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ZARZĄDZENIE PREZESA URZ:ĘDU PATENTOWEGO POLSKIEJ RZECZYPOSP LITEJ LUDOWEJ 

z dnia 3 czerwca 1965 r. 

'w ~rawie - pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek albo rejestracji wzoru uż tkowego, wzoru zdobniczego 
lub znaku towarowego w razie wystawienia wynalazku lub wZOru na XXXIV Międzynar owych Targach Poznańskich 

w roku 1965 albo zamieszczenia 'znaku towarowego na towa rze wystawionym na tyc targa,ch w roku 1965. 

Na podstawie art. '27 i 82 ustawy z dnia 31 maja 1962 r. 
Pw wo wynalazcze (Dz. U. Nr 33, poz. 156). art. 18 mta

wy z dnia 2R marca , 1963 r: o znakach towarowych (Dz. U. 
Nr 14, poz 73), § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
29 stycznia 1963 r. w sprawie ochrcmy wzorów zdo'bni(:zych 
(Dz. U. Nr 8, poz. '45) oraz -§ 2 rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z 'dnia 22 ' maja 1963 r. w sprawie pierwszeilstwa 
do uzyskania ,patentu na wynalazek albo rejestracji wzoru 
użytkowego, wzoru zdobniczego lub znaku towarowego w 
pEY'pi:ldkach wy5taw~nia' wynalazku· i , wzoru na · wystawie 
publ'iczner w Polsce lub za granicą albo zamieszczenia znaku 
towaroweuo ,na towarze wystawionym na takiej wystawie 
(Dz. U. Nr 23, poz. ' ł33), zwanego daleJ "rozporządzeniem", 
7.arządza się, - c'o następuje : 

gach Poznańskich, odbywają ych się w okresie od dnia 
'13 cze rwca , 1965 r. do dnia 21 czer". vca 1965 r. w m. Pozna
niu w Pols'~e, daje prawo do zyskania w Urzę~zie Patento
wym Polskie j Rzeczypospolit } Ludowej pater.tu na wyna
lazek, reje:>trar:ji wzoru użytknvego lub zdobniczego z pierw
szeństwem według daty ich vystawienia na wspom!l.ianych 
targach w wymienionym wyż ' j okresie czasu albo do uzy
skania rejestracji znaku towa oweg'J z pierWSi.e ll.stwem we
dług daty wys\awi~Dia na tyc~że targach i w tymże okresie 

'czasu towarów, na ' których' zpstał umieszczony znak towa
rowy. 

§ 2. Przyznanie pierwszeń stwa w wypadkach, o których 
mowa w § 1, następuje z za<howaniem warunków określo
nych w rozporządzeniu. 

- ~ l. WystawienIe wynałazku, wzaru użytkO'wegO' lub 
wzoru zdobniczego ' albo zamieszczenie ,znaku towarowego na 
towarze '. \'ly stawionym na XXXIV Międzynarodowych Tar-

§ 3. Zarządzenie wchodz· w życie , z dniem , ogłosze nia. 

Prezes Urz<;du Patentowego: 1. Czerwiński 
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OBWIESZCZENIE POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNE< O 

z dnia 31 maja 1965 r. 

w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm. 

Na poostawie ' art. 9 ust. .( ustawy z dnia 27 listopada 
1961 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 29a} Polski Komitet 
Normalizacyjny podaje do wiadomości, co naslępuje: 

my 
§ L 
(PN): 

Ustanowione zosta y następujilce Polskie Nor-

I) a t a -

Lp. Numer I Tytuł normy i zakres obowiązywania ustanowie ia od której 'norma normy 
norlny obowią:~, uje 

-----I---~--- -----------------------~-----------------------ł-----------+_---- ·--------~~-----
'2 3 4 I S 

1 
\- 2 
! 3 

i 4 

t' 5 
6 
7 

8 
9 

10 

11 

12 
13 
14 

1'5 
16 

,..-n-
17 

j5/C-B15S3 
~j5/C-84030 

35/C-84040 
55/C-8921O 

:JS/C-94122 
35/C-Y6170 
i5/D-5511O 

35/D-55640 
55/D-55650 

55/G-56265 

541H-12202 

65/H-75003 
35/H-75010 
S5/H-83100 
ElI-i-SJl16 

6!j/~-83ti7 ł 

16~H-83118 \ 

... 
w zakresie produkcji: 

Emalie nitrocelulozowe ogólnego stosowania 
Siarka 
Vłoda amoniakalna techniczna z amoniaku syntetycznego 
'Wyroby z twardego polichlorku winylu. Płyty izolacyjne 

z folii karbowanej 
Wyroby gumowe. Dt:tld do opon skuterowych 
Przetwory naftowe. Asfalty drogowe 

') Narzędzia do maszynowej obróbki drewna. Frezy trzpie
niowe walcowe mocowane nieśrodkowo 
-- Wiertła środkowce walcowe 
- Wiertła cylindryczne całkowite ze śrubowymi kra-

wędziami bocznymi 
vViertark>i górnicze udarowe. Chwyty wierteł i gniazda. 

Wymiary 
Materiały ogniotrwałe . Kliny glinokrzemianowe dla pie-

ców obrotowych. Wymiary 
Zmywaki kuchenne żeliwne emaliowane 
Zlewozmywaki żeliwne emaliowane 
Odlewy z żeliwa szarego.. Wymagania i badania techniczne 

O .dlewy ...,;~~i~~~~z..kokE:-ę!l!Owego kwasO'odpornego. 
;o'" ~agania i badania t echniczne " ' 
Odlewy z żeliwa nic;kocllrOnlowego Q podwyższonej od

porności na korozję. Wymagania i badania techniczne 
Odlewy maszynowe z żeliwa niskochromowego. vVyma

oClnia l bilda,nia te'chnk7ne 

22 marca 196' r. 
51 marca 196' r. 
31 marca 196' r. 
26 marca 196' r. 

31 marca 196'i r. 
26 marca 196,c; r. 
31 marca 1965 r. 

31 marca 1965 r. 
31 marca 1965r. 

31 marca 1965 r. 

31 grudnia 19E 4 r. 

31 marca 1965 r. 
31 marca 1965 r. 
31 marca 1965 r. 
31 marca 1965 r. 

31 marca :! 1965 r. ~ 

31 marca 1965 r. 

I stycznia 1966 r. 
I stycznia 1966 r. , 
1 stycznia 1966 r. 
1 stycznia 1966 r. 

