
a)"anatómii; ' 
b )' bi<>mechariikf. 

. cl·fiZyki, · , :.' .' .. ," ., 
,:, d) ',antfQpologii, ' 

e) ' biologii. 
3) , fizjologH i higieny·. z zakładami: : . 

a)fizjalogii, 
. b) chemii,' 
c) higieny. 

4) ' kontroli lekarskiej z .'zakhrda:mi: 
. - a) k<mtroH lekarskiej, 

" b)' tratmtatologii, " " 

. c)- tlsp-rawnienia leczniczego, 

. 5) nauk pedagogicznych z ' zak.ładami:· 
a) pedagogiki, 
bj psychologii, 
c) historii kultury fizycznej, 

: . . ~ : ... ,~ .. ' ,' .. ~ "\' 6j ' teoI·ii' i':,;-me.tody-ki·' ~ .~wyc.R().Wa:ni" ·-· fizY'eznego · ~ -'za
!Cładami: 

" ° ' 0 'aJ ·teorii .-W.yth'owarija fizycznego, 
bl organizacji KUltury' fizycznej, 
c) metodyki i ' dydaktyki wychowania, fizyczrr~go, 

7) teorii i metodyki: sportów zzakłildami: 

a) gimnastyki, 
b) 'lekkiej atletyl,ci, , 
c) pływania" ' ', . 
d) zespolówych gier sportowych • 
e) ćwiczf:!ń muzyczno-ruchowych tańców ludo-

wych. . , . ,', ' 

f) sportów ·różnych" . 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w zycie 'z dniem og.łoszenia. 

Przewodniczący qównego K9mitetu Kultl!ryFizyc~Ręj 
i Turystyki: W . . Reczek 

103 

OBWIESZCZENIE POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACV JNEGO ' 

z dnia 23 marca 1964 r. 

" Wiprawie ogłoszenia ustanowionych. Polskich Norm. 

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 listopada 
1961 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 53, poz. :298) Polski Komitet 
Normalizacyjny pddaje do wiadomości, co następuje: 

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

Lp. 

1 

2 
3 
4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

'Numer 
normy 

64/B-94053 

64/B~94054 
64/C-89259 
63/E-08102 

63/E-90250 

63/E-90251 

63/E-90252 

63/E-90270 

63/E-90271 

63/E-90272 

63/E-90273 

63/G-79000 

64/H-74246 
63/H-74586 
63/H-87101 
63/H-87~OI 
63/H-87203 
63/H-87204 
63/H-92721 

Tytuł normy 
i zakres obowiązywania 

. , . . _.~ 

w zdKHisie produkcji: 

') Okucia budowlane. Zawiasy ' dwuskrzydełkowe czopowe 
wbijane 
- Zawiasy dwuskrzydełkowe czopowe przykręcane 

Tłoczywa termoutwardzalne. Tłoczywo M + Sw 
Elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe dla przemysłu 

chemicznego i pokrewnych. Przepisy konstrukcyjne 
Kable elektroene.rgetyczne i sygnalizacyjne o izolacji pa

pierowej i powłoce metalowej. Wymagania ogólne 
i badania techniczne 

Kable elektroenergetyczne o izolacji papierowej i po
włoce ołowianej 

Kable sygnalizacyjne o izolacji papierowej i powłoce 

ołowianej 

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji 
gumowej. Wymagania ogólne i badania techniczne 

Kable elektroenergetycżne o izolacji gumowej i powło
ce ołowianej 

Kable sygnalizacyjne o izolacji gumowej i powłoce oło
wianej 

Kable sygnalizacyjne G izolacji gumowej i powłoce pol
winitowej na napięcie znamionowe 1 kV 

Butelki do ' artykułów ' spożywczych; Wymagania i bada-
'. hia techniczne 

Rury sta'lowe korishukcyjn'e ze szwem. Rury meblow~ 
Miedź. Rury 
Stopy cynku. Gatunki 
Stopy ołowiu. Gatunki 
Stopy niskotopliwe 
Stopy cyny. GatunkI 

, 
) 
, 

' ~ 

Mosiądze wysokoniklowa. (nowe srebro). Blachy i pas'y 

D a t a 

ustanoy.rienia no.rmy 

4 
", 

29 stycZnia 1964 r. ' 

29 styc zrii a 1964 r. 
3 lutego 1964 r. 

