
Moni tor Polski ~r 25 l !ii ---------------------------------------
2. Obuwie turys tyczn e i s:~ort o we 

(z wy łączenie») obuwia te kstylnego). 

3. 'vVyroby kaletnicze ze ,skóry i tworzyw sztucznych : 
te:: zki, 
tornistry, 
walizy. 

IX. 'Wyroby przEmysłu spożywczego: ' 

- konserwy mięsne, 
konserwy mięsno-wanywne, 

- il1 dslo smie tan ko we pac zk owane, 
- ' se ry d ojrLaie i topione, 

twarogi pa q k.owa ne, 
śmietanka, 

lody fab ryczne paczkowane, 
tłuszc ze i oleje jada lne roślinne, 
makaron, 
wyroby cukiernicze trwale, 
piwo pełne, 
prze t wory owocowe, 
prze t wory warzywn e, 
płatki owsiane paczkowane, 

Poz. 106 j 107 

- smalec wieprzowy pa czkowany, przet wory drobiarsk ie i ja jczarskie, 
- konserwy z ryb trwałe, . 

- mle ko w pr o,.szku tłuste, 

- ml eko skon!ł:nsowane , 

107 

koncentra ty spożywcze oraz potrawy w koncentra
tach i kons€rwach. 

OBWIESZCZENIE POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO 

z dnia 9 marca 1962 r. 

w sprawie ogloszenia ustanowionych Polskich Norm i norm branżowych. 

Na podstaw ie a r t. 9 ust.. 4 ustawy z dnia 27 listopada 
1961 r. o nor mali za c ji 101 .. U . Nr 53, poz. 298) Polski Komite t 
\Jormali 7.a ~ yjny porl dje tlo w i a d omości, c o- nastę puje : ' 

. . § l. Ustanowione , zo stały nastę pujące Polskie N ormy 
(PN) : 

Lp. 

l -

2 

3 

4 

5 

6 
7 

8 

9 
10 
11 
12 
13 
14 

15 

16 

17 

Nu me r normy 

6j /B:12003 

61 /E-88003 

61 /E-93452 

61.'E-93600 

61 /E-93601 

' 61 /E-93602 
61 /E-93603 

61 /E-93604 

611E·93605 
61 /E-93606 
61/E-93607 
61 /E-93608 
611E-93609 
61 /G-57116 

611G-57122 

61 /G-57124 

61 /G-57127 

Tytuł normy 
za kres obowiązywania 

D a t a 

ustanowienia normy 
od której norma 

obowiązuje 
----------------~--------------~---I-------------------I ------------------

3 

w zakresie produkcji: 

Cegła, wapie nno-piaskowa pełna i drą

żona - jede nastootw or owa 
El ektryczne przyrządy pomiarowe. Sym

bole na p rzyrząda ch 

Oprawki co ~amp fi uorescency jnych 
i do zapł onników 

'j Dlawice okrętowe do przewodów elek
t ry cznych 

Vv'ymagania i badania technic zne 
- Gnia zda dławic wbudowanych. 

Wymiary 
- Korpusy 
- Dławiki z gwin tem metry cznym 

metalowe 
- Dław iki z gwiAtem rne(1)cznym 

z twor zyw termoutwardzalnych 
- Dławik i z gwintem rurowym 
- Podkładki 

- UszczElki 
- Zaśl e pki 

- Nakrętki 
Wiercenia udarowe 
Nożyce 

Wiercenia udarowe ręczne 
Swidry krzyżowe 
W iercenia okrętne 

Swidry spiralne 
Wiercenia udarowe ręczne 
Swidry piramidalń~ 

4 

9 grudnia 1961 r. 

30 grudnia 1961 r. 

30 grudnia 1961 r. 

30 listopada 1961 r. 

30 grudnia 1961 r. 

30 grudnia 1961 r. 
30 grudnia ,1961 r. 

10 grudnia 1961 r. 

30 grudnia 1961 r. 
30 grudnia 1961 r. 
30 grudnia 1961 r. 
30 grudnia 1961 r. 
30 grudnia 1961 r. 
21 grudnia 1961 r. 

19 grudnia 1961 r. 

19 grudnia 1961 r. 

21 grudnia 1961 r. 

5 

paźdz i e rnika 1962 r. 

lipca · 1962 r. 

lipca 1962 r. 

sierpnia 1962 r. 

sierpnia 1962 r. 

sierpnia J 962 r. 
.sierpnią 1962 r. 

sierpnia 1962 r . 

sier pnia 1962 r. 
l . sierpnia 1962 r. 
l sierpnia 1962 r. 
l sierpnia 1962 r. 

sierpnia 1962 r. 
sierpnia 1962 r. . 

sierpnia 1962 r. 

sierpnia 1962 r. 

sierpn ia 1962 r. 