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

1 sty cznia 1966 r. 
1 stycznia 1966 r. 

1 stycznia 1966 r. 

1 stycznia 1966 r. 

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

1 stycznia 1966 r. 

1 stycznia 1966 r. 
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Lp. 
Numer 
normy 

2 

-18 54/H-92122. 
19 65/1-I-93848 
20 \:i5/K-80014 
21 65/K-80015 
22 05/M -IM605 

23 55/M- L80O'ł 

24 • G5/M-47<022 

25 65/M-5!504 
26 65/M-53157 

27 65/M-53247 
28 , i~5/M-5J325 
29 65/M-5386! 

30 65/M-57550 

31 65/M-59720 

32 65/M-59721 

33 \J5/M-60i96 

34 15/M-60198 
35 i5/M -63812 

36 iS/M-6499Q 
37 ~i5/M-6499::1 

38 &'iiM-64998 
39 . 6S/M -64999 

40 . 65/M-65OGG 

41 6.5/M-650G5 
42 65/M-65009 

43 35iM-65016 
44 . Y5/M-6.5021 

Ty tul normy i zakres obo'Yviilzywania 

Stal walcowana. B~.acha ocynowana (biała) 

Mosią,l z . wysokoniklowy (nowe srebro). Drut 
'j NilWiclZchl1ia kG.lejowa. Nakr-ę-lki. s.ześciok·ątne 

- Nakrętki sześciokćl lne kclnierzowe 
Chłodnic two. !Próhy 57,czelnoŚ'Ci lJ4n:.ądwń chłodniczych 

o na peJn ieni u cz ynnikiem pow ·~· że .i 5 kC]" 
vVqq li ki .spi-ekane . Płyil.k:.i do skrobaków śl.u~,us;ldch 

płaskich 

Kafary do form owania pali w gruncie. Młoty wolaospa-
dowe \valc'Gw-e .. 

Spnę l pożarniczy. Bosaki 
') Warsztatowe środki miernicze. Suwlll.iarka clwllstronnl 

z głębokościomierzem z wewnę·tfl.:Iilym:l sl.o:ętkami KT-ii 
wędziowymi, z zaciskiem i z nOfi!iaJlS 'U~m 0,05 mm 
- Mikrometry wewnętrzne SlCzęk.ow·e jednostronne 
- Wałeczki miernicze w OjHdWk.a'ch 

Termometry elektryczne. Korpusy z pokrywami ze sto
pów aiuminiowych do czujników . ~nl.em'lsh.wyd:1, WV
magania 't echniczne' 

Narzęd zia clo . skrawania metali. Frezy modułowe 'krąż

k owe 
Pogłębiacze czołowe do otworów na łby wkrętów lub 

śrub z gwintem metrycznym z prowadZClliell1l w otw'o
rze przejściowym 

P~głębiacz-e cZOlłowe dCJ o:tw-Grów na "łby wkręlów tub 
śrub z gwintem metrycznym z pno wa.dzeni.em w ,otwo
rze pod gwint 

'} Przyrządy i uchwyty. OJ1rawki im,ii1kowe s{JJ";ężynujące 

clo obcinaków 
- OprawkI imakowe d,o obcinaków 

Skr()baki ślusarskie płaskie z wymienną ' płytką 'l. w-ę-

glików spiekanych 
Kluc ze nasad.owe a~n.o.5tmnne ,cz~N<}[(j)kątt:le 
Klucze nasadowe dwustronne sześciokątne 

Klucze na'SaclQWe jedl:nGstr-onne sześciokątne 

Kłucze nd!>a-rlowe jeclnostron'll,e cl:wa-I"oką.t-ne z ręko je
ścią prostą 

Klucze IIl.ii1Wido'we jednostronne sre śdQ:k.ątne z ręko je
SClą prostą 

Klucze nasad,owe trójkątne 
Klucze clo nak :' ętek i śrub. W ymagania i badania tech

lIIiczne 
Klucze do nakrętek okrągłych olworowych 
Klucze jedil'lClst rClTIIlI·e do lIl.ak·H)-tek Qkrą~~ych r'0wko-

wych 
45 3:.'i/M-65041 . Klucze trzpieniowe Cl:wQnkątne 
46 ó5/M-65046 Klune trzpieniowe fajk owe sze~c iokątne 

47 65/M-g5..065 . Ręk,ojeści dCl kłoczy nas.adlowy,ch i -tnIJ,ieniowych 
48 65/M-65075 Klucze do nakrętek czołowych, OlW(H0wych 
49 65/M~66U6G . ') Tłoczniki. O~r.awy s!u/>o\'\ie ieliwn-e. \Vymagani-a i -ba

dania techniczne 
50 65/M-66061: 

51 65/M-661 21 , 
52 6:5/M-56115 
53 65/M-66131 
54 : fi5/M-66250 

55 65/M-66253 

56 65/M-74145 

- Opraw'V słupowe stalowe. Wymagania i badania 
techniczne 

- Słupy prow.:iIdzące do dużych opraw 
- Pierścienie rńo'C'u}ą.ce do dużych opraw 
- Tuleje .pl·owadl,ące clo cluż ych opraw 
- 'Skrzynki wykrojników dUlż,e w uk'la·clJ7.,je '130131 zecz-

nym 'l podstawą. Półfabrykaty 
- Skrzynki wy krojników · cl ·uźe w uk~a:azie wzdłuż

nym z pod:;ta 'Ną . P6łfabrykaty 
') Armatura pn:'emysłowa. Zawory zaporowe ' proste ko'!

n ierzowe 7.eliwne na ciśnien ie nomina lne 16 kG/cmt 

Poz. 113 

o a t a 
----------------

ustanowienia 
normy 

4 

31 .grudnia 1~64 r. 
31 milrCil 1965 r. 
31 mar.c.a1965 r. 
31 rrulrCiil 1965 r. 
31 marca 1!i65 L 

31 marca 1965 r. 

25 Ina·rca 1965 r. 

31 ll1drca 1"965 r. 
31 marca ' 1%5 r. 

3lmarca 1965 r. 
31 marCił 1965 r. 
31 m .. rca 19.1iS r. 

31 'marca 1965 r. ,. 

30 marca ·1905 r. 

· 30 marca t~65 r. 

31 marca 1~65 'T. 

3! marca 1965 ' r. 
11 m-it'Ka 1965 r. 