31 grudnia 1963 r. 

31 grudnia 1963 r. 

31 grudn:a 1963 r. 

31 grudn:a ,1963 r. 

31 grudnia 1963 r. 

31 grudnia 1963 r. 

31 gru':nia 1963 r. 

·31 grudnia 1963 r. 

13 gn1dnia 1963 r. 

.' ..... 
5 lutego 1964 r. 

.31 grudnia, 1963 r. 
, 31 grudnia 1963 r. 
' 17 grudnia 1963 r. 
31 grudnia 1963, ri 
19 grudnia 1963 ri 
31 grudnia 1963 r. 

.. 

'~ . 

I 
l 

od której norma 
obowiązuje . 

. , 

5 -. .. 

",:" "'-'. ", '.:. '- . , ;.. 

1 października 1964 r. 

1 października 1964 r. 
1 września 1964 r. 
1 lipca 1964 r. 

1 st ycznia 1965 r. 

-
1 stycznia 1965 r. 

l stycznia 1965 r. 

l stycznia 1965 r. 

1 stycznia 1965r. 

1 stycznia 19,65 r . 

1 stycznia 1965 r , 

1 sierpnia 1964 r. 

l października 1964 r. 
l pażdzi~rnika 1964 r. 
l paźdz;iernfka 1964 r, 
l lipca 1964";:. '. i-

1 października 
1 lipca 1964 r. 
l pa7dziernika 

1964 r • 

.. ... . 
'. J 
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Lp. 

10 
21 

24 

25 ~ 
26 
27 

. 19 

30 
31 
32 
33 

a .. 
35 
36-
37 
38 
39 
40 
M 
4.2 
43 
44 

.. 
Numer 
norII' y 

2 

63/H-92810 Miedź. Taśmy 

t o 

Tytuł' normy 
i zakte's abowi4zywania 

3 

'63/H-92819 Mosiądz ołowiowy. Ta śmy i pasy dla przemysłu zegaro-
wego I 

63/H-92826 Miedzionikiel manganowy MN~401. Taśmy 
63/H-930QO Stal konstrukcyjne węglowa i niskostopowa zwykłej ja

kości. Walców ka, . pn:ly i ' kt' ztałtOWniki. Wymagania 
i badania. techniczne " •. 

63/H-93460 Kształtownikl stalowe gięte na imno. Wymagania i ba-

63/H-93660 
63/H-93845 
63/H-97009 

dania tethnicz.ne. j .' 
Stopy ma gnezu. Pręty okrągk! wyciskane . 
Miedzionikiel MN45. Drut . ' 
Powłoki ochronne metalowe n wyrobach mosiężnych . . 

Elektrolityczne powłoki nikl Jwe i niklowo·chromo\ve 
63/H-9701O Powłoki o~hronne metalow.en~ wyrob~ch metalowych .. 

Elektrohtyczne pow~o!{J srr brne 'jednowarstwowe, 
. dWlłwllTstwoll' e ·. i trójwarstwowe .. . . . . , . 

63/H-97018 .Powłoki ochronne niemetalowJ na wyrobach cynko
wych i cynkowanych. Konilretsyjne powłoki chro-

. mi.a~ow~ . . '. l 
63iM-1800S" ) ' Węghlu s ;llek8M. ' PłytkI dO ' no~y to"łtMśltitn 

63/M-1801O - Płytki do wierteł . I 
6'ł:'M-18IH5 · - Ktm-tóiIJki kłów tdkar!;kidl 
63/M-60203 Przyrządy i uchwyty. Uchwytyl dwuszcząkuwf! kluczy. 

kowe do wierteł 
B3fM=M"łB1 D~wiy~·i{:e . Żurawie. Obciążniki do Iin.Wrmay&nie o-gólne 
64/M-86452 'l Łożyska toczne. Kulki , 
64IM.S64§3 - Wałeczki walcowe 
64i I'lNJB456 - igiełki 
63/P-6J850 'j Maszyny włókiennicze. Zęby mieszarki zgr:z.eblatkowej 
63/f'~66O&t -'"- Wały !mtJwatskie I 

