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. ~ OBWIESlCZENm"'paLSKIE60 K'OMR"fi.'FU:'·· N6RMAUZACYJNEGO '. 

'. ,. ' zdnia,,25 września- 1964 r. 

wsprawie 'ogłoszenia;.:-łłstanowioay.cb ·,Polskich . Norm: 

Na po.dstawie. aft.9 ust. 4 . usta-wy z dnia. 27. listo.pada 
1%1 r. D nDrmalizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 298) Polski Kom itet 

. Normalizacyjny. pDdaje do. wiadDmDści, . CD następuje: 

.. . § J. , UslanDwione zDstały " nast~pu jąc e PDlskie Nor
my (PN): 

~. . ': .-. 

L~ .. 

l 

1 

2 
3 

4 

5 
fi 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
1.3 . 
14 
t5 

' 16' 
,17 
18 
19 
20. 

21 
22 

. 23 · 

Numer 
nor-nlV 

2 

64/A-63000 

64/8-1200 1" 
64/B-23004 

64/ B-2301 2 

64/ B-60022 . 
64/B-60025 
64!B~60028 

6MB-60030 
64/B-94211 
~4/B-94451 
64/B-94452 
64/C-80046 
64iC-80098 

·64iC-80259 
64iC~81001 

64/C-89260 
ii4/C-89261 
64/C-94120 
64!C-97,554 
64/C-fj906 1· 

64/C-991 13 
64/D-54225 

~ -·64/0-54504 ' 

Tytuł nDrmy 
i zakres obowiąl.ywania 

w ,zukresiepu)(ilukcji: 

NDże kuchenne stDłDwe, rzeźnicze i masarskie. Wyma-
gania i badanta techniGzne 

Cegły budDwlane . j)ełne wypalane z gliny 
Żużel 'wielkDpiecDwy kawałkDwy. Kruszywo. d!'ogDwe 

i bOdDwlane ' 
Żużel wielkDpiecDwy pumekso.wy. Kruszywo. bud,o.wlane 

lekkie 
No.życe blacharskie proste 
N Dżyce blac ha r.skie uniWersalne 
NDżyce blacharskie do. o.tworów 
NDżyce blacharskie z wąskimi szczękami (żmijk.i) 

'lOkucia budDwlane. Zasuwnice wierzchnie 
- Zamki wierzchnie bębenkDwe zasuwkowa 
- Zamek wierzchni bębenkDwy zapadkow-v 

') Odclynniki. Chlorek 'amo.nowy 
- ,Kwas a.lOtDwy stężony dymhł9t .. 
- Azotan so.dowy 

Pokosty natufiłlne . . ' 
ł Tłoczywa termoutwardzaLne-. Tłocz);w.o FL+:t. 

- Tło.czywoM+'łłs 
Opóny do mas7.ynrolnJczych . 
Węgieiaktywny adsDrpcyjny fDrmowany 
Siarczan N7Ińetylo.-para-anlirio.~fenolu (Me tol) dO: celów 

fotograficznych 
Żęlatyna fotDgraficzna , ; 

Piły do. drewna je'clnDchwytowe .. ' Pla tnice ' 1: ręko.jeścią 
wygiętą 

Narzędzia do, Tnaszynowej Db'rób.ki, drewna:,' 'Piły·, tarcwwe 
dDŚrodkDwD zbiezne . , . 

24 64 /E-85004 WysDkDna pięciDwe rury:- jarzeniDwe .. 
. '.,25 · .64/E-90080 '. ') Elektroene-rgety czne .priewo.dy gołe. ' Wymagania ogólne 

i badania techniCzne · 
, L6 64!E~90081 - PrzewDdy miedziane 

27 64!E-90082 - _ Przewo.dy aluminiowe 
28 64/E~90083 - Prie \~ody stCllowo~aluminiDwe 

. 29 64/F -06009 Meble i sprzętyprzedszkDlne. Wymagania i badania 
techniczne ' . 

, 30 64/F-06011 Meble . stDłówkowe.Wymagania i" J}adiłllia . techniczne 
31 64/G-98014 Pólbrykiely. tDrfowe' , 
32 64/H-74086 

~ 

33 64!H-74140 
StDpn ie że liwri e dó studzienek kontrolnych 

') Zeiiwne rury ciśn·ieni.Dwe. Króćce kieHc-h-owe do furazbe- , 
, sto.wo.-cementDwych 

34 
.35' 

, 36 
37 

: 

64!H-74141 
64/H-75221 

64!H-7.5225 
64/H-.77100 

.' . . 

- Króćce bose. do rur azbestDwo.7cementDwych· 
Że li\~lle . n1ry ' kanalizacyjne. Syfony q.stępo.we do misek ,. 

_stopowych -
Syf Dny żeliwne kallaLiza,cy jne.Korki rewizy-jna 
Sprzęt g'ospDdarstwa <;lomDwegD. Naczynia: 'kuchenne że

" liwn-e ' emaliDwane_Wymagania· i badania ,· technicz!1e-.' 

D CI l CI 
------------~--------.----- -----

ustanowienia normy 

24 czerwca 1964 r. . 

1 lipca 1961 r. 
l lipca '. 1-964 , r. 

i lipca 1964 r. 

23 czerwca 1964 L 

23 czerwca 1964 r. 
23 czerwca 1964 r. 
23 czerwca 1964 T. 

l lipca 1964 r. 
1 lipca ,' 1964 r. 
l lipca 1-964 r. 
1 lipca 1964 r. ... 

l li.pca --1964 -r. 
1 lipca 1964 r. 

. . 1 lipca . 1964- r: . 
1 li!XOcl :'1964 r. 
1 lipca 1964 r. 
1 lipca 1964 L 

1 lipca 1964 L 

l lipca 1964 r. 

1 lipca 1964 r. 
1 lipca ' 1964 L -

, l lipca : WG4-" r. 
' .. .. :. : .' , 

1 lipca ,1964 r. 
.18· clerwca196;r :r: 

. 18 czerwca 1964 ,r. ' 
-

18 cze r,wCa . 1964 r. 
18 cze rwca 1964 r. 

l lipca 1964 r. 

1. lipc <ł 1964 L ' .. 
. 1 li pca 1964 · r. 
19 czeTwca 1%4 r. 
19 czerwca ' 19M 'L 

20 c-ze r-wca ' ,1964 r. 
l lipca ' 1.9.64 r. 

1li pca 1964 ' r. ; 
,l lipca 1964 r. 

:" 

, 

. od której norma 
,ohowiązuje 

1 lipca 1965 r. . 

l lipca 1965 r. 
l lipca 1965 r. 

1 lipca 1965 r. ' .. 

1 s tycznia 1965 r. 
l stycznia 1965 r. 
1 slycznia 1965 r. 
1 stycznia 1965 r .. 
l lipca 1965 r. 
1 lipca 1965 r. 
l lipca 1965- r . . -
1 lipca 1965 · r. 

' -1 lipca 19:65 r . 
l .lipca 1965 r. ; 

l lipca 1965 r. 
'1 lipca .1965~ 'r. 

l lipca .HJ65 r. 
l lipca 1965 r. 
1 lipca - 1965 r'. 

- ' 

l lipca ' 1965 I . . r. 
-

. 1 lipca 1965 r. . ' 

·1-.lipca ' 1965 'r. . . 

';.,.- 1 lipca .: 1965 'T~ 

l lipca 1965 r. 
'-ł 'stycznia ' ,1:965· r. " , 

.' 
.' 1 stycznia . 1965 't. 
: ~ 1 sl yczn ia 1965 r. 

.. ' 1 stycznia 1965 r. 
1 sl ycznia 1966 '[, 

-
1 lipca 1965 , r. " 

l styczr:lia ,ł965 · f.' 

1- stycznia 1965 r'. 

1 stycm ,ia 1965 · f . 
. , . 

. , 1 stycznia 1965r. 
·1 li pca 1965 L ' 

1 Hpca ·1965 r. 
1 lipca 1965 r. 

.' 

