
Monitor Po lski Nr 4 t 370 Poz. 100' 

O BWIES ZCZENIE POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJ NEGO . 

z dnia 11 czerwca 1964 r. 

w sprawie_ ogJoszeRiiłustanowionych Polskich N orm. 

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

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

Lp. 
Numer 
normy 

- - - - ----
1 , 2 

1 
I' , 

64/A-82246 

2 i64/ B-12011 
3 " 64/C-8S0Q7 
4 6Li /C-t aOOs 
5 64/C-94119 
6 64lC-94 l 48 
7 64/D-60180 

8 r :!j~~g~~g~ 9 

j 
10 64/G-44223 

11 64/G-44224 
12 64/G-4430'2 
13 64/M-53260 
14 64/M-57808 

15 ,64/M-60221 

16 64/M-73151 

17, 64/M-73152 

18 64/M-73153 

19 64/M-75067 
20 64/M-75201 

21 64/M-80246 

22 64 /M-82461 
23 64/M-82462 
24 64/M-82463 
25 64/M-82464 
26 64/P-55143 
27 64/R-64809 

28 64/R-64812 

29 64/T-04500 

30 64/T-05310 

31 64fT -80051 

32 64/T-80052 

Tytuł normy 
I zakres obowiązywan i a 

3 

w zakresie produkcji: 

Żelatyna s,pożywc ża. Wymagania sanitarno-higieniczne 
w prodllkcji 

Cegły kratówki wypalane z gliny 
Tiomocznik techniczny 
Chlorowodor~k Ctlliliny techniczny 
Dętki do opon maszyn rolniczych 
Pagy pędne plaskiE' tkaninowo-gumowe 

0) Obrabiarki do drewna . Końcówki wrzecion do zamoco
wywania· pił taTczowych. Wymiary 
- Kołnierze zaciskowe do f}ił tarczowych 

Tabor kolejowy. Spa-Jinowe pojazdy tra kcyjne. Prądni cE! 

główne i silniki trakcyjne prądu s-tałego. Wymagania 
i badania techniczne 

' ) Wiercenia obrotowe normalnośrednicowe. Pompy płucz
kowe . Gn iazda 
- Pompy płuczkowe. , Grzybki 
- Pompy płuczkowe. Pierścienie uszczelniające 

Warsztatowe środki miernicze. Czujniki zębate zegarowe 
Narzędzia do skrawania metali. Gwintowniki fajkowe do 

nakrętek do gwintu metrycznego zwykłego 
Przyrządy i uchtvyty . Trzpienie zabiE'rakowe z ch wytem 

stożkowym Morse'a do rozwiertaków nasadzanych 
' ) Napedy i st erowania hydrauliczne. Łączniki oczkowe na

stawne z uszcw!nieniem twa-rdym. Końcówki 
- Łączniki oczkowe nastawne z uszczelnieniem twar

dyni.. Śruby łącznika 
- Łączniki oczkowe nastawne z uszczelnieniem twar

dym. Uszczelki 
Armatura sieci domowej. Zawór spustowy R 1/4" 
Armatura dOll1owe j sieci gazowej. Mosiężne kurki prze

lotowe 
Dźwignice. Żurawie. Łączniki do lin stalowy ch. Końców-

ki gruszkowe 
Nakrę tki radełkowane wysokie 
Na krętki radełkowane niskie 
Nakrętki okrągłe ,czołowe rowkowe 
Nakrętki okrągłe czołowe otworowe 
Stopnie materiału zecerskieqo 

, 

Surowce utylizacyjne. Wymagania sa nitarno-hiqieniczne 
w produkcji pastewnych mączek zwiefZęcych 

Mieszanki paszowe. Wymagania sanitarno-higieniczne 
w produkcji 

') Odbiorniki radiofoniczne . Typowe metody pomiarów wła
sności elektryclnych i elektroakustycznych 
- Filtry pośredniej częstotliwości dwu obwodowe. 
Wymagania i badania techniczne 

') Urządzenia - elektroniczne . Oporniki nieclrutowe stale ty
pu II. vY-yma]ania i badania techniczne 
- Potencjom e try lypu II . 'Wymagania i badania 

techniczne 

D a t ił 
----------~----

ustćlllowieni a normy 

4 

15 kwietnia 1964 r. 

