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. bie i na zasadach określonych uchwałą nr 426 Rady Mini
'stró,v z dnia 8 listopada 1958 r. w sprawie oznaczania wy
robów znakiem jakości (Monitor Polski Nr 97, poz. ' 531). 
uchwałą nr 532 Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1961 r. 
w sprawie rozwoju produkcji wyrobów oznaczanych zna
kiem jakości, w zarządzeniach Prezesa Polskiego Komitetu 
Normalizacyjnego i właściwych ministrów, ' wydanych na 
podstawie powolanych uchwał, oraz wytycznych i instrukcji 
Biura Znaku Jakości przy Polskim Komitecie Normaliza
cyjnym. 

§ 3. 1. Szczegółowe zasady i tryb postępowania przy 
ocenie i kontroli oraz oznaczania znakami ją.kości akumu-" 
latorów i baterii galwanicznych określa regulamin ustalony 
przez Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw i wy
dany za zgodą Ministerst~a Przemysłu Ciężkiego oraz Pre
zesa Polskiego Komiletu Normalizacyjnego. 

2. Kryteria oceny akumulatorów i ogniw galwanicznych 
ustala Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw w po
rozumieniu z Biurem Znaku Jakości przy Polskim Komitecie 
Normalizacyjnym. 

§ 4. 1. Komisje rzeczoznawców do oceny jakości wy
robów. o których mowa w § 14 ust. 2 uchwały .nr 426 Rady 
Ministrów z dnia 8 listopada 1958 r., powQłuje Centralne 

Laboratorium Akumulatorów i _Ogniw w poroż'umieniu z Pol
,Skim Komitetem Normplizacyjnym. 

2. Zasady wynagradzania członków za udział w pra
cach komisji rzeczoznawców, o których mowa w ust. 1. 
określają przepisy § 1 ust. 1-4 zarządzenia -nr 59 Preze
sa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego ,z dnia 17 lipca 
1962 r. 

§ 5. Kontrolę prawidłowości stosowania znaku jakości 
sprawuje , Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw. 
VV razie stwierdzenia niedopełnienia przez producenta .wy
robu war4nków związanych z przyznaniem znaku Centralne 

. ·Laboratoriwri -ma obowiązek cofnąć prawo do oznaczania 
wyrobów. 

§ 6. 1. Za przyznanie prawa do oZl'laczania· znakiem 
Jakości wnoszone są opłaty roczne w wysokości i na zasa
dach określonych obowiązującymi przepisami. Opłaty te 

' w całości przekazywane są bieżąco na rachunek budżetu 

Parlstwa za pośrednictwem Biura Znaku Jakości przy Pol
skim Komitecie Normaliza<;;,yjnym. 

2. Centralne LaboratorIum Akumulatorów i Ogniw opra
cuje w uzgodnieniu z Polskim Komitetem Normalizacyjnym 
cennik opłat za badania, ocenę i kontrolę wyrobów objętych 
oznaczaniem znakami jakości i uzyska w 'obowiązującym 
trybie zatwierdzenie tego cennika. .. 

§ 7. L Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw 
zobowiązane jest do: 

1) prowadzenia rejestru "\'yrobów zgłaszanych do badań 
i oceny oraz Vi celu przy znania prawa do oznaczania 
znakiem jakości, 

2) prowadzenia rejestru wydanych zezwoleń na oznaczanie 
wyrobów, _ 

3) publikowania i przekazywania informacji o udzieleniu. 
wygaśni~ciu oraz cofnięciu zezwolenia na oznaczanie 
wyrobów znakiem jakości, 

4) okreś lenia zasad pobierania i postępowania z wzorcami 
. badanych wyrobów, 

5) ustalenia wzoru zezwolenia na oznaczanie wyrobów zna
kiem jakości, 

6) sporządzania okresowych analiz i ocen stanu jakości 
badanych wyrobów, wyników przeprowadzonych kon
troli ·oraz . opracowy wania wnios.ków dotyczących po
prawy jakości wyrobów podlegających badaniom. 
2. Wytyczne w sprawach, o których mowa w ust. 1. 

ustali Biuro Znaku Jakości przy Polskim KomiteCie Norma
lizacyjnym. 

§ 8. 1. Nadzór i kontrolę nad pfzyznawaniem prawa clo 
oznaczania znakiem j illwści akumulatorów i baterii galwa
nicznych sprawuje Polski Komitet Normalizacyjny przez 
Biuro Znaku Jakości. 

2. W ramach uprawnień wynikających z przepisu ust. 1 
Biuro Znaku Jakości przy Polskim Komitecie Normalizacy j- . 
nym upoważnione jest do przeprowadzania dorażnych kon
troli działalności prowadzone j phez Centralne Laborator ium 
Akumulatorów i Ogniw w zakresie oznaczania wyrobów 
znakiem jakości. 

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Prez-es Polskiego Komitetu Normalizacyjnego: J. WGdzicki 

" 
• liS 

OBWIESZCZENIE POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO 
' . 

z dnia 22 lutego 1963 r. 

W sprawie ogłoszenia ustanowionych Pólskich Norm. 

Na podstawie art. 9 ust. . '4 ustawy z dnia 27 listopada 
1961 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 29~) Polski Komitet 
Normalizacyjny p'odaje do wiadomości, co następuje: 

§ 1. Ustanowione zostały następujące Polskie Nor
my (PN) : 

D a t a 
Lp. 

Numer normy 
Tytuł normy 

od której norma i zakres obowiązywania ustanowienia normy 
obowiązuje 

I 2 3 4 5 

w zakresie produkc ii: 

1 62/A-07006 Towary żywnościowe. Wytyczne zamra- 28 grudnia 1962 r. l czerwca 1963 r. 
żania w chłodniach 

2 62/A-13001 Termosy szklane. Wymagania i badania 31 grudnia 1962 r. 1 sierpnia 1963 r. .. 
techniczne I 
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Lp. 

3 

4 
5 
6 

7 
8 
9 

10 

11 

12 
13 
14 

15 
16 

11 

18 

19 

20 
11 

23 

24 

25 
26 

27 

28 

29 

30 

, 31 

32 

33 

34 

35 
36 

31 

. Numer normy 

2 

62/B-097<J0 

62/C-80000 
62/C-80007 
62/C-83034 

62/C-84019 
62/C-84020 
62/C-84021 
62/C-88029 

62/C-94112 

62/C-94114 
62!C-970'15 
62/0-5451 1 

62/D-95102 
62/E-08104 

62/E-92002 

62/E-92352 

62/E-92353 

62/E-92404 
62/G-02032 

62'G-02035 

62/G-54201 

62/G-57162 

62/G-57451 
62/G-57702 

62/G-57703 

62/G-57744 

62/G-5780S 

62/G-57l:l25 

62/G-79013 

-

62/G-79014 ' 

62/G-79022 

62/H-12050 

62/H-82120 
62/H-83205 

62/H-83206 

, Tytuł normy 
i zakres obowiązywania 

3 

Tablice orientacyjne do oznaczania uzbro
" jenia przewodów wodociągowych 

') Odczynniki. Kwas soJny. 
- Octan amonowy 

Przyspieszacze wulkanizacji. Pr'zyspie-
sżacz EFK 

Fosfo ran jednosodowy techniczny 
Fosforan dwusodowy techniczn'y 
Fosforan trójsodowy techniczny 
Produkty organiczne 
Mocznik techniczny krystaliczny 
Ogumienie treningowe do rowerów wy-

śCigowych 

Wyroby gumowe. Opony motorowerowe 
Lakier pakowy' z węgla kamienneuo 
Narzędzia do maszynowej obróbki drew-

na. Piły taśmowe 
Szczapy i wałki użytkowe 
Urządzenia elektroenergetyczne 
Przetwornice ochronne 
Wymagania i badania techniczne 

') Elektroenergetyczne linie napowietrzne. 
Wieszak odciągowy kozłowy 
- Uchwyty przelotowe wahliwe nie

rozłączne 

- Uchwyty odciągowe śrubowo

stożkowe 

- Kołpaki z gniazdem 
') Wiertnictwo. Gwinty stożkowe o . zbież

ności 1: 50 i kącie rozwarcia 60'°. 
Zary s 
- Gwinty walcowe trapezowe sy

metryczne o kącie rozwarci,a 10". 
Zarys 

Wiercenia udarowe. Klucze wiertnicze 
(fajkowe) z wkładkami 

0) Wiercenia normalnośrednicowe 

Kadłuby koronek rdzeniowych zębatych 
- Głowice cem~ntacyjne 

Wiercenia małośrednicowe 
Korony ratunkowe oc;l pinalne • 
Wiercenia udarowe, Korony ratunkowe 

z klinami ogpinalne 
Wiercenia normalnośrednicowe 

Gwintowniki 
Wiertnictwo, Normalnośrednicowe gło-

wice płuczkowe 
Wiercenia normalnośrednicowe 
Łączniki do węży płuczkowych 
Butelki do wód mineralnych i piwa 

33~ mI 
Szk lane butle syfonowe do , wód gazo-

wanych 
Opakowania szklane leków 
Butelki do trucizn 
Materiałyogniotrwałe " 
Prostki, kliny . i opory 
W ymiary 
Miedź. Gatunki 

0) Odlewy z żeliwa ciągliwego 
Tolerancje wymiarowe 

- Tolerancje ciężarowe 

D a t a 

ustanowienia normy 

4 

31 grudnia 1962 r. 

31 grudnia 1%7. r. 
31 grudnia 196? r. 
31 gru dnia 1962 r. 

