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nia od s pełnienia przez osobę wynajmującą dodatkowych 
warunków nie określony ch w niniejszym zarządzeniu . 

2. Przed wy daniem zezwolenia wydział oświa ty i kul
tury (ins pek torat oświaty) obowiązany jest . spowodować 
przeprowadzenie przez właściwy organ prezydium rady na
rodowej wywiadu spo łecznego o osobie, która zamierza 
przyjąć ucznia na stancję . 

ne zos'tały · przez właściwy wydział oświaty i kultury (in
spektorat oświaty) ta nieodpowiednie oraz w ra zie niewy
wiązywania się wynajmującego stancję z .obowiązków opie
ki nad uczniami przebywającymi na slancji. 

3. Wydział ośw iaty i kultury (inspektorat oświaty) pro
wadzi rej estr udzielonych zezwoleń. 

§ 4. Zez wolenie może być c ofnięte w razie nie spełni e
nia przez osobę wynajmującą s tancję warunków określo

n ych w niniejszym zarządzeniu oraz warunków okre ślonych 

przez wy d z. iał oświaty ! kultury (inspektorat o światy) na 
pods tawie § 3 ust. 1. Zezwolenie może być cofnięte w szcze
gólności, gdy warunki lokalowe uległy pogórszeniu i uzna-

§ 5. Osoby zajmujące się zawodowo wynajmowaniem 
stancji obowiązane są umożliwić przedstawicielom organów 
administracji szkolnej i szkoły przeprowadzenie systema
tycznej kontroli warunków mieszkaniowych i bytowych 
uczniów przebywających na stancjach oraz okazywać ina żą

. danie tych przedstawicieli " zaświadczenie, o którym Lmowa 
w § 2 ust. 1 pkt 3, pod ry gorem cbfnięcia zezwolenia. 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Minister Oświaty: W. Tulodziecki 
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OBWIESZCZENIE POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO 

z dnia 27 .listopada 1964 r. 

w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm. 

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

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

Lp. i 
---

1 -

1 
2 
3 
4 

5 

6 
7 

I 

Numer ' 
normy 

2 

64/C-94142 
54/D-5490~ 
64/D-54906 
54/E-Oll1 i 

64/E-06060 

64/E-92401 
64/H-74051 

I 

.-
Tytuł normy 

i zakres obowiązywania 

3 

w zakresie produkcji: 

Wyroby gumowe. Płyty piankowe 
') Rozwierak do pił szczypcowy. Typ lekki 

. - Typ ciężki 

Maszyny elektryczne. Silniki indukcyjne. Oznaczanie 
za ciskÓw i wyprowadzeń 

Dławiki przeCiwzwarciowe bezrdzeniowe. Wymagania 
i badania techniczne 

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Trzony proste 
:2:.eliwne włazy kanałowe. Wymagania i badania tech-

niczne 
8 54/H-74052 ') :2:.eliwne włazy kanałowe typu ciężkiego. Zestawienie 
9 34/H-74053 - Korpus 

10 34/H-74054 - Pokrywy górne 
11 "j4/H-74055 :2:.eliwne. włazy kanałowe typu lekkiego kwadratowe. 

Zesta wie nie 
12 34/H-74056 :2:.cliwne włazy kanałowe typu lekkiego okrągłe. Ze-

stawienie 
13 64/H-74057 ') :2:.eliwne włazy kanałowe typ~ lekkiego. Korpusy 
14 64/H-74058 - Pokrywy górne 
15 54/H-74059 - Pokrywy dolne -
16 54/H-74060 :2:.eliwne włazy kanałowe. Osadnik 
17 54/H-74082 :2:.eliwny wpust ściekowy podwórzowy 
18 64/H-74591 Aluminium i stopy aluminium. Rury wyciskane 
19 34/H-92723 Brąz . Blachy i pasy 
20 54/H-93402 Stal walcowana . Kątowniki nierównoramienne 
21 34/K-88165 /' Tabor kolejowy. Gwint okrągły sprzęgu śrubowego 

22 64/M-44201 Pompy wy porowe śrubowe. Wielkości charakterystyczne 
23 54/M-44202 Pom py wyporow e z ębate. Wielkości charakterystyc zne 
24 ' 34/M-51071 ') Sprzęt pożarniczy. Gaśnice proszkowe. Wytyczne kon-

strukcyjne 

• 

D a t a 

ustanowienia 
normy 

4 / 

30 września 1964 r. 
2 pażdziernika 1964 L 

2 pa .:dl iernika 1964 L 

30 wrze::1ia 1964 r. 