14 kwietnia 1964 r. 
14 kwietnia 1964 r. 
14 ,kwietnia 1964 r. 
14 kwietnia 1964 r. 
14 kwietnia 1964 r. 
14 kwietnia 1964 r. 

14 kwietnia 1964 r. 
4 kwietnia 196 : r. 

14 kwietnia 1964 r. 

14 kwietnia 1964 r. 
14 kwietnia 1964 r. 
14 kwietnia 1964 r. 
14 kwietnia 1964 r. 

14 kwietnia 1964 r. 

14 kwietnia 1964 r. 

14 kwietnia 1964 r. 

14 kwietnia 1964 r. 

14 kwietnia 1964 r. 
14 kwietn ia 1964 r. 

14 kwietnia 1964 r. 

14 kwietnia 1964 r. 
14 kwietnia 1964 r. 
14 kwie tnia 1964 r. 
14 kwie tnia 1964 r. 
14 kwietnia 1964 r. 
15 kwietnia' 1964 r. 

25 marca 1964 r. 

15 kwielnia 1964 r. 

15 kwietnia 1964 r. 

15 kwietnia· 1964 r. 

15 kwie tnia 1964 r. 

od której nOflIl:'\ 
obowiązuje 

s 

1 listopada 1964 f . 

1 stycznia 1965 r. 
1 listopada 1964 r. 
1 stycznia 1965 r. 
1 listopada 1964 r ...... 
1 lipca 1966 r. 
l grudnia 1964 r. 

1 grudnia 1964 r. 
l stycznia 1965 f . 

1 slycznia 1966 r. 

1 stycznia 1966 r. 
1 stycznia 1966 r. 
l grudnia 1964 r. 
1 g'rudnia 1964 r. 

1 stycznia 1965 r. 

1 styc;:znia 1965 r. 

1 stycznia 1965 r . 

1 stycznia 1965 r. 

1 grudnia 1964 r. 
1 stycznia ' 1965 r. 

1 grudnia 1964 r. 

1 marca 1965 r. 
1 marca 1965 r. 
1 marca 1965 r. 
1 'marca 1965 r. 
1 stycznia 1965 r. 
1 listopada 1964 r. 

. 1 listopada 1964 r. 

l listopada 1964 r. 

1 lipca 1965 r. 

1 lipca 1965 r. 

1 stycznia 1965 r. 
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Lp. 
Numer l normy 

1 2 

Tytuł normy 
i z,akr.es obowiązy\\ianill 

D a t a 

ustanowienia normy 

3 

od której nOrma 
obowiązuj.e 

.5 -
3364/T-82101 'j Urząd zenia te le techniczne. Gniezdniki ł.ąneniow.ez ~niaz- 27 marca 1964 r. 

dami 5,5 mm 
l listopada 1964 r. 

34 64fT -821'03 

35 64/A-74021 
36 64/A-74Q32 
37 64/A-74204 
38 64/A-74600 
39 . 64/A-86763 
40 64/B-2:!627 

41 64/B-24628 
42 64/ E-91055 

43 6)/P-50256 

- Gnia z~la lampko we 

w zakresie pr'odukcji i obrolu: 

Oj Prze tw ory zhożowe . Mąka pszenna makaronowa 
- Mąka żytnia 

- Kasza gryczana , -
- Groch obłuska ny, polerowany 

Konserwy rybne. Wspólne wymaga nia i badania 
Masa smołowa stos owana na gorąco do kon·serwacji po

kryć da ch owych 
Ma sy asfaltowe do konserwacji pokryć dach owych 
Elektroenerge tyczne izola tory w ysokiego na p ięc ia. Izo

latory stacy jne wspo rcze wnętrzowe na napięcia zna 
mionowe 6 do 40 kV 

Sł oma ży tnia i pszenna dla przemysłu ce lu lozowo-papier
niczeg o 

w zalues ie produkcji i metocl badań: 