~ 

.. , '", 



M~Tlitor Polski Nr 69 - 628 .- Pez .. · :ł23 . 
------------~---------------------------------

Lp. 
Numer 
nonrly 

33 64/H-f3172~ 

39 64/H-92817 
40 ti4;H-92932 
41 64!H-93462 

Tyluł normy 
j :lakres obowiązywania 

Miedż. Ka'tody 
Brąz. Taśmy 

Ołów. Taśmy 

3 

Ksz tałtowniki ·sla·lowe gi~ te na zimno. Kąt>owni·ki nili\-
.równoramienne 

42 64/M-02048 Rozwarto"Ści kluczy i wymiary "pod klucz" 
<ł36MM-ll.024 ') Wyro'&-y a zBestowe. Płyty us'z€ze}rriaj'ą€e typu "U". Pły

ty kWilsoodpom~ K-lOO 
· 44 64/M-II025 - - Płyty ługoodporne B-2oo do elektrolizerów 

45 , 64/M-l1026 - _ Ozna(:Z~nie wytrzymałości na rozciąganie 
4łi 64/M-346SO' Elementy żeliwnych żebrowych podgrzewaczy wody. Wy-

magania i badania techniczne 
47 64/M-51068 '} Sprzęt pożarniczy .. Prądownice pianowe 
·1·8 64/M-51069 - . Zasl'"sacze liniowe 
4~ 6MM-51070 - "r'ianowt! . rury wylewowe. Główne wymiary 
50 '64/ M-53143') Warsztatowe środki miernic ze . Głębokościomierze suw

51 
5'2 

53 

54 

64/M-53258 
64/t--J-53375 

64!M-5-3:ł7 6 

64/M-53381 

mia r ko we ze śrubą nastawczą i z noniusze m 0,02 mm . 
- Mikro me try czujnik owe z czujnikiem wbudowanym · 
- Poziomnice stałe me talowe dwukie runkowe. 'vVy-

magania techniczne 
- Poziomnice stale metalowe prY7mowe dwukierull''' 

kowe 
- Poziomnice stale metalowe ra mowe dwukierun

kowe 
55 64iM-53906 Mie rni ki przep ływomierzy typu wa gi pierścieniowej. 

Ogólne wyma gania i badania techniczne 
64/M-S4870 W odomierze śrubowe (młynkowe) z poziomą osią wirnika 
6oł/M-S8870 

Sił 164/M-58900 

') Narzędzia do skra wania metali . Rozwiertaki. Obliczanie 
wym ia rów średnic rozwiertaków do rozwiercania wy
kallczającego 

- Rozw iertaki trzpi.eniowe stałe. Zdzieraki z ch wy-
tem stożkowym M orse'a 

59 64/M-S8901 ') Narzędzia do sk rawan ia m(?tali. Rozwie rtaki trzpieniowe 

60 
6 1 
62 

64/M-58902 
64/ M-5890'3 
64/M-S8906 

s taje. Zdzieraki kręte z chwy te m stożkowym Morse 'a 
- - Wykańcza ki z chwytem stożkowym M orse'a 
- - "lNykańc zaki z chwytem walcowym . 
- - Wykańczaki dług ie z chwytem stożkowym 

Morse'a . 
a3 64/ M-58907 ,'} Narzędzia do skrawania metaU. Rozwier taki tnpieni-owe 

64 164/M-S8910 

I 64/ M-S8934 f S 

slałe ręczne 

- Ro zwier'taki trzpieniowe stałe. Wykańczaki jedno
os trzowe z chw ytem stożkowym l'v1orse 'a. 

- Rozwie rtaki trzpieniowe nastawne r~czne 

64/M-S8935 . - Rozwiertaki trzpieniowe rozprężne ręczne 

54/M-58937 

- . ctl8&4/M-SS943 

69. 64/M-58960 ł 
70 64/M-S8961 
71 64/M-59020 

n 
73 
74 

75 

76 

64/M-S9021 
64fM-59120 
64/M-60012 

64/M-60013 

64/M-600!4 

- R{)zwiertaki trzpienio.we nastElwne ręczne ~e st oż-

k owymi tulejami 
- 'Rozwierta.ki trzpieniowe rozprężne z ostrzami 

z węg lików s.piekanych z chwytem st ożko wym 
Morse'a 

- Rozwiertaki nasadzane. Zdziera.ki 
- Rozvv iertaki nasadzane. Wykańczaki 

- Rozwiertaki kotlarsk ie z chwytem ' st ożkowym 
Morse 'a 

- Rozw ie rtaki kotlarskie z chwytem walco wy m 
Ściernice . W ymagania i badania techniczne 

') Oprzyrządowa n ie. Otwory w tarczach zabierakowych do 
mocowania uchwytów specjalnych 
- Tarcze za biera k-o we do moc owania uchwytów s pe

cjalny'ch na tokarkach z końcówkami "\vrzec ion 
ze stożkiem zewnętr znym 7 : 24 

- Tarcze zabierakow e do mocow'ania uchwy tów spe
cja lnych na toka.rkach z końcówkami kolnierzo
wym,i wrzecion 

D a t a 

ustanowienia normy 

4 

1 lipca 1964 r. 
20 czerwca 1964· r, 
20 czerwca 1964 r. 

1 lipca 1964 r, 
ł 

29 czerwca 1964 r. 
1 lipca 1964 1. 

1 lipca 1964 r. 
l lipca 1964 r. 
1 Iipca 1964 r. 

19 czerwca 1964 r, 
19 cze rwca 1964 r. 
19 czer wc a 1964 r. 
18 czerwca 1964 r. 

l lipca 1964 r. 
1 lipca 1964 r. 

1 li pca 1964 r. 

1 lipca 1964 r. 

29 czerwca 1964 r. 

30 cze rwca 1964 r. 
4 czerwca 1964 r. 

. 4 czerwca 1964 r. 

18 czerwc a 1964 r. 

18 czerwca 1964 r. 
4 czerwca ' 1964 r. 

18 czuwca 1%4 r. 

18 c zerwca 1964 r. 

4 czerwca 1964 r. 

4-czerwca 1964 r. 
3. czerwca 1964 r. 
3 czerwca 1954 r. 

4 cz-erwca 1964 r. 

4 czerwca 1"964 r. 
4, czerwca 1964 r. 
1 li pca 1964 r. 

l lipca 1964 r. 
1 lipca 1964 r. 
1 lipca 1964 r. 

1 lipca 1964 r. 

1 lipca 1964 r. 

. od której norma 
obowiązuje 

5 

1 stycznia 1965 r, 
1 lipca 1965 r. 
1 stycznia 1965 r. 
l lipc a 1965 r. 

1 stycznia 1966 r. 
· 1 lipca 1965 r. 

1ljpca 1965 r. 
• .1 Ii'pea 1965 r. 
1 llpcil 1965 r. 

1 lipca 1965 r. 
ł lipca 1965 r. 
1 lipca 1965 r. 
1 styczn ia 1965 r. 

~ lipca 1965 r. 
1 lipca 1965 r. 

1 lipca 1965 r. 

l li pca 1965 r. 

1 li pca 1965 r. 

1 stycznia .1 965 r. -
1 stycznia 1966 r. 

l stYczn.ia 1966 r . 

1 stycznia 1966 r. 

t stycznia HJ66 r. 
l stycznia 1966 r. 
1 styczn.ia 1966 r. 

l styczn ia H'66 r. 

1 stycznia 1966 r. 

l stycznia 1966 r. 
1 stycznia 1966 r. 
1 stycznia 1966 f.. 

l stycznia 1966 r. 

l st yczn ia 1966 r. 
1 st yczn ia 1966 r. 
1 st ycznia 1966 r. 

l stycznia 1966 r. 
1 li pca 1965 r. 
1 li pca 1965 r. 

l lipca 1965 r. 

1 lipca 1965 r. 



Monitor ~'olski Nr 69 - 629 

Lp. 
Numer 
normy 

,2 

Tytuł normy 
l zakres obowiązywania 

3 

77 64/ M-60262 Przyrządy i uchwyty. Wiertarka stolowa z napędem ręcz-

18 64/M-60652 

19 64/M -61205 

80 64/M-64567 
81 64Jj'v1r64568 
82 64/M-64955 
83 64/M-Q4956 

8464/M-64957 

85 64/M-64961 
86 64/M'- 64962 
87 64/M-64963 
88 64/M-6501 O 
89 64/M-650n 
90 64 /M-6616'l 

91 64/M-66174 

92 64/M-66182 

93 '64/M-66183 

94 64/M-66185 
95 64/M-661S6 

96 64/M-66212 
97 64/M-68021 

9R 64/M-68031 
99 64/M-68150 

, ! . 
100 64/ M-69410 
101 64/M-69413 

102 i 64/M-69415 
103 '64/M-73083 

104 64/M-78068 

105 64/M-78069 

nym i posuwem samoczynnym 
') Oprzyrządowanie. Tarcze zabierakowe do uchwytów .to

karskich. Półfabrykaty 
- Wkładki do współosiowego mocowania uchwytów 

specjalnych 
Nożyce d'Lwigniowe uniwersalne 
Nożyce z nożem obrotowym 
Klucze oczkoweodwunastokątne dwustronne zwykłe 
Klucze oczkowe dwunaslokątne dwustronne, odg1ęte dwu-

stronnie 
KlLlcze oczkowe dwunastokątne dwustronne, odgięte jed-

_ J noslronnie 
Klucze oczkowe czworokątne jednostronne 
KI Llcze oczkowe sześciokątne jednostronne 
Klucze oczkowe dwunastokątne jednostronne 
Klucze płaskie jednostronne 
Klucze płaskie dwustronne 

') Tłoczniki. Oprawy okrągłe wzmocnione z symetrycz
nym układem słupów prowadzących, z płytą prowa
dzącą 

- Oprawy prostokątne wzmocnione z symetrycznym 
ukladem słupów prowadzących, z płytą prowadzącą 

-,- Dprawy prostokątne z układem słupów prowadzą
cych po przekątnej, z płytą prowadzącą 

- Oprawy prostokątne z układem słupów' prowadzą
cych po przekątnej, z płytą prowadzącą bez glo-
wicowej 

- Opra wy prostokątne czterosłupowe 

- Oprawy prostokątne czterosłupowe z płytą pro-
wadząćą . 

