
M O N I T OR p O L S 1(' I 
DZIENNIK URZĘDOWY POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ 

Warszawa, dnia 3 grudnia ' 1960 r. Nr 88 
TRESCS 
Poz.: 

ZARZĄDZENIB 

393 - Przewodniczącego Komitetu Budownictwa., Urba.nistykl I Architektury z dnia. 15 listopada. 1960 f . uzu
pełniające zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 21 czerwca. 
1960 r. w sprawie kosztorysów I rozliczeń za roboty budowlano-montażowe wykonywane w drugim 
półroczu 1960 r. • 765 

OBWIESZCZENIA: 

399 - Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dni ił 14 listopada 1960 r. w sprilw!e ogłoszeni ił ustanowio-
nych przez Polski Komitet Normal.izacyjny norm państwowych 765 

.wO - Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia l grudnia 1960 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy 
zagranicznych 77\ 

393 
ZARZĄDZENIE PRZEWODNI<;:ZĄCEGO KOMITETU BUDOWNICTWA, URBANISTYKI I ARCHITEKTURY 

z dnia 15 listopada 1960 r. 

uzupełniające zarządzenIe Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 21 czerwca 1960 r. 
I i W sprawie kosztorysów l rozliczeń za roboty budowlano-montażowe wykonywane w drugim półroczu 19fiO r. 

Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 6 lit. c), e) rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 1960 r. w sprawie szcze
gółowego zakresu działania Komitetu Budownic twa, Urbani
styk i i Architektury (Dz. U. N r 38, poz. 225) w związku 

z trudnościami powstałymi przy zlecaniu i opracowywaniu 
kosztorysów dodatkowych do kosztorysów opracowanych we
dług zasad i cen obowiązującYC;h przed dniem l lipca 1960 r. -

prac przez własnych pracowników w te rminach um ·~

żliwiających bieżące fakturowan ie wykonanych ro
bót - mogą zlecić opracowanie kosztorysów do
datkowych pracownikom za,trudnionym w urzędac h, 

instytucjach i przeds i ębiorstwach gospodarki usp:)
łecznionej po 'cenach ustaionych zgodnie z przep i
sami ust. 2. 

zalządza się, co następuje: . 
§ 1. W § 8 zarządzenia Ministra Budownictwa i Przemy

sIu !\·1ateriałów Budowl~nych z dn ia 21 czerwca 1960 r. w 
spraw ie kosztorysów i rozliczeń za roboty budowlano-mon
tażowe wykonywane w drugim półroczu 1960 r. (Monitor 
Polski Nr 59, poz. 281) dodaje się ust .. 4 i 5 w następującym 
brzm ieniu: 

,,4. Inwestorzy, którym wykonawcy robót odmówili przy
j ęcia z l eceń na opracowanie kosztorysów dodatko
wych, . OIaz wykonawcy ró bó t, którzy przyjęli tak ie 
zlecenia, ale n ie mają możliwości wykonania tych 

5. Inwestorzy i wykonawcy, o których mowa w ust. 4, 
mogą zlecać opracowanie kosztorysów dodatkowych 
pracownikom własnyc h jednostek, nadrzędnych, je
żeli na to wyrażą zgodę kierownicy tych jedne> 
stek". 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszen i a ; 
z mocą obowiązującą od dn ia 15 listopada 1960 r. do dnid 
31 grudnia 1960 r·. 

Przewodniczący Komitetu Bu downictwa, Urban-i::;tyki 
i Architektury: S. Pielrus iewicz 

399 . 
OBWIESZCZENIE POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO 

z dnia 14 listopada 1960 r. 

w sprawie ogłosżenla ustanowionrch przez Polski Komitet Normalizacyjny norm państwowych. 

Na 'podstawie .art. 13 ust. 1 dekre tu z dnia 4 marca 1953 r. 
o normach i o Polskim Komitec:e Normalizacyjnym (Dz. U. 
Nr 15, poz. (1) w brzmieniu ustalonym przez art. 10 ust. 2 
pkt ~ ustawy z dnia I S listopada 1956 r. (Dz. U. Nr 54, 

poz. 244) Polski Komitet Normalizacyjny poda je do wiado~ 
mości, GO następuje: 

§ 1. 1. Ustanowione zostały następujące normy państwo~ 
we (PN) jako obow i azujące na całym obszarze Pi1ństwa: 

D a t a 

Lp. Numer normy Ty tuł normy 
ustanowienia I od której norma 

normy obow i ązuje 

l 2 - 3 4 I 5 

, 
w zakresie produkcji: 

l 60/B-23011 Kruszy wo żużlowe 27 wrześn i a 1960 r. l kwi etn ia 1961 r. 
Żużel palen iskowy i kruszywo z żuż la 

pale niskowego 
2 60/8-40040 Ceiltra!ne og rzewan ie 27 wrześn i a 1960 r. 1 k wietn ia 196 1 r. 

