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OBWIrSZCZENIE POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO 

z dnia 12 marca 1966 r. 

w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm, 

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 listopada 
1961 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 53. poz. 293) Polski Komitet 
Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje : 

§ I. Ustanowione zostały nJstępujące Polskie Nor
my (PN): 

Lp. 

1 

Numer 
normy 

2 

1. 65/B-27614 
2 65/C-12330 

3 65/C-1 2424 

4 S5/C-12606 

5 65/C-84061 
6 65/C-84127 
7 65/C-94156 
8 65/C-97011 
9 65/D-55615 

10 65/D-55616 

11 65/D-55617 

12 65/G-02036 

13 65/G-53036 

14 65/G-57210 
15 65/G-57211 
16 65/H-74243 

17 65/H~84028 

18 65/H-84030 

19 
20 

21 
22 
23 
24 
25 
26 

27 

28 

29 

65/H-84034 
65/H-84035 

65/H-92912 
65/H-93405 
65/H-93464 
65/H-93620 
56/M-64550 
65/M-73104 

65/M-73125 

65/M-73160 

65/M-73161I 

D a t a 
1-----------------

I 
od której norma 

ustanowienia normy 
Tylu! nOJmy i zakres obowiązywania 

3 

w zakresie produ}{cji: 

Papa smołowa izolacyjna 
Porce lanowy sprzę t laboratoryjny. Wspólne wymagania 

i badania techniczne 
Porcelanowy sprzęt apteczny. 'Wspólne wymagani~ i ba

dania t echniczne 
Pólporcelanowe wyroby sanitarne "Porsanit". \Vspólne 

wymagania i badańia techniczne 
Chlorek amonowy techniczny (salmiak) 
Chlorek wapniowy techniczny 
Węże gumo.ve do cieczy spożywczych 
Antracen technió ny 

') Narzędzia do maszynowe j obróbki drewna. VliE'rt ':a krę

te jednozwojne z rd zeniem. V/ymagania i badania 
techniczne 
-- \Niertla kręte jednozwojne z rdzeniem, z chwy

tem walcowym 
-- 'W i ertła kręte jednozwojne z rdzeniem, z chwy

tem Morse'a 
') Wiertnictwo. Gwinty walcowe trapezowe symetryczne 

o kącie rozwarcia 10° i skoku 4 mm. Vvymiary 
-- Sprawdziany do gwintów walcowy ch tra pezowych 

symetrycznych o kącie rozwarcia 10° i skoku 4 mm 
-- Koronki zębate 
-- Koronki słupkowe 

Rury stalowe ze szwem walcowane lub ciągnione na 
zimno 

Stal węglowa do wyrobu walcówki na drut. Gatu.nki 
Stal stopowa konstrukcyjna do ulepszania cieplnego. 

Gatunki 
Stal stopowa konstrukcyjna do azotowania. Gatunki 
Stale stopowe konstrukcyjne do nawęglania i ulepsza

nia cieplnego przeznaczone do wyrobu sprzętu szcze
- gólnie obciążonego. Gatunki 

Cynk. Anody 
. Stal walcowana. Zetowniki 
Kształtowniki stalowe gięte na ościeżnice drzwiowe 
i\1iedź. Prę ty -
Obcęgi do gwoździ 

') Napędy i sterowania hydraulicwe. Łączniki rurowe 
gwintowe z przyspawanymi końcówkami. . Wymaga
nia i badania techniczne 

• 

-- Łączniki rUl'owe gwintowe z pierścieniem zacina
jącym lub końcówką kulistą. Wymagania i bada
nia techniczne 

- Złącza kołnierzowe typu cię żkiego z uszczelnie-
nfem gumowym I 

-- Złąc za kołnierzowe typu ciężkiego z uszcze lnie- I 
niem miedzianym 

obowiązuje 

4 \-------5------

28 grudnia 1965 r. 
29 grudnia 1965 r. 

31 grudnia 1965 r. 

31 grudnia 1965 r. 

31 gru dnia 1965 r. 
31 grudn ia 1965 r. 
28 grudnia 1965 r. 
31 grudnia 1965 r. 
31 grudnia 1965 r. 

31 grudnia 1965 r. 

31 grudn~a 1965 r. 

31 grudnia 1965 r. 

28 grudnia 1965 r. 

28 grudnia 1965 r. 
28 gn:dnia 1965 r. 
31 grudnia 1965 r. 

31 grudnia 1965 r. 
17 grudnia 1965 r. 

17 grudnia ' 1965 r. 
17 grudnia 1965 r, 

31 grudnia 1965 r. 
31 grud n ia 1965 r. 
31 grudnia 1 !"65 r. 
31 grudnia 1!?65 r. 
18 lutego l S66 r. 
31 grudnia 1965 r. 

31 grudnia 1965 r. 

31 grudnia 1965 r. 

31 grudnia 1965 r. 

1 lipca 1%6 r. 
1 stycznia 1 ~67 r. 

1 stycznia 1 S67 r. 

1 stycznia 1967 r. 

1 st ycznia 1967 r. 
1 styc7.nia 1~67 r. 
l lipca 1966 r. 
1 styczr..ia 1 ':67 r. 
1 lipca 1967 r. 

1 lipca .1967 r. 

1 lipca 1967 r. 

1 stycznia lS68 r. 

1 stycznia 1968 r. 

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

1 lipca 1966 r. 
1 st ycznia 1967 r. 

1 stycznia 1967 r. 
1 stycznia 1967 r. 

1 stycznia 1967 r. 
1 Upca 1966 r. 
1 lipca 1966 r , 
1 li pca 1966 r. 
"I stycznia 1967 r. 
1 stycznia 1967 r. 

1 stycznia 1967 r. 

I : ::::: :::: : 
I 

• 



• 
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Lp. 

30 

31 

32 

33 

34 
35 
36 
37 
38 . 

.39 
40 
41 

42 

Numer 
n ormy 

2 

G5/M-73162 

65/M-73163 

65/M-73'164 

65/1'.1-73165 

65/M-73166 
65/M~731G7 

65/M-73t63 
65/1'.1-13169 
65/M-7317Q 
S5/M-73171 
65/M-73172 
65/1'.1-7 3173 

65/M-ł31 74I 
i 
I 

Ty tuł n ormy zakre s obowiązywania 

3 

- Przyłącza kołn ie rzowe t ypu ciężkiego z uszczel
n ieniem gumowym 

- Przyłącza kolnier'lOwe typu ciężkiego z uszcze l
nieniem miedzianym 

- Z łącza kolnierzowe typu ciężkiego z uszczellilie
niem gumowym. Końcówk i rurowe z wpustami 

- Złącza .kolnierzowe t ypu ciężk i e ~J o z uszczel nie-
niem miedzianym. Końc6.wki Huo'we z wpus~ami 

- Końcówki rurowe g:łaclk ie 

- Kołnierze dwuśrubowe 

- 1'~olnier:ze ·czter0Śrubowe 

- KoJ.ni erze sześciośrubowe 

~ Kołnierże oŚlniośntbo'.ve 

- Śruby dwustronne do złączy kołnierzowych 
- Koń.cówki r lirowe z wypustami 
- Pierści eni e uszczelniaj ące miedziane o przekroju 

PIOs.to!l:ątnym 

- P'ierkienie usz:czelniające miedziane o przekroju 
ko lowym 

43 f65/M-731 75 - Śmby dwust ronne dokładne · o długości części 
wkręcanej 1 d 

44 
45 
46 
47 

48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 

59 

60 
61 
62 

63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 

71 

65/M-73860 
65/M-80056 
65/M -8456'4 
65/M-84720' 