- Tulejki prowadzące $temple z tulejkami 
') Prasy mimośrodowe wyciągowe stale, przechylne i z na

stawnym stołem. Wielkości podstawowe 
- Płyty stołu 

Obrabiarki 'do szkła optycznego. Końc;ówki i gniazda 
gwintowe łączników i narzędzi do obróbki szkła op
tycznego.Wymiary 

Spoiwa cynowo-ołowiowe do lutowania 
Spoiwa miedziane, mosiężne, brązow~ i niklowe do spa

wania i lutowania 
Drut do elektrycznego metalizowania natryskowego 
Napędy i sterowania hydrauliczne. Wydajności przepu

stowości minimalne 
') 'Wózki jezdniowe. Koła jezdne z obręczami dzielonymi 

na oponach pełnych. Główne wymiary i nośności 
- Koła jezdne z obręczami dzielonymi o zarysie płyt

kim na oponach pneumatycznych. Główne wy
miary i nośności 

106 64/M-80005 ' Drut okrągły ciągniony na zimno, o średnicy O,04~16 mm. 

107 
108 
109 
110 

111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 

64/M-80059 
64/M-B0051 
64/M-82418 
64/M-82420 

64/M-82422 
64/M-82424 
G4/M-8250 1 
64/M-82503 
64/M-82504 
64/M-82505 
64/M-fQS09 

Wymiary 
Druty stalowe półokrągłe zawleczkowe 
Drut'; kształtowe do lin zamkniętych 
Śruby ze łbem młoteczkowym podsadzone 
Śruby ze łbem młoteczkowym podsadzone z gwintem dłu' 

gim 
Sruby ze łbem młoteczkowym półpodsadzone 
Śruby ze łbem młoteczkowym 
Wkręty do drewna ze łbem sześciokątnym 
Wkręty do drewna ze łbem stożkowym 
Wkręty do drewna ze łbem stożkowym soczewkowym 
Wkręty do drewna ze łbem kulistym 
Wkretv do drewna . Wvmaąania i badania techniczne 

\ 

POl. 323 

D a t a 

ustanowienia normy 

4 ' 

29 czerwca 1964 r. 

l lipca 1964 r. 

1 lipca 1964 r. 

30 czerwca 1964 r. 
30 czerwca 1964 r, 

1 lipca 1964 c. 
1 lipca 1964 r. 

1 lipca 1964 r. 

1 lipca 1964 r. 
1 lipca 1964 r. 
1 lipca 1964 r. 
1 lipca 1964 r. 
1 lipca 1964 r. 

23 cZerwca 1964 r. 

23 czerwca 1964 r. 

23 czerwca 1964 r. 

23 czerwca 1964 r. 

23 czerwca 1964 r. 
23 czerwca 1964 r. 

18 czerwca 1964 r. 
19 czerwca 1964 r. 

18 czerwca 1961 r. 
1 lipca 1964 r. 

, .. --.. -- ", .. ,."'. 
19 czerwca 1964 r. 
19 czerwca 1964 r. 

1 lipca 1964 r. 
18 czerwca 1964 r. 

1 lipca 1964 r. 

1 lipca 1964 r. 

1 lipca 1964 r. 

24 czerwca 1964 r. 
1 lipca 1964 r. 

29 czerwca 1964 r. 
29 czerwca 1964 r. 

29 czerwca 
29 czerwca 
24 czerwca 
24 czerwca 
24 czerwra 
24 czerwca 
24 czerwca 

1964 r. 
1964 r. 
196.4 r. 
1964 r. 
1964 r. 
1964 r. 
lą54 r. 

od której norma 
obowiązuje 

1 stycznia 1965 .. r. 

1 lipca 1965 r. 

1 lipca 1965 r; 

1 stycznia 1965 r. 
1 stycznia 1965 r. 
1 stycznia 1966 r. 
1 stycznia 1966 r. 

1 stycznia 1966 r. 

1 stycznia. 1966 r. 
1 stycznia 1966 r. 
1 stycznia 1966 r. 
1 'stycznia 1966 r. 
1 stycznia 1966 r. 
lstyczri ia 1965 r, 

1 stycznia 1965 r. 

1 stycznia 1965 r. 

1 stycznia 1965 r, 

1 stycznia 1965 r. 
1 stycznia 1965 r. 

1 stycznia 1965 r, 
1 lipca 1965 r. 

1 lipca 1965 r. 
1 lipca 1965 r. 

1 stycznia 1965 r. 
1 stycznia 1965 r. 

1 lipca 1965 r. 
1 lipca 1965 r, 

1 lipca 1965 r. 

1 lipca 1965 r, 

1 lipca 1965 r, 

1 lipca 1965 r. 
1 lipca 1965 r, 
1 lipca 1.965 r, 
1 lipca 1%5 r. 

l lipca 1%5 r. 
1 lipca 1965 r. 
1 lipca 1965 r. 
1 lipca 1965 r. 
1 lipca 1965 r. 
1 lipca 1965 r. 
1 lipca 1965 r. 



Monile r Polslci Nr 69 , - 630 

Lp. 

I 

Numer 
normy 

2 

TytjJł norm y 
1 zakres obowiązywania 

3 

lIc 
119\ 

64/M -84555 Dźwignice. Nakrętki do haków 
64/M-86I7! ') Łożyska toczne. Łożyska kulkowe skośne podwójne. 

120 64/M -86172 

121 64/M-86173 

122 64/M-86174 

123 64/M-86175 

124 

125 
126 
127 
128 
129 

130 

64/M-86176 

64/N-53048 
64/P-50557 
64/ P-50651 
64/S-61 066 
64/S-76015 

64/S-76016 

Układ zbieżny. Odmiana lekka (Seria 72 CX i 72 SX) 
- - Układ ro zbieżny. Odmiana lekka (Seria 72 CO 

i 72 BO) 
- - Układ sze regowy. Odmiana lekka (Seria 72 CT 

i 72 BT) 
- - Układ zbieżny. Odmiana średnia (Seria 73CX 

i 73 BX) 
- - Układ rozbieżny. Odmiana '"średnia (Seria 73 CO 

i 73 BO) 
- - Układ szeregowy. Odmiana średnia (Seria 73 CT 

i 73 " BT) -
Szkiełka do preparatów mikroskopowych 
Taśmy papierowe do maszyn liczących 
Matryce kolodionowe 

_ Wyposażenie pojazdów samochodowych. PodnośI\iki 

') Wyposażenie elektryczne pojazdów samochodowych. 
Końcówki przewodów wzdłużne z obchwytem po
dwójnym 
- Ko'ńcówki przewodów poprzeczne z obchwytem 

podwójnym 
131 
132 

64/~-76035 - Świece zapłonowe 
64/T-80050 ') Urządzenia elektroniczne. Oporniki drutowe stale typu II. 

