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OBWIESZCjENIE POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO 

z dnia 26 lutego 1960 r. 

w sprawie ogłoszenia ustanowionych przez Polski Komitet Normallzacyjny norm państwowych. 

Na podstawie art. 13 ust. . 1 dekretu z dnia 4 marca 
1953 r. o normach i o , Polsk im Komitecł-e Normalizacyjnym 
(Dz. U . Nr 15, poz. 6ą w brzmieniu art. '10 ust. 2 pk t 2 usta
wy z dnia ,15 listopada 1956 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 244) Pol-

.ski Komitet Normalizacyjny podaje , do wiadomości, co na-
stępuj e: . . 

§ 1. Ustanowione zostały następuj ące ilOrmy państwo
we (PN) ja~o 0bowiązujące na całym · obszarze Państwa: 

. Lp. 

.' :f 
/ 

l 

2 
3 
4 
5 
6 

1 

6 
9" -

:1,0 " 

U 
12 
13 . 
14 

. 15 
.16 
11 
18 
19 
20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

21. 

Numer normy 

2 

59/B~12009 

59/B-94011 
59/B-94012 ' 
59/B-94013 
59/B-94016 
59/B-94011 

59/B-94101 

59/B-94106 
59/C-60020 

59/C-17016 

59/C-17011 
59/C-17021 
59/C-B0513 
59/C-B0514 
59/C-84030 
59/C"96153 

. 59/C-96115 
59/C~91952 
59/C-91953 
59/C-99000 

59/C-99103 

59/D-79301 

59/D-79302 

\ 59/E-02111 

59/E-08501 

59/E-69013 

59/F-06003 

Tytuł normy 

3 

w zakresie produkcji: 

, ustanow ieńia 
.normy . , 

4 

D a t a 

od . której .n;:,rma 
obowiązli ie 

5 

." \ 

" Cegły - licówki i kształtki - licówki 30 grudnia · 1959 r. l października 1.960 r. 
wypalane z gliny 

') Okucia budowlane, Zakrętki ' kluc'zowe 
- Klucz do zakrętek 
- Ząkrętki z trzpieniem 

. -Zakrętki z klameczką 
..:.. Zakrętki , kluczowe z trzpieniem 

i z klameczką. Wspólne wllma
gania i badania 

- Haki z drutu 
Zespoły 

- Wkręty do drewna z oczkiem 
Karilionkowewyroby kwasoodporne. 

Wspólne wymagania i badania , 

18 listopada 
18 listo-patla 
18 listopada 
18 listopada 
18 listopada 

1959 r. l września 1960 r . 
1959 r; ; l ' wrżeśni'a 1960 r. 
1959 r. ' 1 września 1960 r. 
1959 r. . l września 1960 r. 
1959 r. · 1 września 1960 r. 

31 grudnia 1959 r. l października 1960 r. 

31 grudnia '· 1959 r. 
30 grudnia 1959 r. 

l października 1960 r, 
31 grudnia 1960 r. , 

') Wyroby kosmetyczno-perfumeryjne. Pro- 16 grudnia 1959' r. ' l października -.1960 r. 
szek do zębów 
- Pasta do zębów 
- Zasypka dla dzieci 

') Odczynniki. . Kwas w inowy: , 
- Szczawian ' sodowy 

. Siarka techniczna 
')Przetwory naftowe. Smar grafitowany 

....:.. Koks 
Koks wielkopiecowy 
Koks odlewniczy 
Papier fotograficzny do zdjęć obrazowych 
Formaty i ilość w ' opakowaniu jednosŁ-

, kowym 
. Płyty fotograficzne. Formaty, grubość 

i ilość w opakowaniu jednostkowym 
Korki drewniane tulejowe dla przemy

~łu papierniczego 
Wałki drewniane dla przemysłu papier

niczego -
Maszyny elektryczne. Trójfazowe silnł

ki asynchroniczne ~ mocy od 100 do 
1000 kW . 

Znamionowe moce, napięcia i prędko
ści obrotowe 

16 grudnia 
16 grudnia 
30 grudnia 
30 grudnia 
30 grudnia 
16 grudnia 
28 grudnia 
11 grudnia 
17 . grudnia 
31 grudnia 

1959 r. 1 paździęrnika .1960 r. 
1959 r. ·' 1 października 1960 r .; 
1959 r. " ,: l października 1960 l'. 
1959 r. ' l października 1960 r. 
1959 r. l października 1960 ro: 
1959 r. 1 października .1960 r.; 
1959 r. l stycznia 1961 r . 
1959 r. 1 lipca 1960 r. 
1959 r. 1 lipca 1960 r. 
1959 r. l października 1960 ro; 

30 grudnia 1959 r. l października 1960 to; 

I 

16 grudnia 1959 t. l października 1960 t( 

16 grudnia 1959 r. , l października 1960 r( 

31 grudnia 1959 t. 1- marca 1963 t. 

Palec probierczy do badania przyrządów 3 listopada 1959 r. l lipca ,1960 r. 
elektrycznych 

Wyroby z węgli uszlachetnionych. Elek- 24 grudnia 1959 r. l października 1960 re 
trody do kopiarek 

Meble drewniane, mieszkaniowe, szkie- 30 grudnia 1959 r. l października 1960 re 
letowe 

Warunki techniczne 
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Lp. Numer nonily 
.' normy obowi ązuje I 

D a t a 

. ________ T_"y_· t_u_.I_n::--o_[_.m_y_· ___ ~ ___ I---ą;-s-ta-n-o_\_Vi_e_n_ia__ od której norma 
1--------- -~-------

1 2 

28 59/G-577 1 O 

29 59!G-61 01 O' 
, 

~O 59/G-61120 
, 

31 59/G-61121 
32 59/G-79007 

33 59/B-18012 
'-

34· 59/H-lOO15 
35 59/H-IBOl1 
36 ~/H-ł8018 ,... 

31 59/H-74002 

38 59/H-14005 
39 ' S9/H-740a6 
.f O 59/H~74007 

.fi S9/H-14008 

.Q . ,. 59/H-74009· 

.(3 59/H-7401O 
4ł 59/H-74011 
45 59/H-740l2 
46 59/H-74013 
.f1 59/H-7401.4 
4łł 59/H-74015 
49 59/H-74016 
56 . 59/H-740t1 
5l 59/H-14018 
52 59/H.:74050· 
53 59/H-74075 
54 59/H-82203 

.~ 5S '59/H-92332 

56 59/H~92818 
. S? 59/H-92822 

58 59/H-93443 
. 59 59/H-93640 
. 60 59/B-93831 

f H 59/H-93839 
: 62 59/K-91 046 

: ()3 59/M-41 000 

:64 59/M-41301 
65 59/M-53200 

66 . 59/M-53201 

. 67 59/M-53202 

68 59/M-53203 . 

<69 59/M-5320a 

:m. 59/M-53205 

-

345 

OJ Wiercenia obrotowe. Noże do wycina
nia rur płuczkowych 

31 grudnia 1959 r. 

- ElewatoJy do ruI okładzinowych 31 grudnia 1959 r. 
'l Sprzęt wiertniczy ,.... ·3V grudnią. 1959 r. 

