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5. Do każdej z podanych ·receptur należy stosować po
madę o następującym składzie: 
fiyrop ziemniaczany 0,40 kg 
cukier 4,00 kg 
lub można stosować do posypywania wyrobów kru
szonkę bądż cukier puder łub krysi. tał, p.ny czym 
cena wyżej w ymienionych produk tów powi nna się 

mieścić w gran ic ach wartości pomady. 
6. Dopus7.cza się sei'Onowe stosowanie do nad ziewania 

owoców, przeci eru jabłkoweg o , ja ~Jodoweqo itp., przy 
czym cena nad zienia łącznie z dodatkami użytymi do 

. jego sporządze n ia powinna się mieścić w granicach 
wartości nadzień podstawo.wych. 

-----------------------------------------
Wydajność 'dla bułek z nadzif'J'iami określonymi w p. 6 
nie powinna być niższa niż dla bułek prz.ekładanych 

marmoladą. 

D. Dopuszczalne odchylenia: 

1. Z przewidzianej ilości cukru do ciasta tylko l kg cu
kru można zamienić ekstrak.tem słodowym w ilości 
0,8-2 kg w zależności od właściwości wypiekowych 
mąki. . 

2. Zamiast 4 kg margaryny można stosować tłuszcz pie
karski "Specjał" w ilości 3,4 kg lub ceres w tej sa
mej il ośc i. 

3. W razie braku mleka odtłuszczonego można stoso-
C. Wydajność minimalna przy wadze jednostkowej : wać mleko odtłuszczone w proszku w ilości 2,55 kg 

lub 30 l mleka sp ożywczego o zawartości 2% tłusz

czu. 50 g 100 g _ ... ~ 
t. dla bułek przekładanych makiem 154 ,0 155,0 4. 
2. dla bułek przekładanych marmoladą 159,0 160,0 
3. dla bułek puekladanych serem 152,5 153, 5 
4. dla bulek ma ślanych (półfrancuskich) 147,0 148,0 

Ilość d odawanych do ciasta drożdży przy prowad ze 
niu fermen tacji metodą jednofazową wynosi w okre
fi ie letnim, tj. od 1.V. do 30.IX. - 3,5 kg, a w okresie 
zimowym, tj. od l.X. do 30JV. - 4,0 kg. 
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OBWIESZCZENIE POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO 

% dnia 7 września 1965 r. 

w sprawie ogłoszenia ustanowionych Poiskich Norm. 

Na podstawie 11ft. 9 usL 4 ustawy z dni1J 27 listopad a 
1961 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 298) Polski Komitet 
Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje: 

§ 1. Ustanowione zo stały następujące Polskie Nor
my (PN): 

Lp. Numer 1 
normy 

-1-' 2 I 

1 65/B-1475l 

2 65/C-8l017 
3 65.C-83015 
4 65/C-84009 
5 65/C-84054 
6 65/C-88028 
7 G5/C-89261 
8 65/C-89265 
9 65/C-97003 

10 65/C-97960 

11 65/D-97004 
12 65/ E-06210 

13 · ' 65/F-06012 

14 65/ F-78250 

Tytuł normy i zakres obowiązywania 

----------------------------------------------------
3 

w zakresie produkcji: 

Przewody azbestowo-cement owe. Złącza żeliwne typu 
Gibault 

Zólciel'l cynkowa za sadowa 
Butanol - 1 sy nte tyczny technicmy 
Ałun g linowo-pota sowy techniczny 
Fosf oran jednoamonowy techniczny 
Octan ety lu techn iczny 

0) Tloczywa termoutward zalne . Tłoczywo Fn +Sr 
-- Tło czywo Fn + DKr 

Toluen 
Półkoks z węgla kamiennego do produkcji koksu for-

mowaneg o ' 
Płyty w iórowe prasowane trzywar stwow e i frak c jonowane 
Piece elek tryczne oporowe nieprzelotowe z karb rnunclo 

wymi elementami grzejnymi. \V ymagania i badania 
techniczne 

D a t a 
-------------------------------------

u stan owienia od której norma 
normy obow iązuje 

--------_. 

29 

2 
30 
23 
23 
30 
23 
23 
30 
30 

10 
29 

4 5 

czerwca 1965 r. 

czerwc a 1965 r. 
czerwca 1965 r. 
czerwca 1965 r. 
czerwca 1965 r. 
cze rwca 1965 r. 
cze rwc a 1965 r. 
czerwca 1965 r. 
cze rwca 1965 r. 
cze rwca 1965 r. 

czerwca 1965 r. 
czerwca 1965 r. 

1 lipca 1966 r. 

1 stycznia 1966 r. 
1 lipca 1966 r. 
l lipca 1966 r. 
l lipca 1966 r. 
l lipca 1966 r. 
l lipca 1966 r. 
I lipca 1966 r. 
l li pca 1966 r. 
l stycznia 1966 r. 

1 slycznia 1966 r. 
l sl ycznia 1966 r. dla 
kon strukcji za t wier
cl70tlych po 1 stycz
nia 1966 r. 
l sty cznia 1967 r. dla 
k onstrukcji zatwier
cl ZO'lych prze d 

M eble świetlicowe. \Vymagania i badania t echniczne 28 cze rwca 1965 r. 
l stycznia 1966 r. 
1 st ycznia 1966 r. 

Okucia meblowe. Zawiasy. \Vy magania i bada nia tech
nir7.T1p 

23 czerwca 1965 r. 1 lipca 1966 r. 
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Lp. 

15· 
16 

17 

18 
19 

20 

21 
22 
23 

24 

25 
26 

Numer 
normy 

65/G-08015 
65!G-42011 

6S/H-122D5 

6.5/H-18026 
65/11.-9260'9 

65/H-93442 

6S/H-93GB 
65/11.-93918 
65/K-88163 

65/M-44280 

65/M-57390 
65/M-57430 

27 65/M-57432 

28 65/M-57434 

29 65/M-57472 

30 

31 
32 

33 
34 

65/M-57173 

65/M-57475 
65/M-57477 

65/M-57616 
65/M-57617 

Ty tul normy l zakres obowiązywania 

3 

Tlenowe aparaty izolujące. Zawór upuslowy zderzakowy 
Lampy elektryczne górniCl.e. Podstawowe wymagania 

i badania tec hniczne 
Materiały ogniotrwałe. Kształtki sklepienia pieców ele k

trycznych lukowych. Wymiary 
Zelazostopy . Zelazobor 

') Stal węglowa walcowana. Walcówka profilowa na jezdne 
przewody staloąluminiowe d·o trakcji miejskiej 
- Kształtowniki łebkowe płaskie do budowy stat-

ków . Wymiary 
Nikiel. Pręty 
Cynk. Pręty 
Tabor kolejowy. Wagony towarowe. Urządzenie cięgło

we naw skroś ne. Ci~CJJo krótkie 
Pompy wyporowe skrzydełkowe. Wymagania i badania 

techniczne 
') Narzędz ia do skrawania metali. Frezy walcowo-czołowe 

- Frezy palcowe walcowo-czołowe z chwytem wal
cowym 

- Frezy palcowe walcQwo-czołowe z chwytem stoż

kowym Morse'a 
- Frezy palcowe walcowe z chwytem stożkowym 

Morse'a 
- Frezy tarczowe trzystronne na przemian skośne 

dzielone 
- Frezy tarczowe do rowków na wpusty czółenkowe 

(Woodruffa) 
- Frezy tarczowe do rowków na kliny 
- Frezy tarczowe trzystronne na przemian skośne 

ze wstawianymi nożami 
- Frezy trzpieniowe do rowków teowych 
- Frezy trzpieniowe do rowków na wpusty czółen-

kowe (Woodruffa) 
35 65/M-61407 'l Oprzyrządowanie .. Cylindry pneumatyczne jednostronne

go działania. Główne wymiary 
36 65/M-61411 - Cylindry pneumatyczne stałe jednostronnego dzia-

łania o skoku 16 mm. Główne wymiary 
37 
38 
39 

65/M-64910 Klucze nasadowe. Nasadki wymienne 
65/M-65047 Klucz do korków beczek metalowych 
65/M-65051 ') Klucze nasadowe. Nasadki do śrub i wkrętów z gniazdem 