Gd której norma 
obowiązuję 

5 

1 lipca 1965 r. 1 
1 lipca -1965 r. l 
1 lipca 1965 L I 

1 lipca 1965 r . 

2 pażdzicrnika 1964 L 1 lipca 1965 r. 

I 
9 pa żdziernika 1964 L 1 lipca 1965 L 

9 pażdziernika 1964 L 1 stycznia 1966. r. 

9 pażdziernika 1964 r 1 stycznia 1966 r. 
9 pażdziernika 1964 r . 1 stycznia 1966, r. 
9 pażclziernika 1964 r. 1 stycznia 1966 r. 
4 pażdziernika 1964 r. 1 stycznia 1966 r. 

9 października 1964 L 1 stycznia 1966 r. 

9 pa żd ziernika 1964 t. 1. stycznia ,1966 r. 
9 pa ~dziernika 1964 r . 1 stycznia 1966[ r. 
9 pażdziernika 1964 r 1 stycznia 1966 r. 
9 pażdziernika 196.{r. 1 stycznia 1966' r. 
9 pażdziernika 1964 r. 1 lipca 1965 r. 

30 września 1964 r. 1 lipca 1965 r. 
1 lipca 1965 r. ' 
1 lipca 1965 r. 
1 lipca 1965 r. 
llipca 1967 r. 
1 lipca 1967 r. 
1 lipca 1965 r. 

9 paźd ziernika 1964 r. 
30 wrz e ś nia 19:' t r. 

6 pażdz iernika 1964 r. 
2 paźd z iern j!, a 1964 r . 
2 paż d zie rnika 1964 r. 

30 września 1964 r. 
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Lp. 

25 

26 
27 

28 

29 

30 
31 

32 

33 

34 
35 

36 

37 
38 
39 

40 
41 

42 

ł3 

44 
'45 
46 
47 
48 

Numer 
normy 

2 

164/M-51072 

64/M-51501 
64/M-53248 

" 

Tytuł normy 
i zakres obowiązywania 

3 

- Agregaty smegowe i przewoźne" zespoły butli 
z C02. Wytyczne konstrukcyjne 

',- Topory strażackie 

Warsztatowe środki miernicze. Mikrom~try wewnę,trzne 

szczękowe dwustronne 
64/M-54906- Wodomierze skrzydełkowe do przewodów poziomych 

dla wody zimnej , 
64/M-58370 .j ' Narzędzia do skrawania metali. Noże kątowe do opra

64/M-58374 
64/M-58375 

64/M-58376 

wek imak owych prostych 
- Noże kątowe do oprawek imakowych odgiętych 
- Noże wykańcza ki spiczaste do oprawek imak 0-

wy ch 
- Noże wykańczaki szerokie do oprawek imako

wych prostych 
64/M-60190 Przyrządy i uchwyty. Oprawki imak owe tokarskie do 

toczenia zewnętrznego 

64/M-60592 Kliny z rękojeśc ią do ,wybijania narzędzi 
64/M-64419 Szczypce do pierścieni 'Osadczych sprężynujących ze-

wnętrznych - wygięte 
64/M-64420 Szczypce do pierścieni osadczych s prężynujących -we-

64/M-64440 
64/M-64441 
64/M-6641O 

64/M-66411 
64/M-66412 

64/M-66460 

34/M-66461 

wnętrznych - wygięte 

Szczypce uniwersalne płask.ie 
Szczypce uniwersalne półokrągłe 

.j Tłoc zniki z wymiennymi zesp'ołami. Głowice _ stemplowe 
prostokątne . Półfabrykaty 

- Glowi.ce stem plowe okrągłe. Półfabrykaty 

- Głowice stemplowe z płytą spychającą i z płytą 
tnącą. Półfabryka ty 

- Skrzynki wykrojników w układzie wzdłużnym. 
Półfabryka ty . 