. PodnośnikI. śrubowe 

- Ramy pGdnoś.nikó,w 

Opakowania szklane z zamknięciem gwin
towym 

Wymiary gwintów - -
-} Zęłazostopy. Zelazochrom ' 

- ZelalOwolfram 
'- 2elazomoIibden 
- Zelazoty'tan 

'l Zeliwne rury kanaliz.acyjne 
Prostki jednokielichowe 

-'- Krzywki 
- TrÓjniki skośne 
- Trójniki proste 
- Krzywki redukcyjne 80

Q 

- Czwórniki jeclntJplaszczyzJrowe 
.-:. Czwórniki dwupljls:lczyznowe 
- Odsadzki 
- Czyszczaki 

. - Zwt:żki 
- Dwukielichy 
- Korki 
- Dołączniki typu "a" 
- Dołączniki typu "b" 
- Łuki 
- Warunki fechriinne 
- Kielichy. Wymiary 

Cyna wtórna 
Tasma ze stali odpornej na' korozję i ża

roodpornej 
Brąz .. Pasy dla przemysłu lotniczego 
Nikiel. Taśmy na anody ' do lamp elek-

tronowych 
Łapki do szyn normalnotorowych S49 . 
Mosiądz. Pręty 

Brąz cynowo-cyn.kowy 
Drut do wyrobu sprężyn 
Mosiądz . Drut 
Tabor kolejowy. Lok'omotywy normalno

torowe. Osie zestawów kolowych 
ł) Chlodnictwo~ . Szczelność urządzeń chłod

niczych o napełnieniu powyżej 50 kG 
~ Formy do lodu 

.') Warsztatowe środki miernicze. Mikrome
try zewnętrzne 

Wymagania techniczne 
- Mikrometry zewnętrzne ~ 

Wzorce nastawcze ' 
- Mikrometry ze'Ynętrzne z po-o 

wierzchnialIj.ł mierniczymi płaskimi 
- Mikrometry zewnętrzne z po

wierzchniami mierniczymi płaskimi 
Typ ciężki 

- Mikrometry zewnętrzne z kowa
dełkiem kulistym 

- Mikrometry zewnętrzne z po
wierzchniami mierniczymi kuli
stymi 

30 grudnia 1959 r. 
'16 grudnia 1959 r. 

28 grudnia 
:Z8 grudnia 
·2ft grudnia 
28 grudnia 
':za grudnia 

lłJ grudnia 
2ł1 grudnia 

, 2łyrudnia 

24 grudnia 
.:Z8: grudnia 
78 grudnia 
28 grudQia 
28 grudnia 
28 grudnia 
28 grudnia 
28 grudnia 
28 grudnia 
2B grudnia 
3,0 g.ru dnia 
28 grudnia 
28 grudnia 
28: grudnia 
28 grudnia 

t B listopada 
13 listopada 

1959 l. 

1959 r. 
1959 r. 
1959 ·r. 
1959 r. 

1959 r. 
1959 r. 
1959 r . 
1959 l, 

1959' 1; • 

1959 r. 
1959 r. 
1959 r. 
1959 r. 
1959 r. 
19f)9 r. 
1959 r. 
1959 r. 
1959 r. 
1959 r. 
19.59 r. 
1959 r. 
1959 r. 

1959 r. 
1959 r. 

16 października 1959 L 

2B grudnia 19.'19 r. 
31 grudnia 195D r. 

31 grudnia 1959 r. 
24 grudnia 1959 r. 

15 grudnia 1959 r. 

15 grudnia 1959 r. 
. 9 paźdżiernika 1959 r. 

'9 października 1959 T 

I(} października 1959 r 

9 października 1959 r . 

, 

9 października 1959 r 

9 października 1959 r 

l paźdzłernika 1960 r. 

'1 maja. 196e r. 
I kwiet.nia 1960 r. 

l kwietnia 1960 F. 

l maja 1962 r. 

t października ł960 r. 
1 _października 1960 r. 
1 października 1960 t~ 

I pażd:r.iernika 19ł)ł) r. 
I pażdzieniika 1950 r. 

1 października 1960 r. 
1 października 1960 r. 
l · pażdziernika 1960 r~ 
I pażdziernika 1960 r. 
l paź~zie'rnika 196tl r. 
1 października 1960 r. 
1 października 1960 r. 
1 października 1'960 r. 
l października 1960 r. 
l października 1960 r. 
l października 1960 r. 
1 października 1960 r. 
l pażdzierłlika '1960 r . 
l października 1960 r. 
~ października 1960 r. 
1 paźdz!ernika ' 1960 r. 
I pażdiieinikil 1960 r~ 

. 1 paździ'ernika 1960 r . 

I ! p·aździernika 1960 r. 
października t~60 r. 

, 
t lipca 1960 r. . 
l października '1960 r. 
l października 1960 r. 

t października i960 r. 
l pażdziernika 1960 r. 

l października 1960 r. 

l października 1960 r. 
l ljpca 1960 r . 

l lipca 1960 r. 

l lipca 1960 r. 

l ' lipca 1960r. 

l lipca 1960 r. 

_1 lipca 1960 r. 

/ 

'. 

-

fr 

'\ 

, 
-, , 



Monltor Polski Nr 2~ 

I łlfumer normy' 

2 

59/M -532Q6; 

59!M-5320l1 

59/M-5;f;l0S: 

59!M-5335Z' 

7'5 59/M-5385.' 

1&' 59/M-550Bt 

59/M-6<f.155-

19:- 59/M-6e-15-7' 
\' 

79 59iM-60158 

80 59/M-60159 

81 59/M-60 160 

82 "- 59iM-60161 

83 59/M-60170 

"-

84 59/M-6<M71 

85 59/M-601 72 

86 59/M-6G473 
87 59/M-60174 
88' 59/M-60ł 7'S 

89> 59/M-6T2S& 

90 59/M-6'128g.. 
91 59fM-77061 

92 59/M-77063 
93 59/M-77304 
94 SD/M-S2002 
95 59/M-S2003 

96 59/M-S200S 
91 5D/M-S2006 
98 59iM-82001 ' 

99' 59/M-82008 

~ 
- 281 

Tytuł normy 

3 

- Mikromefry' zewnętr2:lte 
wieFzchllya·mj, mi-ernicxym+ 
mi zwężonymi 

- Mikrometry' :rewnętrxne

wierzchniami mierniczymi 
nzonymi 

z' po
pfaski-

1: po
rozsze-

- Mikrometry' Z'e'\vnęt'rzBe' 'lt po
wierzchniami mierniczymi płaski

mi i wymi-enn'Y'lll' Kowade'łkie'lll' 
·)"rermGmet ry. elektry~:m-e' 

Charakt erystyki oporników termorn~ 
tI'}'{)v.nyeh-
- <Lharil'lHerystylU term0me-tryczne

~rmoelementów 

()1)rabiarki do metil'lf 
K'oń<!:0wki w r7!e cio n- z g.ni·a'ldem s-t'ożko

wym 7: 24 

Poz. t·30 

D a t a 
----------------~----------------

. ustanowienia- od kf@ce j no::. ma 
normy obowiązui,e 

------- '---- -_._- -----
4 5 

, 9 pai'''''m'k. 1959, [, r Hpoa 1960 ,. 

' ł' O październikcr 1959 r_· l' lipca 196{} r, 

a paid,rem;k. 1959,.t r Hp," .96. ,. 
'U gnrdnila' ł 959 r. l' paździierniR:a 1960 r. 

'24 grudnia 1959 r. l styczlllia 1961 r. 

• l' paidzi:e-ruilbł 1960 r. 

. ·)l:>rZ'ljpządy i tłchwyty :8' grudnia ł 959' r: l' październ ika< 1960 r. 
OprawIti zaciskowe z chwytem stożka

w.ym Morse-'a. dO' fre20w ' 7: chwytem 
wal€owym oraz ich komplety' 
- Oprawki zaciskowe z chwytem l e- g.rudnia 1959' r. 

stoż.kowym 1: ~ . 2'4 db· f~cz'Ów z' 
<!:hwyt:em w.akow y in' O.fil'Z' i-ch' k;om-
Wlety 

- lrulejkf s-pręiyuują<'e- do, oprawek ~il g·rudnia . 1959 r. 
Ziaciskowych do frezów z chwy
tem wakowym 

- Tuleje redukcyjne z gniazdem za- 2U grudni;a 1959 r. 
bierakowym prostokąt'nyrn ze- stoŻ"-

ka 7-' : 24 na sto:żek Morse:a' 
- Tuleje redukcyjne do stożków (28' grudnia 1959 r. 

i! : 24 z wypustami 'zabierakowymi 
- Tuleje redukcyjne ze stożka 7 : 24 28' grudnfa 1959 r. 

na s,t0żek Mo-rse'a-
- Trzpienie frezarskie oz chwytem 

stoż-kowym 7: 24 x- końcowym 

podparciem oraz ich komplety 
....: Trzpienie tTez-a-rski'e Z' ch wytem 

stożkowym 7 : 24 oraz ich kom-
Wlety . 