40 
41 
42 
43 

65/M-65052 
65/M-650S3 
65/M-65059 
65/M-6506D 

65/M~65(}61 

65/M-65052 
65/M-65D63 
65/M-65064 
65/M-65069 
6S/M-6507D 

sześciokątnym 

- Nasadki do wkrętów z wgłębieniem krzyżowym 
- Nasadki do wkrętów z rowkiem 

Połąc.zenia czworokątne do nasadek kluczy 
P'Okrętło grzechotkowe jednokierunkowe do nasadek 

kluczy 
Zabierak do na.sadek kluczy 
Przedłużacze do nasadek kluczy 
Pokrętło korbowe do na~ad€k kluczy 
Łącznik przegubowy do nasadek kluczy 
Rękoje ść przedłużaczy do nasadek kluczy 
Pokrętło fajkowe do nasade.k kluczy 

44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 65/M-73105 ') Na pę dy i sterowania hydrauliczne. Łączniki rurowe gwin

51 
52 

65/M-731D6 
65/M-73107 

53 6S/M-73108 
54 165/1',1-7310J 
55 65/M-73110 
56 ' 5S/M-73111 
57 G5/M -731 P 
53 6sn v'I- 73113 

towe z przypawanymi końcówkami 
- - Końcówki c zołowe zwykłe 

Koń cówki czołowe różn icowe 

Nakrętki 

- - Przeciwnakrętki 

- - Korpusy przylączek prosty ch 
- - Korpusy przy!ączek k !Y13 nko wych 
- -. ~Korpusy przył i)czek kątowych stałych 

- - Śruby przyleJ 'zek ką towych stałych 

P'7. 274 

! ł) d l d 

usliinowlenia I ud ktOlt') norma 
norm y Obf'Wlij7:1 je 

--~-----'---____ --4---_1, ____ ) ___ _ 

28 czerwca 1965 r. 
30 czerwca 1965 r. 

30 cze rwe a 1965 r. 

30 czerwca 1965 r. 
30 cze rwca 1965 r. 

30 cze rwca 1965 r. 

21 czerwca 1965 r. 
30 czerwca 1955 r. 
30 czerwca 1965 r. 

10 czerwca 1965 r. 

23 czerwca 1965 r. 
23 czerwca 1965 r. 

23 czerwca 1965 r. 

23 czerwca 1965 r. 

30 czerwca 1.965 r. 

23 czerwca 1965 r. 

30 czerwca 1965 r. 
30 czerwca 1965 r. 

30 czerwca 1965 r, 
23 czerwca 1965 r. 

30 czerwca 1965 r. 

30 czerwca 1965 r. 

29 czerwca 1965 r. 
28 czerwca 1965 r. 
29 czerwca 1965 r, 

29 czerwca 1965 r. 
29 czerwca 1965 r. 
28 czerwca 1965 r. 
28 czerwca 1965 r. 

28 czerwca 1965 r. 
28 czerwca 1965 r. 
28 czerwca 196.5 r. 
28 czerwca 1965 r. 
28 czerwca 1965 r. 
28 czerwca 1965 r. 
30 czerwca 1965 r. 

30 czerwca 1965 r. 
30 czerwca 1965 r. 
3D czerwca 1965 r. 
30 czer wca 1965 r. 
30 czerwca 1965 r. 
30 czerwca 1965 r. 
30 czerw ca 1965 r. 
3D czerwca 1965 r. 

1 lip1::a 1966 r. 
1 lipca 196b r. 

1 stycznia 1966 r. 

l stycznia 1966 r. 
1 stycznia 1966 r. 

1 stycznia 1966 r. 

1 sty cznia 1966 r. 
1 st yczn ia 196G r. 
1 lipca 1966 r. 

1 lipca 1966 r. 

1 lipca 1966 r. 
1 lipca 1966 r. 

1 lipca 1966 r. 

1 lipca 1966 r. 

1 lipca 1966 r. 

1 lipca 1966 r. 

1 lipca 1966 r. 
1 lipca 1966r. 

1 lipca 1966 r. ' 
1 lipca 196t> r. 

1 stycznia 1967 r, 

1 stycznia 1967 r. 

1 stycznia 1967 r. 
1 stycl.llia 1967 r. 
1 stycznia 1967 r. 

1 stycznia 1967 r. 
1 . stycznia 1967 r. 
1 stycznia 1967 r. 
1 stycznia 1967 r. 

1 stycznia 1967 r. 
1 stycznia 1967 r. 
1 stycznia 1967 r. 
1 stycznia 1967 r. 
1 stycznia 1967 r. 
1 stycznia 1967 r. 
1 stycznia 1967 r. 

1 sty cznia 1967 r. 
1 sty cznia 1967 r. 
1 s tycznia 1967 r. 
1 stycznia 1967 r. 
1 stycz nia 1967 r. 
1 sty cznia 1967 r. 
1 stycz nia 1967 r. , 
1 stycznia 1967 r. 
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Lp. 
····Numer 

normy Tytuł normy i zakres obowiązywania ustanowienia 
normy 

Poz. 274 

D a- t a ---------

I 
od której norm. 

obowiążbje 
-- -----1 -------------------------1-------------- .. ----

1 2 3 4 ! 5 
------------~----------------------------------------------------------------------------------

59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 

71 

72 

73 

74 
75 
76 
77 

78 

79 

80 
. 81 

82 
83 

84 
85 

65/M-73114 
65/M-73115 
65/M-73116 
65/ M-73117 
65/M-73118 
65/M-73119 
65/M-73120 
65/M-73121 
65/M-73122 
65/M-7 3123 
65/M-73124 
65/M-74273 

65/M-74275 

65/M-74277 

65/M-75220 

65/M-75223 
65/M-75225 
65/M-75231 
65/M-75233 

65/M-80013 

65/M-80045 

65/M-80239 
65/ N-11501 

65/W-89100 
fi5/W-89331 

65/W-89332 
65/Z-53095 

86 65/A-79530 
87 65 /A-86060 
88 65/A-86 155 
89 65/A-86907 
90 , 65/ B~30013 

91 65/E-06000 

92 65/E-29053 

93 65/E-90 11 O 

94 65/E-93401 

.95 65/0-91440 
96 65/P-82007 

- - Podkładki do przy łączek kątowych stałych 

- - Korpusy przyłqczek trójnikowych prostych 
- - Korpusy przyłączek trójnikowych kątowych 
- - Korpusy przyłączek czwórnikowych 
- - Korpusy złączek prostych zwykłych 
- - Korpusy złączek prostych podwójnych 

Korpusy złączek kolankowyc h 
- - Korpusy złączek trójnikowych 
- - Korpusy złączek Gwórnikowych 
- Tule jki różnicowe 
- Korki gwintowe 

') Armatura przem,,;slowa. Kurki proste dławikowe kieli
cho\l'e żeliw'ne na ciśnienie nominalne 10 kG/ cm2 

- Kurki proste dławikowe kołni erzowe żeliwne na 
ciŚnienie nominalne 10 kG/cm2 

- Kurki trójdrogowe dławikowe kołnierzowe żeliw

ne na ciśnienie nominalne 10 kGicm 2 

') Armatura domowej sieci wodociągow ej. Zawory wypły
wowe ( przelotowe mosiężne i żeliwne. Głowice 
- Zawory przelotowe żeliwne 
- Zawory przelotowe żeliwne z zaworem spustowym 
- Zawory przelotowe ż~liwne. Korpusy .. 
- Zawory przelotowe żeliwne z zaworem spusto-

w ym. Korpusy 
Druty stalowe ocynowane wysokiej wytrzymałości do 

przewodów elektrycznych 
Druty stalowe na bandaże wirników maszy n elektrycz

nych 
Linki Bowdena 
Przybory kreślarskie. Cyrkle, grafiony 1 przybory po

mocnicze 
Urządzenia c'umownieze i holownicze. Bębny linowe 

') Okrętowe urzącl ze nia ładunkowe. Zaczepy bomowe po
dwójne płaskie -. 
- Zacze j)y bomowe podwójne szak lowe 

Kasety okulistyczne. Wynlagania techniczne 

w zakresie produkcji i obrotu: 

Vl"ódki gatunkowe. Wymagania wspólne 
KWilS mlekowy spożywczy 
Mleko i przetwory mieczarskie . Masło 

Tłuszc z e ro ś l in n e jad alne. Margaryna 
Cemen t portland zk i 250 o małym ciep le uwodnienia 

i zwir;kszone j odporności na d z iałanie siarczanów 
łvlaslyny elektryczne wirujące. Ogólne wymagania i ba

dania techniczne 
Materiały el ektroizo lacyjne. Rury papie rowe zwijane 

l~tw ardzone żywicą fenolcwą 

Przewody elektroenergetyczne do odbiorników rucho
mych i pr:z.eno śnych. Przewody miesl kan iowe o izo
lacj i i opon ie gumowej 

Sprzęt instalacy jny na napięcie nie pnekracza.iące 750 V. 
Oprawki gwintowe do lamp elektrycznych. Wyma
gania i badania techniezne 

Walizy. Wymiary 
Tkaniny bawełniane . Rozmiary tkanin odpasowanych 

w zakresie obrotu: 

97 65/P-22024 .) Skóry surowe zwierząt futerkowych. Skóry królików 
hodowanych 

30 czerwca 1965 r. 
30 czerwca 1965 r. 
30 czerwca 1965 r. 
30 czerwca 1965 r. 
30 czerwca 1965 r. 
30 czerwca 1965 r. 
30 czerwca 1955 r. 
30 czerwca 1965 r. 
30 czerwca 1965 r. 
30 czer wca 1965 r. 
30 czerwca 1965 r. 