133 64/T-84850 

134 64/T-85300 

Wymagania i badania techniczne 
- Magnetyczne stabilizatory napięć. Wymagania 

i badania techniczne 
Centrala lokalnej elektrycznej sygnalizacji pożaru. Wy-

magania i badania techniczne ~ 

135 
136 
137 

64/W-89140 ') Bloki linowe okrętowe . Wymagania i badania techniczne 
64/W-89153 ,..- Kolczyki 
64/W-89154 -Poprz~czki nośne 

138 64/A-74037 
139 64/A-74131 
140 , 64/A-75952 
141 64/C-89240 

142 64/E-06505 

143 64/E-85003 
144 64/E-90130 

145 64/E-90131 

146 64/E-90132 

147 
148 

149 

64!E-90133 
64/E-90134 

64/E-90135 

150 ,!)4/E-90136 

w zakresie produkcji i obrotu: 

Przetwory zbożowe. Płatki owsiane " 
Makarony , 
Półprodukty owocowe. Soki owocowe surowe (moszc?e ) 
Tworzywa sztuczne. Rury tkaninowe zwijano-prasowane 

utwardzone żywicą fenolową , 
Omomierze wskazówkowe. Wymagania i badania tech-

niczne 
Wysokoprężne lampy rtęciowe (rtęciówki) 

Przewody do pojazdów mechanicznych i samolotów. Wy
magania ogólne , i badania techniczne 

Przewody samochodowe niskiego napięcia o izolacji gu
mowej i oplocie włóknistym lakierowanym 

Przewody samochodowe niskiego napięcia o izolacji pol
winitowej 

Przewody samochodowe zapłoQnowe o izolacji gumowej 
Przewody samochodowe zapłonowe o izolacji pol wini

towej 
Przewody lotnicze niskiego napięcia o izolacji gumowej 

l i oplocie włóknistym lakierowanym ' 
i Przewody lotnicze niskiego napięcia o iZOlacji poJ wini-
i towej i oplocie włóknistym lakierowanym 

64/E-90137 , 1 Przewody za.płonowe lotniCze o izolacji 'gumowej 151 

i 
w zakresie kohs/rukcji i produkcji: 

'152 6'4/M-51330 l' Sprzęt pożarniczy. Dwukołowe przycz,epy pożarnicze. 
Główne wymiary i wyposażenie 

153 64/M-54556 Przyrządy qeodezyjne. Siatki kresek. Wymiarv 

! 
, , 

Poz. 323 

D a t a 
-----------------.---~-------------

ustanowienia normy 

4 

1 lipca 1964 r. . 
, 29 czerwca 1964 r. -

29 czerwca 1964 r. 

29 czerwca 1964 r. 

29 czerwca 1964 r. 

29 czerwca 1964 r. 

29 czerwca 1964 r. 

1 lipca 1964 r. 
19 czerwca 1964r. 

l lipca 1964 r. 
29 J.er wca 1964 r. 
29 czerwca 1964 r. 

29 czerwca 1964 r. 

1 lipca 1964 r. 
1 lipca 1964 r. 

18 czerwca 1964 r. 

29 czerwca 1964 r. 

1 lipca 1964 r. 
l lipca 1964 r. 
1 lipca 1964 r. 

29 czerwca -}964 r. - I 

l lipca 1964 r. 
l lipca ' 1964 r. 

29 czerwca 196Lr. 

l lipca 1964 r. 

1 lipca 1964 r. 
1 lipc,a 1964 r. 

1 lipca 1964r. 

1 lipca 1964 r. 

1 lipca 1964 r. 
1 lipca 1964 r. 

1 lipca 1964 r. 

1 lipca 1964 r. 

od której n()rma 
obowiązuje 

5 

1 lipca 1965 r. 
l st" ~znia 1965 r. 

l stycznia 1965 r. 

1 stycznia 1965 r. 

1 stycznia 1965 r. 

l stycznia 1965 r. 

l stycznia 1965 r. 

1 lipca 1965 r. 
1 stycznia 1965 r. 
l lipca 1965 r. 
l stycznia ' 1965 C 

1 stycznia 1965 r. 

1 stycznia 1965 r . 

1 lipca 1965 r. 
1 lipca 1965 r. 

1 stycznia 1965 r. 

1 stycznia 1965 r. 

l stycznia 1966 r. 
l stycz~ 1966 r. 
l stycznia 1966' r. 

1 lipca 1965 r. 
1 lipca 1965 r. 
l lipca 1965 r. 
l stycznia 1965 r. 

l lipca 1965 r. 

1 lipca 1965 r. 
1 lipca 1965 r. 

1 lipca 1965 r. 

1 lipca 1965 r. 

1 lipca 1965 r. 
l lipca 1965 r. 

1 lipca 1965 r. 

1 lipca 1965 r. 

\ 

1 lipca 1964 r. 
, I 1 lipca 1965 r. 

1 lipca 1964r. 1 lipca 1965 r. 

1 li oc a 1964 r. 1 lipca 1965 r. 



Monitor Polski Nr 69 - 631 - Poz. 323 

Lp. 
Numer 
normy 

- -l 2 

. 
154 64/B-03003 

155 64/M-01089 

156 64/M-45510 

157 64/M-55620 

158 64/M-84100 

159 64/0-79049 

160 64/G-070l0 

161 64/B-I0740 

162 64/S-1004l 

163 64/M-47031 

164 64/M:51 004 

165 64/M-8000l 

166 i 64/N-11104 

167 64/A-87057 

168 64/S-48004 

169 64/H-01503 

170 64/E-02051 

171 64/A-86750 

Tytuł normy 
i zakres obowi1zywania 

3 

w zakresie projektowania: 

D a t a 

ustanowienia pormy 

4 

od której norma ' 
obowi ązuje 

5 

Mury z kamienia naturalnego. Oblicżenia statyczne i pro- 1 lipca 1964 r. 1 stycznia 1965 r. 
jektowanie . 

Rysunek techniczny maszynowy. Schematy mechanicz'ne '29 czerwca 1964 r. l lipca 1965 r. 

w zakresie projektowania i konstrukcji: 

Dżwignice. Suwnice bramowe i półbramowe chwytakowe 
Paramet-t:,y główne 

Obrabiarki do metali. Kierunki ruchów sterowania i na-
pędu ręcznego 

Przekładnie ' łańcuchowe napędowe. Obliczenia. Wytycz-
ne ogólne 

Butelki do wyrobów perfumeryjno-kosmetycznych. Sze-
regi wymiarowe 

• w zakresie projektowania i eksploatacji: 

Składowanie węgla kamiennego i brykietów z węgla ka-
miennego 

w zakresie wykonawstwa i odbioru robót: 

Stacje hydroforowe. W ymagania i -badania techniczne 
przy odbiorze 

Drogi samochodowe. Mosty betonowe sprężone. Wyko
nanie i badanie 

W . zakresie zasad i oz·naczeń klasyfikacyjnych: 

Walce drogowe statyczne i dynamiczne. Nazwy i okre
ślenia : Podzial. Symbole 

Urządzenia sygnalizacji pożaru. Czujki elektryczne. Za
sady klasyfikacji 

Druty ciągnione lub' walcowane na zimno ze stali wę
glowych. Klasyfi kacja 

. Maszy ny do powielania, Klasyfikacja 

w zakresie transportu: 

Transpor t ryb, raków i ich przetworów 

w zakresie : a) nowych konstrukcji, b) produkcji: 

Samochody ciężarowe, przyczepy i naczepy. Skrzynie 
ładunkowe . Wymiary 

w zakresie. sprawozdawc7.0ści i planowania produkcji 
w odlewniach.: 

l lipca 1964 r. 1 lipca 1966 r. 

24 czerwca 1964 r. 1 stycznia 1965 r. 

1 lipca 1964 r. 1 stycznia 1967 r. 

1 lipca 1964 r. l lipca 1965 r. 

l lipca 1964 r. 1 stycznia 1965 r. 

l lipca 1964 r. l lipca 1965 r. 

1 lipca 1964 r. 1 lipca 1965 r. 

1 lipca 1964 r. l lipca 1965 r. 

1 lipca 1964 r. 1 lipca 1965 r. 

1 lipca 1964 r. I l lipca 1965 r. 

29 czerwca 1964 r. 1 stycznia 1965 r. 

1 lipca 1964 r. 1 lipca 1965 r. 

29 czerwca 1964 r. I al 1 lipca 1965 r. 
b) 1 stycznia 1966 r. 

Bilans metalu w odlewniach żeliwa i stali. Składniki \ 19 czerwca 1964 r. I 1 stycznia 1965 r. 
i wskażniki 

w zakresie określeń, oznaczeń i klasyfikacji: 

Elektroenergetyczne iz,olatory wysokiego napięcia. Okre
ślenia, oznaczenia i klasyfikacja 

w zakresie oznaczania l używania pojęć i symboli: 

Ryby. Nazwy i określenia 

15 kwie tnia 1964 r. 

1 Iipra 1964 r. 

I l stycznia 1965 r. 

. I 
" 

j' 

I 1 lipca 1965 r. 
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Poz. 321 

Lp. 
Nurrier 
normy 

2 

172 64/G-01203 
173 64/M-01151 

174 64/M-34011. 

175 64/M-47041 
176 64/M-.47051 
177 64/T-OIOII 

Tytuł normy 
i zakres obowiązywania 

3 

Górnictwo odkrywkowe. Ogólne nazwy i określenia 

Dokumentacja technologiczna. Obróbka i montaż. Nazwy 
i określenia 

Elektrownie- cieplne. Schematy i bilanse cieplne. Nazwy, 
symbole' j, okreś,lenia 

Równiarki. Na zwy i określenia. Podział. Oznaczenia 
S pycharki. Nazw y i określenia. Podział. Olnaczemia 
Głośniki magnetoelektryczne o ruchomej cewce. Nazwy 

i określenia 

w zakresie PQdzialu i używania PfJ'tęć: 

D a t a 

ustanowienia normy 

4 

1 lipca 1964 r. 
l li pc a 1964 r. 

l lipca 19M r. 

l lipca 1964 r. 
l lipca 19:64 r. 
1 lipca 1964 r. 

od której norma 
obowiązuje 

5 

1 stycznia 1965 r. 
l stycznia 196& r. 

