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OBWIESZCZENiE POLSKIEGO KOMITETU NORMAUZACY JNEGO 

z dnia 28 stycznia 1961 r. 

w sprawie ogłoszenia ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny norm państwowych. 

Na pedstaw:t~ art. 13, ust. 1 dekretu ,z dnia' 4 marca 1953 r. 
, 'o ' norma:ch",i G Polskim,' KOlllitecie Normalizacyjnym (Oz U. 

15 lis topada 1956, r. (Dz. U, Nr 54,"·poz: 244)' Polski Komite t -
Normalizacy jny podaje do wiadomości, co następuje : . 

Nr 15, poz. 61) w brzmieniu art. 10 ust. 2' pkt 2 ustawy z dn ia § . I . Us ta nowione zostaly następujące normy państwowe 
(PN)' jako obowia'lllidce Gil calv n1 obsz-1rze PJństwa' 

Lp. 

1 

l 
2 

3 
4 
5 

6 

II 
12 

13 
14 
15 
16 

11 
18 
19 
20 
2L 

22 

23 

24 

25 
26 

27 

Numer normy 

2 

M/B-22l20 
'60/C-80576 

60/C-81552 

60/C-89253 
60;C-94 101 

6o;C-9·H05 

60/C-941 39 
W /C-96105 
60!C-970~O 

60/D-54215 

6OfD-::i423 L 

60/D-542.il . 

60/D-56tlL 
W /D-7%I5 
M / 0 . 79621 
6ll/D.79ó3 , 

6:}/D-7%31 
6fl/D-9100:' 

óll/D·9501:! 
6tl/ D-9JOM 
6OfE-02H4 

6ajE-02lL5 

6O/E-IllO() 

M /E-29150 

(j!) ! r.-291~ L 
60/E·69{) l!). 

60/1'.:-81103 

61/1'·92S0 l 
6(i/ I"-92!J02 
6fl/F-94,Cól 

6WG-56305 

/ 

D :t t a 

Tytuł normy 
Hsta~lowi~ lłi:.l nOFffiy . 

od kt;f"ej rt(jot-ma 

ohowiązuj e 

3 

tli talrresip produkcji: 

Płyty pilJniowe z drewna 
Odczynniki, Bezwodni!. k .... asu oct3wego 

E malie ol~jlle wagonowe UO sblifowaui'i 
Tłoczywa t ermout\\'ardzalne. Tloczywo U-:-C 

*) \Vyroby gumowe. Ochrltui<lcze do dętek samocho
duwych 20 i 22" 
- Dętki do opon samochodów ciężarowych 20 

l 22" 
- \Vrżc pueumatyczne do 8 atu 

Przetwory na ftowe. Olej w:l'I:elinowy (ol~j biały) 

Produk ty organiczne. Fenol 
Piły do drewna dwuchwytowe 
Piły poprzeczne 

.I'ily do ore\vna, Brzeszczoty do pił ramowych 

Piły do drewna j ednoebwytowe 
Brzcsz~z{lty d,} pil kablą !~owycb. 

Ol,..abiarki do drewna. Traki pionowe. Wielkośc i 

Skrzynki 7.broj oue z forni ru do eksportu jaj 
S;,;rzy Ilki i kOlłir,lc ty skrzynkowe do draż(!ży 

Skr7.ynka i kOllll'bt skrzYllkowy uo ek'portu 

wętlłi'ł 

Skrzynk" zhrojona z forni ru Jo eksporttl owoców 
Tarci ca pod łogowa 

Drewno n:1 prow<ldniki szybowe 

Drewno zapałczan.e 

') Masz y" y elektryczne. Prądnice galwanizacyjne. 
ZnalLliono\Ve na(li~cia i prądy 

4. 

~9 grudnia 1960 f. 

19 grud"ia 1950 r. 
13 grndnia 1% 0 r. 
30 lis topada 11)(i() r. 

29 grudni:! 1960 f. 

29 grudnia 1960 r. 

29 grUllni 'l 1960 c. 
l') grud.ria 1%0 c. 
7 gmdllia 1960 r . . 

30 grudni:t 1960 r. 

30' grudnia 19M f. 

30 grudnia 1960 c. 

13 grudlłia 1960 r. 
16 grudni:t 19M' f . 

9 g m d!lia 1960 r. 
8 grudnia 19M r. 

16 gl'ud"i:t 196:> r. 
9 grLd ,ia 1%0 r. 

29 gruduia 1960 r. 
20 grudnia 1960 r. 

29 grudnia 1960 r. 

- Prąuuice synchroniczne j Anofttzowe o czę- 29 grmlni,. 1960 r. 
stotliwości od 1200 do 9600 li", 
Dalie znamionowe 

Pręty miedziane o przekroju trapezowym d" wy- 3l grudnia 1960 r. 

r olm wycinkó w' komutatorów maszyu elek-
trycznych 

*) Euo <..it elektrotechniczny 
Płyty 

- Pr~ty okrągłe 

'W yroby ' z węgli -tlSz!achetnionych. ' EI ~ktrody 

i zląc'la grafiLy?owane 

29 grudnia 1960 r. 

29 grudnia 1960 ' c. 

30 grudnia 1960 r. 

TraHsl"orm'\tory tr,.jfazowe ol"jowe o mocy od 20 31 gruduirt 1960 r. 
do ;ll 500' k y A. n napiI,'Cia nie [lfzekraczaj 'lce 
IlU kV 

K ola j ezdne . Glówne wymiary 
*) Fo.-nmlarze, Formllty 

- ninukicty kor{"~pondencyjne 
Przybory hil,rowe, Poduszki d() datowników 
MIGtki p()wictrznc góruicze 
Cruty 

16 grudnia 1960 r. 
17 grud.lłia 1960 r. 
29 grudnia 1960 r. 

, 30 l istopada 1960 r. 

1 sicr pn i!\ 196 L t. 
l cz~rwca 1961 r. 
l lipca 1961 r . 

l czerwca 196L r. 
l czerwca [96 l f . 

1 października 1'961 r. 

l październi ka 196 l r . 
1 kWIetnia 1961 f. 

l kwiet nia 1961 r. 
l czerwca 1961 r. 

1 czcrwea 196L r. 
L czerwca 1961 c. 

I maja 196L "f . 

1 Ii i,ca 196L c. 
l lipca 196L r. 

l lipca 1961 r. 

l lipca 196L c. 
l czerwca 196 l r . 
1 października 196 L r. 
1 paździeri,ika 19G I f. 

l listol,ada 196 t r. 

l grudnia 1961 r. 

1 sicf[l\Iia 1961 r. 

l czerwca 196 L "f. 

1 czerwca 1961 r. 
1 czerwca 196 L r. 

l grudnia 196L r. 

IIil,ca 196L r. 
1 li[lCa 196 L r. 
1 lipca 196L r. 

11 :czerwca 1961 r. 
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D a t:1 

Lp. Numer normy Tytuł nnrmy 

I 
od której nornla 

ust:UMI'W ~łl;ia u()rmy 
obowiązuje 

I 

I I 1 2 3, 4 5 

32 60jG.57!l ()2 Wiertoietwo, Malo';rednicowe gl"wice plueu,;we , 13 gPII,Illlia 19{iO ~. 1 kwietnia 1961 r. 
/ 

33 6(}jG -790H Zamlwię, ie pałąkowe butelek 28 ł'a:ltlzierni ka 1960 r. 1 Ii.pca 1961 r. 

34 6n jG-79042 Butelka uo mleka dla dzieci 16 grudnia, 1960 r. 1 czerwca 1961 r. 

35 6o-jC-~29@8 S.,I pr~Hlyslo"a ' 19 grll~lnia 1960 r. l lIpca 19M r , , 
36 60jH-543B-ł *) Od-Iewnicz,e fonny ci~nieniowe do mctati. WUldki ' 2IJ grud'nia 1<;6U r. I grudnIa 1961 r. 

wlewowe 

37 60j H-5,1-335 
.. - H o"uzicbcze wlewowe 20 grudnia 1960 r. l grudu.ia, 1961 t. 

33 110 jH-S4386 - Wypychacze ~o crruduia l '!6(1 r. l grudnia 1~6 1 r. '" . 
39 60 jH-54387 - Kalki ustaiaj:!ce 20 grudnia 1%0 l:- I gnlldn ia 1961 f. 

4.0 60 j:ru:-5 ~333, - Tukjki kołka ustalaj ąc~go 2\1 gru unia 1%0 r. l grudnia 1961 r. 

41 6() jIiI-54,389 - Kołki skośne 2\1 gnill n-ia 1,%U r_ ! b't't!ltln.ia 1961 ... 
42 60jH- 5 ł,390 - Tulejki k!llków skośnych 20 grudnia 1960 r. 1 grudnia 1961 t. 