27 grudnia 1962 r. 
27 grudnia 1962 r. 
27 grudnia 1962 r. 
27 grudnia 1962 r . 

27 grudnia 1 %2 r. 

27 grudnia 1962 r. 
27 grudnia 1962 r. 
1 S grudnia 1 <J62 r; 

28 grudnia 1962 r. 
22 grudnia 1962 I. 

31 grudnia 1962 r. 

31 grudnia 1962 r. ' 

31 grudnia 1962 r. 

31 grudnia 1062 r. 
27 grudnia 1962 r, 

27 grudnia 1962 r. 

27 grudnia 1962 r. 

_ 23 grudnia 1962 r. 

27 grudnia 1962 r. 
' 23 grp.dnia 1962 r. 

23 grudnią 1962 r. 

23 grudnia 1962 r. 

23 grudnia 1962 r. 

27 grudnia 1962 r. 

22 grudnia 1962 r. 

21 grudnia 1962 r. 

22 grudnia 1962 r. 

31 grudnia 1962 r. 

31 grudnia 1962 r. 
17 grudnia 1962 r. 

17 grudnia 1962 r. 

od której norma 
obowiązuje 

5 

l sierpnia 1963 r. 

1 czerwca 1963 r. 
1 czerwca 1963 r. 
1 sierpnia 1963 r. 

1 lipca 1963 r. 
1 lipca 1963 r. 
I lipca 1963 r. 
1 lipca 1963 r. 

l lipca 1963 r. 

1" stycznia '1964 r. 
1 czerwca 1963 r. 
1 grudnia 1963 r. 

1 pażdziernika 1963 r. 
l czerwca 1963 T. 

1 sierpnia 1963 r. 

1 sierpnia 1963 f. 

, 
1 sierpnia 1963 r. 

l sierpnia 1963, r. 
1 lipca 1963 r, \ 

1 sie rpnia 1963 r. 

1 lipca 1963 r. 

l lipca 1963 r . 

l sierpnia 1963 r. 
1 lipca 1963 r. 

1 lipca~963 r. 

l lipca 1963 r. 

1 lipca 1963 r. 

1 lipca 1963 r. 

l czerwca 1963 r. 

l czerwca 1963 r. 

1 czerwca 1963 ' r. 

l czerwca 1963 r. 

1 stycznia 1964 r. 
1 stycznia 1964' r. 

1 stycznia 1964 r. 

/ 
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D a t a 

Lp. Numer normy I zakres obowiązywania " ustanowienia oJ której norm" 
. Tytuł normy I 

_____ , _____ I _________ 2 __________ I ___________________ 3 __________________ ~-------n-o-:-m_y _______ I _____ O_b_O_W~ą-z-u-je-----

,- I 

38 

39 
40 

41 

42 

43 
44 
45 

46 

48 

49 
50 

51 
52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 
62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

62/H-83207 

62/H-83208 
62/H-83225 

62/H-87954 

62/H-93017 

.62/H-93200 
62/H-93201 
62/H-93440 

62/H-93448 

62/K-91247 

62/M-020I7 

62/M-02035 
62/M-5319I 

62/M-53354 
62/M-53503 

62/M-53904 

62/M-54303 

62/M-55018 

62/M-58224 

62/M-58225 

62/łv1-58226 

62/M-58229 

62/M-60254 

62/M-60282 
62/M-662I3 

62/M-6623Q, 

62/M-66231 

62iM-69202 

62/M-73091 

62/M-80201 

62/M-82301 -

') Odlewy z metali nieżelaznych 
Tolerancje wymiarowe 

-- Tolerancje ci~żarowe 

Odlewy z żeliwa ciągliwego 
Naddatki na obróbkę skrawaniem 
Odlewy z metali nieżelaznych
Naddatki na obróbkę skrawaniem 

') ~tal węglowa walcowana 
Pręty i kształtowniki do budowy spa

wanych kadłubów statków 
-- Pręty okrągłe. Wymiary 
-- Pręty kwadratowe. Wymiary 

Szyny tramwajowe o wysokości 180 mm, 
z rowkiem 

Stal · węglowa walcowana 
Kształtownik na wkładki do stojaków 

kopalnianych 
Tabor kolejowy normalnotorowy 
Klocki hamulcowe jednowstawkowe 
Gwinty trapezowe symetryczne 
Wymiary teoretyczne 
Gwinty okrągl.e. Wymiary teoretyczne 

') Warsztatowe środki miernicze 
Płyty traserskie 

.:.... Liniały sinusowe 
Ciśnieniomierze wskazówkowe o śred

nicy 40 i 60 mm 
Zakresy wskazań przepływomierzy 

zwężkowych 

Podziałki przyrządów pomiarowych 
prlemyslowych . 

Końcówki wrzecion wiertarek ręcznych. 
Wymiary 

') Narzędzia do skrawania metali 
Noże styczne do gwintu metrycznego. 

Typ Landisa 
- Noże styczne do gwintu calowe-

go i rurowego 
Typ Landisa 

- Noże styczne do gwintu metrycz
nego. Typ Wagnera 

- Noże styczne do gwintu calowe-
go i rurowego. Typ Wagnera 

j

') Przyrządy i ur:hwy ty 
Wiertarki. :ęczne dwubiegowe piersiowe 

-- SzlIfierka stołowa przenosna 
') lłoczniki. Stemple okrągłe wymienne . t o średnic~ cięcia ponad 4 do, 25 l~m 

- TulejkI tnące stałe o sredmcy 
, cięcia ponad 0;75 do 10 mm -
. - Tulejki tnące - wymienne o śred-
• nicy cięcia pOnad 4 do 25 mm 
't Zawory bezpieczeństwa do wytwornic 

I ., 

acetylenowych 
Prze pll stow ość 
Napędy i sterowania hydrauliczne. Ko, 

mory dławnicowe 
Wymiary 
Liny stalowe z drutu okrągłego. Wyma

gania i badania techniczne 
Sruby wieńcowe ze łbem czworokątnym 

31 grudnia 1962 r. 

17 grudnia 1962 r. 
17 grudnia 1962 r. 

31 grudnia 1962 r. 

31 grudnia 1962 r. 

31 grudnia 1962 r . 
31 grudnia 1962- r. 
31 grudnia 1962 r. 

31 grudnia 1962 r. 

27 listopada 1962 r. 

15 grudnia 1962 r. 

15 grudnia 1962 r. 
27 grudnia 1962 r. 

17 listopada 1962 r. 
21 grudnia 1962 r. 

21 grudnia 1962 r. 

'-
. 21 grudnia 1962 r. 

15 grudnia 1962 r. 

17 grudnia 1962 r. 

17 grudnia 1962 r. 

17 grudnia 1')62 r. 

17 grudnia 1952 r. 

22 grudnia 1962 r. 

17 grudnia 1962 r. 
15 grudnia 1962 r. 

15 grudnia 1962 r. 

15 grudnia 1962 r. 

7 grudnia 1962 r. 

1 S grudnia 1962 r. 

31 grudnia 1962 r. 

I 
15 grudnia 1962 r. 

i 

11 stycznia 1964 r. 

1 stycznia 1964 r. 
1 stycznia 196-1 r. 

1 stycznia 19ti4 r. 

1 stycznia 19fi4 r. 

1 sierpnia 19fi3 r. 
l sierpnia 1963 r. 
1 sierpnia 1963 r. 

1 sierpnia 1963 r. 

1 czerwca 1963 r. 

1 czerwca 1963 r 

1 czerwca 1963 r. 
1 pażdziernika 1963 r. 

1 czerwca 1963 r . 
1 sierpnia 1963 r. 

1 sierpnia 1963 r. 

1 stycznia 1964 r. 

1 lipca 1963 r. 

1 stycznia 1964 r. 

1 stycznia 1964 r. 

1 stycznia 1964 r. -

11 stycznia 1964 r. 

1 czerwca 1963 r. 

1 listopada 1963 r. 
1 stycznia 1964 r. 

1 stycznia 1964 r. 

1 stycznia 1964 r. 

1

1

1 
k Widetni'19196633 -r. 

gru ma . r. 

j 1 pażdziernika 1963 r. 

1 wrześ)1ia 1964 r. 

1 

,-

/ 
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Lp. 
Tytuł normy 

normy ohowiązuje I I 
6 Data 

, ___ N_u_m_e_r_n_o_rm_
y 
____ · ____ 1_. z_a-ck_r_e_s _O_b_O_W_i_ą_Z_yW_a_n_ia _____ • ___ u_s_ta_n_o_w_i_e_n_ia__ od które j no rma 

---\-- 2 J 3 4 1-----
5
-:-.----

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 
16 

- 77 
78 

79 

80 

81 . 