Rury ż eb row e sla lo'Ne do nagrzew nic 
wodno- i paro;lOwie trznych 



( 

Monitor Polski Nr 33 766 --

Lp. Numer normy Tytuł normy 

Poz. -399 

D a t a 

ustanowienia normy 
od której norma 

obowiązuje 

___ ' _1 ___ 1 ______ ~2 ________ ~--------~-----3~------------~~----~4~----~------~5-·------

3 

4 
5 
6 
1 

8 
9 

10 

11 

12 
13 

14 

15 

16 

11 

18 

19 

20 
21 
22 
23 

24 

25 
26 

21 
~ 

31 

32 

33 

34 

35 
36 

60i B-94052 

60/B-94058 . 
60,C-8 1551 
60/C-88005 
60/C-94135 

60/C-94136 
60/C-94137 
60i C-96145 

60fC-97038 

60/0-94018 
60/E-77003 

60/E-88001 

60/E-90160 

60/F-94035 

60/G-43330 

60/G-14001 

60/G-14005 

60/G-79009 
60/G-79011 
60/G-79012 
60i H-92123 

60/H-92134 

60IH-92844 
60iH-93013 

60IH-93240 

60/H-92833 
'60/ł:l-93836 

60/K-88180 

60/K-91 037 

60JM-35500 

60/M-60202 
, 

601M-62612 

60/M-64970 
60/M-65031 

Okuc ia bu dowlane 
Zaw iasy - narOi.niki 
Zawiasy wahadłowe p rzykręcane 

Emalie olejne wagonowe 
Bezwodnik kwasu ,ftalowego 

'J Wyroby gumowe 
Rękawice elektroizolacyjne trójpalcowe 
- Półbuty e lektroizolacyjne 
- Kalosze el.ek troizolacy jne 
Przetwory naftowe 
Smary CSW do urządzeń walcowniczych 
Produkty węglopochodne 
Benzol silnikowy 
Panele wagon owe 
Elektryczne przyrządy grzejne oporowe. 

Naczynia o pojemności do 10 litrów 

l paźdzjernika 1960 r. 1 lipca 1961 r. 

I października 1960 r. 
29 września 1960 r. 

l października 1960 r. 
29 września 1960 r. 

l lipca 1961 r. 
l kwietnia 1961 r. 
l stycznia 1961 r. 
1 kwietnia 1961 r~ 

29 września 1960 r. 1 kwietn ia 1961 r. 
29 września 1960 r. 1 lutego 1961 r. 

1 października 1960 r . . 1 marca 1961 r. 

l października 1960 r. 

28 wrzeŚn i d 1960 r. 
1pażdziernika 1960 r. 

l stycznia 1961 r. 

l kwietnia 1961 r. 
l kwietnia 1961 r. 

Elektryczne przyrządy rejestrujące . Głów- 27 września 1960 r. l kwietnia 1961 r. 
ne wymiary gabarytowe 

Przewody elek troenergetyczne 
Wymiary i budowa żył miedzianych 

i aluminiowych 
Przetwory papierowe 
Teczki aktowe z klapkami 
Rurociągi sprężoneg o powietrza do 

Pnom8 atn. 
Kmki przelotowe 

l pażdziernika 1.960 r. 

29 września 1960 . r. 

25 sierpnia 1960 r. 

W iercenia obrotow e . . Rury płuczkowe 23 sierpnia 1960 r. 
wewDętrzwe spęczyne i złączki do 
n ich 

Wiertnictwo. Rury oklattzinowe kieli-
chowe 

Butelk a do porteru 0,3 1 
Butelka do napojów gazowanych 
Butelka do win n ie musujących 
Stal węglowa walcowana 
Blachy kotłowe -
Stal konstrukcyjna węglowa I stopowa 

walcowana ' 
Blachy ola przemysłu lotniczego. Wa-

runki techn iczne 
Stopy aluminium. Taśmy 
Stal konstrukcy jna węglowa i stopowa. 