. 63/P-66066 - \Valy osnowowe , 
64/P-82489 tkaniny konopne woddbchronn~ 
63/P-84519 Piźa my szpitalne I 

64/P-84S13 Koszul e damskie szpitalne 
63/P-85020 Wyroby powrożnicze kręcone manilowe. Sznury rybac-

kie surowe 
63/ t·B0259 U.Trządzeilia elektroniczrre. Podsta;wki lamp"owe t~,pu Ż 

1 / '''1 

w l.(lkresie profli1łtc iji ie1<śpłoutlitji: 

D a l a 

-u-s-ta- n- o- w--ie-n-i-a-n'-o-r-n-1 y--.I- O-'--k-to-· r-e-j - n- o- r-m-a-

t obowiazuje 

4 ... 1. ,., ~o 

'17 grudnia 1963 r. 
31 grudnia 1963 r. 

28 gtt: 1nia 1%3 r. 
31 grudnia 1963t. 

31 grudni~ 1963 r. 

31 grudnia 1%3,r. 
~ gtudnia t963 r. 
28 grudnia 1963 r. 

28 grudnia 1963 r, 

4 gtudnia 1963 T •. 

31 grudnia 1963 r. 
31 grudnia 1963 r. 
31 grudńiB 1963 r. 
31 gtutlniii t 963 t. 

31 grutłnta 1963 r~ 
29 lut'!go 1964 r. ~_ 
29 lutego 1964 r. . 
29 lutego 1964 r. 
29 listopada 1963 r. 

. 13 grudtlla 1963 t. 
13 grudnia 1963 r. 
21 lutego 1964 r. 
15 listopada 1963 r. 
21 lutego 1964 r. 
11 października 1963 r. 

31 grudnia 1963 r. 

1 p8zdtiernika 196·\ r. 
1 pazdiiernika 1964 r. 

1 października 1904 r. 
1 lipca H164 r. 

l lipca 1964 r. 

l p8ździ~mika r964 T. 

1 paMziernika 1964r. 
1 października 1964 T. 

t października 1964: r. 

1 'października 1964" r. 

1 sierpnia: 1964 r. 
1 sierpnia 1964 r. 
1 śietpnia1964 r. 
1 sietfmia 1964 r. 

l~tUtltiHI. 1!J64 t. 
1 wf1,eśnia 1964 r. 
l "wrz-eśnia 1964 t. 
1 września 196>1 r. 
1 października i964 r. 
1 plłŻtlZ!~tl1ika 1~4 r. 
1 października 1964 T • 

liistopada 1964 r. 
1 ~ierpnia 1964 r. 
l listopada 1964 r. 
1 iipca i 964 r. 

llipdl 1964 r. 

46 64/E-06208 Przemysłowe zakłócenia radiaeteklryt:tfie. Z<lłrt!tpi~tr.e- 29 Julegtl 1004 r. 1 stycznia' 1966 r. . . 
. ni.a przeciwzakłóceniowe w ul'ządzeniach wielkiej czę-
swŁJlttt>śd diJ ctHow ' przerrty§ibWycb, tn~d'Yt'tnrch 
i naukowych. Ogóln~ wymagania i badania 

w zakrtśie używania symboii: 

">ł7 63/E-OI205 Lampy elektronowe. Symbol" gt-łrttttr@ 

. W zakresie konstrukcji i produkcji: 

···,w64/M-35411 boa elipsoidalne stalowe o średnicy zewnętrznej od 33,5 29 lutegu 1964 t. 
'do ~ -łt1HL Wył'iU~ty 

;f9 64/M-35412 Dna elipsoidalne stało~ ośtednicy Wt!.,~tłi!ifiej mi 800 29 łuteg1) 1004 f .. 
do ' ~ sini. WYł'fłiaty ' . 