- Skrzynki wykrojników w układzie poprzecznym 
Półfabrykaty 

54/M-66480 - Skrzynki wyginaków. Półfabrykaty 
54/M-82436 Sruby skrzydełkowe 
ó4/M-82439 
64/R-36200 
64/S-46200 

Nakrętki skrzydełkowe . 

49 . 64/W-89141 
50 64/W-89142 

Maszyny rolnicze. Przyczepy. Rozstawy kół 

Rowery. Wymagania i badania techniczne 
Blojd okrętowe otwierane do lin stalowych 
Bloki okrętowe jednokrążkowe 9-krotne do lin stalo

wych 
51 

52 

53 

54 
55 
56 
51 

, 58 

64/W-89143 Bloki okrętowe . jednokrążkowe 14-krotne do lin sta-
lowych 

64/W-89144 Bloki okrętowe jednokrążkowe 14-krotne z kolczykiem 
do lin stalowych , . 

64/W-89145 Blokł okrętowe dwukrążkowe do lin stalowych 

64/A-74203 
64/A-79123 
64/B-30005 
64/B-30006 
64/P-84517 

w zakresie produkcji i obrotu: 

Przetwory zbożowe. Kasze jęczmienne 
J\.·1iody pitne 
Cement hutniczy 
Cement portlandzki szybko twardniejący 400 
Bluza i spodnie lekarza. Wymiary 

w zakresie projektowania . i produkcji: 

59 64/M-55.J01') Obrabiarki do metali. Tokarki rewolwerowe. Wielkości 
60 . 64/M-55350 - Frezarki wspornikowe. Wielkości 
61 64/M-55356 - Frezarki wzdłużne. Wielkości 

',' , ; ,. 

' , ' .,':. .. . : 
... -. ~ '\F. 

w zakr~sie projektowania: 

62 64/M-34D34 Rurociągi. Obliczenia strat ciśnienia\ _ 

I 

D a t a 

ustanowienia 
normy 

4 

30 w[3eśnia 19u4 r. 

od której norma 
obowiązuje 

5 

1 lipca 1965 r. 

2 października 1964 r. 1 lipca 1965 r. 
2 października 1964 r. 1 stycznia 1966 r. 

2 października 1964 r. 1 lipca 1965 r. 

30 września 1964 r. 

30 września 1964 r. 
,SO września 1964 r. 

10 września 1964 r. 

30 września 1964 r. 

2 października 
2 października 

1964 r. 
1964 r.. 

2 października 

2 pa ździernika 
2 października 
2 października 

1964 r. 1 

1964. Li 
1904 r. 
1964 r. 

I 
2 pa ź dziernika 1964 r. i 
2 pażd ziernika .1964 L 

1 stycznia 1966 r. 

1 stycznia 1966 r. 
1 s tyc.znfa 1966 r. 

1 stycznia 1966 r. 

1 stycznia 1966 r. 

1 styczn ia 1966 r. 
1 stycznia 1966 r. 

1 stycznia 1966 r. 

1 stycznia 1966 r. 
1 stycznia 1966 r. 
1 stycznia i 9136 r. 

1 styczn ia 1966 r. 
1 stycznia 1966 r. 

2 października 1964 r. 1 stycznia 1966 r. 

2 pażdziernika 1964 r. 1 stvcznia 1966 r. 

2 października 1964 r. 1 stycznia 1966 r. 
2 pażdziernika 1964 r.l stycznia 1966 r. 
2 października 1964 r. 1 stycznia 1966 r. 

30 wrze śnia 1964 r. 1 stycznia 1966 r. 
9 pażd ziernika 1964 r. : 1 lipca 1965 r. 

30 wrze ~ nia 1964 r. 1 stycznia 1966 r. 
:;0 wrzesn.a 1964 r. 1 stycznia 1966 r. 

130 września 1964 r. 1 stycznia 1966 r. 

30 września 1964 r. 

30 wrześni j 1964 r. 

l,' 1 stycznia 1966 r. 

1 stycznia 1966 r. 

I 
2 pażdziernika ' 1964 r. ' 1 lipca 1965 r. 
2 pażdziernika 1964r. 1 lipca 1965 r. 
9 paŹdziernika 1964 r. 1 lipca 1965r. 
9 października 1964 r. 1 lipca 1965 r. 
9 paźd ziernika 196't r. 1 lipca 1965 r. 

