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ManiŁO!! Palski Nr 8 - 65 Poz. 39 ~ . 40 ' 

3. Je'ŻeU posiadacz obory nfe dopełnia 'obowiązku okre
iloRf'!ga w ł- 9-, uznlłł'łie- mctle być cofnit:te. 

4'. W przypadku okre!.lonym w ust. 1 decyzję o cofnię
tiu u~ru.niił wyu.je się IHI podstawie opinii zespcłu;- okre-

. łJoneg,o w ł 7. ' 

Z) powiatowyc,h ra-d narodowych -- stosufe się również do 
właściwych do spraw rolnych org.anów prezydiów miej
skich rad na'fodówych miast ' stanowiących powiaty miej
skie oraz dzielnicowych rad narodowych miast ' wyłil
~zonych z województw . 

§ 12. Wykaz obór uznanych w ciągu danego roku ka
lendarzowego ża· zamrliowe i repl\odl1kcy jne " ogłasza się w 
dzienniku urzędowym wojew'ódzkiej rady narodowej ra2d'(1 
toku w okresie od dnia< 1 listopada do dnia 31 grudnia. 

. , 14. Traci moc 7ćJrzijdzenie M~nis.trił Rolnictwa z dniil 
27 sierpnia 19-55 r. w sprawie ' zasad, i trybu uznawania obór 
za ZilWQOWe i reprodukcyjne (Monitor Polski Nr 80; poz. 956-). 

§ 13. Przepisy określa filce z'acltlnia '~faściwych <fa spraw 
tolnych organów prezydiów: 

~ 15. Zarządzenie wchgdzi w. Ż'ycie , pouplywie dwóch 
tygodni . od dnić! -o:głoszenia. 

l) ' wojewódzkich rad narodo.wych _ :stosl1}e się równiBżdo 
właściwych do spraw rolnych organów prezydiów rad 

Ji'i . narodowych miast wyłączonych z województw; 
Ministe-r -Rolni-ctwa:: w z. Si.. Gucwa . 

OBWIESZCZENIE POLSK1EGO KÓMITETU NORMAUZACY JNEGO . 

zd'nia 3O:gntdnia 1963 r. 

w sprawie-ogłoszenia ustanowionydr PoIsldch Nornt. 

Na podstawie , art. 9 ust. ,4 ustawy z dnia 27 listopada 
'1961 r. o normalizacji (Dz. tJ. Nr .53, poz. Wg) PolsKi Komitet 
Normalizacyjny pgdaje do wiadomości, co następuje: 

§ 1. Ustanowione zostały następujące Polslue Normy 
CPN): 

Lp. Numer normy 

1 . ' 2 -

1 6J/B-94212 

2 63/B-94440 
3 63/C-600J8 

4. 63/C-84059 
5 63/0-95000 
6 63/D-94006 
1 63/G-S1741 

8 , 63/G-5:n45 
g 63/G-5:n47 

10 63/G-51f749 

11 63/H-81725 
12 63/H-92760 
13 63,H-92930 

14 63/1\.-91258 

15 63/M-53112 

16 63/M-59460 

.. 

l 

, 

, 

Tytuł normy 
1 zakres obowiąlywania-

3 

w zakresie produkcji: 

.) Okucia budowlane 
Zasuwnice czolowe 

- Klucze do zamków drzwiowych 
Kamionkowe wyroby kwasoodporne. Czę--

śd wiez absorpcyjnych 
Fluorokrzemian s·odowy techniczny I 

Drewno kopalniakowe 
Tarcica wagonowa iglasta 

ł) Wiertnictwo 
Tuty małosrednicowe 

- Gwintowniki małośrednicowe 
- · Przyrządy prowadnikowe' mało-

średnicowe ' 

- Pierścienie zabezpieczaj'ące , gwin
ty trapezowe tut, gwintowniRów 
i prowadników 

Miedź M1. Wlewki nli drut · 
Nikiel. Blachy i pasy 
Stopy oł()wiu z antymonem (olów twar

dy). Blachy 
Tabor kolejowy normalnotorowy. Koła 

bose kuto-walcowane 1 kute, nieo
brobione, do zestawów kołowych. 
Wymagania i badania technicznę 

Cyrkle warsztatowe z wymiennymi 
igłami 

Radełka prosto 

. us<timowienia normy , 

4 I 

5 pażdz.iernika 1963 r. 

5 października 1963r. 
3'0 września 1963 r. 

)6 listopada 1963 r. 
20 listopada 1963 r. 
20 listopada 1963'r. 
30 wrześFlia 1963 r.-

30 września 1963 r. 
, 30 września 1963 r. 

30 wq:eśnia 1963 r. , 

30 września 1963 r. 
' 26 listopada 1963 r. 

9 listopada 1963 r. 

·30 listopada 1963 r. 

4 września 1963 r. 

od' ,której norma 
obowiązuje 

----~-------------
5 . 

1 lipca 196ł r. 

1 iipca 1964 r. 
1 czerwca 1964 r. 

1 sierpnia 1964 r , 
1 pa ździernika 1964 r; 
1 października 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. 
1 lipca 1964 r. 

1 lipca 1964 r. 

1 maja 1964 r. 

29 października 1963 r. 1 rriaja 1964 r. 



' Monitor Polski Nr 8 

Lp. Numer normy 
, 

. 
1 :2 

" 
17 63/M-60102 

. 
--

18 '63/M-60103 

Ił: 63/M-60J04 , 

26 fi3/M-6011t 

21 63/M-60112 

I 

22 63iM-60151 

23 63/M-60152 

\ 

24 63!M-60153 

25 63iM-60154 

26 63/M-60l7a 

27 63/M-60651 

28 63/M-62521 
- 29 63/M-63460 

30. 63/M-634.80 
31 631M-63508 

-
" 

32 63i rvl-636QO -
33 631M-63601 

~"' 
34,.' 63/M-642S2 ~ 
35 63iM-64897 
36 

, 
63/M-64951 " 

37 63/M-64953 
38 63/M-64954 
39 63/M-74905 
40 63/1\1-82425 
4t 63/M-82426 

42 63/M-82427 
43 63/M-82428 

44 63/M-8243t 
45 63/M-82432 . 