Monitor Polski Nr 2S 

Lp. 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

21 

28 
29 

30 
31 

32 

33 

34 

35 

36 

31 

38 

39 

40 

41 

Numer normy 

2 

61 /G-57335 

61/G-57701 

61/G-61128 

61/G-61210 

61/G-74015 

61 /H-lil03 

611H-18022 

61 /H-74236 

61/H-87027 

61/H-87045 

61/H-87052 
61/R-56401 

61/R-5a001 
6l/W-83050 

61 /E-932oo 

61/E-93201 

61/E-93202 

61/E-93203 

61/E-93204 

61/E-93201 

61/E-93208 

61/E-93209 

61/E-93210 ' 

611P-06711 

- 182 -

Tytuł . normy 
i zakres obowiązywania 

\Niercenia udarowe 
Łyżki 

Wiercenia stołowe 
Korony ratunkowe 
Sprzę t wiertniczy 
Sruby wciskowe 
Wiercenia udarowe 
Huczki 
'Wiercenia obrotowe 
Łącznik i 

1'opn iki wielkopiecowe 
Wapień i dolomit 
Zelazostopy 
Ze lazomangan wielkopiecowy 
Wiercenia obrotowe 
Rury płuczkowe zewnętrznie spęczone 

i złączki do nich 
Mosiądze wysokoniklowe (nowe sre

bro). Gatunki 
Sto py niklu do ' przeróbki .plastycznej. 

/' Gatunki 
Miedzionikle. Gatunki 

'l Maszyny rolnicze 
Rękojeści dźwigni i czepig płaskich 

- Rękojeści korb 
Kotwice. Wspólne wymagania i bada

nia 

w zakresie produkcji i obrotu: 

') Przybory instalacyjne na na pięcia do 
380 V. Gniazda wtyczkowe . i wtyczki 
do insta lac ji nieprzemysłowych 

Wymagania i badania techniczne 
- Gniazda wtyczkowe przenośne 

10A, 250 V. Główne wymiary 
- Gniazda wtyczkowe 2-biegunowe 

10A, 250 V, bez styków ochron
nych, okrągłe. Główne wymiary 

- Gniazd a wtyczkowe 2-biegunowe 
10A, 250 V, ze stykiem ochron
n ym kołkowym, okrągłe. Główne 

wymiary 

Poz. 107 

D ił t a 
I 

r
od której norHla 

ustanowienia nOImy l ' 
O)Owlązuje 

-----------------
4 I 5 

30 grudnia 1961 r. 1 sierpnia 1962 r. 

10 grudnia 1961 r. 1 sierpnia 1962 r. 

~Ogrudnia 1961 r. _ 1 sierpnia 1962 r. 

:9 grudnia 1961 r. 1 sierpnia 1962 r. 

21 grudnia 1961 r. 

JO grudnia 1961 r. 

30 grudnia 1961 r. _ 

JO grudnia 1961 r. 

30 grudnia 1961.t. 

30 grudnia 1961 r. 

30 grudnia 1961 r . . ' 
JO grudnia 1961 r. _ 

30 grudnia W61 r. 
30 grudnia 1961 r. 

30 grudnia 1961 r. 

30 grudnia 1961 r. 

30 grudnia 1961 r. 

30 grudnia 1961 r. 

1·- ierpnia 1'962 r. 

l pażdziernika 1962 r. 

1 października 1962 r. 

1 li pc a 1962 r. 

1 października 1962 r; 

l października 1962 r. 

1 października 1962 r. 
l sierpnia 1962 r. 

1 si-e rpnia 1962 r. 
1 września 1962 r. 

1 sierpnia 1962r. 

1 maja 1962 r. 

1 maja 1962 r. 

1 maja 1962 r. 

- Gniazda wtyczkowe 2-biegunowe 30 grudnia 1961 r. 1 m-aJa 1962 r. 
10A, 250 V, ze stykami ochron-
n ymi bocznymi, okrągłe. Główne 

wymiary 
- Wtyczki 2-biegunowe ~A i 10A 30 grudnia 1961 r. l maja 1962 r. 

