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O ll'\VIESZCZENIE POLSKIEGO KOl\UTETU NORMALIZACYJNEGO 

" z dnia 25 marca 19GO r . 

w sprawie ogłoszenia ustanowionych przez Polski Komitet Normalizilcyjny norm państwowych. 

Na podstawie art. 13 ust. 1. dekretu z dn ia 4 marca 
1953 r. o normach i o Polskim Komitecie Normalizacyjnym 
(Dz, U, Nr '15, poz. 61) w brzmieniu art. 10 ust. 2. pkt 2 usta
wy z dnia 15 li&topada J956 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 244) Pol-

ski Komitet Normalizacyjny podaje do wiadomości, co na
stGPuje: 

§ l. Ustanowione zostały następujące normy państwo" 
we (PN) ' jako obowiązujące na całym obszarze Pal'15twa: 

Lp. Numer normy 

2 

t 59/B-3031 0 
2 59/B-94054 

3 59/B-94105 
4 59/B-94210 
5 59.'B-94211 
6 59/C-8400S 
7 59/C-84035 
8 59, C-8104 1 
9 59'C-84125 

10 59/C-87005 

li 5a/C-a4!33 
12 59/0-79684 

13 5a/E-02 112 

14 59!F-{)6002 

15 59/H-74202 
16 59/H-74209 

17 59/H-92142 . 

t8 59!H -9:ł2·ł t 
19 59/H-93245 

20 59/M-5tO.'H 
21 59/M-51075 
22 59!M-.78201 

23 59/M-7821O 

24 59/M-7B21S 

25 S9!M78216 

_ . . 

T y tul normy 

w zakresie produkcji: 

Gips budowlany 
') Okucia budowlane 
Zawi~sy czopowe przykręcane 

- Haki przeciwwiatrowe - zespoły 

- Zaczepy do zasuwnic 
- Zasuwnice wierzchnie 

Ałun chromciwo-potaso~y techniczny 
Ałun chromowo-amonowy techniczny 
Nitroza 
Kwaśny pirofosforan sodowy spożywczy 
Nawozy sztuczne 
"Annofos" mączka fosforytowa drobno 

zmielona , 
Węże gumowe do wody 
Skrzynki i komplety skrzynkowe do 

. eksportu elektrod węglowych 
r.,'Iasl yn y elektryc7lle. Trójfazowe silniki 

synchroniczne o mocy od 100 do 
1000 kW. Znamionowe moce, napię
cia i prędkości obrotowe 

Meble drewniane mieszkaniowe - skrzy-
niowe 

hamulcowe 
Warunki techniczne 
Rury stalowe bez szwu 
Rury stalowe bez szwu walcowane lub 

ciągnione na gorąco . Wym.iary 
') Sta l walcowana 

Blachy okrę towe kadłubowe 
Wymiary 

- - Pięty na wiertła górnicze 
Stal węglowa walcowana 
Pręty na pierścienie zacis 1wwe obręczy 

kół samochodów ciężarowych 
Wymiary 
Gaśnica pi:łnowiI 

Gaśnice tetrowe 
Palety ładilnkowe płaskie drewniane 
Wymagania i badania 
PalE'ty ł adunkowe płaskie 

Wytyczne konstrukcyjne 
Palptyładunkowe plaskie jednoplytowe 

drewniane czterowejściowe bez skrzy
dei 800 X 1000 

Paletyladunkowe płaskie jednopłytowe 

drewniane czterowejściowe bez skrzy
deł tlOO X 1200 

o a t iI ------------------ ------------------
I oQ której nJlma · us tanowienia 

normy obowiąz"lt> 

--------4------- 1 ------~~-------

31 gmdnia 1959 r. 
18 listopada 1959 r. 