46 63/P-50421 

ol1 63/P-63512 

48 63/P-63515 . 

4!} 63/P-82653 . 

50 63/P-84522 

51 63IT -80004 . 

.... -::~f·: .~.~- ,, -l' 
, ~ 

66 - Poz, 4{) ~ 

D a t a 
Tytuł normy 

l ' zakres o.\)owiqzywania _ . ustanowienia ' normy 
. od której norm'l 

" obowiązuje 

3 4 5 

') Pr7.iyrz.ą~y i uchwyty 14 października 1963 r. . l maja 1964 r. 
Trzpienie tokarskie długie z chwytem 

stoźkowym Morse'a do tulej rozpręż-
nycll . - . 
~ . Trzpienie tok:arskie , krótkie z 14 października 1963 r. . 1 . maja 1964 r. 

chwytem stożkowym . Morse'a do -
tulej rozprężnych 

-: Trzpienie tokarskie długie moco- ' 14 października 1963 r. 1 maja 1964 r. 
wane w kłach do tulej rozpręż-
nych . 

- Tuleje. rozprężne do .trzpieni to
karskich krótkich ' 

- Tuleje rozprężne do trzpieni to
,karskich długich 

- Tflpienie trezarskie zabierakowe 
z chwytem slożkowym . 7 : 24 

:..- Trzpfenie . frezarskie zabierakowe 
wydłużone z chwytem stożkowym 
7: 24 . . 

- $ruby do trzpieni frezatskich za
bierakowych 

- Klucze do śrub trzpieni frezar
skit::h zabierakowyrh 

- Trzpienie frezarskie zabierakowe 
z ' chwytem stożkowym Morse'a 

Uchwyty tokarskie samocentrujące. 
Wielkości 

Rękojeści do narzędzi 
Przecinaki ślusarskie 
Przebijaki blacharskie kwadratowe 
Wycinaki ślusarskie- prostokątne 

Nagłówniaki bla&hću:skie 

Nagłówniaki kotlarskie 
Lutownice :zwykłe kątowe 
Nasadki ~zolacyjne do szczypiec 
Wkrętaki dwustronne 
Wkrętaki montażowe 

Wkrętaki elekt~otechniczne 

Opa ski zaciskowe przewodów gięlkic~ 
Sruby oczkowe dokładne 
Sruby. oczkowe dpkładne z gwintem na 

. całej długości . 
Sruby oczkowe średniodokładne , 
Sruby oczkowe śledniodokładne z gwin

tem na całej długości 
Sruby oczkowe zgrubne 
Sruby oczkowe zgrubne z gwintem na 

całe] długości 
WYJwory papiernicze 
Papier kopertowy 

0) Maszyny włókiennicze 
Skr:zydełkaz łapkami do niedoprzędza

. rek 
- Wałki rozciągowe 

Srednice i zarysy pól roboczych ' 
Tkaniny jedwabne 
Szerokości 

Koszule dla ciężko chorych 
Wymauania techniczne 

0) Urządzenia elektroniczne 
Kondensatory cer.amiczne stałe typu I . 

. Wymagania i badania techniczne 

23 października 1963 r. 1 maja 1964 r. 

14 października 1963 r. l maja 1964 r. 

29 października 1963 r. 1 lipca 1964 't. 

29 października 1963 r. 1 lipca 1964 r. 

29 października 1963 r. I lipca 1964 r. 

29 października 1963 r. ' 1 lipca 1964 r. 

29 października 1963 r. l lipca 1964 r. 

14 pażdziernika 1963 r. l maja 1964 r. 

4 września 1963 r. 1 maja 1964 r . . 
29 pażdziernika 1963 r. 1 maja 1964 r. 
23 pażdziernika 1963 r. l maja 1964 r. 
29 października 1963 r. l maja 1964 r. 
23 października 1963 r. kmaja 1964 ·r . . 
:p października 1963 t, I ID3ja 1964 r. 
23 października 1961 r. l mają- .1964 r. 

4 września 1963 r. . Lmaja 1964 r. 
4 września 1963 r. l maja 1964 r. 
4 września 1963 r. l maja 1964 r. 
4 września 1963 r. l maja 1964 r. 

30 września 1963 r. 1 kwietnia 1964 r. 
30 .października 1963 r. l ,grudnia 1964 r. 
30 października 1963 r. 1 grudnia 1964 r . 

.30 października 1963 r. 1 grudnia 1964 r. 
30 października 1963 r. 1 grudnia ·1964 r. 

30 października 196'3r, l , grudnia 1964 r. 
30 października 1963 r. l grudnia 1964 r. 

9 listopada 1963 r. 1 kwietnia 1964 r. 

11 października 1963 r. 1 lipca 196~ r~ 

"11 pażdziernika 1963 r . . 1. lipca 1964 r. 

11 października 1963r, . l . lipca 1964 r. 

20 września 1963 r. l lipca 1964, r. 

29 października 1963 r. 1 września 1964 r. 

. ., 

, 

. 
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', Monitor Polski Nr 8 - 67 - Foz. ·40 

) Da t ,d 

Lp. Numer normy' -' I k b ' . od której niJrllld Tyluł normy I 
__ .'_'_I __ 

1 
_____ 2 _____ • _____ _ 

z
_
a
_

r
_€_s_o __ -:=-w-lą-Z-y-. ""_'a_n_l_a _ ___ I_u_s_ta_n_o_,,_V_ie_: _ia_,n_o_r_n_1Y_j ___ O_b_O_W_~-ąZ-l-lj-e---'--

52 

.53 

54 

- 55 

56 

51, 

58 
59 

60 

61 

en 
63 

64 

65 

66 

61 

68 

69 

70 

7t 

12 

63iT-8000S 

63/T-80322 

63/T-B0330 

63/T-92603 

63iT-92604 

63/W,88044 
63/W-88045 

63/P-20009 

63/M-44010 

63/R-22250 
63/R-65032 

63/M·01119 

63;M-46650 

63/M-46651 

63/M-46652 

, 63/M-46'653 

63/M-46tl54 

63/M-46656 

' 63/M-02141 ! 

