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OBWIESZCZ~N[E POtSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO 

z dni3 28 kwietnia 19GO r. 

w ~ .. prawle ogłGszt>niil ustanowion ych przez Pplski Komitet Normalizilcyjny nQrllł pań'ilwowych. 

Na podstawie . art. 13 liSt. 1 dekretu z dnia 4 marca 
! HIS3 r. o llormaclł i o Polsk im Komitecie Norrnalizacyjnym 

(Dz. U. Nr l S, poz. 61 J w brzmieniu art. 10 U:it. 2 pkt. 2 lIsta-

wy z dnia 15 listopada 1956 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 244) Polski . 
Komit et Norma liz:\cyjny podaje do wiadomości. co następuje: 

§ 1. Ustanowione zostały na stępują('e normy państwowe 
(PN) jako obowiązujące na całym obszarze P.u'lstwa: . .' 

Lp. .Nu mer norm y I Ty tul n~rmy 
-l---- -·-~-----. 1 

D .d t a 

_
__ u_st_il_l1_o_W_i_e_n_i a __ 'I--O-d-k-t-Ó-i~j norma 

normy obowiązu je 

: 'l 3 1. 4 

w zalHesi.e produkcji: ) 

l 60!C-9fi142 Przetw ory naftowe. Smar LWKP do lin 26 Kwielnia 1960 r. I czerwca 1960 r. 
2 59/D-54700 ' . Narzędzia do maszynowej obróbki drew- 28 grudnid 19,5,9 c. . 1 ' pa'ż'dziernika 196iJ r. 

na. NO'lc do strugarek cienkie o pr(.<;- · 
t 'yBl osln:u ~ 

l 59/E-8040S' Maszyny elektryczne ,i bf'Zpoś.:.·(lnio z ni- 3l grudnia 19j9 r. 1 l ipca 1961 . ; ł, 

mi sprzęgane 'maszyny ll ieel~,ktryczne 

\tI/zniosy osi wałków 
ł 59/G-44220 -J Wiercenia stołow€. Pompy płuczkowe 28 grudnia 1959 r. I października 1960 ;r. 

, Tłoczyska 

5 59!G·44221 - - Tule;e cylindrów 2egrudnia 1959 r . . 1 października ·1960 f. 

6 59/G-44222 - - Kaclluby tloków ' 28 gJudnia 1959 r. 1 paździ ern ik.a 19@ r. 
'1 59/G-443UO - -- Pierścienie uszczelniiljące . Wspól- 28 grudnia 1959 r. I października 1960 r. 

ne wymagania i bad ilIlia 
8 ... r-- 59!G-44301 -- Pie~ścienie uszczelniające tłoki 28 grudnia 1959 r. 1 października 1,960 r. 
.9 59/G-44302 -- Pierścienie uszc'lel.'liające zawory 28 grudnia 1959 ' r. 1 j.}(I·i;dziemika 1950 r. 
l{) 50/G-44:l03 . - -- Pierścienie' usz(;ze lniają ce nakry- 28 grudnia 1959 r. 1 października 1960 r. 

"- wy zaworów 
tl 59/G-44304 -- - Picrścienie uszczelniające nakrywy 24 grudnia 1959 r. 1 października 1960 r. 

cylindrów 
12 59!H-74iOl +) !eJiwlle rury ciśnieniowe 28 grt1dnia 19S9 r. 1 'września 196.1 f • . 

