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OBWIESZCZENIE POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO 

:z dnia 1 lu tego 1958 T. 

w sprawie ogłoszenia ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny norm państwowych, 

Na podstawie art. 13 ust 1 dekretu z dnia " marca 
t953 r. o normach i o Polskim Komitecie Normalizacyjnym 
(Dz. U. Nr 15. poz. 61) w brzmieniu art 10 ust 2 pkC 2 
ustawy z dnia 15 listopada 1956 r. (Dz. ·U. Nr 54. poz. 244) 

Polski Komitet Normalizacyjny podaje do wiadomości, co 
następuje: 

§ l. Ustanowione zostały następujące normy państwo

we (PN) jako obowiązujące na całym obszarze Państwa: 

Lp, 

1 
2 
3 

" 
5 
6 

8 
9 

10 
11 

12 
13 
14 

15 
1.6 

17 
18 

20 
21 

22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 

30 
31 

32 
33 
34 

Numer normy 

2 

57/ A-79094 
57 /A-79095 
1i7/B-OI100 
57/B-12032 

57/B-12034 
57 /B-14040 

57/B-14041 

57/B-20110 
57/B-20111 
57 /B-23115 
57/8-24625 

57/B-27602 
57 /B-27611 
57/B-27603 

57 /B-27612 
57/8-27613 

57/B-27614 
57 /B-75750 

57/C-13000 

57/C·13031 
57/C-80088 

57 /C-8Ó089 
57 /C-80567 
57/C-81016 
57/C-83047 
57/C-83046 
57/C-84119 
57/C-84120 
57!C84121 

57/C -84913 
57/ C-96026 

57/C-96072 
57/C-96084 
57/C-96101 

Tytuł normy 

3 

w zakresie produkcji: 

Piwo jasne pełne 
Piwo porter 
Kruszywo mineralne. Nazwy i wymiary 
Płytki kamionkowe podłogowe 

(terakotowe) ,' , i 
Płytki klinkierowe 
Płyty azbestowo - cementowe prasowane 

płaskie 

Płyty azbestowo-cementowe niepra,so..wa-
ne płaskie i faliste I 

Płyty budowlane z trzciny 
Maty słomiane do ocieplania 
Maty z wełny mineralnej 
Lepik asfaltowy z wypełniaczami stoso-

wany na gorąco 
Papa smołowa z obustronną powłoką 

Papa asfaltowa Izolacyjna 
Papa smołowa z obustronną mineralizo
waną powłoką 

Papa asfaltowa z obustronną powłoką 
Papa asfaltowI! z obustronną Dlineralizo
waną powłoką 

Papa smołowa izolacyjna 
Wyroby fajansowe sanitarne. Miski ustę

powe 
'l Szkło laboratoryjne 

Kolby 
- Lejki 

'l Odczynniki 
Chlorek miedzIowy uwodniony 

- Azotan niklawy uwodniony 
- Mydło Ciarka 

Litopon 
Kwas mlekowy techniczny 50% 
Kwas octowy techniczny 
Szkliwo sodowe 
Kwas fosforowy techniczny 
Bezwodnik kwasu chromowego topiony 

techniczny 
Powietrze spręźone 

'l Przetwory naftowe 
Paliwo kltnicze P-2 

- Oleje do 5pr~iarek chłodniczych 
- Olej silnikowy S-9 
- Płyn do czyszczeoitl b.ronł 

D a t a 

. \ od której nonna . 
ustanowienia normy obowiązuje 

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

4 I 5 

9 grudnia 1957 r. 
9 grudnia 1957 r. 

31 grudnia 1957 r. 
16 października 1957r. 

31 grudnia 1957 r. 
16 października 1957r. 

16 października 1957r. 

30 listopada 1957 r. 
30 listopada 1957 r. 
31 grudnia 1957 r. 
31 grudnia 1957 r. 

31 grudnia 1957 r. 
31 grudnia 1957 r. 
31 grudnia 1957 r. 

31 grudnia 1957 r. 
31 grudnia 1957 r. 

31 grudnia 1957 r. 
31 grudnia 1957 r. 

14 listopada 1.957 r. 

30 listopada 1957 T, 

31 grudnia 1957 r. 

31 grudnia 1957 r. 
13 grudnia 1957 r. 
31 grudnia 1957" r. 
13 grudnia 1957 r. 
31 grudnia 1957 r. 
31 grudaia 1957 r. 
31 grudnia 1957 T. 

27 listopada 1957 T, 

31 grudnia 1957 r. 
12 grudnia 1957 r, 

31 grudnia 1957 r. 
31 gndnia 19"7 r. 
31 grudnie 1957 r, 

1 kwietnIa 1958 r. 
1 kwietnia 1958 r. 
1 lipca 1958 r. 
1 kwietnia 1958 r. 

,t stycznia I Q59 r. 
l kwietnia 1958 r. 

l kwietnia 1958 r, 

l kwietnia 1958 T. 

1 kwietnia 1958 r. 
l lipca 1958 r. 
1 lipca 1958 r, 

1 lipca 1958 r. 
l lipca 1958 r. 
1 lipca 1958 r. 

l lipca 1958 r. 
1 lipca 1958 r. 

l lipca 1958 r. 
1 lipca 1958 T. 

1 kwietnia 1958 r. 

1 kwietnia 1958 r, 
l lipca 1958 r. 

1 lipca 1958 r. 
l kwietnia 1958 l. 

1 lipca 1958 r. 
1 czerwca 1958 r. 
1 lipca 1958 T. 

l lipca 1958 r. 
t lipca 1958 r. 
1 kwietnia 1958 r. 

1 lipca 1958 r. 
1 t kwietnia 1958 r. 

t czerwca t 958 r . . 
l lipca 1958 r. ' 
1 lipca 195łl r. 

'. 

:-
, .' 
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.; 
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, ... .. ,T' 



/ 

. " 

" . 

t. 

~ '. 

Monitor Polski Nr 13 - 121 Poz. 83 

Lp. ustanowienia normy I 
u a t ił 

Numer normy Tytuł normy ,. I od której norma 
obowiązuje 

----1---1--~----2-------1-------~------~3-------------- : 4 ----~--5-------

33 
36 
31 
38 

39 

40 
41 
42 
43 

49 

50 

51 

5l 

53 

5.5 
56 
57 
58 

59 

60 
61 

6l ". 
63 

64 

67 
68 
69 
10 

13 

. 57/C-96121 
57/C-96141 
57/C-96152 
57/C-96154 

57/D-79622 

57/D-79626 
57/D-94006 
57/D-96000 
57/E-06001 . 

5GIE-06040 
57/E-90001 
57/F-94043 
57/H-74588 
57/H-75209 

57/H-75210 

57/H-75215 

57/H-75223 

57/H-75225\ 

57/H-93215 

57/H-93221 

57/H-93412 
57tH-93433 
57/H-93667 
57/M-13150 

57/M-53160 

57/M-53161 
571M-53162 

57/M-53163 
57/M-53164 

51/M-53165 

57/M-53166 

57/M-55050 

57/M-63208 
57/M-64475 
57/M-64975 
57/M-65018 

57/M-70001 

57/M-77002 

57/M-77003 

- Wazelina wysokotopliwa (Smar UN) 31 grudnia 1957 r . 
1957 r. 
1957 r. 
1957 r. 

- Smar do przeciągadeł 10 grudnia 
- Smar do pocisków (Smar WSi. - 31 grudnia 
- Smar do uszczelniania ładun'-ów I 31 grudnia 

(PP .95/5) 
.) Skrzynka i komplet skrzynkowy do jaj 

"Połówka" 

- "Cwiartka krajowa" 
Tarcica wagonowa iglasta 
Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
Silniki trakcyjne prądu stałego 

Przepisy ogólne 
Transformatory. Przepisy ogólne 
Przewody jezdne miedziane 
Pomoce biurowe. Obsadki z drewna 
Mosiądz. Rury chłodnicowe płaskie 

Syfony żeliwne kanalizacyJne 
Warunki techniczne 
Syfony zlewowe bezkielichowe żeliwne 

o średnicy . 50 mm 
Syfony zlewowe ~ielichowe . teliwne 

o średnicy 50 mm 
SyJony wannowe stropowe żeliwne o 

średnicy 50 mm 
Syfony żeliwne kanalizacyjne. Korek re

wizyjny RJ/4" 
Stal walcowana. p'ręty kwadratowe żebro-' 

wane 'do zbrojenia betonu 
Stal narzędziowa walcowana. Pręty trój-

kątne. Wymiary 
Łubki płaskie do szyn wąskotorowych 
Stal węglowa walcowana. Grodzic~ 
Aluminium. Pręty 
Kotły parowe. Rurki szklane wodowska

zowe do lokomotyw 
.) Warsztatowe środki miernicz& 

K'ątowniki 90° stalowe 
Wymagania techniczne 

- Kątowniki 90° stalowe płaskie 

- Kątowniki 90° stalowe z grubym ra-
mieniem 

- Kątowniki 90° stalowe ze stop" 
- Kątowniki stalowe krawędziowe 

płaskie 

- Kątowniki 90° stalowe krawędziowe 
z grubym ramieniem 

- Kątowniki 90° stalowe krawędziowe 
pełne 

Obrabiarki do metali. Końcówki ~into
we wrzecion tokarek i gniazda. Głów

ne wymiary 
Piłki docięcia szyn 
Szczypce nastawne do rur 
Klucze nastawne podwójne 
Klucze jednostronne do · nakrętek okrą· 

głych otworowych 
Radiografia przemysłowa. Pręcikowe 

wzorce kontrolne 
'j Sprzęt gospodarstwa domowego 

Kubki proste aluminiowe 
- Garnki proste z dziobkiem aluminio

we 

31 grudnia 1957 r. : 

31 grudnia 
31 grudnia 
18 grudnia 
20 grudnia 

1957 r. 
1957 r. 
1957 r. 
1957 r. 