44 64/1\'1-53650 Areometry. Podzialld areometryczne 

45 64/T-80316 

46 64/ R-6503 1 
47 64/R-65641 

48 ; ,64/R-7507:8 

w zakresie produkcji i eksploalGcj i: 

Urządzenia mikrofalowe. Anteny. Użytkowe wzorce zy
sku typu TOP 

w zakresi.e obrotu: 

Nasiona strączkowe jadalne. Fasola 
KLas yfika cja nasion roślin obcych uprawnych i chwastów 

'lanieczyszczających materi-ał -siewny roślin f.(}l ,ni~ 
czych i warzywny ch 

Grzyby świeże . 'P~eczarki uprawne 

w wluesie przechowyv"'ania: 

Mieszanki pa·sz owe. Pr:oechowywa.ni.e 

w zakresie projektowania: 

27 marca 1964 r. 

14 kwietnia 1964 r'. 
14 kwietnia 1964 r. 
14 k wietnia 1964 r. 
14 kwietnia 1964 r. 
14 kwi etn ia 1964 r. 
14 k wietnia 1964 r. 

14 kwietnia 1964 r. 
15 k w ietn ia 1964 r. 

14 kwietnia 1964 r. 

14 kwietnia 19.64:r. 

25 mar.ca 1964 r. 

14 kwietnia 1-964 ·r. 
7 kwielnia 1964 r. 

1 listopada 196'.1 r. 

1 stycz nia 1965 r. 
l s-tycznia 1965 r. 
1 stycznia 1965 r. 
1 s tyczn ia 1965 r. 
1 li pc a 1964 r. 
1 listo pa cl a 1964 r. 

1 stycznia 1965 r. 
1 stycznia 1965 r. 

1 styczni:a 19&5 r. 

1 s tyc znia 1965 r. 

1 lisl opiHla 1964 r. 

1 lipca 1966 r. 
1 listopada 1964 r. 

1..4 k wietnia 1964 r. ~ 1 listopada 1964 r. 

i 25 maJca 1964 r. 
, 

l li s topada 1964 r. 

50 64/B-.03203 Konstrukcje stalo w.e w budownic twie 'wodnym śrócllą- 14 kwie tnia 1964 r. 1 stycz nia 1965 r. 

51 tJ4/M~466 10 

52 64/M-73030 

<1owym. ObJ.icJ'j.e nia statyczne i ,pro jektowa~ie , 

w zakresi.e proleklowan.ia i konslrukcji : 

Przenośni~d taśmowe . Wymiary prze j ść i odstępy od czę
śc i stalynh 

Napęcly sterow.ania hydrauliczne . Wartości ciśni eń nomi
nalnych 

w zakresłe zasad i ozuc/cz·eń klasyfikacyjnyc'h: 

53 · 64/E-@1300 . Cementy. Nu zwy, określenia i kla.syfikacja 

-54 . :ti41P-'55J41 ; 
55 . 64/ P-5550l 

w za.kl,esie klasyfi1wcji : 

·Moteriał .zecerski ·doskładania ręcznego. Klasyfikacja 
Oprawy intr-oligator sbe przemysłowe. Klasyfikacja 

14 k wietnia 1964 f. 11 stycznia 1965 r. 

' 14 kwie tni a 1964 r. . 1 grudnia 1964 r. 

1,4 kwietnia 1,964 '1'. 

14 kwietnia 1964 r. 
14 kwie tnia 1964 r. 

1 grudnia 1-964 f. 

1 s tycznia 1965 r. 
l styczn ia 1965 r. 