Kielichy do połączeń sztywnych ' 
Wymiary 

t3 5n/rI-74102 - Kołnierze. Wymiary 28 grudnia 1959 f. l wrzesnia 19t11 r. 
H 59/H-74104 - Pwr;lki kołnierzowe 23 qrud!lia 1959 r. 1 września 1961 r. . 
t5 59!H-7łl06 - Trójnik i d wuk ielicht}we do pelą- 28 g.rudnia ł9j9 r. l września 1961 r. 

czel; sztywnych , 

t6 59/H-74101 - Czwórniki trzykiełichowe do PQlą- 28 grudnia 1959 r. 1 wrze~lłia 1961 r. 
czen sztywnych 

t1 59/H·74108 - Trójniki kołnierzowe 28 grudnia 1959 r. l września 1961 r. 
Hl 59/H-74ł09 - Czwórniki ·kolnienc.we 28 grudnia 1959 r. 1 września !\J61 r. 
-1 !} 59i H-741 10 - Nasuwki do po!.ączeti sztywnych 28 gmdnia 1959 r. l września 1961 r. 
2(} 59/H-7411 1 - Nasuwki dwudzielne do połączell 28 gwcblia 1959 r. t w[z~śnia 1961 r. 

sztywnych 
21 59/H-74112 - D\lfll kielichy do polączea sztyw- 28 flrudnia 1959 r. 1 września 1961 r. 

nyeh 
22 59!H-14t 13 - Kieliszki do połączeń sztywnych 23 grudnia 1959 r , l wrześni" 1961 -c. 
23 59i H-14114 KrMce jednokełnierzowe 23 grudnia 1959 r. 1 września 1961 f. 

2( 59/ H-74115 - Króćce clwukolnierzowe 28 grudnia 1959 r. 1 września 1961 r. 
25 59/H-HI11 .- Zw~żki d wukołnierz.owe 28 grudnia 1959 r. 1 września 19tH r. 
26 59/H-74121 - KoJ,ma dwukołnierzowe 28 grudnia 1959 r. 1 września 19tH r. 
21 50/H-74122 - Kolana c1wukołnierzowe ze stopką 28 grudnia 1959 r. I września 1961 r. 
2S 59 iH-74124 - Korki do polączell sztywnych. 28 grudnia 19:iIJ r. l września 1961 r. 

I 

29 59/H-74127 - Odwodni ak. kielichowe do połą- 28 grudnia 1959 r. t września 1961 r. . cze ń szlywnych 
30 59/H·74131 - Krzywki d wukolnierzowe 45° 28 grudnia 1959 r. l wrześnicl 1961 r, 

• 
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Lp. Numer normy Tytuł llormy ustil flowifmia 

t 
f.ld ktÓll:j Ilo: ma 

normy obowiązuje 

1 2 3 4 , 5 

t 
31 59/H-74133 - Czwórniki czterokie lichowe do po- 28 grudnia 1959 I- I września 1961 r , , 

łączeń sztywnych 
32 59/H-74137 - Kolana dwukieHchowę do połączeń 28 grudnia 1959 r. l września 1961 r . 

sztywnych 
. 33 59iH-74138 - Pokryv<y 28 grudnia 1969 r. 1 września 19tH f. 
34 5!Jt J;-I-74150 - Warunk.i techniczne 31 grud.1ia 1959 r. l wrzesnia 19ii l T. 
35 59/M-58990 Rozwiertaki s tożkowe wstępne do gniazd l lipca 1959 r. l cierwcG 19liO r, 

stożkow{dl Morsc 'a 
36 59fM-5899 1 Rozwiertaki stożkowe zdzieraki do gniazd l lipc.a 1959 r. l czerwca 1960 .,. 

stożkowych Morse'a 
~ 

31 59/M-SW92 Rozwie:rtaki stożkowe wykOl1czaki do l lipca 1959 r. 1 C:l.crwca 1960 I ·. 
gniazd !>h1żkowych Morsc'a -38 59/M-5tł993 Rozwiertaki stożkowe wstępne do gniazd 1 lipca 1959 r. 1 czerwcu 1960 r, 
stoZkowych metrycl.I~ych 

39 59/M -5S99( Rozwiertaki !:tożkowe zdzieraki do gniazd 1 lipca 19,')9 r. 1 czerwr.ł'i 1960 .. 
stożkow'i ..:h metrycznych 

'40 ' , 59!M-5ł3995 . Rozwiertaki stożkowe - wykończaki do 1 lipc* 1959 r. 1 czerwclł 1900 T. 
gniazd slożkowych Jlletrycznych 

łł 59/M-779łl5 Maszynki do mielema mięsa przenośne 2<4 grudnia 1959 r . t października 1000 r 
'.1 59iM-f'?98~ Mas-zynki do mielen,ia mj~s~ stale 24 ,gruonia 1959 r. l paidzien\iko 19tił). f . 
· ł3 59/M-7t9tl'7 'l Maszynki du mielenia fllięsa 24 grudnia 1959 r. 