31 grudnia 1957 r. 
31 grudnia 1957 r. 
16 grudnia 1957 r. 
25 października 1957r. 
31 grudnia 1957 r. 

.31 grudnia 1957 r. 

• 31 grudnia 1957 r. 

31 grudnia 1957 r. 

31 grudnia 1957 r. 

18 listopada 1957 r. 

26 października 1957r. 

31 grudnia lQ57 r. 
24 października 1957r. 
31 grudnia 1957 r. 
21 listopada 1957 r. 

31 grudnia 1957 ' r. 

A_ 

31 grudnia 1957 r . 
31 grudnia 1957 r. 

31 grudnia 1957 r. 
31 grudnia 1957 r. 

31 gmdnia 1957 r. 

31 grudnia . 1957 r. 

31 grudnia 1957 r. 

28 grudnia 1957 r. 
31 grudnia 1957 T. 

31 grudnia 1957 r. 
3 grudnia 1957 l. 

30 grudnia 1957 r. 

31 gr~dn ia ] 957 r. 

31 grudnia 1957 r 

l lipca 1958 r. 
l kwietnia 1958 r. 
l lipca 1958 r. 
l lipca 1958 f. 

l sierpnia 1958 r. 

l sierpnia 1958 f. 

l lipca 1958 r. 
l kwietnia 1958 r. 
1 kwietnia ]958 f. 

1 lipca 1958 f. 

1 lipca 1958 f. 

1 kwietnia 1958 r, 
1 lipca 1958 r. 
l lip ca 1958 r, 

1 lipca 1958r. 

I lipca 1958 f. 

l lipca 1958 r. 

1 lipca 1958 r. 

l kwietnia 1958 r. 

1 kwietni.a 1958 r. 

I lipca 1958 r. 
t maja ]958 f. 

l lipca 1958 f. 

l kwietnia 1958 r. 

l lipca 1958 r. 

l lipca 1958 r. / 
l lipca ]958 f . 

l lipca 1958 r. 
l lipca ] 958 r. 

I lipca 1958 r. 

.l lipca 1958 r, 

l lipca 1958 r. 

I maja 1958 r. 
l maja 1958 r. 
l maja 1958 r. 
I maja 1958 r. 

1 ma ja 1958 r. 

l lipca 1958 r. 

l lipca 1958 r. 

.. 
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Lp. Numer normy Tytuł normy 

Poz. 83 

D a t a 

ustanowienia normy 
od której norma 
obowiązuje -

----.--- -----------------I--------~~----~--~------------I--------------------------~------
l 2 3 4 5 

( 

74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

l łl6 

" 

.. '(. 

57/M-77302 
57/M-77121 
57 /M-77122 
57/tvI-77124 
57/M-771.46 
57/M-77605 
57/M-77611 
57/M-77612 
57/M-77617 
57/M-79201 

57/M-79206 

57 /M-79264 

57!M-81042 

57!M-86118 

57 /M-86132 

57 /M-86135 

57/M-86138 

57 /M-B6141 

57/M-86242 

57 i M-86246 

57/M-86248 

57/M-86249 

. 57!M--86250 

fJ7/M-8ti2~2 

-- Kubki proste emaliowane 
-- Talerz głęboki aluminiowy 
-- Talerz plłtki aluminiowy 
-- Miska aluminiowa 
-- Menażk.i proste aluminiowe 
-- Konewka ocynkowana 
-- Kotły lekko stożkowe ocynkowane 
-- Kotły stożkowe ocynkowane 
-- Sita do kotłów ocynkowane 

') Opakowania do artykułów spożywczych 

nie konserwowanych i przemysłowych 
Puszka blaszana z wieszakiem wciskanym 

-- Puszki okrągłe z nakładanym wiecz
kiem na cukierki 

-- Pudełka tekturowo-blaszane na ·:r.a
prawę do podłóg 

Spirale do czyszczenia przewod6w kana
lizacyjnych 

Łożyska toczne. Łożyska kulkowe. zwyk-~ 
le 'Z rowkiem na pierścieniu zewnętrz

nym. Odmiana ciężka (Seria 64 N) 
Główne wymiary 

'} Łożyska toczne. Łożyska kulkowe wahli
we z otworem stożkowym i l tuleją 

wciąganą 

Odmiana lekka (Seria 12 K + H) 
Główne wymiary 

-- Odmiana lekka szeroka 
(Seria 22 K + H). Główne wymiary 

~ Odmiana średnia (Seria 13 K + H) 
Główne wymiary 

-- Odmiana średnia szeroka 
(Seria 23 K + H) 
Główne wymiary 

'j Łożyska toczne . Łożyska baryłkowe 

'Z otworem stożkowym i l tuleją wcil\
ganą 

Odmiana lekka szeroka 
(Seria 222 K + H) 
Główne wymiary 

-- Odmiana średnia szeroka 
(Seria 223 K + H) 
Główne wymiary 

'j Łożyska toczne 
Łożyska baryłkowe . Odmiana bardzo 
lekka bardzo szeroka (Seria 230) 
Główne wymiary 

-- Łożyska baryłkowe z otworem stoż

kowym. Odmiana bardzo lekka bar
dzoszeroka 
(Seria 230 K) 
Główne wymiary 

-- Łożyska ~aryłkowe l ' otworem stoż
kowym i z tuJejq wcil\ganlł. Odmi.a-

! .. na bardzo lekkI! bardzo szeroka 
·· {Seria230 K + HI 
Główne wymiary 

- --C. · iożyske ·bftrylkowe. Odmiana lżejsza ' 
·bar-dzo szeroka 
{Seria 231) 
Główne wymiary -

31 grudnia 1957 r. 
12 grudnia 1957 r. 
12 grudnia 1957 r. 
12 grudnia 1957 r. 
12 grudnia 1957 r. 
12 grudnia 1957 r. 
12 grudnia 1957 r. 
12 grudnia 1957 r. 
12 grudńia 1957 r. 
27 grudnia 1957 r; 

27 grudnia 1957 r. 

27 grudnia 1957 r. 

28 grudnia 1957 r. 

31 grudni-ą 1957 r. 

17 grudnia 1957 1. 

17 grudnia 1957 r. 

17 grudnia 1957 r. 

17 grudnil! 1957 r. 

17 grudnia 1957 r. I 

17 grudnia 1957 r.1 

31 grudnia 1957 r. 

31 grudnia 1957 r. 

31 grudnia . 19~7 1. 

31 gru·tinle 1957 r. 

1 lipca 1958 r. 
1 maja 1958 r. 
1 maja 1958 r. 
1 maja 1958 r. 
1 maja 1958 r. 
1 maja 1958 r. 
1 maja 1958 r. 
1 maja 1958 r. 
1 maja 1958 1. 

1 lipca 1958 r. 

1 lipca 1958 1. 

l lipca 1958 1. 

l lipca 1958 1. 

-
llipc~ 1~58 r. ' 

l lipca 1958 r. 

1 lipclI 1·958 r . . 

1 lipca 1958 r. 

1 lipca 1958r. 

1 lipca 1958 r. 

1 lipca 1958 l. 

1 Iipcl! 1958 l. 

1 lipca 1958 r~ 

1 lipca 1958 l. 

1 li P c.a 195-8r . . 

, 
.' 

·.l 
l ._ , 

• ' !- ,' 

. " 

.r • ... 
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D a t a 

Lp. Numer normy Tytuł nQrmy 
ustanowienia normy I od której norma 

obowiązuje 

l 2 3 4 I 5 

98 57/M·86253 - Łożyska baryłkowe z otworem stoż- 31 grudnia 1957 r. 1 lipca 1958 r. 
kowym. Odmiana lżejsza bardzo sze-

• rok a 
(Seria 231 K) 
Głó}\'ne wymiary 

99 57/M·86254 ,... ŁożYska baryłkowe z otworem sloż- 31 grudnia 1957 r. I lipca 1958 r. 
kowym i z tuleją wciąganą. Odmia-
na lżejsza . bardzo szeroka (Seria 
231 K +H) 
Główne wymiary 

100 571M-86256 - Łożyska baryłkowe. O dmiana fekka 31 grudnIa 1957 r. f Iłpca 1958 r. 
bardzo szeroka 
(Seria 232) . GłównIt wymiary 

,..' . 