43 60jH-5,~ :~91 - nurki chlodzcn ,a :]0 grudnia 1%0 r. l g,. ,ldnia 1'961 r. 

41 60j1l-54392 - Ucha 20 gmdnia 19(,0 r . 1 grndnia ]961 r. 

4.'i 60jH-54,3 93 - ' Valki zębate 20 gr udnia g l6U r. 1 grudnia l!%l r. 

46 6WH -S-1394 : - ZęDatki 20 grlłrlnia 1960 r . l ~·rl1dnja ]9<\1 r. 

4.7 6()jH -51395 - Dźwignic :W' g'munia 1%') r. 1 grudni a 1961 ,'. 
48 6()ljH -7-4253 " 

, , R\lTY S tll lov"re bez SZlVU prze,~od'owe ki'l łni(,l!zowe ' 2!}' gt'udn.ia 1%0 r. l lipca 1%1 r. 
z obrzeżatni w yw.i j an~ynu,. Wymiiu:y 

4.9 6()!jH-S220 1 Ołów 129 grudnia ~~60 r. 1 ł'inea 1961 r. 
\ ' " j "' ~ " 

50 60jH -82204 Cyna , 2~ g"lj d"i \\ 1% 0 r. l l ipca 196 t r. 

51 6l)łjH-92 14,3 ; Stał węglowa ,\\u1CłH~ana. m.chy diw przemysłu ! !W grudnia .l%f) r. 1 lipca ] ')6 ti r. 

. IJloturyzacy jnrgo 

I 
i Warunl.i, techniczue , 

-52 ,60j U-92R 16 i M'Os i ądz .. Taśmy , l3' grudnia 1960 r. 1 pa~dzicrn ika 1%1 r. , -

I 
53 6O/ H-93015 Pręty stalowe do wyrobu śrub , n"k.r.ętek i L'O:<pó,rek i 20· g1!udnia 1%0 r. l I"pca 1962 r,. 

- , pr"eujących w podwyższonycw temperatU:rach 

54 60 jH-93445 Stal walcowana. K SLtaltownik do zbioruików wy- 29' grudnia 1%0 r. I 1 paźd z i ernika 196 1 r. 
sokoprę~nyeh 

55 &01J-80002 ' *) Mate~~ały i sprzęt ochronny przed promieni6wa- 31 grudnia 1%0 t. l grudnia 19G 1 r. 

niCDl X i gamma, Parawany ochroUlle 

56 60/J-80003 - Katedry och.conne 31 gruunia 1960 r. l grudnia 1961 r. 

57 60jJ-BOOO4 - Rękawice _ OCllrG'llle 31 gruUłlia 19(,() r. , 1 g'lu duja 196 \ r; 

str' 60jJ-80005 - F artuchy ochronne 30 gx:wl'n,a 1%U r. l g rudlli:) 1% 1 r'. 

59 60 j K-80021 *) Nawierzchnia kolejowa 15 grrul'nia 1ljó\j r. 1 czerwca 1%1 r. 
Wkręty kolejowe ze ILem prostok:l tnym 

60 60/K-80022 - Wkręty kolej O-we ze- ILem szetlcloką.tnym 15 grtuln ia 1960 r. l ezerwca 1961 r. 

61 60jK-381 70 Taner k~lejowy , Sprężyny taśmowe stożkowe'. l i3 gDuu.nia. 1960 r. l m-aja 19Gt r. 

i W spólne wymaganja i bad~Ulia; techniczne ' 

62 60jL-95000 Silniki lotn.icze. Walki giętkie do napędu obroto- 7 grndnia 1%0 r. b t?zen'VC,l 1961 r. 

nlleua. Głó ",ne' .... cy.llliaty 

63 60jM-5 3180 *) Warsztatowe ~rodki miernicze 16 gl'mlnia 1%0 r. l czerwca 1%1 r. 

Linialy powierzebuiowe- żeliwne użebrowane 

6\ 60jM-S3181 - Litualy powierzchn.iowe żeliwne trójkątne 16 grudnia 1960 r. l C:UCf \ ... 'ca 1901 r. 

65 60jM-53505 *) Manometry przemysłowe 13: grudn.ia 1960 r. l pa~u zi cflljka 1<;6 1 r. 

~rzęt. RllI'ki syfonoiwe na ciśniewe do 160 atn 

(,fi 60/M-5 3506 - Amortyzatony ciśn.ienia pulsującego do 60 atl), 13 g-cutlnia 1%0 r. l p:'id . ; e.r nik ~l 19&1 r. 

67 60jM:~331l00 Termometry szklane. Termometry do badań }lrZe- 1 29. gl'Udnia 1960 r. 1 lipca 196 1 r. 

tworów naftowych. Wspólne wymagania i ba-
dauia 

68 60jłtf-3 3UOl Termometry do pomiaru temperatury zapłouu me- 29 grudn.ia 1960 r. 1 lipca 1961 r. 
todą Abla-Pensky'ego, 

69 60r~1:-53B02 Termometry ,do pOln;aru temperatury zapłonu me- 29 grudnia 1960 r. l lipca ] 961 r. 
tOGą :IIhreussona ' 

70 60jM-53803 Termometry do pOUlia.u temperatury zapłonu me- : 29 grudnia 1960 r. 1 lipca 1961 r. 

todą Marteusa-PclIsky'ego 

7l 60fM.-5380~ 'Termometr do destylacji llłHmalnej 29 grudnia 1960 r. l lipca 1961 r. 

72 Mjłtf'-53805 ; Termomct:·y do lepko';ciomierza Vogel-Oss.ag.:l 29 gr udnia 1960 r. I lipca 1961 r. 

7:l 60/M-S3306 Termometry do lepkościomierza Englet:a !!9' grudnia 1960 r. 1 lipca 1961 r. 

74 60jNI-53807 Termometry do pomiaru, tcmperat.Ul)' krzepnięcia, 29 g-rudnia 1960 r. l lipca 1961 r. 

m~tn;euia i kry. talizacji metodą. pt:ollówkową I 

75 60jM-S :)G08 Termometr do pomiar u temperatury kn.el'nięcia 29 grudnia 1960 r. 1 lipca 1961 r. 

metoo ' Żuko\\a 29 rudnia 196U r. l li p ca 1961 r. 

--
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Lp. 

l 

16 . 

17 

18 
19 

80 

81 
. 82 
83 

. 85 

86 

87 

88 
81) 

90 
9l-

92 

93 ' 
9~ 

95 · 

96 
97 
-98'-

199 

100 
101 

102 
103 

105 

106 
107 
108 

109 
IlO 

lU 
112 
113 
114 
115 
116 
111 

Numer normy 

2 

60j M-53fl09 

60/ł[- 538-lO 

60/M-53811 
60j~1-53łl12 

6O jM-53813 

60/M-538lł 

60/M-53815 
60/M-5381ó 

60/1.1-53611 

60/U-~30~ 

6OJM-543~1 

601"1·550&3 

60/M-57310 
60/M-57óU 

' 6()!M-5-76ł3 

60/M-60012 

60/M-60554 

60JM-61223 . 

60/M-6ł261 

60/M-626ł3 ' 

6OJM-64.5atl 
60jM-6455ó 
60,'M-65621 
60/M-69222 

60/M-69223 
60/M·69224 

60/M-69225.- . 
6OjM-151II 

60fM-75112 

6O/M-75113 

601M-7511" 
60jM-75115 
60jM-75116 

6OfM-75120 
60jM-75l21 

60jM-75122 
60j M-75130 
60jM-75131 
6ojM-75I:.l2 
60jM-75133 
60/ [\'1-75131 

6J/M-75D5 

Tyluł normy 
ustanowienia normy 

Termometry do pomiaru temperatury kroplenia 29 grudnia 1960 r. 

metodą Ubhclohde'a 

Termometry do pomiaru temperatllry mięknienia 29 grudnia 1960 r. 

asfaltu metodą "Pierścień i Kula" 
Te.rmometry do pomiaru punktu anilinowego 29 grudnia 1960 r. 

Termometry do pomiaru prężności par metodą 29 grudnia 196U r. 
Reida 

Termometr do pomiaru temperatury łamliwotki 

aM'altu 

Termometry do pomiaru ciągl1WOKCi i penetracji 

Termometr do pomiaru odparowalności a. .. faltu 

Termomet.r do pomial'u temperatury zapłonu me-

todą Urenkena 

Termometr do pomiaru odporności olejów na utle

nianie I",etnd" WTI 
.) Przyrządy ' rejestrujące. Ta~my rejestracyjne bez 

perfoca<:ji i perforowane jedllop"lowe zw)'kl~. 

