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ZARZĄDZENIE PREZESA CENTRALNEGO URZĘDU GEOtOGII 

z dnia 14 maja 1965 r. 

w sprawie sporządzania dokUl1lentacji geologicznej złoia, wymaganej dla utworzenia obszaru górniczego. 

Na poclsta-,vie art. 13 ust. 3 dekretu z dnia 6 maja 1953 r. 
- PIćIWO górnicze (Dz. U. z 1961 r. Nr 23, poz. 113) zarządza 

§ 2. Obszar gó rniczy tworzy się na pod5tawie dokumen
tacji geologicznej zawierającej usta ien ie zasobów kopaliny 
z dokładnoscią poznania co najmni e j w kategorii C:! lub 
uproszczone j dokurnentac ji geologicznej. 

siQ, co następuje: -

§ l. Dukumentacj ę geologiczną, wymaganą dla utworze
n ia obszaru górniczego, sporządza się na zasadach i w s:)O
sób określony w przepisach o ustalaniu zasobów złóż .kopa
lin, wydanych na podstawie art. 24 ust. 3 pkt l ustawy z dnia ' 
16 listopada 1960 r. o prawie geologicznym (Dz. U. Nr 52, 
poz. 303). 

§ 3. DokLlll1en tacj ~ określone w § 2 wymagają zatwier
dzenia lub zarej 2strowania zgodnie z przep isami wydanymi 
na podstawie pruwa -geologicznego. 

§ 4. Zarządze nie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Prezes Centraln eg o Urzędu Geologii: M, f:11qzowsld 
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• OBwtESZCZENIE POtSKIEGO KOMITETU NORMALlZACY JNEGO 

z dnia 6 maja 1965 r. 

w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm. 

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 listopada 
1%1 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 298) Polski Komi
tet Normalizacyjny podaje do wiadomosci, co następuje: 

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

Lp. 
Numer 
hormy 

Tytuł normy 
i zakres obowiązywania 

D a t a 

normy obowiązuje 
ustanowienia I' od której norma 

--1- ---2c--- -----------3-- - --------1----4----1- - -- 5 - - --

1 

2 
3 

4 

65/B-940n 

65/C-84142 
64/E-06150 

64/E-06310 

5 64/E-06503 

6 64/H-12203 

7 64;H-74234 

8 64/H-74251 

w zakresie produkcji: 

Okucia budowlane. Samozamykacze sprężynowe z tłu

mieniem hydraulicznym. Wymagania i bada;lia tech
niczne 

Pestycydy. Pielik 
Łączniki mechanizmowe na znamionowe napięcie izola

cji do 1000 V prądu zmiennego i do 1200 V prądu sta
łego. \<vymagania i badania techniczne 

Ceramiczne wyroby ogniotrwałe dla elektrycznych pie
ców oporowych. Wymagania i badania techniczne 

22 marca 1965 r. 

25 lutego 1965 r. 
31 grudnia 1964 r. 

31 gfl1c1nia 1964 r. 

Elektryczne przyrządy rejestrujące. \Vymagania tech- 31 grudnia 1964 r. 
niczne 

Mate riały ogniotrwałe. Prostki i kształtki dla kadzi hutni- 31 grudnia 1964 f. 

czych. Wymiary 
Rury stalowe. Asfaltowe powłoki na rurach układanych 31 grudnia 1964 r. 

w ziemi 
Rury stalowe bez szwu na przewody do pras i urządzeń 31 grudnia 1964 f. 

hydraulicznych cieżkich 

1 stycznia 1966 r. 

1 stycznia 1966 r. 
1 lipca 1965 r. dla pro
dukcji opartej na do
kumentacji zatwier
dzonej po 1 lipca 
1965 r. 
1 stycznia 1969 r. dla 
produkcji opartej na 
dokumentacji za-
twierdzonej przed 
1 lipca 1965 r. 
l stycznia 1966 r. 

l stycznia 1966 r. dla 
nowych konstruk.c ji 
1 stycznia 1967 r. dla 
istniejących konstruk
cji 

1 stycznia 1966 f. 

1 stycznia 1966 f. 

1 stycznia 1966 f. 
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Lp. 
Numer 

, normy 

1 2 

9 64/H-83151 

10 64/H-84023 

11 64/H-86022 
12 64/H-92149 

13 64/H-92150 

14 65/H-93847 
15 64/H-94101 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 
23 

64/H-94301 

64/H-94501 

64/H-97006 

64/H-97021 

65/M-47023 
64/M-51051 
64/M-51111 
64/M-53265 

Tytuł normy l zakres obowiązywania 

3 

Odlewy ze staliwa węglowego i stopowego konstruk
cyjncuo 

Stal węglowa konstrukcyjna o określonym przeznaczeniu 
i o szczególnych właściwościach. Zestawienie ga
tunków. 

Stal żaroodporna. Gatunki 
Stal o zwiększonej odporności na sCleranie i korozjp, 

atmosteryczną. Blacha gurąco walc owana 
Stal o zwiększonej odporności na ścieranie i korozję 

atmosferyczną. Blacha zimno walcowana 
Aluminium i stopy aluminium. Drut na nity 
Odkuwki stalowe swobodnie kute . Naddatki na obrób

kę i dopuszczalne odchyłki wymiarów 
Odkuwki stalowe matrycowane. Ńaddatki na obróbkę, 

dopuszcza lne odchyłki wymiarów i wytyczne pro
jektowania 

Stal k uto-walcowana. Lemiesze surowe do pługów rol
niczych 

Powłoki ochronne metalowe na wyrobCl,c:h stalowych. 
Elektrolityczne powłoki niklowe jednowarstwowe 
i wie lowarst wawa 