5 września 1964 r. 
S- września 1964 r. 
5 września 1964 r. 

30 września 1964 r. 

1 lipca 1966 r. 
1 li pca 1966 r. 
1 lipca 1966 r. 

1 lipca 1966 r. 

.. 
/ 

_. 
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Lp. 
Numer 
nonny 

2 

63 64/S-96032 

Tytuł normy 
i zakres obowiązywania 

.3 

w wkres.ie wykonawstwa robót: 

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z asfaltu lanego 

w zakresie oznaczania l używania pojęć i symboli: 

ustanowienia 
normy 

4 

D a t a 

od które j norma 
obowiązuje 

5 

9 października 1964 r . 1 lipca 1965 Co 

.64 64/M-69010 Spawanie. Zasady oznaczania spoin , 9 października 1964 r. 1 lipca 1965 r. 

65 64/Z-01001 

66. 64/H-12002 

w zakresie używania pojęć i symboli: 

O'chrona powietrza atmosfe rycznego przed za pyleniem. 
Pyły, zapylony gaz, urządzenia odpylające. Nazwy, 
określenia i synlbole 

w zakresie składowania i przewozu: 

Materiały ogniotrwałe. Składowanie i przewóz 

w zakresie metod badań: 

9 października 1964 c. 1 lipca 1965 . r. 

2 października 1964 r. 1 lipca 1965 ro 

67 64/A-74014 O) Prze twory zbożowe. Oznaczanie zawartości popiołu 2 października 1964 r. 1 li;lCd 1965 r. 
2 października 1964 r. l li;lCa 1965 r. 68 -64/A-74016 - Oznaczanie szkodników, ich pozostałości i za nie-

69 64/ A -85907 
70 64/A-85908 
71 64/A-99002 
72 64/C-04006 

73 64/C-04238 
74 64/C-04247 

75 ' 64/C-89075 

. 76 64/E-04050 
77 64/H-04629 

78 64/P-22112 

79 64/P-22113 
80 64/P-22116 

. 81 64/P-22111 

czyszczeń 

O) Trany. Oznaczanie zanieczyszczeń stałych 
- Oznaczanie substancji tłuszczowe j 

Tytoń i wyroby tytoniowe. Metody badania 
Przetwory naftowe. Pomiar temperatury samozapłonu 

(zapłonienia) metodą dynamiczną 

O) Guma. Pomiar twardości metodą Shore'a 
- Oznaczanie odporności na powiększanie się rysy 
./ podczas wielokrotnego zginania ' 

Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wytrzymałości 'na roz
ciąganie elastycznych tworzyw porowal ych 

Pomiary wysokonapięciowe 
Badanie metalowych powłok elektrolitycwych. Oznacza

nie plastyczności umownej 
O) Skóry obuwiowe wierzchnie chromowe. Wyzna<:zanie 

zawartości chromu 
- Wyznaczanie Zawartości siarki niezwiązanej 
- Wyznaczanie zawartości że laiiI 

- Wyznaczan.ie zaw.artości substancji skórnej oraz 
Sioli amonowych 

6 października 1964 r. 1 lipca 1965 r. 
6 października 1964r. 1 Jipea1965 r. 
2 października 1964 r. 1 kwietnia 1965 ro 
9 paźdZIernika 1964 r. 1 .'lipca 1965 r. 

30 września 1964 r. 
31 września 1964 r. 

l li;lCa 1965 ro 
l lipca 1965 r . 

9 października 1%4 r. 1 lipca 196~ r. 
I 

2 października 1964 r. l lipca 196~ r . 
2 p.aździernika 1964 r. 1 lipca 1965 c. 

9 października 1964 r. l lipca t~5 r. 

9 października 1964 r. 1 lipca t96Sr. 
9 pażdzi nika 1964 r. 1 lipca 1965 r. 
9 października 1964 r. 1 lipca 1965 r . 