250 V, bez styków ochronnych, 
okrągłe. Glówne wymiary 

--.:. Wtyczka 2-biegunowa 10A, 250 V, 30 grudnia 1961 r.. 1 maja 1962 r. 
ze stykiem ochronnym tulejko-
wym, okrągła .' Główne wymiary 

- Wtyczka 2-biegunowa 10A, 250 V, 30 grudnia 1961 r. 1 maja 1962 r. 
ze stykami othronnymi bocznymi, 
okrąqła. Główne wymiary 

- 'Wtyczka 2-biegunowa 10A, 250 V, 20 grudnia 1961 r. 1 maja 1962 r. 
z podwójnym układem styków 
ochronnycll, okrągła. Główne wy-
miary / 

Tkaniny wełniane. Pakowan ie prze- ?1 grudnia 1961 r. l stycznia 1963 r. 
chowvwanie, transoort 

-----~------------------------------------------~-------------------------



Monitor Polski Nr 25 

Lp. Numer normy 

42 61/ P-06719 

43 61 /P-82011 

611R-5S001 

45 61/B-OI030 

46 611B-02015 

47 6liB-01440 

48 61 /S-S'60 15 

49 61 !A-01020 

50 61/1-1-04619 

51 6!tP-500óO 

52 61 / P-500Gl 

53 , 61 /P-50Q62 

54 61 / P-50063 

55 61 /P-50GG4 

56 61 /P-50065 

57 61/P-50067 
o ' 

58 611M-3552Q 
-

59 61/N-03034 

- 183 -

Tytuł normy 
i zakres obowiązywania ustanowie nia 

normy 

Tkaniny jedwabne. Pak owanie, prze- 27 grudnia 196 1 r. 
chowywanie i transport 

Tkaniny bawełniane prze śc ieradłowe 30 grudnia 1961 r. 

w zaJuesie produkcj i dla nowych 
kon strukcji: 

Maszyny rolnicze. Pr ty'rządy tnące ma 
s zy n żn iwnyc h 

Typy i nominalne s z erokości 

w zakresie projektowania : 

Projekty a rchitektoniczno-budo wl ar.e. 
Oznaczenia yraficzne mate riałuw bu
dowlanych 

01xi ijże nia działając e na mosty, w ia
dukty i przepusty 

w zakresie używania symboli: 

Ogrzewnictwo i wentylacja 
Symbo le wielko~ ci 

w zakresie wykcnania i odbioru: 

30 grudnia 1[\61 r. 

130 grudnia 196 1 r. 

130 grudnia 10bl r. 

30 grudnia 1961 r . 

Drogi samochodowe. Nawierzc h nie be- 30 grudnia 1961 r. 
tonowe 

w zakresie metod baduń: 

Artyk uły żywnościowe. Mrtody anali 
zy sensoryczne j. Wymagania og ó lne 

Badania gr ubośc i powłok e'lektrolitycz
nych metodą strumieniową 

'j Prod ukl y przem ysłu pa pierniczego. Ba 
dania techniczne 

Moczenie próbek półproduktów 'pa pier" 
nic zych 
- - Rozdrabnil1nie próbek półpro

duktow papierniczych 
- - Mielenie próbek pó ł produktów 

pa pierniCzych 
- - Rozwłóknianie próbi' k półpro

d uktów pa pierniczyc h 
- - Rozdzielanie ilościowe zawie

siny wodnej półproduktów pa-
pierniczych ' 

- - Formowan ie krążków półpro
duktów papierniczych 

- - Klimatyzow anie próbek labo
ratoryjnych 

w zakres ie badań odbiorczych: 

JO grudnia 1961 r. 

I 
'29 yrudnia 1961 r. 

15 grudnia 19tH r. 

'15 ' grud nia 1961 r . 

16 grudnia 1961 r. 

16 grudnia 1961 r. 

16 grudnia. 1961 r. 

' 16 grudnia 1961 r. 

16 grudnia 1961 r. 

Poz. 107 , 

D d t a 

l s tycznia 1963 r. 

1 czerwca 19G2 r. 

I grudn ia 1962 r. 

I si er pnia 1962 r. 

1 wrzc~nia 1962 r. 

1 lipca 1962 r. 

l paźd z i e rnika 1962 r 

I stvcznia 1964 r. 

I pa i.cl l ie rnika 1952 r 

1 styc znia 1963 r. 

1 stycznia 1963 r. 

I styCZlJ ia 19G3 r. 

l stycznia 1963 r. 

I stycznia 1963 r. 

l stycznia 1963 r. 

1 stycznia 1963 r. 

Turbiny parowe. Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze 

19 grudnia 196 1 r . 1 sierpnia 1962 r. 

w zakresie badań odbiorczych 
określonych normami przedmiotowymi 
l innymi przepisami, w których została 

powołana: 

Statystyczna kontrola jakości 
Odbiór partii produktów sztukowych 

bacla't",ych na wl1dliwość według oce
n y właściwości liCzbowej sztuk. Ogra
nic zenie dwustr onne i znane odchy
lepi e śrf'rlnie w parti i 

P iil il V Jednoslo ) r.i pwe 

30 listopad a 1961 r . 1 wrze~n!a 1962 r. 
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§ 2. Ustan owiona została dnia 25 stycznia 1962 r. nor
JTla' branżowa BN-61 /9163.01 "Pasze. Mączka zieloneyo suszu 
pastewnego", obowiązując a w zakresie produkcji i obrotu 
od dnia 1 marca 1962 r. 