Pręty do budowy sprzętu lotniCzego 
i specjalnych silników spalinowych 
'wysokoprężnych. W arunki techniczne 

Stal węglowa walcowana. Pręty o~rągle 

do wyrobu zespórek i śc i ągów ko
tłowych 

Aluminium. Taśmy 
Stopy niklu. Dru t 

Ol Tabor kolejowy: Resory piórowe. 
Wspólne wymagania i badania 
-- Lokomotywy normalnotorowe. Obrę

cze obrobione do zestawów kołowych 
Elektrownie ·parowe 
Podstawowe w ielkośc i. charakterystyczne 

turbozespołów k onctensacy jny ch 
Uchwyty trójszczękowe z kluczem zęba

tym do wierteł 

Pokrętk i n astawne do gwintowników 
" , i roz,wiertjlków, .. .... . .. 

Klu·cze nastawne rozsuwalne jednostronne 
Klucze hakowe do rur 

23 sierpnia 1960 r. 

28 wrz·eśnia 1960 r. -
28wrześn i a 1960 r. 
28 września 1960 r. 
14 września 1960 r. 

l października 1960 r. 

14 wrześn.ia 1960 r. 
l pażdziern i ka 1960 r. 

27 września 1960 r. 

14 września 1960 r. 
14 września 1960 l. 

l październ i ka 1960 r. 

1 październik a 1960 r. 

l październ i ka 1960 r. 

24 wrześni li 1960 r. 

24 wrzeŚn i a 1960 r. 

24 września 1960 r. 
24 września 1960 I . 

l 6tyczni,a 1961 r. 

1 kwietnia 1961 r. 

l marca 1961 r. _d 

l 5tycznia 1961 re 

1 stycznia 1961 r. 

l kwietnia 1961 r. 
l kwietnia 1961 r. 
l kwietnia 1961 r. 
l lipca 1961 r . 

l kwietnia 1961 r, 

1 maja 1961 r. 
l kWietnia 1961 r. 

1 kwietnia '196t r. 

1 maja 1961 r . 
l stycznia 196 1 r. 
1 marca 1961 r. 

l stycznia 1961 r. 

l lipca 1961 r .. 

l maja 1961 r. 

1 maja 1961 r. 

l maja 1961 r. 
1 maja 196 1 r. 



'. 

Moa iŁor Polski Nr 88 

" \ Lp. 

l 

31 

3S 
39 

40 

41 
42 
43 

-
44 

45-

46 
47 
48 
49 
50 

51 

52 
53 ' 

54 

'55 

56 
51 
58 
59 
60 
6l 
62 
63 
61 

65 
66 

61 
68 
6!} 

li-' 
11 

12 

Numer normy 

2 

60/M-19001 

60/M-19266 
60/P-04601 

60/P-9601 6 

60/P-9620t 
60/P-96202 
60/S-76060 

60/S-96503 

60/T-802DO 

60/T-82110 
60iT-8211! 
60/T-82134 
601T-82138 
601T -82139 ' 

60/W-8210l 

60/W-S21 03 
60/W-B2104 

60/W-S210S 

60/W-B3033 

60{W -83034 
60/W-83035 
60/W -83036 
60/W -83037 
60/W -83038 . 
6G/W-B3039 
60/W-83041 
60/W-83042 
60/W -89 180 

60JW-B9182 
60iW-891 Bt 

60/A-7909a 
60/P-22220 
60/P-6350"l 

60/P-63501 
6O/P~B2021 

60/B-H429 

- 767 -

Tytuł normy 

3 

') Opakowania metalowe 
Puszki i zamknięcia do konserw 

_ Warunki techniczne 
-- Kanistry 
Użytkowanie wyrobów włókienniczych. 

Wytyczne czyszczenia chemic!:nego 
') Wytwory papiernicze 

Papier owijkowy papierosowy 
-- Bibułka papierosowa 
-- Papier ustnikowy 
Wyposażen i e elektryczne po jazdów me

chanicznych 
Cewki zapłonowe silników 4 i 6-cylin-

drowych 
Główne wymiary 
Drogi samoch<ldowe 
Nawierzchnie bitumiczne 
Płytki l asfaltu lanego 

') Urządzenia t eletechniczne ' 
Dzwonki prądu stałego POdCZil s"UJ\" e 
-- Przełączniki wciskowe 
-- Przełączniki przechylne 
-- Wskaźniki szczelinowe 
-- Łączówki zaciskowo-lutow niC'le 
-- Łączówki lutownicze płas kie jedno-

stronne 
Sworznie gwintowane ze łbem czworo

_ kątnym i czopem 
Sworznie gwin towane ze łbem uchowym 
Sworznie gwintowane ze łbem soczew

kowym . ' 
Sworznie gwintowane ze ' ł bem czo/0 ro

kątnym 

'l Sciągacze śrubowe okrętowe 
Wspólne wymagania i badania 
-- Nakręt"ki napinające rurowe 
- Nakrętki napi nające otwarte 
- Uchwyty widełkowe 
-- Uchwy ty oczkowe 
- Uchwyty ucho we 
-- Uchwyty hakowe 
-- Na~ładki zabezpieczające u chowe 
-- Nakładki zabezpieczaj ące odg inana 
Szakle okrętowe 
Wspólne wymagania t badania 
Szakle okrągłe okrętowe 
Szakle podłużne okrętowa 

w zakresie produkcjI , obrotu: 