31 qrudnia 1959 r. 
31 gl udnia 1959 r. 
31 grudnia 1959 r: 
28 grudnia 1959 r. 
28 grudnia 't959 r. 
16 grudnia 1959 r. 
15-grudnia 1959 r. 
16 grudnia 1959 r. ' 

30 grudnia 1959 r. 
30 grudnia 1959 r. 

31 grudnia 1959 r. 

30 grudni·a 1959 r. 

30 grudnia 1959 r. 
30 grudnia 1959 r. 

31 grudnia 1959 r. 

31 grudnia 1959 T. 

30 grudnia 1959 r. 

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

31 g rudnia 1959 r. 

31 grudnia 1959 r. 

31 grudnia 1959 r. 

I października 19fm r. 
l / października 1960 -r: 

1 października 1960 r. 
l października. 1960 r. 
l października 1960, r. 
l październH"a 1900 r. 
1 pilździernika 1960 r, 
1 października 196'0- r. 
l października 196'0 r. 
l pażdziernika 196'0 'r. 

l października 1960 r. 
l października 1960 r • 

t marca 1963 r. illf 

l października 1960 t . 

I października 1960 r. 
I października 1960 r. 

1 październik.a. 1960 r. 

l października 1960 r. 
-1 października 1960 Ct 

1 października 1960 r. 
l f137dziernika 1960· r. 
t października 196'0 r. 

l . paź-dziemika 1960 c • 

l października 1960 r, 

l października 1960 r 
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Lp. I Numer. normy I Tytuł normy ustanowien~a D a t ~ której norma 
normy obowiązuje 

--------- -----------------~---------------------------------- ----------~-----I------------------2 :1 .-4 5 

, 

-

26 

27 

29 

30 
3,1 

32 
33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

59/M-73217 

59/M-24544 

59/M-84546 

59/M-84547 

59/N-9601 1 
60/P-63000 

60/P-63440 
60/T-82106 

59!A-74760 

59/B-0671O 

59/B-06712 

59/E-05025 

59/13-10700 

59/B-io701 

59/J-08001 

59/8-04360 

59/13-04483 

59/13-00714-

59/C-81514 
, 

Palety ładunkowe płaskie jednopłytowe 
drewniane cztHowejściowe bez lkrzy
dei 1000 X 1200 

Koła łańcuchowe z nie obrobionymi zę
bami do łańcuchow napędowych 
i przenośnikowych 

Wymi.ary zarysów zęba i warunki tech
niczne : 

Łańcuchy napędowe haczykowe -:. ogniw 
odlewanych 

Łańcuchy napędowe haczykowez ogniw 
tłoczonych 

Skrzynie gimnastyczne 
'J Maszyny włókiennicze 
Szerokości robocze zgrzeblarek pokryw

kowych 
- Pręt zwojowy 

Urządzenia teletechniczne 
Przykrywki do lampek telefonicznych 

w zakresie obrotu: 

Przetwory ziemniaczane 
Syropy zi"emniac'l.ane 

') Kruszywo mineralne 
Kruszyny, kliniec itIuczeń 

- Zwir · 

w zakresie projektowania 
i wylwuawslwa roból: 

31 grudnia 1959 r. 

24 grudnia 1959 r. 

24 gl"udnia 1959 r .. 

24 grudnia 1959 r. 

30 grudnia 1959 r. , 
5 lutego 1960 r. 

5 lutego 1960 r. 
Hl lutego 1960 r. 

1 października 1960 r. 

1 piiźdliernika 1960 r. 

1 października 1960 r. 

l października 1960 r. 

I października 1960 r. 
1 listopada 1960 r. 

I listopada 1960· r. 
1 sierpnia 1960 r. 

ł 7 października 1959 T" 1 maja 1960 r. 

16 grudnia 1959 r. 1 października 1960 r. 

16 grudnia 1959 r. l października 1960 r. 