1
1 pa~dzi&rnik3 . looe r 

SitkA 

"<ł 59/M-Tł988 - Noż)'ki 2,( grudnia 1959 f-

\~ 
pażdziern i ka 1000 r 

045' 59/M-7fOO9 - Korby 2<4 grudnia 1959 r. . pazd.zierniklł 1000 r 
- 46 59iM-Tł990 Sruby docisR--')we 1. 24 gmdnia r~59 r. października ' 1960 r 
-+1 R-55004~V) ·)Mił~zyny żniwne. Kosy zniwiilrki . 19ma-rca 1'960 r. l lipca 1960 r. 

Zc!poł)' 
-i3 . R-5500Y') - Kosy kosiarki. Zespoły 19 ma.rc.a '1900 r. l lipca 1960 r. 
-(9' R-5501S·, - Głowica, kos żl1iwi'l r ki 19 marC-d 1960 r. 1 lipca ,ujłjQ r . 
50 R-55016") - Gł~wica· kos kosiark i Hł marca 1900 r. 1 hJ>f:l! 1900 f . 
31, 

\ 
R-550ttł") - Grzbiel kosy żniwidIki 19 m.ne. .1%0 f- I li flt:a 1966 f . 

52 R-55019·· ) - Grz·bi~t kosy . kosiark'j 19 mlHC. ' 1960 r. I lijl(:<ł . 196ij f. 
'. 53 R-550200·} - Grzbiet kosy SllOpowiązołki Hl IHerca 1~mtl r. l Hpca 19(i(} r. 

$4:- R-55021·') - Sta·/-ka ploży wewnętrznej żRiwia~ki l~ · marca 19łio- r. 1 lipca 1'961} f. 
R-55tJ22·· ) < 

Stalka palca i p Iezy zewnlltrznł' j ffi marclI I %G 1 lipca 1%0 .5~ - r. r. 
ż·niwiarki 

.56 R-55023'·) - Stalka płozy ",p.wIH~trznej kosiarki i9 marca 19(jt) r. l lipca 19\-.6 r. 
57 R-5502-4'· ) . ~. - Stalka płozy Zewn(~ trZfl€ j kosiarki ! ~t 1 1]~.ca 1:100 r. l lipca 19tm r. 
~ R-5502u") ł' .- . Stalka SIlOp9w i ązałki :9 macrca 19(J{J r. 1 lipca 1~50 T. • .59 R-S50]1 ··) - Palec żniwiarki I ~l :.t'łfCa 1%:j f- 1 Hpca 1960 r. 
60 R-55033") - Pt!ler: snopow iązałki 19 'TI 'lIra 19rO r. l lipca 1960 r. 
tlI , R-5504Y') - B6Jka pakowa żniwiarki 19 marca 1960 f- 1 lipca 19/30 T. 
52 R-55051··) - Przy('isk kosy żniwiilrki . 19 marca 19bO r. 1 lipca 1960 T. 
ł>3 R-55052·') - Przycisk kosy .kosi;Jrki )9 ffHUCil 19GO r. 1 lipc3 19GO r. 
64 R-55054··) -- Prowad!lica k Dsy żniw ia rk i 19 maTC!! 1960 r. l lipca 1960 r. 
63 R-5505Y·) -:.,!. - Prowadnica , kosy kos iarki 19 marca 1960 r. 1 lipca 1960 r. 
~6 R-550S7"") - Prowadni ca glowicy kos żniwiarb 19 marca 19fiO r. 1 lipca 19(j(; r. 
67 R-55091·· ) - Łożysko kola napędowegCJ :':ni- 19 miHca 1960 r. 1 lipca 1960 r. 

wiarki 
R-55094") żlliwiarki 

, 
l lipca 1960 68 - Łożysko koła polo"\T~go 19 marca 1960 r. T. 