~ 

-
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Numer Tytuł nor·my r I 
D a t a 

_L_P_' _I __ n_o_r-'..m_y _ _ ___ ____ i_z_a_k_r_e_s_o_b_O_W_i_ą_zy_w_a_n_ia________ usta nowie

4

n ia 

1 2 3 

normy 

56 64/P-550 1 O 

57 64/C-1 3200 

58 64/C -04025 

59 64 /C-04029 
60 64/C-31509 
61 64 /C-39026 
62 64/C -89054 

63 64 /H-83119 

6:1 64/M-69710 

65 64/M-69713 

66 164/0-79112 
i 

67 64/0-79163 

I 
68 64/P-04941 

I 
69 64/T-04805 

w zakresie miar typograficznych: 

Typograficzne jednostki miary 

w zakresie używania pojęć: 

Wady wyrobów szklanych. Popział i określenia 

w zakresie metod badań: 

') Przetwory naftowe. Oznacza-nie zawartości . węqlowodo
rów parafino-naftenowych i aromatycznych oraz ży

wic metodą chromatograficzną 
. - Oznaczanie zawartości wanadu ' 

LakieI;Y. Oznaczanie liczby kwasowej 
' ) Tworzywa sztuczne . Oznaczanie odporności na żarzenie 

• _ Oznaczanie gęstości p'Ozornej tłoczyw oraz współ

czynnika sprasowania 
Badania wytrzymałościowe żeliwa szarego. Próba sta

tyczna ściskania 
Próba statyczna rozciągania płaskicn złącz spawanych 

lub zgrzewanych doczołowo 
Próba statyczna rozciągania okrągłych złącz ~pawanych 

lub zgrzewanych 
Tworzywa opakowaniowe. Oznaczanie przen ikania zapa

chów metodą sensoryczną 

Opakowania transportowe . Badania wytrzymałości na na
cisk statyczny 

Kontrola jakości wyrobów ' włókienniczych. Wyznaczanie 
odpornośc i wybarwień na plisowanie kontaktowe 
i stabilizację gorącym po~vietrzem 

Lampy ele ktronowe. Metody pomiarów szczytowych prą

dów elektrod 

w zakresie badań odbiorczych 1 rozjemczych: 

70 
71 

64/ G-04538 ,') 'Węgiel brunatny. Ozna czanie celulozy w ksylitach 
64/G-04539 - Oznaczanie sodu i potasu 

14 kwietnia 1964 r. 

25 marca· 1964 r. 

: 

13' kwietnia 1964 r. ' 

13 kwietnia 1964 r. 
14 kwietnia 1964 r. 
14 kwietnia 1964 r. 
14 kwietnia 1964 r. 

14 kwietnia 1964 r. 

14 kwietnia 1964 r . 

14 kwietnia 1964 r. 

14 kwietnia 1964 r. 

14 kwietnia 1964 r. 

20 marca 1964 r. 

27 marca 1964 r. 

14 kwietnia 1964 r. 
14 k wielnia 1964 r. 

- ----------- -
od której norma 

obowiąZLIje 

5 

1 stycznia 1965 r. 

1 stycznia 1965 r. -

1 listopada 1964 r. 

1 listopada 1964 r. 
1 stycznia 1965 r. 
1 listopada 1964 r. 
1 stycznia 1965 r. 

1 stycznia 1965 r . 

1 grudnia 1964' r. 

1 gr udnia 1964 r. 

1 stycznia 1965 r . 

1 stycznia 1965 r. 

1 listopada 1964 r. 

1 listopada 1964 r. 

1 listopada 1964 r. 
1 listopada 1964 r. 

§ 2. 1. Wprowadzone zostały zmiany w następujących Polskich Normach (PN), obowiązujące od dnia 1 sierpnia 
1964 , r.: 

Data rozporządzenia Przewodniczą- -
Numer 

cego Państwowej Komisji Plano- D a t a 
Lp. Tytuł normy wania Gospodarczego w sprawie 

ustanowienia zmian normy zatwierdzenia normy lub data usta-
nowienia normy 

--
I 2 \ 3 4 S 

1 5S/C-n058 Przetwory tłuszczowe. Płatki mydlane 10 maja 1956 r. (Dz. U. 27 kwietnia 1964 r. 

• Nr 15, poz. 85) 
2 62/C-8 1400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowy- 27 grudnia 1962 r. (Monitor 11 maja 1964 r. 

wanie i transport Polski z 1963 r. Nr 21,-poz. 115) 
3 57/C-84062 Zelazocy janek potasowy techniczny 30 sierpnia 195'/ r. (Monitor 14 maja 1964 r. 