- Tuleje prowadzące walcowe do' 
trzpieni frezarskich 

- Pierścienie do trzpienI fTEl'z-arskich 
- Nakrętki do trzp ieni frezarskich 
_ . Tuleje prowadzące stożkowe d'o 

trzpieni frezarskich 
. ~ .) Oprzyrządowanie . N'akrętki krzyżowe 

szyhkomocujące 

- Nakrętki krzyi.Jwe 
') Sprzęt gospodarstwa domowego, Imbry

ki, proste aluminiowe 
- Iimbryki stożkowe aluminiowe 
- <Sarnki proste' emaliowane 

• ) Podkładki. Warunki techniczne 
- Wykonanie i dopuszczalne odchył~ 

ki wymiarowe 
Podkłacl.ki okrągłe zgrubne 
Podkładki okrągłe dokładne 

Podkładki d'o wkrętc!>w o łbach walco
wych i kulistych 

Podkładki sprężyste lekkie 

'28 grudni.a 1959 r. 

28 grudni.a 1959: r . 

28' grudnia 1959 r. 

. 2A grudnia 1959· r. 
.'8 grudni1l 1959 r. 
_8 grudnia 195~ F. 
l 

24 grudnia 1959, 1'. 

'2 4 grudnia 19591 r: 
'21 października 1959 r 

.21 paździiernika 1959 r 
'2 1 pażdziiern i k a 1959·[ 
29 grudni-a 1959 r. 
28 grud'nta 1959, F. 

~ 8 grud n i'a 1959. r. 
'28 g,rudnia 1959' r. 
28 grudnia 19591 r. 

~8 grudnia 1959' r. 

: I' październikct 1960 r. 

I października 1960 r. 

I października 1950 r. 

października 1960 r. 

października 1960 r. 

października 1960 r. 

październiklł' 1960 r. 

października 1960 r. 

l' paździiernilr& 1960 r. 
l paźdz iiernika 1960 r. , 
r paździiernikCl' 1960 r. 

l' października. 1960 r. 

l' październik& 1960 r. 
pażdziLmika 196Q r. 

października 1960 r. 
pażdzie rnika- 1960 r. 
październik a 1960 r . 
października· 1960 r. 

1 października 1960 r. 
l paźdz i ernika 1960 r. 
pażdziernika· i960 r. 

października- 1960 r. 
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Lp. Numer normy Tytuł normy ustanowienia od której norma 
normy obowiązuje 

2 I 
D a t a 

-------3~-------------- ---------4----------------5--------

-------7--~----------~-------
100 
101 

102 

103 
104 

. 105 
106 

107 

108 
109 

- 110 

111 

112 

113 
114 
115 

116 

117 
118 

119 

120 

121 

122 

123 

124 

125 

126 

121 

128 

129 

130 

131 
132 
133 

134 

59/M-82009 
59/M-82010 

59/M-82011 

59/M-82012 
59/M-82016 

59/M-820l8 
59/M-82019 

59/M-82020 

59/M-82021 
59/M-82022 
59/M-82023 

59/M-82024 

59/M-82025 

59/M-82029 
59/M-82030 
59/M-82051 

59/M-82054 

59/M-82471 
59/M-84540 

59/M-84542 

59/P-02030 . 

59/P-85018 

,59/P-96006 

59/R-58022 

59/R-58023 

59/R-58025 

59/R-58026 

59/R-58027 

59/R-58028 

59/E-58029 

59!T-06402 

59/T-06403 
59/T-06404 
59/T-9.0001 

59/T-92061 

Podkładki klinowe do dwuteowników 
Podkładki kwadratowe w konstrukcjach 

drewnianych 
Podkładki odginane z noskiem zewnętrz

nym 
Podkładki odginane dwuotworowe 
Podkładki odginane z noskiem wewnętrz

nym 
Podkładk~ klinowe do ceowników 
Podkładki okrągłe w konstrukcjach drew

nianych 
Podkładki okrągłe z otworem kwadrato-

wym w konstrukcjach drewnianych 
Podkładki odginane jednołapkowe 
Podkładki odginane dwułapkowe 
Podkładki sprężyste ząbkowane we-

wnętrznie 

PodkJadki sprężyste ząbkowane ze
wnętrznie 

Podkładki ~prężyste stożkowe ząbkowa-

ne zewn~trznie 
Podkładki sprężyste zwykłe 
Podkładki okrągłe zgrubne powiększone 
Sruby, wkręty i nakrętki ogólnego prze-

znaczenia 
Wykonanie i dopuszczalne odchyłki wy

miarowe 
Sruby, wkręty i nakrętki stalowe. Wa

runki techniczne 
Nakrętki okrągłe niskie rowkowe 
Łańcuchy techniczne o ogniwach krót-

.kich 
Łiłńcuchy techniczne ' 
Warunki techniczne 
Tuleje papierowe dla przemysłu papier

niczego 
Wyroby powroźnicze kręcone manilowe. 

Linki i liny żeglugowe 
Wytwory papiernicze. Papier i karton 

obwolutowy 
') Maszyny rolnicze. Ząb sprężynowy bron 

konnych 
Zespół 

- Ząb . sprężynowy bron konnych 
Sprężyna 

- Ząb sprężynowy kultywatorów 
konnych. Zespół 

- Ząb sprężynowy kultywatorów 
konnych. Sprężyna główna . 

- Ząb sprężynowy kulty .• atorów 
konnych. Sprężyna pomocnicza 

- Ząb sprężynowy kultywatorów 
konnych. Sprzączka 

- Ząb sprężynowy kultywatorów 
konnych. Radliczka 

') Lampy elektronowe. Cokół 9-nóżkowy 

typu Nowal 
- Cokół 4-nóżkowy typu A4-lO 
- Cokół 4-nóżkowy typu A4-29 

Telekomunikacyjne przewody stalowe 
ocynkowane 

Telekomunikacyjne druty stalowe wią

zalkowe 

28 grudnia 1959 r. 
28 grudnia 1959 r. 

28 grudnia 1959 r. 

28 grudnia 1959 r. 
28 grudnia 1959 r. 

28 grudnia 1959 r . 
28 grudnia 1959 r. 

28 grudnia 1959 r. 

28 grudnia 1959 r. 
28 grudnia 1959 r. 
28 grudnia 1959 r. 

28 grudnia 1959 r. 

28 grudnia 1959 r. 

października 1950 r. 
października 1960 r. 

października 1960 r. 

października 1960 r. 
października 1960 r. 

października 1960 r. 
października 1960 r. 

październikp 1960 r. 

października 1960 r . . 
października 1960 r. 
października 1960 r. 

października 1960 r. 

l października 1960 r. 

28 grudnia 1959 r. 1 października 1960 r. 
31 grudnia 1959 r. 1 października 1960 r. 
9 października 1959 r. 1 lipca 1960 r. 

28 grudnia 1959 r. 

28 grudnia 1959 · r. 
28 grudnia 1959 r. 

24 grudnia 1959 r. 

16 grudnia 1959 r. 

30 grudnia 1959 r. 

16gtudnia 1959.r. 

5 listopada 1959 r. 

31 grudnia 1959 r. 

28 grudnia 1959 r. 

28 grudnia 1959 r. 

5 listopada 1959 r. 

5 listopada 1959 r. 

28 grudnia 1959 r. 

30 grudnia 1959 ' r. 

30 grudnia 1959 r. 
30 grudnia 1959 r. 
24 grudnia 1959 r. 

24 grudnia 1959 r. 

październIka 1960 r. 

października 1960 r. 
października 1960 r. 

l .października 1960 r. 

października 1960 r. 

października 1960 r. 

października 1960 r. 

l czerwca 1960 r. 

października 1960 r. 

października 1960 r. 

października 1960 r. 

czerwca 1960 r. 

czerwca 1960 r. 

października 1960 r. 

października 1960·r. 

października 1960 r. 
października 1960 r. 
października 1960 r. 

października 1960 r, 
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. 