Urządzenia elektroenergetyczne 31 grudnia 1959 r. t października 1960 r. 
Dobór i układanie przewodów szynowych 
Przepisy ogólne 

w zakresie· wykonawstwa robót 
j badań odbiorczych: 

Wodociągi i kanalizacja 
Przewody wewnętrzne 
Wymagania i badania techniczne przy 

odbiorze 
Wodociągi i kanalizacja 
Przybory sanitarne 
Wymagania i badania tecłmiczn~ przy 

odbiorze 

w zakresie opakowania, przechow)'wania 
i transportu: 

Preparaty promieniotwórcze 
Opakowanie, znakowanie, transport . 

w zakresie metod badań: 

Gips budowlany i modelowy 
.Bad.ani'e cech fizycznych i wytrzymalo-

ściowych 

Grunty budowlane 
Analiza areometryczna 
Kruszywo m·ineralne 
Badania techniczne 
Wyroby lakierowe 
Sposoby olrzymywilniapowłok do badań 

31 g.rudnia 1959r. 1 stycznia 1961 r. 

31 grudnia 1959 r. l stycznia 1961 r. 

28 grudnia 1959 r. I pażdzi.Hnika 1960 r 

31 grudnia 1959 r. l paździ ęrnika 1960 r 

31 grudnia 1959 r. l paidziernika 19GO r 

30 gr,udnia 1959r. l października 196Q r 

28 grudili.a 1959 r. l -paź..dLH::rnika 1960 r 
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D a t a 
.... 

; Lp. Numer normy Tytuł normy , ustanowienia od której norma 
normy obowiązuje 

l 2 3 4 5 
, . 

45 59/0-04201 ') Fizyczne i mechaniczne własności two- 31 grudnia 1959 r. 1 października 1~60 r. 
rzyw drzewnych 

Oznaczanie wy trzy małości na ścinanie 

spoiny klejowej płyt stola rskich 
45 59/D-04201 - Oznaczanie wichrowatości płyt ' 30 grudnia- 19-59 r. 1 paź-dziernika 1960 r. 

drzewnych 
41 ~9!D-04203 ~ Owaczanie falistości .powierzchni 30 grudnia 1959 r. l października 19GO r. 

pIyt sto.l~r:ikich · . 
48 59/R-71604 Materiał .siewny: Pobieranie próbek na- 30 grudnia 1959 r. 1 października 1960 r. 

sion 'kwiaciarskich i 
,. 
zielarsk ich , 

§ 2.' Ustanowione ' zostałY" następujące normy_ państwowe (PN) jako zalecane na całym obszarzePańs.l\va·: ' 

D a t a 

Lp. Numer normy Tytuł normy ' ustanowienia od której norma 
normy jest zalecana 

1 2 3 4 5 
, , 

1 ' 59/F-06005 Meble drewni~ne. Złącza stolarskie me- 30 grudnia 1959 r. 1 października 1960 'r •. 
blowe 

Klasyfikacja -' 
2 S9/N-02001 . Wytyczne ogólne opracowywania i uk.ła- 31 grudnia 1959 r. 1 października 1960 :r, 

du norm 0-' 

l ~9/N-03031 ') Statystyczna kontrola jakości 31 grudnia' 1959 r. l, października · .1950 .r. 
Odbiór partii produktów sztukowych ba- .' 

danych na wadliwość według oceny 
właściwości liczbowej sztuk . . Ok re-

$9/N~03(}35' 
,ślenia i przepisy podstawowe 

4,' . ,-'"- . Odbiór paTtiiproduktówsztuł:a- " 31- grudnia 195!} r . l października -1960 r. . . 
wych badanych na wadliwość we-
dług oceny właściwośCi .liczbowej . ' , 
sztuk. Ograniczenie dwustronne " .' . "' . , ', .. .. 
f , nieznane odchylenie średnie w ' ... , , 
partii. Plany jednostopniowe 

5 59/Z-04064 Szybka metpda oznaczania zawartości 31 grudnia 1959 r. l październi ka 1960 r. 
par dwuinetyłoaminy w powietrzu 

