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MONITOR POLSJ{I 
DZIENNIK, URZĘDOWY POLSKIEJ RlEClYPO SPOLITEJ L U DO W El 

Warszawa, dnia 31 sierpnia 1966 r. Nr 44 
1 RESC: 
PUl..: 

UCHWAlA RADY r"UNISTRÓW 

2n - nr 263 z dnia 22 sierp ni ,l 1966 r. zmieniająca uchwalę w sprawie środków niezbędnych dla podniesienia wa-
ILJ1E0W pr,,<.. y .:aK.d L'Ć,W v :; pr il h"C<"ych i schronisk dl,1 riieletnich . 433 

OBWIESZCZENIA: 

223 - Polskie(l o Korniletu N'')rmalizac y jnego z dni a 3 sie rpn;a 1966 r. w sprawie ogłoszenia u stanowionych Pol-
skich N'orm , 433 

224 - Fols ~: ie (i o Komiletu l\Iormalizacyjne'~ o z dnia 15 si er pni a 1966 r. w sprawie ogłoszenia ust.anowionych norm 
branżOv"y c h 441 

222 

UCHWAtA Nr 263 RADY MINISTRÓW 

z dnia 22 sierpnia 1966 r. 

zml('ni(!I;;ca uchwałę w sprawie środków Iiiezbędnych dla podniesienia warunków pracy zakładów poprawczych 
i schronisk dla nieletnlch. 

§ 1. W Hchwale nr 102 Prezydium Rządu z dnia 22 lu
t e~o 19::6 r. w sprawie środków niez będnych dla podniesie 
nia waflll,ków pracy zakładów po pra wczych i schronisk dla 
nie le tn ich (M on itor Poiski z 19s6 r. Nr 19, poz. 257 i z 1960 r. 
1',,[ 54, poz, 260) § 6 otrzymuje brzmienie: 

wawczych przejętych przez Ministra Sprawiedli
WOSC I na podstawie uchwaly nr 206 Rady Mi
nistrów z dnia 30 lipca 1965 r. 

2. Sposób wykonywania opieki higienicżno-lekar

skiej w zakładach dla n ieletnich wymienionych 
w ust. 1 określi Minister Sprawiedliwośc i." ,, § 6. 1. Uch wala nr 789 --Prezydium Rząd u z dnia 10 wrze

śnia 1 ~s2 r. w s prawie opieki hi gieniczno-lekar
s ~, ;e j n ad uczącymi się dzi ećmi i m~ odzieżą nie 
I1:'l zBstcso,,' an ia do zilkladó w poprawczych 

schronis k dla nie le lnich OTaZ zakładów wycho-

§ 2. Uchwala wch odzi VI życi e ż dniem og ł os zenia. 

Pr ezes ' Rady Ministrów: w z. P. Jaroszewicz 
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O EWl r SZCZEN!E POLSKIEGO KOMITETU NORMAUZACY JNEGO 

z dnia 3 sierpnia 1956 r. 

I w sprawie ogloszenia ustanowionych Polsk ich Norm. 

Na podstawie art. 9 usL 4 us tawy z dnia 27 lis topacla § 1. Ustanowione zosta ł y n :!s f o:;pl.lj ą ce Polsl~ie Nor-
1~6 1 r. o normalizac ji (,' z, l ' , l"r 53. PO?, 2 ~8 ) Pol ski Komi- my (PN): 
t e l Normalizacy jn y podaje cl0 wiadomości, co na stępuje: 

,? 



Mon itor Polski Nr 44 434 -

Lp. 
Numer 
normy 

2 

66/B-06260 

/ ' 

Tytuł 'normy i zakres obowiązywania 

3 

w zakresie produkcji; 

A utoklawizowany beton komórkowy. \Nymagania tech-
niczne 

2 66/B-1 2003 Ceg!y wapienno-piaskowe pelne i drążone 

Cegły budowlane kiinkierowe 3 66/B-12008 
4-
5 
6 
7 
8 
9 

10 

11 

12 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

21 

°66/B-12042 
ufJ./B-27602 
66/B-27G03 
66/B-94401 
66/B-94402 
66/B-94403 
66/ B-94404 

66/G-04165 

66iG-53031 

66/H-S2139 
66/1-1-93404 
66/H-93418 
66/H-93641 
66/H-93916 
66/H-97022 

Kafle prostokątn E:! "Kwadratel e" 
Papa smołowa z obustronną powloką nie mineralizowaną 
Papa smołowa z obuslronną , mineralizowallą powloką 

.) Okucia budowlane. Zamki wpuszczane wpadkowe 
- Zamki wpuszczane za pad kowo-zasuwkowe 
- Zamki wpuszczane rolkowo-żasuwkowe 
- Zamki v,:puszczaneo Zaczepy i otwory zaczepowe 

w ościeżnicach metarowych 
Wentylatory osiowe do miejscowego przewietrzania. 

Podstawowe wymagania techniczne 
Sprawdziany do g\,.,intów rur okładzinowych kielicho

\vyc h normalnośreclnicowych 

Blachy stalowe na, piły do obróbki drewna 
0) Stal węglowa walcowana. Kształtowniki okienne 

- Kształtownik konw iowy 
Brąz . Pręty 

Olów. Dru t 
Nikiel. Proszek e lektrolityczny 

66/M-02119 Gwinty tra pezowe niesy metr yczne. Tolerancje 
66/tvl-53500 Ciśnieniomierze wskazówkowe zwy kle z elementami 

I sprężyst ymi. Wylnagania i badania techniczne 
66/tVl-53512 Ciśnieniomierze precyzyjne ze sprężyną rurkową o śred-

nicy obudowy 160 i 250 mm. Wymagania i badania 
techniczne 

22 66/M-53862 Termometry elektryczneo Zakresy pe>miarów termome-
f trów oporowych , 

23 : 66/M-66223 n Tłoczniki. Stemple kwadratowe stałe o wymiarach cię-
I cia ponad 4 do 25 mm ' 

24 ~ 66/M-66224 - Stemple kwadratowe wymienne o wymiarach cię-

" cia ponad 4 ,do 20 mm 
25 ' , 66/M-66235 - Tulejki tnące kwadratowe stale o wymiarach cię-

) o' cia ponad 4 do 25 mm \ 
26 : 66/M-65236 - Tulejki tnące kwadratowe wymienne o wymia-

j rach cięcia ponad 4 do 20 mm 
27 -66/M-74028 ~ ') Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kielichowe mo

28 
29 
30 
31 

32 

33 

34 

35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 

66/M-74082 
66/M-74086 
66/M-74095 
66/M-74150 

66/M-74151 

66/M-75234 

66/M-80237 

66/M-82147 
66/M-82148 
66/M-82149 
66/M-82159 
66/M-82160 
66/M-84711 
66iM-85251 

siężne na ciśnienie nominalne 10 kG/cm2 

- Skrzynki uliczne do hydrantów 
-:- Nasady rurowe 
- Głow"ice płynowskazovve .~ 

- Zawory zwrotno-zaporowe proste kołnierzowe że-

liwne na ' ciśnienie nominalne 16 kG/cm 2 

- Zawory zwrotno-zaporowe kątowe kolni,erzowe że
liwne na ciśnienie , nominalne 16 kG/cm2 

Armaturil domowej sieci wodociągowej. Zawory przelo
towe kątowe 

Liny stalowe o konstrukcji zamkniętej. Wymaga-nia l ba
dania techniczne 

Nakrętki koronOWe zgrubne 
Nakr'ę tki koronowe średniodokładne 
Nakrętki koronowe dokładne 
Nakrętki koronowe niskie średniodokładne 
Nakrętki koronowe niskie dokladne 
O gniwa zbieżne 

') Sprzęgła mechaniczne nier ozlączne. Sprzęgła niepodatne 
skrętnie. sztywne kołnierzowe z odsadzeniem z ochron
nymi obrzeżami 

POll. 223 

D a t a 

ustanowienia normy 

4 

l czerwca 1966 r. 