Lp. 

t 

135 

136 
137 

138 
139 

140 

141 

142 

143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 

152 

153 

154 

155 

156 

157 
158 

159 

160 

I 

-

Numer normy 

2 

59/W -8230 l' 

59/W-83061 
59/W-83062 

59/A-86024 
59/A-86129 

59/A-86902 

59/E-25000 

59/R-65652 

59/R-75024 
5Q1R-75025 
59/R-75026 
59/R-75027 
59/R-75028 
59/R-75029 
59!R-75357 
59/R-75358 
59/R-75359 

59/R-78740 

59/B-I0241 

59/H-01706 

• 

59/A-75050 

59/A-88021 

59/A-88022 
59/A-82052 

59/A-82056 

5!J/A-8691O 

I 

-

-283 -

Tytuł normy 

3 

Sprzęt przeciwawaryjny statków żeglugi 
śródlądowej 

SIUby uszczelniające 
Kotwiczki trałowe czteroramienne 
Kotwice czteroramienne 

w zakresie produkcji i obrotu: 

Mleko w proszku pełne rozpyłowe 
Przetwory mleczarskie 
Kefir 
Oleje roślinne jadalne 
Olej sojowy 
Wyroby lakierowe elektroizolacyjne. 

Podział i oznaczanie 
Materiał siewny. Nasiona buraka cukro

wego. Diploidalne 

w zakresie obrotu, 

'l Owoce świeże . Jabłka 

- Gruszki 
- Sliwki 
- Czereśnie 

- Wiśnie 

- Truskawki 
'l 'vVarzywa świeże. Cebula 

- Marchew jadalna 
- Ogórki 

w zakresie obrotu i zasad klasyfikacyjnych: 

Zwierzęta futerkowe. Norki 
Klasyfikacja według umaszczenia 

w zakresie wykonawstwa robó/ 
i badań odbiorczych: 

Poz. 130 

D a t a 

ustanowienia 
normy 

4 

15 grudnia 1959 I. 

15 grudnia 1959 I. 

15 grudnia 1959 I. 

31 grudnia 1959 I. 

30 gruÓń.ia 1959 r. 

30 grudnia 1959 r. 

30 grudnia 1959 r. 

30 grudnia 1959 r. 

17 października 1959 r. 
17 października 1959 r 
17 października 1959 r. 
17 października 1959 r. 
31 grudnia 1959 r. 
30 grudnia 1959 r. 
17 października 1959 r 
30 grudnia 1959 r. 
30 grudnia 1959 r. 

od której norma 
obowiąZUje 

5 

1 października 1960 I, 

. 1 października 1960 I. 

l października 1960 r. 

l maja 1960 r. 
l maja 1960 r. 

1 października 1960 I. 

l grudnia 1960 I. 

l października 1969 I. 

-

l czerwca 1960 I. 

l czerwca 1960 I . 

l czerwca 1960 I. 

l maja 1960 r. 
l lipcQ 1960 r. 
l czerwca 1960 r. 
l maja 1960 r. 
l czerwca 1960 I. 

1 czerwca 1960 I. 

17 października 1959-r ' 1 lipca 1'960 I. 

Roboty pokrywcze dachówką ceralIiicz- 30 grudnia .1959 r. l października 1960 I. 

ną. Warunki i badania techniczne 
przy odbiorze 

w zakresie oznaczeń ldasy/ikacyjnych: 

Metale nieżelazne. Oznaczenia postaci 
i stanów kwalifikacyjnych obróbki 

. cieplnej i -slopnia utwardzenia 

w zakresie me/od badań: 

Produkty owocowe, warzywne, grzybo
we i wina 

Pobieranie próbek 
') Wyroby cukiernicze 

Oznaczanie zawartoś ci tłuszczu 

- Oznaczanie zawartości popiolu 
'l Przetwory mięsne. Konserwy 

Pobieranie próbek 
_ . Konserwy. Badania organolep

tyczne i fizyczne· 
Oleje roślinne jadalne 
Pobieranie próbek i metody badania 

19 listopada 1959 r . 

17 października 1959 r 
, 

30 grudnia 1959 r. 

30 grudnia 1959 r. 
31 grudnia 1959 r. 

I 31 grudnia 1959 r. 

30 grudnia 1959 r. 

1 października 1960 I. 

l maja \960 r. 

l października 1960 I 

l października 1960 I 
I października 1960 I 

l października 1960 I 

l pażdziern)ka 1960 I 
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Lp. 
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163 

164 

-165 
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168 

169 
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, Numer nomn,! · 

2 I 
D a t a 

_________ ' ... _______ T_y_t_u_ł_DP_r_ULY'_, . ______ -I-___ u_s_ta_n_o_w_i_en_'_ta __ t od! któ\rej D0ł'ma normy . obowiąz.uje 

3 4 I 5 

59/B-06254. 

59/«::-04002: 

59/C-04071 

59/<:-04136-

59/ C-89032 

59'/ «:-8939:li. 

59/Z·0454c1· 

59/1-04518 

59/1-0451 9 

59!H-04140, 

Sro:dlłi usZ"rz.elniaj~e da bełDn6.w I za,. ~31 grudnia 1959! r;· 
praW! cementowych. Wymagania tlech~ · " 
niczne I badania · 

" ~l; PFz-etw.ory naftowe. Oznacza:rrie, zabat:'- '28: grudnia 19591 1'; 

wi'eflia 
- OZnaczanie pozostałości po spo

pieleniu 
- Badanie stabilności strukturalnej 

smarów sta:h1f-eh . 
Twarz:y;wa sztuczne. Oznac?Janie chłon

ności wody 
Kle:j;e· do metali. Oznaczanie: wyttzyma

{ości: na odrywanie 
");Badanie ścieków' gpspo<łarcrycB; i mt.ej-, 

skicli. Badanie osadów ściekawllclil. 

Ozn.1!Czanie ei<ę±ć1111U właś:ciwe!iJ.o osadU, 

16 grudnia ' 1959 r. 

16 grudnia 1959 r. 

t6 grudnia 1959. r. 

31 gxu.dnFa 195!1 lo 

t6· grudnia 19591 r .. 

- Badanie osadów ścieko.wycll. . . t&. grudnia 1959 r. 
Oznaczanie tłuszczów i olejów 
mineralnych w os-adZie' 

- Oznaczanie suchej pozostałości, 16 grudnia 1959 r. 
pozostałości po prażen,iu j; straty· 
przy prażeniu 

w" zakresie badań rozjemczych~ 

Ana,liza chemiczna żużli 

Z'użel wielkopiecowy 
.J(}. grudnia 1959\ r. 

t październik .. 1960 t~ 

r październikct f960 r.' 

października 1960 r~ 

października 1960/r. 

, t listopada 1'!)69 r. 

: t październik .. 1960 r. 

. ł pażdziernik" 1'960 f. 

października. 1960 r. 

, . 

października 1960 r. 

§~ 2. UstaiIlowione zostały następują.ee normy państwowe (PN) jako· za-łecan~ na całym obszarze Pa'ństwa: 

6 

7 
8 

9 
10 

tt 
12' 
13 
H 

____ I ___ Ty_tuł _:of_m
y
_, __ I D a t a 

uslanowienia od k16rej norma 
normy jest zalecana 

4 5 

59/IH-0466l 

59/H-14000 

59/IH-74004 
59/M-5385l 

59/M -61010 
59/N-01161 

59/N-01163 
59/N-Ot 164' 
59/N-01165. 
59/N-01201 

Badanie materiałów kamiennych. Scie
raJność na . tarczy 13oehme.go 

Termino.logia p·rocesu fluidyzacji. Na
zwy i określenia 

\"lyroby: gumowe. Wytyczne przecho
wywania i konser.wacji 

Badania: metalograficzne stopów odlew
niczych. Pobieranie i prz.ygotowanie 
próbek żeliwa do badań mikrosko-
powych 

30 grudnia 

16 grudnia 

28 grudnia 

'31 grudniu 

1959 r. 

1959 r. 

1959 r. 

1959 r •. 