Piwo ' 
Skóry go~owe . Skóry, techniczne 

') Maszyny włókiennicze 
Sruby do pokrywek 
-- Łańcuchy do pokrywek 
T kaniny techniczne baweliliana 
Tkaniny filtra cyjna wiskozowa 

w zakresie projektowania i produkcji: 

P Ol, 399 

D d t a 

ustanowienia ,normy 
1 

od której norma 
obO Wi ązuje 

----------.---------
4 5 

29 wrześn i a 1960 r. l lipca 1961 r. 

29 wrześn i a 1960 r. t styczn ia \ '002 
30 wrze5nia 1960 r. l lipca 1961 r. 

29 wrześn i a 1960 r. l kwie tn ia 1961 

29 wrześn i a 1960 r. ł kwietn ia 1%1 
29 wrześn ia 1960 r. l k wietnia 1961 

1 paźdz iern i ka 1960 r. l marca 1961 r.. 

27 września 1960 r. l k wietni a 1961 

l październ i ka 1950 L , l : czerwca \961 

I paźdz iern i ka I l 19,61 1960 [" czerwca 
l paźdz iernika ' 1950 ~. I l czerwca 1961 
1 pa źdz lern ' ka 1960 r,1 1 czerwca 1961 
I. paźdz iem ; k ,-l 1960 r. t s tycznia 1961 
l październ ; ka 1960 r. 1 stycznia 1961 

l październ i k .i 1960 L lipca 1961 r. 

l października 1960 r. lipca 1961 r. 
l p aźdz le~n i ka 1960 'r. lipCl ; !}61 r. 

l październi ka 1960 r, lipca. 1961 r. 

I paźdz i ern i ka 1950 r. lipca 196-1 ,r. 

l paźdz i ern ik a 1960 r. lipca 1961 r. 
l paźdz ie rn i ka 1960 r. lipc a 1961 r. 
l pażdzlern i ka 1950 r. lipca 1961 c. 
l paźdz iern i ic.a 1960 r. l lipca 1961 r. 
l październ i ka 1960 r. . l li pca 1961 r. 
l paźdz i ernika 1960 r. l lipca 1961 r. 
l paźdz i ern i ka 1960 r. l . lipca 1961 r. 
1 p'łżdz i e rn i ka 1960 r. l lipca 1961 f. 

l paźd'liemika 1960 f- i lipca 1961 r. 

I paźdz ~erni ka 1960 r. 1 lipca 1961 c. 
1 paźdz i ern i ka 1960 r . ,l lipca 1961 r. 

7 październ i ka 1960 f- stycznia 1961 
30 wrześni}! 1960 r. lipca 1961 r. 
·16 wrześn ia 1960 r. stycznia 1961 

16 września 196G- r. ' I stycznia 196(, 
16 w lześn la 1960 r. l s tyczlł ia 1961 

r. 

r. 

r. 
r. 

r. 

r. 

r. 
f. 

r. 
r. 
r. 

c. 

c. 

ł'. 

r. 

Centralne ogrzewanie , Kotły wodne prze- '1.1 września 1950 r. 
pływowe typu La Mont - WlM 

l k. wietnia 1961 r. 

Wydajności i ciśnienia 

/ 

/ 

~ 

, .; 



-MonItor Polski Nr 88 

60IM-0077J. 

./' 76 60/E-04500 

60/H-85021 

83 60/A-74001 

84 60/A-74007 
B5 60/A-74014 
86 60/A-74015 
81 60/A-86231 

88 . 60/B-06730 

, 

89 60/C-04404 

90 60/C-89090 

91 60/C-89091 

92 60/P-04758 

93 60/R-22002 

94 60/M-69772 

768 

Tytuł normy 

3 

w zakresie projektowania: 

Obciążenia w obliczeniach statycznych. 
I 

_ Obciążenia stałe i użytkowe 
Elektroenergetyczne linie napowietrzne. 

Drewniane konstrukcje wsporcze. 
Obliczenia statyczne i projektowanie 

w zakresie projektowania l konstrukcji: 

Poz. 399 

, 
D a t ·a 

I 
od której norma 

ustanowie

4

nia normy I----~ _____ _ o owiązuje 

5 

28wrześn i a 1960 r. l lipca 1961 r. 