.:.... Trymery ceramiczne ' '(kondensa
tory cel:amiczne . dostrojcze). Wy· 
magania i badania techniczne 

29 'pażdziernika 1963 r. 1 września 1964 r, 

') ' Urządzenia mikrofalowe 29 pażdziernikac 1963 r. 1 czerwca 1964 r. 
Złącza sty-kowe typu , UD2H falowodów 
, prostoką~nych podwójnych o wymia

rach od 165 X 82 do 22 X 10 mm 
GłÓwn.e wymiary -

- Falowody prostokątne płaskie o 
stosunku boków 1: 4. Główne 

wymi;;'ry 

29 październlka 1963 r. 1 ~ierpDia 1964 r. 

- Zlącze . typu C-,50, kabli współosio
wych w. cz. Główne wymiary 

29 października 1963 r. 1 śierpnia 1964 r, 

- Złącze typu C-75 kabli współo

siowych w. cz. Gló\vne wymiary 
29' pażdzierJ;lika '1963 r. 1 sierpnia 1964 r. 

') Zamknięcia otworów okrętowych. Wła
zy struuoszczelne z pokrywami 
- Zamknięcia zawiasowe 
- Podtrzymywacze pokryw włazów 

w zakresie produl<eji i obrotu: 

30 listop~da 1963 r. 

30 listopada 1963 r. 
30 listopada 1963 r. 

l sierpnia 1964 r; 

1 sierpnia 1964 r. 
1 sierpnia 1964 'r. 

,/ 

Czyściwo szmaciane i plątankowe 11 pai,dziernika 1963 r. 1 lipca 1964 r, 

w zakresie produkcji 
,j badań odbiorczych: 

Pompy wody zasilającej · i chłodzącej 
, w siłowniach ćieplńych. Wymagania 

i badania techniczne przy odbiorze , 

Pierz!:! dIJ skupu 
Nasiona' . strączkowe jadalne 
Groch 

w zakresie projektowania: 

6lislopada 1963 r. 

19listopadll 1963 r. 
.19 listopada 196J r. 

Rysunek ' techniczny maszynowy 30 września 1963 r. 
" Tabliczki rysunkowe 

') Przenośniki kubełkowe 13 listopada 1963 r. 
Kubełki blaszane 
Zestawienie typów i wielkości charakte

rystyczne 
- Kubełki płytkie ' blas7.a~e 13 listopada 1963 r. 

Główne wymiary 
- Kubełki zaokrąg.lone blaszane. 13 listopada 1963 f. 

Główne wymiary 
....... Kubełki średniogłębokie blasza- ' 13 listopada 1963 r. 

ne. Głowne wymiary 
- Kubełki głębokie blaszane 13 listopada 1963 r. 

Główne wymiary 
- Kub,elki głębokie z odgiętą tylną 13 listopada 1963 r. 

ścianą - blaszane 
-"- Kubełki grzbietowe ostrokątne 13 list.opada 1963 r. 

blaszane. Główne ' wymiary 

w zakresie p;ojektowania i konstrukcji: 

Sprawdziany wymiarów mieszanych. 30 września 1963 r. 
Tolerancje 

1 czerwca, 1964 f. 

1 lipca 1964 r. 
1 lipca 1965 r. 

1 stycznia , 1965 r. 

1 sl YC,znia 1965 r. 

1 stycznia 1965 f. 

1 stycznia 1965 r. 

l styc1.llia 1965 f. 

1 stycznia 1965 r. 

1 stycznia 1965 r. 

1 stycznia 1965 r. 

1 lipca 1964 r. 

l ' 
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Lp. 

74 

75 
7§ 

i 

17 

78 

79 

80 . 

81 

82 

83 

,84 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

Numer normy 

'. 

\ 

2 

63/H-83101 

63/M-OI155 

63iM·46500 
63/M-84591 

; 