" 52 

@ł#'C":Ó4t54 

6Iłł'C~i~ 
t)31(ł-~Jłm 

Pesty€vfty.MoeWti<a cYlindrowa oznaczania trwałości za
wietlh ~ytb }Ju!paratów zawiesinowych 

Ozna~ał1łelC!~kmtik-ubkiem wypływowym, typ Forda 
Szkłar:!i'kl@ S\U"ó~f! J]tJiłstawowe. PiaskiszkJarskie. Ba-

dBnła ~imW:!M • 

2'9 ~ 19(j4 r. 

291t1~ t~ t. 
16fJrudriiłi 1%3 t . 

1 września 1964 r . 

tpażdziemika 196.t f. 

1 pażdziernika19&4 r. 

I 

l1i!>top8dlł 1964 t. 

J 11~łopatJ.a 1964 t. 
1 Iittopada1964 t. 
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I Data 

Lp, 
Numer 
normy 

Tytuł normy 
i zakres obowiązywania ustanowienia normy 

-
I 

1 2 3 4 

53 63/H-04504 Badanie mikrostruktury stalowych wyrobów hutniczych, 31 grudnia 1963 f, 
Ceme'ntyt trzeciorzędowy , Pasmowo-ść, Struktura Wid-
mannstiHtena 

54 63/H-04606 Badanie grubości powłok tlenkowych na a'luminium i je- 31 grudnia 1963 r. 
go stopach, Metoda całkowitego rozpuszczania 

55 63/H-04631 Badania korozji metalL LaboratOI:yjne badanie żarood- 31 grudnia 1963 r. 
porności stali w powietrzu 

56 . 63/P-04656 ') Kontrola jakości wyrobów włókienniczych, Przędza, Wy- 29listopada 1963 r. 
znacz anie wy t rzyma1&śc i na rozrywanie' w suple 

57 64/ P-jJ4856 
i w pętli 

- Wyznaczanie z.dwartości wł«i>kna trójoctanowego 21 lutego 1964 L 

W mieszance- dwuskł.adnikowej 

w 1rakres;e badań odbiorczych: 

58 63/H-04G07 Ocena przygotowani~ powierzchni stali i żeliwa pod po~ 31 g.rudnii\ 1963 L 

krycia malarSkie--
59 .63/M-34130 Elektrownie parowe, Ins'ta!acje mlynowe, Wymagania , 31 grudnia·' 1963 L 

- i badania. odbiW'cze 

w zakresifI:. bl!ldeń rozjemczych: 

60 631H-04016 ')AmiIiza chemiczna surówki, żeliwa i stalL Ozn.a.czanie · 17 g.rudnia 1963 L 

Ziłwarto·ści chmffiU 
61 63/H-04017 - Ozraczanie7.iłwarto.ści wolframu . 19 qnJdnia 1963 L 

I 
od któr~jm1fma 

obowiązuje 

I S 

l .października 196'4 L 

1 października 1964 L 

l października 1964 r, 

lJMżd'l.temika 1964 f. 

1 pażdziernika 1964 f · 

1 paźllziernika 1964 L 

1 wrześnict 1964 r, 

1 ·wrze.śnia 196ł r, 

1 września 1964 L 

§ 2, L 'Wprowadzone zostały zmiany w na·stępujących Polskich Normach (PN), , obowiązujące od dnia 1 czerwca 
1964 r, : 

Lp, 

1 

Numer 
normy 

2 

Tytuł normy 

3 ' 

Dat", ro.7óp(}rZ4d~ni4 Pr1.ewodlli,c i4-
cegQ Państwowej.· Komis.ji Plano
wania Gospod'arcze'!}o w sprawie 

zatwierdzenia norm'y lub d",ta usta
nowienia nOTmy 

4 

D· a t II 

ustanowienia zmJaR 

5 
-----,----------{------------------------------------------r--------------------------~-------------------

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

n 

13 

14 

15 

16 

63/B-03431 

57/~94001 

611G-79037 

62/G-79090 

61/H-04618 

63/H-18013 

63/H-84021 

601H-92143 

60i K-8002I 

59/M-60175 

56/M-64091 

Wentylacja mechaniczni! 
Wymag.ania techniczne ' 