- Zaślepki tran:s.pOF towe 
Druty stalowe sprężynowe ulepszane cieplnie 
Dźwignice. Haki z nchem 
Zawiesia linowe zaplatane. Ogólne wymagania 

n ia techniczne 
bada-

65/M. 8472 1 Zawi esia o obwodzie zcnnItnię tym z lin włókiennych 
65/M-84722 ' Zawiesia jednacięgnowe z lin włókiennych 

65/M-84723 Zawi esia czterocięgnowe z lin włókiennych 
65/M-84732 Zawiesia jednocięgnowe z lin s talowych - zaplatane 
65/M-847.33 Za'A-iesia czterocięgrrowe z lin stalowych - zaplatane 
65/M-84734 Zawiesia dwucięgnowe z fin s ta lowych - zaplatane 
65/M. _-g.406.2

1

·. ~) Sita. BIa:chy dzi.prkowane. Grubości. formaty i obr. zeża 
65tl'v1-94064 - Blachy dziurkowane o oczkach wydłużonych 

65/M-94065 - Blachy dZIurkowane o oczkach prostokątnych 
65/M-94C66 ł - Blachy dziurkowane o oczkach kwadratowych 
65/M-94067 \ - Blachy dZIllrkowane o oczkach trójkątnych tar-

I kowych 
65/M -94068 . Błachy dziurkowane o oczkach daszkowych pro-

stokątnych 

65/M-94C6S 1 - Blachy dZTnrkawane o oczkach kieszonkowych 
65/M-S4070 I - Blach y dziurkowane o oczkach sześciokątnych 
65/M-9407 1 - Błachy dziurkowane o oczkach podłużnych z prze-

świtem trapezowym 
65/S-1 3684 ') Term ometry szklane. Termometry przemysłowe 
,65/5-13700 - Termometry kąpielowe 
,6.5/s,,13706 - Termometry .weterynaryjne 
65/S-1 3710 - Term ometr lekarski zwykły rurkowy 
65/S-13715 - Termometry laboratoryjne precyzyjne 
65/S-13730 Areometry szklane. Wymagania ogólne 
65/S-91231 PoJazdy samochodowe. Sprawdziany obwodu obręczy kół 
65/S-9:1232 Samochody ciężarowe i przyczepy. Sprawdziany we-

65/5-91 245 

wnętrzneqo zarysu .obrę·czy płaskich ze stożkowymi 

powierzchniami osadzen ia opony 
Obręcze kół samoch odów c iężarowych, autobusów i przy

czep. Zarysy i średnice 

w zakresie produkc ji i obrotu: 

72 65/E-77006 Elektryczne przyrządy i narzędzia grzejne oporowe. 

73 65/0-91432 
74 65/R-6L1 H52 

Ogrzewacze wody. W ymagania i badania t echniczne 
Ochraniacze skórzane uda 
Koncentia:tv paszowe. Paszo'wit 

Poz. 81 

D a t a 

, us.ŁiI.nowienia normy 

4 

31 grudnia 1 ~65 r. 

31 grudnia 1 ~65 r. 

31 grudnia 1 !O 65 r. 

31 grudnia 1 ~65 r. 

31 grudnia 1 ~:65 r. 
31 grudnia E65 r. 
31 grudnia 1S65 r. 
31 grudn ia 1~65 r. 
31 gnldnia 1f'-65 r. 
31 g.rudnia 1f65 r. 
31 grudnia 1 ~65 r. 
31 g.rudnia l S65 r. 

31 grudnia lS65 r. 

31 grudnia l S65 r. 

31 grudnia 1S65 r. 
31 g,ruclnia E65 r. 
31 gHldn ia 1 ~65 r. 
31 g:flldnia 1 Sti5 r. 

31 g.rudnia l S65 r . 
31 g.rudnia 1 ~65 r. 
31 grudnia 1 ~6S r. 
31 grudnia 1~65 r. 
31 grudnia 1265 r. 
31 grudnia 1!='65 r. 
31 grudnia 1 ~65 r. 
31 gHldnia l S(}5 r. 
31 grudnia 1965 r. 
3i gTudnia 1S&5 r. 
31 grudnia 1965 r. 

31 grudnia 1965 r. 

31 grudnia 1S65 r. 
31 grudnia 1965 r. 
3.1 grudnia 1 S6S r. 

23 grudnia 1 ~65 r. 
22 grudnia 1965 r. 
23 grudnia 1%5 r. 
23 grudnia 1955 r. 
23 grudnia 19065 r. 
31 g.rudnia 1965 r. 
31 grudni.a 1965 r. 
31 grudnia 1965 r. 

31 grudnia 1965 r. 

28 grudnia 1965 r. 

30 grudnia 1965 r. 
31 qrudnia 1955 r. 

od której norma 
obmNiązuje 

5 

lipca 1967 r. 

lipca 1967 r. 

, 1 lipcalS<5ł r. 

lipca 1967 r. 

lIpca 1967 r. 
1 lipca 1967 r. 

li pca 1967r. 
lipca 1967 r. 
Hpca 1%1 r. 
lipca 1967 r. 

1 lipca 1967 r. 
1 lipca. 1967 I. 

lipca 1967 r. 

li pca 1967 r. 

1 lipca 1967 r. 
1 stycznia l S67 I. 

1 stycznia 1%7 r. 
1 stycznia 1 S67 r, 

stycznia 19{)7 r. 
stycznia 1967 r. 
stynnia 1967 r. 

1 stycmia 1967 r. 
1 stycZnia 1 ~67 r. 
1 stycznia 1 ':57 r. 
1 stycznia 1968 r. 
1 stycZTIta 1 ~ó8 r. 
1 stycznia H'68 r. 

stycznia 1268 r. 
stycznia 1968 r. 

stycznia 1908 r. 

1 stycznia 1968 r. 
1 stycznia 1968· r. 
1 stycznia 1968 r. 

1 stycznia 1967 r. 
1 stycznia 1%7 r . 
1 stycznia 1967 r. 
1 s tycznia 1967 r. 
1 stycznia 1% 7 r. 
1 stycznia 1967 r. 
1 stycznia 1967 r. 
1 stycznia 1967 r. 

l stycznia 1967 r. 

1 stycznia 1961 r. 

1 lipca 1966 r. 
1 stycznia 1967 r. 
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Lp. 

1 

75 
76 
77 
78 
79 

Numer 
normy 

2 

65/R-87012 
65/R-87013 
65/R-87014 
65/R-87015 
65/R-87016 

Tytuł normy zakres obowiązywania 

3 

w zakresie obrotu: 

Korzenie i kłącza suszone 
Oj Surowce zielarskie. Kwiaty suszone 

- Pączki drzew suszone 
- Nasiona 
- Gąbki. plechowce, paprotniki 

w zakresie projektowania i produkcji: 

80 66/M-69015 Spawanie łukiem krytym stali węglowych i niskostopo-
wych: Rowki do spawania 

81 66/M-69016 . Spawanie w osłonie dwutlenku węgla stali wę·glowych 
i niskostopowych. Rowki do spawania 

·82 65/S-04052 

83 

84 

85 

86 
87 

88 

89 

90 
91 

92 

93 
94 
95 

65/M-01149 

65/M-71051 

65/0-79023 

65/0-79024 
65/0-79025 

65/0-79026 

65/0-79029 

65/0-79030 
65/0-79032 

65/0-79033 

65/0-79034 
65/0-79035 
65/0-79036 

aj w zakresie ·projektowania nowych konstrukcji: 
b) w zakresie produkcji; 

Pojazdy samochodowe. Dopuszczalny poziom hałasu we
wnątrz pojazdu. Wartości graniczne. M etody pomiaru 

w zakresie projektowania: 

Rysunek techniczny maszynowy: Przykład rysunku zło

żeni owego i rysunków wykonawczych 
Wirówki przemysłowe. Wirówki filtrac y jne ciągi e. Pod

stawo,.ve wielkości 
Oj Opakowania jednostkowe. Torby papierowe klockowe. 