129 czerwca 1965 r. 

29 czerwca 1965 r. 

29 cze rwca 1965 r. 

29 czerwca 1965 r. 

29 czerwca 1965 r. 
29 czerwca 1965 r. 
29 czerwca 1965 r. 
29 czerwca 1965 r. 

30 czerwca 1965 r. 

29 czerwca 1965 r. 

28 czerwca 1965 r. 
30 czerwca 1965 r. 

30 czerwc a 1965 r. 
10 czerwca 1965 T. 

10 czerwca 1965 r. 
29 czerwca 1965 r. 

30 czerwca 1965 r. 
5 czerwca lCl65 r. 

24 cze rwca 1965 r. 
.30 czerwca 1965 r. 
28 czerwca 1965 r. 

28 czerwca 1965 r. 

29 czerwca 1965 r. 

28 czerwca 1965 r. 

30 czerwca 1965 r. 

18 czerwca 1965 r. 
18 czerwca 1965 r. 

30 czerwca 1965 r. 

1 stycznia 1967 r. 
1 stycznia 1967 r. 
l stycznia 1967 r. 
1 stycznia 1967 r. 
1 stycznia 1967 r. 
1 stycznia 1967 r. 
l s tycz nia 1967 r. 
1 stycznia 1967 r. 
1 stycznia 1967 r. 
1 stycznia 1967 r. 
1 stycznia 1967 r. 
1 lipca 1966 r. 

l lipca 1966 r. 

1 lipca 1966 r. 

l lipca 1966 r. 

1 lipca 1966 r. 
1 lipca 1956 r. 
1 lipca 1966 r. 
1 lipca 1966 r. 

1 lipca 1966 r. 

1 lipca 1966 r. 

1 lipca 1966 r. 
l styczn ia 1967 r. 

1 lipca 1966 r. 
1 lipca 1967 r. 

l lipca 1967 r. 
1 stycznia 1967 r. 

1 stycznia 1966 r. 
1 stycznia 1966 r. 
l lipca 1966 r. 
1 sI yczn ia 1966 r. 
1 li pca 1966 r. 

1 stycznia 19G6 r. 

. 1 lipca 1966 r. 

1 lipca 19G6 r. 

1 stycznia 1968 r. 

1 lipca 1%6 r. 
I 1 lipca 1966 r. 

1 listopada 1965 r. 
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Lp. 
Numer 
normy 

2 

Ty tul normy l zakres obowiązywania 

3 

98 
99 

100 
101 
102 

65/P-22025 
65/R-75051 
65/R-75052 
G5/R-/5053 
65/R-75054 

I -- Skóry tchó rzy i tchórzofretek 
'l Owoce świeże. Maliny leśne 

- Lura wina \ 

103 65/M-5S0% 

104 65/ M-56330 

.105 

106 
107 
108 

109 

110 

111 

liS/M-06510 

óS/M-06S13 
65/M-06514 
65/M-0651S 

65/M-06516 

óS/M-06517 

65/R-36100 

112 65/M-80703 

113 65/B-01039 

114 65/E-02032 

115 65/R-74651 

i16 65/A-86101 

117 G5/S-96027 

118 65/T-OS601 

119 
I 

f5 5/B-OIS30 I 

-- Jeżyna 

- Borówka brusznica 

w zakresie projeklowania i produltcji: 

Obrabiarki do metali. Sze rokości stolów prostokątnych 
i rozstawi enia rowków teowych 

Obrabiarki zespo łowe. Zespoły wrzecionowe frezarskie. 
Główne wymiary 

w zakresie pro jek lowcmia: 

'l Dźwignice. W y tyczne do wykonywania obliczeń stalo
wych ustrojów d ź.wignie 

- Stateczność dżwi~lnic. Obciążenia próbne 
-- Obciążenia w obliczeniach ustrojów dźwignic 

-- Podstawo we zasady wymiarowania stalowych ustro-
jów dźwignic 

- Projekto ~vdnie i oblie~a nie spawanych stalowych 
ustrojów M.wignie 

-- Projektowanie i obliczanie nitowanych stalowych 
ustro jów . dźwig nic 

Ciągniki rolnicze. Metoda rachuńkowego określania kla
sy ciągników kolowych 

w zakresie projel\towania i kon~trukcji: 

Sprężyny śrubowe skrętowe z drutów okrągłych. Obli
czanie i konstrukcja 

w zakresie projektowania i budowy: 

Instalacje elektryczne. Obrzeża wnęk. Główne wymiary 

w zakresie projektowania i wy konaws!wlI: 

Oświetlenie dróg publieznych 

w zakresie zasad f oznaczeń klasyfikacyjnych: 

Przetwory ziemniaczane. Nazwy, określenia i klasyfi
kacja 

w zakresie oznaczania l używania pdjęć: 

Mleko i przetwory mleczarskie. Nazw y i określenia 

w zaluesie wykonawstwa robót: 

Drogi samochodowe. Nawier zchnie z asfaltu piaskowego 

w zakresie budowy f badań odb iorczych: 

Te lekomunikacyjne linie napowietrzne. Przep isy bud owy 

w za;uesieslosowania oznaczezi: 

Gazownictwo. S i eć nazowa miejska. Oznaczenia na ry
sunkach i planac h 

Poz. 274 

D a t a 
----------~------~--------------------

ustan owienia 
no rmy 

4 

3 sier pnia l%S r. 
30 cze rwca 1%5 r. 
30 cze rw ca 1965 r. 
30 czerwca 1965 r. 
30 cze rw ca 1965 r. 

21 cze rwca 1965 r. 

29 czer wca 1965 r. 

30 czerwca 1965 r. 

30 czerwca 1965 r. 
30 czerwca 1965 r. 
30 czerwca 1965 r. 

30 cze rwca 1965 r. 

30 cze rwca 1965 r. 

29 czerwca 1965 r. 

30 czerwca 1965 r. 

28 czerwca 1965 r. 

30 czerwca 1965 r. 

30 czerwca 1965 r. 

30 czerwca 1965 r. 

30 czerw ca· 1965 r. 

28 czenvca 1965 r. 

S cze rwca 1965 r. 

! 

od której norma 
. obowiązuje 

- ---
5 

l listopada 1965 r. 
1 lipca 1966 r. 
l lipca 19Gh r. 
1 lipca 1966 r. 
1 lipca 1966 r . 

1 li pc a 1966 r. 

1 stycznia 1966 r. 

1 lipca !f166 r. 

1 lipca 1966 r. 
1 li pc a 1%6 r. 
1 li,pc a 1966 r. 

1 lipca 1966 r. 

1 li pca 1966 r. 

1 lipca 1966 r. _ 

1 stycznia 1967 r. 

1 lipca 19ó6 r. 

j t lip'" 1%6 r. 

1 lipca 1966 r. 

1 lipca 1966 r. 

1 lipca 1966 r. 

1 stycznia 1967 r, 

1 lipca 1966 r. 
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l'~':i, 121 

w zakresie:, zas{Jd c.echow.aIlia: 

'Metale niezelazne. póh~yrob)T. i wyroby. Cechowanie 

-
.Przekładhiki prądowe. ' Badania zwarciowe 

;-

.. 
23 czerwca 1965,1'. 

\ -

'l stycznia 196pr. 

1 stycznia. 1966 r / .<]! a· 
kotJ~t.rutcji· z:afwie r
~Bon.yułi p.o 1 styC1:~ 

.':. \ ," -:.)' 