24 czerwca 1966 r. 
24 czerwca 1 %6 r. 
30 czerwca 1966 r. 
30 czerwca 1966 r. 
JO cz,er wca 1966 r. 
27 maja 1966 r. 
27 maja 1966 r. 
27 maj.a 1966 r. 
10 czerwca 1966 r. 

7 maja 1966 r. 

30 czerwca 1966 r. 
I 

30 czerwca 1966 r. 
30 czerwca 1966 r. 
30 czerwca 1966 r. 
30 czerwca 1966 r. 
10 czer wca 1966 r. 
30 czerwca 1966 r. 
30 czerwca 1966 r. 
30 czerwca 1966 r. 

30 czerwca 1966 r. 

11 czerwca 1966 r. 

27, maja 196(f r. 

27 maja 1966 r. 

27 maja 1966 r. 

27 maja 1966 r. 

24 czerwca ,1966 r. 

27 maja 1966 r. 
30 czerwcjl 1966 r. 
27 maja 1966 r. 
24 czerwca 1966 r. 

24 czerwca 1966 r. 

27 maja 1966 r. 

10 czerwca 1966 r. 

24 czerwca 1966 r. 
24 czerwca 1966 r. 
24 czerwca 1966 r. 
24 czerwca 1966 r. 
24 czerwca 1966 r. 
30 czerwca 1966 r. 
27 maja 1966 r. 

I 

od której norma 
obowiijzuje 

5 

1 lipca 1967 r. 

l stycznia 1967 r. 
1 stycznia 1967 r. 
l lipca 1967 r. 
l lipca 1967 r. 
l lipca 1967 r. 
1 stycznia 1967 r. 
1 lipca 1967 r. 
1 s t ycznia 1968 r. 

1 1 stycznia 1968 r. 

1 stycznia 1967, r. 

l lipca 1967 r. 

1 stycznia 1967 r. 
1 stycznia 1967 r. 
1 lipca 1967 r. 
l stycznia 1967 r. 
l stycznia 1967 r. 
1. lipca 1967 r. 
1 lipca 1967 r. 
1 stycznia 1967 r. 

1 stycznia 1967 r. 

1 sty cznia 1967 r. 

1 lipca 1968 r. 

i lipca 1968 r. 

1 lipca 1968r. 

1 lipca 1968 r. 

1 lipca - 1967 r. 

1 lipca 1967 r. 
1 stycznia 1968 r. 
1 lip€a 1967 r. 
1 stycznia 1968 r. 

1 stycznia' 1968 r. 

l lipca 1967 r. 

l lipca 1967 r. 

1 stycznia 1968 r. 
1 stycznia 1968 r. 
l stycznia 1968 r. 
1 stycznia 1968 r. 
l stycznia 1968 r. 
l stycznia 1 %7 r. 
1 lipca 1967 r. 
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66/M-85252 

66/M-85253 

- Sprzęgła niepodatneskrętnie, sztywne kołnierzo
we z odsadzeniem ' bez ochronnych bbrz,eży 

. - Sprzęgła niepodatne . skTętnie, sztywne, łubkowe, 
r;,,' ' •. ;., śrubowe 

f:;L ;~4 .' '- 66/N-01174 Reprografia_ Mikrofilm czarno~bidły 35 mm. Wymagania 
1;;;\ .~ '. i badania techniCzne 