Szereg wymiarowy 
.- Tuby. Szereg wymiarowy 

Opakowania transportowe. Bele prasowane. Szereg wy
miarow y 

Opakowania jednostkowe. Pudelka kartonowe i tektu
rowe, składane . Szereg w ymiarowy 

Oj Opakowania transportowe. Beczki drewniane i z masy 
papie rowej. Szereg wy miarowy 
- Bębny drewniane i tekturowe. Szereg wymiarowy 

Opakowania jednostkowe. Kostki produktów formowa
nych. Szereg wymiarowy 

Oj Opakowania transportowe. Pudła tekturowe składane. 

Szereg wymiarowy 
- Skrzynki drewniane. Szereg wymiarowy 
- Worki z tkanin włókienniCzych. Szereg w ymiarowy 

Opakowania jednostkowe. Słoje i butelki szklane o pod
stawie okrąglej. Szereg wymiarowy 

96 65/0-79039 . Oj Opakawania transportowe. Balony i butle szklane. Sze

97 65/0-79040 

98 65/0-79041 

99 65/B-02502 
1 00 64/M~47005 

101 55/M-47061 

regi wymiarowe 
- Kosze do balonów i butli szk lanych. Szeregi wy-

miarowe 
Skrzynki metalowe. Szereg wymiarowy 

w zakresie projektowania i konstrukcji: 

Betoniarki. Określenia. Podział. Pojemnośc i 

Koparki uniwersalne. Określenia. Parametry podstawo'we 
Zgarniarki. Określenia. Podział. Symbole. Parametry pod-

stawowe 

. w zakresie projektowania i wykonania: 

102 6'5/G-60101 Oj Przewietrzanie wyrobisk górniczych. Tamy wentylacyj-

I ne. Zasady projektowania i wykonania 
103 .65/G-60102 - Tamy wentylacyjne. Odrzwia i drzwi 

Poz. 81 

Data 

ustanowienia normy 

4 

28 grudnia 1965 r. 
31 grudnia 1965 r. 
31 grudnia 1965 r. 
31 grudnia 1965 r. 
31 grudnia 1965 r. 

18 lutego 1965 r. 

18 lutego 1966 r. 

29 grudn ia 1965 r. 

23 grudnia 1965- r. 

23 grudnia 1965 r. 

31 grudnia 1965 r. 

31 urudnia 1!='65 r. 
31 grudnia 1 SOS r. 

. 31 grudnia 1965 r. 

31 grudnia 1965 r. 

31 grudnia 1f;65 r. 
31 grudnia 1 ~'65 r. 

31 grudnia 1S65 r. 

31 grudnia 1!C65 r. 
31 ~J rudnia 1 r6S r. 
31 urudnia 1 S65 r. 

31 grudnia 1965 r. 

31 grudni a 1965 r. 

.31 grudnia 1965 r. 

23 grudnia 1 ~6 5 r. 
31 9fucl n ia 1!J64 r. 
23 grudnia 1965 r. 

28 grudn ia 1 S65 r. 

28 grudnia 1965 r. 

od której norma 
obowiązuje 

----
5 

1 stycznia 1967 r. 
1 styczn ia 1967 r. 
1 stycznia 1967 r. 
1 stycznia 1967 r. 
1 stycznia 1967 r. 

aj 
bj 

stycznia 1967 r. 

stycznia 1967 r. 

lipca 1966 r. 
lipca 1967 r. 

stycznia 1967 r. 

lipca 1966 r. 

stycznia 1967 r. 

stycmia 1967 r. 
stycznia 1967 r. 

stycznia El67 r. 

stycznia 1967 r. 

1 stycznia 1967 r. 
stycznia 1967 r. 

sty cznia 1967 r. 

stycznia 1967 r. 
stycznia 1%7 r. 
stycznia 1967 r. 

stycznia 1967 r. 

stycmia 1967 r. 

stycznia 1967 r. 

li pca 196f) r. 
lipca 1966 r. 
lipca 1966 r. 

lipca 1966 r. 

ii pca 1966 r. 
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Lp.. , 
Numer' 
normy 

2 

Tytuł normy i zakres obowiązywania 

3 

w zakresie wykonawstwa robót i badań odbiorczych: 

104 65/B-I0702 Wodociąg,i i kanalizacja:. Zbiorniki. Wymagania i bada
nia techniczne przy odbione 

105 
106 
107 
108 
109 

110 
111 

112 

113 

114 
115 

116 

117 

11 8 
119 

120 
121 

122 
123 

124 

125 
126 
127 

128 

129 
130 

131 

w zakresie wykonawstwa robót: 

65/B-t4501 Zaprawy budowlane cementowo-gliniane 
65/B-14502 Zaprawy budowlane wapienne 
fi5/B~14503 . Zaprawy ' budowlane cementowo-wapienne 
65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe 
65/B-1'4S05 Zaprawy budowlane gipsowe i gipsowo-wapienne ' 

-

w zakresie zasad i oznaczeń klasyfikacy jrrych : 

165/B-01304 Kamień gipsowy. Klasyfikacja 
I 65/M-73002 i ' l Napędy i sterowania hydrauliczne. Akumulatory hy-

I clrauliczne. Określenia, podział i symbole klasyfi
kacyjne 

~ 65/M-73004 - Odbiorniki cieczy o ruchu posuwisto-zwrotnym. 
I Określenia , podział i symbole klasyfikacyjne 
j65/M-73011 - Uszczelnienia. Oklreślenia , poc1 7; ial i symbole kla-

I 
. . syfikacyjne 

65/M-94060 Sita. Blachy dziurkowane. Klasyfikacja 
tW/P-B475D Wyraby dziewiarskie. Zasady kIasyfikacji 

.1 

. I 
r65/D-01006 

55/0 -79000 

I 
.. 65/M -51520 
!i65/ N-OI25.2 

65/H-OI014 
'65/S-13661 
I 

'6S/N -02003 
65/N-02004 

, 

' 65/A-78008 

65/A-79093 
65!B-06258 
65/C-04055 

55/C-04278 

65/C-89000 
65/C-89045 

w zakresie klasyfikacji i temltnologii: 

Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod kon
serwacji drewna 

Opakowania. Podstawowy podział i określenia 

w zakresie oznaczania i używania pojęć i symboli: 

Sprzęt pożarniczy. Pożarnicze tablice informacyjne 
Liczbowe wyrażanie ' barw 

w zakresie terminologii: 

Metalurgia proszków. Nazwy i określenia 
Termometry szkla:ne. Terminologia podstawowa 

w zakresie opracowywania norm: 

\Vytyczne opracowywa:nia norm przedmiotowych 
Wytvczne opracowywania norm terminologicznych. Prze

pisy 
w zakresie m etod badań : 

Drożdże piwowarskie nastawne dolnej fermentacji. Mi-
k robiolo~liczne metody badań 

Piwo. Metody badań 
Autoklawizowany beton komórkowy. ~Ietody badań 
Przetwory naftowe. Oznaczanie skłonności olejów do 

pienienia 
Guma. Oznaczanie lepkości za pomocą lepkościomierza 

według Mooneya 
'l Tworzy wa sztuczne. Klimatyzacja próbek 

.- Oznaczanie zawartości chloru w polimerach i ko
polimera ch chlorku winy lu 

65/C-97078 'l Produkty węglopochodne. Oznaczame zawartoscl slarkI 
całkowitej 

Poz. al 

Da t a 

ustanowienia normy 

4 

31 grudnia 1965 r. 