.~ . :--: .. ,,-
'" -' . .. 
r .' ';T, 

.f 

.. " , . v 

," 

'. 
.. nia 196.6 'r. -: "I( , .'"' J; ~ ..... ' 

• "lo";;' 

'; · i r 
. ~/.-' 

'-, 129 

-": I 

136 
v ,-

w zakresie Nł~(dd badań: \ 
I 

Grunty buaow.Lane.! y'vyznaczanie uogólnionych cech 
. gruntow . , 

·65/B-04497 

65/C-04008 • .) Prz~twory ńaftowe, Pomiar temperatury zapłonu w t y-
. gra -Ot\vartym meto.dą Marcussona 

Q5/C-040n :........ Oznac~nię pozostałośc'i po spopieJ'eniu 
65/C~04205, ~) Gama. Próbki ' do ·oznaczania wtaśności mechanicznych. 

'65/C-04206 

65/C-04292 

tl5fC-04293 

65/C-04310 . 

",. I 
przy rozcIągamu • 
..:..... Oznacza nie ' własności mechaNicznych przy-o roz

ciąganiu 

- Oz·naczan.ie odporności na wielokrotne ściskanie 
na aparad.e ty pu G.oodnicha 

Kauczuk :naturalny. Pobiera'nie 'própek i .badania che
I!liczne 

Badania chemiczne. Wykrywanie i oznaczanie polime-
rów izoprenu w kauczukacłt. i w gumie . 

Środki powierzchriowo czynne. Oznaczanie zdolności 
zwilżcmia .. 

: ... Obrabiarki do drew·na. Pilarki tarczowe wzdłużne górno
'. wrzec1onQw.e z taśmą posuwową płytową. Spr,ay.rdzanie 

··dokładnośCi _ 
Próby izolacji napięciem przemiennym 
Própy napięciem uąarowym -
Materi.ały -eiektroizolacyjne stałe. Badanie odporności na 

łuk elekt ryczny priy dużym natężeniu prądu J niskim 
napięciu . -

DłaWiki prz.eciwzwarcicwe bez1'dzeniowe. Próby wytrzy
małości dvnamicznej 

Paliwa stałe . Oznaczani·e ciepła spalania i wartości opa-
łowej 

Pn}ba nawijania drutu 
Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. Tkaniny. Wy- l 

- zna.czanie liczby skfE~-tu, . wytrzymałości na rozliywa- _ ' 

",<. 

~" 

'x 

30 czerwca 1965 r. 
/ , 

3(} czerwca 1965 r. 

30 czerwca 1965. r. 
30 czerwca 1965r./ 

23 czerwca 1'965 r . 

23 ,cZerwca 1965 r. 

23 czerwca 1965 r. 

23 czerwca 1965 {-

30 czerwca 1965 r. 

30 czerwca 1965 r. 
'" 

30 czerwca 1965 r. 
30 czerwca 1965 r. 
30 czerwca 1965 r. 

2 czerwca 1%5 r. 

30 czerwca 1965 r. 

23 czerwca 1965 r. 
1,8 cze,rwca 1965 r. 

,139 /"S/P.S0130 . 

'.65/Z-04004 

nie i numeru. prz~zy . . I' · 
Produktv przemysłu papierniczego. Metody badań fizycz- 30 czerwca 1965 r. 

.>, ,: 141 65/Z-0'4005 
( . ~:. 142 ' 65/Z-04006 

~ I; .. '" \ 
-..; ... 
i:·~ 

'0, 

I nych. Oznaczanie . grubości, ciężaru objętosciowego 
I i objętoś~i właściwej 

.) ':>chrona powietrza ·atm,osf-erycznego przed zapyleniem. 
Oznacza'!V~ kąta zsypu pyłu 
- . Oznaczanie kąta nasypu pyłu . 
- Oznac~afi'ie ciężaru właściwego p;yłu 

2 czerwca 1965 r. 

2 cZ.erwca 1965 r. 
23 czerwca 1965 r. 

1 stycznia 1969 r. dIn 
konstrukcji zatwier · 
clzO'nych przed 

' 1 stycznia . 196fl r. . ' 

1 lip~ a 1966 r. " 

.J. lipca 1966 r. 
1 lipca 1966 r. 

. 1 

1 lipca 1966 r. 

1 lipca .1?66 r. 

1 lipca 1966 r. 

1 lippa 1966 r. 

1 ąpca 1966 ·r. 

'1 lipca 1966 r. 

1 lipca ' 1966 r. 
1 lipca t966 r. 
1 lipca 1966 r. 

1 li pca 1966 r. 

1 lif5ca 1966 r. 

, 1 lipca 1966 r. 
1 lipca 1966 r. 

1 lipca 1966 !. \ 

. ' 

1 stycznia: 1967 r. 

1 lipca 1966 r. . 
1 li flca 1966 r. 
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Mco9itor ' Polskl 'Nr 52 ....... 
,".J . 

, §~. ~-i~:v?dzone zo stały zmiany w następuią~yc::~: ~ol S~iCh;Nonnach (PN}, obowiązui,!ce od d.ni~ listo~ada 1~6S 'tt ,. :,<i:~ 
r ~, ,( O , ~ ---"P,--:------.-----

Lp. 
. NUl]ler' 
normy 

,. 
o " " /41 ... 

Ty t ul::- normy 

-

'.- . 
'"T . ''''-'' 

--'-- ~--'~' ----I--~<~--~~~'~I----~~'~' -~~\~' --------------~·· ----
1." . , 2 ;.'- 3 

, . . , 

3 

4 

5· 

1 

.. , ~ 

164/A-86431 ' Mleko i .przetwory ~lecjZ.arskie. L.odY' \" 

56/,8-03260 

64'/B-94441 

,,60/C-77001 

.·57/C-80563 

'-
fł4/C-94150 

Konstrukc jeżelbelowe: 
i projektowanie 

Cement hutn-iczy :... 
i 

Oblicżeniastatyczne 
.r •••• 1 ~ ' ,- - • 

Klucze płaskie do · zamkńięć' J):ęheriko~ych · ., 
.:,. -' 

\ . 
.." . i ,. 

.' Guma na części pOldzdów mechaniczriych. Wy-
magania j badan'ia te,hnicżne ' 

8,- 57 /C·96174, ') Przetwory . naftowe. Asflllty izolacyjne wyso-

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

1'6 

17 

18 

, 19 

20 

21 

22 

23 

24 

53/C-96177 

60/C-96178 

. kotopliwe ' 
- Lepik asfaltowy bez wypelniaczysto-

.sowany na gorąco 
- Asfalty przemysłowe 

55/C-97024 . Produkty węglopochodne. Trójkrezol 

59/D-54880 

57/D-97001 

63/E-W2S0 

63/E-88504 

6~/E-90009 

Tarniki do drewna płaskie 

Okleiny i obłogi ' skrawane. Warunki tech-
niczne • 

Przyrządy powszechneg'o użytku '· o , napędzie 
elektrycznym. Wymagania i bad'aniił teFh
niczne 

Przekaźniki elektroenergety czne- elektryczne. 
. Przepisy ogólne < 

Ptzekaźniki pośredniczące i sygnałowe. Wy
magania i badanIa techniczne ' 

Kable okrętowe 

62/E-9005Ó ') Przewody elektroenergetyczne izolowane . do 
układania na stałe. Wymagania i badania ·' 

62/E-90055 

63/E·90100 

63/E-90103 

64/E-9J613 

64/ G-46830 

64/H-74251 

techniczne 
- Przewody o izolacji polwinitowej ' na 

napięcie znamionówe '750 V 
') Przewody elektroenergetyczne do o~dbiorni

ków ruchomych i ' przenośnych, Wymaga
nia i badania techniczne 
-- Przewody o izolacji i oponie polwini-

towej "'-
Okrętowe urządzenia elektryczne. Oprawki 

gwintowe i bagnetowe do larop elektrycz
nych na napięcie do 500" V. Wymagania 
i badania techniczne ....-

Transport w kopalniach odkrywkowych. Lo
komotywy elektryczne net' prąd stały: Głów

. ne parametry 

25 -, 64/H~74592 

Rury stalowe bez szwu na przewody do pras 
i urządzeń hydraulicznych cię.żkich 

Aluminium i stopy aluminium. Rury ciągnione 

26 60/H-93015 

• 

Pręty stalowe do wyrobu śrub, nakrętek i roz
pórek pracująćych w podwyższonych tem
peraturach 

\ 

Dat a ro.porząclzenia 'Pr~ew{}dniczą
celfo Państwowej . Komisj i. :P-lanow4- ., 
. niJł Gospodarczego 'Iv, sprawie 'z'Jj'-

.'. twierdzenia normy lub diłta, 

uslanowłeni-a nOrjlly 

24 list.opada .1 964 L tMonitor 
Polski z 1 96D r. Nr 3, poz. 12) 

26 . Ina reił H~57 , L (MonHor
Polski Ni- 45, poz. 280) 

'9 pażdziemika<~ł964 ' L (Monitcrr 
Polski Ńr '8.ł; poz. 393)' 

1 grudhia 1964' r. (Monitor Pol-
ski z ' l~i;5 L Nr 3, poz., 12) , 

18 czerwca ;19'60 r. (}vto'ititO'f" 

Pofski ' Ni 63, poz. ' 302) 

, 
ustimo:wienrćł-,z~~" o:~:"~1; 

5 

10 si:erpni<al .965 ·r. :. 

lÓ czerwca 

lS czei wca 1!ł65 r. 