'.' Polski Nr 83, poz. 504) 
4 62/C-84135 Pestycydy; Tritox pylisty 7 listopada 1962 r. .(Monitor Polo. 13 kwietnia 1964 r. / 

-, ski z 1963 r. Nr 9, poz. 45) 
5 62/C-89256 Tłoczywa termoutwarclza Ine. Tłoczywo Fr t Ad 30 czerwca .1962 r. (Monitor 8 ma ja 1964 r. 

Pol~ki Nr 68, poz. 320) 

P 55/H -82200 Cynk 10 maja 1956 r. (Dz. U. 24 kwietnia 1964 r. 

.' Nr 15, póz. 85) 
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Lp. 

---l 
7 

8 

9 

10 

Numer 
normy 

2 

.(?2/H -04310 I 
63/H-84021 

59/H-.91407 

. 62/M -84166 

Tytuł ' nOTmy 

3 

Próba statyczna rozciągania meta-li 

Stal dla budownictwa. Gatunki 

Stal walcowana . Dwuteowniki 

Łańcuchy napędowe rolkowe 

373 . P-Q,z. 198 
------~-----------------------------

D'lta . rozpOI;ządzenia PrzE'wodniczą
ce90 Państwowej. Komisji Plano
wania GosJlodarc~ego w !iprawie 

zatwierdzenia normy lubddta usta
nowienia normy 

4 

31 grudnia 1962 r. (Mcnit9r Pol
ski z 1963 r. Nr 29. poz. 151) ' 

1 czerwca -1963 r. (Monitor 
Polski Nr 64. poz. 322) 

30 wrzeimia 1959 r. (Monitor Pol
ski z 1960 r. Nr 5. poz. 27) 
5 kwietnia 1962 r. (Monitor 

.. '. Polski ' Ńr5Ó; poz. 248) 

D a t" 
ustanowienia zmian 

5 

21 maja 19.64 r. 

9 maja 1964 L 

9 m.aja 1964 r. 

29 kwielnia 1964 L 

11 

12 

. ,f.iPM-B41&8 

63/P-22200 

·63/\V-.Ó0131 

Łańcucł~y napędowe rolkowę :vyższ:) jakości 

Skóry wyprawione. Skóry obuwfowe wierzch~ 
n i-e. , pobieranie próbe-k 

: 5 kwietpia !962 r. kMonitor 
Polski Nr 50. poz. 248) :' 

22 listopada 1963 r. (Monitor 
Poiski ' z · 191i4r. Nr 8. p~7 .. 40 ) 

' 18 września '1963 L (M~nitor 
Polski Nr 8B. pozA19) 

,29 J<:,wietnia 1964 ,L 

22 ,kwie tnia 1964 r 

13 

I . '. 
Wenty lacja statków'. Zrębnic-e szybów wen

ty lacy jnych 
·B maja 1964 r. 

2. Numer i tytulnormy wymienione] w ust. 1 lp. 12 
, zmienia się na: 63!P-22to2 "Skóry obuwiowe wierzchnie chro
mowe .· P.obieranie . próbek." 

ł 3. 1. Norma wymieniona w .§ 1 lp. 12 zastępuje nor
Ulę PN-59/G-44302 .. Wiercenia stołowe. Pompy płuczkowe. 

Pierścienie uszcze lniające zawory". ustanowioną jako obowią
zującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 28 grudnia 
1959 L (Monitor Polski z 1960 r. Nr 40. poz. 201). 

2. Norma wymieniona w § 1 lp. 13 zastępuje normę 

PN/M-54645 .. Czujniki zegarowe o zakresie mierniczym 
0-7'10 mm i działce elementarnej 0.01 mm . Wymagania lech
niczne". ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komi
tet Normalizacyjny dnia' 3 grudnia 1959 r. .(Monitor Polski 
z 1960 L Nr 20. poz. lQ2). 