Aluminium. Proszek płatkowy do produkcji betonów ko-
mórkowych 

Kafary do formowania pali w gruncie. Rury obsadowe 
Gaśnice pianowe 
Sprzęt pożarniczy. Linki strażackie 

' ) \Varsztatowe środki miernicze. Srednicówkl 7. czujni
kiem zegarowym 

24' · 64/M-53270 - Czujnik , d źw.igniowy elektrostykowy bezskalowy 
25 651M-53907 Przepływomierze zwężkowe. Instalacje. Wymagania i ba-

dania techniczne 
26 64/M-73093') Napędy i sterowania hydrauliczne. Pierścienie uszczel-

27 

28 

29 

30 
31 

64/M-73101 

64/M-73853 

65/S-15250 

65/T-82142 
65/T-82143 

niające o przekroju kołowym do połączeń spoczyn
kowych. Wymiary 
- Końcówki i gniazda gwintowe uszcze lniane pier

ścieniem gumowym o przekroju okrągłym. Wy
miary 

- Zawory odpowietrżające grzybkowe na ciśnienie 

nominalne do 400 kG/cm~ i ich gniazda 
Silniki pojazdów samochodowych. Odlewy tłoków ze 

stopów aluminium. "Vymaga'nia i badania techniczne 
') Urządzenia teletechniczne. Wtyki 12 i 20-stykowe 

- Gniazda , 12 i 20-stykowe 

w zu!uesie produkcji i obrotu: 

ustanowienia 
normy 

4 

31 grudnia 1964 r. 

31 grudnia 1964 r. 

31 grudnia 1964 r. 
31 grudnia 1964 r. 

31 grudnia 1964 r. 

20 marca 1965 r. 
31 grudnia 1964 r. 

31 grudnia 1964 r. 

31 grudnia 1964 r. 

31 grudnia 1964 r. 

31 grudnia 1964 r. 

2 marca 1965 r. 
, ! grudnia 1964 r. 
31 grudnia 1964 r. 
29 grudnia 1964 r. 

29 grudnia 1964 r. 
22 marca 1965 r. 

30 grudnia 1964 r. 

31 grudnia 1964 r. 

31 grudnia 1964 r. 

22 marca 1965 r. 

20 lutego 1965 r. 
20 lutego 1965 r. 

32 64/E-06504 Licmiki energii elektrycznej. Liczniki indukcyjne l-fa- 31 grudnia 1964 r. 
?Owe. Wymagania i bada:rJia techniczne 

:33 64/E-77004 " ) [Jektryczne przyrządy i narzędzia grzejne oporowe. 31 grudnia 1964 r. 
Ogrzewacze wnętrzowe. Wymauania i badania tech-
niczne 

34' 64/E-77007 - Lutf'wnic;e na napięcie do 250 V. Wymagania i ba- 31 grudnia 1964 r, 
dania techniczne 

35 64/E-93002 

36 

37 
38 
39 
40 

64/E-93003 

64/E-93004 
65/P-82016 
64/P-82018 
65/P-84528 

41 65/P-B503! 

Sprzęt instalacyjny na napięcia do 380 V. Nadmiarowe 31 grudnia 1964 r. 
wyłączniki instaiacyjne. Wymagania i badania tech-
niczne 

') Nadmiarowe wy l ączniki instalacyjne. V/ylączniki wkręt
kowe. Główne wymiary 
- W stawki d olne. Główne wymiary 

Tkaniny bawełniane chustkowe 
Tkaniny bawełniane chusteczkowe 
Koszula szpitalna męska 
Tkanmy SleClOwe ry backie bawełni ane 

31 grudnia 1964 r. 

31 grudnia 1964 r. 
19 luteuo 1965 r. 
31 grudnia 1964 r. 
30 kwietnia 1965' r. 
12 mmca 1965 r. 

D a t a 

Poz. 127 

od. której norma 
obowiązuje 

1 stycznia 1966 r. 

1 stycznia 1966 r. 

1 stycznia 1966 r. 
l stycznia 1966 r. 

1 stycznia 1966 r. 

l stycznia 1966 r. 
1 stycznia 1966 r. 

l stycznia 1966 r. 

l stycznia 1966 r. 

l stycznia 1966 r. 

l stycznia 1966 r. 

1 styc,znia 1966 r. 
1 stycznia 1965 r. 
1 stycznia 1966 r. 
l styczn ia 1966 r. 

l stycznia 1966 r. 
l stycznia 1966 r. 

l stycznia 1966 r. 

1 stycznia 1966 r. 

1 styczn ia 1966 r. 

l stycznia 1966 r. 

1 stycznia 1966 r. 
l stycznia 1966 r. 

l stycznia 1966 r. 

l stycznia 1966 r. 

1 stycznia 1966 r. 

1 stycznia 1966 r. 

l stycznia 1966 r. 

1 styczn ia 1966 r. 
l stycznia 1966 r. 
1 stycwia 1966 r. 
l lipca 1966 r. 
1 st.vrzma 1966 r. 
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Lp. 