§ 3. \Vprowadzone zostały zmiany w następujących normach pallstwowych (PN):") 

D a t a 

'. Lp. Numer normy Tytuł normy ustanowienia ustanowienia -normy zmiany 

1 2 I 3 4 5 

: 1 I 57/C-80566 Odczynniki. A-ceton 4 lipca 1957 r. l marca 1960 r. 
(Monitor Polski 
Nr 74, poz. 454) 

1 58/K-91021 ') Tabor kolejowy. Wagony i tendry nor- 6 grudnia 1958 r. '(Mo- lO marca 1960 r. , 
maIno torowe nitor Polski z 1959 r. 

Osie zestawów kołowych do łożysk śliz- Nr 24, poz. 112) 
gowych 

j 58/K-91 042 - Lokomotywy i tendry. Obręcze 28 października 1 marca 1960 r . . 
nie obrobione do zestawów koło- 1958 r . (Monitor Pol-
wych. Warunki techniczne ski Nr 100, poz. 552) 

~ 57/K-91240 - Lokomotywy. Klocki hamulcowe 24 października i 957 r. 10 marca 1960 r. 
) 

z obrzeżem (Monitor Polski -

5 57/K·91247 -- Wagony i tendry. Klocki 
z 1958 r. Nr 13, poz. 83) 

hamuI- 28 października 1957 r. 1 marca 1960 r. 
cowe jednows~awkowe (Monitor Polski 

z 1958 r. Nr 11. poz. R31 
-
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§ 4, 1. Norma wymieniona w § IIp, zastępuje nor- ko nor,mę państwową obowiąZllją~ ą przez Pol~ki Komitet 
mę 'PN"58/B-3031 0 ' "Gips budowlany'" ustanowioną jako 110r-: ' Normal ,zacyjny dnia '~ti Illat'Cd l~JH , r. (Monitor Pulski Nr 39, 
mę paJ1stwową obowiązującą przei Poi ski Komitet Norrnali- poz, 2:Ltl). 

z<.:cyjny dnia 31 grudnia 195łl r. ,tMonitor :Polski z 1959 r. 1:1. Norma wymieniona w § l lp. 30 zast<~puje normt: 
Nr 50, poz. 230). FN-56/N-9biUO "Wyposrn .enie' un:ąuzel'l sportowych, Sk[:lY-

2. Normy wymi.enione w §, 1 lp. 3 i 41 zastępują normy: r,ia gimnaslyczna siedmiolamowa", ustanowioną ' jako norm~ 
1) PN-53/B-94105 "Okucia budowlane. Haki wiatrowe przy_pallstwow ą obowit:;zującą przez ' 'Polski ' Komitet Nurmaliza-

krę'cane " , cyjny 12 i,wietJlia 1957 r , (Monitor PoIsIu Nr 45, poz. 280). 

, 2) PN-53/B-Q4360 "Gips prażony półwodny . Badanie Cech ' 9. Norma wymieniona w § 1 lp. 35 zast,~pllje normę 
liz)'cznych i wylrzymalosciowych" PN-5J/K-I:IlJ050 "Podsypka jJod tory kolejowe, Klus~ywo mi-

_ zatwierdzone jako normy państwowe _ pierwsza jako za- neralne łamane " , zatwierdwną jako normę pan,:>twuv. ą obo
lecarta, ' drufla jako obowiązująca rozporządzeniem Paewod- w iąZlljącą rozporząctzen iem PJzewodni<.:ząceyo . Pall5twowej 
niczącego Panstwowej Komisji Planowania ' Gospodarczego KO!ll isji Pianowania GO~}lądaI<.:Z(-yo 'z " u'fila '12 lipca '1955 r. 
:z dnia 3' sierpnia 1"954 r. w spr-awie 'zatwlerdzenia norm 'Pill'l- w spl~~wie zal'wlerdzenia norm paóstwowych ustillonych 
stwowych u~talonych przez Polski Komitet Norma lizacyjny, . przez Polski Komitet Normalizacyjny; 'dotyczących komuntka-

cji (I)z . U. Nr 32, poz. i 9 1), oraz normę PN-5Ji B·U(j} 10 , ,,Kru-
dotyczących budownictwa (Dz. D , Nr 40, poz. 179) . . 