",.,<;' 4566!N-11383 Ołówki automatyczne, 'Wspólne wymagania ' i badania 
~-;;~: I ' , techniczne ' .. . 
{C .. '\'-~4666/N-11l!70 PHiczęcie tstemple'). Kształty i wielkoś'ci Odbitek , , . 
~~~~.;.fl . ,: 66/0-79562 ' l ' • Opakowania jedriostkdwe' szklane. Bute lki do pestycy~ 
&':' , . ' dów ,i ~ " i' 
~~;.' 4'~ ()6/P-50oH . Wytwory papiern'i~z~ . ; Stopniowanie gramatur 

;, :';;,;49· . 66/T~83200 ' " UrząQzenia', telettanslnisy jne. Tran'sformatory iiniowe na " 
.. pasmo' (xf~30Q do 31100' Hz .' .. ," ' 

66/W-46460 
66/Z-53094 

Okrętowy spnę.t rątunkowy-. W·iosla 

/-

Szklaokularov;,e astygmatyc;zne bezbarwne. Wylnagania 
i ·- badania techniczne 

w zakresIe produkcji i obrotu : 

,Chleb żytni 
Chleb mieszany .. 
Pieczywo pszenne ' 

66/A-14101 
66/A-74l03 
66/A-74105 
66/A~i760l 
66/A-86233 

Produkty warzy\vne.· Koncentra,t pomidorowy 
Mleko i .przetwory mleczarskie. Sery topione. Wspólne 

wymaganIa i badania _ . _ .. 
66/B-3,0010 Cement portlap.dzki biały 
66/P-06710 . 'l Tkaniny . bawelniane. Stopnie jakości 
667p-06"ł1 1 - 'Pakowanie, . przechowywanie, transport 
66/P-82010 Tkaniny bawełniane koszulowe' ... . . " ., . 
66/P-ą20ll Tkaniny bawęłniane prześcieradłowe 
.66/P-82012 \ Tkaniny bawełniane piżamoweV 
66/P-820l3 Tkaniny bawęłniane kąpielowe 
66/P-820l4 'Tkaniny . b.awelriiane poszew~owe i pośzwowe 
66LP~820l~ . Tkanin.y Iiawelniane kalesonowe 
66/p"820l6 . Tkaniny ba""'ełniane chustkowe 
66/P-82017 T1canihy bawełniane materacowe 
66/P-820l8 Tkaniny bawełniane chusteczkowe 

-66/P-82019 Tkaniny bawełniane ubraniowe 
66/P-82030 Tkaniny bawełniane kocowe 
66/P-82031 Tkaniny bawełniane kołdrowe -
66/P-82632 Tkaniny bawełni'ilne podsżewkowe 
66/P-82033 Tkaniny bawełniane'. ręcznikowe 
66/p-aio34 Tkaniny bawełniane obrusowe 
66ip-82d35 '. Tkaniny ba~ełnlane płaszczowe 

'66/P~82036 . . Tkaniny bawełniane sukienkowe -
66/P-ę2037 Tkaniny ' b~-Wełnlane. Flanele b'ieliźniane 
66ŹP-82038 . Tkan'iny bawełniane serwetkowe 
66/1)~82039 Tkaniny bawełniane .farttichowe 
66/P-82040 Tk,anińy bawełniane -szlafrokowe 
66fP-82042 . Tkaniny bawełniane zasłonowe 
66/P-88004 Tkaniny azbestowe. Tkaninyuszczelkowe zwykle \ 
i36/T~82000 Urządzeni~ leletecpniczne. TelefonicZ'ne tarcie numero-

'w.e. Ogólne wymagania i bad~nia 
'66/W-50000 Koła ratunkowe korkowe 

I . 
w zakresieyloclukCji i eksploatacji: 

; 85 ' 66/B-50506 . . RUsztowania ramowę . . -Wymagania i badania techniczne 
. i eksploatacyjne .,' 

27 maja 1966 r. ..,.-' 

27 maja 1966 r. 

27częrwca 1966 r. ' 

13' czerwca .1966 r. 

13 czerwca 1966. r. 
' 30 czerwca 1966 r. 

30 czerwca ' 1966 r. 
27 'maja 1966 r. 

17 czeiwc a 1966 r. 
1'7 .czeTwca . 1966 T. 

30 czerwca 1966 r. 
29 czerwca 1966 r. 
30 cze rwca 1966 r. 

E 30 czerwca 1966 r. 
'I 27· czerwca . H~66 r. 

· 24 czervJca 1966 T. 

30 czerwca 
30 czerwca 
24 czerwca 
24 czerwca 

1966 r. 
)966 r. 
1966 r. 
1966 r: 

24 czerwcą 1966 r. 
24 czerwca 196'6 r. 
24 czerwca 1.966 ·T. 
24 czerwca 1966' T. 

24 "c'zerwca 1966 r. 
24 czerwca 1966 T. 

24 czerwca 1966 r. 
24 czerwca 1966 r. 
24 czerwca 1966 r. 
24 czerwca 1966 r. 
24 czerwca 1966 I r. 
24 czerwca 1966 r. . 
24 czerwca 1966 r. 
24 czerwca 1966 r. 
24 czerwca 1966 r, 
24 (:zerwca . 1966 r. 
24 czerwca 1966 r. 
24 czerwca 1966 r. 
24 .cZerwca 1966 ,r. 
24 czerwca 1966 r. 
20 czerw,ca 1966 i . 
23 maja 1966 r. 

27 maja 1966 r. 

- .' 

30 czerwca 1966 r. 

~": 86 66/E-50507 Rusztowania wiszące. Ogólne wymagania i badania tech- . 30 czerwca 1966 r. 

J !>O<~ ... j nkzne . ., 
r( •. ~/~.,. 

l lipca 1967 r. 

1 lipca 1967 r. 

1 .lipca 1967 r. i . 

I 
1 l.ipca 1967 r. 

, 
1 stycznia . i 968r. 
1 lipca 19!?7 F. 

lstycznią 1~6? r. 
1 stycznia·. 1967 .T, 

1 lipca 1967 r. 
J lIpca 1967 r. 

1 lipca 1967 r. 
1 lipca 1967 r. 

1

1 lipca 1967 I r. 
1 lipca '1967 r. 
1. styczpia 19p7 ,T. 

l stycznia 1967 ·r. 
1 stycznia 1967 .r. 

.1 stycznia 1967 r. 
1 sto/cznia 1967 ·r. ., 
1 ;;,tycznia 1967 r. 
1 stycznia 1967 r. 
1:;tyn;nia 19tł7.~. 
l ~tycinia 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. 
l stycznia 1967 r. 
1 stycznia: 1967 I-

1 stycznia 1967 r. 
l stycznia 1967 r. 
l stycznia . 1967 . r. 
1 stycznia·---! 967 r. 
1 stycznia ' 1967 r. 
1 stycznia 1967 r. 
t stycznia 1967. r 
1 stycżnia 1967 r. 

1 lipca 1967 r. 

i 1 stycznia 1967 r 

1 stycznia 1967 r 
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Monitor Pobki Nr 44 436 

Lp: 
Numer 
normy 

Tytuł. normy zakres. obowiąz)iwania 

87. 66;M-4SlOS Dżwigniki hydrauliczne przenośne i przesuwne 

w zaKresie konstrukcji i produkcji: 

88 6G/M-8,8S0S jKola zębate stożkowe do obrabiarek. GłÓwne wymiary 

89 ' 66/M-53096 

90 66/M-53100 

91 66/M-53044 

92 66/M-53047 

93 66/M-53056 

94 66/M-53057 

95 66iM-53058 

96 66/M-53059 

97 66/M-53060 

98 , 66/M-53075 

99 66/M-53076 

100 I 66/M-530n 
101 66/T-80307 

102 66/W-46401 

103 66/W-70001 

104 66/B-0 1 037 
105 . 66/B-91003 

106 66/D-54010 
107 66/D-56145 

108 66/G-02039 

109 , 66/G-02040 
110 G6/M-42006 , 

111· ę6/M-45352 

112 66/R -22250 

w zakresie projektowania i produkcji: 

') Warsztatowe środki " miernicze . . Rękojeści do sprawdzia
nów tłoczkowych oraz sprawdzianów i przeciwspraw
dzianów gwintowych trzpieniowych nasadzanych 
- Rękojeści do sprawdzianów tłoczkowych oraz 

sprawdzianów i przeciwsprawdzianów gwinto
'wych trzpieniowych z chwytem stożkowym 

- Sprawdziany gwintowe trzpieniowe dwugraniczne 
z chwytem stożkowym ' I 

~~ Przeciwsprawdziany gwintowe trzpieniowe zuży

cia z chwytem stożkowY1ll do sprawdzianów prze
chodnich 