82 
83 

85 

88 

89 

90 

91 
92 

93 

94 

95 
96 

97 

62/M-82302 

62/M-82303 

62/M-82304 

62/M-82305 

62/M-82307 

62/M-82308 

62/1'-50602 
62/R-63Ql1 

62/R-63018 
62/R-63019 

62/S-4701O 

62/S.;:76009 

62/T-06401 

62/T-86I52 
62/T-92602 

62/Z-54003 

; 62lZ-54123 

62/A-74106 
62/A-79526 

62/A-86246 

62/ A-86780 

62/B-02780 

62/B-120.19 
62/B-23002 

62/E-29005 

. 62/E-93611 

6;2/0-91400 
62/P-63514 

62/P-82031 

Sruby ze łbem walcowym z gniazdem 
sześciokątnym 

Sruby ze łbem sześciokątnym z "czopem 
. walcowym 

Sruby ze łbem sześciokątnym z czopem 
stożkowym -

Sruby ze łbem. czworókątnym i MJ. koń
'cem -stożkowym 

Sruby ze łbem czworokątnym i z czo
pem walcowym 

Śruby ze łbem czworokątnym wieńco-
wym 

Zeszyty szkolne 
') Maszyny rolnicze ' 
Młocarnie 

Sruby do mocowania cepów 
-Sprężyny z tW9rzyw drzewnych 
- Nakładki do sprężyn ' z tworzyw 

drzewnych 
Samochody, przyczepy i naczepy. Roz

. mieszczenie zderzaków i ich długości 
Osłony gumowe końcówek przewodów 

elektrycznych w pojazdach mecha
nicznych 

Lampy elektronowe. Wymagania i ba-
dania technicz.ne 

Krążek do taśmy magnetofonowej 
Urządzenia mikrofąlowe 

Złącze typu .BNC-50 
Główne. wymiary 

'j Narzędzia. lekarskie 
Noże chirmgiczne og.ólnego przezna-

czenia 
'Vymagania i badania techniczne 

- Nożyczki . Wymagania i badania 
techniczne 

w . zakresie produkcji i OblotU: 

Pieczywo półcukiernicze 
Spirytus · do celów .. domowych i leczni- " 

czych 
Sery twaroqowe dojrzewające 
Ser harceński 
Marynaty rybne 
Wspólne wymagania i badania 
Cement. Zestawienie właściwości tech

nicznych 
Ceq-ła termalitowa 
Zużel wielkopiecowy granulowany do 

produkcji cementu 
Materiały e lektroizolacyjne @ 

Taśma bawełniana nasycona 
Okretowe' urządzenia elektryczne. Bez

pieczniki gwintowe na napięcia do 
750 V 

Wymagania i badania techniczne 
R<;kawiczk i skórzane 
Maszyny włókiennicze 
Wałki dociskowe aparatów rozciągo

wych. Główne wymiary 
Tkaniny bawplnian e kołdrowe 

15 grudnia 1962 r. 

15 grudnia 1962 r. 

15 grudnia 1962 r. 

15 grudnia 1962 r. 

15 grudnia 1962 r. 

15 grudnia 1962 r. 

4 grudnia 1962 r. 
21 grudnia 1962 r. 

15 gr udnia 1962 r. 
15 grudnia 1962 r. 

21 grudnia 1962 r. 

21 grudnia 1962 r. 

22 grudnia 1962 r. 

22 grudnia 1962 r. 
31 grudnia 1962 r. 

21 grudnia. 1962 r. 

1 września 1964 r. 

1 września 1954 · r. 

1 września 1964 r. 

1 września 1964 r. 

l września 1964 r. 

1 września 1964 r. 

1 Hpca 1963 r. 
1 lipca 1963 r. 

l września 1963 r. 
1 września 1963 r. 

'1 lipca 1964 r. 

l lipca 1963 r. 

l sierpnia 1963 r. 

l sierpnia 1963 r. 
l sierpnia 1963 r. 

l lipca 1963 r. 

7 listopada 1962 r. 1 września 1963 r. 

31 grudnia 1962 r. 
:31 grudnia 1962 r. 

28 grudnia 1062 r. 

1 czerwca 1963 r. 
l czerwca 1963 1'. 

l aerwca 1963 r. 

31 grudnia 1962 r. ·' ' 1 czerwca 1963 r. 

28 grudnia 1962 r. 

31 qrudnia 1462, r. 
31 grudnia 1962 r. 

22 grudnia 1962 r. 

22 grudnia 1402 r. 

5 grudnia !CJ62 r. 
14 grudnia 1962 r. 

114 qrlldnia 1 D6:> r. 

l czerwca 19133 r. 

1 sierpnia 1963 r. 
l czerwca 1963 r. 

1 lipca 1963 r. 

r styczn~ 1964 r • 

l lipca 1963 r. 
1 lipca 1963 r. 

1 lipca 1963 r. 
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Lp. 

98 
99 

10.0. 
10.1 

10.2 

10.3 
10.4 

10.5 , 
106 

10.7 

10.8 

10.9 
110. 

111 

112 

113 

114 

115 

116 

117 / 

118 

119 

, 120. 

121 
122 

123 

Numer normy 

2 

62/P-82253 
62/P-8248D 
62/P-82659 
62/P-84517 

62/P-84518 

' 62/P-~5D35 ' 
62/R-662DD 

62/R-662D4 
62/R"66'2D5 

62/R-662D6 

62/B-D2352 

62/B-Q2353 
62/B-Di354 

62/B-D2355 

62/B-02356 

62/B-Q2357 

62/B-91D65 

62/B-91Q85 

62/H-O.265Q 

62/M-74165 

62/M-74166 

62/C-8140O. 

62/R~65Q30 

, 62/R-78219 
62/R-78556 

62/B-QIQ34 

. - 171 " 

Tytuł normy ' 
i zakres obowiązywania 

3 

usta nowienia 
norn1y 

4 

D a ta 

Poz. 115 

od której norDl.a 
obowiązuje 

5 

Tkańiny wełniane. Szerokości 
Tkaniny lniane ręcznikowe 

Tkaniny jedwabne parasolowe 
Szpitalne spodnie lekarza 
Wymagania techniczne 

I :!3 qrudnia 
21 grudnia 
21 grudnia. 
21 grudnia 

1962 r. 
1962 r. 
1962 r. 
1962 r. 

1 lipca 1963 r. 

Fartuchy lekarza. Wymagańia tech
niczne 

Kordy 
'j Rośliny przemysłowe olei~te 

Nasiona lnu i konopi 
- Nasiona rącznika 
- Nasiona ,rzodkwi oleistej, dyni 

oleistej, krokosza i katranu 
- Nasiona lnianki 

w zakresie projektowania I produkcji: 

'j Koordynacja wymiarowa w budownic
twie. Nazwy i określenia 

- Wartości modularne 
- Zasady koordynacji modularnej 

i wymiarowania 
- Tolerancje wymiarów elementów 

budo 'Wlanych. ' Określenia, klasy 
dokładności i metody sprawdza
nia przy odbiorze 

- Tolerancje wymiarów i. elemen
t ów budowlanych z belonów 

- Tolerancje wymiarów stolarki bu
dqwlanej i meblowej oraz, ~le
mentów budowlanych wykończe
nia 

'j Stolarka ' budowlana. Skrzydła drzwio
we wewnętrzne z listew 
- Okna drewniane krosnowe do bu

dynków gospodarczych. Szczegó
Iy konstrukcyjne 

Rurociągi i ann atura 
Ciśnienia nominalne, robocze i próbne 

'j Armatura przemysłowa. Zawory zapo-, 
'rowe, membranowe wygumowane na 
ciśnienia nominalne do IQ kG/cm? 
Główne wymiary, 
~ Zawory zapórowe, zacjskowe wy

gumowane na ciśnienia nominal
ne 6 kG/cm2• Główne wymiary 

w zakresie obrotu: 

Wyroby lakierowe 
Pakowanie. przechowywanie i transport 
Materiał siewny. Nasiona roślin kwia-

ciarskich 
Trzoda chlewna. Prosięta i warchlaki 
Drób rzeżny żywy' 

w zakresie projektowania: 

14 grudnia 1962 r. 

2t! grudnia 1962 r. 
18 grudnia 1962 r. 

18 grudnhi 1962 f i 

27 grudnia 1962 r. 

27 grudnia 1962 r. 

31 grudnia 1962 r. 

31 grudnia 1962 r. 
31 grudnia 1962 r. 

31 grudnia 1962 r. 

31 grudnia 1962 r. 

31' grudnia 1962 r. 

1 czerwca 19b3 r. 
l lipca 1963 r. 
1 lipca 1963 r. 

1 lipca 1963 r. 

1 lipca 1963 r. 
1 lipca 1964 r. 

1 lipca 1964 r. 
1 lipca 1964 r. 

1 lipca 1964 r. 

1 sierpnia 1963 r. "" 
) 

1 sierpnia 1963 r. 
1 sierpnia 1 ~1j3 r. 

1 grudnia 1963 r. 

1 grudnia 1963 r. 

1 grudnia \963 r. 

28 grudnia 1962 r. 1 sierpnia ,1963 r. ' 

28 grudnia 1962 r. 1 sierpnia 1963 r/ ' , 

31 grudnia 1962 r. 1 stycznia 1964 r. 

27 listopada 1962 r. 1 sierpnia 1963 r. 

27 listopada 1962 r. 1 sierpnia 1963 r. 

27 grudnia 1962 r. 

21 grudnia 1962 r. 

18. grudnia 1962 r. 
31 grudnia 1962 r. 

1 kwietnia 1963 r. 

I : ~::n::6:9:; , .. 
, 1 stycznia , 1964 r, 

l 
I 

Projekty budowlane 28 grudnia 1962 r. 1 sierpnia 19153 r. " 
i Oznaczenia na opracowaniach graficz- I 

nych zagospodarowania placów bu-
dowy " I .' '-l 
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Lp. 

1 

124 

125 

126 

127 

128 

129 

130 

131 

132 

133 
134 

135 
136 
137 

138 

139 

140 

Numer normy 

2 

62/J-80101 

62/M-01135 

' 62/M-82069 

62/S-365Q6 

62/R-55200 

62/B-I0t42 

62/8-101-14 

62/M-80200 

62/8-23006 

62/B-01412 
62/H-83200 

62/M-43000 
62/M-43050 
62/M-43100 

62/M-88550 

62/W-49301 

62/T-05604 

-

Tytuł normy 
I zakres obowi~zywąnia 

3 

Zakłady rentgenowskie. Wymagania 
ochrony przed promieniowaniem jo
nizującym 

Rysunek techniczny maszynowy 
Łoźyska toczne 
Nawiercenia pod łby walcowe i wień-. 

cowe wkrętów i śrub 

-
w .rżakresie konstwkc;i: 

Zawory silników spalino'wych pojazdów 
mechanicznych .. 