1 paździarn ika 1960 r. 31 marEa 1961 r. 

Spawanie. . Klasyfikacja- jaKości złącz s.pa- l paitlziernika 1960 r. t sty cznia 1%2- r. ' . 
wanych na pod.stawie radiogramÓw 

w zakresie wykonawstwa: 

Osprzęt sieci elektrycznych 
Ochronne powloki cynkowe 

w zakresie oznaczeń klasyfikacyjnych: 

Stal narzędziowa stopowa do pracy na 
gorąco. Klasyfikacja 

w zakresie oznaczania l używania 

pojęć i symboli: 

Spawanie. Wady złącz spawanych oce
n iane na podstawie radiogramów. 
Oznaczen ia 

Znaki i znakowanie opakowań transpor
towych 

Opony pojazdów mechanicznych 
Nazwy części i określen i a podstawowych 

wymiarów 

w zakresie wykonania I odbioru: 

-} Drogi samochodowe. Nawierzchnie tłucz
n iowe 

- Nawierzchnie z plytek z asfaltu la
nego 

w zaluesie metofi badań: 

·l Przetwory zbozowe 
Pobie ranie próbek. 
- O znaczan ie kwasowości 

- Oznaczanie popiołu 
~ Oznaczanie stopnia rozdrobnien ia 
Przetwory mleczarskie 
Sery podpuszczkowe i twarogowe. Pobie

ranie próbek do badań chemicznych 
Kruszywo żużlowe. Zużel · paleni skowy 

i kruszywo z żużla paleniskowego 
Badania techniczne 
P.igmenty do garbarskich farb kryjących. 

Metody badał} 
'l Fol ie z tworzyw sztuczn'ych 

Ozna(:zan:e grubości 

- Oznaczanie wytrzymałości Da roz-
dzieranie -

Kontrola j a kości surowców włókienni
czych. \rVłókna sztuczne cięte 

Włosi e preparowane 
Pobieranie próbek i metody badań 

w zaKresie badań odbiorczych: 

Spawanie. Określanie wad złącz spawa
ny,ch na podstawie radiogramów 

1 października 1960 r. 1 kwietnia 1961 T, 

4 października 1950 r. l kwietnia 1961 T. 

1 pażdziernika 1960 r. . 1 czerwca 1961 T • . 

26 czerwca 1960 r. 1 marca 1961 r. 

1 października 1960r. 1 marca 1961 r. 

" 
27 wrześn i a . 1950 r. 1 kwietnia 19tH r. 

27 września 1960 r. 1 kwietnia 1961 r. 

3() wrześn i a 1960 T. 1 stycznia 196\ T. 

29 września 1960 r. l stycznia 1961 r. 
30 wrześn i a 1960 r. l stycznia 19t1l r. 
29 wrześn i a 1960 r. l stycznia 1961 r. 
29 wrześn i a 1960 r. 1 stycznia 1951 r. 

27 wrześn i a 1960 r. l kwietnia 1951 J. 

29 września 1960 r. l kwietnia 1961 r. 

29 wrześn i a 1960 r. 1 kw ie tnia 1961 t. 

29 września 1960 r. 1 kwietnia 1961 r. 

30 wrześn i a 1960 r. - l kwietnia 1961 r. 

30 wrześn i a 1960 r. 1 kw ie tnia 1961 r. , 

1 października 19601. 1 l stycznia 1962 r. 



\ 

.Monitor Polski Nr Sb . , 769 PuZ. ; 399 
.----------------------------~--------------~----------------------------------------------

2, Norma wym ieniona w ust. 1 lp. 74 w części dotyczącej rozdziałów 2 i 3 ordZ 4 usi. l jest normą państwową (PN) 
obowiązującą, a w pozostałej części -- zalecaną. 

, 

< ~ . 

§ 2. Ustanowio11e zostały następujące normy państwowe (PN) jako zalecane na całym obszarze Państwa: 

I 

D a t a 

Lp. Numer nonny Tytuł normy 
ustanowienia normy 

I 
od której norma 

jest zalecana 

I 2 3 4 I 5 

l 60/H-04371 Próba udarności stali w n iskich temp e- l października 1960 r. 1 kwietnia 1961 r. 
raturach 

2 60/H-04509 Próba przełomu niebieskiego 1 października 1960 r. l lipca 1961 r. 
3 60/M-66002 Obróbka plastyczna 17 września 1960r. l września 1961 r. 

Tłoczenie. Nazwy i okreslen ia 
( .- , . 