31 grudnia lS65 r. 
31 grudnia 1965 r. 
31 grudnia 1965 r. 
31 grudnia 1965 r. 
31 grudnia 1965 r. 

28 g~ldn ia 1965 r. 
31 grudnia 1965 r. 

:n grudnia 1965 r. 

31 grudnia 1965 r. 

31 grudnia 1965 r. 
25 lutego 1966 r. 

30 grudnia 1965 r. 

31 grudnia 1965 r. 

31 grudnia 1965 r. 
31 grudnia 1965 r. 

, 

3.1 grudnia IS65 r. 
23 grudnia 1965 r. 

31 grudnia 1965 r. 
31 grudnia 1965 r. 

31 gIudnia 1965 r. 

31 grudnia 1965 r. 
31 grudnia 1965 r. 
30 czerwca 1965 r. 

31 grudnia 1965 r. 

31 grudnia 1965 r. 
t 31 grudnia 1965 r. 

131 grudma 1965 r . 

, 

1 

1 
1 
1 
l 
1 

1 
1 

1 

1 

1 
1 

od której n orma 
obowiązuje 

stycznia 1%7 r. 

stycznia 1967 r. 
stycznia lS6? r, 
stycznia 1967 r. 
styczn~a 1967 r. 
stycznia 1967 r. 

stycznij} 1967 r. 
lipca 1S67 r. 

lipca 1967 r . 

lipca 1967 r. 

stycznia 19.68 r . 
kwietnia 1966 r. 

1 stycznia 1961 r . 

1 shycznia 1%-7 r . 

1 sty cznia 1961 r. 
1 lipca 1966 r. 

l styczni'l 1 %1 r. 
1 stycznia IS67 r. 

1 lipca 1!?66 r. 
1 stycznia 1967 r . 

l lipca 1%5 r. 

1 stycznia 1967 r. 
1 lipca 1966 r. 
1 lipca 1865 r. 

1 stycznia 196.7 r . 

1 kwietnia 1966 r. 
1 stycznia 1967 r. 

1 s tycznia 1967 r . 

/ . 
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Lp. 
Numer 
normy 

- 141 -

Tytuł normy i zakres obowiązywania . r ",'anow ienia 

D a t a 

normy 

PaZ. 81 

ocl której norma 
obowiązuje 

---------------------------------------------------

132 

133 

134 

135 

136 

137 

138 

139 

["40 

141 

142 

143 

144 

145 

2-

&5/C-97079 

65/D-04219 

65/E-04255 

65/H-04615 

65/H-83122 

65/M-55715 

65/N-01253 

65/p:'sOOn 

65/P-50132 

65/P-501 35 

65/P-50150 

65/P-50151 

65j P-50152 

65/P-50153 

\46 65/P-50154 

147 65/P-50155 

148 65/-P-50156 

149 ,65/ P-50157 

1150 '65/R-64759 

151 65/Z-04032 

3 

-- Oznaczanie pozostałości po odparowaniu produk
tów benzolowych 

Sklejka. Metody podstawowych ' badań 

Maszyny elektryczne wirujące. Poziom drgań. Metody 
badań 

Badanie powłok tlenkowych na aluminium i stopach alu
minium. Pomiar gruboś.ci 

Badania żeliwa szarego. Wyznaczanie wartości umow
nych moduł.u sprężystości i współczynnika Poissona 
za pomocą tensometrycznych czujników oporowych 

Obrabiarki do metali. Automaty tokarskie jednowrzecio
nowe rewolwerowe. Sprawdzanie dokładności 

Metody w yznaczania barw 

') Produkty przemysłu papierniczego. Laboratoryjne for
mowanie próbek tektury falistej do badań 

- Metody badań fizycznych. Oznaczanie przepuklenia 

-- Metody badań fizycznych. Oznaczanie odporności 

tektur na łamanie 

- Me.tody badań ' fizycznych. Oznaczanie zawartości 

wody. (Oznaczanie wilgotności. suchości i stęże

nia włókna w zawiesinif:) wodnej ) 

-- Me tody badań fizycznyc h . Oznaczanie stopnia za
klej e niil metodą kreskową 

- Metody badań fizycznych. Oznaczanie chłonności 

liniowej 

- Metody badań fizycznych. Oznaczanie nasiąkli

woś ci 

- Metody badań fizycznych. Oznaczanie wsiąkliwo
ści powierzchniowej metodą Cobba 

- Metody badań fizycznych. Oznaczanie chłonności 

bibuł atramentowych 

- Metody badań fizycznych. Oznaczanie przes iąkli-

wości 

- Metody badań fizycznych. Oznaczanie odkształce
nia liniowego 

Prze twory zbożowe przeznaczone na pasze. Metody badań 

Metoda oznaczania zawartości par dwusiarczku węgla 

w powietrzu 

.52 '65/Z-04037 Metoda oznaczania zawartości chloru w powietrzu 

.53 65/Z-04088 _ Metoda oznaczania zawartości par czteroetylkli ołowiu 
w powietrzu 

w zakresie badań odbiorczych: 

54 65/B-04.615 Papy smołowe i asfaltowe. Badania techniczI,"; 

w zakresie ' badań rozjemczych: 

55 65i H-04740 Analiza chemiczna mosiądzó'P 

4 

31 grudnia 1965 r. 

31 grudnia 1965 r. 

31 grudnia 1965 r. 

31 grudnia 1965 r. 

31 grudnia 1965 r. 

23 grndnia 1965 r. 

31 grudnia 1965 r. 

31 grudnia 1965 r. 

31 grudnia 1965 r. 

31 grudnia 1965 r. 

31 grudnia 1965 r. 

31 grudnia 1965 r. 

31 grudnia 1965 r. 

31 grudnia 1965 r. 

31 grudnia 1965 r. 

3} .grudnia 1965 r. 

31 grudnia 1965 r. 

31 grudnia 1965 r. 

28 grudnia 1965 r. 

31 grudnia 1965 r. 

31 grudnia 1965 r. 

31 grudnia 1965 r. 

, 28 grudnia 1965 r. 
! 

23 grudnia 1965 r. 

I, 

5 

l stycznia 1-967 r. 

l stycznia 1967 F. 

l s tycznia 1967 r. 

l stycznia 1967 r. 

1 stycznia 1967 r. 

l stycznia 1967 r. 

l lipca 1966 r. 

1 stycznia i 967 r. 

l stycznia 1967 r. 

1 lipca 1966 r. 

1 stycznia 1967 r. 

1 stycznia 1967 r. 

l lipca 1966 r. 

1 lipca 1966 r. 

1 stycznia 1967 r. 

l lipca 1966 r. 

l stycznia 1967 r. 

J 

l styczJ1ia 1967 r. 

l li pca 1966 r. 

1 lipca 1967 r. 

-1 lipca 1967 r. 

l lipca 1967 r. 

l li pca 1866 r. 

I 
I' 

l lipca 1966 r. 
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§ 2. Wpro"ladzone zostały zmiany w następujących Polskich Normach (P N), obowiązujące od dnia 1 czer wca '1966 r.: 

Numer 
Lp. normy 

- -
I 2 

1 . '65/A-86155 
\ 

2 . \ 63/ A-86430 
i 

3 , 64/ A -86431 

4 64/B-03004 
! 