- -
l 

42 

43 
44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 
57 

58 
59 

Numer 
nOimy 

'2 

64/S-76135 

64/S-76140 
64/T-86150 

64/T-90200 

64/T-90203 

64/T-90204 

64/T-90205 

64/T-90206 

64/T-90207 

64/T-90208 

64/T-90209 

64/T-9021O 

65/M-6801l · 

64/M-80700 

64/M-807Ot 
64/M-80702 

65/R-65648 
65/R -65652 

Tytu ł normy -i zakres obowiązywani,a 

:3 

' ) Wyposażenie elektryczne pojazdów samochodowych . Ża- , 
rówki, Główne wymiary 
- Oprawki żarówek. Główne wymiary 

Magnetofony powszechnego użytku. Wymagania i ba-
dania techniczne 

Prżewocly telekomunikacyjne do połączeń stałych . Wy-
magania i badania techniczne 

Przewody telekomunikar-(jne ekrarrowane o izolacji włók-

nistej i powloce połwinitqwej lub poJit>tylenowej 
Przewody te lekomunikacy jne montażowe o izolacji pol-

winit0wej 
Przewody telekomunikacyjne montażowe o izola€ji po-

Iietylenowej 
Przewód telekomunikacyjny montażowy dwużyłowy ekra-: 

nowany o izolacji polwinitowej i o odzieży, lakiero-
wany 

Przewód te lekomunikacyjny montażowy e kranowany 
o izolacji polietylenowej i o odzieży , lakierowany 

Przewody telekomunikacyjne montażowe , o izolacji gu-
mowej 

Przewody tclekomunikac)' jne łąC7.enłOWe o izolacji gu-
1110 we j i o odzieży 

Przewód dzwonkowy o izolacji polwinitowej 

w zakresie kansl rukc ; ; i produkc;i: 

Młoty parowo~powietIzne do "kucia swobodnego dwusto-
jakowe. Wielkości podstawowe 

' l Sprężyny śrubowe walcowe z drutów lub prętów okrą-

głych. Ogólne wymaqa nia i badania techniczne 
Obliczanie i konstrukcja sprężyn naciskowych 

- Obliczanie i konstrukcja sprężyn naciągowych 

w zakresie obrotu : 

) Materi ał siewny. Sadzen iaki ziemniaka 
- Nasiona buraka cukrowego 

w zakresie p rOlektawunia: 

60 64/B-OI040 ") Rysunek konstrukcyjny budowlany. Za'iady ogólne 
61 54/B-01042 -- Konstrukcje drewniane 
62 0-4/B-tYlUlO·) Obciażenia w obliczeniach statycznych. ObCiążenie śnie-

63 54/B-02011 
64 64/8 -03004 

65 64/B-03150 

66 64/B-03404 

67 64/B-03420 

~iem 
- Obciążenie wiatrem 

Kominy murowane i, żelbetowe. Obliczenia statyczne 
i pro jek lawanie 

Konstrukc je drewniane. Obliczenia sta tyczne i pro jek
towan ie 

Współczynniki przenika nia ciepła k dla przegród bu
dowlanych 

Wenty lacja i, klimatyzacja. Dane klimatyczne para me-
try 'obliczeniowe powi;elrzd ze"Yr:~trznego 

w zakresie pro jeklowania i konslwk.cj i: 

68 65/M-45511') Dźwignice. Żurawie tl)[owe dwuszynowe bramowe, pól
bramowe OTaz żmawie na bramie. Cłówne wielkości 
cha rakterystyczne 

69 65/M-45520 :- Suwnice pomostowe j eclnodźwigarowe z napęclem 
ręcznym. Pods~awowe wie l kośc i cha ra kterystyczne 

70 65/ M-68023 ' Prasy korbowe ramowe jednopunktowe ogólnego przezna
('zenta , Wielkości podstawowe 

ustanowienia 
normy 

4 

31 grudnia 1964 r. 

11 grudnia 1964 r. 
n gr udnia 1964 r. 

Jl grudn ia 1964 r. 

'H grudnia 1964 r. 

31 grudnia 1964 r. 

31 grudnia 1964 r. 

'n grudnia 1964 r. 

'11 gr udn·ia 1964 r. 

II grudnia 1964 r. 

n grudnia 1964 r. 

31 grudnia 1964 r. 

2 mćlrca 1965 r. 

'~9 grudnia 1964 r . 

!9 grudnia 1904 r. 
'29 grudnia 1964 r. 

W lutego 1965 r. 
122 mare a t 965 r. 

lipca 1964 r. 
lipca t 964 r. 

'H gruduia 1.964 r. 

11 grudnia 1964 r. 
'lI grudnia 1964 r. 

'.t1 grudnia 1964 r. 

31 grudnia 1964 r. 

31 grudnia 1964 .r. 

2 marca 1965 r. 

2 marca 1965 r. 

2 marCa 1965 r. 

o ił t a ,-

. 1 

, 1 

p I') 'l. 1']:7 

od której norma 
obowiązuje 

5 

stycznia 1966 r. 

stycznia 1966 r. 
stycznia 1966 r. 

styczn ia 1966 r. 

stycznia 1966 r. 

stycznia 1966 r. ' 

stycznia 1966 r. 

stycznia 1966 r. 

stycznia 1966 r. 

stycznia 19(j6 r. 

stycznia 1966 r. 

stycznia 1966 r. 

lipca 1966 r . 

stycznia, 1967 r . 

stycznia Hl67 r; 
s tycznia 1967"r . 

lipca 1965 r. 
lipca 1%7 r. 

stycznia 1966 r. 
stycznia 1966, r. 
stycznia 1966 r. 

stycznia 1966 r. 
s tycznia 1966 r. 

stycznia 1966 r. 

s tycznia 1966 r. 

stycznia 1967 r. 

1 stycznia 1966 r . 

stycznia 1966 r. 

lipca 1966 r. 
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Lp. 
Numer 

, normy 

--
,1 2' -

71 165/M-84740 

Tytuł normy i zakres obowiązywania 

3 
'. 