§ 2. 1. Wprowadzone zostaiy zmiany w następujących Polskich Normach (PN), óbowiązujące od dnia . 1 lutego 
1965 r.: 

, Data rozporządzenia Przewooniczą-
Numer cego Państwowej Komi~ji Plal'lO- I)d~a 

Lp. normy Tytuł normy wania Gospodarczego w sprawie ustanowienia -zm.iall zatwierdzenia normy lub data usta-
nowleniil normy 

1 2 3 4 I 5 

1 611A-75951 Produkty {Jwocowe. Soki pitne owocowe 4 lipca 1961 r. (Monitor Polski 2 listGlpada: 19G4 c. 
Nr 58, poz. 254) 

2 61/A-79032 Napoje gazowane bezalkoholowe 4 lipca -1 961 r. (Monitor Polski 2 "listopada 1964 r. 
Nr 58, poz. 254) 

3 62/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne 31 grudnia' 1962 r. (Monitor 14 października 1§64 r. 
i projektowanie Polski .1: 1963 r. Hr 29, poz. 151) 
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Lp. 
Numer 
nQrmy 

--
l 2 

-

Tytuł normy 

3 

Da,la IOzporządze~1iaPrzewodnlczą
cego Panstw~wej Komisji Plano
wania Cospodarczęgo w sprawie 

zatwierdzenia normy lub data usta
nCJwienia normy 

4 

Data 
ustanowienia zmian 

5 

4 55/C-04092 

, 59/D-96002 

Przetwory naftowe. Oznaczanie siarki meto
dą lampkową 

16 sierpnia 1955 r. (Dz. U. 24 'października 1964 r. 
Nr 35, poz. 222) 

5 Tarcica liściasta 9gólnego przeznaczenia 10 kwietnia 1959 1. (Monit~ 
Polski Nr 50, poz. 230) 

~3 paźdz iernika 1964 r. 

fi 
" 

54/E-90027 Przewody samochodowe zapIonowe w izolacji 
, gumowe j z żyłami stalowymi 

25 marca 1955 f . IDz. U. 2 'listopada 1964 J . 

Nr 17, poz. 9g ) 
7 ol/H-74240 Rury stalowe bez szwu zimno walcowan,e lub 

ciągnione ogólnego przeznaczenia. Wa
runki techniczne 

6 lipca 1961 r. , {Monitor Polski 
Nr li1, pOl.. 292) 

20 października 1964 r. 

8 52/H-83207 

9 50/H-84030 

Odlewy z metali nie żelaznych. T oIerancje 
wymiarowe 

Stal stopowa konstrukcyjna do u le pszania 
cieplnego. Klasyfikacja 

31 grudnia 1962 I . (Monitor 
Pols,ki z 1963r. Nr 21, poz. lIS) 
2 lipca 1960 1. (Monitor Polski 

Nr 72, 'poz. 334) 

29 października 
"-

31 października 

1964 r. 

1964 r. 

10 55/H-93004 Stal odporna na korozję i żarood,porna wal
cowana na , gorąco lub kuta. Prt;ty. Wa
runki techniczne 

10 lipca 1956 r. ' (Dz. U. 
Nr 33, poz. 154) 

24 października 1964 r. 
, 

tl 60/M-64470 Szczypce grube do rur 

, 22 61/M-69160 Spawalnictwo. Tarcza s'pawacza 

31 marca 1960 r. (Monitor Pol
sk i Nr 63; poz. 302) 

19 grudnia 1961 r. (Monitor 

26 pażdziernika 1964 J . 

26 października 1964 r. 

13 50/M-75120 'l A rmatura domowej' sieci wodociągowej. Za
wory rnosi'lżne . Głowice 

, Polski z 1962 r. Nr 15, poz. 6") 
28 grudnia 1960 J. (Monitor 

Polski z 1961 r. Nr 18, poz. 90) 
28 grudnia 1960 r. (Monitor 

Polski z 1961 r. Nr 18, poz. 90) 
28 grudnia 1960 r. (Monitor 

Poiski z 1961 r. Nr 18, poz. 90) 
28 grudhia 1960 r. (Monitor 

Polski z 1961 r. Nr lIl, poz. 90) 
28 czerWca 1963 r. (Monitor 

Polski Nr 74, poz. 370) 

30 października 1964 r. 

14 60/M-75136 - Zawory mosiężne . Korpusy głowic 30 paidziernika 1964r. 

ts 60/M-75I39 - Zawory mosiężne . Uszczelki grzybków 10 pażdz iernika 1964 r. 

16 . 50/M-75157 - Uszczelki i podkładki fibrowe okrągłe W pażdz iern ika 1964 r. 