1 stycznia 1965 r. 

1 lipca 1965 r. 
1 li pca 1965 r. 
l lipca 1965 T. ' 

178 .64/G-01204 ') Górnictwo odkrywkowe. Kopalnie .. Podzial, nazwy i o,kre- l lipca 19M r. 1 stycznia 1965 r. 
ślenia 

179 64/G-62408 - Ura!)ianie skał strzelaniem. Podział, nazwy i obe- , 1 :; ~c a 1964 r. 1 stycznia 1965 r. 
ślenia 

180 64/G-02501· Prze t\\,ory i produkty torfowe. Podział, na zwy i okre- l li r l 1964 r. 1 s~ycznia 1965 r. 

181 
182 

183 

184 

185 
186 

187 

188 

64/A-74041 
64/C-04039 

64/C-97Q54 

64/0-04209 

64/D-04210 
64/D-56213 

O 

64!E-04251 

64/H-04663 

ślenia 

w zukre.sie m e/od bfK1f111:: 

Przetwory zbożowe . O znaczanie ilości i jakości glutenu 
Prze twory naftowe. Oznaczanie czte'rO'etylku olowtu w 

benzynach 
Produkty węglopochodne: Destylacja normalna. metodą 

Kramera-Spilkera 
P1yty wiórowe i pażdzierzowe. Oznaczanie ciężaru wła

ściwego płyt pełnych 

LignlDfol i lignoston. Oznaczanie ciężaru właściwego 
Obralbiarki do drewna. Czopiarka dwustronna. Sp:rawd2a

nie dokładności 

Maszyny eLektryczne. Stożki k,0;IDuta'to'r0we mikowe' .. Me
tody badań 

Odlewy z żeLiwa szarecJo i sfewidalnego. Struktura ii Jej 
o kreśla ni e ' 

29 czerwca 1964 r. 
l lipc a 1964 r. 

1 lipca. 1964 r. 

1 li pc a ~9'64 r. 

1 lipca 1964 r. 
1 UJ)(.., 1964 r. 

.. 

29 CZ 2rwca 1964 r. ' 

; 23 czerwca tS64 r. 

1 ::~ca 1965 r. 
1 s~v cznia 1Y65 r. 

1 lipca 1965 r. 

l li pca 1965 r. 

l lipca 1965 r. 
1 lipca 1905 r. 

l stycznia 1965 r. 

l stv ~ zllićł 1965 r. 

189 64/M-ffi72O pJjóba zginania płas.kich ztącz spawanych lub zgrzewa- 1 s tycznia 19&5 r. 
nych doczołowo 

190 ł 64/P-22110 '} Skóry o.buwiowe wierzdl'llie chromowe. W yznaczanie 19 czerwca 19&1 r. ł styczn iil 1905 r. 

191 
192 
193 
194 
195 

19& 

64/ P-22111 
64/ P-22114 
64 /P-22115 
64/P-22118' 
64/0-79164 

I .. IH -'Hl>,., 
I 

wilgotności 

- Wyznaczanie zawartQści · popiołu 

- Wyznacza nie zawartości tłuszczu nie :związanego 
- Wyznaczanie zawartości tłuszcz u związanego 

- W yzn aczanie pH 
Opakowania transportowe. Badania wytrzyma lo.ści na 

wstrząsy i uderzenia po·ziome 

w zokresie badań r()z;emc~ych; 

Anali za chemiczna stali. Oznaczanie glinu rozpuszc:zal-
neCJo w kwas !e • 

19 czeT\;~c a 1964 r. 
19 czerw ::a 1964 r. 
19 cze rwca 19.6 :\ r. 
19 czerw ::a 1964 r. 
1 lipca 19&..1 r. 

lJ CZPfwca 1964 r. 

l stycznia 1965 r. 
l sty~znia 1965 r. 
l ' slycznia 19.ti5 f_ 

I s lvcznia 19U5 r. 
1 lipca 196J r. 

1 styczn ia 1965 r. 

§ 2. Wprowadzone . zostały zmiany w na slępujących Polskich Normacłl (PN ), 'obow iązujące od dnia 1 listopada 1964 r.: 

Lp. 
Numer 
normy 

2 

1 63/A-86061 

2 62/ B-03200 

Tytuł normy 

3 

Napoje mleczne. Mleko jogurto we . 

Konstruk cje staJrwe. Obliczenia statyczne 
i proiektnwan!e 

[ 

J);a·Pd. rOlJi)orzą-dZie'nia Prl'E'wmlni('?ą- \. 
cego P~ł'lstwo\\' ej Komis.ji Pl ano- Dat.a 
wilnia Cospodarczego w sprawie 

za twierdz p:nia no{my lub data usta- ' ustanowien ia zmian 
nowienia normy I 

-------------------4 s 

31 grudnia 1963 r. (Monitor Pol- 27 maja 1964 r. 
ski z 1961 r. Nr 16, poz . . 77)' 

31 grudnia 1962 r. (Monitor Pol- 21 lipca 1964 r. 
ski.z 1963 r. Nr 29, p>o z. IS-n 



Lp. 
Numer 
u~Jmy 

l 2 -
3 · łJ2/S--łf3:265 

... 63/C-%OOS 

5 OO/C-96145 

fi 63!C-96129 

, €l2/H-B2120 

a , 6O/H~92134 . 

ł> 6t}/H-92143 

10 fjO/H~92844 

11 63/H-93461 

12 61 /K-88154 

~3 .61 /K-91254 

14 62/M-60201 

15 60/M-62612 

Hi 63/M:75207 

"1 63/1'0-75211 

lłJ 60/M-82201 

)C9; · ~O!M-1'ł2202 

20 60/M-82205 

2L 60/M-82206 ' 

:12 · tl2/M-82302 
\ 

23 55:'M-94007 

- 633 -

Tytuł normy 

3 

E1ektroenergetyczflf! linie napewietrzne. Zel
betowe konstrukcje wsporcze. ()I\)liczania 
statyczne i pH>jektewanie 

') Przetwo.ry flaftowe. OJeJe silnikewe z doda.t
k.r11i. Su~ro1 Hi W 
- Smary CSW do urządzeń wa!cilwniczy.d1 

- Smar stały STP (Towot) 

Miedź . Gatunki 

Stal konstrukcyjna węglo.wa i stopowa. walte
wana. .Blachy tlla p'rzemy5tu lotniczeg.o. 
Warunki techniczne 

Stal węgJowa walco~ana·. Blachy dla prze
mysłu Inotoryzacyjn€go. Warunki te~h

niczne 
Stopy aluń'Jinium . Taśmy 

, 

Kształtowniki ,stalowe gięte Ra zimno. Ką~ 
towniki równoramienne 

' ) Tabor kolejowy. Zderzaki 110/32 ze sprężyną 
pierścieniową 

- Cylindry hamulcowe. Wymagania i ba 
dania techniczne 

Uchwyty trójszczękowe do wiertarek ręcżnych 

Pokrętki nastawne do gwintowników i roz
wiertaków 

') Armatura domowej sieci wodociągowej . Za~ 

wory wypływowe mosiężne . KOIrUSY 
- Zawory wypływowe żeli\vne. Korpusy 

Wkręty dok ładne ze łbem kulistym 

Wkręty średnio dokładne ze łbem kulistym 

Wkręty dokładl'le ' ze łbem kulistym z gwin
tem na całej długości 

Wkręty średnio dokładne ze łbem ku h 
stym z gwintelłl na' całej dlugoSci; 

Sruby ze łbem walcowym z gniazdem sl.eśdi>
kątnym 

SiaUi plecione ogrodzeni('}we 

24 57 /Z-86Hl1 n Pierwsza pomoc. Apteczka przemysłowa 

2'5 57 /Z-86106 - Apteczki powszech~ego użytku 

Data rozporządzenia Przewodniczą

cego PaJislwowej Komisji Plano
wania Gospodarczego w sprawie 

, 1i1twierdzenia normy lub data usta
nowienia normy 

12 curwca 1962 F. (Monitor Pol
ski Nr 51, poz. 294) 

JO. września 196-3 r. (Monitor 
Pol~ i NI' 8ł! , pOlo. 4IS) 

l pażezi~nika 19tiO r. (Monitor 
Polsłd Nr M; po • . JW) 

17 grudniil 1963 r. (Monitor p.o.\~ 

skiz 1964 r. Nr 16, poz. 77) 
31 grudnia 1962 r. (Monitor Pol
skiz 1963 r. Nr 21, poz. 115) 

l p~:l;dziernika 1960 r . (Monitor 
Pel5ki Nr 8'8, poz. ~) 

29 grudnia 1960 r. (Monitor Pol
ski z 1961 r. Nr 13, poz. !m) 

Poz. 3-23 

Data 
ustanowienia zmian 

5 

6 lipca 194>4 F. 

g lipca 19M r. 