Wymagania. i badania 
- Taśmy rejestracyjne perforowane jednopolowe 

zwykłe z !łi'atk'ł l.roeentową 

.) Narz~<lzia do skrawania metali 

Średnice otworów i zabie~aki frcz&w nasadzanych 

- WytHc~.enia w otworaeh narzędzi na~adzallył:h 

- Frezy do I\wintu metrycznego Ilailadzane 

- Frezy dCl gwintu metrycznego tnpielliowe 

Ovrzyr~ądowanie. Otwory w tarczach zabiera

kowych do mocowania uchwytów sllccjaluych 

Przynll,dy-.j uchwyty. Tuleje redukcyjne do z·łącz 

klinowych ze stoikiem metrycznym i Morse'a 

*) Ol'l':~yl'Zltd(twa .. ie_ Zapadki 
- Wli:ręly doóskowe z ezof.em podto~zonym 

P"kr\"tki stale IŁnlisterto gwiulownik':,w i rozwier-

taków 

Ooc~g.i do gWOŹd7A 
Obcęgi do podkowiaków 

Łopaty ~llicza~te do umiCł' •. 
'") Bude do gaz"w 

Bulle stalowe hez InW Il 

- Gwint stożkowy Wbilwortha 
- Gwinty Whitwortlla o średnicach 21,8 

i 24,3 mm 
- Gwiul Whitwortha o śnd:nicy &0 mm 

*) Armat.ura domowej sieci wodociągowej. Zawór urny

walkowy stojący mosiężny. Zestawi""ie 

- Zawory sko;ue mosiężne 
/ Zestawienie 

29 grudnia 1960 r. 

29 grudnia 1960 r. 
29 grudnia 196(J r . 

29 grudnia 1960, r. 

29 grudllia 1960 r. 

13 grudnia 1960' r • 

13 grudnia 1960 r. 

30' listopada 19M r. -

.10 listnpada 1960 r. 
] 7 grudniu 1960e. 
17 grudnia 1960r. 
17 grndn.ia 1'l6() r. 

30 listopada 1960 r. 

15 gru.l"i .. 1960 r. 
15 grnduia l%ilr. 
30 li8tupal~a 196t1 r. 

B grudnia 1960 r. 
30 listopad,; 1%11 r. 

30 list"J'atlu · 1960 1-. 

30 listó[tada 1960- r. 

30 li~topada 19M r. 
30 li~t0l'adll 19(,0 r. 

. . 
:10 listtlpada' 1960 r. 
2ł! grucln~a 1960 r. 

28 grudnia 1960 r. 

- Zawur ,nosiężny z ruchomą wylewką. Ze- 2& grudnia 1960 r. 
stawienie 

- Bat~rie zmywakowe mosiężne. Zt,-s lawien,e 

- Baterie wannowe mosiężne. Zestawienie 
- BIlteri;' wannowa pi -~cykowa mos.i~żna. Ze-

stawienie 
- Zawory mosieżne. Glo",ico 
- Baterie wannowe mosięine. Natrysk ręczny_ 

Wymiary głbwne 
- Baterie wannQwe mOSlęzne. Natrysk staly 
- Zllw.ir um)'walkowy stojący mosiężny. Korpus 

- Zawory skośne mosi~~nc. Korpusy 

- Zawór mosiężny z cuchom'l wylewką. Korpus 

- Bateria zlUywako,wl;l mosiężna. Korpus 
- Bate1'ie wannowe -mo~iężue_ Kor(lus 

- Bateria waanuWa l,icc)'kowa mosiężna. 
. KO~ )lłS 

28 grudnia 1960 r. 
2a gnu)n ia 19M r. 

za grudnia 1960 r. 

28 gru tIu ia 1960 r. 
2a grudnia 196U r. 

28 grudnia 1960 r. 
28 gwdnia 1960 r . 
28 gl'uduia 1960 r. 
28 grlldtlia ] 960 r. 

28 grllduia l'i6 J r. 

28 gruduil1 1960 r. 
2!l grudnia 1960 r. 

.'07.. 90 

IJ a t a 

od której norma 

obowiązl.je 

!'i _ 

l lipca 1961 r. 

l lipca 1961 r. 

l li[lca 19ó1 r. 
l lipcu 1961 r. 

l lipca· 1961 r. 

1 lipca 19M r. 

l lipca 1961 r. 
l liJlca 196.l.- r. 

l lipc:l 1961 r. 

1 "trcznia 1962 r. 

l stycznia 1962 r. 

l Cf:erwca 1961 ·c. 

l czerwca 1961 r. 

l <'ze.rwea 1961 r . 

l czerwca 1961 r. 

l czerwca 1961 r. 

l C7.erwca 1961 r. 

l czerwca 1961 r. 

1. c·zcrwca 1961 r. 

l .czerwca 1%1 r. 

l czerwca 1961 r. 
l czerwca 196ł r. 
l czerwca 1961 F. 

l czerwca 1961 r. 

l CZNwca 1'961 r. 
l czet'wcą 19tH · r. 

l czerwca 19M · r. 
l gruduia 1961 r. 

l grudnia 1961 r. 

l grudnia 1961 r. 

l grudnia 1961 r. 
1 gnldnia 1961 r. 
l grudnia 1961 r. 

l grudni" 1961 r. 
l gmduia 19 .,1 r. 

l grudnia 1961 r. 
l grudnia 1961r. 
l grudllia 1%1 .r. 

l grudnia 1961 r. 
l grudnia 1961 r. 
l gl"!llhia 19&1 r. 

l gruJ uia 1961 r. 



Mon itor PoJsld Nr 13 258 Poz. 90 

1) a t a 

Lp. Numer nonny Ty tul normy 

I 
od której norma 

ustanowien.ia normy 
obowiązuje 

~ 

l 2 3 4 I S -
118 60fM-7S136 - Zawory mosiężne. Korpusy glowic 28 grudnia 1960 r. i grudnia 1961 r. 

1I9 M /M-75l37 - Zawory mosiężne. Vi,," rzecio na 28 grudliia 1960 r. l grudnia 1961 r. 

]20 60/M-75138 - Zawory n;osiężue . Grzyhki 28 grudnia 1960 r . l grudnia 1961 r . 

]21 60/M-7S139 - Zawo,'y mosi~żue . r szczelki grzybków 28 grudnia 1%0 r. l graduia 1961 r. 

]22 6lljM-75HO - Zawory mo!=iężne 28 grudnia 1960 r. 1 grudnia 1961 r. 

123 6U/M-7"Hl - Z:l'wory mosi~~Il(,. "klad ~zworokątny 28 grudnia 1960 r. l gl"l,dnia 196I ~r. 

] 21 . 6;)(M-75H2 - Za,,,"ory mosi\,żne . l.·chwy t 28 grudnia 1960 r . 1 gmdnia 1961 r. 

] 25 60fM-751H - Za\\<-ory IDu sieżnr. \Vylcwki ruchome 28 
-

grudnia 1960 r:- l grud.,ia 1961 r. 

126 6(,/M-'i5145 - B!łtcrj(~ \',:anllowe Ulo,iężne . Sitko natry sKu 28 grudnia 1960 r. 1 gnldnia 1961 r. 
~ .. 

stałego .. 
] :!7 60{M-751~2 - Zlączka mo~iężne do wll1t~wania 28 grudnia 1960 r. l grndnia 1961 r_ 

123 6:lfM-75153 " - Nakr~tha koŁni erzOwa znalowa 23 grudnia 1960 r. l grudnia 1961 r . 

129 6P/M-751H 1 - Nakrętka kapturowa mosiężna 28 grudnia 1960 r. l grudnia 1961 r. 

130 6~l/M-75157 - l,;ijzczclki i podkJ.uJki fihrowe okrągle 28 grudnia 1960 r. l gru,duia ]961 r. 

131 6'JjM-79220 OpaKowania metalowe. Pnszki do ma,-y jajowrj 211 października 1960 r . l lipea 1961 r. 

T l2 63/M~1l 4,56 ~ ;;) Dźw ignice. Haki płaskie c;lo stropów 28 grudnia 1960 r . l 'grudnia 1961 r. 

] U 6U;'M-84.166 - Haki zwykle do ~tropów ' , 211 grudnia 1960 r. 1 grudnia 1961 r. 
]3,1- 60{M-84S67 - Iłaki do IJeczek 28 grudnia ]960 r. 1 grudnia 1961 r. 

135 ft° /M-1l4575 --' Haki składane. Zespoły 28 grudnia 1960 r. l grudnia 1961 r. 

] 36 6;)!M~3~576 - Haki ~kładane. Poprzeczki 28 grudnia 1960 r. I grudnia 1961 r. 

137 6U/M-S4S,7 - Haki składane . ltr::;la widcłkowe 28 gruduia ]960 r. l grudnia 1961 r. 

]33 60 /M-34,S73 ;~ - Haki składane. Cięgl.a płaskie 28 grudnia 1960 r. l grudnia 1961 r. 