63/C04706 

&3/C-04723 

63/C-a90n 

, 

63/C-89073 

63/H·04934 

63!P--04631 

63;P-04850 

63/P-04851 

63!P-04852 

&3/P-0485J 

63/P-04854 

63/P-04855 

63/P-22200 

63iP-84250 

- 68 

'I 
': I 

, I ,Poz. ,4() 

~~~:----Ar--~------------------~--~~---------

Tytuł normy 
i zakres obowiązywania 

3 

w zuJiresie zasad i oznaczeń 

kiasylikctcyjnycJ; uraz produkcji: 

_Leliwo!łzare. Klasyfikacja 

w zakresie oznaczanta I używania 

pojęć i symboli: 

Dati! 

ustanowienia normy 

4 

30 września 1963 r. 
~ 

od któnłj norma 
obowiązuje 

5 

1 ,stycznia 1965 r. 

Klasyfikacja i znakowanie -wais~tato- 29października 1963 r. 1 czerwca 1904 r. 
'wych pomocy specjalnych. P~dliał 
i budowa symboli 

I 

W zakresie używania pojęć l symboli: 

Przenośniki. Podział i określenia 
' Dźwignice. B€;bny Iinow€ 'Iilo lin stalo

wych. Podział i symboł1!l 

w zakresie metod baddń: 

Barwniki siarkowe nierozpuszczalne 
w wodzie 

Metody badań 
B'arwniki utleniane d~o skór futerko

wych. Metody badań . 

'j Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wytrzy
małości na ścinanie sztywnych two
rzyw porowatych 
- Oznacza.nie wytuzymałości na roz

dzIeranie elaslycznych tworzyw 
porowatych 

Badanie wyrobów spiekanych z prosz
ków r.nelali. Oznaczanie porowatości 
otwa.rtej i ciężaru ,objętościowego 

'j Kontwla jakości wyrobów włókienni-
. czych ' 

Wyznaczanie. sztywności zginania 
-.:. Wyznaczanie zawartości w!,ókp.a 

z celulozy regenerowanej w mie
szamce dwuskładnikowej 

~ Wyznaczanie zawartości włókna 
proteinowego w mieszance dwu
sklcadnikowej 

- Wyznaczanie zawaI:tości wipola
nu w mieszance dwuskładniko

wej z wełną 
- Wyznaczanie zawartości włókna 

,poliamidowego w mieszance dwu-
składnikowej . 

-- Wyznaczanie zawar.tości włókna 
poliestrow,ego w mieszance dwu-

~ składniko\vej 
..... Wyznaczanie zawartości włókna 

poliakrylonitryloweqo w mieszan
ce dwuskładnikowej 

Skóry wyprawione. Skóry obuwiowe 
wierzchnie 

Pobieranie próbek 
Wyroby pończosznicze 

Systema tyka laboratoryjnej kontroli ja
kości ' 

9 listopad ił 1963 r. 
" 9lislopada 1963 r~ 

26 listopada 1963 r. 

'l listopadćll 1964, 1'. 
1 stycznia , 1965· t .. ' 

1 sierpnia 1964 r. 

30 pażdziemika 1963r. 1 maja 1964 r. 

26listopadit 1963 r. 1 stycznia 1965 r. 

26 listopada 1963 r. 1 stycznia 1965 r. 

30 września 1963 r. 1 kwietnia 1,964 r. 

. ' 11 października 1963r. l1ipca 1964 r. 

11 października 1963 r. 1 lipca 1964 r. 

11 października 1963r. 1 lipca 1964 r. 

11 p,' źdzlernika 1963 r. 1 lipca 1964 r. 

11 października 1963 r. 1 lipca 1964 r. 

. 11 października 1963,r. 1 lipca 1964 r. 

11 października 1963 r. 1 lipca 1964 r. 

22 listopada 1963 r. 1 pa.ździemika 1964 r .. 

11 października 1963 r. 1 lipca 1964 r. 

, . 
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Monitor Polski Nr 8 - 69 - Poz. 40 

D a t a 

Lp, Numer normy 
Tytuł normy -

I 
od której l zakres obowiązywania 

norma 
ustanowienia normy 

obowiązuje , 

4' I 
. 

1 2 3 i 5 , 
w zakresie " badań rozjemczych: 

91 63/l-I-04025 Analiza (:hemiczna surówki. żeliwa i sta- . 30 wIZ.eśnia 1963 r. 1 kwietnia 1964 r. 
li. Oznaczanie arsenu 

92 ~3/H-04154 Analiza chemiczna glin, łupków ognio- 30 września 1963 r . 1 kwietnia 1964 r . 
trwałych i wyrobów szamotowych 
-

w zakresie badań odbiorczych: 

93 63/M-34128 Kotly parowe. Wymagania i badania 5 listopada 1963 r. 1 lipca 1964 r. 
odbiorcze 

ł 2. t. Wprowadzone zostały zmiany w następujących Polskich Normach (PN), obowiązujące od dnia 1 marca 1964 r. 

Lp. Numer normy 

2 

, l łWB-027S0 

2 (j()/B.g2251 

'. 3 63/C-84066 

-4 57/D-94002 

5 
! 

62/1):94061 

6 54/E-90021 

1. 54/E-90029 

e M/E-90030 

9 60/E-90160 

.. 10 581łi -04616 

11 1 58/H-74587 

12 55!H-75250 

Tytuł normy 

3 

Cement. Zestawienie właściwości tech- ' 
nieznych 

Belki nadprożowe zelbetowe zwykle 
preiabrykowane L 

Szkło wodne sodowe 

Deszczułki posadzkowe lite 

Zapałki zwykłe 

Elektroenergetyczne kable obołowione 

z żyłami miedzianymi. i aluminiowy-
mi z izolacją papierową . 

0) Kable do koJ.ejowych urządzeń bezpie
czeństwa 

Kable nastawcze 
- Kable blqkowe 

Przewody elektroenergetyczne 
Wymiary i budowa żył miedzianych 

i aluniinlowych 
Badanie metalowYch powłok ochron

nych. Oznaczanie grubości elektro
litycznych powłok (powyżej 2 mi
kronów) metodą mikroskopową 

Rurki brązowe i mosiężne do mal).o
metrów 

ZeJiwne odlewy sanitarne 
Podstawy do węglowych pieców kąpie

lowych 