Badania~ żeliwa szarego 1'1 .grudnia 195i r. 
Klasyfilcacja struktury osnowy meta- / 

licznej 
') Zeliwne· rury kanalizacyjne 

. Uproszczenia rysunkowe i schematyczne 
- Prostki dwukielichowe 

Termometry elektryczne 
Nazwy i określenia 

OprzYLZądowanie. Ustalacze pryzmo we 
0) Przepisy bibliograficzne 

Adnotacje treściowe 

- Kompozycja wydawnicza artykułów 
- Spis rzeczy cza sopisma 

Układ alfabetyczny informatorów 
Przepisy bibliograficzne 
Transliteracja affabetów cyrylickich 

28 grudnia 

28 grudnia 
31 grudnia 

30 grudnia t" gmdnia 

30 grudnia 
30 grudnia 
31 grudnia 
l6 grudnia 

1959. f. 

1959 r. 
1959. r. 

1959, r. 
1959 r. 

1959 r. 
1959 r. 
1959 r. 
1959 r. 

października 1960 r. 

października 1960 r. 

października 1960 fo; 

listopada 1960 r •. .. 

listopada 1960 r. 

października.- 1960 r; 

października 1960 r. ' 
października. 1960 t. 

października 1960 r; 
października H)60 r. 

października 1960 r. 
października 1960 ·r, 
października 1960 r. 

l .października 1960 r; 
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D a t a 
Lp. Numer normy · Tytuł normy ustanowienia 

I 
od któ rej ' nt,lma 

normy jest zalecdna 

j 2 3 l 4. I 5 . 
l 

15 59/N-02001 Wytyczne opracowania norm 31 gw dnia 1959 r. l października 1960 r. , 
Chemiczne metody badań 

o' lG. . 59/5-02201 Drogi samochodowe 16 grudnia 1959 r. I października 1060 r. 
.. Nawierzchnie drogowe 

Klasyfikacja technicżna -
17 59!Z-04056 Szybka , metoda oznaczania zawartości 15 grudnia 1959 r. l października 1960 r. 

mgły , kwasu siarkoweon w nnwi et-:m 

§ 3. Wprowadzone zosta ły zmiany w następujących normach państwowych (PN) " ); 

-
: 

Data rolp.<",rządzenia 

Przewodniczącego Pati - Da ta 
o 

Ty tul 
sIwowej Komisji Plilno-

Lp. Numer normy normy waniłl Gospodarczego w ustan.0.wienia, 

.-

; ·0 .. ·· : _. 5prawie ulI\\'ierdzenia zmiany 
m)rm 

, 
. f I 2 3 4. 5 

t 

J 
ł 54/C-.60045 ') Odczynniki. Bromek potasowy 21 czerwca 1955 r. tS stycznia 1960 r. 

Nr (Dz. u. 28, 
; poz . 168) 

i- 2 54!C80071 - J 0dan potasowy •• 27 czerwca 1955 r. 15 stycznia I96Qr. . . (Dz. U . Nr 28, 
-::. 

l f!oS) 
" 

poz. r 
3 55/C-80075 - Azotan srebra 10 maja \956 r. \5 stycznia 1960 r . .-, 

. (Dz. U. Nr 15, 
. ' - poz . 85) 

,. 4 54/C-8055 l , Odczynniki 5. 1-dwtibroplOwo- B-hydro- 27 czerwca 1955 r. \5 stycznia 1960 r. - Ilsychinolina (Dz, U. Nr 28, 
" poz. 158) 

-
5 56/1:,93403 Wtyki i nasad,ki grzi!jnikowe dwubie- 24 listopi\da 1956 r . 15 'stycznia 1960 r. 

" 
~ gunowe 

. ć:' l 
·6 4. I . Norma wvmieniona w ~ l lp . 2 zast~puje normę 

ł'Nm-94011 .. Zakrętki 'okienne wpuszczane do, 'klucza", uzna- . 
~ną . za obowiązującą ro.zporządzeniem Przewodni CZącego Pań-
'stwowej Komisji Planowania Gospodarczego z 'dnia 10 paź

' dziernika 1951 r. ' w sprciwie uznania norm ustalonych przez 
~' PoJski .Komitet Normalizacyjny za . obowiązujące (Dz. V. 
~Nf 54, poz, 381) . 

2. Normy wymienione w § l lp . 7 i 8 zastępują normy: 

• Ol), ,PN~53/B-94 1 07 ,: ) Okucia budowlane. Haki z drutu", 

~' ~f PN-53/B-94108.. - Wkręty do drewna z oczkiem" 
'. - zatwierdzone jako normy państwowe za lecane rozpo

nąd:zeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Pla
.nowania Gospodarczego z dnia 3 sierpnia 1954 r. w spra
wie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez 
Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących budownic
twa (Dz. U. Nr 40, poz. 179). 

3. Norma wymieniona ' w § l lp. 16 zastępuje normę 

-FN·54/C-96153 .. Przetwory naftowe. Smar grafitowy \ ", za
twierdzoną jako nbrmę państwową obowiązującą rozporzą

dzeniem Przew6dniczącego Państwowej Komisji Planowania 
:Gospodarczego z dnia 25 marca 1955 r. w sprawie zatwier 
-dzen.ia norm państwowych ustalonych· przez Polski Komitet 
Normalizacyjny, dotyczących chemii i górnictwa (Dz. U. 
Nr 17, poz, 90). 

• ' 4. Norma wymie,tiona w § l lp. 17 zastępuje normy: 

ł 
(Dz. U. Nf 57, 

.. poz . 263) 

l ), PN/C-04145 -,:) Przetwory naftowe. Koksy naftowe. Ozna
czanie zawartości składników lotnych ", 

2) PN;C-04141 " ~ Koksy naftowe. Oznaczanie zawartości 
soli" 

- ustanowione jako normy państwowe obowią~ujące 

przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 10 lipca 1957 r. 
(MoniŁor Polski Nr 74 0 poz . 454). 

3) PN/C·96175 .. - Koksy naftowe. WaQmki techniczne" 
- ustanowioną jako normę państwową obowiązującą 

przez {>olski Komitet Normalizacyjny dnia fi lutego 1953 r. 
(Monitor Polski Nr 27. poz. 163) . ' 

5. Normy wymienione w § l lp. 18, i 19 zastępują normy: 

l) PN/C-91952 "Koks wielkopiecowy", 

2) PN/C-97953 "Koks odlewniczy", 
- uznane za obowiązując e rozporządzęniem Przewodni
czącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego 
z dnia 8 lipca 1952 r. w sprawie uznania za obowiązujące 
norm ustaloQych przez Polski Komitet Normalizacyjny 
(Dz. U. Nr 37, poz. 257). 

6. Norma wymieniona w § l lp. 22 zastępuje normę 

PN-54/D-7930 1 .. Opakow anie wytworów papierniczych. ,Korki 
drewniane do tulei", zatwierdzoną jako normę państwową 
obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej 
Kom isj i Planowania Gospouarczego z dn ia 27 kwietnia 1955 r. 
w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez 
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Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących .przemyslu lek~ 
kiego (Dz. U. Nr 19, poz. 119). ' 

7. Normy wymienione w §, 1 lp. 33, 34, 35 i 36 zastępu-
ją normy: 

1) PN/H·18012 ,,ol Żelazostopy. Żelazochrom", 
2) PN!H-IB015" - Żelazowolfram", 
3) PN/H-18011" - Żelazomolibden", 
4) PN/H-18018.. - Żelazotytan . 

- zatwierdzone jako ' normy państwowe obowiązujące 

rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji 
Planowania ,Gospodarczego z dnia 28 lutego 1955 r. w 
sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych 
przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących. huŁ-
nictwa (Dz. U. Nr 11, poz. ,68) . ' 

, 8.. Norma , wymieniona w § 1 lp. 55 ,zastępuje . normę 

PN-55/H-92332 "Taśma ze .stali odpornej nakprozję i : żaro
odpornej", zatwierdzoną jako normę państwową obowiązującą " , 
rozp{)rządzeniemPrz~wodniczącego ., Państwowej Kom.jsj:i Pla
nowania GospodCIrczego z dnia , 16 sierpnia 1955 x:~ . w sprawie . 
zatwierdzenia norm' państwowych ustalonych przez Polski 
Komitet Normalizacyjny, dotyczących hutpictwa (Dz. U. Nr 34, 
poz. 216). 