3 1 mar.CGł 1965 r. 
31 marca q%5 r. 
:U 'Ii!il,uca 1'%5 T. 

"31 H1iUCa 1%5 oL 

:H m.Gl ;rca 1'965 T. 

':H Rluca 1 !MiS r. 
31 marca 1'955 r. 

31 marca 1965 r. 
'ja muca 1%5 1'. 

:U mUca 1%5 r. 
31 Inalfca 19"65 r. 
']1 mMca 19.65 r. 
J1 marC<l 1965 r. 
31 mar,ca ł ~65 .[, 

31 mar·ca . 1~A~5 r. 

3 a lllU c a 1 9,65 r. 
31 mar·cćl 1@65 ' r. 
3 1 marc.a 1~65 To 

31 marca 1"~65 1". 

31 marccll 1'165 ,f. 

31 marca 1%5 r. 

od ktÓfPj norma 
obowiązuje 

5 

l. stycw.ia 1966 r. 
1 stycznia 1966 T. 

1 lipca 1%6 r. 
l lipca 1966 r. 
l stycznia 1966 r. 

1 stycznia 1966 r. 

1 s tycznia 196.6 r. 

1 stycznia ' 1966 r. 
1 styn:n:ia 1'966 L 

1 styczn.ial966 r. 
l styCZfJM l '!ł{otJ r. 
l stycznia 1968 r. 

l stycznia 1966 L 

1 stycznia 1966 r. 

1 slyCl.'11ia Hł66 r. 

l styczn~a 1966 r. 

1 !it Y cznia 1966 r. 
l stycznia ' 1966 L 

1 lipca 1966 r. 
l lil)Ca 1966 .. 
l lip.ca 1!j6fj L 

a HpCii 1900 L 

'1 lipca 1966 L 

lii pca ]J}.Glii r. 
l lipca 1966 r. 

1 lipca 1966 r. 
, 1 .lipca 1%6 r. 

l li pca 1'006 L 

1 lipca 1966 r. 
1 li }Jea 1'96:6 'f. 

1 lipca 1966 r. 
1 stycwiii! l%fiir. 

. 1 st yczni.a 1 ~ .r. 

1 s t y C.ZD iił l.~\ifi) r, 
1 slyc.rnjół 1 S)66 ·r. 
1 s t yc:znia ł 966 ;f . 

1 stycznia 1'~66 :r. 

1 stycznia 1966 T. 

l 1 stycwia 1~67 r. 

I 
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Lp. 

2 

57 65/M-74146 

58 65/M-74148 

. 59 65/M-74149 

60 65/M-77570 

61 65/M-S0070 
62 65/N -53012 

63 64/P-50402 
64 . 65/S-36039 
65 65/T-82301 

Ty tu.! normy i zakres obowiązywania 

- Zawory zaporowe kątowe kołnierzowe żeliwne na 
ci śnienie nominalne 16 kG/cm2 

- Zawory zw rotne proste kołnierzowe żeliwne na 
ciśnie nie nominalne 16 kG/c m2 

- Za wory zwrotne kątowe kołnierzowe że liwne na 
ciśn ie nie nominalne 16 kG/c m2 

Sprzęt gospodarstwa domowego. Zlewozmywak 'l. bla
chy stalowej emaliowany 

Druty stalowe na i gły ręczne 

!\'likroskopy. Okulary mikroskopowe. Podział, powięk-

szenia, główne wymiary 
Papier gazetowy 
Silniki pojazdów sarnochodowych. Sworznie tłokowe -
Ap C'.raty tel efoniczne MB. \VyJl1agania i badania tech-

niczne 
66 65/W-77501 Okrętowe telegrafy maszynowe. Tarcze płaskie. Wiel-

ko~ci, napisy i barwy 
67 65/W-89308 Osprzęt urządzeń ładunkowych. Zaczepy masztowe to-

68 65/A-78505 
69 65/A-86906 
70 64/E-06200 

71 64/E-77018 

72 

73 
74 

75 

76 

77 

78 

79 

64/B-OI041 

64/B-OI043 
64/B-02009, 

64/B-03220 

65/M-34136 

65/M-46657 

35/M-46658 

35/M-46660 

80 65/M-55905 

81 , 65/M-55910 

82 65/M-55915 
83 65/M-55916 
84 65/M-55920 
B5 65/M-55923 
86 65/R-36120 
87 65/W -89005 

88 65/B-I0200 

89 65/S-960n 

penantowe 

w zakresie produkcji j obrotu: 

Produ kty grzyb owe. Grzyby sterylizo~vane 

Tluszcze ro ślinne jadalne. Surowe oleje rCl ś linne 

Elektryczne przyrządy i narzędzia grze jne powszech-
nego użytku. Ogólne wymagania i badania tech
nic zne 

Elektryczne przyrządy grzejne oporowe. Parniki elek
tryczne. Wymagania i badania techniczne 

w zakresie projektowania: 

'j Rys:mek konstrukcyjny budowl any. Konstrukcje be tono-
'. we i żelbetowe 

,- Konstrukcje sta lowe 
Obc iąże nia w obliczeniach statycznych. Obciążenia sta-

łe i zmienne ,-
Konstrukcje aluminiowe. Oblicze!1ia statyczne i pro

jektowanie 
Kotły parowe. Podstawowe parametry kotłów le żąc ych 

z plomie!1ica l)li 
Przenośniki wałkowe nie napędzane. Walki. Główne wy

miary 
Przenośniki wałkowe nie napędzune. Trasy przenośni

ków. Główne wymiary 
Prz eno śniki członowe płytowe i korytowe ciężkie. Pa

ram etry podstawowe 
'j Obrabiarki zes 'Jołowe. Wymiary przyłączeniowe podstaw 

, jednostek obróbkowych z podstawami s tołów 
- Ko,ńcówki wrzecion wiertarskich i gwinciarskich 

Główne wymiary 
- Wvsoko~, za ładowcza 

- Wysokość p~:wierzchni r oboczej st G łu 

- Zespoły na 'Jędowe i posuwowe. Wielk.p ści 

- Stoły . Wielkości 

Ciągniki rolnicze. Rozstawy kół 
Główne wymiary połączeń przegubowo-sworzni-owych 

w zakresie wykonawstwa robót i badań odbiorczych: 

Piece i trzony kuchenne stałe. vVymagania i badania 
techniczne przy odbiorze 

Droqi samochodoVif'. Nawierzchnip. z betonu asfilltowcqo 

ustanowieI ia 
normy 

31 marca 1965 r, 

31 marca 1955 r. 