Data rozporządzeniil 
PrzE'woón iczącego Pań-
slwowej Komisji Plano-Data 
wania Gospodarcz,ego w ustanowienia zmian 
sprtl wie zatwierdzenia 
oormy" lub data usta-

" lIowieniłł normy 

4 

28 gntdnia 1962 r. 
(Monitor Polski 

.z . 1963" r. Nr ' 21, 
poz. 115) 

27 wr'{.esnia 1960 r. 
(Monitor Polski 

.z1961 r. Nr 98, 
poz. 417) . 

12 kwietnia 1963 r. 
" (Monitor Pol-ski 

Nr 45, poz. 225) 
15 kwietnia 1957 r. 

(Monitor Polski 
Nr 74, 'poz. 454) 
31 lipca 1962 r. 
(Monitor Polski 
Nr 61, poz. 295) 

27 czerwca 1955 r. 
. (Dz. U. Nr 28, 

poz. 169) 
25 marca 1955 r. 

(Dz. U. Nr 11, 
poz. 98) 

25 marca 1955 r. 
(Dz. U. Nr 17. 

poż. 98) 
l pażdziernika·.1 960 r. 

(Monitor Polski 
Nr 88; poz, 399) 
26 maja 1958 r. 
(Monitor Polski 
Nr 67,poz. 395) 

29 marca 1958 r. 
(Monitor Polski 
Nr 45, poz. 265) 
10 maja 1956 r. 

~ (Dz. U." Nr 15, 
poz. 85) 

5 

7 grudnia 1963 r . 

30 października 1963 r , 

29 listopada 1963 r. 

20 listopada 1963 r. 

., 
20 listopada 1963 r. 

5 listopada 1963 r. 
f 

5 listopada 1963 r. 

5 listopada 1963 r. 
," 

5 listopada 1963 r. 

17 grudnia 1963 r. 

/ 

31 października 1963 r. 

26 listopada 1963 r. 
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" 

Lp. Numer normy 
~ 

, .. 
1 2 

" 
13 59/H-93245 

14 54/H-97006 

15 62/K-88 i 67 

16 62/M-84161 

17 62/P-50602 

18 62/R-56202 

19 62/R-65030 

20 59/R-65652 

21 63/S-95020 

22 56/T-90002 
" 

f , ( 

~Ytuł normy 

3 

Stal węglowa falcowana I 
Pręty na pierś ienie zaciskowe obr~lzy 

kół samoch dów ciężarowych. wy
~ary " I ' 

Powlokiochro ne metalowa na wyro-
bach stalowfch . 

Powłoki niklo e i wielowarstwowe 
(miedź, nikleI, chrom) 

Tabor kOI,ejowx,' Koziołek resorowy IdO 
wagonów t

1
warowych ' , 

Koła łaJicUcb;We łań'cuchów napę~o
wych tulej owych i rolkowych. ta
rysy zębów 

,Zeszyty szkolne ' 

Mmyny Wln.J,. Ko,pu,y ci.gn;kO~'h 
plugóW p~dorywkowych. Wygi~cie 
powierzchn~1 roboczej i 

") Maleriał siewr y. Nasiona roślin k\\jia-
ciarskich ' 

I 
- Nasiona. buraka cukrowego dl

I ploidalnE 

Szybkościomierze samochodowe ł mqto
cyklowe. W~magania i badania te~h-
niczne 

Telefoniczne k ble miejscowe 

i 
I 

Data rozporządzenia 
Przewodniczącego Pań-
stwowej Komisji Plano- Data 
wania Gospodarczego w ustanowienia zmian. 
sprawie zatwierdzenia 
normy lub data usta-

nowienia normy 

4 

30 grudnia 1959 r. 
(Monitor Polski 
z 1960 r. Nr 32, 

poz. 161) 
9 kwietnia 1954 r. 

(Dz. U. Nr 17, 
pozo 63) 

15 marca 1962 r. 
(Monitor Polski 
Nr 36, poz. 175) 

5 kwietnia 1962 r. 
(Monitor Polski 
Nr 50, poz. 248) 

4 grudnia 1962 r. 
(Monitor Polski 
z 1963 -r. Nr 21, 

poz. 115) 
30 CZł:'rwca 1962 r. 

(Monitor Polski 
Nr 78, poz. 368) 

21 grudnia 1962 r. 
(Monitor Polski 
r 1963 r . Nr 21, 

poz. 115) 
30grudnfa 1959. r. 

(MonitQr Polski 
z ' 1960 r. Nr 27, 

poz. 130) 
22 czerwca 1963 r. 

(Monitor Polski 
Nr 64, poz. 322) 

24 listopada 1956 ' r . 
(Dz. U. Nr 57, 

poz. 263) 

5 

8 listopada 1963 r. 

17 grudnia 1963 r. 

26 listopada 1963 r. 

31 października 1!l63 r. 

13 listopada 191?3 r. 

24 października 1963" 

23 października 1963" 

29 paździer,uika 19,63 t\i 

9. grudnia 19631't 

·5 listopada 1963 r. 

2. Tytuł normy PN-63/H-87900 określony w obwieszcze
niu Polskiego KOmitetu Normalizacyjnego z dnia 12 wrze
śnia 1963 r. (Monitor Polski Nr 74, poz. 370) trzym uje 
brzmieme: "Badama Odlew,Ow ze stopow ,mIedZi. H1robki na 
rozciąganie odlewane w , formach piaskowych". 

§ 3. 1. Norma wymieniona w § 1 Ip, 4 zastępuje ' nor
mę PN-57/C-8'4059 "Produkty 'nieorganiczne. ,Fluor9krzemian 
sodowy techniczny", ustanowioną jako obowiązujtcą- przez 

, Polski Komitet Normalizacyjny dnia 3 kwietnia 19,.9

1

7 r. (Mo
nitor Polski Nr 45, poz. 280). -

3) 57/P-22200 .,Skóry gotowe. Pobieranie próbek ' pierwot. 
nych" 

w zak~esie skór wierzchnich 
- u,stf nowlOne - pierwszą itrzeną Jako obOWiązujące, 
a drugą jako zalecane - przez Polski Komitet Normali
zacyj~iy dnia 12 i 31 grudnia 1957 r. (Monitor Polski 
z 19581 r. Nr n poz. 83). 

2. Normy wymienione w § 1 lp. 5 i 39 zastępują na-
stępujące normy: ' l 

1) 56/D-9S000 "Drewno kopalniakowe", 
2) 56/M-74905 "Opaski zaciskowe przewodów gum wych" 

- zatwierdzone jako obowiązujące rozpor ądzeniem 
Przewodniczącego Państwowej KomiSji Plan0"1aniaGo
spodarczego z dnia 22 paźdz iernika 1956 r. W spra wie 
zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 51, poz. 226) . 

3. Normy wymienione, w § 1 lp. 6, 73 i 89 zastępują 