11 kwietnia .19'51 r. (Monitor 
Polski Nr, 52, -poz. .332) 

-· 5 IItaja: 19651'. ' 

. 9 -grudnia 1964 L (Monitorp,ol
ski z 1965 r. Nr 10,\ poź . 37) 
16 marca 1957 L (Monitor 

Polski Nr '34; poz. 230) . . t' 
28 marca 1958 r. (Monitor 

Polski Nr 39, poz .. 223') 
16 maja 1960 r : (Monitor 
PoIs.ki Nr 63, p.OZ. 302) 

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

4 września 1959 r. (Monitor 
Polski N; 96, poz. 520) 

10 czerwca 1957 r. (Monitor 
Polski Nr 64, po.z.39.7). 

31 grudnia 1963 r. (Monitor Pol
ski z 1964 r. Nr 34, poz. 153 

i Nr 66, pQZ. 314) 
25 marca 1963 r. (Monitor 

Po lski Nr 4i, poz. 205) 
.25 marca 1963 r. (Monitór 

Polski Nr 41, poz. 205) 
17' sierpnia 1962 r. (Monitor 

Polski Nr 78, poz. 368) 
31 grudnia 1962 r. (Monitor Pol

ski z 196-3 r. ' Nr 29, poz: )51) 

31 grudnia 1962 r. (Monitor Pol
ski z 1963 r. Nr 29, poz. 151) 

29 czerwca 1963 r. (Monito( polo, 
ski z 1964 r. Nr 16, poz. 77) 

29 czerwca ~963 r. (Monitor Pol
'ski z 1964 r. Nr 16, poz. 77) 
2i grudnia 1964 L (Monitor Pol
ski z 1965 r. Nr lO, poz. 37) 

22 grudnia 1964 L (Monitor Pol
ski z 1965 r. Nr , 19, poz. 87) 

31 grudnia 1964 r. (Man.itor .Pol
ski z 1965 r. Nr 25, poz. 127) 
27 kwietnia 1964 r. (Monitor 

Polski Nr 51, poz. 249) 
20 'grudnia 1960 r. (Monitor Pol
ski z 1961 r; Nr 18, I>0z. 90) 

19liPc/l 1965r • 

24 lipc. 1965 ' f; . 

24 lipca 1965-.-1'. -
I, 

. 24 li pCit- 1-965- r . 

. 3 sierpnia 1965 'r. ' , 

30 czerwca 196--5 r. · .. \~:~ 
I . ·"", .. t.~:,~~.'.,; 26 ezerwca 1,g65' r .. ~' , ..,. \ _ .', 

29 czerwca 1965 r:'. -

29 , czer-wcć! 1965 r~ 

29 czerwca 1965 r; ' 

24 lipca 1965 r. 

14 czerwca 1965 i. ' 

v ,:~"i 

, :;" 

I .•• _ ;;. 

19 sierpnia 1965 r. ,/ . Ą ~ 
/-~ 

19 ·sier pnia 1965 r" .. / :.:;~ 

I 
24 lipca 1965 r. '. 

19 sferpnia 1965 t. 
! 

2 sierpnia 1965 r, . 

. '\ 
~, 

• I ~,~~,i~;t 
, I ~ 

.- -; , 
.', :1 ;:, 

30 czerwca 1965 r, < • - 'j. 

14 maja 1965 r. 

! 1 lipca 1965 r • . • J. j 
. .- ~ 



Monitor Polski Nr 52 - 553 -

Lp. 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

Numer 
, n.ąJllly 

2 

60/H-93623 

,59/H-93624 

60/K-8002 ! 

' '62/K-88'16 i 

62/K-88167 

61/K-88174 

33 61 /K -88 181 

34, 63/K -9!257 

Tytuł normy 

3 

Miedź. Ksz tałtowniki wyciskane 

Mosiądz. ,Ksz.taltowniki 

Nawierzchnia kole jowa. Wkręty kolejowe ze 
, lbemp rostokątnY J11. , , '" 

') Tabor ko}e jowy. Haki cięgłowe 

- Koz ioł ek re sorowy. do wagon'ów towa-
r owvch . 

- SPE~±yny pierścieniowe. Pierścieni e " ,', 

- Wagony towarowe. Resory piórowe 

- Sprzęg i hamulcowe 

-35 60/M-02113 Gwinty metryczne ISO. Tolerancje 

36 58/M-56169 Oprzyrządowanie. Ucha 

37 61/M-59682 ' ) Narzędz ia do skra wania metali. Nawiertaki do 
nakiełków 60° zwykłych , 

38 61 /M-59683 - Nawiertaki do nakiełków 60° chronio-
nych 

39 61 /M-59685 - Nawiertaki do nakiełków 60 ° łukowych 

40 63/M-60151 ' ) Przyrządy i uchwyty. Trzpienie fr ezarskie za-
bierakowe z chwy tem stożkow y m 7 : 24 

41 ' 63/M-60152 - Trz pienie frezarskie zabierakowe wydłu-
żon e z chwytem stożkowym 7 ; 24 

42 63/M-60178 - Trzpienie fr eza rs kie zabierakowe z chwy-
tem stożkowym Morse'a 

43 62/M-60658 Uchwy ty t oka rskie ' 4-szczękowe z ni eza l e ż-
nym nastawieniem szczęk 

44 l 59/~-61053 ;') Oprzyrządowanie . Łapy do ciskowe proste 
1 ' obracane 

45 I 58/M-61 270 -Widełk i 

46 57 /M-61281 , Przyrządy i uchwy ty, Rękojeści soczewk owe 

47 58/M-61285 Oprzyrządowa nie . Końcówki oczkowe 

48 M/625 11 Trzonki do młotków ślusarskich 

49 ["IM-fi8 02l 

50 i 60/M -80067 

51 62!M-82069 

52 64/M-84555 ' 

53 1 65IR-65023 ' 

54 ' 64/T-04701 

Prasy mimośrodowe wysięgowe sta le, prze
chylne i z nastawnym stoj em, Wielkośc i 

podstawowe 
D ruty stalowe szprych owe 

Nawiercenia ,pod łby walcowe i wieńcowe 

wkrętów i śrub 

Dźwignic e. Nakrętk i do hak ów 

Mate ria ł siewny . Nasiona roślin r olniczych 

A paraty dla sł aboslyszących. M etody pomia
rów własności elektroakustycznych 

Data rozporząd zeniil Przewodniczą
cego Państwowe j Komisji Planowa
ni a Gospodar czeqo w sprawie za

twierd ze nia normy lub data 
ustanowienia normy 

4 

24 sierpnia 1960 L (M onitor Pol
ski z 196 1 r. Nr 6, poz. 32) 
llipt a 1959 r. ( ~.\o nito r 

Polski Nr 84, poz . 449) 
15 grudnia 1960 r'. (Monitor Pol
ski z 1961 r. Nrls', poz.. 90) 

5 października 196i r. (Mónitor 
Polsk i Nr 80, poz. 376) 

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

:i listopada 1961 r. (Monitor 
Polski Nr 98, poz. 417) 

30 grudnia 1961 r. (Mo nito r Pol
~ki ,z 1962 r , N r 15, po~. 65) 
. 22 marca 19ti3 J . (Monitor 

Polski Nr 45,poz. 225) 
17 grudnia 1960 r. (Monitor Pol
ski z 1961 r. Nr 25, poz. 121) 
27 cze r wca 1 958 r. (Monitor 

Polski. Nr 67 , poz. 395) 
2 lutego 1961 r. (Monitor 

Polski Nr 30, poz. 146) 
2 lutego 1961 r. (Monitor 

Po lsk i N r 30, poz. 146) 
2 luteqo 1961 L (Monito r 

Polski Nr 3D, poz. 146) 
29 pażdzierńika 1963 r. (Monitor 

V'olski z 1964 r. N r 8, poz. 40) 
29 pażdziernika 1%3 r. (Monitor 

Polski z 1964 r. Nr 8, poz. 40) 
29 pa;'.dzie rni ka 1963 r. (Monitor 

Polski z 1964 r. Nr 8, poz. 40) 
11 lutego 1962 r. (M onitor 

Polski Nr 32, poz. 153) 
24 lu tego 1959 r. (Monitor 

PolsJ<: i N r 50, poz. 230) 
27 C7;erwca 1058 r. (Moni to r 

Polski Nr 67, poz. 395) 
7 sierpnia 1957 r. (MQnitor 

Polski Nr 83, poz .. 504) 
28 czerwca 1958 r. (Monito r 

Polski Nr 67 , po z. 395) 
16 kwietnia 1952 r. (nz. U. 