8 lipca 19M r. 

' to !ierpni~ 19fi-4 , r. 

36 lipCa . 19fi4 J . 

1 lipCa 1964 f. 

10 sierpnia 1964 r. 

14 września 196.0 r. (Monitor 14 lip€a 1964 r. 
Polski Nr 88; poz. 399) 

10 gmdnia 1963 r. (Monitor Pol- 30 czerwca 1964 r. 
ski z 19"64 r. Nr 16, poz. 77) 

27 grudnia 19'61 r. (Monitor Pol- 9 czerwca 1964 r. 
ski z 1962 r. Nr 15, poz. 65) 

13 grudnia 1961 r. (Monitor Pol
ski z 1962 L Nr 15, poz . 65) 
28 lipca 1962 r. (Monitor 

Polski Nr 78, poz. 368) 
24 września 1960 r. (Monitor 

Polski Nr 88, poz. 399) 
31 grufjnia 1953 r. (Monitor Pol

ski z 1964 r. Nr 16, poz . 77) 
31 grudnia 1963 r. (Monitor Po l

ski z 1964 r. Nr 16, poz. 77 ) 
30 łistopada 1960 r. (Monitor Pol

ski z 1961 r. Nr 6, poz. 32) 
30 listopada 1960 r. (Monitor Pol

ski z 1%1 r. Nr 6, poz. 32) 
30 listopada 1960 r. (Monitor Pol

ski z 1961 r. Nr 6, poz. 32) 
30 listopada 1960 r. (Monitor Pol

ski z 1961 r. Nr 6, poz. 32) 
15 grudnia 1962 r. (Monitor Pol

~lti z 1-963 r. Nr 21, poz_ 115) 
H} maja 1956 r . f Dz. U. Nr 15, 

. poz. 85.) 

15 kwietnia 1957 r. (Monitor 
Polski Nr 45, poz. 280) 

15 marca 1957 r. (Monitor 
PolskI Nr 34. poz. 230) 

10 . sierpnia 1964 r. 

3 sierpnia 1964 r. 

10 sierpn ia 1964 r. 
--

n sierpnia 1964 r. 

13 sierpnia 19M f . 

11 lipca 1964 r. 

11 lipCiiI 1964 r. 

11 lipca 1'964 r. 

11 lipca 1964· r. 

11 lipca 1964 r. 

Hi lipca 19M r. 

10 sierpn ia 1964 r. 

10 sierpnia 1964r: 

~. 3. l. Norma wymieniona w § 1 lp. 1 zastępuje n@[
mę PN-53/A-63000 "Narzędzi'a Jwżniczo-masarskie. Noże. Wa
~tUlki techniczne" , zatwierdzoną Jako obowiązującą rozpo
rządzeniem Przewodniczącego Palistwowej Komisji Planowa
nia Gospodarczego z dnia 5 października 1954 r. w sprawie 
zafw ie rdzenia norm pańsLwowych ustalonych przez Polski 
Komitet Normalizacyjny, dotyczących mechaniki (DL. U. 
NT 46, poz. 219). 

ustanowioną jako ObOWlą/:UjąCą przez Polski Komitet Nor
malizacyjny dnia 31 grudnia 1958 r. (Monitor Polski z 1959 •• 
Nr Hj, poz. 81). 

2. Norma wymieniona w § 1 lp. 2 zastępuje J19rmę 
PN-58/B-12001 "Ceglybudowlane pełne wypalane z gliny", 

3. Normy wymienione w § I Ip, 6, 7, 36, 190, 191 , 192, 
193 i 194 zastępują następujące normy: 

-
1) PN/B-60025 ,:) Narz~dzia blacharskie. Nożyce uniwer-

salne" , 

2) PN/B-60028 - Nożyce do otworów prawe", 

3) PN/B-60029" - Nożyce do otworów - le"ve", 

... 



/ 

" Moait9f Pplski Nr 6~l 

4) PN-57/H-75225 "Syfony żeliwne kanalizacyjne. Korek re
wizyjny R3/-f' ", 

5) PN-57 /P-22209 "Skóry gotowe; Metody badań chel'nicz
nych" - w zakresie skór obuwiowych 
wierzch9ich chroll1owyćh 

/ 
ustanowion e - pierwsze trzy jako zalecane, a pozo-

stałe jako obowiązujące przez Polski Komilet Norma li
zaC)ijny dnia 31 i 9 grudnia 1957 r. (Monitor Polski 
z 1958 L Nr 13, poz. 83). '_ 

4. Norma wymieni o na w § l lp. 9 zastępuje normę 

PN-59i B-942l1 "Okucia budowlane. Zasuwnice wie rzchnie", 
ustanowioną jako obowiązującą przez Polski. Komitet Nor~ , 

malizacyjny dnia 31 grudnia 1959 r : (MonitcH Polski z 1960 r. 
Nr 32, pcn. 161). 

5. Normy wymie nione w § ' l lp. 12, 14 i 183 zastępują 
następujące normy: 

l) PNiC-80046 ,:) ,Odczynniki. Chlorek amonowy", 

2) PN/C-80259 - Azotan sodowy", 

3) PN-53iC-97054 "Produkty węglopochodne. Desty.lacja nor-
malna metodą "Krainera-Spilkera" 

- r.atwierdzone jako obowiązujące rożporządzeniem 
Przewodniczącego Pai1stwowej Komisji Planowania Go
spodarczego z dnia 20 maja 1954 L W sprawie zatwier
d ze nia norm państwowych ustalonych przez Polski Ko
mitet Normalizacyjny w zakresie chemii (Dz. U. Nr 27, 
po z, 107). 

6, Norma wymieniona w § 1 lp. 26 zastępuj e normę 

PN-54/E-90011 "Elektroenerget yezne przewo'd y .miedziane. 
Przewody gołe", zatwierdzoną jako obowiązującą rozporzą
dzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania 
G ospHdarczego z dnia 27 czerwca 1955 ,L W sprawie zalwler
d 7,enia norm państwowych ustalonych przez Polski KOlllitet 
Nonnalizacyjny, dotyczących elektrotechniki , (Dz. U. Nr 28, 
pw. 169). 

1. Normy wymienione w § 1 lp. 27 i 2,8 zastępują n,or
mę PN-56/E-90002 "Elektroenergetyczne przew ody ' gole alu
miniowe i stalo-aluminiowe", zatwi.erdzoną ja\{O obowiązu
jąc ą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komi- , 
sji Planowania <;:;ospodarczego z dnia 10 lipca 1!)56 r. w spra
wie zatwierdzenia norm państwo)Vych (Dz. U. Nr 33, p.oz. 154). 

3) PN-55/M-65013 "Kluc-ze- dwustronne , maszy ri-owe" 
- zatwierdzone ' jako obowi.ązujące rozparz;ąd;!)eni3lfl " 

Przewodniczącego , Państ,wowe j Komisji " plan,o,Wil-ftia9o
spodar'c iego z' dnia 10 maja ' 1956 r. w sprawie zatwier
dzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 15, poz. "85). 

1l. Norma wymi~niona w § l lp. 42 'zastępuje normę 
PN"54/M-02048 "Rozwarto§ci . kluc zy , i .-wymiary "pod · k,lucz", 
zatwierdzoną jako obowiązującą roz porządze niem Przewodni
czącego PaństwO\ve j , K.om :sji Planowania Gospodarczego-

' z dnia "27 kwietnia ' 1955 i: w spraw!e zat wierdzenia ,norm 
państwowych ustalon ych przez Polski ' Komitet Normaliz-a
cy jny, dotyczący<:h mechaniki (Dz. U. Nr 19, 'poz. 115). 

12. Norniy wymienione w § l lp. 50 i 189 zastę-pują na
stępujące normy: 

1) PN-58/M-53143 "Warsztat0we środki miernicze. Głęboko
ściomierze suwmiarkcHve' z' noniusz6Dł-

0,02 mm, 

2) PN-58/ M-69720 "Spawa'nie . Próba z~in-ania plaskiegozłą-

Cla doczołowego" 

ustanowione jako obo wią zujące prn'z Polski Komitet 
Normalizacy jny dnia 25. i 14 czer wca 1958 r. (Monitor 
Polski Nr 67, poz . .395). 