§ 3. Wprowadzone zostały zmiany w . na.stępuj.ącyeh norm ach państwowych (PN):") 

. Lp. Numer normy 

l 2 
-

l 59iA-7410l 

2 . 59/A·74103 

3 59/A-74l05 

4 53iF·06002 . . 

5 59/F-06003 

fi 54iH-92125 

1 56."H-93223 

8 58/M·6060l 

-9 58/M-60602 

10 58/M-6060: 

11 58/M·6060i 

12 tiO/R· 74452 

13 60/R-74456 

/ 

Tytuł normy 

3 

') Pieczywo. Chleb żytni 

Chleb pszenno-żytni 

Piecz'ywo pszenne 

Meble drewniane mieszkaniowe -- ' skrzy-
n iowe 

\Varunki -techniczne 
Meble drewniane, .mieszkaniowe, szkie

letowe 
\Vilwnki techniczne. 

I Slal wf:glowa walcowana. 
Blacha stalowa ocynkowana 

-- 'Walcówka .i pręty płaskie do wyro" 
bu nakrętek surowych 

. Kly tokarskie 60.° ze stożk iem Morse'a 

Kły tokarskie 60.° ze sloi.k iem Morse'a ' 
i z plaskami do klucza 

Kły tokilTskie 60.° ze stożk iem Morse'a 
i z nakrętką 

Kly tokarskie 6Gn ze slożkiem Morse'a 
i ze ścięciem 

') Rośliny okopowe. Pobier an ie p.óbek 
ziemniaków 

-- Oznaczanie jakości ziemniaków 

Data rozporządzenia 
PIZewodniczqcego' Pan· 
stwowej Komi5ji- Plano· Data ustimowienia 
.wania Gospodarczego w 
sprawie zat\vierdzenia zmian 
normy lub dala USli\DO· 

wienia normy 

4 

31 9rudnia 1959 r: f Mo
nitor Polski z 1960 r. 

Nr 49, poz. 235) 
.31 'gmdnia 1959 r. (Mo· 
nitor Polski z 1960' r. 

Nr 49, poz. 235) 
31 grudnia ,1959 r; (Mo' 
nitar Polski z 1960 L 

Nr 49, poz. 235) 
30 grudnia 1959r. (Mo
nitor Polski z 1960. r. 

Nr 32, poz. 161) 

5 

7listopada.J960 r.' 

; 7 listopada 1960. i. ' 

.1 listopada 1960. r. 

25paidziernika -1960. r. 

30grndnia 1959 r. (Mo- ,25, października. l~O r, 
nitor Polski z 1960. 1. 

Nr 27, po:&. 130.) 
15 czerW€iI 1954 r~ 

(Dz. U. Nr 30, 
poz. 118) 

3listopilda, 1960. r. IQ lipca 1956 r. 
(Dz. U. Nr 33, 

poz. 154) 
. 23·gFudnia 1958 t. (Mo-. 29paźd)ern i ka' W60-r . 

nitor Polski z 1959 r. \ 
Nr 18, poz. 81\ 

23:gmdnia 1958 L (Mo
nitor Polski z 1959 r. 

Nr lR . . poz. 81) 

'. 
29 paźdz iemrka 1960 r. 

23 gmdnia 1958 r.(Mo- 29 'p-aźdz4erni ka 1960 r. 
nitor Polski · z 1959 r. 

Nr 18, poz. 81) 
23 grudn ia 1958 r. IMo-29paździ ern ik a 1960. r. 
nitor Polski z 1959 r. 

Nr 18, poz. 81) 
l lipca 1960. r. 
(Mon itor Polski 
Nr 62, 'poz. 30.0) 
l . lipca 1960. r. 
(Monitor Polski 
Nr 62, poz. 300.) 

7 listopada 1960. r. j.! 

7 listopada 1960. r. 

§ 4. 1. Norma wymien iona w § 1 ust. l lp . 
. następujące normy: 

zastępu j e 2) PN·57/B-23Dl1 o.Kruszywo do betonów z żui.la palenisko· 
wego surowego 

1) PN-57/B·23010 "Żużel paleniskowy surowy", -- ustanowione jako obowiązując e przez Polski Kom itet Nor· 



. "
'I". Monitor PolskI Nr 88 ---::; t70 -::::- . Poz. 39,9 

----------.----~----------------------------- .-----------~--------------------~~~~ 

malizacyjny d~la 16 października 1951 r. (Monitor PolskI 
Nr 91, poz. 569). 