nast~pujące normy: 

1) 57/D-94006 "Tarcica wauonowa iglasta"," 
2) H-83101 "Żeliwo szare. Klasyfikacja", 

4. ~opny wymienione w § 1 lp. 15, 36 i 37 zastępuj4 
następując~ normy: 

1 )M-53U2 "Cyrkle warsztatowe z wymiennymi igłami", 
2) M-649~ 1 "Wkrętaki dwustronne", 
3) M-649S3 "Wkrętaki montażowe" 

- uzdane za obowiązujące rozporządzeniem PrzewodnI .. 
C Zącei'O Państwowej Komisji Plan, owania Gospodarcze· 
go z nia 24 września 1951 r. w sprawie uznania za 
obowi zujące norm ustalonych przez Polski Komitet 
Norm lizacyjny (Dz. U. Nr 53, poz. 372). 

I ' 

5. No~my wymienione w § 1 ' lp. 16, 17, 18, 19, 20, 21 
i 24 zastę~ują następujące ' normy: 

1) M-594qO "Radełka prosle", . 
2) M-601 ~2 ".) Przyrządy i uchwyty. Trzpienie tokarskie 

długie z chwytem stożkowym Mors~'a do 
tulei rozprężnych"" 
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3) ~1-OO103 

4} ł-.1.60io4 

5) M-60111 " 

- Trzpieni,e' tokarski€ krótkie, z chwytem 
Morse'i;l do ta4.ei rozprężnych", 

,- Tnpienie tokarskie długie mocowane IN 

kłach do tuleinnprężJ:jych", 
~ Tuleje wzpr'ężne do trzpieni tokarskich 

krótkich", 
6) M-60f12" - Tuleje rozprężne do trzpienf tokarskich 

, ; 

długich", , 
"71 M -0015j ,i - Śruby trzpieni ' frezarskich" 

- ustanowione jąko obowiązujące przez Polski Komi
.tet Norm.a'liza<:yjny dnla 25 listopada i 3 grudnia 1959 r. 
(Monitor Po'lski z 1960 r. Nr 20, poz. 102). 

6. ' Nonny wymienione w § 1 lp .. 22, 23 i 25 zastępują 
na.lih;:pują.ce normy: 0>-

l) M-60151 '"Trzpieni\ł , frezarskie zabierakowe z chwytem 
stożkowym 7: 24 do frezów waicow'o-czoło

' wych", ' 
2) M-60152 "Trzpienie frezarskie z,iibierakowe wydłużone 

z chwytem sLOżkowym 7: 24 do ,frezów walco
wo-czołowych" , 

.,;3) M-60l54 "Przyrządy i , uchwyty. Klucze do 5rub trzpie ni 
" ;,, ; , " Jr~z~rski.ch" " ' 

• ," - uznane 7.~ Obowiązt:jące wZJ}Qfządzeniem Przewodni
czącego Palistwowej K;'lmisji Pląpowania Gospodarczego 
z dnia W października 1.951 r. w' sprawie uz~nia norm 
ustaionych przez Polski Komitet Normalizacyjny za obo
wiązu~.ące (D'Z.. U. Nr 54, poz. 381). 

7. Norma wymieniona w § 1 lp. 27 zastępuje normę 
;,łvI-60651 "Uchwyty tokarskie samocentrujące. Wielkości", 

:uznaną za , obowiązuj <W4 r-ozp0rządzen'iem Przewodniczącego 
. Pal1,stwowęj ' Komiliji PJ,nowania GOlipodarcze{Jo z dnia 
16 kwietnia 1952 r. w sprawie uznania norm ustalonych 

<pr~ez ; P<llski ·, K.ornit.et Normalizacyjny ,za obowiązujące o raz 
częścwwej zmiany rozporząd7R.nia z dllla 26 h.i.t€go 1951 r. 

'· w sprawie uznania norm ustalonych;' przez Polski Komitet 
. Normalizacyjny za obowjązująee .(Dz;' U. Nr 21, paz, 136). 

8 . . Normy 'wymienione ~ § "1 ' lp: 29, 30 i 31 . zastępują 
następujące 'normy: 

1) M-63460 "Przecinaki ślusarskie", 
2) M-63480 ;,Przebijaki blacharskie kwadratowe", 
3) M-63508 "Wycinaki ślusarskie prostokątne" 

- ustanowion,e jako zalecane przez Polski Komitet Nor
. malizacyjny dnia 24 marca 1958 r. (Monitor Polski 
Nr 39, poz. 221:1). 

9. Normy wymienione w § 1 lp. 32, 33, 34 38 zastę-

pują następujące normy: 
'lr M~6360D "Nagłówniaki blacharśkie", 
2) M-63001 "Nagłówniaki kotlarskie". 3' M-64282 "Luto'wnice zwykłe kątowe", 

~ 4) M-64B97 "Nasadki izoiacyjne do szczypiec", 
. 5; M.64954 "Wkrl'(taki elektrotechnICzne" 

- ustanowione jako obowiązujące przeź Polsk~ Komitet 
" Normalizacyjny unia :lO grudnia 1~60 r. (M,onitoc Pol

ski z 1961 r. Nr 25. poz. 121). 

10. Norma wymieniona w § 1 lp. 46 zastępuje normę 

62/P-50427 "Wytwvry papiernicze. Papier kopertowy ", usta
powioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Norma li
zacyjny dnia 30 ,czerwca 1~62 r. (Monitor Polski Nr 78, 
poz: 368). ' 

11. Norma wymieniona w § 1 lp. 49 zastępufe normę 
'P-82653 .. Tkaniny jedwabne. Szerokości", zatwierdzoną jako 
obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwo
iwej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 9 lutego 
,1954 r. w sprawie zatwieI:dzenia norm państwowych ustalo
nych przez Polski. Komitet Normalizacyjny, "clolyc zących włó
kiennictwa (Dz:. U. Nr 9, poz. 28) . 

12. Norma wymięniona w § 1 lp. 50 zastępuje normę 

56/P-20009 "Czyściwo ze sll"nat. Wymagania techniczne", 7,a,

twierdzoną jako obowiązującą rozporządzllniem Przewodni
c zącego Państwowej Komisji Plano'wania Gospodarcz" go 
z dnw 10 lipca 1956. 1'. W sp rawie zatwierd.z.enia norm p,iI'l
stwowych (Dz. U. Nr 33, poz. 154). 

,13. Norma w ymieI+iona w § 1 lp. 64 za"lępuje normę 