31 marca 1965 r. 

31 marca 1965 r. 

31 marca 1965 r. 
31 marca 1965 L 

31 grudnia 196 r. 
31 marca 1965 r. 
30 marca 1965 L 

22 marca 1965 r, 

22 marca 1965 r. 

31 marca 1965 
31 marca 1965 
31 grudnia 196L L 

17 grudnia 196' r. 

1 lipca 1964 r. 

1 lipca 1964 r. 
31 grudnia 1964 r. 

31 grudnia 1964 r. 

31 marca .1965 

31 marca 1965 

31 marca 1965 

31 marca 1965 

31 marca 1965 

31 marca 1965 r 

31 marca 1965 r 
31 marca 1965 r 
31 marca 1965 r 
31 ma'rca 1955 r 
25 marca 1965 r 
22 marca 1965 r 

31 marca 1965 r 

31 marca 1965 r 

DaliJ 

1 stycznia 1967 r. • 

1 stycznia 1967 r. 

1 s tycznia 1967 r. 

1 stycznia 1966 r. 

1 stycżnia 1966 t'. 
1 stycznia 1966 r. 

1 lipca 1966 r. 
1 stycznia 1966 L 
1 stycznia 1966 L 

1 stycznia 1966 r. 

1 stycznia 1966 r. 

1 lipca 1965 ' L 
l stycznia 1966 r. 
1 stycznia 1966 r. 

1 stycznia 1966 r. 

1 stycznia 1966 r. 

1 stycznia 1966 r. 
1 stycznia 1966 r. 

1 sl ycznia 1967 r. 

1 stycznia 1966 r. 

1 kwietnia 1966 r. 

1 stycznia 1 %6 r. 

1 stycznia 1966 r. 

1 li pca 196'6 r. 

1 stycznia 1966 r. 

1 stycznia 1966 r. 
1 stycznia 1966 r. 
1 slyc znia 1966 r. 
1 stycznia 1966 r. 
1 stycznia 1966 r. 
1 styc znia 1966 r. ---.. 

1 stycznia 1966 r. 

1 stycznia 1966 .L 
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Lp. 
Numer ' 
normy 

90 ,(j5/R-22010 

91 65/R-22011 

Tytuł normy :zakres obowiązywania 

3 

w zakresie klasyJikacji: 

Proel uktv uzvskane z surowców ubocznych pochodzenia 
zwierzęcego. Kla3yfikacja 

w zakresie nazw i okreśJeI'l: 

Produkty uzy skane ? surowców ubocznych pochodzenia 
zwierzęcego. Nazwy i okre ś lenia 

w zakresie przygotowania materiałów wydąwniezych 

do druku: 

92 65/P-55026 ' ) Materiały wydawnicze. Szkice wydawnicze 
93 65/P-55028 - Album odbitek kliszowych 

94 
95 

96 

97 

98 

99 
100 

65/A-8604-j 
65/B-04103 

65/C-04061 

65/C-04290 

65/C-04291 

35/C-81506 
j5/C~97077 

w zakresie metód badmi: 

Mleko i przetwory mleczarskie. Pobieranie próbek 
- Bade.nie materiałów kamiennych. Oznaczanie mrozood

por:1o ści metodą krystalizacji 
Przetwory naftowe. Ozna czanIe zawartości stałych ciał 

obcych w smarach metodą mikroskopową 
Guma. Oznaczanie trwałego odkształcenia gumy przy 

sciskaniu metodą stąlego odkształcenia 

Oznaczan;e własności mechanicznych gumy przy sta
tycznym i dynamicznym ściskaniu i ścinaniu na oscy
lografie typu J erz ley' a 

Szpachlówki i kity szpachlowe. Oznaczanie konsystencji 
Produkty węglopochodne. Oznaczanie zawartośc i antra-

cenu 
101 35/D-04215') Lignofo l i lignos ton. Oznaczanie wytrzymałości na ści-

102 35/D-04216 
103 65/D-04217 
104 65/D-04218 
lQ5 65/M-69722 

106 65/M-69782 
107 ' 64/M-70055 

108 
109 

110 

111 
112 
113 
114 

115 

116 

117 
118 
119 
120 

121 

S5/P-06720 
35/P-22130 

35/P-22131 

65/P-22132 
65/P-22133 
65/P-22134 
65/P-22135 

551P-22136 

65i P-22137 

65/P-22138 
65 'P-22139 
65/P-22140 
65/Z-04003 

65/Z-04087 

skanie 
Oznaczanie wytrzymalo ś': i na zginanie statyczne 

- Oznaczanie wytrzymało ści na ś cin;,wie 

- OznC1czanie wytrzymałości na rozciąganie 
Próba spłaszczania złqcz rurowych spawanych lub zgrze

wanych doczołowo 
Próba statyczna ścinania zgrzein punktoviych 
Ultradżwiękowe ,badanie spoin. Wytyczne przeprowadza

nia badań spoin doczołowych w konstrukcjach sta
lowych 

Nici szwaln~ z . włókien łykowych. Stopnie jc;kości 
') Skóry obuwiowe. Wie rzchnie chromowe. Przygotowanie 

próbek laboratoryjnych 
Wyznaczanie wytrzymałości na rozciąganie ' oraz 
wydłużenia 

Wyznaczcllli'e wytrzymałości ściegu 

W yznaczanie ciągliwości p owłoki kryjącej 

Wyznaczanie odporności na rozdarcie 
\.vyzna.::zunie odporności na wielokrotne zginanie ' 
powłoki kryjqce] 

- V-lyz riaczanie odporności termicznej ~_włoki kry
jącej 

- Wyznaczanie odporności powłoki kryjącej na ni-
skie tempera ttiry 

- V..ryznacz,unie przepuszcza lności pary wodnej 
- V..ryznaczanie przepuszczalności powietrza 
- Wymaczanie nasiąkli,wo;'.ci 

Ochrona powietrza atmosferycz nego pqecl zapylen iem 
Oznaczanie cięża ru jednostkowego pyłu utrzęsionego 

Szybka metoda oznaczania par cykloheksanonu w po
wietrzu 

ustanowienia 
normy 

4 

31 marca 1965 r. 

31 marca 1965 r. 

31 marca 1965 r. 
31 marca 1965 r. 

31 marca 1965 r. 
31 marca l ~6S r. 