Nr 21 , poz. 136) 
19 czerwca 1964 r. (Monitor 

Polski N r 69, poz. 323) 

16 maja 1960 r. (Monito r 
Polski Nr 63, poz . 302) 

17 grudnia 1962 L IMonito r Pol
ski z 1963 r. Nr 21, poz. 115) 

1 lipca 1964 r. (Monitor 
Polski Nr 69 , poz. 323) 

14 maja 1965 r. (Moni to r 
Polski Nr 36, poz. 209) 

29 grudnia 1964 L (Mon itor Pol-i 
ski z 1965 L Nr 19, poz. 87) 

Poz. 274 

Data 
ustanowienia zmian 

5 

22 kwietnia 1965 r. 

22 kwietnia 1965 r. , 

6 lipca 1965 L 

7 iii pca \965 L ' , 
13 sierpnia 1965 r, 

13 sie rpnia 1965 r. 

13 sierpnia 1965 i, 
,: .. 

7 li pca 1965 r. 

6 lipca 1965 r. 

26 s ierpnia 1965 r. 

29 lipc a 1965 r . 

29 lipca 1965 r. 

29 lipca 1965 L 

29 lipca 1965 L 

29 lipca 1965 r. 

29 lipca 1965 r. 

3 lipca H165 L 

29 czerwca 1965 L 

26 sierpnia 1965 r. 

29 czerwca 1965 L 

26 sierpnia 1965 L 

29 kwietnia 1965 L 

14 lipca 1965 r. 

30 czerwca 1965 r. 

6 lipca 1%5 L 

30 czerwca 1965 r. 

29 cze rwca 1965 r. 

26 sierpnia 1965 r. 



Monitor Polski Nr 52 - 554 Poz. 274·. 

§ 3. 1. Norma wymieni on a w § l lp. 4 zastępuje normę 
PN-57.C-84009 "Produkty nieorganiczne. Ałun- glinowo-pota
sowy techniczny", ustanowioną jako obowiązującą przez 
Polsid Komitet Normaliza cy jny dnia l marca 1957 r. (Moni
tor Po lski Nr 34, poz. 230). 

2. N ormy wymienione w § l lp. 5, 25, 26, 29, 30, 31, 34 
11 4 zastępują następujące normy : 

1) PN-57/C-84054 "Fosforan jednoamonowy techniczny", 

2) PN /M-57 390 "Frezy walcowo-czołowe pra wo tnące do że

liwa i stali", 

3) PNiM-57391 "Frezy' wa l cowo-czo łowe lewotnące do że

liwa i stali", 

4) PN /M-57430 uFrezy palcowe walcowo-czołowe doże liwCl 

i stali z chw ytem cy lin drycznym - prawo
tnące" , 

5) PN/M-57431 "Frezy pa lcowe walcowo-czołowe do żeliwa 
i sta li z chwytem cylindryczny m - l ewó~ 
tnące", 

6) PN 'M -57472 "Frezy tarczowe trzystronne na prze'mian 
skośne dzie lone", 

7) PN /M-57473 "Frezy tarczo we do rowków na wpusty czó
ł enkowe (Woodruffa)", 

8) PN/M-57475 "Frezy tarczowe do rowków klinowych", 

9) PN /M-57617 " Frezy trzpieniowe do rowków na wpusty 
czółenkowe (Woodruffa)", 

10) PN-57/E-02030 "Natężenia oświe tlenia przy oświetleniu 
elektrycznym" - w punkcie 2.3.6 

- ustanowione - pie rwsza jako obowiązująca, a po
zostaje jako zal eca ne przez Polski Komitet Normaliza
cyjny dnia 3 i 11 li pca 1957 r. (Monitor Polski Nr 74, 
poz. 454). 

3. Norma wymieniona w § 1 lp. a zastępuje norm~ 

PN-56/C-88028 "Produkty orga niczne. Octan etylu tec'hnicz
ny", ustanow joną jako obowiązującą ppez Polski Komitet 
Normalizacy jny dnia 3 kwie tnia 1957 r. (Monitor Polski 
Nr 45, poz. 280) . 

'4. Norma wy mieniona w § l lp. 9 zastępuje norm~ 
PN-54/C-97003 "Produkty węglopochodne. Toluen", zatwier
dzoną jako obowiązując ą rozporządzeniem Przewodniczącego 

Pi' ństwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dniCl 
25 marc a 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm pańs two
wych usta lonych przez Polski Komitet Normalizacyjny do
tyczących chemi i i górnictwa (Dz. U. Nr 17, poz. 90). 

5. Norma wymieniona w § 1 lp. 16 zastępuje norm" 
PN-5(jjE-08101 "Elek tryczne urządzenia przeciwwybuchowa 
d la gó rnictwa węglowego. Przepisy konstrukcyjne - w za
k resie opraw oświetlen iowych - ustanowioną jako obowiq
zując ą przez Po lski Komitet N ormalizacyjny dnia 20 listo
pad'! 1957 r. (Monitor Polski z 1958 r. Nr 13, poz. 83). 

6. Norma wymIeniona w § 1 lp. 23 zastępuje norm" 
PN-59.'K-88163 "Tabor kolejowy. Wagony t owarowe. Cięgło 
k rótkie" ,. u stanowioną jako obowiązującą przez Polski Ko
mite t Normalizacyj ny dnia 11 września 1959 r. (Monitor Pol
ski z 1960 r. Nr 5, poz. 27). 

7. Norma wymie niona w § 1 lp. 24 zastępuje norm~ 
PN-55/M-44730 "Pompy skrzyde łk owe", zatwierdzoną jako 
obowiązującą rozporząd zeniem Przewodniczącego Państwo

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

8. Norma wymieniona w § 1 lp. 27 zastępuje następu

jące normy: 
1) PN/M-57432 "Frezy palcowe walcowo-czołowe do żeliwa 

i s tali z chwytem stożkowym 'Morse' a pra
wotnące", 

- uznaną za obowiązującą rozporządze niem Przewodni
cząc.eg o PaIi s twowe j Komisji Planowan ia GQspodarczego 
z dnia 24 wrzesn ia 1951 r. w sprawie uznania za obo
wiązujące norm ustalonych przez Polski Komitet Norma
lizacyjny (Dz. U. Nr 53, poz. 372); 

2) PN/M-57433 " Frezy palcowe walcowo-czo łowe clo żeliwa 

i stali z chwytem stożkowym Morse' a le
wotnące " 

- ustanowioną ja ko zalecaną przez Polski Komitet No r
malizacy jny dn ia 11 lipc a 1957 r. (Monitor Polski Nr 74, 
poz. 454). 

9. Norma wymieniona w § 1 lp. 33 zastępuje normę 

PN-60/M-57616 "Narzędzia do skrawania metali. Frezy trzpie 
niowe z chwytem stożkowym Morse'a -do rowków teowych", 
ustanowi oną jako obowiązującą przez Polski Komitet Norma
lizacyjny dnia 26 kwietnia 1960 r. (Monitor Polski Nr 63, 
p oz. 302). 

10. Norma wymieniona w § 1 lp. 70. zastępuje normę 
PN-55/M-74273 "Armatura przemysłowa. Kurki przelotowe 
dławikowe z kie lichami gwintowanymi żeliwne na ciśnien ie 

nominalne 10 kG/c m2 ", zatwierdzoną jako obowiązująSą roz" 
porządzeniem Przewodniczącego Państwow e j Komisji Plano
wania Gospodarczego z dnia 27 lipca 1955 r. w sprawie za
twierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Ko
mitet Normalizacy jny dotyczących mechaniki (Dz. U. Nr 33, 
poz. 204). 