101 51/M-86251 . - Łożyska baryłkowe z otworem sto~- 3t grudnia 1957 r. l lipca 1958 'r. 
kowym. Odmiana lekka bardzo sze-
roka (Seria 232 K} 
Główne wymiary 

101 l57;M-86258 - Łożyska baryłkowe z otworem sŁot- 31 grudnia 1957 r. f lipca 1958 r. 
kowym i z tuleją wciąganą. Odmia-
na lekka bardzo szeroka (Seria 2J2 
K+H) 
Główne wymiary ... 

103 51(M-94026 Sita metalowe. Sita składane "Rastex" 29<łi stopada 1957 r. I kwi e t.ni" 1958 r. 
104 57/N-94004 O} Przybory kreślars.kie 31 grudnia 195/ r. i t lipca 1958 r 

Przymiary rysunkowe drewn Iane -
2-skalowe ., 

105 57/N-94043 - Linie drewniane do prostowodu 28 grudn ia 1957 r . l kwietn ia 1958 r .. ·· 
106 57iN-99314 Sprzęt geodezyjny. Kostur do t aśmy ge- 29 p aździ er n ik a J 957r . l kwi e tnia 1958 r. 

odezyjnej 

I 101 57/0-9i331 'l Uprząż SZOTOwa z naszelnik iem · karko- t9 listopada 1957 r. l marca 1958 r. 
wo-piersiowym 

Zestawienie I 
108 5710-91332 - Napiersia. Wymagania techniczne 19 h5 topad a 1957 r. l ma rca 1958 r. 
109 51/0-91333 - Nagrzhretnik . Wymagi>.łlia techniczne T9 listcp ada 1957 r. l ma rc a 1958 r. 
110 5710-91334 - Nakarczek . Wymagania techniczne I9 i istopada 1957 r. l marca 1958 r. 
111 57/0-91335 - Upinacz podogonia. Wymagan ia 19 lis topa da 1957 r. l ma rca 1958 r. 

techniczne 
112 5710-91 336 - Łącznik. Wymagania techniczne ł9 łi s t o p arl a 1957 r. l marca 1958 r. 
113 57/P-95014 ') Wytwf! ry papierni cze 27 g rud nia 1957 r. 1 k wie tnia 1958 r. 

Papier przebi tkowy t 
114 57/ P-95015 - Papier powielaczowy rotaprintowy 17 grudnia 1957 r. i 1 k wie tn ia 195A r. l -
115 57/P-97502 - Tektur.a walizkowa 31 grudn ia 1957 r. ! I k wiet nia 1958 r. 

'-. 

I 116 51/P-9751 I Przetwory papierowe. Tek tu ry fa lis te 31 grudn ia 1957 r. l s tycznia 1959 r; 
111 57/P-97601 Wy two ry p ap iernicze. Tektura ·do wyro- 31 g rudn ia 1957 r. I l ipca J ~58 r. , 

bu pap 
118 57/R-44501 Przyrządy do zwalczania s'Zkodników 31 grudnia 1957· r. I. lipca 1958 r. 

I chorób ro ś lin. Opylacz plecakow y -
"Wawel" 

119 57/R-58020 Maszyny rolnicze . Siodło . 31 g rudnia 1957 r. l lipca 1 ~58 r, 
120 57/S-46054 ') Rowery 31 grudn ia 1957 r. l l ipca 1958 r. 

Nakrętki rowerowe sk rzydełkowe 
121 51/S-46100 - Ob.ęcze luetalowe 31 grudnia 1957 . r. t lipca 1968 ' r. 
122 57/S-46110 - 'S i odło - zespój. Wymiary 31 grudnia 1957 r. I lipca 1958 r. 
123 57/S-461 30 - Wyposażen ie : ' Torba narzędziowa 3l grudnia 1957 r. 1 l ipca 1957 r . 
124 57/S-9·1245 Samochody ciężarow e. Zarysy i średnice 31 grudnia 1957 r. I lipca 1958 r. 

obręczy koła 

125 57 IW -'82205 Okrętowe · Slozko we przetyczki uchowa 12 grudnia 1957 r. l lipca 1958 ~ r. 

w zakresie obrolu: 
I 

126 57/0-92003 Sól pas tewna . ; . J 't grudnia 1957 r. l k wietn ia 1958 r. 
127 57/G-92007 Sól przemysłowa ry back.a 3i grudnia 1957 r. l kwie tnia 1958 r. 



Monitor P,olski Nr 13 
' ........ ~. 

Lp. _ Numer normy 

2 

128 57/B-02403 

129 57/B-92000 

130 57AB-02412 

131 56!E-08101 

132 57/K-02052 

133 57/S-36010 

134 ~7/E-03056 

135 57(L-490Ul 

136 17/L-4900:l 

137 . 87/5-06102 

U8 87/P-64061 

67/M-69771 

HO. aV/C-04011 

_ 124 ' Poz. ~3 

D a t a 

Tytuł normy 
ustanowienia I 

od której norma 
normy obowiązuje 

3 4 

w zakre~ie projektowania: 

Najniższe temperatury obliczeniowe oto- 31 gmdnia 1957 ~ 
czenia budynków i nie ogrzewanych 
przestrzeni zamykanych 

Okna stalowe pojedyncze 31 grudnia 1957 r. 

w zakresie projektowania l , 1'Iykona\\{- . 
siwa robÓt: 

Centralne ogrzewanie. Zabezpieczenie 30 lititopada 1957r. 
urządzeń ogrzewania parowego nisko-
prężnego (kotłów i wyparników). Wy-
magania techniczne 

w zakresie projekiowania i konstrukcji : 

Elektryczne urządzenia przeciwwybucho- 20 listopada 1957 r. 
we dla górnictwa węgluwego 
Przepisy konstrukcyjne 

Koleje wąskotorowe. Skrajnia taboru i 3 gmdnia 1957 r. 
skrajnia budowli dla kolei użytku pub-
licZl1€go o szerokości toru 750 mm 

Pojazdy mechaniczne. Kołnierze gażni- . 31 grudnia 1957 r. 
ków. Główne wymiary 

w zakresie prOjektowania l budowy: 

Urządzenia mr jarzeniowych na napięcia 
względem ziemi nie przekraczające 8 kV 
Przepisy budowy 

Lotniska. Ograniczenia , 'zabudowy tere
nów przylotniskowych l określenia 

związanych pojęć podstawowych 

31 

31 

grudnia 1957 r. 

. grudn"ia 1957 r. 

Ruch lotniczy. Znaki ostrzegawcze na 31 grudnia 1957 r. 
naziemnych przeszkodach lotniczych 

w zakresie wykonawstwa rob6t: 

.. Drogi samochodowe. Podbudowa ' beto- · 31 grudnia . , 1957 r. 
nowa pod nawierzchnie ul~ps-zone. Wa-

" mnki techniczne 

w zakresie zasad I oznaczeń klasyfika
cyjnych: 

Ma.szyny · włÓkiennicze. Czółenka tkac
kie. Zasady klasyfikacji 

w zakresie oznaczania i używania pojf}~ 
I symboli : 

Spawanie. Wady złącz spawanych oce-
niane na podstawie radi,pgramów. 
c:ntlaczenia 

w zakresie me10d badań: 

27 grudnia 1957 r .. 

.. 
-

30 gTiJ-rlnia 1957 r. 

') Przetwory naftowe 31 grudnia 1957 r . 
Pomiar lepkości kinematycznej lep
kościomierzem Pinkiewicza lub Wo
larowicza 

,-.. ---5-'-. -. -'--J-

l kwietnia 1959 r. 

l lipca .1958 r. 

l s tycznia . 1959 r. 

" :'" 

l lipca 1958 r. 

1 kwietn ia 1958 r. 

l lipca 1958 r. 

: 
, 

1 kwietnia 1958 J . 
' ,' 

t kwieln ia . 1958 f; 

l k.wietnia 195~ r. 

l lipca 1958 r . . 

;. '" 

l lipca 1958 r. 

l maja 1958 r. 

l czerwca 1958 r. 

-~ 

, , 

., 

, 
) 

' . 
-;.' ~ 

' ... -,' 

i. 