Podstawowe ~ytyczne konstrukcyjne 

w zakresie 'projektowania i konstrukcji: 

Maszyny rolnicze. Prędkości obwodowe 
kół pasowych , ' napędowych 

w zakresie wykonawstwa robót 
i badań odbiorczych: 

Posadzki deśzczułkowe 
Wymagania i badania techniczne przy 

odbiorze 
Posadzki z · betonu i zaprawy cemento

wej. Wymagania i badania technicz
ne przy odbiorze 

w zakresie klasyfikacji: . 

Liny stalowe. Klasyfikacja 

w zakresie produkcji i odbioru: 

Żużel wielkopiecowy granulowany jako 
kruszywo do beto.nów i zapraw na 
spoiwach cementowych i wapiennych 

w zakresie oznaczania i używania' 

pojęć i symboli: 

Wentylacja. Nazwy i określenia 
Odlewy. Tolerancje wymiarowe i cię

żarowe oraz naddatki na obróbkę 
skrawaniem 

Nazwy i określenia 
Wentylatory . Podzial i symbole · 
Dmuchawy. Podział i symbole 
Sprężarki i pompy próżniowe 
~odział i symbole 
Przekładnie zębate zamknięte " 
Podział ogÓlny. Symbole klasyfikacyjne 

w zakresie oznaczania i używania znaków: 

Morskie nawigacyjne znaki szczytowe. 
Barwy, kształty i wielkości 

w zakresie budowy: 

Telekomunikacyjne linie kablowe. Te
iefoniczne sieci miejskie . 

Ogólne przepisy budowy 

17 grudnia · 1962 r. , l lipca ' 1963 r • . 

27 grudnia 1962 r. . : l sierpnia 1963 r. 

29 grudnia lq62 r. 

31 grudnia 1962 r. 

31 grudnia 1962 r. 

29 grudnia 1962 r. 

31 grudnia 1962 r. 
1 T grudnia 1962 r. 

31 grudnia 1962 r. 
31 grudnia 1962 r. 
31 grudnia 1962 r. 

31 grudnia 1962 r. 

19 grudnia 1962 r. 

22 grudnia 1962 r. 

l sierpnia 1963 r. 

l października 1963 r. 

l października 1963 r. 

l sierpnia .1963. r., 

1 sierpnia 1963 r. 
l stycznia 1964 r. ' 

l czerwca 1963 r. 
l czerwca 1963 r. 
1 czerwca 1963 r. 

, 

1 stycznia 1964 r. 

1 września 1963 r. 

1 czerwca 1963 r. ' 
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Lp. 

141 

142 

143 

144 
145 
146 

147 

148 
149 

150 
151 

152 
153 

154 
155 

156 

157 

158 

159 

160 

161 

16i 

163 

164 

165 

Numer normy 

2 

62/H-01707 

62/H-01708 

. 62/N-01153 

62/N-Ol1'66 
62/N-01168 
62/N-011'69 

62/N-01171 

62/A-74104 
62/A-75022 

62/A-86130 
62/A-867a3 

62/B-06000 
62/C-04132 

62/C -04 t.14 
62/C-04209 

62/C-89069 

62/C-97068 

62/E-04412 

62/G-04536 

62/0-79155 

62/0-79160 

62/P-04603 

62/P-04655 . 

62/P-04900 

62/P-5009'S 

- 173 -

. Tytuł normy . 
i zakres obowiązywania 

w zakresie barwnego cechowania: 

Cechy barwne aluminium i stopów alu
minium 

Cechy barwne stopów miedzi 

w zakresie bibliografiI 
i dokumentacji: 

') Przepisy bibliograficzne 
Kompozycja wydawnicza i typograficzna 

bibliografii w układzie działowym 
lub , systematycznym 
- Spis treści książki 

- Streszczenie autorskie artykułu 
Rep<rografia. Metryka mikrofilmu i ko

pii mikrofilmu 
. Przepisy bibliograficzne 
Opis katalogowy mikrofilmu 

w zakresie metod badań: 

Pieczywo~ Pobieranie próbek 
Artykuły żywnościowe 

Oznaczanie zawartości dwutlenku siarki 
. Napoje mleczne. Metody badań 

Ryby i przetwory rybne 
Oznaczanie' zawartości wody 
Cement. Pobieranie < próbek 

') Przetwory naftowe 
Pomiar ciągliwości asfaltów 

- Pomiar penetracji asfaltów 
Oznaczanie zawartości fenylonaftyloa

miny w kauczuku butadienowo-styre
nowy,mmetodą foto-k.olorymetryczną 

Tworzywa sztuczne ' 
Oznaczanie wskażnika płynięcia polie

tylenów i polipropylenów 
Produkty węglopochódne 
Oznaczanie zawartości m-krezolu 

' Lakiery i emalie elektroizolacyjne do 
blach magnetycznych 

Metody badań 
Węgiel kamienny. Oznaczanie wskaźni

ków stanu plastycznego, według me
tody Gieselera-Hoehne'go 

') Opakowania transportowe. Pobieranie 
i przygotowanie próbek, do badań 
wytrzymałościowych 
- Badanie wytrzymałości na uderze

nia przy swobodnym · spadku 
') Kontro,Ia jakości wyrobów włókienni

czych. Wyznaczanie względnej wil
gotności i temperatury powietri,a w 
pomieszczeniach laboratoryjnych 
- Przędza jedwabna z włókien 

sztucznych kędzierzawiona. Wy
znaczanie stopnia i trwałości skę
dzierzawienia 

Kontrola jakości surowców włókienni
czych. Wełna. Metody laboratoryjne 

') Produkty przemysłu papierniczego 
Badania techniczne. Oznaczanie st.opnia 

roztworzenia mas celulozowych 

I 

Poz. 115 

I D. t • 

31 grudnia 1962 r. 

31 grudnia 1962 r. 

31 grudnia 1962 r • 

27 grudnia 1962 r. 
27 grudnia 1962 r. 
27 grudnia 1962 r. 

27 grudnia 1962 r. 

31 grudnia 1962 r. 
27 grudnia 1962 r. 

27 grudnia 1962 r. 
19 grudnia 1962 r. 

31 grudnia 1962 r. 
27 grudnia 1962 r. 

27 grudnia 1962 r. 
27 grudnia 1962 r. 

27 grudnia 1962 r. 

31 grudnia 1962 r. 

27 grudnia 1962 r. 

27 grudnia 1962 · r. 

<31 grudnia 1962 r. 

31 grudnia 1962 r. 

5 grudnia 1962 r. 

28 grudnia 1962 r. 

2a grudnia 1962 r. 

31 grudnia 1962 r. 

sierpma 1963 r. 

sierpnia 1963 r. 

l sierpnia 1963 r. 

czerwca 1963 r. 
czerwca 196-3 r. 
czerwca 1963 r. 

czerwca 1963 r. 

czerwca 1963 r. 
czerwca 1963 r. 

czerwca 1963 r. 
maja 1963 r. 

czerwca 1963 r. 
lipca 1963 r. 

lipca 1963 l. 

lipca 1963 r. 

lipca 1963 r. 

sierpnia 1965 r. 

czerwca 1963 r. 

sierpnia 1963 r. 

1 czerwca 1963 r. 

sierpnia 1963 r. 

lipca 1963 r. 

1 lipca 1963 r. 

lipca 1963 r. 

stycznia 1964 r. 
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,/ Da ta 

Numer normy i zakres obowiązywania ustanowienia od 'której norma 
normy - obowiązuje 

Lp. Tytuł normy I 
-------- --------~--------:-----------------~~----------~---I-------------------------------------
____ 1 ____ ~ ______ 2 ____ ~/ __ 1 ____________ ~--3----------------~-------4--------1~------5--------

166 

167 

168 

169 

170 

171 

172 

173 

174, 
175 

176 
177 

178 

179 

180 ' 

181 

182 

.183 

184 

185 

186 

187 

188 

Ul9 

190 

62/P-50096 . 

62/P-50097 

62/P-5009B 

62/P-50099 

62/P-50100 

62/P-SOIOl 

62/P-50102 

" 
62/P-50103 

621P-S0104 
62/P-50IOS 

62/P-50106 
62/P-50l07 

62/P-50108 

62/P-50109 

62/P-S0110 

62/P-50111 

62/P-S0112 

62/P-501 13 

62/P-S011 4 

62/R-64769 

62/S-04011 

62/T-04S01 

62/T-04800 

62/Z-040i9 

62/H-04106 

'- - Oznaczanie zawartości ligniny 
w masach celulozowych 

- - Ozna czanie ilościowe substan
cji wyekstrahowanych rozpu
szczalnikami organicźnymi 

- - Oznaczanie rozpuszczalności 

mas celulozowych w alkaliach 
- - ' Oznaczanie alfa celulozy w 

masach celulozowych specjal
nych 

- - Oznaczanie pentozanów w ma-
" , sach. celulozowych 
- - Oznaczanie lepkości · mas ce

lulozowych 
- - Oznaczanie części nieprzeni

trowanych w masach celulozo
wych specjalnych 

- - Wykrywanie czynnego chloru 
w. masach celulozowych 

- - ,Oznaczanie absorpcji 
Oznaczanie z\lwartości popio-

, łu i jego składników 

- - Oznaczanie zawart.ości arsenu 
- - Oznaczanie zawartości ołowiu 

w wylworaćh papierniczych 
- - Oznaczanie zawattosci chlor

ków ' i siarczanów 
- - Oznaczanie pH wyciągu wod

nego 
- - Oznaczanie kwasowości j z?l

. sadowoś'ci " '" "". " . 