- Sprawdziany gwintowe trzpieniowe ' przechodnie 
nasadzane 

- Sprawdziany gwintowe trzpieniowe nieprzechod
n ie nasadzane 

- Przeciwsprawdziany ' gwintowe trzpieniowe zuży

cia nasadzane do sprawdzianów przechodnich 
--.: Przeciwsprawdziany gwintowe trzpieniowe nastaw

cze do sprawdzianów dwugranicznych 
-:- Przeciwsprawdziany gwintowe pierścieniowe na

stawcze do sprawdzianów nieprzechodnich 
- Sprawdziany gwintowe szczękowe : nieprzechodnie 

grzebieniowe nastawne ' 
- Sprawdziany gwintowe szczękowe dwugraniczne 

rolkowe nastawne 
- Sprawd1,iany gwintowe pierścieniowe przechodnie 

Urządzenia mikrofalowe. Złącza stykowe typu UJK fala
wodów kołowych o średnica~ od 15 do 115 mm. 
Główne wymiary 

Okrętowe łodzie ratunkowe. Łodzie dla mniej niż , 100 Osób. 
Podział i pods tawowe wymagania ' 

Światła w żegludze morskiej i śródlądowej, Zakresy 
chromatyczności ' 

w zakresie pro jek/owania: 

'Projekty architektoniczno-:-bud,owlane. Zasady rzutowania 
Stolarka budowlana. Drzwi. Zasady ustalania wymiarów 

skoordynQwanych modularnie 
Narzędzia do obróbki drewna. Średnice 
Maszyny i urządzenia do ' korowania. ,Korowarki do drew

na okrągłego. Wielkości 
') Wiercenia ,obrotowe małośredni€owe. Gwinty narzędzio

we. Wymiary i tolerimcje 
- Gwinty rurowe. Wymiary i tolerancje 

Automatyka przemysłowa. Elektryczne sygn.ały analo
gowe w układach regulacji i stero~ania. Podstawo
we parametry 

Dżwignice. Suwnice bramowe i pół bramowe hako'we 
ó udżwigu Q = 3,2 do 50 T. Główne wielkości cha
rakterystyczne 

Pierze d.o skupu 

.: 

" , I 

' 30 czerwca 1966 r. 

30 czerwca 1966 r. 

10 czerwca 196Q r. 

10 czerwca 1966 r. 

10 czerwca i 966 r. 

10 czerwca 1966 r. 

10 czerwca , 1966 r. 

10 czerwca 1966 r. 

10 czerwca 1966 r. 

10 perwca 1966 r. 

10 czerwca 1966 r. 

10 czerwca 1966 r. 

10 czerwca 1966 r. 
28 czerwca 1966 r. 

27 maja 1966 r. 

6 czerwca 1966 r. 

30 czerwca 1966 r. 
30 czerwca 1966 ' r. 

10 czerwca 1966 r. 
6 , czerwca 1966 t. 

18 czerwca 1966 r. 

18 czerwca 1966 r. 
27 maja 1966 r. 

'1:7 maja ' i9C3 r. 

29 czerwca 1966 r. 

stycznia 1967 r. 

1 lipca 1967 r. 

stycznia 1967 

styc~nia 1967 r. 
" ' -':"";"'l 

stycznia 1967 r. ' ~:~:I'~. ~ 
stycznia 1967. ' I. '/{. .. 

, " 

, "::,j 
qc.-_ 

stycznia 1967 r. " ,~,,>'.j 
.~~~;~ 

stycznia 1967 r. 

stycznia 1967 r. 
;;.', 

stycznia- 19.67 r. ,:1 

stycznia 1967 r. 

, 1 stycznia .1967 r. 

stycznia 1967r. 
stycznia ' 1967 r. 

lipca 1967 r. , 

1 lipca 1967 r. 

stycznia 1968~ r, 
stycznia 1967 r. 

1 stycznia 1967 r. 
1 stycznia 1967 r. 

1 lipca 1967 ' r. 

1 lipca 1967 r. 
1 styczJiłia 1967 r. 

1 stycznia 1967 r. , 

1 stycznia 196.7 r. 

. .). 
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.. ~ 

Numer ' 
Tyluł normy zakres obowiązywania I . od kt6rejnorma 

norm y ustanowienja norm y 
obowiązuje 

.Lp. 

~ 1-' -2 -. - ----------- - -3- 4 ----5 
~~---~--------------------------------~--------------~--~-----

.113' 66/R~75026 

114 66/B-I0405 

115 66/S-96025 

116 ' 66/B-06259 

Owoce świeże'. sli~ki 
i 

w zakresie wykonawstwa robót i badań odbiorczych: 

Ciepłownictw9. Sieci. cieplne zewnętrzne. Wymagania 
i badania techniczne przy odbiorze 

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z grysów smołowa
nych 

w zakresie klasyfikacji: 

Beton komórkowy . . ,określenia i klasyfikacja 

w ~zakresie używania symboli: 

6 czerwca 1966 r . lipca 1961, r. 

29 czerwca 1966 r. 1 lipca ł961 f. 

30 czerwca 1966 r. 11 lipca 1961 r. 

I 
! 

28 ' czerwca 1966 r. stycznia 1967 r. 

ł:~": 111 i 66/E-01220 

~~: . 118 ; 66/E-01224 
~ -, 

Elęktrownie i stacje elektroenergetyczne. Symbole gra
ficzne 

Radiostacje. Symbole graficzne 

29 czerwca 1966. r. stycznia 196ł .r. 

28 czerwca 1966r. stycznia 1961 r. 
;, . 
!,.~ 

E;'~J' ;119 ' 66/A-75052 
Ff . 

120 66! A-86930 

i 21 661B-04498 
. 122 66/C-04801 

. 126 

.. 128 

129 
130 
131 

66/E-04256 

66/G·04517 

66/H-04636 

66/H-04936 

66/Hc04938 

66/P:04616 

66/P-.D4645 
66/S-.13062 
66/S-.13063 

'-"J".' 132 I' 661H-.04010 
,r~~ 
.:" . 

w zakresie metod badań: 

Produkty ' owocowe i warzywne. Przygotowanie próbek 
i metody badań mikrobiologicznych 

Tłuszcze roślinn'e jadalne. Metody badań. Oznaczanie 
zawartośCi fosforu . 

Grunty budowlan~. Oznaczanie pęcznienia gruntÓw 
Srodki powierzchniowo czynne. Oznaczanie własności 

pianotwórczych 
Maszyny elektryczne wirujące. Wyznaczanie wydatku 

powietrza chłodzącego. Metody badań 
Węgiel kamienny. Oznaczanie wskaźnikÓw dylatome-

trycznych !-: 

Badanie korozji metali. Próba laboratoryjna przyśpie
szona w atmosferze dwutlenku siarki 

Badanie proszków metali. Pobieranie i przygotowanie 
". próbek ' 

Badanie 'wyrohów z proszków metali. Oznaczanie gęsto
. śd pozornej, twardości i wytrzymajości na zginanie 

spiekanych wyrobów ciernych 
'l. Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. Tkaniny. 

Wyznaczanie odporności na przesuwanie nitek 
. - - Wyznaczanie odp'ornoś ci na działanie 'Zasad ~ 

Badanie wytrzymałości szkła na ściskanie 

Badanie odporności szkła i wyrobów szklanych na nagłe 
zmiany temperatury 

./ W zakresie badań rozjemczych: 

Analiza chemiczna surówki, żeliwa i stali. Oznaczanie 
całkowitej zi\wa~ości węgla 

24 czerwca 1966 r. 

24 czerwca 1966 r. 

6 Czerwca 19661 r. 
6 czerwca 1966 r. 

• 20 czerwca 1966 f. 

13 czerwca 1966 r. 

lipca 1961 r. ' 

1 lipca 1961 r. 

sfycznia 1961 r. 
stycznia 1961 r. 

stycznia 1961 r. 

sty<:znia 1967 r . . 

10 czerwca 1966 r. , 1 stycznia 1967 f. 

30 czerwca 1966 r. 

10 czerwCa 1966 r. 