B9 6O/M-34Sj9 - Baki skladane. S" orznie 28 grudnia 1960 r . J grudnia 1961 r. 

Hu 6l1!M-8,~580 - Haki .kladauc. I' ólpier5cjenie zabl"l'ic- 28 grudnia J960 r . l grudnia 1961 r. 
czające 

Hl 60jM-34581 . - Blłki ,klad:tne. Krętliki 28 gruclllia 1960 r. 1 grudnia 1961 r. 

142 60/M-34582 - Haki .lerowane z zabl'''l'ieczenicm. Ze~poly 211 grmlnia 1960 r. l grudnia 1961 r. 

14] bil/M-8458J - Haki 8tcrowane z zabezpieczeniem. Haki 28 grudnia 1'iGO r. l gruduia 1961 r. 

1,41- 6\1f~1- 8+581 - Haki sterowane z zabeipieczenieIU . Klamry 211 grucluia 1960 r . l gruduia 1961 r. 

zabezpicczaj ące 

145 GO!M-84,601 - Zarysy cylindrycznych }lowierzchni bieżnych 28 grudnia 1960 r. I j ,vrześn ia 1961 r. 
kół je:r.dn)'ch 

146 60jM-81602 - Kola je7.,,-; ne napętlzauc bez obrę<:zy ua ło- 28 gClldnia 1960 r. i września 1961 r. 
:i.yskach ślizgo"')'cb 

117 60/M-84603 - koła jl'zdne napętbane bez obręczy na lo- 28 grudnia 1960 r. 1 'września 1961 f. 

/ :łyskach lot"znych 

H3 60/M-8460'L - Kola jezdne nap~dzane z obr~czllmi na lo- 28 grudnia 1960 r . l wruśnia 1961 r. 

żyskach śl izgowydl 

149 60/M-84605 - Kola jezd,\e nap~dz"ne z obręcwmi na ło- 28 grudnia 1960 r. l ,,,-rześ llia 1961 f. 

"y.kaeh toczllyl'll . 
150 60/M-84606 

~.- - Kola jt>zdne nie napędzane bez obręczy na lo- 28 grudnia 19G0 r. . l " iześnla 1961 r_ 

:i.yskach ślizgowych 

151 60jM-1l4607 - Koła jezdne nie napędzane bez obręczy na 10- 28 gruduia 1960 r. l września 1961 r. 

żyskach toc,7nyrh 
152 · 60/ M-84608 - Kola jt>zune nie na!?~dzalle z obr\,czami na 10- 23 grud,;ia 1960 r. l września 1961 r. 

"yskach ślizgowych 

153 60/M-84609 - Koła j cz. lne nie napędzune z obrzcżami na 10- 28 grudnia 1960 r. l wrze~nja 1961 r. 
.. 

żyskach tocznych 
1 5~ 60fM-84610 - Koła jezdne. Obręcze 28 grudnia 1960 r. l '\\'l" 3eśnia 1961 r. 

15.1 6(1/11-84. j ll - Kola jezdne napędzane. Wieńce zęhate 28 grudnla 1960 r. l września 1961 r. 

156 60!M-84612 - Wieńce zębate kół j ezdnych napęllzl\uych , 28 grudnia 1960 r. l \'T'fześnia 1961 r_ 

Tulejki 
157 60/N-96101 Kije do hokeja na lodzie 17 grudnia 1960 r. l lipca 1961 r. 
158 60j P-63001 Maszyny włókiennicze 9 'grudnia 1960 r. l lipca 1961 , r. 

Szerokości rouoe:'.e zgrzehlarek wałkowych 
159 60jP -79005 Worki papierowe 30 'grudnia 1960 r . l maja 1961 r. 

160 60tp-80000 *) Surowce włókiennicze. Textra 30 gruduia 11160 r. l kwietnia 1 ~ 61 r. 
161 6U/p·80001 - Argona 30 grudnia 1%() r. l kwietnia 1961 r. 
162 - 60/P -96011 Papiery workowe 29 grudni'a 1960 r. l maja 1961 r. 
]63 60/P -96U20 Papi~ry i kartony pakowe asfaltowane 17 grudnia 1%0 r . l lit,ca 1961 r. 

161- 6U/p-96021 Pal,iery pakowe parafinowane 8 'grudnia 1960 r. l lipca J961 r. 
16;; ,. 60!1',970Ul , *) Wyl"ory pal'ienue:.:e. I'odluże na kldki do J.ol'iQwl\,~a 16 gntdnia 1960 r. l lil,clł i961 f . 
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. LI'. Numer normy Tytuł normy 
ustano\vie.n ia n OTs.ny 

-------_. --------------------! ---- - - ---------------._----. __ . -

166 . 

167 

168 

169 

170 

171. 

172 
]73 

174 
]75 

176 

]77 

178 

179 

180 

181 · 
· 1;)2 · 

133 

. 181 

las 

136 

187 

]s8 

189 
190· 

191 
]<)2 

19:1' 

19'\. 
1YS· 

196 

2 3 4, 

60 jP -97007 . 

60f ll-3(,lll2 

M jR-36103 

60/R-36 10~ 

60/ 11-56132 

60(5.76025 . 

6015 -9] 231 
6n( r-06·W5 

(,0/1'-061.06 

61J/T-06420 

6°11'-84000 

60 /T -920,;"0 

60/ G-13100 

60jA-7/600 

60jA-77601 

60; P-fr3015· 

60jł~-1l4S20 

60/ R-22001 

6'"(5-96025 

60/5 -96027 

60/ B-(l2,1O 

60j M-Ol116 

60/ M-Oll!?2 

60iM-01l 23 
60jM-1I1124 

60jM-01111 

60jM-01l42 
M jM-0IB3 

6~/~-011H 

60/ A-8S?OO 

... 

- Poo.1ło żc 0.10 gumowania 

') Ciągniki rolnicze 

T y lu)' wnł odbioru mocy 

Poląc.ze nie. wid<lw~· pllstowr: kOI\r<lwki i ohroty walu 

16 grudnia 1960 r. 
16 li stopada 1960 r. 

Położenie tylucp:o wa~u odbioru n!Oc)" iwolIla 16 li stopada 1960 r. 
przcstrl<cl'l wokół lIi ~go 

Belka "a('l:cI'U rolni('zego 16 listop ada 1960 r. 
W'ymiary i polożcnie 

Maszyny l·oluicze. Korl'l1sy plużne t.ypn Pc. 9 li ,I."Jl9da 1960 r . 
Lemicsz 

'Vyposażp.nie l'i ek trY l' ZłH' pojaz.l<iw lll~eha/liczliydl 30 li, tol'ada 1.'i6IJ r. 
Rozdziehwze "uplouu o '; r"dnie} lr:wna 27 mrn 

Glówne "ymiary 

Mot~cykll·. Pounóżki. Nim.d)· gumowe l:) gnu!n ia 11)60 r, 

') Lampy d ek t.rnnowe 31 gnwllIa l Yt>U r . 
(okół 7- 1l,.likowy t yp u Hcpla!. 'VylnióHy 

-- Cokl'! S-nóżko,,"y typu Lokta\. Wymiary 31 {!l"IIdnia 1960 r , 

Lampy clcktrouo\\ e z cokokm-lypu No,,"a\. Gló" liC ;)1 gl'llunia 1960 r. 

wymiary 

lTrz'ldzClli i. elekt.roniczne 31 gnoUI\l3 196fl r , 

Cmpy 'o{u;owc wulków ~tcrownicz)'<'b, W ymillry 

Telekomunikacyjne tinie ll:ll'0wielrzne. Tul~jk i 31 grudnia 1%0 r. 

i "apułk i terOlitowe 
l""lzir. t.owarz} "zqcc ~tll l!;,.j\\śródl'ldo" ycL. G1'),,"lle 1 'l. grudnia ] 1)·60 r . 

wymiury 

w zfl~' resie obrotu: 

Stluezka szklana 

III %fł'.' re .. i.e .rrotlnk.,ji i obrolu : 

. *, l>ro(jllkt.y wa~'zywne 

l'rzceier pomi .. lol·ow)' 

- KOllet'ntrat VOllliuorol\"y 

Ta' my tka"ne. Ta~my tkane ek'''ipllnJwwe nośne 
Bid;" .. a po ';eid"",a 

Wymagania tcchni~złle 

I~ zll~·re.i~ flmrlul",:j i, ODro' .. 
j. lit e/od b.,dni;:' 

Szczcci llC\ prf"-parowaua 

w z"l .. rcJ"ie bud01ry i lrykonaH'SIlc:a r;,bót: 

Iii gruo.1nia 1960 r. 

30. g .... dnia 1960 r , 

:31 gru ,l nia 1960 r. 
9 gruclllia ]96U r, 

9 grutlu ia . I960 r. 