Wytwory papiernicze. Badania technicz
ne. Oznaczapie z.anieczysz,czeń. cząst
kami żelaza i miedzi oraz ich zWiąz-

• kami 
') Produkty przemysłu papierniczego 

Badania techniczne. Oznaczanie prze
wodności elektrycznej wyciągu wod-
nego 
- - Wykrywanie wypełniaczy w 

wytworach papierniczych 
- - Szybka metoda wykrywania 

ścieru w wytworach papier-
niczych . 

Pasze sypkie. Pobieranie próbek i przy
gotowanie średniej próbki labora
toryjnej 

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaź
nika zagęs7.Gzania gruntu 

. Odbiorniki tell?wizyjne 
Metody pomiarów własności radio-elek

trycznych. elektrooptycznych i elek-
troakustycznych .' 

, Lampy elektronowe 
Metody ogólnych badań elektrycznych 
Szybka metoda oznaczania 'zawartości 

pą.r krezoli w powietrzu 

, w zakresie badań rozjemczych: 

Analiza chemiczna rud żelaza 
Oznaczanie zawartości wapnia i ma· 

gnezM 

-31 grudnia 1962 r. 

31 grudnia 1962 r. 

31 grudnia 1962 r. 

31 grudnia 1962r. 

31 grudni~ 1962 r. 

31 grudnia 1962 r. 

31 grudnia 1962 r. 

31 grudnia 1962 r. 

31 grudni-a 1962 r. 
31 grudnia 1962 r. 

31 grudnia 1962 r. 
31 grudnia 1962 r. 

31 ,grudnia 1962 r. 

31 grudnia 1962 r. · 

1 stycznia 1964 r. 

1 stycznia 1964 r. 

1 stycznia 1964 r. 

1 stycznia 1964 r. 

1 stycznia ' 1964 r. " 

1 stycznia ' 1964 r. 

1 stycznia 1964 r. 

1 stycznia 1964 r. 

i , stycznia 1964 r. 
1 stycznia 1964 r. 

1 stycznia 1964 r. 
1 stycznia 1964 r. 

1 stycznia 1964 r. 

1 styczn ia 1964r. 

31 grudnia 1962 r. 1 s~ycznia1964 r. 

31 grudnia 1962 r. 1 stycznia 1964 r. 

31 grudnia H162 r. ' 1 stycznia 1964 r. 

31 grudnia 1962 r. 1 sty~znia 1964 r. 

31 grudnia 1962 r. 11 stycznia 1964 r; \ 

18 grudnia 1962 r. , 1 czerwca 1963 r. 

31 grudnia 1962r. 1 sierpnia .1963 r. 

17 grudnia 1962 r. 1 czerWCil 1963 r • 

22 grudI;lla 1962 r. 1 sierpnia 1963 r. 

31 grudnia 1962 r. 1 czerwca r963 r. 

31 grudnia 1962 r. 

/ 



Menitor Polski Nr L'l - 175 - Poz. 115 

§ 2. 1. W następujących Polskich Normach (PN) wprowadzone zostały zmiany obowiązujące od . dnia 15 kwietnia 
1963 r. 

Lp. Numer normy 

2 

1 61/B-30302 

2 55/C-0401O 

3 60/C-S0091 

61 /t:-84130 

s 61/C-84132 

6 62/C-84134 

"1 60/C-89253 

8 60/łF85023 

9 59/H-92822 

10 59/H-93839 

11 59/ K-88160 

12 59/K-88162 

13 59/K-88163 

14 59/K-88164 

• 

15 62/M-53501 

16 60/M-82215 

Tytuł normy 

3 

Wapno suchogaszone (hydratyzowane) 
do celów budowlanych 

Przetwory naftowe 
Destylacja normalna 
Oznacza!1ie składu j rakcyjnego 
Odczynnjki. Nitroprusydek sodowy 

Srodki ochrony roślin 
Azotox 50 do zawiesin 

Azotox pylisty 5°/0 

Pestycydy. Ditox 

Tłoczywa termoutwardzalne 
Tłoczywo U + C 

Stal stopowa narzędziowa do pracy 
na zimno 

Klasyfikacja 
Nikiel. Taśmy 

tronowych 

Mosiądz. Drut 

na anody do lamp elek-

: ') Tabor kolejowy. Sprżęg śrubowy , . 

I - Wagony. Sprzęgło łubkowe 

-Wagony towarowe. Cięgło krótkie 

- Wagony. Cięgło długie 

Kurek trójdrogowy tablicowy 'na ciśnie
nie nominalne 0,.5 kG/cm2• Wyma
gania i badania techniczne 

Wkręty dokładne ze łbem walcowym 

Data rozporządzenia 
Przewodniczącego Pań-

stwowej Komisji Plano- Data ustanowien ia 
wania Gospodarczego zmian 

w sprawie zatwierdze-
nia normy lub data 
ustanowienia normy 

4 

} 1 lipca 1961 r. (Mo
nitor Polski Nr 67, 

poz. 292) 
10 maja 1956 r. 
(Dz. U. Nr 15, 

poz. 85). 
8 · kwietnia 1960 r. 

(Monitor Polski 
Nr 49, poz. 235) 

9 czerwca 1961 r. 
(Monitor Polski 
Nr .58, poz; 254) 

24 listopada 1961 r. 
(Monitor Polski 
Nr 98; poz. 417) 

15 września 1962 r. 
(Monitor Polski 
Nr 80, poz. 376) 

30 listopada 1960 r. 
(Monitor Polski 

z 1961 r. Nr 18, 
poz. 90) 

20 czerwca 1960 r. 
(Monitor Polski 
Nr 72, poz. 334) { 

13 listopada 1959 r. 
(Monitor Polski 

z 1960 r. Nr 27, 
poz. 130) 

31 grudnia 1959 r. 
(Monitor Polski 

z 1960 r. Nr 27, 
poz. 130) 

11 września 1959 r . . 
(Monitor Polski 
z 1960 r. ' Nr 5, 

poz. 27) 
11 września 1959 r. 

(Monitor Polski 
z 1960 r. Nr 5, 

poz. 27) 
11 września 1959 r. 

(Monitor Polski 
z 1960 r. Nr 5, 

poz. 27) 
. j lWlześnia 1959 r. 

(Monitor Polski 
z 1960 r. Nr 5, 

poz. 27) 
5 kwietnia 1962 r. 

(Monitor Polski 
Nr- 50, poz. 248) 

30 listopada 1960 r. 
(Monitor Polski 
z 1961 r. ;'-Jr 6 

poz . 3:') 

18 stycznia 1963 r. 

5 stycznia 1963 r. 

11 stycznia 1963 r. 

26 stycznia 1963 r. 

26 stycznia 1963 r. 

26 stycznia 1963 r. 

14 stycznia 1963 r. 

18 stycznia 1963 r. 

7 stycznia 1963 r. 

7 .stycznia 1963 r. 

7 stycznia 1963 r. 

7 stycznia 1963 r. 

7 stycznia 1963 r. 

4 lutego 1963 r. 

31 grudnia 1962 r. 

\ 
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----------------------------------------~------------~----~--~----

Data rozporządzenia 

Przewodniczącego Pałl-
stwowej Komisji Plano, Data ustanowienia Lp. Numer normy Tytuł normy wania Gospodarczego zmian. w sprawie zatwierdze-

nia normy lub data 
ustanowienia normy 

, 

l I 2 I 3 4 5 --
17 60/M-82218 Wkręty śrecllliodokładne 2i'e łbem wal- 30 listopada 1960 r. 31 grudnia 1962 r. 

cowym (Monitor Polski 
z 1961 r. Nr 6 

poz. 32) 
18 60!M-82227 Wkręty- dokładne ze łbem walcowym 30 listopada 1960 r. - 31 grudnia 1962 r. 

z gwintem na całej długości (Monitor Polski 
z 1961 r. Nr 6 

poz. 32) 
19 .60iM-fl2230 Wkręty średnioddkładne ze łbem wal- 30 listopada 1960 r. 31 grudnia 1962 r . 

cowym z gwintem na całej długości (Monitor Polski 
z 1961 r. Nr 6 

poz. 32) 
20 60/R-7445? Rośliny okopow'e lipca 1960 r . 31 stycznia 1963 r . 

Pobieranie próbek ziemniaków (Monitor Polski 
Nr 62, poz. 300) 

21 62iT -02050 Urządzenia elektroniczne 5 kwietnia 1962 r. 7 stycznia 1963 r . 
Oporniki stale. Znamionowe oporności (Monitor Polski 

i moce Nr 50, poz. 248) 
22 57/Z-57009 Narzędzia lekarskie. Wzierniki noso- 14 czerwca 1957 r. 4 lutęgo 1963 r . 

we krótkie 

-
2. Numery norm 62/M-62001 , 62/M-62004, 62/M-62026, 

62/M-62027 i 62/M-66158 wymienionych w § l lp. 20, :21 , 22, 
, 23 i 24 obwieszczenia z ,dnia 12 pażdziernika 1962 r. ,(MOIli

tor Polski Nr 78, poz. 368) zmienia się na numery 62/M-60300, 
62/M-60301, 62/M-60320, 62/M-60321 i 62/M-66168 qraz numer 
normy 62/M-66159 wymienionej w § 1 lp. 32 obwieszczenia 
z dnia 30 października 1962 r. {Monitor Polski Nr 80, poz. 376) 
zmienia się na numer 62/M-66166. 

