniczącego Państwowej K'omisj i Planowania Gospodar
czego z dnia 20 grudnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia nonn 
państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny 
w zakresie narzędzi do obróbki drewna (Dz. U. z 1955 r. Nr 3, 
poz. 20). 

9. Norma ustanowiona przez Polski Komitet Normaliza
cyjny dnia 23 czerwca 1958. r , jako obowiązuj ąca (Monitor 
Polski Nr 67, poz. 395) zastępuje. narmę PN/D-56202 "Obra
I;> iarki do drewna. SprawdZ'3.nie · dolda~lności. Strugark.a gru
oościowa" zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem 
Przewodnlczące,go Państwowej Komisji Planowania Gospodar
czego z dnia 20 grudnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm 
państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny 
w zakresie .narzędzi do obróbki drewna (Dz. U. z r. 1955 Nr 3, 
poz, 20). 

§ 5. Z dniem 30 września 1958 r. tracą moc następujące 
normy: 
l) PN-56/M-66141 "Tłoczniki. Płyty nie tnące --półwyroby", 
2) PN-56/M-66143 "Tłoczniki. Płyty tnące - półwyroby" 

zatwierdzone jako · za:lecane rozporządzeniem Przewodniczą

cego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego . z dnia 
28 lipca 1956 r. w sprawie zatwierdzenia nonn państwowych 
(Dz. U. Nr 36, poz. 161), 

, 6,Norma wymieniona w § 1 lp. 38 za,stępuje normę 
PN-53/A-74851 "Cukier rafinowany", zatwierdzoną jako normą 
obowiązującą rozporządzeniem Przewo'tlniczącego Państwowej 
Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 3 lutego 1955 r .. 
w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez 
Polski Komitet Normalizacyjriy . doty.czących -produkt6w spo~ 
żywczych i rolnictwa (Dz. U~ Nr 7, poz. 44). Prea:es Połskiego Komitet~ Normalizacyjn~go: J. WodzJckt' ''-'' 

Tłoczono z polecE'l1i a PrE'zesa Rady Mi·nistrów w Drukarni Akcydensowej w Warszawie, ul. Tamka 3 

Zem. 1349 Cena 0,80 zł 

~. 

-,' 