30 grudnia 1960 r . 

*) Dwgi samochodowe. I\"awierzcLnic z gr) s·c, " 81110 - 16 li"lnp 'lIla 1.9()O r, 
łowych 

NaVi ierzchnic z a~t'a: t u piaskowego 29 gn1łhl ia 1960 r. 

w t tJhrcs ie projt:'if(owaniu: 

Kana liz"l'ja zewnętrzna 
Przekroje poprzcczClc zamk ni \, t yc.h l,anah;w ś, ·i,, 

kowyeh 

*) U y811IlCk tcchniezny nJ a.~zyuo .. \'y. Za.5lo riO,\'auic 

linii ry811nkowyeh 

Hzuty pro s tokątne 

Rzuly aks~nomf'tq' rzue . 
'''·icloki i vrzekr,)j e 
·\'\!y;lIiarowanie. Za"Hly ogólne 
"~'ymiarowanie. Prz)'J.>aJki .zcz<,~<i l lle· 

'Vymiarowanie. Za~a"y porządkowe 

Wymiarowanie. Zasa.!y tolerowan ia 

Kości . Klasy!,iiacjll 

29 grnd nia I ~(,o T. 

li gw,lnia }%O r. 

17 !!,L"u,lnia I9iiO r. 
17 !~rudn.ia 19(,H r. 
20 gr,;,lnia 1960 r . 

19 gn"lr",ia 1%0 r. 
19 ;!;rudnia 196fl ,'. 
19 grud n,a ]%0 r. 

19 gruunia llJ6lJ r. 

:lO grudnia l%U. r. 

Pozo 9a 

D a t a 

od której norma 
obowi,plUj e 

5 

li1'(,<I 1961 r , 

czerwca 1961 r. 

czerwca 1961 r. 

czerwca 1961 r. 

czerwca 1961 r. 

października 1961 r. 

li>topada 1961 r • 

· 1 ezerwca 1961 r. 

eZPrwca 19li l r. 

czerwca 1961 r. 

sty<:znia 1962 r. 

czerwca 1961 r. 

· 1 wrześ"ia 1961 r. 

l czerwca 1961 r. 

.ierp" ia 1961 r. 

l s ierp'lia 1961 r. 
l lipca 1'16 1 r. 

l lipca 1961 r. 

I l lipca 1961 r. 

ner"""a ] 9(,1 r. 

lipca 1961 r. 

WIzl'ii"ia 1961 r. 
'\T~e~l1ia l ~'6 1 r. 

wrzcHlIia 1961 r. 

l wrz"8uia 1. 961 r. 
l wr,c~iti a 1961 r. 

l . września 1961 r. 

1 wr:te~ .. ia 1961 r. 

~ ",iclllia 1 Y61 r. 
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Lp. 

197 

198 

199 

200 

ZOl 

202 ·· 

2.03 · 

204 

205 

206 
207 

208 

20~ 

2.14) 

211 

213 

214 
215 

216 

211 

216 

219 
220 
221 

222 
223 
22'~ 

225 

226 

227 

Numer normy 

2 

60j H-86020 

60jH-87026 

60jP-82455 

60/P-84500 

60j8-10-180 

60łT-05602 

( 

60jA-82114 

M! A-86910 

6CjA-86911 

60jA-86912 
60jA-86913 

60jA-869lł 

60/A-86915 

6OjA-86916 
GOjA-8MlS -

60j~-86919 . 

60/A-86920 · 

60/A-S6921 
60jA-8692Z 

60jA-86924 

C-0,1018··) 

C-04028··) 
60/C-04036 . 
60; C-04051 

C-04138**) 
60;C-04217 
60/C-89063 

- 60/ C-89064. 

60/ C-89065 

6OJC-89066 

260 . 

Ty tul normy 
ustanowienia normy 

3 

Stal odporna na korozję nierdzewna i kwaso- · 29 grudnia 1960 r. 
odporna 

Klasyfikacja 
Odlewnicze stopy miedzi 
Klasyfikacja 
Tkaniny techniczne z włókien łykowycb . Zasady 

klasyfikacj; 

Wyroby konfekcyjne. Zasady klasyfikacji 

w _Jmt.i. · wykonaw.I1ł'4 roból i bculań rx;/bi(Jrc~ych: 

20 grudnia 1960 r. 

9 grudnia 1960 r. 

30 gr,uduia 1960 r. 

Roboty szklarskie. Waruraki i badani" techniczne 16 IJmdnia 1960 r; 
przy odbiorze 

w zakresie pmjeklowaniA, IJUdl>wy j e~:8p'oaI4cji: 

Telekomunikacyjne liuie napowietrzne; Zwisy i na- 16 grudnia 1960 r. 
ciągi przewodów gołych 

w :mkrcs.ie' mrlM Ittrtlań: 

Mięso ,i przetwory mięsRII 31 g~udnia 1960 r. 
Oznaczanie zawartości a .. tanów i aaotynów 

• ) Tłuszcze ro~linne -jadalne 30 grudKia 1960~' r. 

PobieranilI próbek 
- Metody badltń. Przygotowanie ' próbek do 30 IJriidni~ 1960 r. 

analizy 
- Metody badań. Oznacz~nie zanieczyszczeń 

- Meto9Y badań. Oznaczanie substancji dusz-
eolowej-

-Metody badań. Oznaczanie liczby judowej 
- Metody badań. Oznaczanie liczby hydroksy-

lowej , 

- :l\-1etody badań. 'Oznaezanie liczby zmydlenia 
- ?l-Ietody ba.dań. Oznaczanie Zl\wilrtości nad-

tlenków 
- Metody'badań: Ożnaczallie temperatury mięk

ni~eia i całkowi-t~· sklarowania 
- Metody badań. Oznaczanie współczynnika za-

łamall.ia" światła 

- Metody badań. Oznaczlłnie liczby kwa!lowt>j 
- Metody · badań. Oi!llaczanie zawartości po· 
, piolu , 

- Metody bada"'. Wykrywanie obecności ał-

dchydu epihydrynowego -
.) Przetwory naf!owe. Temperatura krzepnięcia. Po

miar metodil Żukowa 
- Temperatura mięknienia. Pomiar metodą 

"Pier~cie{, i Kula" 
- Punkt aniljnowy. Pomiar 
- Pomiar prężności par paliw metodą Reida 
- Oznaczanie za("artości ołowin w olejach sma-

rowych ,j smarąch stałych 

- Asfalty. Oznaczanic odparowalności 

Ebonit. Oznaczanie wytrzymałości na ścinanie 
.) Polichlorek winyln 

'Badanie wytrzymałości cieplnej metodą czerwieni 
Kongo 
- Badanie wytrzymałości cieplnej metodą zmia

tiy barwy 
- Oznaczauie liczby lepkościowej za pomocą 

lepko';ciomicrza Ubbelohde'a 
Two·rz)'wa sztuc;'ne. Oznaczanie temperatury u'gię

cia pod obciąiewcm 

31 gruddia 1960 r. 
31 grudnia 1960 r. 

31 grudftia 1960 r. 
31 grudnia ' 1%0 r. 

3i grudnia 1960 r • . 

31 grudnia 1960 r. 

U ' grlldui. 196\) r. 

31 grudnia 196(} r. 

31 gmdnia 1960 r. 
31 gmdnia 196{) r. 

31 grudnia 1960 r. 

28 (l;rudnia 1960 r. 

31 grudnia 1960 r. 

28 grudnia 1.960 r. 
29 grudnia ,1%0 r. 

29 grndnia 1960 r. 

31 grudnia 1960 r. 
31 gruduia 1960 r. 
19 grudnia 1960 c. 

30 grudnia 1960 r. 

19 grudnia 1960 r. 

30 grudnia 19()O r. 

Poz. 90 

D a t a 

od której nornlll 
ohowiąz\1je 

5 

r0-
I lipca 1961 r. 

1 lipca 1961 r. 

l lipca 1961 r. 

',l stycznia 1962· r. 

1 lipca 1961 r. 

l sierpnia 1-961 r. 

l lipca 1961 r • 

1 liIJCa 1961 r. 

,1 lipca ł961 r. 
l lipca 1.,61 r. -

, 1 lipea,~ 1961 r. 
l lipca ' 1961 r. 

l lipca' 19M r. 
1 lipca 1961 r. 

' llipea 196-1 r. 

l lipca 1961- r. 

l lipca 196ł r. 
1 lipca 1961 r. 

, l lipca 1961 :5. 

l kwietnia 1961 r. .-. 

l kwietnia 1961 r. 

l kwietnia 1961 r. 
l czerwca 1961 r. 
1 czerwca 1961 r. 

l kwietnia 1961 r. 
1 lipca 1961 r. 