§ 3. 1. Normy wymienione w § l lp. 3, 90 i 92 zastę-

pują następujące normy: -

l) B-09700 "Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia 
na przewodach wodociągowych" , 

2) 53/B-02780 "Cementy. Zestawienie właściwości technicz
nych" , 

3) B-23002 "Żużel wielkopiecowy granulowany do produkcji 
spoiw hydraulicznych" 

- zatwierdzone: pierwsze dwie jako zalecane, a trzecia 
,iako obowiązująca rozporządzeniem Prz~wodniczącego 

Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 
3 sierpnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm pań

stwowych ustąlonych przez Polski , Komitet Normaliza
cyjny. dotyczących budownictwa (Dz. U. Nr 40. poz. 179). 

2. Normy wymienione w § 1 lp. 4, 5 i 154 zastępują na
stępujące normy: 

l) C-80000 ,, ' ) Odczynniki. Kwas solny", 

2) C-80007" - Octan amonowy". 

. 3) C-04134 "Przetwory naftowe. Asfa lty. Pomiar penetracji" 

- zatwierdzone : pierwsze dwie jako obowiązujące, 

a trzecia jako zalecana rozporządzeniem Przewodniczą

cego Państw,owej Komisji _ PJanowania Gospodarc;zego 

(Monitor PoJ ski 
Nr 64, poz. 397) 

z dnia 20 maia 1954 r. w spraw [e zatwierdzenia norm 
państwowych ustalonych pT7 ez Polski Komitet Nortna-łi

zacyjny w zakresie chemii (Dz. U. Nr 27, poz. 107) . ' 

3. Normy wymienione w § 1 lp. 7- i 8 źastępują nastę
pujące normy: 

1) 56/C-84019 ,,') Produkty nieorganiczne. Fosforan jedno
sodowy techniczny". 

2) 56/C-84020" - Fosfora n dv',usodowy techniczny" 
- zatwierdzone jaklo obowiązujące rozporządzeniem 
Przewodniczącego Państwowej Komisj i Planowania Go
spodarczego z dnia 22 pa~~dziernika 1956 r. w sprawie 
zatwierdzenia norm pań\,twowych (Dz. U. Nr 51, poz. 226). 

4. Norma wymieniona w § 1 lp. 9 zastępuje normę 

55/C-84021 " Produkty nieorganiczne. Fosforan trójsodoWy 
techniczny", zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządze
niem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Go
s9Otla·r~zego z dnia 14 października 1955 T. W sprawie zatwier
dzenia:' norm p-aństwowych ustalonych przez Polski Komit.et 
Normalizacyjny, dotyczących chemii (Dz. U. Nr 44, poz. 2~2). 

5, Normy wymienione w § lIP! 13 i 84 zastępują nastę
pujące normy: 

1) 57/C-97045 "Produkty węglopochodne. Lakier pakowy ' 
z węgla kamiennego"Ł 

2) 57/Z-54003 "Narzędzia lekarskie. Noźe chirurgiczne. Wa-
runki techniczne" 

- ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komi
tet Norma lizacyjny dnia 8 i 23 maja 1957 r~ (Monitor 
Polski Nr 52, poz. 332). 

6. Normy wymienione w § 1 lp. 14 i 181 zastępująria-' 
stępujące normy : 
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1) 56/D-54511 "Narzędzia do maszynowej obróbki drewna. 
Piły taśmowe", 

2) 56/P-04033 "Wytwory papiernicze. Badania techniczne. 
Oznaczanie zawartości cząstek żelaza i mie
dzi'! 

zatwierdzone jako obowiązujące . rozporządzeniem 

Przewodniczącego Państwowej KomiSji Planowania Go
spodarczego z dnia 19 grudnia 1956 r. w sprawie za~ 
twierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 61, poz. 296). 

7. Normy wymienione w § 1 lp. 15, 68, 74 126 zastę-

pują następujące normy: 

1) 55/D-95102 "Szczapy i walki użytkowe", 

, 2) 55/M-82301 "Sruby wieńcowe z łbem czworokątnym", 

3) 55/M-82308 "Sruby dociskowe z łbem czworokątnym 
wieńcowym" • 

4) 55/M-82069 "Nawiercenia kryjące łby walco~e i wieńco-
we wkrętów i śrub z gwintem metrycznym" 

-' zatwierdzone jako obowiązują<:e rozporządzeniem 

.przewodniczącego Państwowej , Komisji Planowania Go
spodślrczego z dnia 10 maja 1956 r: w sprawie zatwier
dzenia norm państwowych , (Dz. U. Nr 15, poz. 85). ' , 

8 .. Norma wymieniona w § 1 lp. 3( zastępuje normę' 
H-8~ 120 "Miedż. Klasyfikacja", zatwierdzoną jako obowią

_ 7,ującą rozporządzeniem Przewodniczącego PaJ\stwowej Ko
misji Planowania Gospodarczego z dnia 29 grudnia 1954 r. 

-, w spr.awie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych 
, - prżez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących hutnictwa 

(Dz. U. z 1953 r. Nr 1, poz. 5). . 

9. Normy ' wymienione w § 1 lp. 43, 44 i 190 zastępują 
następujące normy: 

* 1) 55/H-93200 "Stal walcowana konstrukcyjna węglowa po-
spolitej jakości. Pręty okrągłe", 

2)'" 55/H-93201 "Stal walcowana konstrukcyjna węglowa po
spolitej l zwykłej jakości. Pręty kwadrato-
we", 

3) 54/H-04106 ,,') Analiza _chemiczna rud żelaznych. Ozna-
'" ' czanie tlenku wapniowego", 

") 54/H-04121 " '- Oznaczanie tlenRu magnezowego" 

.- zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem 
>Przewodnicz-ącego- Państwowej Komisji Planowania Go
spodarczego z dnia 27 ' lipca 1955 r. w sprawie zatwier
qzenia norm państwowych ustalonych -przez Polski Ko
mitet Normalizacyjny, dotyczących hutnictwa (Dz. U. 
Nr 33, poz. 205). 

10. Norma wymieniona w § 1 lp. 47 zastępuje normę 
57/K-91247 "Tabor kolejowy. Wagony i tendry. Klocki ha
mulcowe jednowstawkowe", ustanowioną jako zalecaną przez 
Polski Komitet Normalizacyjny dnia 28 pażdziernika 1957 r. 
(~onitor Polski z 1958 r ~ Nr 13',_ poz. 83). 

11. Norma wymieniona w § 1 Ip,'-.48 zastępuje nastę

pujące , normy: 

1).. 54/M-02017 "Gwinty trapezowe symetryczne. Teoretycz
ne wymiary gwintów w zależności ,od sko
ku h i średnicy d", 

2) 54/M-92018 "Gwinty trapezowe symetryczne zwykłe 
o śr~dnicachod 10 ' do 300 mm" 

..:.. zatwierdzone jako obowiązujące 'f(),zporząd7enienl 

Przewodniczą~ego Państwowej Komisji PlanQwania Gp-
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spodarczego z dnia 25 marca 1955 r. w sprawie zatwier
dzenia norm państ wow):;ch ustalonych przez Polski Ko
mitet Normalizacyjny, dotyczących gwintów (Dz. U. 
Nr 17, poz. 99). 

l2. Normy wymienione w § 1 lp. 49, 56 i 57 zastępują 
następujące normy: 

1) M~02035 "Gwinty okrągłe o średnicach od 8 do 200 mm", 

2) M-58224 "Noże do głowic gwinciarskich stycznych (Lan
disa) do gwintów metrycznych", 

3) M-58225 "Noże do głoVliic gwinciarskich stycznych (La n-
disa) do gwintów Whitwortha i rurowych" 

- ustanowion e jako obowiązujące przez Polski Komitet 
Normalizacyjny dnia 3 grudnia i 25 listopada 1959 r. 
(Monitor Polski z 1960 r. Nr 20, poz. 102). 

13. Norma -wymieniona w §, 1 lp. 55 zastępuje normę 
M-55018 "Wiertarki z na}:!ędem ręcznym. Końcówki gwinto
we ,wrzeciol'l", ustanowioną jako zalecaną przez Polski Ko
mitet Normalizacyjny dnia 24 marca 1958 r. (Monitor Polski 
Nr 39, poz. 228). 

14. , Norma wymieniona w § 1 lp. 67 zastępuje normę 
57 /M-30201 "Liny stalowe z drutu okrągłego. Warunki tech
niczne"" ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komi
tet Normalizacyjny dnia 11 kwietnia 1957 r. (Monitor Pol
ski Nr 45, poz. 280). 

15. Norma wymieniona w § 1 lp. 69 zaste,puje normę .' 
57/M-82302 ,,$ruby ze łbem walcowym z gnia zdem sześc io
kątnym", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Ko
mitet Normalizacyjny dnia 3 czerwca, 1957 r. (Monitor Pol
ski Nr 64, poz. 397). 