szywo mineralne !amane" ', zatwierdzoną jako normę państwo-
3. Normy ~ymienione w § 1, lp. 10 i 48 zastępują ńormy: wą obowiązującą rozporządzeniem Przt:wodnicźqcego ' Pall-

I) PN-55/C-, łl7{)05 -,;N:awozy · sztuczne. ' Mączka fo sforytowa ~twowej Kom \ ~ji Planowania Gospodarczego z dnia 24 lu-
krajowa l4u/o,' tego HiS ,i r , w sprawie zatwieldzenia norm pal'lslwowych 

2) PN-53/R-71602 " Materiał siewny, Pobieranie próbek na- ustalonych przez Polski Komitet No rma Hzacyjny, dOtyczących 
, sion rolniczych i ogrodniczych" kruszy wa minera lnego (Dz Li. i',r 11, poz. '40) . 

- zatwierdzone ja ko normy państwowe obowiązujące roz- 10. Norma wym :eniona IN § 1 lp. 36 zastępuje normy: 
porządzeniem Przewodniczącego PiHlstwowej Komisji Plano- 1) PN-53/B-06712 "Kruszywo mineralne. Lwir", 
w-ania Gospodarczego z dnia 10 maja 1956 r. w sprawie . za- -- zatwierdzoną jako normę paflstwoWą obowiązującą 

,twierdzenia norm paJls twowych (Dz. U. Nr . 15, poz. 84). rozperządz'eniem PrZewodniczącego PaJl'itwowej ' Komisji 
4. Norma wymieniona w § 1 lp. 16 ' zastępuje normę Plano~vania Gospodarczego z linia 24 luJego 1954 r. w 

PN-53/H-74209. "Rury stalowe bez szwu gładkie , Wymiary' sprawie zatwjerdzenia norm państwowych us talonvch 
w zakresie rur gorąco walcowanych, zatwierdzoną jako nor- przez Polski Komilet Normalizacyjo,y, dotyczących kru-
mę pal'lstwOWą obowiąznjącą rozpo,rządzeniem Prze'Nodniczą- szywa miJltHalne90 (Dz U. Nr 11, poz , 40), 
cegl) Państwow ej Komisji Planowania Gospodarcz,ego z dn\a, 2) PN-56/B-ll](j9 "Natul alne kruszywo mineralne do sporzą-
12 listopada 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm , państwo" dzan ia mi eszanek 'filtracyjnych" 
wych ' ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, do- - zatw~fllzoną jako normę pailstwoWą obowiąznjącą 
tyczących rur i spawania; (Dz. U, Nr 54, poz. 271). , rozporządzeniem PrzewodnIcząceg o Państwow ej Komisji 

5.' · ' Norma ·wymien.iona w ' § , lip.' 18 zasiępujł;' ' normę Planowania Gospodarczego z dnia IQ. lipca 11)56 _ r. w 
PN-54/H-93241 "Stal węglowa walcowana. Pręty nil wiertłu sprawie zatwierdzenia norm pilils two wych (Oz: G. Nr 3'3, 
górnicze", zalwierdzoną jako normę państwową obowiązuj ą- , poz, 154 ), 
cą rozporządzeniem Przewodniczącego Pallstwowej Komisji 3)PN-53iK· I:IU051 "Podsypka pod tory kole jowe.' Lwir" 
PJan.)wąnia Gospodarczego z dnia 28 lutego 1955 r. w spra- "7' zatwierdzon ą jako normę państwową , obowiąZlljącą 

wie' zatwierdz-enia norm :państwowy{:h" ustalony<::h przez ·Pol., rozporządzeniem P rzewodniczącego Państwowej KomirS ji 
ski Komitet Normalizacyjny, dotyczących hutnictwa (Dz. ',U. Planowania, Gospodarczego z dnia 12 listop,1{la 19,')4 r. 
Nr 13, poz. 75). w sprawie zatwierdzenia normy państwowej Il5talQnej 