3. Norma wymieniona w § 1 lp. 19 zastępuje normę 

PN-59/M-75067 «Armatura sieci domowej . Zawór spustowy 
R 1/4"». ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komi
tet Normalizacyjny dnia 7 kwietnia 1959 r. (Monitor Polski 
z 1960 r. Nr 49. poz. 235). 

4. Normy wymienione w §1 lp. 20 i 62 zastępują nastę
pujące normy: 

1) PN-55/M-75201 .. Armatura domowej siec i gazowej. Kur
ki przelotowe". 

2) PN-56/C-89054 .. Tworzywa ,·sztuczne. Gznaczanie nasypo-
wej objętości właściwej" 

- zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem 

PrzewodnicząceUo Pallstwowej Komisji Planowania Go
spodarczego z dnia 10 lipca 1956 r. w sprawie zatwier
dzenia norm państwowych (Dz. U . Nr 33. poz. 154). 

5. Normy wymienione w § 1 lp. 22 i 23 zastępują nor
my ' PN/M-82461 do 82462 .. Nakrętki rad ełkowane". zatwier
dzone ja,ko zalecane rozporządzeniem Przewodniczącego Pań
stwowej Komisji Planowania Gospodarcze90 z ·dnia 22 paż

dziernika 1956 r. w sprawie zatwierdzenia ' norm państwo
wych :(Dz. u. Nr 51. poz. 227). 

6. Norma wymieniona w ~ l lp; 26 zastępuje normę 
PN/N~9~034 .. Materiał zecerski. Stopnie c,zcionek". zatwier
d70ną jako obowią2:\ljącą rozporządzeniem Przewodniczące-

99 Państwo\vej ' Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 
29 9fudnia 1954 r .. w spra'wte zatwierdzenia 'norm państwo
wych" ustalonych - przez 'Polski Konlitet Normalizacyjny 
(Dz. U. z 1955 r. Nr 1, poz. 3). 

;' 

. ,. 7 .. Norma wymi epiona w § I lp. 15 zastę puje normę 
PN/M-60221 "Przyrządy . i uchwyty. Trzpie nie 7.alJierakowe 
z chwytem stożkow ym Morse'a ' do rozwiertaków . nasad za
nych". uznaną za obowiązującą rozporządzeniem Przewodni
czącego Państwowej .Komisj.i Planowania .Gospodarczego 
z dn·ia 10 paź.dziernika 195·1 r. w sprawie uznania norm 
ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny za obowią
zując e (Dz. U. Nr 54 . . poz. 381) . 

8. Normy wymienione w § 
stępujące normy: 

lp. 24 i 25 zastępują na-

1) PN /M-82463 .. N~krętki okr.ągle czołowe rowkowe... .· 
2) PN/M-82464 .. Nakrętki okrągłe czołowe olworowe " 
~ .... 17nan~ za obowiązujące rozporządzeniem Przewodni
czącego Patlstwowej Komisji Planowania Gospodarczego 
z 'dnia 24 września 1951 L W sprawieu:z.nania za obowią
zujące norm ustalonych przez Polski Komitet Normali-
zacyjny (Dz. U. Nr 53. poz . . 372). . 

9. Norma wym ieniona w ~ I lp. 3.5 zastępuje następu

jące normy: 
I) PN-57/A-74020 .. 0) Przetwory zbożowe . Mąka pszenna ma

karonowa typ 580 z przemialu handlo
wego". 

2) PN-57/ A-74021.. - Mąka pszenn,a-inakaronowa typ 850 
z przemiału hand lowego" 

- ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komi
tet Normalizacyjny dnia 8 sierpnia 1957 r. (Monitor Pol
ski Nr 82. poz. 495). 

10. Norma wymieniona w § 1 lp .. 36 z.astępuje normę 

PN-60/A-74032 .. Prze twory zbożowe. Mąka żytnia" . uslano
wioną jako obowiązującą .przez Polski Komitet No rma l.iza
cyjny dnia 7 grudnia 1960 L (Monitor Polski z 1961 r. Nr 6, 
poz. 32·) / 

11. Norma wymieniona w§ 1 lp. 37 zastępuje normę 

PN-60/A-74204 .. Przetwory zbożowe. Kasza grycz.ana". , usta
llOwioną' jako obowiązującą przez Polski Komitet Normali
zacyjny dnia 3 maja 1960 r. (Monitor Polski Nr 49. poz. 235). 