11. Norma wymienio'na w § 1 lp. 71 zastępuje normę 

PN-55/M-74275 "Armatura przemysłowa. Kurki przelotowEt 
· dławikowe, kołnierzowe żeliwne na ciśnienie nominalna 
10 kG/cm l , zatwierdzoną jako obowiązującą rozporżądze nierl1 
Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospo
darczego l dnia ' 10 lipca 1956 r. .w sprawie zatwierdzenia 
norm państwowych (Dz. U. Nr 33, poz. 154). 

12, Norma wymieniona w § 1 łp . 72 zastępuje normą 

PN-56/M-74277 "Armatura Przemysłowa . Kurki trójdrogowe 
dławikowe kołnierzowe żeliwne na c i śnienie nominalne 

. 10 kG/cml ", zatwierdzoną jako obowiązującą rozporząd ze

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

13. Norma wymieniona w § 1 lp. 133 zastępuje normą 
PN-56/E-04061 "Próby napięciem udarowym. Prze pisy ogól- · 
ne", zatwierdzoną jako zalecaną rozporząd zeniem Przewod
niczącego Państwowej Komisji Płanow'ania G ospod arczego. 
z dnia 19 grudnia 1956 r . w sprawie zatwierdzenia norm pań
stwowych (Dz. U. Nr 61, poz. 296). 

14. Norma wymieniona w § 1 lp. 73 zastępuje normą 

PN-63/M-75220 "Armatura domowej sieci wodociągowej. Za
wory wypływowe mosiężne I żeliwne. Głowice", ustanowio
ną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny 
dnia 31 lJTudnia 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 16, 
poz. 77). 

15. Norma wymieniona w § 1 lp. 79 zastępuje normą 

PN-58/M-80045 "Druty stalowe na bandaże wirnik ów ma
szyn elektrycznych", ustanowioną jako obowiązującą przez 
Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 marca 1958 r. (Moni- . 
tor Pol~ki Nr 39, poz. 228),. 

./ 
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16. Normy wymienione w § 1 lp. 83 i 8,( zastępują na
stępujące normy: 

1) PN-61 /W-89331 ,,') Urządzenia ładunkowe. Zaczepy bO
mowe podwójne płaskie", 

2) PN-61/W-89332" - Zaczepy bomowe podwójne sza-
klowe" 

- ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet 
Normalizac y jny dnia 27 grudnia 1961 r. (Monitor Polski 
z 1952 r. Nr 15, poz. 65). 

17. Norma wymieniona w § 1 lp. 87 zastępuje normę 

PN-57/A-86060 "Kwas mlekowy spożywczy", ustanowioną ja
ko obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 
20 sierpni"a 1957 r. (Monitor Polski Nr 82, ' poz. 495). 

18. Norma wymieniona w § 1 lp . 91 zastępuje normę 

PN-55/E-06000 "Maszyny elektryczne. Przepisy ogólne", za.
twierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem' Przewodni
czące]o Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego 
:I dnia 10 maja 1956 r. w sprawie zatwierdzenia no rm pań
Itw owych !Dz. U. Nr 15, poz. 85). 

19. Norma wymieniona w § 1 lp. 96 zastępuje normę 

PN-58fP-82007 "Tkaniny bawełniane. Rozmiary tkanin odpa
sowanych", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski 
Komitet Normalizacyjny dnia 2 maja 1958 r. (Monitor Polski 
Nr 45, poz. 265). 

20. Norma wymienIona w § 1 lp. 97 zastępuje normę 

PN-61 / P-22024 "Skóry surowe zwierz·ą t futerkowych. Skóry 
k ró lik6w", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Ko
mi tet Normalizacyjny dnia 14 pażdziernika 1961 r. (Monitor 
Polski Nr 89, poz. 379). 

21. Norma wymieniona w § 1 lp . 117 zastępuje normę 

PN -fiO/S-96027 "Drogi samochodowe'. Nawierzchn ie z asfaltu 
' p iaskowego", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski 

Komitet Normalizacyjny dnia 29 grudnia 1960 r. (Mo'nitor 
Polski z 1961 r. Nr 18, poz. 90). 

22. Norma wymieniona w § 1 lp. 123 zastępuje normę 
PN 'C-04008 "Prze twory naftowe. Temperatura zapłonu i tem
peratura palenia. Pomiar metodą ' Marcussana", ustanowioną 

jako obowiązującą przez Polski Komite t Normalizacyjny dnia 
2 grudnia 1960 r. (Mo,nitor Polski 'z 1961 r. Nr 6, poz. 32). 

• 
23. Norma wymieniona w § 1 lp. 124 zastępuje nastę

ptljące norm y : ' 
1) PN-59/C-04077 ,,') Przetwory naftowe. Oznaczanie · pozo-

stało ści po spopieleniu" 
- ustanowioną jako obowiązującą przez Polski ' Komitet 
Normalizacyjny dnia 16 grudnia 1959 r. (Monitor Polski 
z 1960 r. Nr 27, poz. 130), 

2) PN-54!C-04140" - Smary stale. Oznaczanie popiołu" 
- zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem 

Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Go
spodarczego z dnia 27 czerwca 1955 r. w sprawie za
twi~dzet1ia norm państwowych ustalony-ch przez Polski 
Komitet Normalizacyjny dotyczących górnictwa (Dz. U. 
Mr 28, poz. 170). 

24. Norma wymieniona w § 1 lp. 125 zastępuje normę 

PN-55/C-04205 "Guma. Przygotowanie próbek do oznaczania 
własności mechanicznych przy rozciąganiu ", zatwierdzoną 
lako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Pań
stwowej Komisji Planowani/r Gospoda rczego z dnia 14 paź

d żiernika 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych 
ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny dotyczących 
chemii (Dz. U. Nr 44, poz. 292). 

25. Norma wymieniona w § 1 lp. 126 zastępuje normę 
PN-55/C-04206 "Guma. Oznaczanie własności mechanicznych 
przy rozciąganiu", zatwierdzoną jako obowiązującą rozparzą-' 

dzeniem Przewodniczącego Państwowe} Komisli' Planowania 
Gospodarczego z dnia 10 maja 1956 r. w sprawie zatwierdzp
nia norm państwowych (Dz. U. Nr 1~, poz. 84). 

26. Norma wymieniónaw § 1 lp. 132 zastępuje normę 
PN-57/E-04060 "Próby wytrzymałości elektryczne j napięciem 

o częstotliwości 50 Hz", ustanowioną jako zalecaną przez 
Polski Komitet Normalizacyjny dnia 6 czerwca 1957 ' r. (Mo
nitor Polski Nr 64, poz. 39"1). 

_ 27. Norma , wymieniona w § 1 lp. 136 zastępuje normę 

pN/C-04330 "Analiza techniczna paliw stałych. Kaloryme
tryczne oznaczanie ciepła spalania i wartości opalowej", za
twierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodni
cząceg'oPaństwowej KOrriisjiPlanowania Gospodarczego 
z dnia 3 lutego 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm pań

stwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny 
dotyczących chemii (Dz. U. Nr 7, poz. 42). 

28. Norma wymieniona w § 1 lp. 137 zastępuje normę 

PN-57/M-80004 "Próba nawijania drutu", ustanowioną jako 
obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 
24 czerwca 1957 r. (Monitor Polski Nr 64, poz. 397). 

29. Norma wymieniona w § l lp. 138 zastępuje nastę

pujące normy: 

1) PN-57/P-04625 .,'} Kontrola jakości wyrobów włókienni
czych. Tkaniny. Wyznaczanie numeru 
osnowy i wątku" 

- ustanowioną jako zalecaną przez Poi ski Komitet Nor
malizacyjny dnia 17 lipca 1957 r. (Monitor Polski Nr 82, 

, poz. 495), _ 

2) PN-57/P-04728" - - Wyznaczanie liczby skrętu pr zę-
dzy" 

- ustanowioną jako zalecaną przez Polski Komitet Nor
malizacyjny dnia 8 czerwca 195"1 1'. (Monitor Polski 
Nr 64, poz. 397). 