31 marca 1965 r. 

31 marca 1965 r. 

31 marca 1965 r. 

22 marca 1965 r. 
31 marca 1965 r. 

31 marca 1965 r. 

31 marca 1965 r. 
31 marca 1965 r. 

. 31 marca 1965 r. 
25 marca 1965 r. 

31 marca 1965 T. 

31 grudnia 1%1 1'. 

25 marca 1965 r. 
25 marca 1965 r. 

25 marca 1965 r. 

25 marca 1965 f. 

25 marca 1965 r. 
25 marca 1965 r. 
25 marca 1965 r. 

25 marca 1965 r. 

25 marca 1965 r. 

25 marca 1965 r. 
25 marca 1965 r. 
25 marca 1965 r. 
24 marca 1965 r. 

24 marca 1965 r. 

D a t a 
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od której norma 
obowiązuje 

5 

l lipca 1966 r. 

1 lipca 1966 r. 

li pca 1966 r. 
lipca 1966 r. 

sierpnia 1965 r. 
stycznia 1966 r. 

stycznia 1966 r. 

stycznia 1966. r. 

stycznia 1966 r. 

stycznia 1966 r. 
stycznia 1966 T. 

stycznia 1966 r. 

stycznia 1966 r. 
stycznia 1966 r. 
'stycznia 1966 r. 
stycznia 1966 r. 

stycznia 1966 r. 
stycznia 1967 r. 

stycznia 1966 r. 
stycznia 1966 r. 

stycznia 1966 r, 

f stycznia 1966 T. 

l stycznia 1966 r. 
s tycznia 1966 r. 
stycznia 1966 r. ' 

stycznia 1966 r. 

s lycznia 1966 r. 

s ~ycznia 1966 r. 
stycznia 1966 r. 
slycznia 1966 r. 
stycznia 1966 r. 

stycznia 1966 r. 
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§ 2. 1. Wprowadzone zoitały zmiany w na'stępujących Polskich Normach (PN), ObOW'ąZlljące od dnia 1 sierpnia 
19G5 r . 

Lp. 
Numer 
normy Tytuł normy: 

lala 

ustanowienia norm 
usta nowlenia 

zmian 

2 
- - ----------,3:-----------1-------4----+--- -- - - -- 5 

1 59/A-74101') Pieczywo. Chleb żytni 

2 59/A-74103 - Chleb pszenno-żylni 

3 59/A -74105 Pieczywo pszenne 

4 62/ A-741 06 Pieczywo .pólcukiernicze 

5 58/A-S6141 Masło. Oznaczanie zawarlości tłU'iZCZU 

6 60iD-54215 Piły do ·drewna dwuchwytowe. Piły poprzeczne 

7 60/0 -54231 l'iłydo drewna. Brzeszczoty do pił ramowych 

8- 60/D-54233 Piły do drewna jednochwytowe. Brzeszczoty 
do pił kabłąkowych 

9 63/E-S3001 \ Akumulatory kwasowe rozruchowe -

10 64/E-90080 

11 63/E-90250 

12 63/E-9025l 

13 59/H-93837 

14 62/K-88042 

Elektroenergetyczne przewody gole. Wyma-
9ania ogóln e i baclunia techniczne 

Kable elektl'Oenergetyczne i sygnallzacy jne 
o izolacji papierowej i powłoce metalo
wej. Wymagania o(1ólne i badania tech
niczne 

Kable elektroenergetyczne o izolacji papiero
wej i powłoce ołowianej 

Aluminium i ~topy aluminium. Druty do spa
wania konstrukcji lotniczych 

Tah"r kolejowy. Wagony towarowe. - Widły 

mażniczne 

15 64/M-69720 Próba zginania płaskich złącz spawanych ' lub 
zgrzewanych doczołowo -

16 62/W-33000 Śruby napędowe okręto w~. Wymagania i ba-
dania dotyczące materiału 

17 58/W-740O!J Rurociągi i armdtura statków wodnych. Osad-
niki na ciśnienie Pn,,,n = 2,5 kG!cm~ 

18 611W-83053 . Kotwice. Szakle 

19 60/W -83221 Urządzenia .- kotwiczne. Wciągarki linowe 
ręczne 

20 J9/W:89011 0) Urządzenia cUlllownicze. Przewłoki lane jed-
nowargowe 

21 mW-89012 - Przewłoki lane dwuwargowe 

22 59/W-89014 - Przewł{}ki lane. Głowice obrotowe 

23 59/W-89Q15 - Przewłoki J,me jednorolkowe 

24 59/W-B9016 - Przewłoki lane dwurolkowc-

25 59/W -89017 - Prlewloki lane trzyrolkowe 

26 59/W -89018 - Przewłoki lane. RoLi. 

27 58/W -89101 - Pachołki żeliwne i staliwne 

28 60/W-89136 Kluzy, cUlnown.ic~e i holownicze 

31 grudnia 1959 r. (Moni or Pol
ski z 1960 r. Nr 49, po . 235) 

31 grudnia 1959 L (Moni ar Pol 
ski z 1950 r. Nr 49, po . 235) 

31 grudnia 1959 r. (Mani ar Pol
ski z 1960 r. Nr 49, po . 235) 

31 grud ni.a 1962 1. (Moni or Pol
ski z 1963 L Nr 21, po . 115) 

31 marca 1958 r. (Manilo Polski 
Nr 39, poz. 228) 

30 grudnia 1960 L (Moni ar Pol
. ski z 1961 r. Nr 18, poz. 90 

i Nr 58, poz. 254) 
30 ,grudnia 1960 L (Moni or Pol

ski z 1961 r. Nr 18, p( z. 90) 
30 grudnia 1960 r. (Mani ar Pol

ski z 1961 r. Nr 18; P( z. 9{)) 
31 grudnia 1963 r. (Mani ar PoJ- , 

ski z 1964 r. Nr 16, pcz. 77) i 
18 czerwca 1964 r. (Moni ar Pal- ' 

ski Nr 69, poz. 323) i 
31 ,grudnja 1963 r. (Mani Q[ Pol- : 

ski z 1964 r. Nr 24, po . 108) 

31 grudnia 1963 r. (Moni or Pol
s!~i z 1964 r. Nr 24, po . Wił) 

30 września 1959 r. (~; onitor 
Polski Nr 96, poz. p20) 

27 września 1962 r. (Iv onito!' 
Polski Nr 80, poz. B76) 

19 czerw.r;:a 1964 r. (rl,lont-tor 
Polski Nr 69, poz. 323)' 

3Q czerwca 1962 r. (Iv onitor 
Polski Nr 61, poz. 294) 

25 sie rpnia 1958 r. (l\- onitor 
Polski Nr 72, poz. 4231 

Ja gr:udnia 1961 r. (Mon tor P(}l- I 
ski z 1962 L Nr 15, ,P~z. 65) ! 