12. Norma wymieniona w § 1 lp. 38 zast0Puje normę 
PN-60/A-74600 .. Przelwon zbożowe. Groch obłuskany pol ero
wany". ustanow'ioną jako obowiązującą przez Polski Komi
tet Normalizacyjny dnia 21 c;zerwc-a1·960 r. (Monitor Pol
ski Nr 63. poz. 302). 

13. Normy wymienione w '§ l lp. 39 Oj 47 · zastępujq na
stępujące normy: 



Monitor Polski Nr 41 - 374 - Poz. 193 
------------------------------------ --~----------------------~--------------

1) PN-58/A-86763 "Konserwy ry bne. Wymagania ogólne", 
. 2) PN-58/R-B5641 "Zanieczy szczenia nasion ro ślin rolnic zych 

i ogr odniczych nasionami roślin o'bcych 
uprawnych i chwastów" 

ustanowion e jako obowiązujące przez Polski Komitet 
Normalizacyjny dnia 31 marca 1958 r. (Monitor Polski 

. Nr 39, poz. 228). 

14. Norma wymieniona w § 1 lp. 53 zastępuje normę 

PN-59/B-01300 "Cementy .~ Określenia i klasy fikacja", ustano
wioną jak o zalecaną przez Polski Komitet Normalizacy jny 
dnia 14 kwietnia 1959 r. (Monitor Polski Nr 50, poz. :DO). 

15. Norma wymieniona w § 1 lp. 56 zastępuje normę 

PN/N-95032 "Mate riał zecerski. Jednostki typograficzne ", 
zatwierdzoną jako obowiązującą rozpon:ądzeniem Przewod
n icz ąc ego Państwowej Komisji Planowania Gospod.Hczego 
z dnia 12 listopada 1954 r. w sprawie zatwie rdzeni,a norm 
pań stw o wych usta ionych przez Polski Komitet Normaliza
cyjny (Dz. U. Nr 55, poz. 2.72). 

16. Norma wymieniona w § 1 lp. 50 zastępuje normę 

PN/C-815ru1 "Wyroby łaki erowe . Oznaczani e liczby kwa
so wej w nie pigmento wy ch wyrobach lakierowych ol e jowych 
i bitumicznych", zat.wierdzoną . jako ob.owiąz ującą roz por zą
(heniem Przewodnicząc ego PaJ1stwowe j Komisji Planowania 
Gos podarczego z dnia 3 lutego 1955 r. w sprawie zatwie r
dzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Kom ite t 
Normali zacyjny, dolyczc1cych chemii (Dz. U. Nr 7, poz . 42). 

17 . Norma wymieniona w § 1 lp. 61 zastępuje normę 

PN/C-89025 "Tworzywa sztuczn e . Oznaczanie wytrzy małości 
. na żar", zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządze niem 

Pr 7. ewodniczącego P'aństwowej Komisji Planowania Gospo
darczego z dnia 20 maja ' 1954 r. w sprawie zatwierd zenia 
n orm . państwowych ustal onych przez Polski Komitet Norma
li zac y jny_ w zakresie chemii (Dz. U. Nr 27, poz. 107). 

18. Norm y wymienione w § 1 lp. 54 i . 55 ,zastępują na-
st ę pujące normy.: .. 

1) PN-57 /M -69710 "Spawanie . Próba statyczna rozciągania 

płaskiego złącza doczołowego" 

- ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komi
t e t Normalizacyjny dnia 14 listopada 1957 r. (Monitor 
PoJ ski Nr 101, poz. 592), 

2) PN-57/M-59713 "Spawan ie. Próba statyczna rozciągania 
złącza okrągłego", 

- ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komi
t e t Normalizacyjny dnia ' 31 grudnia 1957 r. (Monitor 
Polski z 1958 r. Nr 13, poz. 83), 

3) PN-51 /M-69781 "Spawalnictwo. Próba statyczna rozcią-

.gania złą cz zgrzewanych doczołowo", 
- ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet 
Normaliz'acyjny dnia 19 grudnia 1961 r. (Monitor Pol-o 
ski z 1952 r. Nr 15, poz. 65). 