. .... ' .-; '; ,., 
. r 

. 
I 

> { 
,i '. ' 

:, 
:~ 



Monitor Polski Nr 13 125 - Poz. 83 

D a t a 
•.. _-- ----

Lp. Numer normy Tytuł normy 
uslanowienia normy I od której norma 

obowiązuje 

2 3 . 4 i '-~-t 5 

141 57/C-04035 - Badanie działania korodującego ole~ 31 grudnia 1957 r. 1 lipca 1958 r. 
jóww aparacie Pinkiewiczd 

141 . 57/C-04040 - Oznaczanie okresu indukcyjnego . 2!L.grudnia 1957 r. 1 kwietnia 1958 f. 
143 57/C-04073 - Oznaczanie koksu w 10%-owej 31 grudnia 1957 r. l cze rwca 1958 r. 

pozostałości destylacyjnej oleju na-
pędowego 

144 57/C-04121 - Oznaczan ie największej wysokości 31 gru dnia 1957 r. l ć~erwca 1958 r. 
nie kopcącego płomienia 

145 57/C-04233 'l Guma 13 listopada 1-957 r. t kwietnia 1958 r. 
Oznaczanie ścieralnoŚ{;i na aparacie 
Grasselli, typ Du Pont Croydon 

146 57!C-04288 - Oznaczanie elastyczności na elasto- 3t grudnia 1957 r. l lipca 1958 r. 
metrze Dunlopa I 

147 57/C-04315 'l Węgiel brunatny 31 grudnia 1957 r. I r.ze rwca 1958 r. 
Oz'naczanie wilgoci 

148 . 57/C-043t6 ~ Oznaczanie popiołu 31 grudn ia 1957 r. I cze rwca 1958 r. 
,/ 

57/C-0434t Paliwa stałe. OznaC'lanie chloru 31 grudnia 1957 r. t lipca 1958 149 r. 
150 57/C-04600 'l Woda do picia, do ce.łów gospodarczych 17 grudnia 1957 r. t lipca 1958 r. , 

i prtlemy.słowych l Oznaczanie zawartości pozostałego uży-

tecznego chloru 

151 57/C-04601 - Oznaczanie zawartości siarkowodoru 17 grudnia t957 r. 1 lipca 1958 r. 
152 57/C-04602 -:- Oznaczanie zawartości fenoli 17 grudnia 1957 r. t lilKa 1958 r. 
153 57/C-04603 - Oznaczanie zawartości cyjanków 17 grudn ia · 1957 r. I lip ra 1958 r. 

}54 C-04702 "') Barwniki. Oznaczanie stopni3 rozdrob- 7 gmdnia 1957 r. I marca 195d r. 
nienia 

155 57/C-81508 Oznacz~\llie lepkości kubkiem wypływo- 3 \ grudnia 1957 r. 
I 

l lipca 1958 r. 
wym, typ Forda " 

.. - 156. 57/C-89057 Tworzywa warstwowe. Oznaczanie odpor- 31 grudni a \957 r. I lipr.a 1958 r. 
. ności na rozwarstwianie 

151 57/M-5565 4 ',)Oł,uabiarki do metalL Tokarki tarcznwe. 9 grudnia 1957 t . 
, 

I kwietnia 19.')8 r. 
Sprawdzanie dokładności 

158 57/M-55669 - Fre.zarki pionowe. Sprawdzanie do- 28 grudnia t 957 r. I kwieln ia 1958 r. 
. ', kładności ' . 

( . c 159 57iM-69711 °l Spawanie 31 grudnia 1957 r. I 1 czerwca 1958 r. 
Próba statycwa rozciągania stopiwa I 

160 57/M-69712 .- Próba stil. ty<:'lua rozciągania ma- 31 grudn ia 1957 r. I 1 czerwca 1958 r. 
teriału spoiny I 

i 
161 51/M-69713 · "-'- Próba statyoma rozciągan·ia ilą- 3t grudnia 1957 r. I t' czen\'ca 1958 r. 

cza okrągłego 
161 57/M-69714 - Próba statyczna rozciągania zląc 31 ' grudnia 1957 r. 

I 

I kwi·el.n ia 1958 r. 
.. eza krzyżowego ze spoinami pach-

winowymi 
163 '57/1\1-69715 - Próba statyczna rozciągania . :złą- 31 grndnia 1957 r. l lipca 1958 r. 

". 

cza nakładkowego z pachwinowymi 
spoinami p'olHzecznymi 

164 57/M-69716 - Próba statyczna rozciągania złą- 31 grudnia · 1957 r. I lipca 1958 r. 
cza nakladkowego z pach win{)\vymi 
spoinami podłużnymi 

165 57/P-04932 'j Kontrola jakości wyrobów włókienni- 31 grudnia 1957 r. 1 lipca 1958 r. 
czych 

Wyzn~czan ie . . odpornOŚCi wybar-
wień na folowanie w środowisku 

alkalicznym Vi warunkach ostrych 
166 57i P-04933 - Wyznaczanie odporności wyparwień 31 grudnia 1957 r. l lipca 1958 r. 

na folowanie w środowisku kwaś-

nym w warunkach ostrych 
167 57/P-04934 - Wyznaczanie odporności wybar- 31 grudnia 1957 r. I lipca 1958 r. 

wień na folowanie w środowisku 

kwaśnym w warunkach łagodnych 
\ 

'\ 
I 



Monitor Polski Nr 13 - 126 - Poz. 81 

~ 
D ata 

Lp Numer normy Tytuł normy I od której norma 
. . ustanowienia no. rmy . obowiązuj a 

l -,----,---2--------1-----------------3----------------: 1---------4--------------~5.--------

168 

169 

170 

171 

172 

113. 

lU , ' 
175 

176 

177 
178 
179 
180 
181 
182 

183 

184 

185 
186 

187 
188 
189 

190 

191 

192 

. 

57/P-04935 

57/P-04936 

57/P-04937 

57/P-04938 

57/P-0493g 

57 /P-22200 

57/P-22209 
57/R-66161 

57 /A·86103 

57/A-86104 
57/A-86105 
57/A-B61 06 
57/A-86101 
57/A-861 08 
57/A-86109 

57fA-86110 

57/A-86111 

57/ A-86112 
57 /A-86126 

.,/ 

57/A-86127 
57/ A-86128 
57/0·79603 

57/R-66161 

57/A·07005 

57 /8 -01251 

-- Wyznaczanie odporności wybarwień 
na dobarwianie 

- Wyznaczanie odporności wybarwień 
na dekatyzowanie 

- Wyznaczanie odporności wybarwIeń 
na odserycynowanie 

- Wyznaczanie odporności wybarwień 
na bielenie chlorynem sodowym w 
warunkach łagodnych 

-- Wyznaczanie odporności wybarwień 
na bielenie chlorynem sodowym w 

.. warunkach ostrych 
') Skóry gotowe 

.Pobieranie próbek pierwotnych -
-- Metody badań chemicznych 'c 

Rośliny p·rzemysłowe oleiste. Oznacżarue 

liczby jodowej w nasionach oleistych 

w zakresie badań odbiorczych I r07.jem-
czycht ' 

') Mleko 
Oznaczanie gęstości ' 

-- Oznaczanie' zawartoścf tłuszczu 

-- Oznaczanie kwasowości 
-- Oznaczanie sucheJ ' substanctt 
- Oznaczanie zawartości laktozy 
-- Oznaczanie zawartości chlorków 
-- Oznaczanie zawartości białka ogól-

nego 
-- Oznaczanie skutecznośCi pastery

zacji 
- Oznaczanie ' stopnia zanieczyszczeń 

mechanicznych 
- Wykrywanie zafałszowań 

'l Mleko w proszku 
Oznaczanie kwasowoścł 

, - Oznaczanie popiołu 

- Oznaczanie kwasowości tłuszczu 

Skrzynki i komplety ' skrzynkowe 
Badania techniczne 
Rośliny przemysłowe oleiste 
Oznaczanie zawartości tłuszczu w nasio

nach oleistych 

w zakresIe przechowywan/al 

31 grudni~ 1957 r. 

31 grudnia 1957 r. 

31 grudnia 1957 r. 

31 gru-dnla 1951 r. 

31 grudnia 1951 r. 

12 grudni.a 1957 r. 

, 9" grudnia 1957 r:' 
19 grudnia 1951 r. 

l lipca 1958 r. 

l lipca 1958 .. 

l lipca 1958 .. 

1 lipca 1951 •• 

l lipca i958 r. 

l lipca l gsa r. 

1 lipca 1958 r.: 
ł kwietnIa 1958 Ił 

19 grudnia 1957 r. t kwietnia 1958,. 

1957 r: l kwietnia Hl grudnia: 
19 grudnia 
19 grudnia 
19 grudnia 
19 grudnia 
19 grudnia 

r .;' '1 1957 
1957 r. 
1957 r. 

kwietnia 
kwietnia 

1958 .. 
J958 r. 
1958 r. 
1958 r, 
1958 r. 
1958' r. 

1957 r. 
1957 r. 

l 
l 
1 
l 

kwietnia 
kwietnia. 
kwietnia 

19 grudnia 1957 r. 1 kwietnia 1958' r. 

19 grudnia. 1957 r. l kwietnia 1958 r. 

19 grudnia 1957 r. 
31 grudnia 1957 r. 

1 kwietnia 1958 r. 
l kwietnia 1958 r. 

31 grudnia 1957 r. f kwietnia 1958 ' r. 
31 grudni-a 1957 ' r. 1 kwietnia 1958 r. 
31 grudnia 1957 r. ' 1 sierpnia 1958 r. 

31 grudnia 1957 r. 1 kwietnia 1958 .. 

Towary żywnościowe . WarunkI ' klima- 3l- grudnia 1957 r. (lI~a 195ę ,. 
tyczne I . okresy przechowywania w 
chłodniach 

.' w zakresie sporzqdzania dokumentacJI. 
'technicznej: 

Rysunek techniczny. Konstrukcje telbe-
towe 

30 października 19571". 1 lipca 1958 r .. 

Oj Pełny tytuł normYI kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu. 