G. Normy wymienione w ' § 1 lp. 65, 67,68, ' 70,71, 72 
i 73 zastępują normy: " 

1) PN/M-S3200 "Mikrometry zewnętrzne. Wymagania tech-
niczne"! , 

2) PN/M-53202 ".) Mikrometry zewnętrzne z 'powierzchniami 
mierniczymi płaskimL Typ le'kki", 

3) PN/M-S3203" - Typ ciężki", 
4) PN/M-S3205 "Mikrometry , zewnętrzne z powierzchniami 

, mierniczymi kulistymi ", 
5) PN/M-53206 "Mikrometry zewnętrzne z powierzchniami 

. mierniczymi płaskimi zwęż~nymi", 
6) ,. PN/M-53201 "M,ikrometry zewnęlr,zne z powierzchniami 

mierniGzymi rozs,zerzonymi" ~ 
7) PN/M-S3208 "Mikrometry zewnętrzne . zpowierzch~iami , 

mierniczymi płaskimi i wymiennym , kowa
dełkiem" 

- ustanowioI)e jako normy państwowe ' zalęcane przez 
Polski Komitet . Normalizacyjny dnia · 24 marca 1958' r. 
(Monitor Polski Nr 39, poz. 228). 

10. Norma wymieniona w ~ 1 ,lp. '66 zastępuje normy: 
l) PN/M-53201 ".) Mikrometry zewnętrzne. Wzorce nastaw

cze jednolite" 
- ustanowioną ' jako normę państwową zalecaną przez 

' Polski Komitet Normalizacyjny dnia 24 marca 1958 r .. 
(Monitor Polski Nr 39;- poz. 228), 

2) PN/M-53209 ,,-"- Nasadki do wzorców nastawczych" 
- ustanowioną jako normę państwową zalecaną przez 
Polski Komitet Normalizacyjny dnia '25 kWietnia '1958 r. 

' (Monitor Polski Nr 45, poz; 265). 
1 L Norma wymienion,a w § ' 1 lp . 69 zastępuje normę 

PN/M-53204 "Mikrometry zewnętrzne z kowadełkiem kuli
s,tym", ustanowioną jakónomię państwową zalecaną 'przez 
Polski Komitet Normalizacyjny dnia 24 kwietnia 1958 r. (Mo-
nitor Polski Nr 45, poz. 2(5). ' 

12. Norma wymieniona w § IIp, 76 zastępuje- normy: 

l) PN-54/M·55081 "Obrabiarki do metali. Końcówki wrze
cion i chwyty trzpieni frezarek. Głów

ne wymiary" 
- zatwierdzoną jako normę państwową obowiązującą 

rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji 
Planowania Gospodarczego z dnia 28 lutego 195,5 r. w 
sprawie zatwierdzenia norm państwowych us talonych 
przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących me
chaniki (Dz. U. Nr 13, poz. 7Cl), 

, 
2) PN·S8/M-57371 ,,,Gniazda głowic frezowych nasadzanych. ' 

Wymiary." 
- ustanowioną jako normę państwową obowiązująclł , 
przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 16 czerwca 
1958r: (Monitor Polski Nr 61, poz. 395). 
13. Norma wymieniona w § 1 lp. 71 zastępuje normy: 

1) PN/M ·60155 · "Oprawki zaciskowe z chwytem stożkowym 
Morse'a do frezów z ch~ytem cyliildrycz
nyfu", 

2) PN/M-6015G "Nakrętki do oprawek zaciskowych do fre-
zów z chwytem cylindrycznym" 

- uznane za obowiązujące rozporządzeniem Przewodrii
czącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego 
z dnia 10 października '1951 r. w sprawie' uznania norm 
ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny za' ob~ 
wiązujące (Dz. U. Nr 54, poz., 381). . 
14. Normy wymienione .w § l lp. ' 79 i81 zastępują 

normy: -' , 

1) PN/M-60158 "Tulejki sprężynujące do oprawek zacisk~ 
wych do frezów z chwytem cylindrycz· 
nym", 

2) PN/M-6055S "Tu leje redukcyjne do ,stoźków 7: 24" 
- uznane ' za ,obowiązujące rozporządzeniemPr,zewodni. 
czącego Państwowej Komisji Planowania , Gospodarc:żego 
z dnia 10 października 1951 r. wspra\vie utna'nia . norm , 
ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny za . obo~ 
wiązujące (Dz. U. Nr 54, poz. 3I:H). 

15. Normy wymienione w § 1 ' lp. ,92 i 93 zastępujlł 

normy: 

1) PN/M-77063 "Imbryki aluminiowe", 

2) P~/M·71304, "Garnki proste emaliowane lekkie" 
- ustanowione jako normy państwowe zalecane przez 
Polski Komitet Normalizacyjny dnia 25 kwietnia 1958 '. ~, 
(Monitór Polski Nr 47, poż. 2n). . . , . .. "':'~ : "" ~ 

16. Normy wymienione w § l lp. 
. ~ .... 

96, 97, 98, ·99~ - 1~' , 
102, 103, 104 zastępują ' normy: 

1)PN/M-82005 "Podkładki ,~gr,ubne", 
2) · PN/M-82006 "Podkładki do śrub surowe i obrabiane"; " 1,. 

3) PN/M-82007 "Podkładki do wkrętów o łbach walcowy.ełi ·, 
i ' kulistych", 

4) PN/Jvf·82008 "Podkładki sprężyste", 
5) PN/M-82009 ."Podkładki klinowe", 
6) PN/M·82011 "Podkładki odginane", 
7) PN/M-820t2 "Podkładki odginane dwuotworowe", 
8) PN/M-82015 "Podkładki wgniatane i zębate lekkie" 

. i M-82016 ' 
.\ 

- ustanowione jako normy pc:ństwowe zalecane przęz 
Polski Komitet Normalizacyjny dnia 6 września 1957 r~ . 
(Monitor · Polski Nr 83, poz. 504). I , 

17. Norma wymieniona w § 1 lp. 101 zastępuje norm~ 
PN/M·82010 "Podkładki do śrub w . konstrukcjach dr~ni$;; .' 
.Dych", uznaną za obowiązującą rozporządzeniem ' Przewodni·' 
czącego Państwowej Komisji Planowania ' Gos.pod-atc'Zeg<;' ,· 
z dnia 24 września 1951 r. w sprawie uznania za obowią~Uł~: " 
ce norm ustalonych przez Polski Komitet Normalizilcyjn, 
(Dz. U. Nr 53, poz. 312). 

18. Norma wymieniona w § 1 lp. 115 zastępuje norm/
PN-55/M-82051 "Sruby, wkręty i nakrętki og.ólnego pfZEizn~., 
czenia. Wykonanie i dopuszczalne odchyłki wymiarowe"t Zćł":' 
twierdzoną jako normę państwową obowiązującą rozportą· , 
dzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania 
Gospodarczego z dnia · 12 czerwca 1956 r. w sprawie zatwier:' 
dzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 31, poz. 145). 

19. Norma wymieniona w § 1 lp. '111 zastępuje nQrmy: 
1) PN-55/M-Cl2470 "Nakrętki okrągłe niskie rowkowe", 
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- za.twierdzoną jako iIlQ.Tm-ę państwową o'bDWiązującą 

. rozporz'ądz.eni-em Przewodnicząc,ege . Pai'lstwowej Kom i ió,ji 
,'. 'Planowania Go sp od ar.cze-g c z duia H) maj'a .1-956 ,L W 

sprawj,e zatw!ierdżenia no-rm ,p aństwowych (Dz. U. Nr 15. 
l>0z. 85). 

~t PN/M-8247 I "Nakr-ętkiókrągre niski e T0wkowe ~'ekki.e" 
....;.. uz-nani} -za oh>ow,ią-zującą rozporządzeniem Przewodni
czącego Państwowej Komisji Planowania G0sp0daH>zego 

:z ·dnia 16 kwi-etl'l'ia ;1952 T, W spra·w~-e uznania 1l01"·m us1ra
l~nyc-hprz-ez fl.olSk,i Kom i·let NOffila lizacy jny za obo-

'. wi.ąz-u}ąC'e 'oraz 'Clęsci-owej zmiiafl)' 1'0z.f10:rząazen,~ 'z dnl~a 

1l61\Uot~.0 1'!~5:1 ,l. 'w sprawj;e uzn'ania nerm a'Sta-km'Yc'h 
przez· P~Jski Kom'i't-e't Nennal'rZilcyjnyza obowiązujące 
~r~iZ . 'U Nr 21, poz. '136). 