Zawiesia widłowe do ·palet. Wytyc.zne konstrukcyjne 
. i hadania ; 

w zakresie projektowania i wykonawstwa: 

ustanowienia 
normy 

, 4 

2 marca 1965 r. 

f 
72 64/B-02415 Ciepłownictwo. Zabezpieczenie urządzeń ogrzewań wod- 31 grudnia 1964 r. 

ll;yCh systemu.zamkniętego 

w zakresie wykonawstwa i badań odbioiczych: • 
13 ,64/5-10050 ' Drogi 'samochodowe, Mosty stalowe. Wymagania i ba- 31 grudnia 1964 r. 

dania . 

W . zukresieklasyfikacji. i obrotu: 

74 64/H-15715 Surowce wtórneme.tali ' nieżelaznych. Złom poam::>rtyza- 31 grudnia 1964 r. 
cyjny .i QqpadV . metaliczne 

w zakl.esie klasy/ikac;i i ~.e[minologii: 

75 ',,6AID-Hl004Klejenie drewna. ł<:las,yfikacja j terIl1inolpgia , 31 grudnia .1964 r. 

w zakresie zasad .i : oznaqzeń 'k~asyfikacyjnych: 

76 ~fir41D-54016 , Prz.enośne .obrabiarki ,do {drewna. Podział ,isy:mhole. 
Dział :DB 

, 31~l'udnia1964 ;T. 

Po~ . 127 

D a t a 

I 
od której. norma . 

ob0wi ą2'.U j'f> 

I .=> 

stycznia 1966 r. 

1 stycznia 1966 r. 

styczni.a1966 r. 

1 lipca 1966 r. 

.1 'stycznia .1966 r. 

.1 lipca '1966 r. 

77 641D-55000 Narzędziadomuszy.no;wej obrobki drewna.. Po.dział 2pażdziernika 1964-'r. 1 stycznia 1967 r . 

78 65/A.86362 
79 ; 64/B~02851 ; 

. ! 

80 65/C-04406 

81 65/C-81503 
82 . 6MH-04~S ' 

_ 83 i 64/H-04313 , 

-- 84 , 6ll1H-0432S' 

85, 64!H-04354 

86 64/H-04358 

. 87 '. 64/H-04359 

. 88 64/M-55650 

89 65/M-68006' 

90 65/M-69721 

\ 

91 - 64/M-69751 , 

; . 

92 " 65/H-04028 
,93 ,65Ll;1.Q4720 ; 

. ,i ~ symbole. ' Dział DN . 

w .zakresie:·-metod ·badan: 

Cukier mlekowy. ,Metody bAdań 
Qcłnona 'przeciwpożarowa łł1 'budownictwie.' :Metoda .. ;ba

dania odporności . /ogniowej etementów konstrukcji 
budowlanyr.;h 

P!gmenty ,do wyróbówz ,polichlorku winylu. Metody 
badań ' 

.Wyroby . lakierowe. W,stępne próby techniczne 
MateriaŁy ogniotrwałe. ,Oznaczanie gęstości pozornej. 

, porowat~ści ' j ua,siąkłiwości .. 
Sprawdzanie ,ma,szyn wytrzymałościowych do statycz

nych próbtnetali . 
Badanie imet~li 'na zl;11~czenię. Pojęcia 'podstawowe ,i- ,ogól

ne wytyczne pr7.ygolowania próbek oraz przeprowa
dzeniapI:ób 

Sprawdzam.ie twardościomierzy do pomiarów twardości 
metali sposobem Brinełla 

Sprawd'lanie twardoś.ciomierzy do POmiarów twardości 
metali !iPO s o.b,e m Rockwella 

Sprawd'lanie twal'dościomierzł' do pomiarów twardości 
stall s.pos<.>bem Vlcker-sa 

Obrabiatki ·do metali . . Sprawdzanie dokładności. Wyma
gania , ogóJn~ 

Pomiłir ener,giipełnego .up.eTz·enia młota metodą spęcza
'nia ołowiu · 

Próba zghumi'8 o,bwodowych i1:urowych złą,.cz spawanych 
.lub zgrze~nych 'doczołowo 

Próba twar.dości złącz ·spaw;linych i zgrzewanych 

w ~akfe8ie badań rozjemczych: 

Analiza ,Chemiczna stali. ·Oznaczanie zawartości borU 
Anći1j,ziI, ,·ahęmiczn,ą .miedzi 

i 22 .marca 1965 :T. 

3:1grutlnia :1964 ..c. 

25 lutego 1965 r. 

25 lutego 1965 r. 
3,1' .grudnia 1964 r. 

3:1 'gnl,dnia 1964 'r. 

. 31 ;grudnia 1964 "C" 

31 grudnia 1964 r. 

31 grudnia 196,1 r. 

31 grudnia 1964 r. 

31 grudnia 19ę4 r. 

2 marca 1965 r. 

·2 marca 1965 r. 

29 grudnia 1964 r. 

8 marca 1965 r. 
• . 12 'mM~ 't965 'c. I 

1 stycznia 1966 r. 
1 stycżnia 1966 r . . 

1 stycznia 1966 r. 

1 stycznia 1966 r. 
-1 stycznia 1966 r. 

stycznla1966 r. 

;1 stycznia 1966 r. 

stycznia 1966 r. 

stycznia 1966 r. 

stycznia 1966 r. 

. t stycznia 1966 r~ 

stycznia 1966 r: 
stycznia ' 1966 r. 

stycznia 19&6 r. 

1 stycznia 1966 r. 
'1:styczl'lia 1'966 .. r . 
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§ 2 .. 1. Wprowadzone zostały zmiany . w · następujących Polskich Normach (PN); obowiązujące od dnia 1 lipca 19Q5 r :: 

Lp. 

2 

Numer 
normy 

2 

64/A-74131 

62/C-84133 

Tytuł n~)fmy 

3 

Makarony 

Środki ochrcmy roślin. Mszycol ,plynny 100/0 

3 
. .' " ., .... . ' ": .,, ' ," .,. 