1 lipca 1961 r. 

1 lipca 1961 r. 

l lipca 1961 r. 

1 lipca 1961 r. 
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D" t a 

Lp. Numer normy Ty tul normy 
ustanowienia I 

od ktÓl'e; norma 
normy 

obowiązuje 
--- ---

l :y 2 3 4- I 5 

228 bU/E-M41 ,1 Lakiery i emalie elektro izolacyjne do pokrywania 30 grudniu 1960 r. l maja 1961 r. 
l1zwoje'l maszyn i aparatów elektrycznych. Ba-

dllni" technicl<ne 

I~ .akresi~ badań rozjemcz)'ch: 

229 60/11-04011 Analiza chemiczna slnó" rki, żeliwa i stali. Ozu a- 8 listopada 1960 r. l lipca 1961 r. 
cuuue zawartości węgla niezwiljzanego (graf itu, 
węgla ż:uzenia) 

no 60 III -04503 Próba toczenia lub strugania 8chodkowel~0 13 grudnia 1960 r. I lipca 1961 r. 
231 611 j il-O'WI2 Analiza chemiczna surówki, żeliwa i etllli. OZlla- 20 ~mdnia 1960 r. l lipca 1961 r. 

ezanie manganu 

2:l2 60 jU-O,t728 Analiza chemiczna srebra 7 listopada 1960 r. l lipca 1961 r. 
2:\3 (,i! j II. -017:10 Priiba rt~ciowa stopów miedzi 20 grudnia 1960 r. I .I.ycznia 1962 r. 
23-1 60jH-04 7(,0 Analiza chemiczna aluminium 20 g.rutinia 1960 r. I lipca 1961 l'. 

§ 2 . . Ustanowione zostały następujące normy państwowe (PN) jako, zalecane' nil całym obszarze Państwa: 

] '1" 

2 

3 
4. 

S 

6 

7 

a 
9 

10 

]l 

]2 

N umer Jlormy 

2' 

6Oj.B-9HS:> 

60/B-9~ 156 
C-04012**) 

C-04.0 14 "') 
C-04022") 

C-04037**) 

60jD-01002 
60/D-01003 

60jH-O·i357 

60(M.02813 

60;N-0 30~ 2 

60jN-03033 

Tytn! normy 
u ~tallowicnia Gonny 

3 4 

I 
Ogrzewu;ctwo i wentylacja : 29 grudnin 196iJ r. 
Zespoły ogr:6cwczo-wentylacyjne parowe 
Za~1tly oznaczania 

') Okucia budowlane 
Buzwórka jednoramienna plaska 

- Huzwó rki dwuramicnne 
.) Pl'zetw<'ry naftowe 
Lepkość. Pom-iar metodą Vogcl-Ossaga 

wodne 

Lepkość. Pomiar rnetorlą Englera 
Temperatura milllmiellia. P omiar m(· tod~ 

Kriimera-Sarnowa 
Benzyny. Oznaczanie efektu termicznego I 
z kwasem siarkowy-m ! 

Łączenie drewna. Podział, nazwy i okrdJen-i" ' 
Maszynowa i r f-czna obróbka drewna. Pouzial, I 
na~wy i o!rre~lenia , . . . . (~ 

Tabhcc porownawcze. Twardo,cl stall l stalIwa I 
we/lIur, Vickersa, Brin~lJa i Rockwella I 

Klasyfit acj a i znakowanie narzędzi do skrawania 

metali . Dział "N" 
*) StatystY('zna kontrola jakości . Odbiór partii pro

dukt6w sztukowych hadanych na watiJiwość 

wedJug oceny wla~ciw(}ści li czbowej sztuk. Og ra-
niczenie jednostronne i znane odchyleuie średnie 
w partii. Plany jednostopniowe 

13 

13 

31 

31 
31 

2B 

30 
3u 

29 

13 

20 

grudllia 1960 r. 

~rudnia 1960 r. 
grudnia 1960 r. 

' . 19&0 ~nH..I.łlla r. 
gruunia 1960 r. 

gn:duia 1960 T. 

grudnia ' 1960 r. 
grudn:a 1960 r. 

grudnia 1960 r. 

grudnia 1960 r. 

grudnia 1960 r. 

Oubiór partii produktów sz tukowych JJa- 20 gruulu" 1%0 r. 
danych na wadliwość wcdlug oceny wfaści-
,vo?ci Iiczbowt'j sztuk. O;;rl\llicunie jedno- . 

stl'oune i nieznane odchylenie ~rcdnie w partii . 
Plany jednostopniowe . 

Elementy ul'Z :!dz~li elektronicznych. Metody badalt I 29 grudnia 1960 r. 

odporno ści klima-tycznej i mechanicznej I 

D a t li 

od której !,\Orlllll 

jest zalccana 

l lipca 1961 r. 

lipca 1961 r. 

lipca 1961 T. 

kwi~tnia 1961 r. 

1 k,,\-jetnia 1991 r. 
1 kwir.-tnia ]961 r. 

kwietnia 1961 r. 

sierpnia 1961 r. 
sierpnia 1961 r. 

sierp uj a 1961 r. 

C:len-,'ca 1961 r. 

g.rudnia 1961 r. 

, ! grudnia 1961r. 

l czc.rwca 1961 r. 

.. 

-
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§ 3. t. "Vprowadzone zostały zmiany w następujących normach państwowych (PN): ••• ) 

Lp. Numer normy 

----- --
l 2 

l 57/A-86104. 

la B-30001 

2 60/C-04405 

3 60/C-04495 

4 53/C-96085 

5 .59/K.88162 

6 58/K-91030 

7 59/ K-91046 

8 M-M95l 
.' . , 

9 59/R-55LOl 

.- Data rozporządzenia 
Przewodniczącego Pań

stwowej" Komisji Plano-

Tytuł normy wania GOspOd!lrczego ' ł}ata 'ustanowienia ',zmi!Ul , 

3 

Mleko. -Oznaczanie zawarto:lci tłuszczu 

Ceinent portla~\dzki 350 

Pig'ment.y do gumy. Metody 'badań 

Pigmenty do W:YJGbów z ' pGlicltlorku wi'nylu: Me-
_ tody badań ' 

Przetwory nartowe. Oleje silnikowe. Warunki tech-
niczuc 

*) Tabor' kolejowy. Wagony 

Si.rzęglo lubkowe 

- Wagony i tendry normalnotorowe. Zestawy 
kolowe o oaiach do lo7.Ysk ślizgowych 

- Lokomotywy normalno tGl'owc. Os,e zeHtaWu,w 

kolowych 

Wkrętaki illontażoV/O 

Narzędzia gospod,arslcie 
Mlotek do klepania kos 

, 
.; 

w sprawie zatwierdzenia 
UGrJuy lub data ustanG-

Wlellla normy 

4 

19' gmdnia 1957 c. 

(Monitor Polski z 1958 r. 
Nr 13, pGz. 8.3) 
, 8 livc~ 19~~ ~. 
(Dz. U. Nr 37,IHlz. 257) 

S kwietnia 1960 r. 
(Monitor Pol.ki Nr 49, 
11oz. 23;') 
łl kwietnia 1960 r. 
(Monitor Polski Nr 49, 
poz. 23:;) 

20 maja 1954 r. 
(Dz. U. Nr 27, poż, 107) 
11 w.-ze'; ,,;a 1959 r. ' 

(M!,uitol' Pobb z 1960 r. 

Nr 5,poz. 27) 
6 gr;,d"ia 1958 r . 

(Mon itor Polski z 1959 c. 
Nr 50, poz. 230) 
24 g ru llnia 19:;9 r. 

(MonitoJ' Polski z 1960 c. 

Nr 27, }'oz. 130) 
2,t wrze,n;a 195 1 r. 

(Oz , U. Nr 53, poz. ,372) 
23 marca 1959 c': 
(Munitor Po:ski Nr 50, 

, poz. 230) 

,5 " 

24 grudnia 1960 r . 

27 styczn,ia l-()~l r. 

31 grwłQia 1969, .... 
.ł .. ' , 

, 
31 grudnia ',I %{l r. 

. , 

31 gnHłu,a 1960 r. 

.. .,',' 
1-1 styc.'w,ia 19~1 c. 

14 stycznia 1961 r. 

. . 
H. stycznia 19ó1 r. 

tS grudnia 196\1 r, 

10 57/Z-86106 Pierwsza pomoc. A(lteczki pows,zechuego użytku , l :.:i "llklfca 1!t'7 [ . , 
(~Ionitor Polski Nr 34, 
poz. 2;,0) 

2, Datę określoną w § IIp, 93 w rubryce 5 obwieszcze
nia Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia l wrześ nia 

1960 r. (Monitor Polski Nr 72, poz. 334), od której norma 
PN-601B-3000l "Cement portlandzki 350" ma ' obowiązywać, 
zmienia się na datę: l stycznia 1962 r. 