17 czerwca 1966 r . 

10 czerwca 1%6 ' r. 
10 czerwca 1966 r. 
27 czerwc a 1966 r. 

27 maja 1966 r. 

1 lipca 1967 r. 

stycinia 1967 r. 

stycznia 1967 r. 

1 stycznia 1967 f. 

1 lipca 1'967 r. 
1 lipca 1967 r. 

stycznia 1967 f •. 

§ 2. Wprowadzone zostały ~p1iany w ' następujących Polskich Normach (PN), obowiązujące od dnia 1 październi-' 
ka 1966 r.: 

Lp. 
Numer 
normy 

.. 
Tytuł normy 

Data rozpor7'1d 7enia Przewod niczą
'cego Pa l'stwowej Komisji Planowa
nia Go spoda rezeqo w sprawie 7~-

twierdzenia normy lub data 
ustano wi e ni a normy 

Data- ustan owienia 
zmian 

• 

_1._-,---_2 -'---__ ~ _____ _,__-.:....3----'------ ___ -'--__ 4 __________ 5_",--__ 

. Mleko i przetwory mleczarskie. Pobieranie 
'próbek 

31 marca 1965 r. (Monitor Pol
. ski Nr 31 , poz. 173) 

19 ma ja 1966 r. 

'. 

'. 

. , 

1:1 
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'Monitor Polski Nr 44 , I 
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1 
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" k rJ 
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,--"'~r-----o:-----.-,---~--~----';'-----~-------"" __ ""_--"'-----_ .. ' '-~~l\ .. ~ 
, Dala rozporżądzenla Pr lewodniczą- \', ," 

Li> 
Numer 
normy 

1 2 

2 64LB-03404 

3 54/C-84905 

. 4 57/C-96133 

5' 62/0.-94061 

6, 62/E-04162 

7 62/E-04163 

8 62/E-Tl013 

9 62tH-01011 

10 54/H-84025 

11 64/H-92146 

'Tytuł normy 

3 

Współczynniki 'przenikania ciepła k dla prze
gród budo wlanych 

Acety len rozpuszczony techniczny 

Przetwory naftowe. Smar do wozów 

Zapałki zwykre 

') Przewody elektryczne. Typowe metody badań 
własnóści mechanicznych - ' 
~ Typowe metody' badań , własności che., 

miCznych ifizykochemlcznych ' 
Elektryczne przyrządy grzejne oporowe. 
, Ogn,ewacze przewiewowe dla taboru kole

jowego. Wymagania i badania techniczne 
Stal. Półwyroby i wyroby walcowane. Nazwy 

'i określenia 
Sta~ węglowa wakowana. Walcówka do wy

robu drutu patentowanego. Warunki tech-
' niczne \ 

Blachy grube i uniwersalne ze stali St3M do 
budowy mostów 

12 ,160/H-9274! , Aluminium. Blachy 

13 160/H-92742.') Stopy alum'inium: Blach~ 

14 ' 58/H-92743 ,/ - Blachy platerowane 

16 

17 

59/H-92746 

60/H-92816 

18 64/H-92817 

r . , 

Aluminium i' stopy , aluminium. Blachy , dJa 
, lotnictwa ' 
Stopy aluminium~ Blachy platerowane dla 

lotnictwa , ' ' 
Mosiądz. Taśmy 

Brązł Taśmy 

1965/H-93640 Mosiądz. Pr,ęty ' 

, 20 62/H~93667') Aluminjum i stopy aluminiu m, Pręty 

'21 63/H-93669 ' - Kształtowniki 
! 

22 59/H-93835 Aluminium. Drut 

23 , ' 65/H-93848 Mosiądz wysokon-iklowy (nowe srebro). Drut 

24 61!M-53358 Warsztatowe śrOdki miernicze. Kątomierz 
", uniwersalny z noniuszem 5' 

62/M-58224 

62/M-58225 

·),..Narzędzia " do skrawania ,metali. Noże' stycz- ' 

26 

.27 ~M-58226 

62/M-58229 -

29 58/M-60100 

30 63/M.:.fi0103 

, ne d o gwintu mettyczne-go. Ty p , Landisa 
- Noże styczne do gwintu calowego -i ru

rowego; ,Typ ' Landisa 
- Noże styczne do gwintu metryczneg-o. 
'; Typ Wagnera '-, 

- Noże styczne do gwintu calowego i ru
,. rowego. Typ Wagnera 

Trzpienie tokilrskie stałe 

' Przyrządy l uchwyty. Trzpienie tokarskie 
- .' krótkie z chwytem stożkowym Morse'a 

. do tulej rozprężnych 

cego Pallstwowej ,Komisji P,lan(}wa- Data ilstanowie'nia ,.'~ 
nia Gospodarczego w spr9wie za

twierdzen'ia normy lob data 
ustanowienia normy ' 

4 

3'1 grudnia 1964 r. (Monitor Pol~ 
ski z 1965 r. Nr 25, poz. i2'f) 

25 marcp 1955 r. lUZ; U. 
Nr ' 17, P'i)il. 90) 

8 maja 1857 r. (MOnltor Polski 
• Nr , 52, poz. 332) 

31 lipca 1962 r. (Monitor Polski 
Nr b1, poz. 2%) 

- 10 lipca 1962'r. (Monitąr Polski 
Nr 78, pozo 368J 

5 kwietnia lSbi t . (Monitor Po).. 
ski Ni 50, poz. 248) 

12 września 1!:lb2 r. (Mollltor Pol
ski ' z 1963 r. Nr 5, poz. 27) 

3 grudnia 1962 r. (Monitor Pol
ski z 1963 r. Nr Y, 'poz. 45) \ 
29, grudnia 1954 r.{Dz. U. ' 

z 1955 r. Nr ,2, poz. 13) r 

,/ 

, zmian 

, 
19 maja 1966 r. 

18 czerwca 1966 r. 

23 maja 1966, r. 

10 czerwca 1966' r . . 

7 czerwca 1966 r. 
, I 

20 czerwca 1966 r. 

3 czer,wca 1966 r. 

23 maja 1966 r. 

25 czerwca 1966 T. 

19 maja 1966 r. " 

-, 

" 

1. 

" -~ , . 

,, ';<l 

.: (;1: 

', ... )I 
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~ 

Lp. 

---
l 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

Numer 
norm y Tytuł normy 

2 3 

57/M-63208 Piłki do cięc ia szyn 

60/M -6 38l1 Skrobaki ślusarskie tr ójkątne 

64/M-64567 Nożyce dźw igniowe uniwersalne 

60/P-22220 Sk óry gotowe. Skóry techniczne 

65/P-22225 ~) Skóry obuwiowe wierzchnie chrommve. Boksy 
bydlęce. \Nymagania techniczne 

65/P-22226 . - Boksy cielęce. Wymagania techniczne 

~----------------------------------~ 

DaliJ rozpo r ządzenia Pr7ewodniclą
rego Par.st wowej Komisji Planowa
nia, GOSpOddfCZ690 w sprawie za -

twierdzenia normy lub data 
us lanowienia normy 

• 4 

28 grudnią 1957 r. (Monitor Pol
ski z 1958 r. Nr 13, poz. 83) 

11 kwie tnia 1960 r. (Monitor 
Polski Nr 63, poz. 302) 

30 czer wca 1 ~6 4 r. (Monitor 
Polski Nr 69, poz. 323) 

30 września 1960 r. (lVIonitor Pol
sk i z 1960 r: Nr 88, poz. 3!:9 
i z 1961 r. Nr 58, poz. 254) 

23 grudnia 1965 r. \Mon:torpol-

1

" 
ski z 1 ~66 r. Nr -5, poz. 49) 

Data 
us tanowienia zmian 

5 

11 czerwca 1966 r. 

11 czerwca 1966 r. 

11 czerwca 1966 r. 

20 maja 1966 r. 

11 lipca 1966 r. 

11 lipca 1966 r. 

37 61 /P-8l007 Nici szwaln e bawełniane krawieckie. W yma-

23 grudnia 1965 r. (Monitor Po\-. 
ski z 1 ~' 6fi r. l'ir 5, pOl. 4S') I 

.7 lipca 1961 r. U.1onitor Polski I 