M .. 01-065 , "Rysunek technic/.l1Y maszyno wy. Tabliczki rysun
k owe ,normalne", ustanowioną jako zalecaną j)Tzeż Polski 
Komitet Normalizacyjny dilia 6 lutego 195B' r. (l'vlonitor Pol-

' ski Nr 27, poz. 163). 

14. :" Norffia wymieiliema w § 1 lp. 74 zaslc;puje nastę

pujące 'normy; 
, 1) 57iM"0,qS3 "K1as-yIikłlcja i cechow.anie olRzyrz.ą-dowania 

, specjalnego, Podział i budowa symboli"', 
ustanowioną jako zalecaną przez Polski Komit~' t , Nonna
lil'i(icyjny dnła 11 kwiet nia 1"957 r. (Monitór Polski Nr 45, 
poz. 280), 

2) 57/M-01160"Ktasy fikacja i znakowanie oprzyrządowa
nia sflecja łn~go narzędzi skrawających do 
metali. Dzio{ 0JH, " 

3) 57/M-0116ł ,;Klasyfika-cja i żni.lkowanie <łprzy-rządbwania 
specjalne go - przyn .. ądy i uchwy ty . Dział P", 

4) 5f1M-01163,;Klasyfikacja i makowa.nie opnr.yr'l,ądowania 

specjalneg.o - tłoczniki specjaln'e. Dział F', 
S) 57/M--01164 "K~dsyfih~a i znakow,anie opHyrz.4dowania 

sp~jalm~go - uzbrojenia i wyposażenia 

.obrabiarek i uchwyty do mocowania narzę

dzi. Dział (F' 

ustanowione jako zalecane pnez Polski Komitet Nor
malizacyjny clnia 18 marca 1957 r. (Monitor Polski 
Nr 34, poz. 230; zm. Nr 82, poz. 495). 

", iSo l)Jormawymi(;niona w § 1 lp. 77 zilstępuje normę 
59/C-04706 "Barwniki siarkowe. Barwieni e ' -porównawcze". 
ustanowioną jako obowiązującą ,prze/. Polski Komitet Nor~ 

, maliJ:acyjny dnia 1 lipca 1959 r. ' (Monitor Polski Nr 75, 
poz. 401). 

16. Normy wymienione w § 1 lp. 83, 84, 85 i 86 zastę
' pują normę 54/P-04605 "Surowce włókiennir:ze. vVyznaczanie 
pro~entowego składu mies7anek", zatwi erdzoną j.,3ko zaleca 
ną rozporządze.niem Przewodniczącego Państwowej Komisji 

' P lanowania Gospodarczego z 'dnia 3 lutego 1955 r. w spra
wie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Pol
sld Komitet Normalizacyjny, dotyczących włókiennictwa 

(Dz. U. Nr 8, poz. 49). w zakresie: 
pkt 2.3.2.2 -Ć. pierwsza: "Rozpuszczalnik: roztwór bezwodne

go chlorku cynkowego ~ kwasie 

- druga: 

- trzecia: 

- czwarta: 

mrówkowym", 
"Rozpuszcza.lnik: 
tasowy Sil/6" , 
"R,>zpuszczalnik: 
pepsyny", 
"Rozpuszczalnik: 

90'W'. 

\'iodorotlenek po-

kwaśny roztwór 

kwas mrówk.owy 

17. ~orma ' wymlen·iona w § 1 lp. '91 zastępuje normę 
54/H-04025 "Analiza chemiczn\ł surówki, Ż e liwa i stali. Ozna
czanie arsenu", zatwierdzoną jako obowiązującą rozpórzą

dzeniem PrzewodniFącego Państwowej Komisji Planowania 
Gospodarczego z dnia '28 lutego 1955 r. w sprawie zatwier
dzenia norm Pallstwowych ustalonych przez. , Polski Komitet 
Normalizacyjny, ' dotyczących hutnictwa (Dz. U. Nr 13, 
poz. 75). . 

18. Norma wymieniona w § 1 lp. 92 zastępuje rtot1'ilę 

53/H-OA154 "Analiza chemiczna glin" łupków ogniotrwałych 
i w y robów szamotowych",- zatwierdzoną jako zalecaną roz· 
porządzeniem Przewodniczącego ~aJlstwowej , Komisji Plano." 

/ 

... 



00-'" 

,,~ , 

.. 

- ,~ . . .. ' -
-· ·t 

~~'foniior Polski Nr 8 72 -

wania Gospodarczego z dnia 19 czerwca 1954 ' r. 
zatwierdzenia norm państwowych ustalonych prz 
Komitet Normalizacyjny, dotyczących materiał.ów 
łych JDz. U. Nr 30, póz, 119), . 

sprawie 
z Polski 

12) 54/W-81028 ,,- Lakier bitumiczny do , ok~ętowych ur·z". 

13) 54/W-81029 " 
14) 54/W-81030 

'dzeń " pokładowych", -
Farba do ' pokładów . sta19wych", 

- Emalia niepalna", 

§ 4. 1. Z dniem ogłoszenia obwieszczenia t acą mÓC 

'następujące normy: ' 

15) 54/W-8103t- ., 
16) 54/W-81032 

- Emalia do ładowni ryb", . ' 
- Masa bitumiczna do dennych częśd'o-

. okręt6w", 
1) ,57/D-549S4 "Rękojeści pił ręcznych. ZłączaŚ"rubowe", 

ustanowiona Jako obowiązująca ptzez Polski Komi
tet NQrmalizacyjny dnia 17 czerwca 1957 r. (Monitor 
Polski Nr 6;, poz. 397), . 

2) 53/M-59277 "Segmenty ścierne wypukłe", zatwie'rdzon'a 
jako obowiązując'a rozporządzepiem Przewodn,iczącego 

Państwowej KomisjiPianowania Gospodarczeg'b z dnia 
5 pażdziernika 1954 r. w sprawie zalwierdzenianorm .. 
państwowych ustalonych przez PoIsk"i KOUlitet NorlWl
Iizacyjny, dotyC2ąCych m~chaniki (Dz. U. Nr 46,poz. 2Hi), 

3) 54/W-81011 ,/) Farby okrętowe. t-akier asfaltowy do 
gruntowania ścian pomieszczeńakumul~

'torów", 
4) 54/W-81015 ' " - Farba przeciwporostowa tropikalna ,do 

' podw;"Jdnych części okrętów stalo-
, ... :ych", , 

5) 54/W~81016" - Lakier ,antygalwaniczny do pod\vod
nych części okrętów stalowych"" 

6) 54/W-81019" - Farba przeciwkorozyjna do podwod-. 
nych części okrętów stalowych", 