Fryzy liściaste krajowe 

w budownictwie, 

Słoje szklane do artykułów spożywczych, 

Słoje - typ Wecka 
Balony szklane. Wymag.ania i badania tech-

niczne 
Badanie grubości 'Powłok metalowych elektro

litycznych, Metod;" kroplowa 
Żelazostopy. Żelazokrzemomangan 

Stal dla budownictwa" Gatunki 

Stal węglowa walcowana, Blachy dla przemy
słu motoryzacyjnego, Warunki techniczne 

Nawierzchnia kolejowa, Wkręty kolejowe ze 
łbem prostok.ątnym 

Przyrządy i uchwyty, Tuleje prowadzące stoż
kowe do trzpieni frezarskich 

Młotki kowalskie - podłuŻlliaki 

62/M-84.551 ') Dźwignice, Haki jednorożne 

62:/M-84552 -- Haki dwurożne 

29 czerwca 1963 r, (Monitor 
Polski Nr 74, pO.z. 370) 

15 kwietnia lQ57 r. (Monitor 
Polski Nr 74-, poz, 454) 

16 grudnia 1961 L (Monitor Pol
ski z 1%2 L Nr 15, pO'l, (5) 
12 września 1962 L (Monitor 

Polski Nr 80, poz, 376) 
6 lipca 1961 r. (Monitor Polski 

Nr 67, poz, 292) 
5 lipca 1963 r, (Monittlr Polski 

Nr 74, poz, 37()~ 

1 czerwca 1963 r, (Monitor 
Polski Nr 604, poz, 322) 

29 grudnia. 1960 r, (Monitor Pol
ski z 1961 L Nr 18, poz. 90) 

15 grudnia 1960 L (Monitor Pol
ski z 1961r, Nr 18, pOz, 90) 

2R grudnia 1959 r, (Monitor Pol
ski z 1960 r, Nr 27, poz, 130) 

28 lipca 1956 L (Dz, U, Nr 36, 
poz, 161) 

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

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

57/P-94002 Bruliony , " 15 lipca 1957 r, (Monitor Polski 

63/S-02010 

62/T-05604 

Silniki pojazdów samochodowych, . Śrędnice , 
cylindrów po naprawach . , 

Telekomunikacyjne linie kablowe , Telefonicz
ne sieci miejskie. Ogólne prze pisy budowy-

. ; Nr 74, poz, 454) 
10 września 1963 L (Monitor 

Polski Nr 88, poz, 419) 
22 grudnia 1962 r,(Monitor P.ol- , 

ski' z 1963 r, Nr 21 , poz, 115) 

15 lutego 1964 r, ' 

2 marca 1964 L 

10 marca 1964 r. 

6 marca 1964 r, 

18 lutego 1964 r, , '-o 

18 lutego 1%4 r. 

22 lutego 1964 r. 

20 lutego 1964 r, 
. . 

13 luteg') 19&4 r . . 

11 marca 1964 r, 

21 lutego 1964 r. 

3 marca 1964 r~ 

3 marca 1964 r. 

7 marca 1964 r, 

10 lljtego 1964 L 

2 marca 1964 r. 
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2. Datę 1· kwietnia 1964 r., . od której mają obowiązywać 
normyPN-.63/A-88000 i PN-63/A-88001, określoneWl § l lp. 67 
i 73 obwieszczenia · Polskiego Komitetu Normalizacyjnego 
z dnia 12 listopada 1963 r. (Monitor Polski Nr 88,1 poz. 419), 
zmienia się na datę 1 stycznia 1965 r. 

3. Datę l stycznia 1965 L, od której mają ' obowiązy
wać normy PN-63/M-46650, PN-63/M-46651, PN-63/M-46652, 
PN-63/M-46653, PN-63/M-46654, PN-63/M-46655 i PN~63/M-46656, 

określone w § 1 lp. 65, 66, 67, 68, 69, 70 i 71 obwieszczenia 
. Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 30 grudnia 
1-963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 8, poz. 40), zmienia się 

na datę 1 grudnia 1966 r. 
§ 3. · 1. Norma wymieniona w § 1 lp. 1 zastępuje normę 

. PN-59/B-94U53 "Okucia b udowlane. Zawiasy czopoWe wbija
. ne", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet 

Normalizacyjny dnia 28 marca 1959 L (Monitor Polski Nr 60, 
poz. 299). 