2. Normy wymienione w ł l usl l lp. 13, 45 l 13 zastq
pujl\ następujące normy: 

1) PN-55/E-11003 "Elektryczne przyrządy grzejne oporowe. 
Naczynia elektryczne o pojemności ni. 
przekracującej 10 litrów", 

2) PN-55ff-80200 "Dzwonek prądu stałego podczaszowy dwu
cewkowy'~ , 

3) PN-55/B-02009 "Obciążenia w obliczeniach statycznych. 
Obciążenia stałe I użytkowe" 

- zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem Przewod
nic2:-ącego Państwowej Komisji" Planowania Gospodarczego 
z dnia 10 lipca 1956 r. w Iprawie zatwierdzenia norm pań
stwowych (Dz. U. Nr 33, poz. 154): 

3. Normy wymienion. w ł 1 Ull 1 lp. 20 l 22 z,.o;lępuj, 
następujące normy: 

l) PNfG-79009 "Butelka do· porteru", 
2) PN/G~79012 "Butelka do win nie musuJl\cych" 

- zdtwierdzone jako obowiązujl\ce rozporządzenIem Prze-
. wodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarcze

go z '<lnia 12 listopada 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm 
państwowycn ustalonych pruz Polski Komitet Normaliucyj-
ny (Dz. U. Nr 54, poz. 210). . 

4. Norma wymieniona w § i ust. 1 lp. 23 zastępuje normę 
PN/H-92123 .. Blachy kotłowe", uznaną za obowiązującą roz
porządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Plano
wania Gospodarczego z dnia 30 czerwca 1952 r. w sprawie 
uziumla za obowiązującą I;lormy Polskiego Komitetu Normali
zacyjnego dotyczącej blachy kotłowej (Dz. U. Nr 31, poz. 206). 

5. No'rmy wymienione w § l ust. 1 lp. 25, 21, 28, 83, 84, 
85 I 86 zas tępują następujące normy: 

l) .PN-53/H-92844 "Stopy aluminium. Taśmy", 
2) PN-55/H-93240 "Stal węglowa walcowana. Pręty okrągła 

do wyrobu zespórek i ściągów kotło
wych", 

3) PN-53fH-92833 ,.Aluminium. Taśmy", ' 
4) PN-55/ A-74001°) "Przetwory zbożowe. Pobtenmie próbek", 
5) PN-55/A-74001 II - Oznaczanie kwasowości", 
6) PN-55/A-74014 " - Oznaczaniepop iolu" , 
7) P;-.r-55/A-74015 11- Oznaczanie granulacji" 

- zatwierdzone jako . obowiązujące rozpo rządzeniem Przewod,. 
niczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego 
z dn ia 10 maja 1956 r. w sp.rawie zatwierdzenia norm pań-
stwowych (Dz. U. Nr 15, poz. 85). / 

6. Norma wymieniona w ł l ust. l lp. 31 zastępuje norm~ 
PN·58/K-91031 "Tabor kolejowy. Lokomotywy normalnotoro
.we. Obręcze obrobione do zestawów kołowy'ch", ustanowioną 

przez Pol.ski Komitet Normalizacyjny dn ia 9 czerwca 1958 r. 
Jako obowiązującą (Monitor Polski Nr 67, poz. 395). . 

1. Norma wymieniona w § l u~t. l lp. 32 zastępuje normę 
PN-541M-35500 .. Turbiny parowe stałe kondensacyjne do na
pędu prądnic. Podst~wowe wymagania i wielkości charakte
rystyczne", zatwierdzoną jako zalecaną rozporządzeniem 
Pn:ewodnlczącego . Państwowej Komisj i Planowani iI Gospodar
czego % dnia 21 czerwca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm 
państwowych ustalonych przez Polsk i Komitet Normalizacyj
ny, dotyczących wyrObów metalowych (Dz. U. Nr 28. poz. 165). 

8 . Norma wymieniona w ł l ust. 1 lp . 33 zastępuje - na
IItępuj-ące normy: 

l ł PN/M·60202 .,Uchwyty trójszczękowe do wierteł'~, uznaną 
za obowiązującą rozporządzeniem P :zewodniczącego Pań~ 
stwawej Komisji Planowania Gospodarczf:'go z dnia 
'16 kwietnia 1952 r. w sprawie uznan ia no rm ustalonych 
przez PGI~ki Kom itet Normalizacyjny za obowiązuj ące 

oraz częściowej zmiany rozporządzenia z dnia 26 lutego 
19.51 r. w spraw ie uznania norm ustalonych przez Polsk! 
Komitet Normalizacyjny za obowiązujące (Dz. U. Nr 21, 
poz. 13611 

2) PN/M-65044 "Klucze do uchwytów trójszczękowych do 
wierteł", uznaną za obowiązującą rozporządzeniem Prze
wodniczącego Pań'stwowej Kom isji Planowania Gospodar
czego z dni<t 24 wrze$nia 1951 r. w sprawie uznania za 
obowiązujące norm ustalonych przez Polski Komitet ~or-
malizacyjny (Dz. U. Nr 53, poz. 372). . 