"') Dawna norma "PKN". 

". 

.' 
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Monitor Polski Nr 13 127 PO'l. 83 

§ 2 Ustanowione zostały następujące normy paIls two we (PNI jako n lecane na całym obszarze Państwa: 

I ' D a t a 

~ 
- -"- - ~--". -~-"--

Lp. Numer n orlny Tytuł normy 
ustanowienia I 

od której nurma 
normy 

jest zalecani! 

1 2 3 I 4 I 5 I 

1 57/A-79096 Klasyfika cj a piwa 9' grudnia 1957 r . l kwietnia 1958 r. 
2 57/A-8Soo1 Dró b i produkty drobiowe jadalne. Po- 31 g·ll.ldnia 1957 r. 'l kwietnia 1958 r. 

jęcia i określenia 

3 57/B-02405 W spółczynniki przenikania ciepła k dla 1 6 -pażdziern~ka 1957r. l lipca 1958 r. 
przegród budowlanych. Wartości licz-
bowe 

4 57/B-03320 Konstrukcje z be tonu sprężonego. Obli- 16 pażdzie rnika 1957r. 1 kwietn ia 1958 r. 
czenia statyczne I projektowanie , 

' 5 57/B-03404 W spółczynniki p rzenikania ciepla k, Da- 31 grudnia 1957 r. 1 stycznia 1959 r. . ne do obliczeń k dla przegród budowla- . , 
nych 

' ~ 57/B-13075 'l Szkło budowlane 3 grudniil 1957 r. 1 k wietnia 1958 r. 
Kształtki sufi towe 

1 57/ B-13076 - Kształtki stropowe 3 gr"ldnia 1957 r. 1 kwietnia ' 195H r. 
8 

" 
. 57/B-13077 Kształtki p osadzkowe 3 grJdnia 1957 [. , t kwietnia 1958 [. 

9 57iB-14045 Płyty gipsowe trocinowe p ełne 27 grudnia 1957 r. I kwiet nia 1958 r. 
10 57/B-14047 Płyty g i psowo-żużlowe pełne 3 1 grudnia 1957 r. I lipca 1958 r. 

'~11 ")8-54006 'J Narzędzia kamieniar·sk ie 17 grudnia 1957 r. l st yczn ia 1958 r. 
Obsady mIoto we 

'-
12 ") 8 -54009 - Wstawki-groszkowniki 17 grudnia 1957 r. l st ycznia 1958 r. 
13 ") B-5·WI0 - Wstawki -dlutov'.'I::iki 17 grudnia 1957 r. l stycznia 19.')8 . r. 
14 '''j B-540 11 - Odbijak dlu towy 17 grudn i!] 1957 r. I , sty czniił 19S8 r. 
15 "'J B-54012 - Dłuta szerokie do kam ieni mh~kkich 17 wudnill 1957 r. l stycznia 19,58 r. 
16 ,uJ B·54013 - Dłlita wąskie do kamieni miękkich 17 grudnia 1957 r. I styczn ia 195B r. '"' "'; B-54014 -' Dłuta wąskie do kamieni twardych 12 grudn ia 19:>7 l s tycznia 1951:1 11 r. r. 
18 ii' "'j B-54015 - Groty (szpicaki! lio kamien i miękkich 12 grudnia ID57 r. I stycznia 1958 r. 
19 "') B-54016 - Grot (szp.i ca kjdo kamieni twarc.lycb 12 grudnia 1957 r. I st y cznia 195B r. 
20 "') B-54017 - Gradziny , do kalllieni Hl i\;kkich 17 grudnia 1957 r. I slvcmiB 195!! r. 
2l " ) B-54019 - Groszkowniki · 12 g rud"n ia 1957 r. l slycznia 1958 r. 
22 " ) B-54020 - Dłulowniki 12 grudaia 1957 r. l ~ lycznia \958 r. 
23 " l B-60oo1 'l Narzędzia blacharski e 17 grudnia 1957 r. l stycznia 1958 r. 

Mlotki dachowe 
24 ''') B-60oo6 - Kleszq:e krawędziowe da chowe za- 31 grudnia 1 'J57 r. l stycznia 1958 r. , 

gięte 60° 
25 ") B-60oo7 - Kirki 12 grudnia I D57 r. l s tyczn ia 1958 r. 
26 " ) B-60oo8 - Podważacz 17 grudn ia 1!)57 r. I stycznia 1958 r. 
27 "j B-60014 - Kraik blacharski nastawny 12' grudnia 1957 r. l stycznia 1958 r. 
28 '''j B-60015 - Nóż kroika nastawnego 12 grud nia 1957 r. I stycznia 19.58 r. 
29 ''' ) B-60016 - Trzon e k do m lctków 12 grudnia 1 !~5 7 r. l st ycz nia 1958 'r. 

I 30 "1 B-60017 - Okucie trzonków do młotków 17 grudnia 1957 r. l stycznia 1.958 r. 
31 " ) B-60018 - Kroik krążkowy 17 grudnia 1957 r. 1 stycznia lG5B r. 
32 ''' ) B-60019 - Nóż kroika krążk owego \2 grud nia \957 r. 1 st}"cznia 19513 r. " 33 " l B-60020 - Imadełko n:;czne równolegle 12 grudnia \ 957 r. 1 stycznia 1!ł58 r. 
34 " ) B-60023 - Nożyce przegLlbowe do cięcia kształ· 31 grudnia 1957 f, l stycznia 1958 r. 

lowego - prawe 
35 " J B-60024 - No~yce przegubowe do cięcia ksz tdł- 31 grudnia 1957 r. I st.ycznia ,1958 r. 

lowego - le we 
36 ") B-f>6025 - Nożyce uniwersalne 31 grudn ia 1957 r. l stycznia 1958 r. 
37 ") B-60026 - Nożyce kątowe 31 grudnia 1957 f- I styczn ia 1958 r. 
38 ") B-60027 - Nożyce wygięte 31 grudnia 1957 r. l stycznia 1958 r. 

-39 "J B-60028 - , Nożyce do o tworów - ,prawe 3 \ ~rurlnill ,1957 r , I .stycznia 1958 r. 
cO ") B-60029 - Nożyce do otworów - lewe 31 grudnia 1957 . r. I 

.. ' 
stycznia 1958 r . 

41 "0) 8-60051 - Kle5 zcze ' krawędziowe w'arsz tato- 12 grudni-a 1957 f- I stycznia 1958 r. 
we - proste 

42 "')-B·60052 - Kleszcze ,kr<l!wędziowe ' dll'i.:howe - 31 IfrtHini.a 1957 ' f .. I styczn ia 1958 r. 
proste 

grudni;; " ': . . 
43 "., ,. , "')B-60054 - Kleszcze 'krawędzro'i;v e ' dachOWe ' - 31 1'957 r. t sl yczn i1! • ::J5B r. 

"Lagięte 30t 

-- " ' ''~ 
.. 57 /C-{}4031 !PF71'!twory naftO'w'€ , Oznllc7,lI nie l icz~y 31 g rudnia ' 1!J57 r I czerwca HI51l r. 

~ cetanowej , p.aliw ' metod:ą ](1 boro,toryjn<1 i 

l ,o, 

~ l. 



Monitor Polski Nr t3 

Lp. 

45 

46 

47 

48 

49 

50 
51 ~ 

52 

53 

54 

55 
56 

51 
\ 

58 

59 
60 

61 
62 

63 
64 
65 

66 
61 

68 

69 

70 
71 

73 
H 

75 
76 

Numer normy 

2 

57/D·01001 

57/E·04400 

57 /E-04406 

''') H-752 

"') H-851 

57/H-04330 
57/H-04625 

57/H-04ó27 

") H-54202 

"} H-S4203 

''') H-54209 
"} H-54221 

") H-55001 
do 55004 

"j H-55016 

"j H-55018 
''') H-55205 

''') H-55207 
"') H-55215 

57/H-56812 
''') H-83tOl 
"')I-61015 

") I-61029 
57/K-91240 

571K-9t241 

57/M-59551 

57/M-66 1 04 
57/M-69412 

''') M-7BOIB 

''') M-7B019 
O") M-78066 

"'1 M-78067 
"') M-7B071 

- 128 -

Tytuł normy 

• 3 

-' ::J 
/' 

Poz. 83 / j 
: .' ~ 

D a t a 

ustanowienia normy 

4 

od której norma 
jest zalecana 

5 

Materiały tarte. Podział, nazwy I określa- 31 grudnia ' 1957 r. l lipca 1958 r. 
nia 

Materiały elektroizolacyjne. Przygotowa
nie próbek do badań technicznych 

Materiały elektroizolacyjne stale. Pomiar 
elektrycznej oporności właściwej skroś

nej za pomocą elektrometru 
Zeliwo szare. Badanie własności mecha

nicznych 
Modele odlewnicże. Wytyczne wykona

nia 
Próba długotrwała pełzania metali 
'} Badanie korozji metali 

Próba odporności na działanie gle
by przy nieobecności prądów błądzą-
cych . 

- Próba terenowa w środowisku mor-
skim 

'}Modele odlewnicze 
Klasy dokładności wykonania 

- Grupy jakości wykonania modeli 
dreWlllunych . 