16. Normy wymienione w § _ 1 lp. 70, '} l, 72 i 73 zastę
pują następujące normy: 

1) M-ff2303 do 82304 ,,$ruby dociskowe ze łbami sześcio
kątnymi", 

2) M-82305 do 82306 "Sruby dociskowe ze łbami czworo-
kątnymi" 

- zatwierdzone jako zalecane rozporządzeniem - Prze
wodniczącego Państwowej Komisji Planowania Go.-spo
clarczego ,z dnia 22 pćl żdziernika 1956 r. w s[Jrawie za
twierdzenia norm państwowych (Dz. J) . Nr 51, poz., 227), 

3) 55/M-82307 "Sruby dociskowe z łbem czworokątnym 
z czopem walcowym" 

'- zatwierdzoną ' jako obowiązującąrozporz9dzeniem 
Przewodniczącego Paristwowej Komisji Planowania , Go
spodarczego z dnia 10 'maja 1956 r. w sprawie zatwier
dzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 15, ·poz. 85). ' 

17. Normy- wymienione w § 1 lp. 75 i 104 zastępują 

następujące normy: 

1) 56/P-94001 "Zeszyty szkolne", • 
2) 56iR-66200 "Rośliny przemysłowe oleiste. Nasiona lnu 

i konopi" 

- zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem 
Przewodniczącego Pa"1stwO\.vej KomIsji Planowania Go
spodarczego z dnia 24 listopada 1956 r. w sprawie za
twierdżehia norm państwowych (Dz. U. Nr 57, poz. 263). 

18. Norma wymipniona w § 1 lp. 7n z8 slqpuje normę 
R-6?019 "Młoca rn ie . N"-ktactld do s prp.żvn drpwnianych", 
ustanowioną jąka obowiązującą przez Polski Komitet Nor-
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malizacyjny dnia 19 marca 1960 r. (Monitor Polski Nr 40, 
poz. 201). 

19. Normy wymienione w §1 lp. 85 87 zastępują na-
stępujące normy: 

1) 55/Z~54123 "Narzędzia lekarskie. Nożyclki ogólnochirur
giczne. 'Warunki techniczne", 

2) 56/A-79526 ,.Spiryt.us. Spirytus do celow dOITIowych t lecz-
niczych" . 

- zatwierdzone jako obowiąwjące rozporząc1zeniem 
Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Go
spodarczego z dnia 10 lipca 1956 r. w sprawie zC1twier
dzenia norm pallstwowych (Dz. U. Nr 33, poz. 154). 

20. Normy wymienione w § 1 lp. 91 , 127 i 184 zast~

pują nastęrJujące normy: 

1) 55/B-12019 "Cegła termalit.owa", 

2) 55/S-36506 "Silniki spalinovve pojazdów mechanicznych. 
Średnice trion6w i kąty zaszlifowania sioż
ków zaworów", 

3) 55/P-04039 "Wytwory . papi~i·nicze. Badania technicine. 
Szybka metodiI wykrywania ścieru" 

- zatwierdzone jako obowiąwjące rozporządzeniem 
Przewodniczącego Państwowej Kom isji Planowania Go
spodarczego z dnia· 12 czerwca 1956 r. w sprawie za
twierdzenia norm państ'Y0wych (Dz. U. Nr 31, poz. 145). 

21. Normy wymienione w § 1 lp. 81 i 89 zastępują na-
st ępujące normy: 

1) 58/T-06401 "Lampy elektronowe. Przepisy ogólne". 

2) 58 /A-86780 "Marynaty rybne. Wymagania ogólne" 

- ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet 
Normalizacyjny dnia 31 grudnia 1958 r. (Monitór Pol-
ski z 1959 r. Nr 18. P9z. 81). . 

22. N orma wymieniona w § lp. 98 zastępuje normę 

P-82253 "Tkaniny wełniane. Szerokości",zatwierdzoną jako 
obowiązującą rozporżądzeniem Przewodniczącego Państwo
wej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 9 lutego 
1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych usta~ 

lonych przez Polski Komitet Normalizacyjny. dotyczących 

włókiennictwa (Dz. U. Nr 9, poz. 28). 

23. Normy wymienione w § 1 lp. i05 i 1'06 zastępują 
normę 56/R-66203 "Rośliny przemysłowe. Nasiona rącznika. 
krokosza. katranu, dyni oleistej i 'rzodkwi oleistej", zatwier
dzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego 
Państwowej Komis ji Planowania Gospodarczego z dnia' l O hp~ 
ca 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych 

(Dz. U. Nr 33, poz. 154). . ' 

24. Norma wymieniona v:" § 1 lp. 116 zastępuje normę 
54/H-02650 "Rurociągi i armatura. Ciśnienia nominalne", za~ 

twierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodni
czącego Państwowej Komisji Planowania' Gospodarczego 

·z dnia 27 czerwca '1955 r. w sprawie zatwierdzenia norn'l 
państwowych ustalonych przez Polski Kon'li1et Normaliza
cyjny, dotyczących wyrobów metalowych (Dz. U. Nr 28, 

~ poz. 165). 

. . 
i transport", zatwierdzoną jako obowiązującą ro7.poJządze-
niem Przewodniczącego Państwowe j Komisji Planowania Go
spodarczego z dnia 27 czerwca 1955 r. w sprawie zatwier
dzenia norm pailstwowych ustalonych przez Polsk i Komitet 
Normalizacy jny, dotyczących komunikacji (Dz. U. Nr 28, 
poz. 1(6). 

25. Norma wymieniona w § 1 lp. 125 zastępuje normę 
M-OI0B7 . "Rysunek techniczny maszynowy. Łożyskowanie 
i łączenie wałów", ustanowioną jako zalecaną przez Polski 
Komite t NQrmalizacyjny dnia fi lutego 1958 r. (Monitor Pol
ski Nr 27, poz. 16ą). 

27. Norma wymieniona w § 1 lp. 11\ zastępuje normę 
57/M-80200 "Liny stalolive z drutu okfą~Jłe,90. Klasyfikacja", 
ustanowioną jako zalecaną przez 'Polski Komitet NOIll).ali
zacyjny dnia 11 kwietnia 1957 r. (Monitor Polski ' Nr 45, 
poz. 280). 

28 . Norma wymieni()na w § 1 lp. 143 ~astępuje normę 
N-01153 "Przepisy bibliograficzne. Opracowanie typogra
fi czne bibliografii bieżące i, dziedzin lub zagadnień", zat.wier
dzoną jako zalecaną rozporządzeniem Przewodniczącego Pań
stwowej Komisji Planowania Gospoparczego z dnia 12 li- ~ 
stopada 1954 r. w sprawie zatwier~~nia norm państwowych 
usta lonych przez Polski Komitet ' 'Normalizacyjny (Dz. U. 
Nr 55, poz. 272). . 

29. Normy wymienione w § 1 lp. 148 
nast f;pujące normy: 

1) A-74104 "Pieczywo. Pobieranie próbek". 

149 zastępują 

2) A-75022 "Przeciery owocowe. Oznaczanie ogólnego dwu
tlenku siarki" , 

- zatwierdzone jako obowi.ązujące rozporząd~enjem: 
Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Go
sp'odarczego z dnia 3 lutego 1955 r. w sprawie zatwier- . 
dzenia norm państwowych ustalonych przez Po.Jski Ko
mitet Normalizacyjny, dotyczących produktówspożyw
czych i rolnictwa (Dz. U. Nr 7,poz. 44). 

30. Norma wymieniona w § 1 -lp. 152 zastęp\lje normę 
53/B-06000 "Cement. Pobieranie próbek", zatwierdzoną jiiko 
obowiązującą rozporząQzeniem ' Przewodniczącego Państwo
wej Komisji Planowania Gospodarczego z dniA 27 lipca 
1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państ~owych ustalo
nych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących bu
downictwa (D7:" U< Nr -33, poz. 208). 

31: Norma wymieniona w § 1 lp. 153 żastępuje normę 
C-04132 ;,Przetwory naftowe. Asfalty. Pomiar ciągliwości", 
ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Nor
malizacyjny dnia 10 lipca 1957 r. (Monitor Polski Nr 74. 
poz. 454). 

• 
32. Norma wymieniona w § t lp. 157 zastępuje "normę 

54/C-97068 "Produkty węglopochodne. Oznaczanie metakre
zblu", zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem 

PrzewodniczącegD Państwowej Komisji Planowania Gospo
d'arczego z dnia 25 marca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia 
norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Norma

' lizacyjny, dotyczących chemii i górnictwa (Dz. U. Nr 17, 
poz .. 90). ' 

25. Norma wymieniona w § l lp. 119 zastępu je normę 33. Norn;a wymieniona w § 1 lp. 164 zastępuje nastę-

5,1/W-81044 "farlJy okrętowe. Opakowanie, przechowywanie . pująr.:e normy: 



Monitor' Polski Nr 21 

. ~ 
1) 55/P-04900 ,,') Kontrola jal5.ości surowców włókienni-

. czych. Wełna. Pobieranie próbek" 

- zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem 

Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowąnia Go
spodarczego z ania 14 października 1955 r. w.sprawie 
zatwierdzenia norm pailstwowych ustal~nych przez Pol
ski Komitet Normalizacyjny, dotyczqcych włókiennic

twa (Dz. U. Nr 42, poz. 262), 
, 

2) s7/P-04901" - - Wyznaczanie zawartości tłuszczu" 

. --ustanowioną jako obowiązującą przez Polski K0mi
tet Normalizacyjny dnia 12 marca 1957 r. (Monitor Pol
ski Nr 34" poz. 230). 

34. Norma wymieniona w § 1 'lp. 175 zastępuje normę 
53/P-04014 ,. Wytwory papiernicze. Badania techniczne. Ozną
czaniezawartości popiolu", zatwierdzoną jako obowiązującą 
rozporządzeniem Przewodniczącego Pallstwowej Komisji Pla
nowania Gospodarczego z dnia 25 marca 1955 r. w sprawie 
zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski 
Komitet Normalizacyjny, dotyczących szkła sanitarnepo oraz 
wyrobów przemysłu drzewnego , i papierniczego (Dz. U. 
Nr 17, poz. 92). 