6. Norma wymieniona w § 1 lp. 20 zastępuje normy: przez Polski Koinile t Normalizacyjny, dotyczqC'ejpod
sypki pod tory kolejowe (Dz. D. Nr 55, poz. 27J). llPN-55/M-51051 

2) PN-55/M-51052 
3) PN-55/ M-51053 

, 4) · PN-55/M-51054 
5) PN-55/M-5ł 055 
6) PN-55/M-51056 
7) PN-55/M-5l057 
8) PN-55/M-51058 
9) PN-'55/M-5l059 

10) PN-55/M-51060 
11) PN-55/M-51061 
12) PN':55/ Mc5l062 
13) PN-55/M-51063 
14) PN-55!M-51064 
15) PN-55/M-5l065 
16) PNc'55/M-51 066 
17) PN-55/M -51 067 

"Gaśnice pianowe ", 
II') Gaśnica pianowa. Wieszak", 

- Podwieszenie słoja", 

- Słój', 

II - Ładunek pianowy 8 (piana gęsta)", 

" - Ładunek pianowy 25 (piana lzadka)", 
II - Przepona sloja", 
" - Uszczelka słoja " , 
II Uszczelka pokrywy", 
" -- Uszczelka", 
" - Zbijak" , 

'~ Dysza" , -
" - Obsada bezpiecznika", 
" - Bezpiecznik", 
" - Klucz", 

- ' Uszczelniacz dyszy", 
" - Nakrętka'.', 

- zatwierdzone jako n ormy państwoweobo'."liązujące ' rozpo
rządz'ertiem Prze~)odnicząceg'o Państwowej Komisji Planowa
nia Gospodarcz~g o z dnia 12 lipca 1955 r. w sprawie za
tv,ierdzenia norm pailstwowych ustalonych przez Polski Ko
mttet Normalizacyjny, dotyczących gaśnic pianowych (Dz. U" 
Nr 29, poz, 177) . 

7, Norma wymieniona w § IIp, 23 zastępuje norm(~ 

PN-58/M-782 10 "Palety ladu,nkowe płaskie", ustanowioną ja-

11. Norma wymieniona w § 1 lp . 43 zash;pll je nOrmy: 
1) PN-53/B-06714 ,,') Kruszywo mineralne. Badania tech

niczne" , 
2) PN-53/B-06716" - Formu larż do orzeczenia <> jakości 

kruszywa mineralne go " 
'-: za twierdzone .iako normy p i1ń<;!wowe - pi erwszą ja
ko obowiązującą, druUą jako zit lecctną - rozporządze

niem Przew orl nic:zącęgo Państwowej Komis ji Planowimia 
Gospodarczego z dnia 24 Illte~Jo 19')4 r. w sp rclwie za
twi erdzenia no'm pi!ń s twowych ustalonych p rzez Polski 
Komitet Norma li zacyjny, dotyc;:zących kluszywa mine
rnlneqo (Dz , U Nr 11 , poz, 40) . 
12, Norma wymie ni ona w § IIp, 42 zastqJuje normę 

PN-5')/B,04483 "Gr,unty bud.owlone, B;Hldl1l ćl właściwości fi
zyczn ych. Analiza areometiyczna "" 'zat wierdzoną jako no r
mę ,państwową obowiązującą rozporzącizeniem Przewodniczą

cego PaJlstwowej Komisii p,l a now iwia GOSpOdćllTZC'ąO z dnia 
.12 li pca 1955 r. w sprawie ziJlwierdzeni a nom) parlstwowych 
ustalonych przez Pol ski Kom itet NormnliZilc:yjny, dotyczą
cych budownictwa (Dz. : U, Nr 29, poz , 175) , ; 

13, Norma wymieniona w § lip, 44 zastępuje normę 

PN·53/C-8!514 "Wyroby lakierowe, Sposoby otrzymywania 
powłok do bad a ó", z a twierdzoną jako normę paóstwową ebo
wiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Pilllstwowej 

.. 