30. Norma wymieniona w § 1 lp. 139 zastę puje normę 
PN-54/P-04008 "Wytwory papie rl'licze. Bad ania techni czne . 
Oznaczanie grubości i ciężarlu objętościow eg o" , zatwierdzo
ną' jako obowiązującą rozporządz.e niem Prze wodniczącego 

Pańslwowej Komisji Plano wania GospodarczeCJoz dnia 12 lip
ca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm par'lstwowych usta
lonych przez Polski Komitet Normalizacyj ny d o tyczących 
przemysłu lekkiego (Dz. U. Nr 29, poz. 176). 

31. Norma PN-6~ !D-56102 "Obrabiarki do drewna. Stru
garki grubościowe . Wielkości" (Monitor Polski z 19-65 r. 
Nr 3, poz. 12) . zastępuje normę PN/D-56102 "ObrabIarki do 
drewna. Strugarki grubośc iowe. VVielkośc i", u stanowioną ja
ko zalecaną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 1 gru
dnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. N'r 20, .poz. 102). 

32. Norma PN7611A-75047 "Półprodukty owocowe. Prze 
ciery owocowe" (Monitor Polski z 1961 r. Nr 67, poz. 292) 
zastępuje normę PN-53/A-75004 "Przeciery OWrJcowe. Prze 
cier agrestowy utrwalony dwutlenkiem siarki lub kwasem 
benzoesowym", zatwierdzoną jako zalecaną rozporządzeniem 
Przewodniczącego Państwowe j Komisji Planowania Gos po
darczego z dnia 27 kwietnia , 1955 r. 'w sprawie zatwierdze
n ia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Nor
malizacy jny dotyczących rolnictwa i prod uk tów spożywczych 
(Dz. U. Nr 19, poz. 118). " 
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33. Norma PN-65/M-57550 "Narzędzia do skrawania me
tali. Frezy . modułowe krążkowe" (Monitor Polski z ' 1965 r. 
Nr 31, poz. 173) zastępuje następujące normy: 

mitet Normali zacyjny dnia 31 grudnia 1957 r. (Monitor 
Polski z 1958 r. Nr 13, p oz. 83). 

1) PN/N-375 "Frezy modułowe krążkowe dla modułów od 
0,5 do 7. Główne wymiary", 

2) PN/N-376 "Frezy modułowe krążkowe dla modułów od 8 
do 20. Główne wymiary" 

- ustanowione jako obcwiązujące przez Polski Komitet 
Nor.malizacyjny dnia 4 grudnia 1959 r. (Monitor Polski 
z 1960 r. Nr 20, poz. 102). 

. § 4. 1. Z dniem ogłoszenia obwieszczenia tracą moc: 
następujące normy: 

34. N,orma PN-64 /E-01200 "Symbole graficzne oqólne 
stoso wane w elek trote chnice" (Monitor Polski z 1965 r. 
Nr 19, poz. 87) zastępuje następujące normy: 

1) PN-54 /H-93431 "Stal węglowa walco.wana . Kształtownik 
na ostrogi do kół traktorowych", zatwierdzona jako obo
wiązując a rozporząd zeni em Prl e wodniczącego Państwo

wej Komisji Planowania Gos ;J oc\arcl.ego z clnia 28 lute J o 
1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm pań~ l wowych usta
lonych przez Polski Komitet Normalizacyjny dotyc z ą

cych hutnic twa (Dz. U. Nr 13, poz.' 75) ; 

2) PN-55/ G-46801 "Ele ktr owozy pf7ew odowe kopalniane. 
Wymiary 'obrysu i zasadnicze parametry", zatwierdzona 
jako obowiązująca rozporządzeniem Przewodnicząceg o 

Państwowej Komisji Planowania . Gospodarczego z dnia 
12 czerwca 1956 r. w spra wie za twierdzenia norm pań

stwowych (Dz. U. Nr 31, poz. 145). 

1) PN-54/T-01221 "Radiotechnika. Symbole graficzne" - w 
z.akresie symboli rodzajów przebiegów elektrycznych 
(2.1). uziemienia (2.2.2.14) i połączenia z masą (2.2.2.15), 
zatwierdzoną jako zalecaną rozporządzeniem Przewodni
czącego Pańs t wowe j Komisji Planowania Gospodarczego 
'z dnia 27 czerwca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm 
państwowych ustalonych przez Polski Komilet Normali
zacy jny dotyczących elektrotechniki (Dz. U. Nr 28, 
poz. 169); 

2) PN-57 /T-01210 "Technika łączenia i teletransmisja prze
wodowa. Symbole graficzne" - w zakresie symboli ro
dzajów prądów (2.1.1) i rodzajów przebiegów elektrycz
nych (2.1.2), ustanowioną jako zalecaną przez Polski Ko-

2. 'Z dniem , stycznia 1966 r. traci moc normIl 
PN-53/M-40135 "Drzwiczki w y cierowe kwadratowe, Zespół". 

zatwierdzona jako obowiązująca rozpor ząd/. eniem Przewodni
czącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego. 
z dnia 27 czerwca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm pań
stwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny 

.dotyczących wyrobów metalowych (Dz. U. Nr 28, poz. 165). 

Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego: J. Wodzickl 

') Pełny tytuł normy; jedna kreska przed tytułem tej samej seri.1 norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu, a dwie kreski 
przed tytułem tej samej serii norm zastępuj<\ dwie pierwsze części pełnego tytułu. 

.' 

Reklam,l cje z powodu niedoręczenia poszczególnych numerów wnosić ndleży do Administracji Wydawnictw Unędu Rady Mini'
stTÓW (vVarszawa. ul. Krakowskie Przedmieście 50) w terminie 10 do 15 dni po otrzymaniu następnego kolejnego numeru. 

Opłata za prenumeratę Monitora Polskiego wynosi rocznie 75,- zł, półrocznie 45.- zl. 

Prenumera tę można zgłaszać tylko na okres roczny (od 1.1) lub na okres półroczny lad 1.1 l od LVII). Opłat a po\vinna być uisz
czona co najmniej na miesfąc przed okresem prenumeraty, a więc za okres roczny lub za. I półrocze - do dnia 30 listopada, Z4 
II półrocze - do dnia 31 maja. Do abonentów, którzy opłacą prenumeratę po tych terminach, wysyłka pierwszych numerów do
konana zostanie z opóźnieniem. Jednostki na rozrachunku gespodarczym i inni abonenci powinni dokonać wplat za prenumeratę 
na konlo Narodowego Banku Polskiego, Oddział IV Miejski, W.u'.iZawa, nr 1528-91-903, cz. 3, dz. 7, rozdz. 3. R3chunków za 
prenumeratę nie wystawia się. Na odcinku wpłaty należy podać dokładn~ nazwę instytucii (bez skrótów), nlllwę i numer doręcu
jącego urzędu pocztowego (jak Warszawa 10, Poznań 3 itp.), powiat, ulicę, n, domu, nr skrytki pocztowei oraz ilo~ć lllmawianych 
egzemplarzy Monitora Polskiego. Prenumeratę można zgłaszać również bezpośrednio w punkcie sprzedaży w Warszawie, prz,v Al. 

I Armii Wojska 'Polskiego 2/4. 

Pojedyncze egzemplarze Monitora Polskiego nabywać można w' punktach sprzedaży w vVarszawie: Al. l Armii Woiska Polskie
go 2/4, "Dofn Książki" - Księgarnia Prawno-Ekonomiczna - ul. NO\\TY Swlat t, kiosk "Domu Książki" w gmachu ~i!dów - al. Gen.. 
Swierczewskiego 127, w kasach Sądów Wojewódzkich w: Białymstoku, Katowicach, Kielcach, Koszalinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, 
Rzeszowie, vVrocławiu i Zielone.i Górze ora'l w kasach Sądów Powiatowych w: Bydgoszczv, Dytomi;], Cieszynie. Częstochowie. 
Gdańsku, Gdyni, Gliwicach, Kaliszu, Krakowie, Lublinie, Nowym Sączu, Ostrowie Wlkp .. Poznaniu. Przemyślu, Raciborzu, Rado-

miu, S~cze("inie, Tilrnnwie, Toruniu i Zamościll. 

Redakcia: Urzad Rady Ministrów - Biuro Prawne, Warszawa, al. Ujazdowskie t /3. 
Administracja: Administr<!cja Wvdawnictw Urzędu Rady Ministrów, Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 50. 

Tloczono ' z polecenia Pre/ usa Rady MinIstrów w Zakładach Graficznych "Tamka", Warsz awa . ul. TarPka 3. 

Zam. 1570, Cena 4.00 zł 