..,- Oznaczanie 
Modele iprężynowe głównych wlewów 

do formowania maszynowego 
Podpórki słupkowe 
Podpórki specjalne 
Podpórki skrzynkowe 
Podpórki sworzniowe 

. ') Okucia i osprzęt modeli 
Uchwyty gwintowane I płytki do 
obijania i do wyciągania modeli z form 

- Płytki do obijania modeli 
O) Modele odlewnicze 

Malowanie 
- Okrągłe znaki rdzeniowe 
- Modele gumowe 9łównych wlewów 

do formowania· maszynowego 
Zeliwiakl: Wentylatory. Charakterystyka 
Zeliwo szare. Klasyfikacja 
') Narzędzia rzernieśl'nicze 

Liniał malarski 
- Grzebienie malarskie 

') Tabor kolejowy ' 
Lokomotywy. Klocki hamul cowe 

'Z obrzeżem 

- Wagony i tendry. Klocki harnulco~e 
jednowstawkowe 

Wiertła kręte do metalI. Warunki tech-
niczne 

Tłoczniki. Czopy z kołnierzami 
Spawalni.ctwo. Druty do gazowego met3-

lizowania natryskowego 
'} Sprzęt warsztatowy 

Szafki na ubrania 
- Szafki z przegrodą na ' ubrania 

') Wózki jezdniowe ręczne i dOCZEpne 
Kółka jezdne nieogumion& 

- Kółka jezdne ogumione 
'l Wózki jezdniowe 

Wózki · unoszące ręczne do podsta
wek. Główne wymiary i nośność 

31 grudnia 1957 r. 

3t grudnia 1951 r. 

31 Qrudnia t 957 r. 

31 grudnia 1957 r. 

31 grudnia 1951 r. 
1 grudnia 1957 r. 

1 grudnIa t 957 r. 

31 grudnia 1957 r. 

31 grudnia 1951 r. 

31 grudnia t 957 r. 
31 grudnia 1957 r. 

31 grudnia t957 r. 

31 grudnia 1951 r. 

l lipca 1958 r. 

1 czerwca 1958 r. 

1 lutego 1958 r. 

1 lutego 1958 r. 

l lipca 1958 r. 
1 maja 1958 r. 

t lipca t 958 r. 

l lu tego 1958 r. 

l lutego 1958 r. 

l lu tego 1958 r • . 
. l lutego 1958 r. 

1 lutego t958 r. 

l lu tego 1958 r. 

31 grudnIa t957 r. - 1 lutego t958 r. 
31 grudnia 1951 r. l lutego 1'958 r. 

31 grudnia 1957 I. 

31 grudnia 1951 r. 

7 grudnia 1957 l. 

31 grudnia t !J57 r. 
12 grudnia 1957 r. 

12 grudnia t957 r. 
24 października 1951r. 

20 października t 957r. 

28 grudnia 1957 r. 

31 grudnia 1957 F. 

30 grudnia 1957 r. 

30 listopada 1951 r. 

30 listopada 1957 r. 
30 listopada 1957 r. 

30 listopada 1957 r. 
30 listopada 1957 r. 

1 lutego 1958 t. 
1 lutego 1958 r. 

l kwietnia 1958 r. 
· 1 lutego 1958 r. 
l stycznia 1958 r. 

l stycznia 1953 r. 
l lipca 1958 r. 

I lipca 1958 r. 

1 czerwca 1958 r, 

I lipca 1958 r. 
l kwietnia 1958 r. 

t styczn i~ t 958 r. 

1 stycznia t 958 r. 
l stycznia 1958 r. 

I stycznia 1958 r. 
1 stycz.nia 1958 r. 

·1 

. ,; 



Monitor Pojski Nr 13 129 - Poz. 83 ---------------------------------- ------~--------------------------~~= ~' .. 

D a t a 

Lp. Numer normy Tytuł nSrmy 
ustanowienia 

od której norma 
normy 

jest zalecana 
, f 1 2 j 3 4 5 

-

71 ."} M-78072 - Wózki unoszące silnikowe do pod- 30 listopada 1957 r. l stycznia 1958 r. 
stawek. Główne wymiary i nośność 

18 57/N-01160 Przepisy bibliografi czne. Kompozycja wy- 4 grudnia 1957 r. l kwietnia 1958 r. - dawnicza czasopisma 

79 57 i N-03021 ') Sta tystyczna kontrola jakości 31 grudnia 1957 r. 1 lipca 1958 r, 
Plany jednostopniowe, dwustopn io-

we i wielostopniowe. Określen i a 

I przepisy podstawowe 

80 57/N-03022 - Plany jednostopn iowe 31 grudnia 1957 r. l lipca 1958 r . . 

81 57/N-03023 - Plany dwustopniowe 31 grudnia 1957 r. l lipca 1958 r. 
82 57/N-03024 - Plany wielostopn iowe 31 grudnia 1957 r. l lipca 1958 r. 
83 ") N-55001 ') Narzędzia in troI iga torskie. Nożyczki do 12 grudnia 1957 r. l stycznia 1958 r. 

skorowidzów 
,. : / 84 .") N-55002 - Prasy drewn iane 17 grudnia 1957 r. 1 stycznia 1958 r. 

85 ''') N-55003 - Kl ucz do prasy drewnianej 12 grudnia 1957 r. 1 stycznia 1958 r. 

86 ") N-55004 - Linie stalowe 12 grudńia 1957 r. l stycznia 1958 r. 

87 ") N-55005 - Wałek do farby 12 grudnia 1957 r. l s tyczn ia 195ą r. 
88 "l N-550C6 - Kątowniki 12 grudnia 1957 r. 1 stycznia 1951l r. 

89 ''') N-55007 - Młotek drewniany 12 grudnia 1957 r. l st ycmia 1958 r. 

90 "J N-55008 - Liniały do wytłaczania 12 grudnia 1957 r. I s tycznia 1958 r. . 
' 91 ") N-55009 - Wpalaczki 17 grudnia 1957 r. 1 stycznia 1951l r. 

92 hJ N-55012 - Trzonek 12 grudnia 1957 r. 1 stycznia 19:)8 r. 

93 "') N-57010 Narzędzia zegarmistrzcwsk!e. Szczotka 12 g rudnia 1957 r. 1 stycz n i i'! 1958 r. 

94 'hj N-57110 Narzędzia jubilerskie. Oprawka nastawna 12 grudnia 1957 r. I l st yczn ia ' 1958 r. 
do piłek 

9~ :.'j N-57111 ') Narzędzia grawerski e 12 grudnia 1957 r . . l stycznia 1958 r. 
Oprawki nastawne do piłek 

96 .'j N-57112 - .Oprawki stałe do piłek 12 grudnia 1957 r. l styczn ii) 1958 r. 

g7 ") N-57113 ') Narzędzia rzemie śln :cze 12 grudnia 1957 r. l st yczn ia ID58 r. 
Trzonek oprawek do piłek grawer-

skich 

98 ") 0-54001 - Noże cholewkarskie 12 grudnia 1957 r. 

I 
l s ty cznia \958 r. 

99 ") 0-54002 ~ Noże szewskie pro~te 12 grudnia 1957 r. l styczni a 19')8 r. 

100 "10-54004 - Gładziki szewskie kowadeł kowe 12. grudnia 19.'i 7 r. l s\yc71ia 19 '18 r. 

101 "j 0-54006 - Trzonek uchwytu do nakłu waków 12 grudn ia 1957 r. l stycz nia 1958 r. 

.I ' 
szewskich 

102 ") 0-54007 - Trzonki gład zików szewski ch 12 grudnia 1957 r I stycznia 19S8 r. 

103 ") 0-54008 - Nóż do otoków • 12 grurinia 1957 r . l stycznia 1951l r. 

104 ") 0-.54010 - Gładziki szewskie podWÓjne 12 grudnia 1957 r . l stycznia 1958 r. 

105 "j 0-54011 - Gładziki szewskie s trza łkowe 12 grudnia 19.57 r. l styczn ia 1958 r. 

106 .") 0 -54033 - Nóż szewski w:y g j~ty lewy 17 grudnia 1957 r. l styczn ia 1958 r. 

107 "') 0-54032 - Nóż szewski wygięty prawy \7 grudnia 1957 t. l stycznia 1958 r. 

108 "') 0-54023 Na.rzędzia szewskie. Szydła wyg i ę te 12 grudnia 1957 i . . 1 stycznia 1958 r. 

j . 109 ."j 0-54300 .) Narzędzia tapicerskie \2 grudnia 1957 r. 1 stycznia 1958 r. 
Młotki 

110 ~") 0-54301 - Trzonek do młotków 12 grudnia 1957 r. I stycznia 1!}58 r. 

111 .') 0-54302 - Okucia trzonka do młotków 12 grudnia 1957 r. l stycz nia 1958 r . 

112 • "j 0-54303 ') Narzędzia rzemieślnicze 12 grudnia 1957 r. . I styczni a 1951l r. 