• 

.. 
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Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 20 maja 1954 r. 
w sprawie . zatwierdzenia nOlm pailstwowych ustalonych przez 
Polski Komitet Normalizacyjny w zakresie chemii (Dz. li. 
Nr 27, poz. 1(7). 

14. Normy wymienione w§ l lp. 21, 35, 36 i 40 ob
wieszczenia Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 
28 gruun1a 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 5, poz. 21) 
zastępują norm:,}' : 

l) PN/M·(jl2GG "Przyrządy i uchwyty. NÓŻki do uchwytów 
i przyrządów" . 

- ustanowioną jako normę państwową zalecaną przez 
Polski Komitet Normalizacyjny' dnia 24 kwietnia 1958 r. 
(Monitor Polski Nr 45, poz. 265), 

2) PN1M-64456 "Szczypce de cięcia drutu boczne". 
3) PN/M-64476 "Szczypce nas.ta\vne wygięte" 

.- ustanowione Jako normy pilństwowe zalecane przez 
Polski Komitet Normalizacyjny dnia 24 marca 1958 r. 
(Monitor Polski Nr 39, poz. 228), . 

4) PN:S7/S-46054 "Rowery. Nakrętk.i rowerowe skrzydeł-
kowe" 

- ustanowioną jako normę państwową obowiązującą 

p rzez Po:ski Komite t Normal izacyjny dnia 31 grudnia . 
1957 r . (Monitor Polski z 1958' r. Nr 13, poz. 83). 
§ 5. Tracą moc następujące normy: 

l) PN-53/L-15400 "Rury lotnicze stalowe. Warunki tech-
niczne", 

2) PN-53iL-15401 ,.Rury lotnicze stalowe okrągłe", 
3) PN-53/L-15402 "Rmy lotnicze stalowe owalne" , 
,4) PN-53/L-15403 "Rury lotnicze staloi;ve kroplow~" 

zatwierdzone jako normy państwowe obowiązująca 
rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji' 
Planowania Gospodarczego z dnia 15 czerwca 1954 r. W ' 

sprawie zatwierdzenia norm paóstwowych ustalonycll 
przez Polski Komitet Normalizacyjnydotycżących ~OillU
nikacji (Dz. U. Nr 29, poz. 113), 

5) PN-56/M-01174 "Dokumentacja techniczna . Karta nor
mowania obróbki wiórowej", zatwierdzona jako nGHlłd 

państwowa zalecana rozporządzeniem Przewodnicząceg6 
Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 
10 lipca 1956 r. ·w sprawie zatwierdzenia norm państwo
wych (Dz. U. Nr 33, poz. 154; zmiana numeru: Dz. U. 
Nr 57, poz. 263), 

6) PN-58/R-65644 "Klasyfikacja użytkowa ziarna zbóż, na
sion roślin strączkowych i oleistych" ustano\viona ' jak-o 
norma państwowa zalecana przez Polski Komitet NOrRla
lizacyjny dnia 31 grudnia 1958 r. (Monitor Polski z 1959 r . . 
Nr 24, poz. 112). 

7) PN-54/M-71225 "Sprzęt gospodarstwa domowego. Puszka 
do szczotek do zębów emaliowana", zatwierdzona jako 
norma państwowa obowiązująca rozporządzeniem ~Prze
wodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodar
czego z dnia 27 czerwca 1955 r. w sprawie zatwierdzeni.a 
norm panstwowych ustalonych przez Polski Komitet Nor
malizacyjny, dotyczących wyrobów metalowych (Dz. U. 
Nr 28, poz. 165; zmiana: Monitor Polski z 1958 r . Nr 39, 
poz. 228) . 

Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego: J. Wodzicki 

·l Pełny tytuł normy: kreska przed tytułem tei same j serii norm' zastępuje pierw~7ą część pełnego tytułu • 
• ') TreśĆ zmian ogto'szono w "Biuletynie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego" nr 4 z 1960 r. 
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Reklamacje z powodu nicduręczenia poszczeqólnych numer{jw wnosić należy do AdalInistracj i Wydawnictw Urzędu Rady Mini
strów (Warszawa . ul . Krakow skie PrzedmieŚCie 501 w terminie 10 do IS dni po otrzymaniu następneqo kolejneqo numeru . 

Oplata la prenumeratę Monitora Polski eqo wynosi rocznie 75,- zl, półrocznie 45,- zł. 

Prenumeratę można zqlaszdć tylko na okres roczny (od 1.1) lub na okres pólroczny '(od 1.1 i od 1.VII). Opłata powinna być uisz
czona co najmniej na miesiąc przed okresem prenumeraty. a wi~c za okres roczny lub za I półrocze - do dni.J. 30 listopada, Zd 

II półrocze - do dnia. 31 maja. Do auonentów . . któr.zy oplacą prenumeratę po tych terminiIch. wysyłka pierwszych numerów do
konana zostanie z opóźnieniem. Jednostki na rozrachunku qospodarczym I inn i abonenci powinni dokonać wplat za prenumeratę 
Da konto Narodowego Banku Polskiego, Oddział IV Miejski, Warszawa, nr 1528-91-903, cz. 3, dz. 5, rozdz. 19. Rach unków za prenu
meratę nie wystawia ' się . Na odcinku wpłaty należy podać dokładną .nazwę instytuc ji (bez skrótów). nazwę .i numer doręcza jąceqo 
urzGdu po<::ztoweqo (jak Warszawa lO, Poznań 3 itp.). powiat, ulicę, nr domu, nr skrytki pocztowej oraz -ilość zamawianycb 

, eqzemplarzy Monitora Polskieqo. · 

Pojedyncze eqzem plarze Monitora Polskieqo nabywać można w Administracji Wydawnictw Urz~du ' R3.dy Ministrów, " Warszawa, 
Krakowskie Przedmieście 50, w punktach sprzedaży w Warszawie: "Dom KSiążki", Księgarnia Prawno·ekonomiczna , ul. Nowy Swiat l, 
kiosk "Domu Ksillikl" w gmachu sądów, al. Gr.n. Swlerczewsklego 127, w kasach Sądów Wojewódzkich w: Bialymstoku, Katowicach. ' 
Koszalinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie, Wrocławiu I Zielonej Górze oraz w kasach Sądów P9w~a~Qwy<;h .. w: .. ~i'dqo~~rj ąy.t(JIIl.i~ 
Cieszynie. Częstochowie, Gdańsku, Gdyni, Gliwicach. Gnieźnie, Jeleniej Górze, Kaliszu, Kielcach. Krakr.wle,- LubllDle, Nowym 

Sąrzu, Olsztvnie. Ostrowie Wlkp., Poznaniu, Przemyślu Raciborzu, Radomiu, Szczecinie. Tarnowie, Toruniu i Zamościu 

Redakcja: Urząd Rady Ministrów - Biuro Prawne, Warszawa, al. Ujazdowskie 1/3. 
Admfnlstrarla: Ailminlstracja Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów, Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 50. 

Tlorzono z pfJlerenia. Prezesa Rady Min!strów w . Zakładach Graficznych .,'ramka··, Warszawa, ul. Tamka 3. 

Zum. 665 CenCiI 2,40 zł 
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