N r 67, pal. 29~) 

10 czerwca 1966 r. 
9an ia ~echn iczne 

38 62/P -81009 Nici szwalne bawelni a ne obuwiowo-rymarskie. 29 września 1962 r. (Monitor 
Polski Nr 80, poz. 376) 

18 czerwca 1966 r. 
Wymagania techniczne 

39 63/S-10040 Drog i samochodowe. Mosty żelbetowe. Wa- 29 czerwca 1963 r. (!'vlonitor Pol
ski . Nr 74, poz. 370) 

17 maja 1966 r. 
fl.1nki techniczne wykonania i od bio ru 

40 58/W-74009 Ruroc ią gi i armiltura statków wodnych. 05acl- 25 sief!~nia 1358 r. (Mon itor POi -I 6 li pca E '66 r. 

41 
riiki na cisnienie Pnom = 2,5 kG/cm~ 

57/Z-58018 ') Nanędzia lekarskie. \Vzierniki· poch'wowe , 
t y p Doy en 

ski !\ r 72, pO? 423) 
2 li pca 1957 r. (Monitor Polski 

Nr 74, poz. 454) 

I 

19 maja 1966 r. 

42 54/Z-58021 - \Nzierniki Kallmorgena na pochwy 27 czerwca 1955 r. (Dz. U. 19 maja 1966 r. 
(komplet) 

. § 3. ' l. Norma wymieniona w § 1 lp. 2 zastępuje normę 
PN·611B-1 2003 "Cegła wapienno-piaskowa pe lna i dr 'lżona 
jedenastootworowa", .ustanowioną jako ohowiązującą p rzez 
Polski Komitet Normalizacyjny dnia' 9 grudnia 1961 r. (Mo
nitor Polski z 1962 r. Nr 25, poz. 107). 

2. Norma wymieniona w § 1 lp. 3 zastępu je normę 

PN-59/B·12C08 "Cegły budowlane klinkierowe", ustanowionq 
jako obowiązuj ącąprze:z Polski Komitet Normalizacyjny dnia 
1 lipca 1959 r. (Monitor ~olski Nr 75, poz. 401). 

3. Norma wymieniona w § 1 lp. 4 zastępuje normę 

PN-53/B-1 2042 "Kafle »kwadratele «'.', ustanowioną przez Pol
ski Komitet Normalizacyjny dnia 31 grudnia 1963 r. (l\1oni
tor Polski z 1964 r. Nr 16, poz. 77). 

4. Norma wymieniona w § 1 lp. 5 zastępuje normę 

PN-57/B-27602 "Papa smolowa z obustronną powloką", usta
nowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normali
zacyjny dnia 31 grudnia 1957 r. (Monitor Polski z 1958 r. 
Nr 13, poz. 83). 

5. Norma wymieniona w § 1 lp. ,6 zastępuje normp' 
PN-57/E-276.o3 "Papa smolowa ·z obustronną mineralizowaną 

powloką", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Ko
mite t Normalizacyjny dnia 31 grudnia 1957 r. (Monitor Pol
ski z 1958 r. Nr 13, poz. 83). 

6.' Norma wymieniona w § 1 lp. 13 zastępuje normę 

PN-56/H-92139 "Blachy stalowe do wyrobu pil do maszyno
wej obróbki drewna", zatwierdzoną jako obowiązującą roz
porządzeniem . Przewodniczącego Państwowej Komisji Piano
wania Gospodarczego Ż drYia 22 paźd ziernika 1956 r. w S ::)[3-

wIe zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 51, poz. 226) . 

7. - Norma wymien iona w § 1 lp. 15 zastępuje normę 

PN-57/H-934l8 "Slal węglowa walcoi.vana. Kształtownik kon
wiowy. \Nymiary", ustanowioną jako obowiązującą· przez 
Polski Komitet Normalizacyjny dnia 27 v·;r ześnia 1957 r. 
(Monitor Polski Nr 101, poz. 592). 

Nr 28, poz. 167) 

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

PN -55/H-~916 "Drut ołowiany okrą giy ", zatwierclzoną jako 
obowiązującą r ozporządzeniem Przewodnicząceg6 Pa l'·sl wo
w ej Komisji Planowania Cospodarczego z dnia , l O IllJjOl 

'·1956 r. w sjlraw ie za twierdzenia n orm pailstwowych (Dz. U. 
r-,-r 15, poz. 85) . 

9. Norma wymieniona w § 1 lp. 20 zastępuje następu

jące normy: 

1) PI',,-61!M-53:':OO "Ciśnieniomierze zwykłe wskazówkowe 
o średnicach 100, 160 i 250 mm ze sprężyną rurkową", 
ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet 
Normalizacy jn y dnia 9 czerwca 1 ~61 r. (Monitor Polski 
Nr 58, poz. 254), 

2) PN-62/M-53503 "Ciśnieniomierze wskazó'",kowe o śred

nicy 40 i 60 mm", ustanowioną przez Po ls k i Komitet 
Normalizacy jny dnia 21 9rudnia 19ó2r. (Monitor Pol
ski z lS63 r. Nr 21. poz. 115) . 

lÓ. Normy wymie nione w § 1 lp. 35, 36, 37, 38 i 39 za-
stępują n3stępujące !ł0nny: 

1) PN-58/M-82147 "Nakrętki koronowe zqrubne", 

2) PN-58/M-82148 "Nakrętk i koronowe średniodoklac1ne" , 

3) PN-58 iM~82149 ;,Nakrętki koronowe dok.ladne", 

4) PN-58/M-82159 "Nakretki koronowe niskie sredn.iodo
k taclne", 

. 5) PN-58/M-82160 "N akrętki koronowe niskie dokładne" 

- ustano wione jako obowią::ując e przez Polski Komitet 
Normalizacvjnv dnia 13 .grudnia 1958 r. (Monitor Polski 
z 1959 r. Nr 18, poz. 81). 

11. , Norma wymieniona w § 1 lp. AO zastępuje normę 

pN -62/M-84711 "Oqniwa zhiE':i.ne" , ustano\vicną ' przez Polski 
Eomilet N0TlTlillizacviny dnia 5 kw,ietnia 1"62 r. (Monitor 
Polski Nr 50, poz. 248). 

/ 
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( 

12. Norm y wymieni one w § 1 lp. 41 i 43 zastępują na-
stępujące normy: 

1) Pi..J /M-85051 "S przęg ła pędniane tarczowe ", 
2) PN/M-85050 "Sprzęgła pędniane łubkowe" 

- usta nowione jako obowiązujące przez Polski Komitet 
Normalizacyjny dnia 30 grudnia 1960' r. (Monitor Polski 
z 1 ~ 61 r. Nr 25, poz. 121). . 

13. Norma wymieniona w § 1 lp . 43 zastępuje normę 

·PN-55/P-02CQ3 "W ytwory papierni cze. Gramatura", zatw ier 
dzoną jako zalecaną rozporzŁldzeniem Przewodniczącego Pall
s twowe j Komisji P lan owan ia Gospodarczego z dnia 10 maja 
1956 r. w s pra wie zalw ierdzenia norm pailstwowych (Dz. 1]. 

Nr 15, poz. 85). 
14. Norma wymieniona w § 1 lp. 50 zastępuj e normę 

PN-54/W -46600 "Łodzie ratunkowe okrę towe drewniane. Wio
sł a drewniane nieklejone. W ymagania techniczne", za twier
dzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego 
Państwowej Komis ji Planowania Gospodarczego z dnia 
25 marca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych 
ustal onych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczą

cych komunikacji (Dz. U. Nr 15, poz. 84). 
15. Normy wymienione w § 1 lp. 52, 53 i 54 zastępują 

następujące n ormy: 
1) PN-59/A-74101 ,,') Pieczywo. Chleb żytni", 