§ 4. 1. Norma wymieniona w § lip, l zastępuje normę 

57/B-22120 ".Płyty pilśn iowe z drewna" ustanowioną jako 
obowiązują'cą przez Polski ' Komitet Normaliza cyjny dnia 
14 listopada 1957 r. (Monitor Polski Nr 10~, poz, 592) . 

2, ,Norma wymieniona w ,'§ l lp . 9 zastępuje normę 

PN-53/C-97020 "Produkty wE}glopochodne , Fenol" zatwierd zo
ną jako obowiązującą rozporządze niem. Przewodni czącego 

Pal'lstwowej Kom isj i Planowa nia Gospodarczego z dnia 26 
maja 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm pa tlstwo·..vych 
ustalo nych przez Polsk'i' Komitet Norma li.zacyjny w zakresie 
chem ii (Oz, U , Nr 27, poz. 107). 

3, Norma wy mieniona w § IIp , 10 zastępuje norm~ 

PN-56/D-54215 "Piły do drewna poprzeczne dWllchwytowe 
wąskje ' ~ zatwierdzoną jako ' obGwiązującą rozporządzeniem 
Przewodn i czącego Państivowej Kom is ji Planowan ia Gospodar
czego z dnia 28 lipca 1956 r. w spra wie zatwierdzenia ,no rm 
pa rls two wych (Dz, U, Nr 36, poz 16l) . 

4. Normy wymienione w § l liJ . li, 12, 203 Z:lstępują 
następLtjące normy : ' 

l} PN-55/D-54231,,') Piły do drewna. Brzeszczoty do pił 

,. ' ramowych"( _ 

~ . 
2) PN-55iD-54233.. - Brzeszczo ty z uzęhie tliem t rójkąt-

nym do p il kabląkow~'ch" , 

3) PN-56/A-82114.. "Mięso i przetwory m i ęs u_ . Oznacia-
ni e zawartośCi azotanów i ,'azotynów" 

za!wi,erdwne ' ja koobowiqzuj ące ro·~po rządzeniem 

Przewodnic'~ącego Pallst wowej Komisji Planowania 
GospGdarczego z dnia 22 pażdz :e rnilca 1956 r. w spra
w ie zatwierdze nia norm patJ" twowych (Dz. V. Nr 51, 
poz. 226) . 

5 ,' Norma wymienioaa w § l lp . 20zć:. s tępuj e · n ormę 

PN-54/D-95060 "Dre wno zapałczane z drzew li ś ci astych 
i iglastych" zal wier ctzoną jako obowit1zuj 'łCą. rG-r.porządze
n iem Przewodnio:ąceg o Pilns Łwowej Komis j i Planowania Go
spodarczego z dnia 25 marca 19::;5 r. w sprawie łdtwierdze
nia norm l.l3ństwowych us talonych przez Polski Komi tet Nó'r
malizacyjny, do tyczących szkła sanitarnego oraz wyrobó'w 
przemysłu drze;.;-nego i papierniczego (Dz, U. Nr l7, poz. , 9"2)~ 

6, Normy wymienione · w § 1 lp . 23 i l75 Zi'\stęp ują n'a
stępujące normy : 

l) PN-54/E- lllOO "Maszyny elektryczne. Pręty , miedziane 
do wyrobu wycinków komutatorów", ., 

2) PN-54/T-8 ~000 "Urządzenia radiofoniczne ste row nicze. 
Czopy końcowe wałków" 

- za:twierdlOne jako obowiązujące rozporządzeniem 
, Przewodniczącego , Pańs.twow e.j Komisji , Płano.wania ' 

Gospodarczego z duia 3 lutego 1955 r . w s,prawie za4 ' 
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Monitor Polski Nr 18 
. , 
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' Paz. 90 

twierdzenia norm państwowych usŁiHonycb przez i PZl" zatwi,erdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem 
Po!ski Komitet Normalizacyjny, dotyczących '.elektro- Przewodniczą~ego Państwowej Komisji PlanowaPla Gospo-
techniki (Dz. ,U. Nr 7, poz. ' 43). " darczego z ,-dnia 27 kwietn'ia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia 

7. Norma w rnieni'Orla ,w § l lp. 28 z3stępuje : normę norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Norma-
PN-55/P-02001 "vv /t\;/Ory papierniczel i druki manipulacyjne. lizacyjny, dotyczących mechaniki (Dz. U. Nr 19, ppz, 122), 
'Fo-rmaty arkuszy'· ' - w części dotyczącej druków ma,nipu- 1"1, Normy wymienione w § I lp. ,188, 189, iW, 1~1, 192, 

~
' lacyjnych - zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządze- 193, 194 i 195 zas:tępują następujące normy: 

niem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Go- 1) PN/M-OI071 ,n Rysunek techniczny maszynowy, ZasŁo-
spodarczego z dnia 12 czerwca 1956 r. w sprawie zalwierdze- sowanie linii rysunkowych normal-
.nia norm państwowych (Dz. U. Nr 31, poz. 145). nych", 

8 , Norma wymieniona iN § 1 lp. 31 zastepuje normę 2) PNHvl-010n Rzutowanie rysunkowe'·, 
,PN/G-56305 "Młotki mechaniczne powietrzne górnicze. Gro- 3) PN/M-01073 Rzutowanie ukośne rówJloległe 
ty·· żai~ierdiohą jako obowiązującą rozporządzeniem PfZ!')- . i aksonometryczne·', 
wodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodar- 4) PN/M,01091 Liąby, linie, strzałki i:znaki wy-
czego z dnia 20 gn~:~!~ia 1954' L ' 'w sprawie zatwierdzenia miihowe··, ' 
Dorm' ptiństv~·owych ustalonych przez Polski Komitet Nor- 5)" IjN/MćOl 092 ,; '. -'- Szczególne pt:zypa:tlki wynliarowania·', 
malizacyjny w zak:resie gi'>r.tiiciwa (Dz. tj. z 1955 r. Nr 3, 6) PN/M-OI093 .. - Porządkowe zasady wyl~iarowania", 
:poz. 18}: ' ' " . .' 7) PN/M-OHl94, ',,, ~ Tolerowanie wymiarów : rysunko-

9. Norma wymienióńa w" §' IIp'.' 49 zastępuje normę wych" q" 

PN-54/H-82201 "Ołów " zatwierdzoną jako obowiązującą roz- ustanowione jako z'1.lecane przez Polski Komitet Nor-
pOfZćltiieniem · Prze,V'odniczącego . Państwowej Komisji Plano: malizacyjny dnia p lutego 1958 , r. (M6niJor Polski 
wania Gospodarczego z dnia 30 lipca r955 r. w sprawie za- Nr 27, poz. 163). 
twierdzenia norm państwowyćh ustalonych przez Polski Ko- 18. Non~la wymieniona w § 1 lp. 197 zastępuje normę 

mitet Normalizacyjny, dotyczących hutnictwa (Dz. U. Nr 33, PNc54/Hc86020 "Stal odporna na korozję (nierdzewlIa i kwa-
-poz. 209). . , soodporna). Klasyfikacja'" zatwierdzoną jako Obowiązującą · 

10. Norma wymieniona w ~ l lp. 52 zastępuje normę -rózporią~enieńl Przewodhiczilcego ; Państwowej Komisji Pla-
'PN-53/H-92816 "Mosiądz. ' 1iaśrny" zatwierdzoną jako obowią- nowania Gospodarczego z dnia 25 marca 1955 (. w sprawie 

· :zującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Ko- zillwierdzenia norm pm1stwowych ustalonych }JrZeZ Polski 
misji PlariowaniaGospodarćzego i dnia 10 maja 1956;·. Komitet NOr'n'lafizacyjny, dotyelących hutnictwa (Dz. U. 
w sprawie . zatwierdzenia norm paiJstwowych (Dz. U. Nr 15, -Nr 17, poz: 96): 
poz. 85).' 19. Normy wymienione Vi § 1 ~ ip. 198 i 2;.11 zastępują 

11. Norn2Y wymienione w § l lp. 63 i 64 zastępują na· następujące normy: 
stępujące nonny: 1) PN-53/H c 04012 "Analiza chemiczna sllró\~ki, żeliwa 
l, PN-57/M-53231 "Liniały 'do tuszowania użebrowane", i stali, Oznaczanie manganu ", 

,2) PN-57/M-53232 "Liniały do -tuszowania trójkątne'· 2) PN/H-87025 ,;Mosiądz . l~lasyfikacja" ' 
ustanowione jako ' obowiązujące przeZ' Polski Komitet zatwierdzone jako obowiązujące rozpprządzeniem 