15 grudnia 1960 r. (Mon Lor Pol
ski z 1961 r. Nr 25, poz. 121.) 

l lipca 1959 r. (Monit() P()lski 
Nr 84, pOl . 449) 

l 'lipca 1959 r. (Monito Polski 
Nr 84, poz. 449' 

l lipca 1959 r. (MoniŁo Polski 
Nr 84, poz. 449j 

l lipca 1959 r. ,(Monito Polski 
Nr 8<l, poz. 449) 

l lipca 1959 r. (Monit o Polsk.i 
Nr 84, 110z. 449 

1 lipca 1959 r. (Monilo Pol:>ki 
Nr 84, poz. 449 

1 lipca 1959 r. (Monito Polski 
Nr 84, poz. 4 ·~ 9 

26 listopada 1958 r.(Monitor 
Polski z t 959 r. Nr 18, poz. 81) 

17 Hstopada 1960 r. (tt.lonitor 
Polski i 1961 r. Nr 6, DO Z. 32) 

10 maja 1965 r. 

10 maja 1965 r. 

10 maja 1965 r. 

10 maja 1965 r. 

8 kwietnia 1965 r. 

15 kwie tnia 1965 r . 

15 kwietnia 19G5 r:. 

15 kwietnia 1965 r. 

10 maja 1965 r. 

15 kwietnia 1965 r. 

15 kwietnia 1965 r. 

15 kwie tnia 1965 r. 

27 kwietnia 1965 r. 

26 kwietnia 1965 r. 

15 kwietnia 1965 r. 

26 kWietnia 1965 r. 

26 kwietnia 1965 r. 

26 kwietnia 1965 ·r. 

26 kwietnia 1965 r. 

26 kwietnia 1.965 -r. 

26 kwietnia 1965 r. 

26 kwietni.a .1965 r. 

26 kwietnia 1965 r. 

26 kwietnia 1965 r. 

26 k wielnia 1965 r. 

26 kwietnia 1965 r. 

26 kwietnia 1965 r. 

213 kwietnia 1965 r. 

2. Wprowć:dzone zostały Zmi1łJ1y obowićlwjące z dn iem ne rozpyłowe ", _ ustanowione dnia 31 grudnia 1959 r. (Mo-
oqłoszenia w normie PN-59/ A-86024 "MlekO' w proszku pel- . nltor Polski z 1.960 r. Nr 21, poz. 130). 
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§ 3. 1. Norma wymieniona w § l lp. 2 zastępuje normę 
. PN-59,'C-84030 "Siarka techniczna", ustanowioną jako obo
wiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 gru
dnia 1959 r. (Monitor Polski z 1%0 r. Nr 27, poz. 130). 

2. Norma wymieniona w § 1 lp. 3 zastępujE' normę 

PN-55/C-84040 "Produkty nieorganiczne'. Woda amoniakalna 
\e(hniczna z amoniaku -syntetyczneg o", zatwierdzoną jako 
obowiązującą . rozporządzeniem Przewodniczącego Państwo

wej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 czerwca 
1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państw0wych (Dz. U. 
Nr 31, poz. 145). 

3. Norma wy'l1lieniona w § 1 lp. 10 zastępuje normę 

PN-6L'G-56265 "Wiertarki górnicze udarowe. Chwyty i gniaz
da w ierteł. Wymiary", ustanowioną jako obowiązującą przez 
Polski Komitet Normalizacyjny dnia· 8 kwietnia 1961 r. (Mo-

. nitor Polski Nr 41, poz. 193). 

4. Norma wymieniona w § 1 lp. 13 zastę-puje nnrmę 

PN-57 /H-75010 "Zmywaki Żp.Jiwnć! - emaliowane", ustanowio
ną jako obowiązującą przcz Polski Komitet Normalizacyjny 
dnia 30 maja lY57 r. (Monitor Polski Nr 64, poz. 397). 

5. Norma wymieniona w § 1 lp. 18 z.astępuje normę · 

PN-58/H-92122 "Stal węglowa walcowana. Blacha ocynowa
na (bial<1)", ustanow ioną jako obowiązującą dnia 29 marca 
1958 r. (Monitor Polski Nr 72,. poz. 423). 

6. Normy wymienione w § 1 lp. 19 74 zastępują na-
stepujące normy: 

1) PN-60/H-93836' "Stopy niklu. Drut" - w zakresie nowe
go srebra,. 

2) PN-60/ B-02009 "Obciążenia w obliczeniach statycznych. 
Obciążenia stale i użytkowe" 

- ustanowione jako obo,wiązujące . przez Polski Komi
tet Ne-rmalizacyjny dnia 14 i 2ł> września 1960 r. (Mo
nitor Polski Nr 88, poz. 399). 

7. Norma wymie!1iona w § 1 lp. 20 zastępuje normę 

PN-53fK-80Oł4 "Nawierzchnia kolejowa. Nakrętki sześcio
kątne", zatwiNdzoną . jako obowiązującą rozporządzeniem 

Pr'lewodniczącp.~p Palistwowej Komisji Planowania Cospo
darcze>10 z dnia 15 czerwca 1954 r. w sprawie zatwierdzenia 
no;-m palistwowych ustalonych pn,ez Polski Komitet N CHma
lizacyjny, dotyczących komunikacji (Dz, U. Nr 29, poz. 113). 

8. Norma wymieniona w § 1 lp. 21 za s tępuje normę 

PN-54/K-HOO15 · "Nawierzchnia kolejowa. Nakrętki sześcio

Kątne kołnierzowe", zatwierdzoną jako obowiclzująCą rozpo
Jządzeniem Przewodnicz:ącego Państwowej Komisji Planowa
nia Cos!Jodarczego Z dnia 16 s ierpn ia 1955 r. w sprawie za
twierd Zf~ nia norm państwowych -ustalonych przez Polski Ko
mitet Normalizacyjny, dotyczących komunikacji (Dz. U. 
Nr 34, poz. 214). 