60/C-89252 ') Tłoczywa t,erlpoutwardzaJne. Tłoczywo FKn-;-D 

4 . 60/~:ę·~,~?l· 

5 .. ,61 /Cc89.25}1, 

5 ęllC-89255 

7 63/C-89257 

8 64/C-941 20 

9 54/C-99059 

10 61 /D-94012 

II 631E-06250 

12 62/E-90061 
." 

;" -

13 58/H-74225 

14 . 'Gl/H-rój i3 

15 . '60/H- 89500 

16 60/H-9274 l 

.; .~ 

-:-:- Tłoczy"~q U...;.C · . . . -, . . 

":"T!oczyWQ M-:-C . 

-:- . Tłoczywo Fr-;-DSr 

-:- Tłoczywo. FA-:-M 

Opony do maszyn r~lniczych 

Siarczyn sodowy be zwodny do cck w lutog.ra~ 
fir:znych 

Tarcica okrętowa iglasta 

Przyrządy powszechnego użytk;u o ' napędzie 
·elektrycznym. Wymagania i badania.· tech
nicz.ne 

Prz,,"wody eleklroenprgetyczneizoiowane do 
, układania nasta je . .. Przewody .. do akulnu

ldlorów z . żyłami miedzianymi 
Rury stalowe. przewodowe gła~ki.e ze si wem 
. ośrednic;y . nominalnej od 400 qo 2200 mm 

'Że II w·o. stC;p~we chromowe . K~iisyf{ł\a'c ja . ' . 

Węgiiki spiekane. Gatunki 

Alum.inium. Blachy 

17 -60/H-92742 " } Stopy .aluminium. · Blachy 

18 , 58/H-92743 

19 l,' 59/H-92745 

20 159lH-92746 

21 160/H-928 16 ; 

I I 
22 i 58/M-82147 1 

. I 
23 58/M-82148J. 

24 . 58/M-82149 

25 

26 

27 

28 

58/M-82159 I 
58/M-82160 

55/N-94008 

54/N-94038 

-- Blachy platerowane 

Aluminium i stopy aluminium. Blachy dla lot
nictwa 

Stan aluminium. Blachy plateriowane dla lot
nictwa 

Mosiądz. Taśmy 

Nakrętki koronowe zgrubne 

NpkrętKi koronowe ' śr.ednio dokładne 

Nakrętki koronowe dokładne -

Nakrętki koronowe niskie średnio dokładne 

Nakrc:tki korońowe niskie dokładne 

Przybory kreślarskie. Krzywiki rysunkowe 
uniwersalne 

Pomoce szkolne. Trójkąty z m~s plastycznych 

Data rozporz.ąd zenia Przewodniczą
cego P<10stwlłwej Komisji Planowa
nid Cospodarczego w sprd wie za
t", ·ierdzenld normy lub dalii . usta-

nowienia normy 

4 

l lipca 1964 1;. (Monitor Polski 
Nt 69, poz. 323) 

28 maja 1962 r. (Monitor Polski 
Nr 55, poz, . 265) 

30 listopada 1900 r. (Monitor Pol-
ski z 1961 r.Nr 6. poz. 3"2) 

30 list.opada 1960 r. (Monitor iłol
' . skl z '19(}1r. 'Nr' 18, .poz: 90) 
9 czenJca 1951. r. (Mori:Hor Pol'

ski Nr 58: poz. 254) 
. 9 czerwca 1961 r. (Monitor Pol

ski Nr 58, poz. 254) 
29 czerwca 1963r. (Monitor Pol

ski Nr 74, poz. ' 370) 
lipca 1964 r . '(Monitor PolSki 

Nr 69, poz. 323) 
9 kwietnia 1954 r. (Dz. U. 

Nr 17, poz. 62) 
30 grudnia 1961 r. (Monitor Pol

ski z 1962 r~ Nr 32, poz. 153) 
.31 grudnia 1963 r. (Monitor Pol

ski z 1964 ' r. Nr 34, poz. 153 
i Nr 66, poz. 314) 

31 grudnia 1962 r. (Monitor Pol
ski ż 1963 r. Nr 29,p€lz. 1S1) 

;~ '.' ..~-

31 grudnia 19'58 r. {Monitor Pol
ski z 1959 r. Nr 18, poz. 8l} 

28 pażdziernika 1961 r. (Monitor 
Polski Nr 98, poi. 417)' 

23 .marca1960 r. (Monitor Pol
ski Nr 63, poz. 302) 

26 kwietnia 1960 r. (Monitor 
. Polski Nr 63, poz. 302) 

13 czerwca 1960 r. (Monitor Pol
ski Nr 72; poz. 334) 

29 września 1958 r. (Monitor . 
Polski Nr 91, ' poz. 506) 

21 marca 1959 r. (Monitor Pol
ski Nr 60, poz. 299) 

7 kwietnia 1959 r. (Monitor Pol
ski Nr 60, ' poz. 299) 

13 grudnia 1960 r. (Monitor Pol
ski z 196i r. Nr 18, poz. 90) 

13 grudnia 1958 r. (Monitor Pol
ski z 1959 r. Nr 18, poz. 81) 

13 grudnia 1958 r; (Monitor Pol
ski z 1959r. Nr 18, poz. 81) 

13 grudnia 1958. r. (Monitor Pol
ski z 1959 r. Nr 18, poz. 81) 

13 grudnia 1958 1'. ('Monitor Pol
ski z 1959 r. Nr 18,poz. 81) 

13 grudnia 1958 r. (Monitor Pol
ski z 1959 r . Nr 18. poz. 81) 

10 maja 1956 r. (Dz. U. Nr 15, 
poz. 85) 

29 grudnia 1954 r. (Dz. U. 
7. 19!iS r. Nr l , '007.. 4) 

Data ' 
ustanowienia zmian 

5 , 

5 kwietnip 1965r. 