2. Norma wymieniona w § l lp. 21 zastępUje normę 

PN-59/H-92819 "Mosiądż ołowiowy . Taśmy i pasy dla prze
mysłu zegarowego", ustanowioną jako obowiązującą przez 
Polski Komitet 'Normalizacyjny dnia 7 kwietnia 1959 r. (Mo
nitor Polski Nr 60, poz. 299). 

}. Norma wymieniona w § l lp. 2 zastępUlje normę 

PN-59/B-94054 "Okucia budowlane. Zawiasy czopowe przy
kręcane", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Ko
mitet Normalizacyjny dnia 18 listopada 1959r. I (Monitor 
Polski z 1960 r. Nr 32, poz. 161). 

4. Norma wymieniona w § l lp. ' 6 zastępu~e normę 

.PN-54/ E-90021 "Elektroenergety.;zne kable obołowi9ne z ży

łami miedzianymi i aluminiowymi z izolacją papierową", za
twierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodni-

. czącego Państwowej Komisji Plan w,mia Gospodarczego 
z dnia 27 czerwca .1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm pań
stwowych u·stalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, . 
dotyczącyc~ elektrotechniki (Dz. U. Nr 28, poz. 169). 

5. Norma wymieniona . w § 1 lp. 7 zastępuje następujące 
normy: 

1) PN-54/E-90029 ".) Kable do kolejowych urządzeń bezpie
czeństwa. Kable nastawcze", 

2} PN-54'/E-900JO" - Kable blokowe" 
- zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem 

Przewodniczącego Państwowej Komisji ·Planowania Go
spodarczego z dnia 25 marca 1955 ·L W spraw;e zatwier
dzenia norm państwowy,h ustalonych przez Polski Ko
mitet Normalizacyjny, dotyczących elektrotechniki (Dz. U. 
Nr 17, poz. 98). 
6 . . Normy wymienione w § 1 lp. 9 i 10 zastępują normę 

PN-61 /E-90020 "Elektroenergetyczne kable obołowione z . izo
lacją gumową", ustanowioną jako obowiązującą przez Polśki 
Komitet Normalizacyjny dnia ~ kwietnia 1961 r. (Monitor 
Polski Nr 50, poz. 222), i normę PN-54/E-90031 "Kable do ko
lejowych urządzeń bezpieczeństwa. Kable do obwodów szy
nowych!', zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem 
Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospo
darczego z dnia 25 marca 1955 L w · sprawie zatwierdzenia 
norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Norma~ 
lizacyjny, dotyczących elektrotechniki (Dz. U. Nr 17, poz. 98). 

7. Norma wymieniona w § 1 lp. 14 zastępuje normę 

PN-5:l/H-74586 "Miedż. Rury", ustanowioną jako obowią7u
jącą przez Polski Komitet Normalizacvjny dnia 2 marca 
1957 r. (Monitor Polski Nr 26, poz. 181). 

8. Norma wymieniona w § 1 lp. 15 zastępuje normę 

PN/H-87101 "Stopy cynkowe typu ZNAL. Klasyfikacja", usta
nowioną jako zaJ.ecaną przez Polski Komitet Normalizacyjny, 
dnia· 7 marca 1958 r. (Monitor Polski Nr 39, poz. 228). 

9. Norma wymieniona w § 1 lp. 16 zastępuje normę 
PN-53/H-87201 . "Stopy ołowiu z antymonem (ołów twardy)", 
zatwierdzoną· jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodni-

Poz. 103 

.cz9c:ęgo Pab.stwowej Komisji Planowania Gospodarczego 
z dnia 15 czerwca 1954 L W sprawie zatwierdzenia norm 
pat'lstwowych ustalonych przez ł-olski Komitet Normaliza
cyjny, dotyczących hutnictwa (Dz. U. Nr 30, poz. 118) . 