20. Normv wymien'ione' w . § 1 lp. 11'łł 119 zastępują 
.oorfłly: 

.ł) PN-S4/M..fl454D .,;Łańcuchy .tecłm.ic:zne Q ogniwach krót
k i-.oh", 

2) ·PN-.54/M-84542 "Łal1cuchy !technIczne. Wartlnki tec~icz-
ne" 

- ~~vie.r~ja,ko ;JWT!IIly pamtwm .. VIe .-o~:zrug.ąoe ~ 

.. rozporządzeniem Przewodniczącego PaI1stwoweJ Komisji 
Planowania Gospoda'ocwgQ 'ź ·dF1lia ill1 'C:reTWGCl 19'55 T. 'W 

-sprawie zatwierdzenia norm 'Pails-twowyoh i\l'S'talonoyrn 
przez Eolski Komitet Normalizacyjny. dotyczących wyro
bów metalowych (Dz. U. Nr 28, poz. 16'». 

• 
. 21. Norma wymieniona w § 1 lp . 122 zastępuje normę 

PN ·S·1/P-9G006 "Wytwory papiernicze. Papier obwolutowy". 
:wtwicnlzoną jako normę państwową obowiązującą rozporzą
dzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania 
Gospodarczego z dnia 27 kwietnia 1955 L W sprawie zatwier
ozenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet 
N(jrmalizac'yjny, dotyczących ·przemy.slu lekkiego (Dz. U. 
Nr 19, poz. 119) . ' ' 

'-, 22. Normy wymienione w § l lp . 133 i 134 zastępują 

normy: 

: 1 

l) PN-55/T-90001 "Telekomunikacyjne przewody stalowe 
gołe". 

2) PN-55/T-920Gl "Telekorimnikacyjne druty stalowe wią-
. zalkowe" 

- zatwierdzone jako normy państwowe obowiązujące 

rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji 
Planowania Gospodarciego' ił dnia 10 maja 1956 r. w 
sprawi€ zatwIerdzenia norm panstwowycb(Dz. U. Nr 1'5, 
poz. SS}. 

, ·23, N.Q.r-m-a wy-m,i-enk>ona w .§ ,l .lp. l:S3 ~ilst!?puJe ~r,m.ę 

.PN/A-77710 "Przetwory waT-zywne. Ka,puslia kwa~ona. Po
bfeTanie ]JTó'be-k do oma'czeń 'lahoT atoryjnyrn" .zatwi'eTdz-on et 

', jako normę państwow ą obowiązującą rozporządzenie'lJIl Prze
. \vodniczącego Państwowej Komisji Flanowania Gospodarcze

go !l. ania 3 Ju-teg'o .1955 r . VI s.prawie zatw.ie-rd.zenia ,norm 
.P'~i1:srtw.owych ustalony,ch przez Polsk i Komitet Normalizacyj
n.y. (io~yczący ch .produktówspożywczych i rolni ctwa (Dz. U. 
Nt 1:' poz. lill ). 
- '. 2-4. N·orIDa wy,m.i€n:ł0-fl>a w '.§ ł lfl . · ,f,39 z·as-1oęl:Hlj-e nor'mę 

,.--PN-S8/A-820JJ6 "Konserwy ' mię:sne : Badan ia organoleptyczne 
,l fiZyczne", ustanowioną jak o nortnę pa6stwową obowiązu
jącą przez PoIski Komitet Normalizacyjny {inia 14 pażdzier- ' 
liilra .1958 ·r. (Monitor P0lski Nr 10('), póz, 552): ' 

'. 25. Norma wymieniona w § 1 lp. 160 zastępuje normę 
'j:>&:58/A-86910 "Oleje roślinne jadalne. Metody badi'll1ia". 
~stanowioną jako Rormę ,p iulstwową óbowi.ązującą przez Pol
skti ~1e.t N.o.rm.a.lizacy,j.ny .dnia B .października 19511 r. ,(Mo
nitor Polski Nr 91, poz, 506). 

2'6. Norma wyinienionaw '§ 1 '!'p. 1'62'Z'11'st'ęp1ij-e 'Trolm~ 
PN/C-04031! "F-rootwory naftowe. Barwa. Pomiar", zatwier

_./ 

dz.o.n~ ja>kC) normę paJ'lstwOJl,r·ą zalecaną rozpor.ząnzeni<.ern PJze
wod!I1kząGf,g0 .FarJstwowej Komisji Pla-n0wa-niiil Gospodarcze
go z dnia 2'0 maja 1954 r. w sprawie zatwiwCiizenia 'norm 
pailstwowych ustalonych 'Przez P,olski Komitet NCDTmaliz6Cy~
ny w 2ia,k'resiechemiif1Jz. U, Nr 27, poz. lOT). 

'1.7. N onna wymieniona 'w ,§ 1 lp . li63za.,'tępuje n0'fmę 

PN-55!C-04(\)7\1 .,lRrz>etwory ·naf'towe. ·02n-aczanrep-(IJpiołu ,(me
todi'\:"'t\!'fI')" zabv'fe-T-dzoną jako Dermę pańsftw0~vąO\;)0W:i:ąZU

j'ącą mzpmządz'erii-em Pr21ewodnicz·ącege ;Poffństwowe~ KO'łlIisji 

Planowania Gt"S'p~da'Fcz-ego z dnl'8 :1'2 ClleI'WCa 1986 r. w spra
wie .z-a'tlV/tE"l'!!1zoeniia rrOTm 'fla-ńs-t-w~w'Ycfi {Dz. <lIT . Nr 31. p('}z. 145). 

28. Norma wymieniona w§ 1 lp. 16'5 zaslęplJ}enormę 

PN-53/C-89032 ,,,Tworzywasztuczn:e . Oznaczanie chłonnOśd 
wody.... zatwi~rd.z<lnil Jako normepańs'twow.ąobowią.zu~ącą 
rozporządzeniemPrzew6d.niczącego .P.anstw.ow.ej Komisji Pla
nowania GosPQdaTc:oog(,) z ,dn ia 20 111 aJ.. 1.954 if.W spr.awje 
zatwierdz-e.nia norm państwowychust-alonydh :przez :Polskł 

Komti:te.t Normaliza.cyj'll'Y w -7iil-lueSie ,diemii :{Dz. U. Nr 27, 
poz. t 07). 

~. N OI!Blill '!W')'1Jlliemena w ł :2 lp. l :zlłSbęJmJe ;lJm-,~ 

PN-54/B-04111 "Badani.e 'IIlbteriltloo.: ~I'niennych. Scieralnos<: 
na tarczy Boehmego", zatwierdzoną jak-{) normł; paA'S-t.y..IGW'4 ' 
!o'bow.iązuJttc-ą ~0zp()Tl'Iądll,en;jem iP;ro!/le'w<.'JC!!niCl';ąoc-go "<4ń~d

~ejKolrrrsji ~<mowan'j-a O osp-od8'rczego 'z .oni'a '2'1 lipca '1~5'5 r. 
w spruwie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez 
Polski Komitet Normalizacyjny. dotyczących budownictwa 
(Dz. U. Nr 33. poz. 208) . 

30. Norma PN-58/M-82144 "Nakrętki sześciok'ltne śred

n io dokładne" ustanowiona jak o nomB państwow~ obowią
zująca przez Polski Komite t Normalizacyjny dnia 13 grudnia 
1958 l. (Monitor Polski z 1959 r. Nr 18, poz. 81) zastępuje 

normę PN/M-82145 "Nakrętki sześciokątne" zatwierdzoną ja
ko normę pa6stwową zalecaną rozporządzeniem Przewodni
czącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego 
z dnia 22 października 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm 
państwowych (Dz . U Nr 51. poz. 227). 