9. Normy wymienione w § 
stęp·ujące normy: 

lp. 25 i 27 zastępują na-

1) PN-57/M-51502 "Sprzęt pożarniczy. Bosak podręczny", 

2) PN-5'l!M-53241' "Mikrometry wewnętrzne, szczękowe jed-
nostronne. Główne wymiary'" 

- ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet 
Normalizacyjny dnia 30 maja i 17 cżerwca 1957 r. (Mo
nitor Polski Nr 82, poz. 495). 

10. Normy wymienione w § 1 lp. 31 i 32 zastę,mją na
stęplljące normy: 

1) PN-5R/M-59720 "Pogłębiacze czołowe do otworów na łby 
wkrętów lub śrub z gwintem metrycznym 
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z pro wodzeniem w otworze przejścio

wym", 

2) PN-58/M-59721 .. PO~llębiacle czołowe do otworów na łby 
wkrętów lub śrub z gwintem metIycznym 
z pro wadzeniem w otwarze pod gwint" 

ustanowione jako obowiązujące przez Polski K{)mitet 
Normalizacyjny dnia 31 marca 1958 r. (MonitoI Polski 
Nr 39, poz. 228). 

11. Normy wymienione w § 1 lp. 36, 37. 56, 57, 58 i 59 
zastępują następujące normy: 

1) PN/M-64990 "Klucze nasadowe jednostronne- czworo
kątne", 

2) PN/M-·64993 "Klucze nasadowe dwustronne sześciokątne", 

3) PN/M-74145 ,, ') Armatura przemysłowa. Zawory zaporo
we proste kołnierzowe na ciśnienie no

4) PN/M-7414.6 .. 

5) PN/M-74 t 48 " 

6) PN/M-74149 .. 

minalne 16 kG/cmr . Główne wymiary", 

Zawory zaporowe kątowe k0łnierzowe 
na ciśnienie nominalne 16· kG/cm2 • 

Główne wymiary", 

ZClwory zwrotne' proste . kołnierzowe 
no cEnienie nominalne . 16' kG/cm2• 

Glówne - wymiary", 

Zawo.ry zwrotJle kątowe kołnierzowe 

na ciśnilmie , nominalne 16 . kG' cn12• 

Główne wymiary" 

. - ustanowione jako obowiązując;e przez.. Polski Komi
tet Normalizacyjny dnia 1 i 4 grudnia 1959 r. (Monitor 
Polski z ··1960 r. Nr 20, poz. 102). 

12. Norma wymit'niona w § 1 lp. 41 zastępuje · nMmę 

PN-5J/M-54995 , .. Klucze nasadowe. Nasadki kluczy trójkąt

nych", zatwierdzoną jako obowiązującą rozporząd1:eniem 
Przewodniczącego Państwowej Komisji Plancwaoia Gospo-
darczego z dnia 27 czc-rwca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia 
norm pallstwowych ustalonych pf7€Z Polski Komitet Norma-
lizacyjny, do~yczących elektrotechniki (Dz. U. Nr 28, ~ 
poz. 169). 

13. Norma wymieniona w § 1 lp. 43 za~t,G~uje normę 

PN-57/M-650t6 "Klucze jednos tronne dD na~,Il: te k okrą::jłych 

otworowych", ustanowioną jako oboWiqzującą przez Polski 
Komitet Normalhacyjny dnia 3 g:rudnia 1957 r. ('Monitor Pol
ski z 1958 r. Nr f3, ' poz. 83). 

14. Norma wymieniona w § 1 lp. 44 zaslc1twje normę 

PN-55/M-65021 "KluC'l.e jednostronne do nakręiek okrągłych 
rowkowych", zatwierdzoną jako obowią l". ujqcą rozporządze

niem Pl'zewodnicząc~go Państwowej Komisji Planowan ia 
Gospodarczego 'l. dnia 10 maja 1956 r. w sprow :e zatwierdze
nia norm pailst wowych (Dz. U. N.- 15, pol. H5). 

15. Norma wymieniona w § l lp. 45 zastępuje normę 

PN/M-65041 "Klucze tr zpieniowe czw 'JrokąLn e ", uznaną za ' 
obowiązującą rozporz<)dzeniem Przewod~i C7.qcego Pat'Jst wo
wej Komisji Plar:owania GospodilrĆl,ego z dnia :o paździer

nika 1951 r. w slJrawie uznania norm usta lonych przez Pol
sk.i Komitet Normalizacyjny za obowiązujące (Dz. U. -r-.ir 54, 
poz. 381). 

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

PN-55/M-65046 "r-ciucze trzpieni owe fajko we sześciokątne" , 
zatwi erd70ną jako obowiąz lljącą roz porząd ze niem Prze wod
niczącego Państwowe j Komisji Planowania Gospodarczeg o 
z dnia 27 lipca 1955 r. w sprawie za twierdn~ D j a n,orm Pd rl
stwowych ustalonych przez Polski Komitet No,maliwcyj'1Y, 
dotyczących mechaniki (Dz.~ U. Nr 33, poz. 204). 

17. Nnrrna wymieniona w § 1 lp. 63 w stć~puje noml.Q 
PN-54/P-95002 "Wytwory papiernicze. Papier gazetowy", za-
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twierdzoną jako obowiqzującą rozporządzeniem Przewodni
c zącego Panstwowej Komisji Planowania Gospodarczego 
z dnia 28 lutego 1955 r. w sprawie zatwierdze l'janorm pan
sl w'owych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, 
dotyczących prz(.;mysłu lekkiego (Dz. U. Nr 12, poz. 72). 

18. Norma wymieniona w § 1 lp. 64 z.astępuje normę 

PN-58/S-36039 "Silniki spalinowe pojazdów mechanicznych. 
Sw orznie tłokowe z otworem walcowym", ustanowioną ·jako 
zal ecaną przez Polski Komitet Normalizacy jny dnia 29 li
stopada 1953 r. (Monitor Polski z 1.959 r. Nr 13, poz. 81). 

19. Norma wymie niona w § 1 lp. 65 ?astępuje normę 

PN-56/T-'32301 "Aparaty telefoniczne MB. Plze pisy ogólne", 
ust a n o wioną ja'w obowiązującą przez Polski Komit e t Nor
malizdcyjny dnia 16 kwi~·tnia 19.)1 r. (Monitor Polski Nr 52, 
poz. 332) .. 