10. Normy wymienione w § 1 lp. 20, 23, 60 i 61 zastę~ 
pują następujące normy: 

1) PN-55/H-92810 "Miedż. Taśmy", 
2) PN-54/H-93000 "Sta·~ węglowa walcowana pospolitej izwy

klej jakości. Walcówka, pręty i ks z tałtow
niki. Warunki techniczne", 

3) PN-55/H-04016 ,,') Analiza chemiczna surówki, żeliwa 
i stali. Oznaczanie chromu'~ , 

4) PN-55/H-04017" - Oznaczanie zawartości wolframu" 
- zat\'l ierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem Prze
wodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospo
darczego z dnia 10 maja 1956 r. w sprawie zatwierdze
nia norm państwowych (Dz. U. Nr 15, poz. 85). 

11. Norma . wy~ieniona w § 1 lp. 29 zastępuje -normę 
PN-56/H-97018 "Powłoki ochronne niemetalowe na cynku. 
Powłoki chromianowe", zatwierdzoną jako zalecaną rozpo
rządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowa
nia Gospodarczego z dnia 22 pażdziernika 1956 L W sprawie 
zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U.Nr 51, poz. 226). 

12. Norma wymieniona w § 1 lp. 30 zastępuje · normę 
Prq-60/M-18005 "Węgliki spiekane. Płytki do noży", ustano
""ioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normaliza
cyjny dnia 23 marca 1960 r . (Monitor Polski Nr 63, poz. 302). 

13. Normy wymienione w § l lp. 31, 32 i 33 zastępuJą 
następujące normy: · . 

1) PN/M-.18010 ,,') Węgliki spiekane. Płytki do wierteł", 
2) PN/M-18015" - Końcówid klów tokarskich", 
3) PN/M-60203 "Uchwyty dWD szczękowe do wierteł" 

- ustanowione jako obowIązujące przez Polski. Komitet 
Normalizacyjny dnia 3 grudnia 1959 r. (Monitor Polski 
z 1960 r. Nr 20, poz. 102). 

14. Norma "'rymieniona w § 1 lp. 37 zastępuje normę 
PN-53/T-01201 "Elektronika. Symbole graficzne", zatwierdzo, 
ną Jako zalecaną rozporządzeniem Przewodniczącego Pań
stwow~j Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 3 maja 
1954 L W s ,cr()wie zatwierdzen:a norm państwowych ustalo
nych przez Polski Komitet Normalizacyjny w zakresie elek
trotechniki (Dz. U. Nr 24, poz. 89) . . 

15. Norma wymieniona w § l .lp.' 51 . z·astępuje normę 
PN-57/C-81.503 "Oznaczani,elepko ści kubkiem wyplywowym, 
typ Forda", ustanow~oną ' jako obowią:wjącą przez Polski 
Komitet Normalizacyjny dnia 31 grudnia 1957 r. (Monitor 
Polski' z 1958 r. Nr 13, poz. 83). 

16. Norma wymieniona w § 1 lp. 52 zastępuje normę 

PN-54/G-13105 "Szklarskie surowce podstawowe. Piaski 
szklarskie. Badania techniczne", zatwierdzoną jako zalecaną 
rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Pla
nowania Gospodarczego z dnia 12 listopada 1954 r: w spra
wie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Pol· 
ski Komitet Normalizacyjny (Dz. U. Nr 55, poz. 272). 

17. Norma wymieniona w § 1 lp. 53 zastępuje normę 
PN-56iH-04504 "Badanie mikrostruktury stalowych blach cien
kich jakościowych", zatwierdzoną jako obowiązującą rozpo
rządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji · Planowa
nia .Gospodarczego z. dnia 19 grudnia 1956 r. w sprawie za
twierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 61, poz. 296). ' 

§ 4. 1. Tracą moc następujące normy: 
1) PN-53/D-9300r "Wiklina ' przemysłowa. Podział, nazwy 

i określenia", zatwierdzona jako zalecana rozporządze~ 

niem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania 
Gospodarc~go z dnia 12 listopada 1954 L W sprawie za
twierdzenia norm pań.stwo'vvch ustalonych przez Polski 
Komitet Normalizacyjny (Dz. U. Nr .55, poz. 272), . 
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2) PN-55/F-78000 ,, ') Meble bhirowe drewniane. Stó ł o trzech 
szufladach", 

27 lipca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwo
owych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny 
(Dz. U. Nr 33, poz. 202). 3) PN-56/F-78001" - Stół o dwóch szufladach", 