19. Norma wymieniona w § 1 lp. 54 zastępuje . normę 

PN!N-95000 "Materiał zecerski. Podział i określenia", :r.a
twierdzoną jako zalecaną rozporządzeniem Pr zewodniczące-

go Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 
29 grudnia 1954 r. w s prawie zatwie rd ze.nra norm państwo
wych ustalon ych przez Polski Komit e t Normalizacyjny 
(Dz. U. z 1955 r. Nr l, poz. 3). 

§ 4. Tracą moc następujące normy: 

1) PN/M-02100 "Układ tol erancji średnic " , 
2) PN/M-53000 ,:) Spra wdziany i przec iw s.prawd ziany. Wy

ty czne Stosowan ia norm spra wdziano-

3) PN/M-53001 
4) PN/M-53002 

5) PN/M-53003 
6) PN/M-53004 
7) PN/M-53005 

8) PN/M-53005 
9) PN/M-53007 

10) PN/M-53008 
11) PN/M-53009 
12) PN!M-5301O 

13) PN/M -53011 
14) PNlM-53012 
15) PN/M-53013 
16) PN/M-53014 

wych PN/M-53001-;.-53014 i PN/M-1, 
Określenia . zasadnicze " , 
Spra wdziany wy miaru wewnętrznego 
i zewnętrznego", 

Sprawdziany wymiaru mieszanego", 
Sprawdziany krawędz iowe ", 

- Tablica toleranc ji ' w ykonania! spraw
dzianów i przeciwsprawdzianów", 
Sprawdziany kreskowe", 
Spra wdziany wskaźnikowe", 
Sprawdziany nastawn e", 
Sprawdziany p o ł oże nia otworów", 
Spra wd.dany kształtu. Określenia za
sadnicze", 
Sprawdziany kątowe", 
Sprawdziany stożkowe", 
Sprawdziany łukowe", 
Sprawdziany działania" 

- zatwierdzone jako zalecane rozporządzeniem Prze
wodnicząc ego Państwowej Komisji Planowania Gospo
darczego z dnia 19 grudnia 1956 ' r. w sprawie zatwier
dzenia norm państwowych dotyczących układu toleran
cji ora z sprawdzianów i przeciwsprawdzianów (Dz. U. 
Nr 51, poz. 295) . 

17) PN-55/M-75101 ,,') Armatura domowej sieci wodociągo
wej. Zawory czer_palne znalowe. Ze· 
spoly", 

18) PN-55/M-75102 .. Korpusy", 
19) PN-55/M-75103 Głowice", 

20) PN-55/M-751 04 Korpusy głowic", 
21) PN-55/M-75105 Trzpienie z grzybkami", 
22) PN-55/M-75105" - - Uszczelki głowic" , 
23) PN-55/M-75107 - - Podkładki trzpieni", 
24) PN-55/M-75108" - - Uszczelki trzpieni", 
25) PN-55/M-751 09 " - - Uchwyty", 
26) PN-55!M-75110" - - Uszcze lki grzybków", 
27) PN-55/M-75193.. - Złączki do węża znal owe" 

- zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem 

Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Go
spodarczego z dnia 27 kwietnia 1955 r. w sprawie za
twierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski 
Komitet N ormalizacy jny; dotyczących mechaniki (Dz. U. 
Nr 19, poz. 122). 

Prezes Polskiego . Komitetu Normalizacyjnego: J. Wodzieki 

') Pełny tytuł no rmy; jedna kreska przed tytułem tej ·umaj serii norm zastępuje pierwHą część peln'ego tytułu, ,ił dwie ,kreski 
przed t yt ułem tej samej serii norm zastępują dwie pierws ze części pełnego tytu lu. 
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