69 R-56403· ·) Narzędzia rolnicze. Chwyty tylnych wy· 19 marca 19()O r. 1 lipca 1960 r. 
pór pługów ral,l1o-,vych. Glówne wy-
miary 

70 R-58007"") M'lSzyny rolnicze. R t;kojeści k6rb 19 marca 19[;:0 r. 1 lipca 1960 T. 
71 R-63001··) ·l M/Jcarnie. Cepy k arbo·wac.e kątowE' 19 marca 19C10 r. f lipca 1960 r. 

45 mm 
72 R-63002~') - Ce py ka rbowiln e kątowe 3.5 mm 19 marca 1960 r . l lipca 1960 ·r. 
73 R-63003") - Cepy karbowane płaskie 45 mm 19 milrca 19hO f- I lipca 1960 f-
74 R-63004'")' - Cepy karbowane wklęs:e 'F' vJ mm 19 marca 1960 r. l lipca 1960 r. 
75 R.-63005·') - Podkład cepowy płaski 45 mm 19 ma rca 1960 f- I li.pca 1960 r. 

.. 76 R~63007"') - Podkład cepowy wklęsly 45 mm 19 mar'ca 1960 r. l lipca 1960 r. 
71 R-63019'·) -- , Nakładki do sprężyn dre\vuiduych 19 JIlilrCa 1960 r. 1 lipca 1960 f. 
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D a t a -
Lp. Numer normy Tytu ł normy u5tanowienia od któ rej norma 

normy obowiązuje 

1 2 3 4 5 

78 T-209") - Gładkie zęby do OIHłotu zbóż 19 marca 1960 r. 1 lipca 1960 r. 
79 60/W-8B021 ' ) Kadłub okrętu. WłcJzy okrągłe z pokry- 23 marca 1960· r. l stycznia 1961 r. 

wami dG śrub . 
80 'jOiW-8802~ - Włazy oWdlne niskie z pokrywami 23 marca 1960 r. 1 stycznia 1961 r. 

do srub 
81 60/W-8Mi3 - 'Włazy owalne wysokie z pokry- 23 marca 1960 r. l stycznia 1961 r. 

wami do śrub 

§ 2. \VprOwadzone zostały zmiany w IHlstp,Dujących normach państwowych (PN): *"*) 

• 
Data rozporządzenia 

( 

Przewodniczącego 

Państwowej Komisji 

Tytuł 
Planowania Gospo- Data ust.anowienia 

Lp. N umer normy normy darczego w sprawie zmian 
zatwierdzenia -nor-
my lub daŁa usta-

nowienia normy . 
1 2 3 4 5 

• \ 

1 59/B-I0425 Przewody dymowe, spalinowe i wentyla- 28 marca 1959 r . 25 marca 1960 r. 
cyjne murO\\iane z Cf~g!y. Warunk i (Monitor Polski 
i badania techniczne jJrzy odbiorze N r 50, poz. 230) 

2 55/C-n058 Prze t'Y0ry tłuszczowe 

Płatki mydlane 
3 5S/P-02002 Wytwory papiernicze 

Klasyfikacja 

-
I 

§ 3. 1. Norma wymieni Oni w § l lp . :? zastępuje normę 
PN/D-54700 "Narzędzia do maszynowej obróbki drewna. Noże 
do strugarek cienkie o prostym ostrzu" ustanowicną jako 

-normę państwową zalec.mą przez Polski Komitet Norma liza
cyjny dnia 6~ sierpnia 1957 r (Monitor Polski Nr 82, poz_ 495) . 