, 4) PN-55/F-7801O" - Biurka o dwóch szafkach z szufla- ' 
darni odkrytymi", 

2. Z dniem l lipca 1964 L tracą moc następujące normy: 
l) PN-56/Z-78022 ,,') Meble 'szpitalne. Stolik zabieyowy", 7a

twierdzona jako za lecana rozporzqdzeniem Pf};e wodni
czącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczeg o 
z dnia 10 lipca 1956 r. w sprawie zalwierdzenia norm 
pallstwowych (Dz. U. Nr 33, poz '-' 15-n , 

' 5) PN-55/F-78011 Biurka o jednej szafce z szuflada-
mi odkry tymi", 

6) PN/55-F-78020 Stolik pod maszynę żaluzjowy", 

7) PN-55/F-78030 Szafy żaluzjowe ", 

8) PN-55/F-78032 " Szafa biblioteczna" 
- zatwierdzone jako zalecane rozporządzeniem Prze-o 

, wO,Rniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodar
czego z dnia 10 lipca 1956 r. w sprawie zatwierdzenia 
norm państwowych (Dz. U. Nr 33, poz. 154h 

2) PN-56iZ-70026,, - Kozetka do ba dań" , za lwierdzona ja
ko zalecana rozporządzeniem Przewodniczącego Państwo
wej Kom ;sji Pla nowania Gospodarczego z d n:a 28 li l-ic a 
1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm, państwowych 
(Dz. U. Nr 36, poz, 161). 

9) PN-55/F-78002" - Stolik pomocniczy", zatwierdzona 
jako zalecana rozporządzeniem Przewodniczącego Pań

stwowej Ko~isji Planowania Gospodarczego z. dnia 
Prezes Polskiego , Komite tu Normalizacyjnego: J. Wodzicki 

.) Pełny ' tytuł normy; kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu. 

If9 

OBWIESZClENIE POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO 

z dnia 23 marca 1964 r. 

w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych. 

Na podstawIe art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 listopada § 1. Ustanowione zostały następujące normy branżo-

1961 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 2(3) Polski Komitet , we (BN) : --
Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje: 

D 
Numer Ty tul normy 

, Lp., ' normy i zakres obowiązywanią ustanowienia normy 

--

. 

l 

1 

2 

3 

4 

2 I :I '\ I 
; 

przez Ministra Komunikacj-i: 

w zakresie produkcji, odbioIll i eksploatacji: 

4 

64/3086-10 Tabor kolejowy. Tablice i znaki ostrzegawcze przed po-, 21 stycznia 1964 r. 

64/3531-08 

64/3627-01 

64/3627-02 

rażeniem prądem elektrycznym 

w zakresie eksploatacji napraw: 

Tabor kolejowy normalnotorowy. Wagony osobowe. Na- 21 stycznia 1964 r. 
pęd hamulca ręcznego. Zestawienie i częś.ci 

.) Silniki samochodowe. Pompy ol ejowe. Wymagania i ba- 21 stycznia 1964 r. 
dania techniczne po ' naprawie ' 

',o - Pompy wodne. Wymagania i badania techniczne 21 stycznia 19G4 r. _ 
po naprawie 

przez Ministra Przemysłu Lekkiego: 

w zakresie produkcji: 

5 '64/1855-02 Maszyny włókiennicze. Czółenka do krosien tasiemkar- 25 lutego 1964 r. 
skich 

, 6 64/7667-01 , Serwetki operacyjne. WYli."agania te~hniczne 19 lutego 1964 r. 

? I r1 
,- --- - -

I od której norma 
obowią7ll je 

I 
I 5 I 

sierpnia 1964 r. 

sierpnia 1964 r. 

sierpnia 1964r. 

.1 sierpnia 1964 r. ' 

15 maja 1964 r. 

15 kwietnia 1964 r, 

przez Dyrektor -a Zjednoczenia Przedsiębiorstw Instalacji Pr"-er,lysłowych: 

7 63/886'-08 1 
w zakresie projektowania ol produkcji: 

Centralne oą!zewanie . W ymienniki ciepła rurowe, ty p 
"Ur". Krói:ce :z.we:ikowe 

ma ja 1964 r. 