2) PN-59/A-74103" . - Chle b pszenno-żytni", 

3) PN-59/A-74105 "Pieczy wo pszenne" 
- ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet 
Normalizacyjn y dnia 31 grudnia 1959 r. (Monitor Polski 
z 1960 r. Nr 4?, poz. 235) .-

16. Norma wymieni ona w § 1 lp. 55 zastępuj e normę 

·PN-6U/A-TrbUl "HollllKly wa r zy~v n e. Koncentrat pomidoro
wy", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komite t 
Normalizacyjny dnia 31 grudnia 1960 r. (Monitor Polski 
z 1961 L Nr 18, poz. 90). 

17. Normy wymienione w § 1 lp. 58 i 59 zastępują na-
stępujące normy : . 

1) PN-51 /P-Ofi710 ,,') Tkaniny bawełniane. Stopnie jakości", 
2) PN-61 /P-06711" - Pakowanie, przechowywan ie, trans-

port" 
- ustanowione jak o obowiązujące przez Polski Komit(~t 
J',;ormalizacyjny dnia 13 pażdziernika H'61 r. (Moni tor 
Polski Nr 89, poz. 379). 
18. Normy wymienione 

następujące norm y: 
1) PN-62/P-82010 "Tkaniny 
2)PN-62/P-82012 "Tkaniny 
3) PN-62/P-82014 "Tkaniny 

szwowe" 

w § 1 lp. 60, 62 i 64 zastępują 

bawełniane k oszu lowe", 
bawe·:niane piżamowe", 

bawe łniane poszewkowe po-

- ustanowione F zez Polsk i Komitet Normalizacy jn y -
pierwsze dwie dnia 18 maja 1952 L, a t rzeci a · dnia 
1 czerwca 196~ r. (Monitor Polski Nr 55, poz. 265) . 
19. Norma wymieniona w § 1 lp. 61 zastepuje normę 

PN-61 /P-82011 "Tkaniny bawe!niane prze:kieradłowe" , usta
nowioną jako obowiązującą przez Polski Komile t Normali
zacyjny dnia 30 grudnia 1961 L (Monitor PolskL z 1962 r. 
Nr 25, poz. 101). 

' 20. Normy wymienione w § 1 lp. 63 i 70 zastępują n3-
stępujące normy: 
· 1) PN-64/P-82013 "Tkaniny baweln iane kąpielowe", 

2) PN-64/P-82030 "Tkaniny baw..el niane kocowe" 
- ustanowione przez Polski Komitet Normalizacy jny 
dnia 31 grudnia 1964 L (Monitor Polski z 1965 i. -Nr 19, 
poz. 87). 
21. Norma wymieniona w § 1 lp. 65 7. a stępllje normę 

PN-62/P-82015 "Tkpniny bawełnian e kalesonowe", ustano
wioną przez Polski Komite t Normal i7pc" jny dnia 26 stycznia 
1962 L (Monitor Polski Nr 32, poz. 153). 

22. Normy wymienione w § 1 lp. 66 i 68 zastępują na
stępujące normy: 

1) PN-65/ P-82016 "Tkan iny bawełniane chustkowe" 
2) PN-64/P-8201 8 "Tk ani n y bawełniane chusteczkowe" 

- ustanowione przez Polski Komilet Norma li zacyjny 
pi erwsza dnia t9 lutego 1965 L , a druga dn ia 31 gr udnia 
E64 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 25, poż. 127). 
23. Norm y wymienione w § 1 lp. 67 i 73 zastępują na

ste,pu j ące normy: 

1) PN-G2/P-82017 "Tkaniny bawełnia ne materacowe", 
2) PN-62/P-82033 "Tkaniny ba welniane ręcz ni kowe" 

- ustanowione przez Po lski Komilet Normalizacy jny 
dn ia 7 wrześn l a 1962 r. (Monitor Polski Nr 80, poz. 376). 

24. Norma wymieniona w § 1 lp. 69 zas lępuj e normę 
PN-62/P-82019 "Tka niny bawełniane uhrani owe" , ustanowioną 
przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 7 lis'topada 1962 r, 
(Monitor Polski z 1963 r. Nr 9, P07. 45). 

25. Norma w ymieniona w § 1 lp. 71 zastępuje normę 

PN-62/P-82031 "Tkaniny bawełniane kołdrowe", ustanowioną 
przez Polski Komite t Normalizacy jny dnia 14 grudnia 1962 L 

(Monitor Polski z 1963 r. Nr 21, poz. 115). 

26. Norma wymieniona w § 1 lp. 72 zastępuje normę 

PN-62/P-82032 "Tkaniny baweł niane podszewkowe", ustano
wioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 15 czerwca 
l S62 r. (Monitor Polski Nr 61, poz. 294). 

27: Norma wymieniona w § 1 lp. 74 zastępuje normę 
PN-64/P-82034 "Tkahiny bawełnian e obrusowe", ustanowioną 
przez Polski Komite t Norma lizacyjuy dnia 12 czerwca 1964 r. 
(Monitor Polski Nr 51. poz. 249) . 

28. No rma wymieniona w § 1 lp. 75 zastę puj e normę 
PN-64/P-82035 "Tkani n y bawe łnia ne p iaszczo we", us tanow io
ną przez Po lski Komitet Normali zacy jn y dnia 11 grudnia 
1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 10, poz. 37). 

29. · Norma wymien iona w § 1 lp. 83 zas tę puj e normę 

PN-55/T-82000 "Tele foniczn e tarcze n umerow e", zatwierdzo
ną jako obowiązującą rozporządzeni em Przewodniczącego 

Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 lip
ca 1956 r. w sprawie zatwierd zen ia no rm pailstwowych 
(Dz. U. Nr 33, poz. 154). 

30. Norma wymieniona w § 1 lp. 84 zas tępuj e normę 

PN-57/W-50COO "Kolo ra tllnk owe korkowe " , ustanowioną ja
ko obowiązującą przez Polski Komite t Normalizacyjny dnia 
17 kwietnia 1957 r. (Monitor Połsk i Nr 64, poz. 397). 

31. Norma wymieniona w § 1 lp. 87 zas t ępu j e n ormę 

PN-64/S-51C65 ' :'Wy posażeni e pojazdów samoch od owych. Pod
nośniki", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny 
dnia 29 czerwca 1 !:'(i4 r. (Monitor Polski Nr 69, poz. 323). 

32. Norma wymieniona w § 1 lp . 89 zastępuje następu

j ące normy: 

1) PN-55/M-53095 ,,') Sprawdziany. Podkładki do sprawdzia
nów tłoczkowych z tłoczkami nas~ 

dzanymi", 

2) PN-55/M-53096" - Rękojeści do sprawdzianów tłocz-
kowych z tłoczkami nasadzanymi" 

- zatwierdzone jako zalecane rozporządzeniem Przewod
nicz~cego Państwowej Komisji Planowania Gospodarcze
go z dnia lO maja .1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm 
państwowych (Dz. U. Nr 15, poz. 84). 

33. Norma wymieniona w § I lp . 106 zastępuje normę 
PN/D-5401O "Narzędzia do obróbki drewna . Średnice", za
twierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Prze wodni.
c ząceg o Państwowej Komisji Planowania Gospod arC7.e go . 
z dnia 20 grudnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm pań
stwowych ustalonych przez Polski Komit e t Normillizilcvj!1y 
w zakresie narzędzi do obróbki drewna (Dz. U. z 1955 r, 
Nr 3, poz. 20). 