7) 54/W-81021" - Farba prże'ciwporostowa do podwod. 
nych częŚci okrętó.w stalowych", 

8r 54/W-81023 " - Farba antygaJwaniczna do podwodnych 
części okrętów stalowych", 

17) 54/W-81033" - Emalia olej/1'a do pomieszczeń chłodni", : 
18) 54/W-81034" - Masa do uszczelniania pokładów drew- o 

ni-anych", '. 
19);54/W-81035 · " , ,,,,:,,, Emalia olejna dó kabin'.', 
20) 54/W-81036 - Emalia do zbiorników giębokich", 
21) 541W-81037 - Emalia aluminiowa zwykła", ' 

22) 54/W .. Ul938 " - Lakier spiry.tusowy", 
23) 54/W-81040 -Farba olejna ·dO' p-i~rws:l,ego ' ma·low .. :" ';, 

nHl pomieszczeń chłOdni", ' 

24) 54/W4 HG41 ,,- Farba ol~jria do masztów", . 
25) 54/W-8ł043 .;,..- EmaIiaa-luminiowa. Emalia -'aluminiO~ ,: 

odpOHlil na t~mper:atill;ę ' do wooĆ"; : .' ! 
- zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzen~'11l '; 
Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Go
spodarczego z dnia 2'ł czei>wca 1955 r. w sprawie za- '< 
twierdzenia norm państwowych ustalonych przez P-Ols;ld-:.' 
Komitet Normalizacyjny, dotyczących komunikacji (Dz. U'
Nr 28, poz. 166); 

26) 59/W-89391 "Okucia pokładowe st.atków. Uchwyty Pfft" ,' 
lowe półokrą9łe", -

ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet , 
Normalizacyjny dnia 14 marca 1959 'r. (Monitor POl~( 
Nr 50, poz. 230). 

9) 154/W"H1024 - .Farha przeciwporostowa nr 1 do poli- 2. Z dniem wrze~3nia 1964 r. traci . moc nontra 
wodnych części okf(~tów drewnianych", PN-57/T-04050 "Kondensatory z dielektrykiem cer!łmicznym 

10) .54/W-afQ25" - Farba przeciwporostowa nr 2 do pod- , lub mikowym. Typowe metody ba-rlań tedlllicznych'i; usta
wodnych części okrętów drewnianych"" nowiona jako zalecana przez Polski Komitet Normalizilcyjn'f:' 

i 1) 54/W-8102~" ....., J:;~'rba pyłochłonna do ładowni Oraz , dnia 28 -września 1957 r. (Monitor PoJ ski Nr 83,poz. 504). ' 

.. 
z4sQbni węglłil i rudy", 

Prezes /Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.: J. WodzJclf ' 

Oj Pełny tytul normy; kreska przed tytułem tej ,sdmej serii norllł zaslępuje · pierwSl.il częś~' pełn,,~o tytułu, , 

Reklamacje z powodu niedoręczenlllposzczególnych numerów wnosić . należy do Adminislracji \Vydawnictw Urżędu Rądy M4nl.; 
slrów (Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 50) w terminie 10 do 15 . dni po ' otrz.ymaniu następnego .kolejnego numeru, 

Oplata za prenumeratę Monitora Polskiego wynosi: rocznie 75,- zł, półrocznie 45,- 11. 

~----------~~--~------~----------~-------------.------~------------~------------------~--------------~-, Prenumeratę można zgłl'lsza'ć tylko na okres r.oczny (od t.l) lub na okres półroczny (od LI' I od I.VII), Opłata powinna być uisz-
czona co najmniej na miesiąc przed okresem p,renumeraty, a więc za okres roczny 'Iub za I półrocze - do dnia 30 listopada, za 
II półrocze - do dnia 31 maja. Do iłbonentów, którzy op"!cicą prenumeratę po tych terminach, wysvlka pierwszych numerów do- • 
konana zo~tanie z opóźnieniem, Jednostki na rozrachunku gospodarczym I inni abonenci Rowinni dokonać wp/at Z/I pr-enumer-atlt " 
.D" kanIo Narodowego ,Ban"" Połsxie.go, .Od<Uiał IV Mie.jski, W;u81.awa, ,nr 1523-9J-9tl3, " cz, . 3, dz. 7, rOEdz. 3. Rachunków Id 
prenumeratę nie wystawia się. Na odcinku wpłaty należy podać dokładną nazwę instytucji (bez skrótów), 'nazwę i ,numer doręcza- , 
jącego urzęd)l pocztowego (jak Warszawa 10, Powa@ 3 Itp.), powiat, ulicę, nr domu, nr skrytki pocztowej oraz ilość zam'awla·nycb' \ 

. eqzempl~Hzv Monitora Polskiego. 

POjeqYfcze egzemplarze Monitora Polskiego · nabywać można w p'unktach sprzedaży w ' Warszawie: Al. ł Armil Wojska Polskie
go 2/4, "Dom Książki" - Księgarnia Prawno-Ekonomiczna - ul. Nowy Swiat l, kiosk ' "Domu Książki" w Qmachu sądów - 111. Gen. 
Swierczewskiego 127, w 'kasach Sądów Wojewódzkich w: Białymstoku, Katowicach, Kielcach, Kosziłlinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu; Rzę
szowIe, Wrocławiu I Zielonej Górze oraz w kasach Sądów Powiatowych w:i3ydgoszczy, Bytomiu, Cieszynie, Częstochowie, Gdań
sku, Gdyni, Gliwicach, Gnieźnie, Jeleniej Górze, Kaliszu, Krakowie, Lublinie, Nowym Sączu, Ostrowie Wlkp" Poznaniu, Przemy-

~lu, Rilcibor?u, RAnom iu, S7r7eC'in ie . Tarnowie. Tr,runiu i Z~mo~('iu , ' 

Redakcja: Urząd Rady Minislrów - Biuro Prawne, Warszawa, al. Ujazdowskie 1/3. 
Aoministraria, Administraciil Wydawnictw .IJrzeou Rady Ministrów', WarS7ilWil , tlI. Krilkow.kie Pf?~eomieścfe 50. 
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