I ' r · -5 I02/B 03200 

6 164/B-60021 

7 l" ti4/B-60025 

8 . 64/B-60028 
i 

9 1'65/C-81650 

10 i'65/C-83015 

11 I 62/E- ')0055 I • 

li 
12 55/G-15002 

13 ; 55/G-15003 

14 i' 55/G-15006 

15 165/H-04720 

Tytuł normy 

ł 3 

j' 
, ·) ,Mleko i prze twory ml eczarsk ie . Maslo 

I 

II 
II 
II 
II 
!l 
li 

- Lody, M e tod y badań chemiczn ych i mi-
krobiologiczn ych 

- Lody 

Kominy murowane i żelbe t owe. Obliczenia 
. statyczne i proj~ktow anie 

I KonstrukCje slalo\\ e. OblIczenta statyczne 
i projektov/anie 

Nożyce blacharski:e z obniżonymi szczękami 

. No.życe blacharskie uniwersa lne 

. Nożyc e blacharski e do ot worów 

Farby miniowe olejne i ftalowe 

Butanol - 1 syntetyczny t echniczny 

Przewody elektroenergety czne izolowane do 
układania na sta le. Prze w ody o izolacji 
polw initowej na napię cie znamionowe 
750 V 

. ') Obudowa chodników lukami korytkowymi. 
i: Odrzwia symetryczne. Łuki stropnicowe. 
II 'Wymagania techniczne 

- .Odrzwia symetry czne. ' Łuki ociosowe 
zwykle. 'Wymagania techniczne 

- Odrzwia niesyme tryczne. ł:.uki ocioso
we wydłużone: Wymagania techniczne 

Analiza chemiczna miedzi 

I 
16 1' 64/H-15715 .) Surowce wtórne metali nieżelaznych . Złom 

I . I' poamortyzacyjny i odpady m e taliczne ' 
17 , 64/H-15716 II - Odpady metalurgiczne 

I I 
j " 

18 . 64/H-75250 li Zeliwne odlewy ' sanitarne. Podstawy do wę
glo\Nych pieców kąpielowych 

, 
i. 

19 1'63/H-84021 Stal dla budownictwa. Gatunki 

I' 
20 'I' ,.: .• "63./H-930GO Stil l konstrukcyjna węqlowa i niskostopowa 

zwyk~ej jakości. Walcówka, pręty i kształ-
towniki. Wymagania i badania techniczne 

21 I
j
.,61 /K-88152 .) Tabor kolejowy. Zderzaki 75/35 ze sprężyną 

I' pierścieniową -

1
.

;:,61 /K-88154 :1 - Zderzaki 110/32 ze spr ężyną pierście-

I
ii niową 

23 ;57/K-91240 - Lokomotywy. Klocki hamulcowe 

I
: I' z obT7eżem 

24 160/K-91253 II - Hamulce. Zbiorniki sprężonego po-

li l' wietrza 
25 i64/M-04601 :1: Wanmki hezpieczeństwa w urządzeniach 

, I chłodniczych . Wymagania techniczne 
! , I 

26 1'1 65/M-46657 :' .) Przenośniki wałkowe nie napędzane. Walki. 
I II Główne wymiary 

27 i65/M-46658 li· - Trasy przenośników . Główne wymiary 
!: !: 

22 

Data ro z porządze nia Przewodniczą-
cego Pa r. slwowe j h:omisji Planowa- Da ta ustanowienia 

Gospoda rczeq o sprawie nia w za-
lwierdzeni a normy lub data 

u stil nowieniil normy 

4 

I 
II i 24 czer wca 1965 r. (M onitor 

I Polski Nr 5') 274) -, poz. 

i! 
l 23 grudnia 1963 (I-"l onitor . r. , 
i Poiski z 1964 r. r\ r 16, poz. 77) !; 

li i 
l 24 listopada 1 ~64 r. (Monitor 
I II Polski z 1965 r. Nr .3, poz. 12) 
1- 31 grudnia 1964 T. (Monitor !' , 

: Polski z 1965 T. t"r 25, poz. 127) . 
, 

I

, 31 grudma 1962 T. (Mom tor :' 
, Polsk i z 1963 r. Nr 29, poz. 151) ' 
: 23 czerwca 1964 r. (Monitor 
l Polski Nr 77 , poz. 368) 
; 23 czerwca 1964 r. (1\10nitor 

Polski Nr 69, poz. 323) 
23 cze rwca 1964 r. (Ivl onitor 

Polski Nr 69, poz. 3~3) 
30 lipca 1965 r. (Monitor Polski 

zmian 

5 

20 stycznia 1966 r. 

-
25 lu tego 1966 r. 

24 lute go 1966 r. 

20' styczr.ia 1966 r. 

24 lutego 1966 r. 

11 maja 1965 r. 

11 maja 1!t65 r. 

11 maja 1965 r. 

10 lutego 1966 r. 

'I Nr 60, poz. 315) li 
I 30 czerwca 1965 r. (Monitor : 26 stycznia 1966 r. 
! Polski Nr 52, poz. 274) i 

'1 31 grudnia 1962 r. (Monitor Pol- ;: 
ski z 1963 r. Nr 29, poz. 151) II 

27 czerwca 1955 r. (Dz. U. I 
Nr 28, poz. 170) 

12 lutego 1 S'66 ,r. 

25 stycznia 1966 r. 

27 czerwca 1955 T. (Dz. U . 25 stycznia 1966 r. 
N r 28, poz. 170) 

10 lipca 1956 r. (Dz. U. Nr .:33, 25 stycznia 1966 r. 
poz. 154) 

22 marca 1965 r. (Monitor Pol- lutego 1966 r. 
ski Nr 25, poz. 127) 

31 grudnia 1964 ·T. (Monitor Pol- li 17 lutego 1966 r. 
ski z 1965 r. Nr 25, poz. 127) II 

31 grudnia 1964 T. (Monitor pOI- I'i 17 lutego 1966 t. 
, ski o: 1?65 r. Nr 19, poz. 87) ! 

. 31 grudnia H'64 T. (Monitor Pol- iii 9 lutego 1966 r. 
I ski z 1%5 T. Nr 19, poz. 87) ! 
I 1 czerwca 1963 T. (!y1onitor pOl_ l'i

I 22 
lutego 1966 r. 

ski Nr 64, poz. 322) 
, 31 grudnia 1963 r. (Monitor Pol- '\' 26 lutego 1966 r. 
I ski z 1964 T. Nr 24, poz. 108) I 

27 grudnia 1961 T. (Monitor Pol- !1 14 lutego 1966 r. 
ski z 1°62 T. Nr 15, poz. 65) I 

27 grudnia 1961 r. (Monitor POI- I 14 lutego 1966 r. 
~ki z 1962 r. Nr 15, poz. 65) 

24 p'aźd ziernika 1957 T. (Monitor i 14 lutego .1966 r. 
Polski z 1958 r. Nr 13, poz. 83) II 

J 13 ~~rudnia H'60 r. (Monitor pol- II 14 lutego 1966 r. 
t ski z 1 ~61 T. Nr 25, poz. 121) l! 
1 29 grudnia 1964 r. (Monitor Pol- " 21 lutego 1966 f i 

'1; ski ~ 1~65 r. Nr 10, poz. 37 II 
l i Nr 71, poz. 412) II 

I

:. 31 marca 1965 r. (Monitor Pol- II 9 lutego 1966 r. 
i ski Nr 31, poz. 173) II 
,i 31 marca 1965 T. (Monitor Pol- ,' 9 lutego 1966. r. 
, ski Nr 31, poz. 173) 

, 
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Numer 
Lp. normy Tytuł normy-

1 2 3 

28 64/M-6S010 Spawanie. Zasady oznaczania spoin 

Data rozporządzenia Przewodniczą
ce!'jo PaJ:tstwowe j Kornis ,ji Pda nowa
nia Gospodarcze90 w sprawie za-

twierdzeni a normy lub data 
ustan owienia norm y 

4 

j 9 pażdz:iernika 1964 r. (Monitor -
Polski Nr 84, poz. 398) 

Data ustanowienia 
zmian 

5 

9 lu tego 1'966 r. 

