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3. Norma- wymieniona ' w § 1 lp. 104 zastępuje normę 
BN-62!2:.!51-01 "Wymienniki ciepła płaszczowo-rurowe. $red
nice zewn(~lrzne i pod ziałki rur stalowych", ustanowioną 

pJ"'l ez Ministra Prwmysłu Chemicznego dnia 17 sierpnia 
1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 5, poz. 26). 

4. Norma w ymieniona w ' § 1 lp. 105 zastę.puje normę 
BN-62/2251-02 "Wymienniki ciepła. Wykonaw cze dluyosci 
rur wewnętrzn ych", us tan o wioną przez Minislra Przemy s,lu 
Chemicznego dnia 17 sierpnia 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. 
Nr 5, poz. 26). 

5. Norma , wymieniona w § 1 lp. 155 za , tępuje normę 

BN-63/3680-01 "Wyposażenie elektryczne pojazdów , mech a-

"-

nicznych. Oznaczanie zacisków i przewodów", ustanowioną 
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Motoryzacyjnego 
dnia 24 grudnia 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 11, 
poz. 52). 

§ 4. Traci moc norma BN-63/7122-03 "Stalarka budowla
na. Okna i dr zwi balkonowe drewniane. Połączenia elemeIf
tów", uslanuwlOna przez Dy rektora Zjedn oczon ych Zakła

dów Stolarki Budowlanej dnia 23 grudnia 1963 r. (Monitor 
Polski z 1964 r. Nr II, poz. 52). 

Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.: J. Wodzicki 

'j Pełny tytuł no rm y ; je dna kre ska przed tytu łem te j samej serii norm za stępuje pierws zą część pełne go tytułu, a dwie kreski 
przed tytułem tej sdmej se rii norm za stępują d wie p;er w:; le czę ś ci pe łne ,io t y tułu. 
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OBWIESZCZENIE POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO 

z ci nia 6 września 1965 r. 

w sprawie ogłoszenia unieważnionych Polskich Norm. 

W związku 'z obwie szczeniem Polskiego Komitetu Nor
malizacyjnego z dnia 6 wrze śnia 1965 r. w sprawie ogł o s '?, e 

nia ustanowionych norm branżowych (Monitor Pol ski N r 51, 
poz. 271) Polski KOmite t N o rmal izacy jny ' na podstawie art. 9 
ust. 4 ustawy z dn ia 27 hs topa,cla 1961 r. o nor ma lizac ji (D z. U. 
N r 53, poz. 298) poda je d o wiadomośc i, co na stę puj e: 

Unieważnione zostały następując e Po lsk ie ' Normy 

- z dn ie in og łos zenia obwieszczenia: 

1) PN-59/B-91026 "Sto larka budowlana. Okna i drzwi balko
nowe drewniane zespolone. SzczeCjóły kons trl1 :·.cyjn e", 
ustanow iona jak o o b owiązująca przez Polsk i Komitet 
Normali zacyjny dnia 1 lipca 1959 r. (Monitor Polsk i 
Nr 96, poz. 520). , 

2) PN-53/C-85050 "Zasady t worzenia handlo wy ch nazw bar
wników syntety cznych " , zat wie rd zona ja k o zalecana roz
po rządze n iem Przewodnicząceg o Pa tlstwowe jKomisji 
Planowan ia Gos poda rczego z dnia 20 maja 1954 r. w 
s prawie zatwierdzenia nomi pań stwowych us tal onych 
przez Polski Komite t Normalizacyjny w zakresie chemii 
(Dz. U. Nr 27, poz. 107), 

3) PN-54/D-79300 "Opak ::l\vanie wytworów i przetworów pa 
pierniczych. Pokry wy dre wniane do b 21", za,twierdzona 
jako obowiąz uj ąc a wzporząc\zeniem Przewodniczącego 