Igły pakówki proste 
113 "') 0-54304 - .lgly pakówki zakrzywione 14 grudnia 1957 r. l sty cznia 1958 r. 

114 "') 0-54305 - Igły materacówki 12 grudnia 19::;7 r. l stycznia 1958 r. 

115 "') 0-54306 - Igły dwukońcówki 12 grudni.a 1957 r. 1 stycznia 1958 r. 

116 "') 0-54307 - Wlosociągi 12. grudnia 1957 r. l stycznia 1958 r. 

117 .") 0-54308 - Igły krzywe 12 grudnia 1957 r. 1 styczn ia 1958 r. 

118 ")0-55500 - Nóż rymarski zakrzywiony 12 grudnia 1957 r. 1 stycznia 1958 r. 

119 "') 0-55503 - Brzeżniki dwustronne 12 grudnia 1957 r. l styczn ia 1958 r. 
120 .'0) 0-54027 - Deski dla cholewkarzy 12 grudnia 1957 r. 1 stycznia 19.'i8 r. 

121 57/S~02011 ')Charakterystykll pojazdów mechanlcz- 30 .listopada 1957 r. l kwietni a 1958 r. 

nych . Wymiary . Określen i a 

122 57/S-020U - Ciężary . Określen i a 30 listopada 1957 
, 

l kwietn ia 1958 r 
j 

r, 

\ 

:1: 
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D a t a 

Lp. ' Numer normy Tytuł normy 
ustanowienia. norm y 

od której norma 
jest zalecana -

l 2 3 4 5 

123 57/S-02015 - Szybkości. Określenia 30 listopada 1957 r. l kwietnia 1958 r. 
124 57/R-7B211 Grupy towarowe zwierząt gospodarskich, 29 listopada 1957 r. 1 kwietnia 1958 r. 

drobiu i zwierząt futerkowych 
125 57/T-01210 Technika łączenia i teletransmisja prze- 31 grudnia 1957 l . 1 lipca 1958 r. 

wodo wa. Symbole grafi czne 

0) Pełny tytuł normy! kreska przed ty tułem tej samej serii norm zastępuje pierwszq część pełnego tytułu. 
") Dawna norma , "PKN" ze zmianami ogłoszonymi w Biuletynie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego Nr 2 z 1958 r . 
''') Dawna norma "PKN':. 

§ 3. Wprowadzone zos t ały zmi any w na s t ępujących normach państwowych (PN) : .... ) 

-

Lp. Numer normy 

~ 

2 

57/D-54954 

D-79610 

3 53/D-79614 

D-79625 

55/D-79631 

6 ' D-79666 

7 D-79667 

8 D·7966B 

9 D-79671 

10 54/D-79676 

11 54/D-7967B 

12 55/D-79682 

. Tytuł normy 

3 

Rękojeści pil ręcznych 

Złącza śrubowe 

Skrzynki i komplety skrzynkowe do pi
wa w butelkach typu grod.ziskiego 

Skrzynki I komplety skrzynkowe do 
eksportu zapałek 

Skrzynka do ' pośp iesznej przesyłki ryb 

Skrzynka I komplet skrzynkowy do mas-

ła • 

Skrzynki I komplety skrzynkowe do ma
teriałów wybuchowych dynamitowych 

Skrzynki I komplety skrzynkowe do za
palników elektrycznych górniczych 

Skrzynki I komplety skrzynkowe do ion
tów prochowych 

Skrzynka i komplet skrzynkowy do ma
teriałów wybuchowych amonowo-sa
letrzanych 

Skrzynka i komplet skrzybkowy do przę

dzy wełnianej i bawełnianej 

Skrzynki i komplety skrzynkowe do 
gwoźdz.i w obrocie krajowym 

Skrzynki I kompl ety skfzynkowe do 
mydła 

Data rozporządzenia 

Przewodniczącego 

Państwowej Komisji 
Planowania Gospo
darczego w sprawie 
za twierdzenia nor
my iub ustanowie-

nia normy 

4 

17 czerwca 1957 r. 
(Monito r Polski Nr 64, 

poz. 397) 
12 listopada 

1954 r. (Dz. U. 
Nr 54, poz. 270) 

12 listopada 
1954 r. (Dz. U. 

Nr 55, poz. 272) 
12 listopada 

1954 , r. (Dz. U. 
Nr 54, poz. 270) 

27 kwietnia 
1955 r. (Dz. U. 
Nr .19, poz. 119) 

12 listopada 
1954 r. (Dz . U. 

Nr 54, poz. 270) 
12 listopada 

1954 r. (Dz. U. 
Nr 54, poz. 270) 

12 listopada 
1954 r . (Dz. U. 
Nr 54, poz. 270) 

12 listopada 
1954 r. (Dz. U. 
Nr 54, poz. 270) 

25 marca 
(955 r. (Dz. U. 
Nr 17, poz. 92) 

29 grudnia 
1954 r. (Dz. U. z 1955 l 

Nr 1, poz. 4) 
12 czerw Cći 

1956 r. (Dz. U. 
Nr 29, poz. 132) 

Data 
ustanowienia 

zmiany 
• 

5 

16 stycznia 1958 r. 

31 grudnia 1957 r. 

31 grudnia 1957 r. 

31 grudnia 1957 r. 

31 grudnia 1957 r. 

31 grudnia 1951 r. 

31 grudnia 1957 r. 

31 grudnia 1.957 r. 

, 
31 grudnia 1957 r. 

31 grudnia 1957 r. 

31 grudnia 1957 r. 

31 grudn ia 1957 r. 

, 
.~ 
'i 
" 

,i 
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Data rozporządzenia 

Przewodniczącego 
Państwowej Komisji ; 

'Data 
Lp. N umer norm y Tytu ł normy 

Planowan.ia Gospo-
darczego w sprawie us tanowienia 

zatwierdzenia nor- zmiany 

- my lub ustanowi€-
nia normy 

1 2 3 4 5 

13 56/M-6441 .- Szczypce płaskiE! I okrągłe 24 listopada 23 października 1957 r. 
Warunki techniczne 1956 r. (Dz. U. 

Nr 57, poz. 263) 
14 55fP-02002 Wytwory papiernicze 20 maja 31 grudnia 1957 

KI asyfikac ja 
r. 

1957 r. '(Monitor 

15 
I 54/P-03001 Wytwory papiernicze 

Polski Nr'45. poz. 280) ; 

I - . 27 kwietn ia 1955 r. 31 
Opakowa nie, przechowywanie 

grudnia 1957 r. 
I transport (Dz.U . Nr 19, poz. 119) 

16 56/S-04002 Drogi samochodowe 14 1957 r. 24 listopada grudnia 
Metody badap ma~ smołowo-mineralnych 1956 r. (Dz. U. . l nawierzchni ,mołowych , Nr 57, poz. 263) 

. ... ) Treść zmian ogłoszono w Biuletynie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego Nr 2 z 1958 r. 

~ 4. 1. Norma wymien iona w § 1 lp. 1 ł zastępuje normę 
PN-55/B-27614 "Papa smołowa izolacyjna", a norma wymie
Iliona w § 2 lp. 70 zastępuje normę PN-557M-66104 "Tłoczni
k !. Czopy do przekręcania" - zatwie.rdzone: pierwszą jako 
obo~iązująCą, drugą jako zalecaną rozporządzeniem Przewod
niczącego PaJlstwowej Komisji PlanQwania Gospodarczego 
z dnia 10 lipca 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm pań

. twowych (Dz. U. Nr 33, poz. 154). 

2. Normy wymienione w .§ 1 lp. 19, 173 ! 174 zastę

" " pują następujące normy: 
1) PN/C-13005 "Szkło laboratoryjne. Kolby ' stoźkowe . Wy

magania techniczne" , 
2) PN/c-i 3009 "Szkło laboratoryjne, Kolby płaskodenne 

z szeroką szyjką. Wymagania techn iczne", 
3) PN/C-13015 "Szkło laboratoryjne. Kolby kuliste z długą 

szyjką. Wymagania techniczne", 
4) 'PN-C-13016 " Szkło laboratoryjne. Kolby destylacyjne. 

Wymagania techniczne" , 
5) PN-53i p-22200 "Skóry go towe. Pobieranie i przygotowanie 

próbek pierwotnych oraz próbek laboratoryj
nych do oznaczania wilgotno~ci " , 

6) PN-53/P-22209 "Skóry gotowe. Metody badań chemicz-
nych" 

~ zatwierdzone jako normy obowiązujące rozporządzeniem 

Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospo
darczego Z. dnia 12 listopada 1954 r. w sprawie zat wierdze
nia norm państwowych ustalonych przez Polski Komite t 
Normalizacyjny (Dz, U. Nr 55, poz. 272). 

3. Norma wymieniona w § 1 lp. 32 zastępuje normę 

'.' PN-S4/C-96072 "Przetwory naftowe. Oleje do- sprężarek chlod- , 
n!czych" zatw)erdzoną jako normę obow iązującą rozporzą-

( , dzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planówania 
Gospodarczego z dnia 27 czerwca 1955 r. w sprawie za
twierdzenia norm państwowych ustaJonych przez Polski Ko
mitet Normalizacyjny, dotyczących górnictwa (Dz. U. Nr 28, 
poz. 170). 