11 marca 1965 r. 

5 k wietnia 1965 r. 

5 kw.ietnia 1965r. . 

5 kwietnia 1965 J. 

5 kwietnia 1965 r. 

5 kwietnia 1965 r. . . . .. 

23 marca 1965 r. 

24 lutego 1965 r. 

9 kwietnia 1!)fi5 r. 
, 

27 lutego 1965 r. 

8 lutego 1965 r. 

~~ 

31 ·ma'rc.a "1965 r. 

29 marca 1965 r. 

11 marca 1965 r: 
30 marca 1965 r. 

30 marca 1965 r. 

30 ma.rca 1965 r. 

30 marca 1965 r. 

30 marca 1965 r. 

30 marca 1965 r. 

11 marca 1965 r. 

11 marca 1965 r. 

11 marca 1965 r. 

11 marca 1965r. 

11 marc a 1965 r. 
, 

. 12 kwietnia 19~5 r. 

12 kwietnia 1965 r . . 
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" Lp. 
Numer 
normy 

- -
l . ' 2 

Tytuł normy 

3 

D.ata rozporządzenia Przewodniczą
c(>go Państwowej Komi~ji Planowa
nI a Gos~odarczego w sprawie za
twi.prdzenia normy lub data usta-

nowienia normy 

Data 
ustanowienia zmian 

4 5 -----
29 62/P-04601 

, 

Kontrola jakości surowców, półwyrobów i wy
robów włókienniczych . Wyzn'ac zanie wil
gotności 

26 stycznia 1962 r. (Monitor 2 kwietnia 1965 r. 
Polski Nr 32, poz. 153) 

30 64/P-81320 Przędza poliamidowa tkacka 28 sierpnia 1964 r. (Mońitor 2 kwietnia 1965 r. 
Polski Nr 77, poz. 363) 

31 f 63/R-36111 

32 ' 62/R-78556 

Ciągniki rolnicze. Kule przegubów zawiesze
nia tróJpui~towegO 

18 grudnia 1963 1'. {Monitor 3 marca 1965 r. 
Polski z 1964 r. Nr 16, poz. 77) 

' 31 grudnia 1962 r. (Monitor Pol
sk.i z 1963 r. Nr 21, poz. 11.5) 

12 czerwca 1956 r. (Dz. U.Nr 31, 
poz. 145) 

Dróbrzeżny żywy 3 kwietnia 1'965 r. 

33 

34 

55/S-61 062 

61 /S-76036 

Wyposażenie pojazdów mech<tnicwy.ch. Pom
py rę~zne do o9umienia i przewody 

Gniażda ,świec .zapłonowych. Główne wymiary 27 grudnia 1961 r. (Monitor Pol
ski z 1962 r. Nr 15, poz. fi5) 

9 kwietnia 

9 kwietnia 

1965 r. 

1965 r, 

-' 
35 

36 

61 /S-76055 

63/S-76065 

Łącze instalacji elektrycznych ciągnika i przy
czepy'. Główne wymiary i znakowan ie 

Przy rządy wskaźnikowe okrągłe pojazdów me
r:hanicznvch . Sredni ce 

4 lipca 1961 r. (Monitor Polski 
Nr 67, poz. 292) 

29 czerwca 1963 r. (Monitor 
Polski Nr 64, poz. 322) 

4 marca 1965 r. 

9 kwietnia ' 1965 r. 

2. Datę, od której ma obowiązywać norma PN-64/ Rc75763 
"Warzywa świeże. Groch zielony", ,okre~ loną w § 1 lp. 86 
'obwieszcz.enia Polskiego Komite tu Normalizacyjnego z dnia 
23 gnldnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 3, poz. 12), 
zmienia się na datę 1 cżerwca 1%5 r. 

§ 3. 1. Norma wymieniona w§ 1 lp. B zastępuje normę 
PN-57!H-74251 "Rury na przewody do pras .i urządzeń hy
dcaulicznych. Wymiary", us~anowioDą jako obowiązującą 

przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia S marca 1957 f. 

(Monitor Polski Nr 26, poz. 181). 

2. Norma' wymieniona w § 1 lp. 9 , zastępuje normę 

PN-54 /H-83J51 "Odlewy ze staliwa węglowego. Klasyfikacja 
i warunki techniczne", zatwierdzoną jako obowiązującą roz
porządzeniem Przewodniqącego Państwowej Komisji Plano
wani.a Gospodarc.zegCl z dnia 20 grudnia 1954 r. w sprawie 
zatwierdzenia norm p'aństwowych ustalonych przez Polski 
Komitet Nonnalizacyjny, dotyczących odlewów z żeliwa sza
rego (Dz. U. z 1955 r. Nr 3, poz. 19). 

3. Norma wymieniona w § 1 lp. 16 zastępuje następu

jące normy: 

l) PN/H-94300 ,,') Odkuwki stalowe matrycowane. Projekto-
wanie odkuwek", 

2) PN/H-94301 " - Dopuszczalne odchyłki wymiarowe", 

3) , PN /J-I-94302" - Dopuszczalr.e skrzywieniu'o., 

4) PN/H-94303" - Dokładn:)ść gratowani'l i dopuszczalne 
przesadzenia odkuwek" 

- ustanowione jako zalecan e przez Polski Komite t Nor
mali1acyjny dnia 10 i 11 l1Iarca 1958 r. (Monitor Polski 
Nr 39, poz. 228). 