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34. Norma wymieniona w § 1 lp. 112 zastępuje normę 

PN-63/R-22250 "Pierze do SkLlpU", ustanowioną przez Polski 
Komitet Normalizacyjny dnia 19 listopada 1963 r. (Monitor 
Polski z 1964 r. Nr 8, poz. 40). 

35. Norma wymieniona w § 1 lp. 113 zastępuje normę 
PN-5'J/R-7S026 "Owoce świeże. Śliwki", ustanowioną jako 
obowią7l1jąCą pT7ez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 
17 pażdziernika 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 27, 
poz. 130). 

36. Norma wymieni ona w § 1 lp. 115 zastępuje normę 

PN-60/S-96025 "Drogi samochod()w-e. Nawierzchnie z grysów 
smo:owych". ustanowioną jako obowiązującą przez Polski 
Komitet Normalizacyjny dnia 16 listopada 1960 r. (i\'1onitor 
Polski z 1961 r. Nr 18, poz. 90). 

37. Norma wymieniona w § IIp; 117 zastępuje normę 

PN/E-01220 "Sieci elektroenergetyczne. Symbole graficzne", 
zatwierdzoną jako zalecaną rozporządzeniem Przewodniczą
cego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 
3 lutego 1955 r. w sprf\wie zatwierdzenia norm państwowych 
ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczą

cych elektrotechniki (Dz. U. Nr 7, poz. 43). 

38. Norma wymieniona w § 1 lp. 118 zastępuje normę 

PN/T-01220 "Radiokomur; ikacja. Symbole graficzne", zat wier
dzoną jako zalecaną rozporządzeniem Przewodniczącego Pań
stwowej Komlsji Planowania Gospodc:rczego z dnia 3 maja 
1954 r. w sprawie zuiwi.erdzenia norm pailstwowych ustalo
nych przez Polski Komitet Normalizacyjny w zakresie elek
trotechniki (Dz. U. Nr 24, poz. 89). 

39. Norma wymieniona w § 1 lp. 124 zastępuje normę 

PN-5g/C-D4346 "Węgiel kamienny. Omacza.nie własności dy
latometrycznych", ustanowioną jako obowiązującą przez Pol
ski Komitet Normalizacyjny dnia 10 kwietnia 1959 r. (1\'1oni
tor Polski Nr 75, poz. 401). 

40. Norma wymieniona w § 1 lp. 131 zastępuje normę 

PN-60/C-13123 "Badanie odporności wyrobów szklanych na 
nagłe zmiany temperatury", ustanowioną jako obowiązującą 
przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 7 lipca 1960 r. 
(Monitor Polski Nr 72, poz. 334). 

41. Norma wymieniona w § 1 lp. 132 zastępuje normę 
PN-53/H-04010 "Analiza chemiczna surówki, żeliwa i stali. 
Oznaczanie całkowitej zawartości węgla", zatwierdzoną ja
koobowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Pa 11-
stwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 30 lipca 
1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalo
nych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących hut
nictwa (Dz. U. Nr 33, poz. 209). 

42. Norma PN-66/W-83033 "Sciągacze śrubowe okręto
we", wymieniona w § 1 lp. 68 obwiEszczenia Polskiego Ko
mitetu Normalizacyjnego z dnia 24 maja 1966 r. (Monitor 
Polski Nr 26, p-oz. 137). zastępuje normy PN/M-82458 do 82460 

"Sruby radełkowane dociskowe", zatwierdzone jako zalecane 
rozporząclzeniem Poewodnic:zącego Pat'lstwowej Komisji Pla
nowania Gospodarczego z dnia 22 pażdziernika 1956 r. w 
sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 51. 
poz. 227). 

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

1) fN-60/ B-01415 "Ogrzewnictwo i wentylacja. Ze sp ot y 
ogrzewczo-wentylacyjne parowe i wod
ne. Zasady oznacza.nia", 

ustanowiona jako zalecana przez Polski Komitet Norma
lizacyjny dnia 29 gru.dnia 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. 
Nr 18, poz. 90); 

2) PN-61/B-03415 "Ogrzewnictwo i wentylacja. Zespoły 

ogrzewniczo-wentylacyjne parowe i wod
ne. 'Warunki techniczne", 

ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet 
Normalizacy jny dnia 6 lipca ~961 r. (Monitor Polski 
Nr 67, poz. 292). 
2. Z dniem 31 grudnia 1966 r.: 
PN-56/F-94011 "Pomoce biurowe. Stalówki zwykle", za
twierdzona jako obowiązująca rozporządzeniem Przewod
niczącego Państwowej Komisji Plf'nowania Gospodarcze
go z dnia 19 grudnia 1956 r. w sprawie zatwierdzenia 
norm państwowych (Dz .. U. Nr 61, poz. 296). 
3. Z dniem 31 stycznia 1967 r.: 

1) PN-60/L-95005 ,,') Przyrządy lotnicze pokładowe. Cylin
dryczne kOI)pusy puszek wskażników. 

2) PN-60/L-95010 " 

3) PN-60/L-95011 
" 

4) PN-60/L-95012 " 

5) PN-60/L-95013 " 

6) PN-60/L-95014 " 

Wymiary", 

-- Zamknkcia cylindrycznych puszek 
wskaź.ników. Pierścienie oporowe", 

-- Zamknięcia cylindrycznych puszek 
wskażników. Uszczelki", 

-- Zamknięcia cylindrycznych puszek 
wska:i-ników. Szyby". 

-- Zamknięcia cylindrycznych puszek 
wskaźników. Podkładki", 

-- Zamknięcia cylindrycznych puszek 
wskaźnikóvv. Pierścienie dociskowe", 

7) PN-60/L-95015" - Cylindryczne puszki wskaźników. 

Zestawienie", 

8) PN-60/L-95016" -- Zamknięcia cylindrycznych puszek 
wskaźników. Szczelność", 

-- ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet 
Normalizacyjny dnia 30 czerwca 1960 r. (Monitor Polski 
Nr 72, poz. 334). 

Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego: J. WodzicJd 

') Pełny tytuł normy; jedna kreska przed tytułem tej samej serii norm zn~tępuje pierwszą czę~ć pelnego tytułu, a dwie kreski 
przed tylułem tej , samej serii norm zastępują dwie pierwsze części pełnego tytułu. 
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- OBWIESZCZENIE POLSKIEGO KOMITETU NORMALJZACY JNEGO 

z dnia 15 sierpnia 1966 r. 

w sprawie ogłoszenia . ustanowionych norm branżowych. 

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27· listopada 
1961 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 53, 'poz. 2°8) Polski' Komi
tet Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje: 

§ 1. Ustanowione zostały następujqce pnrmy branżo

we (BN): 