I 
Lp. Numer normy Tytuł nom1y , 

I 2 3 

l 60/A-86910 ') Tłuszcze roślinne jadalne 
Pobieranie próbek 

2 60/A-s69 I " - Metody badań 

§ 3. Wprowadzo T' e zostały zm iany w na..s~.~.::jący'ch 
Polskich !\ ormach (P N) : 

, 
D a t a 

ustanowienia 
I 

us tano wie nia 
zmian . normy 

.. 

4 - 5 

30 grudnia 1960 r. 25 styczn ia 1962 r. 
. (Monitor Polski , 

19';1 Nr 18, z r. 
!foz. 90) 

31 grudnia 1960 r. 25 stycznia 1962 r 
Oznaczanie liczby jodowe j (Monitor Polski 

z 1961 r. Nr 18, 
poz. 90) 

3 60/J-04002 Pomiar ochronności osłon przed pro- 29 grudnia '960 r. 13 lutego 1962 r. 
, 

mieniowaniem X i gamma (Monitor Polski 

I 

§ 4. 1. Norma wymieniona w § 1 lp. 1 zastępuje norm~ 
PN-55/B-12003 "Cegła . wapienno-piaskowa", zatwierdzoną 
jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Pań

stwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 czerw
ca 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. 
U. Nr 31, poz. 145). 

2. Norma wymieniona w § 1 lp. 24 zastępuje normę 

PN-54/H-18022 "Zelazostopy. Zelazomangan wielkopiecowy", 
zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewod
niczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego 
z dnia 25 marca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia Inorm pań
stwowych usta:lonych przez Polski Komitet Nor ll1alizacyjny, 
dotyczących hutnictwa (Dz. U. Nr 17, poz. 96). 

3. Normy wymienione w § l lp. 26, 27 i 28 zastępują 

normę PN/H-87045 "Stopy niklu. Nikiel manganowy i krze
m owy, monel, miedzionikiel, nowe srebro. Klasyfika'Cja", za
twierdzoną jako obowiązującą rozpdrządzeniem Przewodni
C lącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 
28 lutego 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwo
wych ustalonych przez Polski Komitet NOJmalizacyjny, doty
czących hutnictwa (Dz. U. Nr 11, poz. 68). 

4. Norma wymieniona w § l lp. 30 zastępuje normę 

PN/R-58007 "Maszyny rolnicze. Rękojeści korb", ustanowioną 
jako obowiązując,,-\ przez Polski Komitet Normalizacyjny. 
dnia 19 marca 1960 r. (Monitor Polski Nr 40, poz. 201) . 

z 1961 r. N r 25, 
poz. 121 ) 

5. Norma wymieniona w § 1 lp. 48 zastępuje normę 

PN-53/S-96015 "Drogi samochodow e. Wytyczne budowy na- . 
wierz"hni betonowej", zatw(erdzoną jako obowiązującą roz
porządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Pla
nowania Gospodarczego z dnia 15 czerwca 1954 r. w ' sp ra
wie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Pol
ski Komitet Normalizacyjny, dotyczących komunikacji (Dz. 
U. Nr 29, poz. 113). 

§ 5. Tracą moc następujące normy: 

I) PN-54/B-23004 "Żużel wie lkopiecowy kawałkowy ' dro- ' 
gowy", zatwierd zona jako obowiązująca rozporządzen Iem . 

Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Go
spodarc zego z dnia 25 marca 1955 r. w sprawie 7;atwier
dzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Ko
mitet Normalizacyjny, dotyczących budownictwa (Dz. U. 
Nr 17, poz. 93), 

2) PN/B-30002 "Cem ent portla ndzk'i 400", uznana za obowią
zującą rozporządzeniem przewodniczącego Państwowe i 
Komisji Planowania Gospodarc zego z dnia 8 lipca 1952 r. 
w sprawie uznan ia za obowi ązując e norm ustalonych 
przez Polski Komitet Normalizacyjny (Dz. U. Nr 37, poz. 
257). 

Prezes Polskiego Komitetu Normalizac y jnego : J. Wodzickl 

• j Pełny tytuł normy, jedna kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu, dwie kres~l · 
przed tytułem tej samej serii norm zastępuj" dwie pierwsze części pei , ~o tytułu. 
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