29 -~2/N-02204 ; PGli'90nizacja. Nazwy, określenia i symbole 30 listopada 1962 r. (Monitor 
Polski z 1963 r. Nr -9, p oz. 45) 

31 grudnia 1963 r. (Monitor Pol-

4 lutego 1966 r. 

30 ; 63/N-02205 Niwe'lacja. Nazwy, określenia 'i sy mbole 

31 58/P-22217 Skóry gotowe. Skóry rymarskie 
ski z 1964 r. Nr 16, poz. 77) 

4 :października 1958 r. (Monitor -
PoIski Nr 91, poz. 5(6) 

9 lutego 1966 r. 

15 lutego ł f66 r. 

32 63/Z-06050 Meble i 'sprzętszpitałny. Wymagania i bada
nia techn iczne 

29 czerwca 1963 r. (Monitor 
P0Isk~ Nr 74, poz. 370) 

12 lutego 1 ~ 66 r. 

33 t.62/Z-54003 

~62/Z-51032 
'j Narzędzia iekaTskie. Noże chirurgiczne ogól

ne('Jo przeznaczenia. \Vymag ania i bada
nia techniczne 

21 grudnia 1962 r. (M-oni tor Pol
ski z 1963 r. Nr 21, poz. 115~ 

12 lutego 1266 r. 

34 

162/Z-5>t039 

- Kleszczyki naczyn iowe. vVymagania 
i badania techni'czne 

5 pa'zdziernika 1962 r. (Monitor 
Polski Nr 80, poz. 376) 

12 lut.ego 19-66 r. 

35 - Zaciskacze do jeli t elastyczne - mięk

kie i twarde. Wymagania i badania 
t echniczne 

5 pażdziemika 1962 L (M_on i tor -
Polski Nr 80, p oz. 376) 

12 lutego 1 ~66 r. 

36 62/Z-54094 - Szczypczylei anatomiczne i chirurgicz- 30 czerwca .1 962 r. (Monitor 12 lutego 1966 r. 
ne. Wymagania i badania techniczne P-o]ski Nr 68, poz. 320) 

37 tl2/Z-54123 - Nożyczki. W ymagania i badania tech- 7 listopada 19G2 r. (Monitor Pol- 12 lutego 1966 L 

sk i z 1963 r. Nr 21, poz. 115) niczne 
38 '60/Z-56124 Narzędzia stomatologiczne. Kleszcze ekstrak- 1 li pca 1960 r. (l'v1onitor Polski 12 lutego 1!H16 r. 

cyjne 

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

PN-S7/B-2',614 "Papa sl'nolowa izolacyjna"' , ustan,owioną ~a

ko obowiązującą przez Polski Komitet Normaliza'cyjny ·dni a 
31 g!uclnia 1957 r. (Monit-or P olski z 1958 r. Nr 13, poz. (83). 

2. Normy wymieni'one w .§ 1 lp. 2 i 1313 zastępują na
si-ępującenQrmy: 

1) PN/C-OIS00 ,,*) Porcelanowy sprzęt laboratoryjny. Wady 
powierzchni. Pojęcia i określenia " ' , 

2) PN/C-53002 " - Badania techniczne" , 
3) PN-55/C-89045 "Żywice syntetyczne . Polichlorek winylu. 

, O:zn iil-czanie zawartości chloru" 

zatwierdzone: pierwszą jako zalecaną , pozostaje jako 
obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Pall
stwowe j Komisj i Planowania Gospodarczego z dnia 
t6sierpnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm pań

stwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyj
ny, dotycz'ących 'chemii (Dz. U. Nr 35, poz. 222). 

- 3. Norm~ wymienio. w § 1 lp. 5 zastępuje normę 
PN-57/C-84061 "Pro,qukty n ieorganIczne. Chlorek amonowy 
techniczny (salmiak)", ustanowioną jako obowiązującą przez 
PoIski Komitet Normalizacyjny dnia 113 marca ~957 r. (Mo-
n it-rn: Polski Nr 34, poz. 2'30). . 

4. Norma wymieniona w § 1 lp. 6 zastępuje normę 

PN-60JC-84127 "Chlorek wapniowy topiony techniczny", usta
nowioną jako obowiązuj-ącą przez Polski - Komitet NormaJi
zi;1cyJny dnia 16 maja 1'960 r. (Monitor Po,lski Nr '63 , poz. 302). 

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

PN-54/-C-'97011 "Produkty węglopochodne. Antracen", za
twierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodni
czą-oeg-o P-aństwowej Komisji Planowania Gospodarcze'go 

Nr 72, -poz. 334) 

z dnia 25 marca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm pall
stwowych ustalonych przez ·Polski Komitet NormaJb:acyjny, 
-dotyczących chemii i górnictwa (Dz. U. Nr 17. poz. 90). 

'0. Norma wymieni,on.a w§ 1 lp. _Hl za slę'puj.e norm-ę 

PN-58/D-54350 "Na rzędzia do maszynovve j obróbki drewna. 
Wiertła kr-ęte jednozwojne z ch wy tem walcowym" , usta
nowioną jako obowiązującą przez ·Polski K o-m:it et Normali
zacyjny ,dnia 26 1ist opada 1958 r. (Mo n itor Polski z 1959 r. 
Nr 18, poz. 81). 

7. Norma wymieniona w § lp. 11 'zas tępuje -O'OTmę 

PN-~8/D -54351 "Narz.ędzia do maszynowej obróbki d r-eWI'l'a. 
Wiertła kręte jednozwojne z chwy tem Morse'a", ustanowio
ną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny 
dnia 26 listopada 1958 r. (Monitor Polski z 1959 r. Nr 18, 
poz. 81 ). 

8. Norma wymieniona w § l lp. 18 zastępuje normę 

PN-60/H-84030 "Stal stopowa konstrukcy jna do ulepszania 
ciepln-eg'o. Klasyfikacja", ustanowioną jako obowiązującą 

przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 2 lipca 1%0 r. 
(Monitor Polski Nr 72, poz. 334). 

9. Normy wymienione w § 1 lp. 19 i 20 zastępują nastę

puj ące normy : 

1) PN-58/H-84034 "Stal stopowa konstrukc y jna do azoto
wania. Klasyfikacja" , 

2) PN-58/H-84035 "Stal stopowa konstrukcyjna -do nawęgl a
nia lub do u1 epszania ciep lnego stosowa
na, w lotnictwie. Klasyfikacja" 

- ustanowione jako obowiązujące przez Polsk i Komitet 
Norm alizacyjny dnia 29 i 31 qrudnia 1958 r. (Monit.or 
Polski z 1959 r. Nr 24, poz. 112). 
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10. Norma wymieniona w § 1 lp. 21 zastępuje no"rmą ' 

PN-53/H-02912 "Anody cynkowe", zatwierdzoną jako obo
wiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej 

. Komisji Planowania Gospodarczeg o z dnia 15 czerwca 1954 r. 
w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych 
przez Polski Komitet Noimalizacy jny, dotyczących hutnic
twa (Dz. U. Nr 30, ·poz. 118). 