35. Normy wymienione w § 1 lp. 176, 179 i 180 zastę
pują następujące normy: 

1) 55/P-04028 ,,') Wytwory papiernicze. Badania techniczne. 
Oznaczanie zawartości arsenu", 

2) ,55/P-.04027 " - - Oznaczanie kwasowości i zasado-
wości wyciągu wodnego" 

- zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem 
Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Go
spodarczego z dnia 12 lipca 195? r. w sprawie zatwier
dzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Ko
mitet ,Nor'malizacy jny, dotyczących przeinysłu lekkiego 
,(Dz. U. Nr 29, pO:E. 176). 

36. Norma wymieniona w § 1 lp. 177 zastępuje norm ę 

55/P·c04032 "Wytwory papiernicze. Badania techniczne. Ozna
czanie zawartości ołowiu", zatwierdzoną jako obowiązującą 

. rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Pla-
nowania Gospodarc,zego z dnia 27 lipca 1955 r. w sprawie 
zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski 

. Komitet Normalizacyjny (Dz. U. Nr 33, · poz. 202). 

37. Norma wymieniona w § 1 lp. 185 zastępuje normę 
57/R-64769 "Pasze sypkie. Pqbieranie próbek i przygotowa
nie próbki średniej", ustanowioną jako obowiązującą przei 

.. Polski Komitet Normalizacyjny dnia 21 października 1957 r. 
' (Monitor Polski Nr 97, poz. 569). ' 

38. Norma wymieniona w § 1 lp. 9 obwieszczenia z dnia 
23 grudnia 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 5, poz, 27) 
:Zastępuje normę H-54039 "Narzędzia rzemieślnicze . Pędzle 
formierskie płaskie", ustanowioną Jako zalecaną przez Pol
ski Komitet · Normalizacyjny dnia 20 listopada 195', r. (Mo
nitor Polski Nr 101, poz. 592). 

1) 

§ 4. Tracą moc następujące normy: .. 
56/B-04450 ,:) Grunty budowlane. Pobieranie próbek grun-

tu o nie naruszonej strukturze. Przyrządy" 

- ustanowiona jako zalecana przez Polski Komitet Nor
malizacyjny dnia 12 kwietnia 1957 r. (Monitor Polski 
Nr 45, poz. 280), 

' • . I 

Poz. 11·5 

2) 56/ B-04451 " - Pobieranie próbek gruntu o nie naru-
szonej strukturze:' - zatwierdzona ja

ko zalecana rozporządzeniem Przewodniczącego Pań
stwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 
.19 grudnia 1956. r. w sprawie zatwierdzenia norm pań
stwowych (Dz. U. Nr 61, poz. 296), 

3) 53iB-82650 "Kotwy fundamentowe stalowe obliczone na 
przyczepność betonu", 

4) 55/P-20004 ,,$cinki lniane dla przemysłu papierniczego. 
Wymagania techniczne" 

~ zatwierdzone: pierwsza jako zalecana, a druga jako 
obowiąZUjąca rozporządze'niem Przewodniczącego Pań
stwowej Komisji Planowartia Gospodarczego z dnia 

- 10 maja 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm pań;two
wych (Dz. U. Nr 15, poz. 85), 

5) 58/E-90010 "Elektroenergetyczne przewody miedziane. 
Przewody kabelkowe w powłoce 'Z tiokolu" 

- ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Korni
fet Normalizacyjny dnia 2 października 1958 r. (Monitor 
Polski Nr 82, poz. 472), 

6) 55/F-78265 "Okucia meblowe. Zlącza śrubowe wpuszcza-
ne zwykłe" - zatwierdzona jak,) obowiązu

jąca rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Ko
misji Planowania Gospodarczego z dnia 16 sierpnia 
1955 r. w sprawie za twierdzenia norm państwowych usta· 
lonych przez Polski Komitet Normalizacyjny (Dz. U. 
Nr 36. poz. ' 228), 

7) H-8S1 "Mod ele odlewnicze. Wytypne wykonania" 
- ustanowiona jako zalecana . przez Polski Kom ilet Nor
mali zacyjny dnia 31 grudnia 1957 r. (Monitor Polski 
z 1958 r. Nr 13, poz. 83), 

8) H-04615 "Badapia metalicznych powlok ochronnych. Po
włoki miedziowe i niklowe. Oznaczanie ~Irubo

ści" -zatwierdzona jako obowiązująca rozpo
rząd zeniem Przewodniczącego . Państ wowe j Komisji -Pla
nowania Gospodarczego z dnia 29 grudnia 1954 :r. w · 
sprawie za twierdzenia norm państwowych' ustalonych 
przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących hut-

. nictwa (Dz. U. z 1955 r. Nr 1, poz. 5). ' 

9) 56/M-66161 "Tłocżniki. Korpusy okrągłe wzmocnione 
z bocznym układelll prov,'aclnic" - zatwier

dzona jako za lecana rozporządzeniem Przewodnicząceqo 
Państwowej Komisji Planowania Gospodarc7ego z dnia 
10 lipca 1956 r. , w sprawie zatwierdzenia norm państwo-
wych (Dz. U. Nr 33, poz. 154), . 

10) M-83110 do &3 111 "Wkręty samogwintujące do blach ze 
łbami · grzy bkowymi" - zalwierdzone 

ja ko zalecane rozporządzen i,em Przewodniczącego Pań

stwowejKomisji Planowania Gospodarczego z dnia 
22 października 1956 r. w sprdwie 7atwierdzenia nornI 
pal;stwowych (Dz. U. Nr 51, poz. 227), . 

11) 55/P-20003 "Szmaty wybrakowane dla przemysłu papier-
niczego. Wymagania technic7ne" - zatwier

d7,ona jćlko obowiązująca rozporządzeniem Puewodni~ 
czącego Państwov.;e j Komisji Planowania Gos poda rczego 
z dnia 14 października 1955 r. w sprawie z·u,twierdzenia 

' norln państwowych ustalonych przez Polski ' Komitet 
Normalizacy jny; dotyczących wlókiennictwa (Dz. U . 
Nr 42, poz. 262), ' 

.12) 57/P-200 10 "Szmaty wełnione dla , przemysłu pa niernicze
. go. \Vy ma qania tf'c hn iczne" - IIs la nowi0na 

jako obowią7:ująra pr7ez Pol"ki Komite t Norrnalizacyjny 
dnia 12 marca 1957 r. (Monitor Polski Nr 34, poz. 230), 

"' , 

\ 
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Monitor Polski Nr 21 

13) 57/P-20011 "Szmaty jutowe dla przemysłu papierniczego. 
Wymagania t echniczne" - ustanowiona jako 

obowiązująca przez Polski Komitet NormalizacY.iriy dnia 
8 czerwca 1957 r. (Monitor Polski Nr 64, poz. 397), 

14) 57/P-20012 "Zużyte wyroby powrożnicze dla przemysłu 
papierniczego" - ustanowiona jako obowią

zująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 20 li
stopada 1957 r. (Monitor Polski Nr 101, poz. 592), 

15) 53/R-78213 ,,') Trzoda chle wna. Tuczniki mięsne rzeźne", 

16) 53/R-78214 " Tuczniki tłuszczowo-mięsne ' rzeźne", 

17) 53/R':78215 " Tuczniki słoninowe rzeżne" 
- zatwierdzone jako zalecane rozporządzeniem Prze
wodniczącego Pallstwowej Komisji Planowania Gos:)O
d'a'fczego z dnia 27 kwietnia ,1955 t. W sprawie zatwier
dzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Ko
mitet Normalizacyjny, dotyczących rolnictwa i' produk
tów spożywczych (Dz. U. Nr 19, poz. ' 118), 

180 Poz. 115 
,> . 

18) 54/W-01106 "Kadłub okrę.tu. Wymiary główne", 

19) 54/W-34004 "Kotły parowe okrętowe. Próby wodne" 
- , za twierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem 

Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Go· 
spo,larczego z dnia 16 sierpnia 1955 r. w sprawie Za· 
twierdzenia neJrm państwowych ' ustalonych przez Polski 
Komit~t Normalizacyjny, • dotyczących komunikacji 
(Dz. U. Nr 34, poz. 214), 

20) 54/W-46603 "Łodzie ratunkowe okrętowe drewniane. Bo· 
saki. Wymagania techniczne" - zatwierdzo

na jako obowiązująca rozporządzeniem Przewodniczące- ' 
go Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 
28 lutego 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm pań
stwowych ustalonych przez Polski Komitet Normaliza-

. cyjny, dotyczących komunikacji (Dz. U. Nr 13" poz. 79). 

Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego: J. Wodzicki 

') Pełny tytuł normy; jedna kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu, a dwie kreski 
przed tytułem tej samej serii norm zastępują pierwsze dWie części pełnego tytułu. 

Reklamacje ,z powodu niedoręczenia poszczególnych numerów wnosit należy do , Administracji Wydawnictw Urzędu Rady Mini
strów (Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 501 w terminJ e 10 do 15 . dni po otrzymaniu następnego kolejnego numen! 

Oplata za prenumeratę Monitora Polskiego wyno.si: rocznie 75,- zl. półrocznie 45,-' zł. 
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jącego urzędu pocztowego (jak Warszawa 10; Poznań 3 itp,), powiat. uli cę , nr domu, nr skrytki pocztowej oraz ilość zamawianych 

, , ' e9zemplarzy Monitora Polskie90, 
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