4. Norma w ymieniona w § 1 lp. 18 zastępuje normę 

PN-54/H-97006 "Powłoki ' ochronne metalowe na wyrobach 
stalowych. Powłoki niklowe i wie lowarstwowe ' (mied ź, n iki e l, 
chrom) " ,' zalwifml,zoną jako obowi iV.ującą rozporządzenie tn 
Przewodnicząceg o P'ari sŁwowej Komisji ' Planowania Gospo
darczego z dnia 9 kwietnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia 
norm p Cl ń stwowych ustalon'ych pf7ez Polski K ornite t N orma
li zacyjn y , dotyczących hutnictwa (Dz. U. Nr 17, poz. 63). 

5. Norma w ymieniona w § 1 lp. 21 zastępuje normę 

PN-59/M-51051 "Ga ~nica pianowa", ustanowioną jako obo
wiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 gru
dnia i'J5'J r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 32, poz. 161). 

6. Normy wymienione w § 1 lp. 33, 90 i 91 zastępują 

następujące normy : 

1) PN-,58/E-77004 "Elektrycwe , ogrzewacze wnptrzowe", 

2) PN-58/M-69721 ',,'l Spawanie . Próba zginania rurowego ' 
złącza doczołowego". 

3) PN-5il I M-v9751.. -'- Próba twardości złącza spawanego" 
--

- us tanowIOne jako obowiązujące prze z Polski Komitet 
Normalizacy jny dn ia 9 i 12 czerwca 195B r. (Monitor 
Polski Nr 07, poz. 395). 

7. Norma wymien io na w § lp. 34 zastęj.lltje :1Oflnę 

PN-59/E-77007 "Elektryc7.:le narZ p,d 7.!ii gpe jne oporowe. Lu
townice", ustanow ioną jako obowiązującą przez Polski Ko
mitet Normalizacyjny dnia 26 s ierpnia 1959 r. (Monitor Pol
ski Nr 84, poz. H9). 

8. Norma w y mieniona w § 1 lp. 45 zastępuje normę 

PN-61 /T-9001] "Telekomunikacyjne przewody z izolacją pol
winitową ty pu TDY", ustanowioną jako obowiązującą przez 
Polski Komitet Normalizacyjny dnia 4 lipca 1961 r. (Monitor 
Polski Nr 67, poz. 292). 

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

PN-57/M-68011 "Maszyny do obróbki plastycznej metali.. Mło
ty do kucia 'swobodnego parowo-powietrzne obustronnego 
działania dwustojakowe. Podstawow e wie lk :)ści", ustanowio
ną jako zalecaną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 
,2 lipca 1957 r. (Monitor Polski Nr 74, poz. 454). 

to. Norma wymienio na w § 1 lp. 58 z astępuje normę 

PN-611R-65648 "Materiał sie wny . Sad 7.eniaki zie mniaka", usta
nowioną jak,o obowiązujacą ' przez Pol ski Komite t N ormali

- żacyj ny dnia 9 g r udnia 1961 r. (Monitor Polski 'z 1962 r. 
Nr 15, poz. 65). 

11. Norma wy mie niona w § 1 lp. 59 za stępuje normę 

PN-59/ R-65652 "Mate riał s ie wny . N nsiolld buraka c ukrowego. 
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Diploidalne", ustanowioną jako obowiązUjącą przez Polski 
Komitet Normalizacyjny dnia 30 grudnia 1959 r. (Monitor 
Polski z 1960 r. Nr 27, poz. 130). 

12. Norma wymieniono w § 1 lp. 62 zastępuj~ normę 
PN/B-02010 "Obciążenia w obliczeniach statycznych. Ob
ciążenie .śniegiem", ustanowi oną jako obowiązującą przez 
Polski Komitet Normalizacy jny d!1ia 6 lipca 1957 r. (Monitor 
Polski Nr 82, poz. 495) .. 

13. Norma wymieniona w § 1 lp .. 63 zastępuje normę 
PN-54/ B-02011 "Obciążenia w oblic.zeniach statycznych. Ob
c iążenie wiatrem" , zatwierdzoną jako obowiązując ą rozpo
rządze niem Przewodniczące 90 Pa!'1stwowej Komisji Planowa
nia Gos podarczego z dnia 25 marca EJ55 r. w sprawie za
:wierdzenia norm pa !1 5twowych ustalonych [Jrzez Polski Ko
mitet I\'ormalizacyjny, dotyczących b ado ".'!1i<::twa (Dz. U. 
Nr 17, poz. 93). 

14. Norma wymienion a w § IIp, 64 zastępuje normę 

PN-56/B-03004 "Kominy murowane i żelbetowe . Obliczenia 
statyczne i projektowanie", zatwierdzoną jako zalecaną roz
porządzeniem Przewodniczącego Pallstwowej Komisji Plano
wan ia Gospodarczeg o z dnia 19 grudnia 1956 r. w sprawie 
zatwierdzenia norm pa!"stwowych (Dz. U. Nr 61 , poz. 296). 

15. Norma wymieniona w § 1 lp. 65 zastępuje normę, 

PN-53/B-03150 "KoDstnlkcje drewniane. Obl iczenia statyczne 
i lJro jek towanie", zatwierdzoną jako zalecaną rozporządze

niem Przewodniczącego Pdllstwowej Komisji Planowania Go
spodarcze~Jo z dnia 20 grudnia 1954 r. w sprawIe zatwierdze
n ia norm. państwowych usta lonych przez Polski Komite t Nor
ma lizacyjny; dotyclCjcych buclownictwCl (Dz. U. z 1955 r. 
Nr 2, poz. 12). 