11. Normy wymienione w § 1 lp. 22, 125 141 zastę-

pują następujące normy: 

1) PN-55/H-93405 "Stal węglowa walcowana. ZetownikI. 
Wymiary", 

2) PN-55/A-79093 "Piwo. Metody badania ", 
3) PN-55/P-04024 ,,\Vytwory papiernicze. Badania technicz

ne. Oznaczanie odporności tektur na ła

manie", 
zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem 

Przewodniczącego Państwowej KOinisji Planowania Go
spodarczego z dnia 10 lipca 1956 r. w sprawie zatwier
dzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 33, poz. 154); 

4) PN-55/ A-79090 "Piwo. Pobieran ie próbek" 
- zatwierdzoną jako obowiązującą · rozporządzeniem 

Przewodniczącego PaiJstwowej Komisji Planowania ' Go
spodarczego z dnia 12 czerwca 1956 r. w sprawie za
twierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 31, poz. 145). 

12. Normy wymienione w § 1 lp. 24, 55 i 57 zastępują 

następujące normy: 

1) PN-S7/H-93620 "Miedź. Pręty", 

2) PN-57/M-94009 ,,') Sita lite. Blachy dziurkowane o ocz
kach wydłużonych dla rolnictwa", 

3) PN-57/M-94005 Blachy dziurkowane o oczkach 
kwadratowych" 

- ustanowione fako obowiązujące przez Polski Komitet 
Normalizacyjny dnia 31 grudnia 1957 r. (Monitor Polski 
z 1958 r. Nr 18, poz. 120) ; 

4) PN-54/M-94024" - Blachy dziurkowane dla koksow
nictwa" 

- zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem 

Przewodniczącego Pailstwowej . Komisji Planowania Go
spodarczego z dnia 5 października 1954 r. w sprawie za
twi erdzenia norm pań.stwowych ustalonych przez Polski 
Komitet · Normalizacyjny, dotyczących mechaniki (Dz. U. 
Nr 46, poz. 219); 

5) PN-57/M-94051" - Elachy rlzlurkowane o oczkach 
okrągłych i wydłużnych dla prze
mysłu mlynarskiego" 

- ustanowioną j"ko obowiązującą przez Polski Komitet 
Normalizacyjn y dnia 17 lipca 1957 r. (Monitor Polski 
Nr 74, poz. 454). 

13. Normy wymienione w § 1 lp. 25 46 zastępują na-
stępujące normy: 

1) PN-60/M-64550 "Obcęgi do gwo7.dzi", 
2) PN-60/M-84564 ,,') Dźwignice. I;-Iaki plaskie do stropów" 

3) PN-60/M-84566" - Haki zwyk łe do stropów " 
- ustanowione jako obowiazujące przez Polski Komitet 
Normalizacyjny dnia 13 i 28 qrudnia 1960 r. (Monitor 
Polski z 1961 r. Nr 18, poz. 90). 

14. Normy wymienione w § 1 lp. 47, 48, 49, 50 i 51 oraz. 
52 zastępują następujące. normy : 

1) PN-62/M-84720 "Zi1wi ~· sia linowe. V{yma~ia nia i badan ia 
technic7ne", 

2) PN-'62/M-8-i721 "Zawiesia bez kOlka z lin włókiennych", 

3) PN-62/M-84722 "Zawiesia jednocięgnowe z lin włókien-
nych", 

4) PN-62/M-84723 "Zawiesia wielocięgnowe z lin ,"vłókien-. 
nych", 

5) PN-62/M-84732 "Zawiesia jednocięgnowe z lin stalo-
wych", 

6) PN-62/M-84733 "Zawiesia wielocięgnowe z lin stalo
wych" 

,- ustanowione przez Polski Komite t Normalizacyjny 
dnia 30 czerwca 1962 r. (Monitor Polski Nr 68, poz. 320). 

15. Norma wymieniona w § 1 lp. 71 zastępuje normę 

PN-57/S-91245 "Samochody cięźarowe. Zarysy i średnice 
obręczy kola", ustanowioną jako obowiązującą przez Pols.ki . 
Komitet Normalizacyjny dnia 31 grudnia 1957 r. (Monitor , 

. Polski z 1958 r. Nr 13, poz. 83). 

16. Norma wymieniona w § 1 lp. 72 zastę puje normę . 

PN-53/E-77006 "Elektryczne przyrządy grzejne oporowe. War
niki elektryczne", zatwierdzoną jako obowiązującą rozpo
rządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowa
nia Gospodarczego z dnia 3 maja 1954 r. w sprawie zatwier
dzenia norm pań~twowych ust.alonych przez Polski Komitet 
Normalizacyjny w zakresie elektrotechniki (Dz. U. Nr 24, 
poz. 89). 

17. Norma wymieniona w § 1 lp. 73 zastępuje normę 

PN-53/Z-08062 "Ochraniacz uda", zatwierdzoną jako zalęca

ną rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji 
Planowania Gospodarczego z dnia 12 listopada 1954 r. w 
sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez 
Polski Komitet Normalizacyjny (Dz. U. Nr 55, poz. 272). 

18. Norma wymieniona w § 1 lp. 83 zastępuje normę 

PN/M-01098 "Rysunek techniczny maszyno wy. Wzór rysun
ku zlożeniowego i rysunków wykonawczych", ustanowioną. 

jako zalecaną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 
6 lutego 1958 r. (Monitor Polski Nr 27, poz. 153). 

19; Norma wymieniona w § 1 lp. 105 zastępuje normę 
PN-55/B-14501 "Zaprawy cementowo-gliniane", zatwierdzoną 

jako zalecaną rozporządzeniem Przewodniczącego Państwo

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

20. Normy wymienione w § 1 lp. 106, 107, 108 i 109 za
stępują następujące normy : 

1) PN-56/B-14502 "Zaprawy budowlano-wapienn e", 

2) PN-56/B-14503 "Zaprawy budowlane cementowo-wapien-
ne", 

3) PN-56/B-14504 "Zaprawy budowlane cementowe", 
4) PN~56/B-14505 "Zaprawy bu~lane gipsowo-wapienne" 

- zatwierdzone jako zalecane rozporządzeniem Prze
wodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospo~ 
darczego z dnia 22 października 1956 r. w sprawie za
twierdzenia norm pal1stwowych (Dz: U. Nr 51, poz. 226). 

21. Norma wymieniona w § 1 lp . 115 zastępuje normę 
PN-62/P-84750 "Wyroby dziewiarskie . Zasady klasyfikacji", 
ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 
29 czerwca 1!:62 r. (Monitor Polski Nr 61, poz. 294). 

22. !,' orrr'a wymien iona Vi § 1 lp. 123 zastępuje norm~ 

PN-:'5/C-"47.78 Cuma. Czn a cz ć' nie plastyczn ości n·'! plasto
metrze Mooneya", zatwierdzoną jako obowiazuj ącą rozporzą

dzeniem Przewodniczącego Pańslv;owej Komisji Planowania 
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Gospodarczego z dnia 14 października 1955 r. w sprawie 
zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski 
Komitet Normalizacyjny, dotyczących chemii (Dz. U. Nr 44, 
poz. 292). 