13. Normy wymienione w § 1 Ip, .,57, 58, 59, 60, 61, ,6J, 
66, 69, 70 i 78 zastępują, następujące normy: 

1) PN/M-58870 "Rozw iertaki. Okreś lanie wym iarów średnic 
' rozwierfaków i wykańC'zaków", 

2) .PN/M-58900 ,:) RO!1.vierta ki 'tr zp'ieniowe stale. Zdzieraki 
z chwytem stożkowym Mo rse' a", 

: 3) PN/M-~8901 

4) PN/tyl-58902 .. 

5)-'P,N/ M-58903 .. ' 

~ Zdziera k.i krE~ te z ch w ytem sloźko
wym Mors p'a", 

. , 
" 

Wyk<lń.czaki ,z, C&Wytlłlł\ stoź..1(owym',· 

fv1orse'a" , 

Wykańczak, i . z cłlwy.tem, :cylindry<:z
nyni", . 

6) PN/M-58907" - ~Ręcżne", 

1) PN/M-5S922" - Wykańczaki z chwytem stożkowym , 
Mor:ie'a naklac1ane płytkami z w~gH
ków spiekanych", 

Ił) PN/M~58935 "Rozwiertaki ręczne rozprężne", 

8. NOfnla wymieniona w § ,1 lp. 15 zas~ępuje normę , 9) PN!M-58980 ,,') 'Ro z.wiHta-ki nasadzane .- ' 'l<.łzieraki ;~'n~' 
PN-56/ C-81001 "Pokost lniany", zatwierdzoną jako obowią- " dane płytkami z węg lików s pi.akanycb,", 
zującą rozporząd 'zeniem Przewodniczącego Pilństwowej K'o-
misji Planowania Gospodarczego z dnia 19 grLldnia 19~6 r, 10) PN/ M75B981 ,, ': - vVykańczaki ~akładanę płytkall).ł z wę-. 
w sprawie zatwierdzenia ' norm państwowych (Dz. 'U. Nr 61, " glików spiekanych" ' 

poz. 296). _ ustanowione jako, zalecane prz:ez Polski Komitet ,Nor- ' 

9 . Norma wymieniona w § 1 .lp. 37 zastęPtJje normę 
PN -54/ H-77100 "Naczynia gospodarstwa domowego. Garnki 
żeliwne. Warunki - techniczne", zatwierdzoną jako Obowiązu
jąc ą rozpo'rząd zeniem Przewodpiczącego Państwowej Ko:nisji 

' Planowania Gospod arczego z dnia 27 kwietni'a 1955 r. w 
' spr.awie zatwierdze nia n omy państwowych ustalonych przez 
Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących umywale k i na- ' 
czyń ,gospodarstwa domowego (Dz. U. Nr 19, ~oz. 114). 

10. Normy wymienione w § 1 lp. 38, 88i 89zastę.pują 
, nastę pujące normy: ., 

1) PN-55/H-81720 "Katody miedlian~", 

, ,2) PN-55/M-6501O "Klucze jedn~tronJłe- maszyrwwe''', 

maHzatyjny dnia 24 marca 1958 r. (Monitor Polski Nt ;'39, , 
poz. 228); 

11) PN/M-58960" - Zdzieraki", 

,12) PN/M-60652' "T~rcze d~ uchwytów tokarskich. Pó-lfiibiiV~ ' 
ka,Ly" ' ' 

- mmane za obowiązu-jące roz:porządzeniem Prze.w9drH
' czącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarcieg() 

, z dni,a l6 ,kwietnia1952 LW sprawie uznania :florm usta-
lonych ,przez P0lski , Komitet Norma:lizacyjny za obowi,q
zująceoraz częściowej zmiany rozporządzenia z ' ,dnła 

26 ': lutego 195:1, r. . w s pra wie uzna,nia norm usta lonyc'h , 
przei 'Polski ;Komitel Normalizacyjny za obowiąz-.uJąc~ 

: (Dz. U. Nr 21; poz. 136); 
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. .,13). PN/M-s8961 ;,Rozwiertaki nasadzane. WYkańczaki" 
-:-;- umaną za obowiązującą rozporządzeniem Przewodni
pącego Państwowej Komisji Planowania GO,sp,o~arcze

go z pnia 26 lutego 1951 r. w sprawie uznania norm 
ustalonych przez Polski Komite t Normalizacyjny za obo-

'. , wiązujące (Dz. U. Nr 13, poz. 105). 

14. Normy wymienione w § l lp. 71 . i 72 zastępują na
" ·stępujące normy: 

',Jt PNiM-59020 "Rozwiertaki kotlarskie 1: chwytem stożko
wym Mo rse'a", 

2) PN/M-590'21 "Rozwiertaki kotlarskie z chwytem kwadra-
towym" 

- uznane za obowiązujące rozporządzeniem Przewodni
' t-zącego p.anstwowej Koti1isji Planowania Gospcidarcze
'gb z dnia 10 ·pazdziernika 1951 r. w sprawie 'uznania 
norm ustalonych przez Polski Koinite t Normalizacyjny 
za oboWiązujące (pz. U. Nr 54, poz. 381). 

go z dnia .22 pażdziernika 1956 r. w sprawie zatwierdze
nia norm panstwowy ch (Dz. U. Nr 51~ poz. 227). 

20. Norma wym'ieniona w § 1 lp. 113 zastępuje normy 
PN/M-82501 i 825'C)2 "Śruby do drewna", uznane za obowią
zujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Ko 
misji Planowania Gospodarczego z dnia 24 września 1951 r. 
w !!prawie uznania za obowiązujące norm ustalonych przez 
Polski Komitet Normalizaćyjny . (Dz. U. Nr 53, póz. 372). 

21. NOIl1}a wymieniona w § 1 lp. 127 zastępuje normę 

:PN-55/F-94030 "Pomoce bluwwe. Matryce kolodionowe", ·za
twierdzoną jako obowiąz ującą Jozporządzeniem PT'Zewodni
czącego . Panstwowej Komisji . Planowania G ospod.arcz€.go 
z dnia 10 maja 1956 r. w 'sprawie zatwierdzenia, norm pań

stwowych (Dz. U. Nr 15, poz. 85). 

22. Norma wymieniona w § 1 lp. 131 zastępuje , normę 

PN-62/S-76035 "Świece zapłon owe do sHników spalinowych. 
Główne wymiary", ustalH'Jwioną Ja!<o obow iązującą przez . 

, 1$. NOrma ,wymieniona w § 1 . lp. 74 zastępuje ' normę Polski Komitet Normalizac;:yjn,y dnia 5 l.cwietnia 1962 r. 
PN:QD/M~600~i,,()przyrządowanie : Ot\yory w ' tarczach za- {MonItor Polski Nr 50, poz. 248). 
ilierakowych do mocowania uch"o/y1óvY - specjalnych',', usta... '. --- __ . _ _ _ _ . . 
nowioną jako obowiązującą prz'ei Polski Kornitet Normali- . .. 23 . . Norma "wymlemonaw' § '1 lp: .138 zastępuje norme _ 

,~ :illcyjny . dnia "17gru:4nia '1.960 r.. (Monitor Polski z 1961 r. .... PN-59JA-74037 "Prze twory zbożowe. Płatki owsiane", US,tiil
.' '. . '. . 'nowioną jako ob-owiązujclcąprzez Polski Kon1itel NormaliNr 18, poz. 90) . ~ .' 

, ,' ,16. Norma wymieniona w §l lp. 79 zastępuje normę 

PN/M-61205 "Przyrządy i uchwyty. Wkładki 120 mm ' do 
, współosiowania uchwytów specjalnych", ustanowIol'l!ą jako 

. z.aleciłl1ą prZez PaJski Komitet Normalizacyjny dnia 24 kwie
tnia 1958 r. ' (Mbnitor Polski Nt 45', poz. 265) . 

17. Norma wymien,ioLld. w§ l lp. W6 zastępuje n.ofI'I1-ę 

PN-54/M-80005 "Drut okrągły ciągniony na zimno goły 

". o- średnicy 0,10-16 mm, vyymiarY""zatwierdżoną jako obo
wiązuJącą rozporz·ądzeniem ·· Prżewodniczące.go Panstwowe j 
KOI:nisji Planowania G,osp04.arczego z dnia 28 . 1lł-tegD 1955 r. 
w spi'awie ' zatwierdzenia ' Tiól:ń} państwowych ustalon~-ch 
przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących mechani- . 
ki (Dz: U. Nr 13, poz. 78). 

... . . ',' 18. Norma wyHlj~ni,ona\\T § 1 lp. 109 zas:tępuje n ormy 
PN/M~824f7 ' i ·82416 "Sruby Ze ' łbami młoteczkowymi podsa
dzonymi z gwintem ' krótkim"; ustanowione jako obowiązu
jące przez Polski Komitet N orl11<1 lizacy jny d'ni.a 30 grudnia 

: ; 

1960 r. (Monitor Połski z 1%1 r. Nr 30, poz. 146). I . 