16. Norma wy mieniona w § 1 lp. 66 zastępuje następu
jące normY' 

l) PN-57/B-03404 "Współczynniki przenikania ciepła k. Da
ne clo obliczeń. kdla przegród budowla
nych", 

2) PN-57/B-Q2405 "Współczynniki przenikania ciepła k dla 
przegród bud owlanych. \Vartości liczbo
we" 

ustanowione jako za lecane przez Polski Komitet Nor
malizacy jny dnia 16 października i 31 grudnia 1957 r. 
(Monitor Polski z 1958 r. Nr 13, poz. 83) , 

17. Norma wymieniona w § 1 lp. 74 zastępuje normę 

PN-56/H-15715 "ZJom m eta li nieżelaznych. Odpady produk
cyjne i złom powrotny", zalwierdzoną jako obowiązującą roz" 
porządze ni em Przewodniczącego Państwowej Komisji Plano
wama Gospodarczego z dnia 24 lis topada 1956 r. w sprawie 
zatwierdzenia norm pallstwowych (D z. U. Nr 57, poz. 263). 

l it Norma wymieniona w § 1 lp. 80 zastępuje normę 

PN-60/C-04406 "Pigmenty do wyrobów z polichlorku winylu. 
Metody badań", ustanowioną jako obowiązującq przez Polski 
Komitet Normalizacyjny dnia 8 kwietnia 1960 r. (Monitor 
Polski Nr 49, poz. 235) . 

19. Norma wymieniona w § l lp . 81 zastępuje normę 

PN-53/C-31503 "Wyroby lakierowe. Wstępne próby technicz
no-malarskie", zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządze

Diein Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Go
spodarczeqo z dniil 10 maja 1.956 r. w sprawie zatwierdzenia 
norm państwowych (Dz. U. Nr 15, poz. 85) . 

20. Norma wymieniona w § 1 lp. 82 zastępuje normę 

PN /H-04185 "Materiały ogniotrwałe. Oznaczanie ciężaru obję
tościowego , porowatości i nasiąkliwości", zatwierdzoną jako 
zalecaną rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Ko-

misJI Planowania Gospodarczego z dnia 19 czerwca 1954 r. 
w sprawie zatwierdzenia !lOfJl1 f.laństwowych ustalony ch przez 
Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących materiałów 

ogniotrwałych (Dz. U. Nr 30, poz. 119). 

21. Norma wymieniona w § 1 lp. 88 zastępuj e normę 

PN/ M·55650 "Obrabiarki do metali. Sprawdzanie dokladności. 
Uwagi ogólne", uznaną za obowiązującą rozporządzeniem 

Przewodniczącego PallstwO,\'ej Komisji Planowania Gospo
dilrcze ~lo z dnia 26 lutego 1951 r. w sprawie uznania norm 
ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny za obowią
zujące (Dz. U. Nr 13, poz. 105). 

22. Norma wym ieniona w § 1 lp. 93 zastępuj e normę 

PN-53/H-04720 "Analiza chemiczna miedzi", zatwierdzoną ja
ko obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego ' Pań~ 
stwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 15 czerw
ca 1954 r. w sprawie zalwierdzer.ia norm pal')stwowych usta
lonych przez Polski Komitet Normalizacyj!!y, dot.yczących 

hutnictwa (Dz. U. Nr 30, poz. 118). 

§ 4. 1. Z dniem 1 maja 1965 r. traci m.oc norma 
PN-57/S-46090 "R owery. Pedaly- zespoly. W ymiary", ustano
wiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyj
ny dnia 2 marca 1957 r. (Monilor Polski Nr 26, poz. 181) . 

2. Z dniem 1 czerwca 1965 r. traci moc norma 
PN-57 /S- 46031 "Rowery . Ki erownice-7espoly. vV ymiary", usta
nowiona jako obowiązująca pEez 'Polski Komitet No rmali
zacy jny dnia 24 pażdziernika 1957 r. (Monitor Polski Nr 97, 
poz. 569). 

3. Z dniem 1 styczn ia 1966 r. tracą moc następujące 
normy : 

1) PN-56/H-77050 "Żeliwne odlewy handlowe , Armatura pie-
cowo-kuchenna. Warunki techniczne" 

- zatwierd zona jako obowiązująca rozporządzeniem 

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

2) PNiH-77054 "Osprzęt piecowy i kuche nny. Ruszty pieco-
wo-kuchenne" 

---' zatwierdzona jako obowiązująca rozporządzeniem 

Przewodniczącego Państwowej Komisji Plilncwania Go
spodarczego z dnia 27 iipca 1955 r. w sprawie zatwier
dzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Ko
mitet Normalizacyjny, dotyczących mechaniki (Dz. U. 
Nr 33, poz. 204), 

3) PN-53/M-40129 ,,') Drzwiczki wycierowe prostokątne. Ze-
spól", 

4) PN-53/M-40130" - Rama", 
5) PN-53/M-40131" - Pokrywa", 
6) PN-53/M-40132 ,,') Drzwiczki wycierowe. Wąs", 
7) PN-53/M-40133" - Gałka", 

8) PN-53/M-40134" - J ęzyczek", 
9) PN-53/M-40136 ,:) Drzwiczki wycierowe kwadratowe. Ra-

ma", 

10) PN-53/M-40137" - Pokrywa" 
- zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem 
Przewodniczącegu Państwowej Komisji Planowania Go
spodarczego z dnia 15 lipca 1954 r. w sprawie zatwier
d zenia ' norm państwowych ustalonych przez Polski Ko
mitet Normalizacyjny, dotyczących mechaniki (Dz. U. 
Nr 40, poz. 176). 

Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego: J. WodzickI 

°l Pełny tytuł normy; kreska przed tytułem tej sarr.ej serii norm :wstępuje pierwszą część pełnego tytułu. 
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