2. Norma wymieniona w § l lp . 3 zas tępuje normę 

PN-54/E-B0405 "Maszy~ elektryczne i bezpo:;rednio z nimi 
sprzęgane maszyny nieelektryczne" zatwierdzoną jako normę 
pailstwoWą obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego 
Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 2ą 

g rudnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państw{)wych. 

ustalonych przez Polski Komitel Normalizacyj ny, dotyczących. 
elektrotechnik i (Dz. U. z 1955 r. Nr 2, poz. 1 \) . 

3. Normy wymienione w § l lp . 35, 30, 37, 38, 39 i 40 
zastępuj ą nas tępujące normy: 

1) PN/N-195, 196 i 197 "Rozwiertaki stożkowe do gniazd 
s tożkowych Morse;a . Główne wymiary". 

2) P.,N' i'N-198, 199 i 200 "Rozwiertaki stożkowe do gniazd 
stożkowych metrycznych. Główne -wym iary" 

-- ustanowione jako normy państwowe za lecane przez Pol
ski" Komitet N ormalizacyjny- dnia 24 marca 1958 r. (Monitor 
Polski Nr 39, poz. 228). 

§ 4. Tracą moc następujące normy: 

10 maja 1956 r 25 marca 1960 r. 
(Dz. U. Nr 15, poz. 85) 
17 kwietnia 1957 r. 29 marca 1960 r. 

(Monito r Polski 
Nr 45, poz. 280) 

2) PN-54/Z-55066 , ;Narzędz i a stomatolog iczne. Haki do zdej
mowania kamienia nazębnego" 
- zatw ierdzone jako normy pallstwowe obowiązujące 

rozporządzeniem Przewodniczącego Pilós twowej Komisj i 
Planowania Gospodarczego z dnia 27 k wietnia 19.35 r. 
w sprilwie zi\twierdzenia norm państwvwych ustalonych 
przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących służby 
zdrow ia (Dz. U. Nr 19, poz. 120), 

3) PN/Z-56 120 .. Narzędzia stoIl.1atołogiczne . Kleszcze ekstnk
cy.jne do zębów p rzedtrzonowych górnych", 

4) I PN/Z-56l21 .. Narzędzia stomatologiczne. Kleszcze ekstrak
cy jne do zębów trzonowych dolnych" 
- ustanowione jako normy pailstwowe obowiązujące 

przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 11 paźdz ier-
nika 19.38 r . (Monitor Polski Nr 100, poz. 552). 

5) PN-54/Z-6601O . "Przybory apteCzne_ Łyżeczki dwustronne 
me talowe" ziltwierdzona jako norma państwowa obuwią

zująca rozporządzeniem Przewodnicząr.ego Państwowej 

Komisj i- Pla nowania Gospodarczego 7. dnia 27 czerwca 
1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych 

ustalonych przez Polski Kómitet NorIIlal.izacyjny, doly-
• czących służby zdrowia (Dz. U. Nr 28. poz. 167). 

1) PN-54/Z-56061 "Narzędzia stomatologi ::zne. Lemiesze do _ Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego : J . W odzie ki 
zdejmowania kamienia nazębnego" , 

') Pełny tytuł norm y ; jedna kIeska przed ty tułem tej same j serii norm zastępuje pierwszą częś ć pełnego ty-tułu, a dwie - kreski 
przed tyluł <o:m tej same j serii norm za stępują pierwsze 2 częś ci pełnego tytułu. 

U) Dawna norma "PKN". 
!t**) Treść zmian ogłoszono w " Biulety nie Pol skiego Komitetu Normalizacyjnego" nr 5 z 1960 r . 

Tłorzono z onlereniil Prezesa Ra dy Ministrów w Zilldadarh Grari cznvrh .. Til mkfl" WarS7.il W iI III T ilml(lI 3. 

Z ruu 822 . Cena 1.60 zł 