23. Norma wymieniona w § 1 lp. 133 zastępuje normę 
PN-62/D-~003 ,.,Sklejka ogólnego przeznaczenia" - w za
kresie pkt 4.3, ustanowioną przez Polski Komitet Normali
zacyjny dnia 31 grudnia 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. 
Nr 29, poz. 151). 

24. Norma wymieniona w § 1 lp. 140 zastępuje normę 
PN-55/P-04023 "Wytwory papiernicze. Badania techniczne. 
Oznaczanie przepuklenia", zatwierdzoną jako obowiązującą 
rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Pla
nowania .Gospodarczego z dnia 12 lipca 1955 r. w sprawie 
zatwierdzenia norm państwowych ustalonych prze.z Polski 
Komitet Normalizacyjny, dotyczących przemysłu lekkiego 
(Dz. U. I';r 29, poz. 176). 

25. Norma wymieniona w § 1 lp. 142 zastępuje normę 
PN-53/P-04013 ,,\fl/ytwory papiernicze. Badania techniczne. 
Oznaczanie wilgotności", zatwierdzoną jako obowiązującą 

rozporządzeniem Przewodniczącego PaIlstwow ej Komisji Pla
nowania Gospodarczego z dnia 25 marca 1955 r. w sprawie 
zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski 
Komitet Normalizacyjny, clotyczących szkła sanitarnego oraz 
wyrobów przemysłu drzewnego i papierniczego (Dz. U. Nr 17, 
poz. 92). 

26. Normy wymienione w § 1 lp. 143 i 148 zastępują 

następujące normy: 

1) PN-55/P-04010 ,,') W y twory papiernicze. Badania tech
niczne. Oznaczanie stopnia zaklejenia 
metodą kreskową", 

2) PN-54/P-04009 " Badania techniczne. Oznaczanie 
stopnia zaklejenia metodą współ

czynnika przesiąkliwo.ści" - w czę
ści dotyczącej stopnia zaklejenia 

~ zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem 

Przewodniczące go Państwowej Komisji Planowania Go
spodarczego z dnia 28 lutego 1955 r. w sp~awie zatwier
dzenia norm pal'lstwowych ustalonych przez Polski Ko
mitet Normalizacyjny, dotyczących przemysłu lekkiego 
(Dz. U. Nr 12, poz. 72). 

27. Normy wymienione w § 1 lp. 144 
następujące normy: 

145 zastępują 

1) PN-55/P-04017 ,,') Wytwory papi.ernicze.. Badania tech
niczne. .oznaczanie ch~onności linio
wej", 

2) PN-55/P-04D25" - Badania techniczne . .oznaczanie na
siąkliwości'" 

- zatwierdzone jako obo'wiązujące rozporządzeniem 

Przewodniczącego Pailstwowej Komisji Plan.owania Go
spodarczego z dnia ID maja 1956 r. w sprawie za twier
d'renia: norm pa!lstwowych :(Dz. U. Nr 15, poz. 8.5 ). 

28. Norma wymieniona w § 1 lp. 152 zestępuje normę 

PN-55/Z-04037 "Szybka metoda oznaczania zawartości chloru 
w p.owietrzu", zatwierdz.oną jako zalecanąrozporządzeni·em 

Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospo
darczego z dnia 27 kwietnia 1955 r. w sprawie zatwierdze
nia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Nor-
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malizacyjny, dotyczących służby zdrowia (Dz. U. Nr 19, 
poz. 120). 

29. Norma wymIeniona w§ 1 lp. 154 zastępuje normę 
PN-58/B-04615 "Papy smołowe i asfaltowe. Badania tech
niczne", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komi
tet Normalizacyjny dnia 31 grudnia 1958 r. (Monitor Polski 
z 1959 r. Nr 30, poz. 143). 

30. Norma wymieniona w § 1 lp. 155 zastępuje normę 
PN-57/H-04740 "Analiza chemiczna mosiądzu", ustanowioną 

jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny 
dnia 31 grudnia 1957 r. (Monitor Polski z 1958 r. Nr 18, 
poz. 120). 

§ 4. Tracą moc następujące normy: 

1) PN-53/E-93300 "Sprzęt instalacyjny na napięcia do 500 V. 
.Łączniki warstwowe. Wymagania i bada
nia techniczne" 

ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny 
dnia 31 grudnia 1!:63 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 34, 
poz. 153); 

2) z dniem 31 marca 1966 r.: 

a) PN/C-80271 "Odczynniki. Amoniak. Roztwór wodny", 
zatwierdzona jako obowiązująca rozporządzeniem 

Przewodnic7ą ce r; o Par':o stwowej Komisj i Planowania 
Gospodarcze~: o z dnia 20 maja 1954 r. w sprawie za
twierdzenia norm państwowych ustalonych przez Pol
ski Komitet Normalizacyjny w zakresie chemii (Dz. U. 
Nr 27, poz. 107), 

b) PN-57/C-80566 "Odczynniki. Aceton", ustanowiona 
jako obowiązują ca przez Polski Komitet Normaliza
cyjny dnia 4 lipca 1957 r. (Monitor Polski Nr 74, 
poz . . 454); 

3) z dniem 30 czerwca 1956 r.: 

a) PN-53/C-80049 "Odczynniki. Zasadowy węglan mie-
dziowy", 

b) PN-53/C-80053 "Odczynniki. Azotan barowy" 

- zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem 

Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Go
spodarczego z dnia 20 maja 1954 r. w sprawie zatwie r
dzenia norm pailstwowych ustalonydl przez Polski Ko
mitet Normalizacyjny w zakresie chemii (Dz. U. Nr 27, 
poz. 107), 

e) PN-58/C-80263 "Odczynniki. Wodorotlenek barowy", 
ustanowiona jako obowiązująca prz€z P·olski Komitet 
Normalizacyjny dni a 27 wrze.śnia 1958 r. (Monitor 
Polski Nr 82, poz. 472), 

d) PN-60/C-8D575 "Odczynniki. Tiomoc:mik", ustanowio
na jako obowiązująca przez Polski Komitet Normali
zacyjny dnia 8 kwi.etnia 1960 r. (Monitor Polski 
Nr 49, poz. 235), 

e) PN-S6/Z-54035 "Nuzędzia lekarskie. Kleszczyki na
czyniowe, typ Pean", zatwierdzona jako zalecana roz
porządzeniem Prz'E'wodniczącego P.aństwowej Komisji 
Planowania G05podarc7.e~o z dnia 10 lipca 1956 r. 
w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. 
Nr 33, poz. 154); 

4) z dniem 30 września 1966 r.: 

a) PN- 60/F-94035 "Przetwory papierowe. TeC7ki aktowe 
z klapkami", ustanowiona jako ohow iązująca przez 
Polski Komitet Normalizacyjny dnia 29 września 

1S60 r. (Monitor Polski Nr 88, poz. 399), 
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b) PN-54 /L-74013 "Opaski zaciskowe przewodów . gięt
kich. Opaski zaciskowe śrubowe", zatwierdzona jako 
obowiązująca rozporządzen iem Przewodniczącego Pań
stwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 
25 marca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm pań
stwowych ustalonych przez Polski Komitet Normali
zilc yjny, dotyczących · komunikacji (Dz. U. Nr 15, 
poz. 84), 

. c) PN-5.6/P-95020 "Przetwory papierowe. Papier koloro
wany gladki", zatwierdzona . jako obowiązując.a roz
porządzeniem Przewodniczącego PaJlslwowej KomIsji 
Planowania Gospodarczego z dnia 22 paźdz.iernika 

1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych 
(Dz. U. Nr 51, poz. 226). 
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