'Normalizci'cyjny dnia 24 października 1957 r. (Moni- -Przewodniczącego Palistwowej ' Komisji ' Planowania 
tor Polski Nr o97, poz. 5(9). Gospodarczego z dnia 24 lu tego 1954 r. , w sprawie 

12: l';orma wymi~l1iond w § 1 lp, 87, zastępuje -normf; zatwierdzooia norm pa6stwowych ustaldnych przez 
PN-54/h"1:-55083, ;Chwyty i gniaida ' narzędzi. .Zabieraki "·wpU-' . , 'Polski' " Ko-mi-te1 Normalizacyjny, _ dotyczących hut-

- stowe frezów nasadzanych·'zatwierdz.omr' jako obowiązuj ącą nictwa (Dz. U. Nr 11, poz, 39). 
rozporządzen iem Przewodniczącego Państwowej Komisji Pl'1- 20. Norma wymieniona w § IIp, 179 zastępuje normę 
now'ania Gospodarczego z dnia 27 kwietnia 1955 r. w spra- PN/G-13100 "Stłuczka szklana" zatwierdzoną jako obowiązu-
wie zat\,.,ie rclzenia norm pa6slwowych ustalonych przez jącą rozporządzeniem Przewodniczącego Pa6stwowej Komi-
Polski Komitet Norrrld1izacyjny, dotyczących mechaniki sji Planowania Gospodarczego z dnia 29 grudnia 1954 r. 
(Dz. U. Nr 19, poz. 115). - w , sprawle' zatwierdzenia· norm państw'owych ustalonych 

13, <Normy wymienione w § 1 lp . 88 i w § 2 lp. 11 za- przez Polski Komitet Normalizacyjny (Dz. U. z 1955 r. Nr l, 
stępują następujące normy: poz. 3). 

l) pNIM-5731O "Wytoczenia w otworach narzędzi nasadza- 21. Norma wymieniona w §l lp. 201 zastępuje normę 
nych. Wymiary", PN/ B-06095 "Roboty szklarskie. Warunki techniczne·' za-

2) PN/M-Q28'13 "Klasyfikacja i znakowanie narzędzi do 'twierdzoną jako zalecaną rozporządzeniem Przewodniczącego 
skrawania metali. Dział "N" Państwowej Komisji Planowania GospOdarczego" zdnj a 

-:- ustanowione jilko zillecane przez Polśki Komitet Nor- 3 sierpnia Hi54 i, w' sprawie zatwierdzenia no:'m państwo-
malizacyjny dnia II lipca 1957 r. (Monitor Polski wych ustalonych 'przez Polski Komitet Normalizacyjny, do-

" Nr 74, poz. 4541. tyczących budowniclwa(Dz. U. Nr 40,. poż . 179) . 
" , 14. ' Norma wymieniona w § IIp, 93 zastępllje normę 22. ' Norma wymiEmiona w § 1 lp. 204 zastępuje normę 
Pr;N/l'vHł1223 "Przyr~ądy i uchwyty. Z,apadki'· użnaną z~ ' obo- PN~59!A-86910 "Oleje ' rośłinne jadalne. Pobieranie próbek 
)viązującąrozpor.ządzeniem , Przewodnicz9cego Pań~lwowei i , i metody badania'" u'st€inowioną jako obowiązująCą ' przel 
Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 paździcrrlikd Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 ,grudnia 1959 r. (Mo-

i lę5lr. w $prawi e uznąnia norm ustalonych przez ' polski K.o- nit<1r Polski z 1960 r. Nr ,27, poz. 130). 
'll!itet,Normalizacyjny ~a , obOWiązujące (Dz. U. ' Nr 54, 23. Normy *ymlenione w ' § 1 lp . 97, 228; 229, 233 
poz: 381). ," i 234 zastę-pują następujące normy: ', , , " , 

15. Norma, wymieniona w § l lp. 94 zastępuje normę l) PN/M-64556 , "Obcęgi do podkowiaków·', , 
PN/M-61;261 "Przyrządy i uchWyty. , Wkręty dociskowe z czo- .2)PN-58/C-81571,:) Wyroby iąkierowe. , Badanie odpor-

, pem.p9dtoczonym·~ l,1stanowioną jak,o zalecaną prz~:? .Polski ' n'ości pO\.iJłok lalderóvJ- ' elekfroizolJ-
Komitet Normalizacyjny dnia 24 kwietnia 1958 r. (Monitor ' ··cyj~ych na : dZiałanieolejuizolacyj-' 

,,;Polski Nr. ,45, ,poz. :f65)., ' . 'nego transformatorowego", 
, 16. Norma wymieniona w § l lp. 170 zastępuje normę 3),PN~5B/C-81573., -'-Badanię , mięknienia powł'ok lakie-
PN-55/R-56132 "Pługi~iągJ.1ik9we., ,Lemiesze plugów typu PCl • ' 'rów ' el~ktroizolacyjnych", " 
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Mon it.or Po1S1r[ Nr 13 264 Poz. 9() 

4) PN-5El,'C·31574 Badanie elastyczności powłok la- 25. Norma wymieniona w § lp. 44 obwieszczenia 
kierów elektroizolacyjnych po 
przyspieszonym starzeriiu", 

5) PN/H-OW11 "Analiza chE'miczna surówki, żeliwa 
i stali, Oznaczanie grafitu"', 

Polskiegq Komite tu Normalizacyjnego z dnia 23 grudnia 
1960 r. '\1' sprawie ·ogłoszen ia ustanowionych przez Polski 
Komitet .,Normalizacyjny norm pallstwowych (Mon itor Polski 
z 1961 f- , Nr 6, poz, 32) zastępuje normę PN/M-32224 "Wkręty 

ze łbą.lni w J:lcowymi Z gwintem długim" zatwierdzoną jaico 
zalecaną rozpo rządzeniem Przewodniczącego Państwowej Ko-' 
misji Planowania GospodarczeGo -z dnia 22 październiki\ 

1956 r. w s!?Iawie zalwierdzenia horm państwowych (Dz. U. 
Nr 51, poz. 227). 

6) PN/H-04730 I "Próba rtęcio,vu stopów miedzi", 
"Analiza chemiczna aluminium hutni-7) PN/H-047GO 
czego 

nslanowione jako zalecane 
mailzacyjny dnia 29 ( 31 
Pol sk i Nr '39, poz. 223), 

przez Polski Komitet Nor
marca 19'::3 r. (Monitor 

24. Norma wymieniona w § 2 lp, 12 zastępuje normę 
PN·54/N-D:l004 "Statystyczna Iwntrola ja};ości. Odbiór towa
rów według' wlaściwości liczbowej ograniczonej jednostron
nie" zatwierdzoną jako zalecaną rozporządzeniem Przewod
nicząr.ego Pi.1.ństwowej Komisji Planowania Gospodarczego 
z .dnia 27 czerwca 1955 r. w sprawie zatwierdzen ia norm pań
stwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny 
(Dz. U. Nr 23, poz. 164) . 

26. Norma wymieniona w § l lp. 7 obwieszczenia Pol
skiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 11 stycznia 1961 r. 
w sprawie ogłosz:mia ustanowionych przez Polski Komitd 
Normalizacyjny 'norm p:lństwowych (Monitor Polski Nr 6, 
poz. 33) zas,ępuje norm<: PN-57/A-71011 "Przetwory zbożowe . 
Oznaczanie wilgotności" ustanowioną , jako obowiązującą 

przęz Polski. Komitet Normalizacyjny dni·a 8 CZNwca 1951 r. 
(Monitor Polski Nr 64, poz. 317). 

Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego: J. Wodzicki 

*) Pełny !.ytul normy; kreska przedtytułem tej samej seri i norm zastępu je p ierwszą CZ~5C peinego tytułu. 
**) , 1),I\\'na nOfITitl "PKN" ze ZJlliall ,lm i oglos'lOnymi w ,:Biuletynie Polskieqo Komitetu i"onna lizdcyjnego" Nr 3 z 1961 T • 

.. ~*) Treść zmi;:n ogłoszono w "Biuletynie Polskiego Komitetu N()rlll~lizi.lcyjnego" Nr 3 z 1961 r. . 
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Uplatd Zd prp.nUl1lerdtę Mo n itora [-niskiego wynosi rocznie 75, - zl, półroczn ie 45,- 'l I. 
• 

j'renllillerai<; można ZgldSZdĆ tylko na okres . rC/czny (od 1.1) lub na ohes półroczny lod 1.1 i cd 1.VII). Uplata powIOna być uis~-
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j ącego uflęd u pocztowego (j uk W arszdwa 10, Pozna,rl 3 itp,). pow iat. ulic<;, nr domu, nr s :;rytki pu czlowej urdZ ilość zdm.'lwiallych . 

eglelllp lilf7V Monitora Polskieqo, 
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