-4. Norma wymieniona w § 1 lp . 41 zastępuje norm p,' 
PN/D-94006 "Tarcica wagonowa iglasta" zatwierdzoną jako 

" normę obowiązującą ,ozporządzen'iem Przewodnin ' "ego 
., Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 

-. 

2~ września 1952 r. w sprawie uznania za obowiązujące norm 
uslalonych przez Polski Komite t Normalizacyjny (Dz. · U. 
Nr 41 , poz. 286) . 

5. Norma wymieniona w § 1 lp. 57. zastępuje następu
jące normy: 

1) PN/H-93662 "Aluminium! stopy aluminium. Pręty okrągłe 
ciągnione" , 

2) PN/H-93663 ."Aluminium i stopy aluminium, Prę ty okrąg
łe tłoczone", 

3) PN/H-93664 "Aluminium ! stopy aluminium. Pręty kwa-
, dratowe ciągnione" , 

, 4) PN/H-93665 "Aluminium i stopy aluminium, Prę ty sześ-
ciokątne ciągnio ne" 

- zatwierdzone jako normy obowiązujące rozporządzeniem 

Przewodniczącego PaJlstwowej Komisji Planowania Gospo
darczego z .dnia 2ą lutego 1955 r. w sprawie za twie rdzenia 
norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Norma- ' 
lizacyjny, dotyczących hu tnictwa (Dz. U. Nr 11. poz. 68). 

6. Normy wymienione w § l lp. 66, 157 i 158 zastępuj ą 
nas tęimjące normy: 

l) PN/M-55050 "Obrabiarki do me ta li. Tokarki. KOJlcówki 
gwintowe wrzecion i , gniazda ", 

2) PN/M-55654 "Obrabiarki do metali. SpraWdzanie dokład
ności. Tokarka tarczowa . (Najwyższe dokład-

ności)", ' 

3) fN1l\.1-55669 "Obrabiarki do metali. Sprawd zan ie dokład

ności. Frezarka pionowa . (Najwyższe dokła d
ności)" , 

- 1.atwierdzone jak,! nomly obowiązujące rozporządzeniem 

Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospo
darczego z dnia 26 lutego 1951 r. w sprawie uznan ia norm 
lIstalonych przez Pol ski Komitet Normalizacyjny za obowią

zujące (Dz. U. Nr 13, poz. 105) , 

7, Normy wymienione w § 1 lp . 68 i 69 zastępują nor- o 
my: 

l) PN!M-64475 " Szcżypce nastawne do rur", 

21 PN/M-64975 . .Klucze nastawne pod wój ne nastawiane rę
koj eścią", 

( 
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_ zatwierdzone jako normy obowiązujące rozporządzeniem 

Przewodniczącego Pallstwowej Komisji Planowania Gospodar
czego z dnia 10 października 1951 r. w sprawie uzna:nia 
Iionn ustalonych przez Polski Komitet Normaliza'cyjny za 
obowiązujące (Dz. U. Nr 54, poz. 381) . 

8. Normy wymienione w § lip. 81 i 82 zastępują normy: 

nych przez Polski Komitet Normalizacyjny (Dz. U.Ni'36, 
poz. 228). 

§ 5. Z , dniem l lu tego 1958 r. tracą moc norniy: i .~' "_1' 
1) PN-54/M-88501 "Napędy zębate . Podstawowe nazwy, cym.' 

bole l określenia " , . 

2) PN-54/M-88521 "Przekładnie zębate walcowe. TolerancJe", 

'3) PN-54/M-88522 "Przekładnie zębate stożkowe z zębami 
prostymi i skośnymi. Tolerancje", 

j'~ 

l) PN/M-77306 "Kotly stożkowe z workiem ocynkowane':, 

2) PN/M-77307 "Sita do kotłów ocynkowane" 

- zatwierdzone jako normy obowiązujące rozp~)fządzeniem 
Przewodniczącego Pallstwowej Komisji Planowania Gospo~ 
darczego z dnia 24 września 1951 r. w sprawie uznania za 
obowiązujące norm ustalonych prze·z Polski Komitet Norma
lizacyjny (Dz. U. Nr 53, poz. 372). 

4) PN-54/M-88523 "Przekładnie ślimakowe. Tolerancje" ,; 
- za.twierdzone rozporządzeniem Przewodniczą~ego Pad- v 
Itwowej Komisji Planowania Go.spoda,rczeqo x dnia 16 sierp-

, 
9. Norma wymieniona w § 2 lp. 3 zastępuje normę 

PN-53!B-02405 "Współczynniki przenikania ciepła k dla prze
gród budowlanych. Wartości liczbowe'" żatwierdzoną ' .jako 
normę zalecaną rozporządzeniem Przewodniczącego Państwo

wej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia ' 3 sierpnia 
1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalo- . 
nych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących bu
downictwa (Dz. U. Nr 40, poz. ·179) . 

nia . 1955 r. w sprawie zatwierdzenia ·nomi · państwowych 
ustalonych przez Pol<ski Komitet Normalizacyjny, dotyczących'·- ~ 
mechaniki (Dz. U. Nr 35, poz. 219) , " 

5) PN-54/M-88502 "Koła zębate. Moduły" , zatwierdzona nn
porządzeniem Przewodniczącego Państwowej KomisjiPlano-' 
wania Gospodarczego z .dnia 28 lutego19S5 ' r .. w sprawie -ta· . . j 

twierd.zenia norm państwowych ' ustalonych przez Polski Ko" 
mitet NormalizacyjIiy, dolycżą'cych mechaniki (Dz. U. Nr lJ, 
poz. 18), 
. 6) ·PN-54/M-88.503 "Zazębienia. Zarys odniesienia I zarys pra~ ' i' 

cujący zębatki " , zatwierdzona rozporządzeniem Przewo- ' , 
dniczącego Państwowej Komisj i Planowania Gospodarczego 10. Normy wymienione w § 2 lp. 79, 80 i 82 zastępuj q 

normę pNlN-03001 "Statystyczna kontrola jakości. Odbiór 
towarów według oceny alternatywnej" zatwierdzoną jako 
normę zalecaną rozporząd'leniem Przewodniczącego Państwo
wej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 16 sierpnia 
1955 r. w sprawie zatWIerdzenia norm państwowych ustalo- . 

z dnia 27 kwietnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norIjl 
państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizaq'j-
ny, dotyczących mechaniki (Dz. U. Nr 19, poz. 115). 

Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego: J. Wodzicki 

'Reklamacje z powodu niedoręczenia poszcZególnych numerów wnosić należy do Administracji Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów 
(Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 50) w terminie 10 do 15 dni po otrzymaniu następnego kolejnego numeru. 

Oplata za prenumela tę 'Monitora Polskiego wynosi : rocznie 75,- 'lI, półrocznie 45,- zł . 
, , 

PrenLlmeratę można zgłaszać tylko na okres roczny (od 1.1) lub na okres półroczny (od I.l i od l.Vll). Opłata powinna . być uisz-

;, 

-i-. 

czona co na·jmnieJ na miesiąc przed okresem prenumeraty, a więc za okres roczny lub za I półrocze - do dnia 30 listopada , za /' 
11 półrocze - do dnia 31 maja. Do abonentów, którzy opłacą prenumeratę po tych terminach, wysyłka pierwszych numerów do
konana zostanie z opóźnieniem . Jednostki na rozrachunku gospodarczym i inni abonenci powinni dokonać wplat za prenume rat. 
na konto Narodowego Banku Polskiego, VIII Oddział Miejski, Warszawa, nr 1532-91-5, cz. 3, dz. 5, rozdz. 19. Rachunków za prenu
meratę nie wystawia się . Na odcinku wpłaty należy podać dokładną nazwę instytucji (bez skrótów). nazwę i numer doręczającego 
urzędu pocztow ego (jak Warszawa 10, Poznań 3 itp.), powiat, ułicę , nr domu, nr skrytki pocztowej oraz ilość zamawianych 

egzemplarzy Monitora Polskiego. 

Pojedyncze egzemplarze Monitora Polskiego nabywać można w Administracji Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów, Warszawa, 
Krakowskie Przedmieście 50, w punktach sprzedaży w Warszawie: "Dom Książki", Księgarnia Prawno-ekonomiczna, ul. Nowy 
Swiat l, kiosk "Domu Książki", w gmachu sądów. al. Gen. Swierczewskiego 127, w kasach Sądów Wojewódzkich w' Białymstoku, 
Katowicach, Koszalinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie, Wrocławiu i Zielonej Górze oraz w kasach Sądów Powiatowych w Bydgoszczy, 
Bytomiu, ' Cieszynie, Częstochowie, Gdańsku, Gdyni, Gliw icach, Gnieźnie, Jeleniej Górze, Kaliszu, Kielcach , Krakowie, Lublinie, No
wym Sączu, Olsztynie, Ostrowie ·Wlkp., POznaniu, Przemyślu, Raciborzu, Radomiu. Szczecinie, Tarnowie, Toruniu i Zamościu . . 
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