19. Normy wy mienione w § 1 lp:l10, 111, 112, 114, 115 
1 116 zastęp . .uj~ następujące n.ormy: 

1) PN/M-82419 do 82420 "Sruby ze łbami młoteGkowymJ 
.'. podsadzonymi z gwintem dłuQlim", 

2) PN/M~82421 do 82422 "Śruby ze łbami młoteczkowymi 
pół podsadzonymi z gwintem krót-
kim'!, ' 

";'3r" PN/M~132'423 ;do 82424 "Śruby ze łbami ń1łoteczkowymi 
zwykłymi z gwintem krótkim", 

, ' ~)PN/M-82503 "Wkręty . do arev,J\la ze łbami płaskimi", 

.' za cyjny ~ dnia 17 pażd7.iernika 195'9r. (Monitor Polski ·Nr 96, 
'. poZ. 520) . . 

24. Normywymieniol1e w § 1 lp. 145 1 147 zastępują 

następujące normy: 

1) PN-54/E-90027 "Przewody samochodowe za.plonowe 
izolacji, gumowej z· żyłamis~alowymi", 

w 

.2) . l?N-:>4 /~c90028 "Prz€wQdy samochodowe 'fi 
.mąwe j niskiego napificią.': 

izglacji gu-

; -: ' 
zatwierdzo'n€" " jako obowiązujące rozpor j';~dle!liem 

Przewodniczącego Państw'owej Komisji Planowania Go
sp'odarczego z dnia 25 marca 1'955 r. w sprawie zatwier- . 
.dzf!nia · norm pailstwowych .ustalonych .prz·ez Polski . Ko
mitet NQrmalizacyjny, dotyczących elektrD-techniki (oz.u . 
Nr 17, poz. 98). 

25. Norma wymieniona w § , I lp. · 146 zastępuje· normę 
PN-57/E-90035 "Przewody samochodowe niskiego napięcia 
w izolacji z polwinitu" ustanowioną jako ob0wiązującą przez 

• Polski Komitet NGrmalizacyjny dnia 19 pażdziernika . 1957 r. 
(Monitor Polski Nr 97, p.oz. 569). 

26. Norma wymieniona w §1 lp.. 151 zastęp ·uje normę 

PN-61 /E-90007 "Prz,ewody za pltHwwe lotnicze"., ustanowioną 
ja ko obowiązującą przez Polski Komitet Norma lizacyjny' 
dnia 8 kwietnia 1961 r. (Monitor Polski Nr 50, poz. 222). 

"" '. 27. Norma wymieniona w § I Ip: 157 zastępuje normę' 

PN-56/M-55620 "Obrabiarki do metali. Kierunki ruchów ręcz
nych", ustano~vioną jako zalecaną przez PDlski Komitet N or
malizacyjny dnia 14 kwie tnia 1957 r. (Monitor Polski Nr 45, 
poz. 280) . 

"" 5) PN/tvI-82504 ;,Wkręty do drewna ze łbami socżewkowy- 28. Norma wymieniona w § 1 lp. 1'{j0 zastępuje normę 
,;, " .0"·' ' mi", '. ' ' 'PN-54tG:'()701'G "Składo\vani'e węgla. ' Wytyczne", zatwierdzo-

;- -~: - ' :---

"' 6)' PN/M-"81'S05 ;,W'krętydo ·drewna ze roami ' kulistYmi" 
"::-:-- 'r-

- zatwierdzone jako zalecane rozporządzeniem Przewod
niczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarcze-

ną Jako ·obowiązują{:ą rozpor'loądz.elll.'lem ;J3rze\v6dniczącego 

Państwowe j Komisji planowir~ia Gospodarczego . z . dnia 
. 27 czerwca 1'955 r. w spraw le z.atwierclzenianorinpaństwo

w ych ustalonych pr.zez Polski Komitet Normaliza,cyjny,' ·do
tyczących górnictwa (Dz. U. Nr 28, poz. ,170). 
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219. Norma wymieniona w § 1 lp. 165 zastępuje nornię 

. PN-55/M-80001 "Druty stalowe ciągnione lub walcowane na 
zimno. Klasyfika ~ ja ", za twierdzoną jako zalecaną rozporzą

dzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania 
Gospodarczego z. dnia 16 sie rpnia 1955 r. w sprawie zatwier
dzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet 
Normalizacyjny, dotyczących mechaniki (Dz. U. Nr 35, 
poz. 219). 

30. Norma wymieniona w § 1 lp. 171 zastępuje normę 

PN-56/A-86750 "Ryby. Produk(: ja i obrót. Określenia pojęć", 

zatwierdzoną jako zalecańą rozporządzeniem Przewodniczą
cego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 
24 listopada 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwo-

. wych (Dz. U. Nr 57, poz. 263). 

31. Norma wymieniona w § 1 lp. 181 zastępuje nastę

pujące normy: 

1) PN-57/A-74041 ,,.) Przetwory zbożowe. Oznac·zanie ilości 
i jakości glutenu" 

- ustanowioną jako obowiązującą przez Polliki Komitet 
Normalizacy jny dnia 7 maja 1957 r. (Monitor Polski 
Nr 52, poz. 332), 

2) PN-59/A-74043" - Oznaczanie liczby glutenowej w 
mące pszennej" 

- ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet 
Normalizacyjny dnia 1 lipca 1959 r. (Monitor Polski 
Nr 75, 'poz. 401). 

32. Norma wymieniona w § 1 lp. 182 zastępuje normę 

PN-57/C-04039 "Przetwory naftowe. Oznaczanie czteroetylku 
ołowiu w benzynach" ustanowioną jako obowiązującą przez 
Polski Komitet Normalizacyjny dnia 12 marca 1957 r. (Moni-
tor Polski Nr 34, poz. 230). ' . 

33. Norma wymieniona w § 1 lp. 188 zastępuje normę 

PN-59/H-04662 "Badania żeliwa szarego. Klasyfikacja struk
tury osnowy metaiicznej", ustanowioną jako zalecaną przez 
Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 grudnia 1959 r. (Mo
nitor Polski z 1960 r. Nr 27, poz. 130). 

§ 4 . . 1. Tracą moc następujące normy: 
1) PN/G-45401 ,,') Czerparki górnicze. Czerparki łyżkowe. 

Główne dane techniczne" 

zatwierdzona jako obowiązująca rozporządzeniem 
Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Go
spodarczego z dnia 20 grudnia 1954 r. w sprawie za-

twierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski 
Komitet Normalizacyjny w zakresie górnictwa (Dz. U . 
z 1955 r. Nr 3, poz. 18), 

2) PN/G-45411" - Czerparki łańcuchowe. Główne dane 
techniczne" 

- zatwierdzona jako zalecana rozporządzeniem Przewod
niczącego Państwowej Komisji Planowan ia Gospodarcze
go z dnia 15 lipca 1954 r. w sprawie zatw ierdzenia norm 
pańs t wowych ustalonych przez Polski Komitet Normali
zacyjny, dotyczących urządzeń górniczych (Dz. U. Nr 40, 
poz. 175), 

3) PN/H-92204 "Stal węglowa walcowana. Ciężary .blach 
cienkich i grubych" 

~ ustanowiona jako zalecana przez· Polski Komitet Nor
maiizacyjny dnia 29 marca 1958 r. (Monitor Polski Nr 39, 
poz. 228), 

4) PN/M-01052 ,,') Rysunek techniczny maszynowy. Skróto- · 
. we opisywanie rysunków technicznych", 

5) PN/M-OI054" - Spis oznaczeń i skrótów umownych", 

6) PN/M-OI055 - Skorowidz oznaczeń i skrótów umow
nych" 

- ustanowione jako zalecane przez Polski Komitet Nor
malizacyjny dnia 6 lutego 1.958 r. (Monitor Polski Nr 27, 
poz. 163). 

.' 

2. Z dniem 
normy: 

stycznia 1965 r. tracą ' moc następujące 

1) PN-53/Z-54112 ,,') Narzędzia lekarskie. Nożyczki odgięte 

24 cm" 
- zatwierdzona jako zalecooa rozporządzeniem Prze
wodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospo
darczego z dnia 27 kwietnia 1955 r. w sprawie zatwier
dzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Ko
mitet Normalizacy jn y, dotyczących służby zdrowia (Dz. U. 
Nrt9, poz. 120), 

2) PN-58/Z-54119" - Nożyczki zakrzywione z jednym 
końcem ostrym, typ Cooper" 

- ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet 
Normalizacyjny dnia 16 czerwca 1958 r. (Monitor Polski 
Nr 67, poz. 395). 

Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego: J. W.edzicki 

*) Pełny tytuł normy; jedna kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pelnego tylułu, · a dwie kreski 
przed tytułem tej samej serii norm zastępują dwie pierwsze części pelnego tytułu. 
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