17 13/M-85111 PIerścienie osadcze sprężynujące _ ~3 pa żdziernika 1964 r . 
. 

18 j9/P-79043 Pudła tekturowe do e,ksportu jaj 6 li?topada 1964 r . 
, - 30 września 1959 r. (Monitor 

Polski Nr 96, poz. 520) 

2. Zakres obowiązywania normy PN-63/M-34131 "Wen
tylatory kotlowe. Wymagania i badania odbiorcze i" ,ogło
s zone j w ob'Nieszczeniu Polskiego Komitetu Normaliz'llcyj
n ego z dni,a 22 lutego 1964 r. (MonitOl: Polski Nr 16, poz. 77), 
zmienia się na , zakres badań odbiorczych. . 

§ 3. 1. Normy wymienione w § 1 lp. 1 i li zastępują 
następujące normy: 

l) PN-61/C-94142 .. Wyrotw gumowe. Płyty piankowe", 
2) PN-61 /E-92401 .. Elektroenergetyczne 'linie napowietrzne. 

, / Trzony ,proste" 

- ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet 
Normalizacyjny dnia 27 i 30 grudnia 1961 r. (Monitor 
Po lski z 1962 r . Nr 15, poz. 65) . ' 

. 2. , Norma wymieniona w § 1 lp. 18 zastępuje normę 
PN-59/H-74591 .. Aluminium i stopy aluminium. Rury gr1ubo
ścienne" , ustanow ioną jako obow iązującą przez Polski Ko
mitet ~ormalizacyjny dnia 16' lutego 1959 f. (Monitor Pol
s ki Nr 50, poz. 230) . 

3. Norma wymieniona w § 1 lp . . 20 zastępuje normę 
'PN/H-93402 "Stal węglowa wakowana. Kątowniki nlerów
n oramienne", zatwierdzoną jako obowiązującą rozporząd ze

n iem Przewodnic zącego Państwowej Komisji Planowania G ::> 
s podarczego z dnia 30 lipca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia 
norm państwowyc.h ustalonych ,przez Polski Kom itet Norma
lizacyjny, dotyczących hutn ictwa (Dz. U. Nr 33, poz. 209). 

4. , Norma wymieniona w ,§ l lp. 21 zastępuje normę 

PN-59/K-88165 "Tabor kolejowy. Gwint okrągły śruby dwu
s tronnej s;Jr źęgu śrubowego", ustanowioną "jako obowiązu
jącą przez Polski Komitet N ormali zacy jny dn 1a 11 września 
1959 r. (Monitor PQlsk i z 1960 r. Nr 5, poz. 27). 

5. Norma wy mieniona w § 1. lp. 26 zastępuje normę 
PN-57/M-5150r "Sprzęt pożarniczy. Topór strażack i ", usta
n owioną jak o obow i ązującą. przez Polski Komitet Normali 
zacyjny dnia 16 marca 1957 r. (Monitor Polski :Nr 45, 
poz. 280). 

6. Norma wymieniona w § 1 lp. 28 za s tępuje normę 
PN-60/M-54906 "Wodomierze skrzyde łkowe do pIZewodów 
poziomych", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski 
K omitet N ormalizacyjny dnia 30 cze rwca 1960 r. (Monitor 
Polski Nr 72, poz. 334) . 

7. Normy wymienione w § 1 lp. 31 i 38 zastępują na
stęplljąre normy: 

1) PN-58/M-64440 "Szczypce uniwersalne pła,sk i ę", 

2) PN-58/M-64441 .. Szczypce uniwersalne półokrągłe" 

- , ustanowione ja~o obowiązujące przez Pofski Komi
tet Normal izacy jny dnia 25 czerwca 1958 T. (Monitor 
Polsk i Nr 67, poz. 395). 
8. Norma wymieniona w § 1 lp. 45 zastę p uje następu

jące normy : 

1) PN/M-82435 i 82436 .. ~rl1by skrzyd ełkowe wvsokie" , 
2) PN/M-8:.?437 i 82438 .. Śruby skrzyd e łkowe nisk!e" 

- zatwierdzone jako zalecane rozpor ząd zen iem Prze-
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wodniczącego Państwowej Komisji Pląnowania Gospo
darczego z dnia 22 października 1956 r. w s·prawie za
twierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 51, poz. 221). 