. § 5. Tracą moc normy: 

J) PN-54! A-55050 "Pomoce szkolne. Noźyczki szkolne" 
- za twierdzona jako norma panstwowa zalec'ina rozpo
r.ządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Pla
nowa.nia Gospodarczego z dnia 27 lipca 19.55 r . w spra
wie zatwierdzen ia norm pailstwowych ustalonych przez 
PoJ-s·ki Komitet Normalizacy jny (qz . U. Nr 33, .poz. 202). 

,2.) ,PN/ B-e;t,Q30 .... ) Nar.zęG!.zi,a r.rem~ eśllł,i<ae : Pędzle tr.zepadd'\ 

3) PNfiI'!-6'l'()31 .. - Fędzl-ezł omlcze do -odkmzan-ia", 

4) PN/N-54034" - Wzorce ś rednic obrączek" 
- .us.tiwa.owj=:e j.ak.o .no.rmy p.aństwowe . zalecane ,przez 
PQ)lski Komitet Norrna li-2',a,cyjnydn-i,a 23 listopad.a 195.1 r. 
(M0Uitor 'Polski NT Wl', ,poz. 592.)., 

5,) PN-56f,D-7701 O "Sprzęt gos.podarstw.a domowego. Tłu'ezki 
d'Tew,niane do ,zi-emni,aków" 

- ·zatwierdzona · jako nor-rna pailstwowazil lecana T"oz.po
,r ządz.eniem. Prze-.vodni'CZące-go . Pa'ńslw'owej Komis1i 'f'la
nowania Gos.podarczego z dnia 28 lipca, 19.'16 r. w· spra
wię -zatwierdzenia norm ,pańs,twowych (Dz. U,.' Nr 36, 
poz. 1·61), 

6) 'PN/H-87'010 .:) Spoiw a twa'rde . Spoiwa srrbme do 'Juto
waniai spawania". 

7) PN/H-81011 .. Spoiwa mos'iężnedo lu·towania i spa- . 
, wania w prętach " dTI:rtaeh i 'paska:C'h, 

8) PN /H-87012.. Spoiwa mosiężne do lutowania i spa· 
w.aJl.i-a w .zi.aI.Llil.cb·' 

~ zatwierdzone jako ' no·r·my pańshvow€ zalecane rozpoo! 
TZą-clZ'€Tl~oem Prz-eirocl'!'l.icz-ącego PtWrs1'wo·w-ej K-omoi-s14 ,p,la .. 
nowania Gospodarczego z dnia 28 lutego 1955 ,T. W spra .. 
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w ie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych -przez 
Polski Kom itet Nprmalizacyjny, dotyczących hutnictwa 
(Dz. U. Nr II, poz. 68), -

· 9) PN/M-82017 "Podkładki podatne" 
- uznana za obowiązującą rozporządzeniem Przewodni
czącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego 
z dnia 16 kwietnia 1952 r. w sprawie uznania norm usta
lonych przez Polski Komitet Normalizacyjny za obowią
zujące oraz częściowej zmia-ny rozporządzenia z dnia 
26 lutego 1951 r .. w sprawie uznania norm ustalonych 
przez Polski Komitet Normalizacyjny za obowiązujące 
(Dz. U. Nr 21, poz. 136). 

10) PN/M-77131 "Miseczka do cukru aluminiowa" 
- ustanowiona jako norma państwowa zalecana przez 

# Polski Komitet Normalizacyjny dnia -24 kwietnia 1958 r. 
(Monitor Polski Nr 47, poz. 277), 

U) PN/M-82031 "Podkładki sprężyste lekkie" 
- ustanowiona jako norma . państwowa lalecana przez 

.. Polski Komitet Normalizacyjny dnia 6 września 1951 r. 
(Monitor Polski Nr 83, poz. 504). 

12) PN-53/R-76045 ".) Roślinne surowce lecznicze. Li~cie po
ziomek suszone", 

13) PN-53/R-76046" - Kwiaty konwalii suszone", 
14) PN-53/R-76047" - ~wiaty konwalii świeże" 

- zatwierdzone ja ko normy państwowe obowiązujące 

rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji 
Planowania Gospodarczego z dnia 27 czerwca 1955 r. 
w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych 
przez Polski Komitet Normalizacyjny . (Dz. U . -Nr 27, 
poz. 157), 

15) PN-53/P-04700 ,n _Kontrola jakości wyrobów włókienni
czych. Greża. Pobieranie próbek", 

16) PN-53/P-04701 .. Greża . Wyznaczanie numeru", 
17) PN-53/P-04702.. - Greża. WyznaczanIe wytrzymałości 

na rozrywanie" 
- zatwierdzone jako normy państwowe : pierwsza jako 
obowiązująca, a druga i trzecia jako zalecane - rozpo- , 
rządz.eniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Pla
nowania Gospodarczego z dnia 9 lutego 1954 r. w spra
wie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przel: 
Polski Komitet Normalizatyjny, dotyczących włókienic- ' 
twa (Dz. U. Nr 9, poz. 28). 

Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego: l. Wodzie ki 
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Reklamacje z powodu niedoręczenia poszczególnych numerów wnosić należy do A<lm inist lacji Wydawn irtw Ur:!ędu Rady- Mini · 

strów (Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 5QI w terminie )1) do t5 dni pa otrzymaniu następneqo kolejneqo numeru . 

Opłata za prenumeratę Mon itora Polski'~qo wynosi rocznie 75,- zł, pel rocznie 45.- zł. 

Prenumeratę można zgłaszać tylko na okres roczny (od U) lub na okres półroczny lod I.I i od l VII). Opłata powinna być uisz
czona co najmniej na mie5iąc przed okresem prenumeraty, a więc za okres roczny lub za I półrocze - do dnia 30 listopacIa, za 
II półrocze - do dnia 3\ maja. Dl) abonentów, którzy opłacą prenume-ratę po tych terminach. wysyłka pierwszych numerow do
konana zostanie z opóźnien iem. Jednostki na rozrachunku gospodarczym i inni abonenci powinni. dokonać wpłat za prenumeratę 
na konlo Narodowego Banku Polskiego, Oddział IV Miejski, Warszawa, nr 1528-91-903, cz. 3, dz. 5, rozdz. 19. Ra chunków za prenu
meratę nie wystawia się . Na odcinku wpłaty należy podać dokładną nazwę instytucji Ibez skrótów\. nazwę i num'?r doręczająceqo 
urzędu pocztowego (jak Warszawa lO, Poznań 3 itp .), powiat, ulicę , nr domu, nr skrytki pocztowej oraz ilość zamawianych 

eqzemplarzy Monitora Polsk ieqo 

Pojedyncze egzemplarze Monitora Polskiego ni'lbywać mqżna w Adm inistracji W ydawn ictw Urzędu Rady Ministrów, Warszawa, 
Krakowskie Przedm ieście 50, w punktach sprzedaży w Warszawie: "Dom Książki " , Księgarnia Prawno-ekonomi czna . ul. Nowy Swiat l, 
kiosk "Domu Książki" w gmachu s ądów, al. Gen. Swierczewskiego 127, w kasach Sądów Wojewódzkich w: B i ałym stok u. Katowicarh. 
Koszalinie. Łodzi, Opolu, Rzeszowie, Wrocławiu i Zielonej Górze oraz w k a s~ch Sądów Powiatowych w: Bydgl)~zczy, Bytomiu. 
Cie5zynie, Częstochowie, Gdańsku, Gdyni, Gliwicach. Gn i eźnie, Jeleniej Górze. Kalisz u, Kielcach. Krakow ie. Luhlini~. Nowym 

Sączu, Olsztynie, Ostrowie Wlkp., Poznan iu, Przemyślu . Rilciborzu._ Radom iu, Szczecin ie. Taniowie, Toruniu I Zilm ośr iu. 

Redakcja: Urząd Rady Ministrów - Biuro Pra wne, W arszawa, al. Ujazdowskie 1/3. 
Administracja: Administracja Wydawnictw Urzędu Rady Min istrów, Warszawa, uL Krakowskie Przedrn ie~ri e 50 
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