20. Norma wymieniona w § 1 lp. 65 zastępuj e narmę 

PN-60/W-77501 "Okrętowe teleyrafy maszynowe. Tarcze", 
ustanow ioną jako obov.!.iązującą przez Polski Komitet Nor
lnalizacyjny dnia. 15 !Jrudnia i960 r. (Monitor Polski z 1961 r. 
Nr 25, poz. 121). 

21. Norma wymieniona w § 1 lp. 70 zastępuje nastę-

pujące normy: 
1) PN-55/E-06200 "Elektryczne przyrządy grzejne oporowe. 

Prz2pisy ogólne" 
- zatwierdzoną jako obowiązującą rozpoi'ządzenicm 

Przewodniczące ~Io Palisl.wowej Kómisji Planowallia Go
s;Jodarczego z dnia 27 lipca l J55 r. w sptllwie [atwjer
dze'nia norm' pC: llSlwowych ustalonych przez Polski Ko
JY1ilet Normalizacyjny, dotyczących elektrotechniki (Dz. U. 
Nr :33, poz. :W-ł) , 

2) PN-55/E-06202 "Elektryczne narzędzia grzejne oporowe. 
Przepisy ogólne" 

- zatwierdz~ną jako obowią :~ującą rozporządzeniem 

Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Go
stJodarczego z dnid 10 lipca 1956 r. w sprawie zatwier
dzenia norm paiJstwowych (Dz. U. Nr 33, poz. 154). 

22. Norma wymieniona \'ol § 1 lp. 72 zastępuje normę . 

PN-57/B-OI251 "Rysunek techni::zny. Konstnikcje żelbeto

we", ustanowioną jako obowiązującą przez PDlski Komitet 
Normalizacyjny dnia 30 października 1957 r. (Ivlonitor Polski 
z 1958 r. Nr 13,poz. 83 i z 1960 r. Nr 63, poz. 302). 

23. Norma wymieniona W § 1 lp. 8~ zastępuje normę 

PN-59i S-96022 "Drogi samochodowe. Naw-ierzchnie asfalto
betonowe. Vvymagania techniczne i warunki odbioru", usta
nowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normaliza
cyjny dnia 1 lipca 1959 r. (Monitor Polski Nr 75, poz. 401). 

24. Norma wymieniona w § 1 lp. 94 zastępuje nastę

pujące normy: 
1) PN-60/A-H6004 "Mleko i przetwory mleczarskie. Mleko 

zagęszczone. Pobieranie próbek. Metody 
badan. or9 anoleptyc7.nych i ' chemicznych" 

ustanowioną · jako obowiązującą przez Polski KOllli
. tet Normalizacyjny dnia 31 grudnia 1960 r. (Monitor 
Polski z 1961 r. Nr 30, poz. 146); 

2) PN/A-86008 "Mleko. Pobieranie próbek" 
- zatwierdzoną jako obowiąwjącą rozporządzeniem 

Przewodniczącego Panstwowej Komisji . Planowania Go
spoclarCl:ego z dnia 3 lutego 1955 r. w sprawie zatwier
dzenia norm· p ~ . ,lstwowych u stalonych przez Polski Ko~ 
mitet Normalizacyjny, dotyczących produktów spożyw

c zych i rolnictwa (Dz. U. Nr 7, poz. 44); 
3) PN-54/A-86022 "Mleko w proszku. Pobieranie próbek." 

- zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem 

Przewodniczącego Pm1stwJwej Komisji Planowania Go
spodarczego z dnia 27 kwietnia 1955 r. w sprawie .za
twierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski 
Komitet Normalizacyjny, dotycz'lcych rolnictwa i pro
duktów spoż~' \'oIczych (Dz. U. Nr 19, poz. 118); 

4) PN-61 /A-86028 ,,$mietana i śmietanka. Pobieranie pró
bek oraz badania chemiczne i organolep
tyczne" - w zakresie pobierania prób~k. 

ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komi
tet Normalizacyjny dnia 30 lis topada 1961 r. (t'vlonitor 
Polski z 1962 r. Nr 15, poz. 65); 

5) PN-60/A-86201 "Przetwory mleczarskie. Masło. Pobiera
nie próbek do badań chemicznych i orga
noleptycznych" 

ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komi
tet Normaliz,:'!cy jny dnia 11 lipca 1960 r. (Monitor Pol
ski Nr 72, poz. 334); 

6) PŃ-60/A-86231 "Pr1.etwory mleczarsk.ie . Sery podpuszcz
kowe i twarogowe. Pobieranie próbek d~ 
badań chemicznych" 

ustanowioną jako obowiązującą p'rzez Polski Komi
tet Normalizacyjny dnia 29 września 1960 r. (Monitor 
Polski Nr 88, poz. 399). 

·25. Norma wymieniona w § 1 lp. 105 zastępuj e normę 

PN-58/M-69722 "Spawanie. Próba . spłaszczan i a rurowego złą

cza doczołowego", ustano·wioną jako zalecaną przez Polski 
K.omitet Normalizacyjny dnia 18 czerwca 1958 r. (Monitor 
Polski Nr 67, poz. 395). 

26. Normy wymienione w § 1 lp. 109, 110, 111, 112, 113, 
114, 115, 1 Hi, 117, 118 i 119 zastępują normę PN-58/P-222W 
"Skóry gotowe. Metody badań fizycznych" - w zakre:;;ie 
skór obuwiowych wierzchnich chromowych - ustanowioną 

jako obowiązującą przez Polski Komitet Nórmalizacy jnydnia 
28 maja 1958 r. (Monitor POlski Nr 49, poz. 291). 

§ 4. Tracą moc · następujące· normy: 

1) PN-54/C-80502 "Odczynniki. Chloroform" - zatwierdzo
na jako obowiązująca rozporządzeniem Przewodniczące
go Pańs twowej Komisji Planowania Gospodarczego 
z dnia 27 czerwca 1955 r. \'ol sprawie zatwierdzenia norm 
państwowych ustalonych pucz Polski Komitet Normali
zacyjny, dotyczących chemii (Dz. U. Nr 28, poz. 1(8), 

2) PN-59/C-80572 "Odczynniki. Dwumetyloglioksym", ustano
wiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Nomuli
zacyjny dnia 6 kwietnia 1959 r. (Monitor Polski Nr 30, 
poz. 230). 

Prezes Polskiego Komitetll Normalizacyjnego: J. Wodzicki 

'l Pełny tytuł normy; kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu. 
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