9. Norma wymieniona w § 1 lp. 46 zastępuje następu-
jące normy: . 

1) PN/M-82439 "Nakrętki skrzydełkowe wysokie" 
- uznaną za obowiązującą rozporządzeniem Przewodni
czącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarcze
go z dnia 24 września 1951 r. w spra wie uznania za obo
wiąz ujące norm usta lonych przez Polski Komitet Norma
lizacyjny (Dz. U. Nr 53, poz. 372), 

2) PN /M-82440 "Nakrętki skrzydełkowe niskie" 
- uznaną za obowiązującą rozporządzeniem Przewodni
czącego Państwowe j Komisji Planowania Gospodarczego 
z dnia 16 kwietnia 1952 r. w sprawie uznania norm usta
lonych przez Polski Komitet Normalizacyjny za obowią
zujące oraz częściowej zmiany rozporządzenia z .dnła 

26 lutego 1951 r. w sprawie pznania norm ustalonych 
'przez Polski Komitet Normaliżacyjny za obowią-zujące 
(Dz. U. Nr 21, poz. 136). 

10. Norma wymie·niona w § 1 lp. 48 zastępuje normę 

PN-58/S-46200 "Rowery. Warunki techniczne", ustanowioną 
jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny 
dnia 13 grudnia 1958 r. (Monitor Polski z roku 1959 Nr 18, 
póz. 81). . 

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

PN-60/A-74203 "Przetwory zboźowe. Kasza jęczmienna", usta
nowioną jako obowiązując ą ·przez Polski Komitet Normali
zacyjny dnia 3 maja 1960 r. (Monitor Polski Nr 49, poz. 233). 
. 12. Norma wymieniona w § 1 lp. 56 zastępuje' normę 

PN-61 /B-30005 "Cement hutniczy 250", ustanowioną jako 
'obOWiązującą przez Polski Komit e t N ormalizacy jny dnia 
31 marca 1961 r. (Monitor Polski Nr 41, poz. 193). 

13. Norma wymieniona w § 1 ip . 57 zastępuje normę 
PN-59/B-30006 "Cement portlandzki szybkosprawny 400", 
ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Norma
lizac yjny dnia l lipca 1959 r. (Monitor Polski Nr 75, poz.40i). 

14. Norma wymieniona w § 1 l'p. 58 zastępuje normę 

PN-62/P-84517 "Szpitalne spodnie lekarza. Wymagania tech
niczne", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komi
tet Normali?acyjny dnia 21 grudnia 1962 r. (Monitor Polski 
z 1963 r. Nr 21, poz . 115). 

15. Norma wymie niona w § 1 lp. 59 zastępuje normę 

PN-57/M-55301 "Obrabiarki do metali. Tokarki rewolwerowe 
do robót z pręta . Wielk9ści", ustanowioną jako zalecaną 
przez Polski Komitet Normal izacyjny dnia, 2 lipca 1957 r. 
(Monitor Pols'ki Nr 74, poz. 454). 

16. Norma' wymieniona w § 1 lp. ' 63 zastępuje normę 
PN-58/S-06103 "Drogi samochodowe. Nawierzchnia z asfaltu 
lanego. Warunki i badania techniczn e przy odbiorze", usta
nowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normali
zacyjny dnia 31 marca 1958 r. (Monitor Pplski Nr 39, 
poz. 228). 

· 17. Norma wymieniona w § 1 lp. 64 zastępuje normę 

PN-611M-69010 ,;Spawanie. Zasady oznaczania spoin czoło
wych i pachwinowych na rysunkach technicznych", ustano
wioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normaliza
cyjny dnia ,5 lipca 1961 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 2g2). 

18. Norma wymieniona w § 1 lp. 67 zastępuje normę 

PN-60/A-7 4014 "Przetwory zbożowe. ' Oznaczanie popioIu", 
ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Nonna-

liza cyjny dnia 30 września 1960 r. (Monitor Polski Nr 8B,'- .. ' 
poz. 399). 