Pailstwowe j Komisji Plan owania Gospodarczego z dnia 
27 kwietnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm pań
stw ow ych ustalonych przez Polski Komite t N onnaliza
cy jny, d o tyczących przemysłu lekkiego (Dz. U. Nr 19, 
poz. 119), 

4) PN-56!P-95001 "Wy twory papiernicze. Pa pier drukowy 
zwykły ", zatwierd zon a jak o obowiązująca roz p o rząd ze

n iem Przewodnicz ące([ o Pal'lstwowej Komisji Planowania 
Gospodarczego z dnia 28 lipca 1956 r. w s :)[awie ' za
twierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 36, poz. 161), 

5) PN-56/P-95005 "Wy twory papiernicze. Papie r ilustracy j
ny ", za tw ierd zo na ja ko obowiązująca roz porządzeniem 

Przewodnicząc eg o Pań stwowe j Kom isji Planowania Go
s poda rczego z dnia 10 lipca 1956 r. w sprawie zatwier
dzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 33, poz. 154), 

6) PN-36/P-9501 3 "Wytwory papie rni cze. Papi er wkIE;sło

drukowy ", za twierdzona jako obowiązuj ąca rozporządle

niem P17.ew odnic zącego Państwowe j Kom isji Planowania 
Gospocl arcze;J o z dnia 22 paźd z iernik a 1956 r. w , spra- ' 
wie zatwie rd ze nia norm pań stwowych (D z. U. Nr 51, 
poz. 226J, 

7) PN-54/P-95605 "Prze tw ory pa piernicze . Bloki ry sunkowe 
szk olne", zatwi erdzona jako obowiązuj ąc a roz porząd ze

n ~em Pr lC \'Jo dnic ?, ą ce~Jo Państwowe j Komisj i Planowania 
Gospod a rcze90 z dnia 27 kwie tnia 1955 r. w s ;n-awie za
twierd ze nia norm pa :"s lwcwych us talonych przez Polski 
Komitet Normal izacy jny, dotyczqcychprzemysłu lekkie
go (D z: U. J'.:r 19, poz. 119). . 

3) PN-56/S-61063 "Po ja,:dy mechanicz_ne . Lusterka", za twier-
cl zo na jak o obowiązując a roz porzcl dzen iem Przewod ni
c z ąc e g o Państwowej Kom isji Plan ow ania GDspodarcze ] o 
z dnia 19 gru d nia 1956 r. w s prawie za twierd zenia norm 
pań s t wowych (Dz. U. N r 61, poz. 296), 

?) PN-60/W -46501 "Łodzie towarzyszące sta tk ów śr ó dlądo
wych. Gł ó wn e wymiarv ", u, tan o wiona jako obowiąz u

jąc a przez Pol ski Komitet N ormaliza cy jny dnia 15 gru
dnia 1960 r. (JvJonitor Polski 7/1961 r. Nr 18, poz.'90); 

- z dniem 1 paździ ernika 1965 r.: 

10) PN-62/C-600 11 "Aparaty chemiczne. Sto pniowiOlni e ciśnień 
obliczeniow ych i próbnych", us tanowiona przez Polski 
Komite t Normalizacy jny dnia 30 czerwca 1962 r. (Moni
tor Polski N r 68, poz. 320), 

11) PN-62.'C-60012 "Aoaraty chemiczne. Stor>ni owanie tempe
ratur obliczeniowych", ustanowiona , przez Polski Komi
t e t N ormali zacyj ny dnia 30 czerwca 1962 r. (Monitor 
Polski Nr 68, poz. 320). 

12) PN-57 /R-58016 "Maszyny rolnicze. Tal erze sadzarek 
i b ron", ustanowioną jako ohowiązuj i:]c a przez Polski 
Komite t Normalizacyjny dnia 6 marca 1957 r. (Monitor 
Polski Nr 34, poz. 230). 

Prezes Polskiego Komitetu Normallzacy jnego : J. Wodzicki 
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