9. Norma wymieniona w § 1 ust. l lp. 34 zastępuje normą
PN/M-62612 "Pokrętk i nastawne do gwintowników i rozwier
taków", uznaną za obowiązującą rozporządzeniem Przewodni
czącego Państwowej Komisji Planow1'nia Gospodarczego 
z dni d 16 kwietnia 1952 r. w sprawie uznania norm ustalo'
nych p rzez Polski Kom itet Normalizacyjny za obowiązująca 

on,z częściowej zmiany rozporządzenia z dnia 26 lutego 
1951 r. w sprawie uznania norm ustalonych p rzez Polski Ko
mitet Normalizącyjny za obowiązujące (Dz. U. Nr 21, poz. 136) 

10. Norma wymieniona w § l ust. 1 lp. 36 zastępuje normą 
PN/M-65031 "Klucze hakowe do 'rur", uznaną za obowiązu
jącą rozporządzen iem Przewodniczącego Państwow ej Komisji 
Planowania Gospodarczego z dnia 24 września 1951 r. w spra
wieuzriania za obowiązujące norm ' ustalonyc" przez Pelsld 
Komitet Normalizacyjny (Dz. U. Nr 53, poz. 372). 

11. Norma wymieniona w § l ust. 1 lp. 37 za~tępuje normę 
PN-57/M-79001 "Puszki i zamknięcia z blachy do konserw. 
Warunki tecnniczne", ustanowioną jako obowią7.Ującą przez 
Polski Komitet Normalizacyjny dnia 18 lipca 1957 r. (Monitor 
Polski Nr 74, i>oz, 454). 

12. Norma wymieniona w § l ust. l lp . 61 zastępuje nastę
pujące normy: 

1l PN-55/A-19091 "Piwo jasne lekkie", 
2) PN-55/A-79092 "Piwo słodowe" 

- za twierdznne jako obowiązujące rozporządzeniem Przewod..., 
niezącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego 
z dn ia 12 cze rwca 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm pań
stwowych (Dz. U. Nr 31, poz. 145), 

3) PN-57/A-79094 .. Piwo jasne pełne", 
41 PN-57/A-79095 "Piwo porter", 
5) PN-51/ A-79096 "Klasyfikacja piwa" 

- ustanow ione: dw ie pierwsze jako obowiązujące, a ostatnia 
jako zalecana przez Polski Komitet NormaJizacy jny dnia 
9 grudnia 1951 r. (Monitor Polski z 1958 r. Nr 13, poz. 83). 

13. Norma wym ieniona w § I ust. 1 lp. 71 zastępuje normę . 
PN/H-85021 "Sta! narzędziowa do pracy na gorąco. Klasyfi
kacja", uznaną za obowiązującą rozporządzeniem Przewodni
czącego Państwowej Komisji. Planowania GosPQdarczego 
z dnia 24 września 1952 r . w spraw ie uznania za obowiązu
jące no rm ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny 
(Dz. U. Nr 41, poz. 286). 

14. Norma wymieniona w § 1 ust. l lp. 18 zastępuje normą 
PN-57/M-69771 "Spawanie. Wady złącz spawanych oceniane 
na podsta .wie rad iogramów. Oznaczenia", ustanowioną jako 
obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 
30 grudni ci 1951 r . (Monitor Polski z 1958 r. Nr 13. poz. 8J}. 

15. Norma wym ieniona w § 1 ust. l lp. 88 zastępuje nonną, 
PN·57/ B-06730 "Żużel paleniskowy surowy oraz kruszywo. 
z żużla . pa'leniskowego surowego. BadaRi·a techniczne", ust~ 
nowioną jako obowiązującą przez ·Pohki Komitet Normaliza
cyjny dn ia 16 października 1951 r . (Monitor Polski Nr HH( 
poz. 592). 

Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego: 
w z-. Z. taczkiewicz 

0' Pelay ty tul normy; kreska prletł tVlulem tej s~mei serii !1orm 7i1sf ępuje pIerw>?:" czę<\ ć pelnego tylullł. 
.Oj Treić tmian ogłoszono w "Biule l ynie Poiskiego Komitetu N(Jr!IlalizdCy jnegu" Nr 12 I: 1960 c. 
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