19. Norma wymieniona w § 1 lp. 63 zastęppje normę ' 
PN-60/ A-74016 "Prze twory zbożowe. Ozna czanie szkodników, 
ich pozo!jtało ś ci i zanieczyszczeń", ustanowioną ja~o obow;ą~ 

zującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 21 czerwca' 
1960 r. (Monitor Polski Nr 63, poz. 302). 

20. Norma wymieniona w § 1 lp. 73 zastępuje normę 

PN/C-04238 "Guma. Pomiar twa rdośc i metodą Share'a", za- ' 
twierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodni
czące flo Państwc wej Komisji Pla.nowania Gospodarcze-go 
z dnia 16 sierpnia 1955 r. w sp a wie zatwierdzenia norm 
państwowych ustalonych przez Polski KomJet N"rmaliza
cyjny, d otyczących chemii (Dz. U. Nr 35, poz. 222). 

21. Norma wymieniona w § 1 lp. 74 zastępuje nermę 

PN-56/C-04247 "Guma. Oznaczanie wytrzymałości na wielo
krotne zginanie metodą wzrastającego pękania", zatwierdzo
ną jako obowiązującą rozporządzen iem Przewod niczącego 

Pallstwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 lip
ca 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm pa-ństwowych 
(Dz. U. Nr 33,poz. 154). 

22. Norma wymieniona w § 1 lp. 76 zastępuje normę 

PN-56/E-06502 "Pomiar wysokiego napięc la za pomocą iskier
nika kulowego", zatwierdzoną jako zal ecaną ro zporząd ze

niem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Go
spodarczego z dnia 19 grudnia 1956 r. w sprawie zatwierdze
nia norm państwowych (Dz. U. Nr 61, poz. 296). 

23. Normy wymienione w § 1 lp. 78, 79, 80 i 81 zastę

pują normę PN-57/P-22209 "Skóry gotowe. Metody badań 

,chemicznych" - w zakresie skór ' obuwiowych wierzchnich 
chromowych, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski 
Komitet Normalizacyjny dnia 9 grudnia 1957 r. ' (Monitor 
Eolski z 1958 r. Nr 13, poz. 83). 

§ 4. 1. , Traci moc norma PN-55/C"80554 ~"Odczynnjki. 

Chlorowo<;lorek hydroksyloaminy", zatwierdzona jako obo
wiązują-ca rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej 

Kornisfi PI~nowania Gospodarczego z dnia ' lO maja 1956 r. 
w sprawie zatwierdzenia norm państwqwych (Dz. U. Nr 15, 
po z, 84). 

2. Z_ dniem 1 stycznia 1965 r. tracą moc następujące 

normy: 
1) PN-56/M-66142 "Tłoczniki. _ Płyty okrągłe - półwyroby", 

zatwierdzona jako zalecana rozporządzeniem Przewodni
czącego ' Państwowej Komisji Planowania Gos podarczego 
z dnia 28, lipca 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm 
państwowych (Dz. U. Nr 36, poz. 161); 

2) PN-57/S-76084 "Instalacja elektrycz:la pojazdów mechą

nicznych. Opaski metalowe do oznac zania przewodów", 
ustanowiona jako obo wiązująca przez Polski Komitet 
Normalizacy jny dnia 24 paźd~iernika 1957 r. (Monitor 
Polski Nr 101. poz. 592); 

3) PN/Z-58030 , "Narzędzia lekarskie. Kles zczyki Musseux 
proste 2 X 2 ząbki", ustanowiona jako obowiązująca 

przez Polski Kom:tet Normalizacyjny dnia 16 czerwca 
1958 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 395). 

" 3. Z dniem 1 lipca 1965 r. traci moc norma PN-53/N-94314 
"Pomoce biurowe. Tusze do stempli kauczukowych", zatwier- ' 
dzona jako obowiązująca rozporządzeniem Prze wodniczące

go Państwowej Kom isji Planowania Gospodarczego z dnia 
10 maja 1956 r. w s pra wie zatwierdzenia norm państwowych 
(Dl. U. Nr 15, poz. 85). ' 

Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego: J. Wodzickl 

Oj Pełny tytuł normy: kreska przed t~tułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu. 

Tłoczono z polecen ia Prezesa Rody Min :strow w Zdkladil ch Grilficznych "Tamka", Wars za wa, ul. Tamka 3. 

Zaąl. 21iO Cena 1,60 zł 


