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7) zarządzenie Prezesa Polsk iego Komitetu Normalizacy j
nego z dnia 5 września 1964 r. w sprawie upoważnienia 
Instytutu Organizacji i Mechanizacji Budownictwa dCl 
przyzna wania prawa do oznaczania znak iem jakości ma
szyn i urządzell budowlanych (Monitor Polski Nr 73, 
poz. 346). 

4 wrzesma 1965 r. w sprawie upoważnienia Instytutu 
Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa do przyznawa
nia prawa do oznaczania znakiem jakości maszy!! 
i sprzętu rolniczego (Monitor Polski Nr 49, poz. 266), 

8) zarządzenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyj
nego z dnia 2 kwietnia 1965 r. w sprawie upoważnienia 
Instytutu Farb i Lakierów do przyznawania prawa do 
oznaczania znakiem jakości farb i lakierów (Monitor 
Polski Nr 19, poz. 86), 

10) zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 
6 kwietnia 1966 r. w sprawie upoważnienia Instytutu 
Transportu Samochodowego do przyznawania prawa do 
oznaczania znakiem jakości sprzętu motoryzacyjnego 
(Monitor PoJ ski Nr 17, poz. 98). 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

9) zarzqclwnie Prezesa Glównego Urzędu Miar z dnia Prezes Centralnego Urzędu Jakości i Miar: 

w z. Z. Żaczkiewicz 
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OBWIESZCZENIE POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO 

z dnia 14 czerwca 1967 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. ~98) Polski Komi
tet Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje: 

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

Lp. 
Numer 
normy 

-1-1--2--

1 
2 
3 
4 
5 
6 

7 
8 
9 

10 
11 

12 
13 

14 

15 

16 

17 

67/C-B4046 
67/G-15011 
G7/M-34551 
67 /M-84552 
67/M-84555 
67/0-79552 

67/P-80005 
67/P-80006 
67/P-81004 
67/P-84501 
67/P-84533 

67/1\1-34137 
67/M-69018 

67/M-69022 ! 

I 

I G7/M-84550 i 

I 
167/B-03040 I 
67 /D-55250 I 

I 

Tytuł normy i zakres obowiązywania 

3 

w zakresie produkcji: 

Kwas solny techniczny 
Obudowa chodników łukami korytkowymi. Strzemiona 

.) Dżwignice. Haki jednorożne 
~ Hak i dwurożne 
- Nakrętki do haków 

Opakowania jednostkowe blaszane i tekturowo-blaszane 
oraz zamknięcia do artykułów spożywczych niekon
serwowych i przemysłowych. Wymagania i badania 

w zakresie produkcji i obrotu: 

*) Surowce włókiennicze. Polana wełnopodobna 
. - Polana j utopodobna 

Nici szwalne. Błędy 
Szwy. Nazwy i oznaczenia 
Kurtka i spódnica dla pielęgniarek pogotowia 

w zaluesie projektowania i produkcji: 

Kotły parowe. Podstawowe parametry kotłów stojących 
Spawanie żużlowe stali węglowych i niskostopowych. 

Rowki do spawania 
Zgrzewanie garbowe stali niskowęglowych. Wymiary 

garbów do zgrzewania 

w wkresie projektowania i konstrukc j i: 

Dżwignice . Gwinty trapezowe zaokrąglone do haków 

w zakresie projektowania: 

Fundamenty i konstrukcje wsporcze pod maszyny. Obli-
czenia i pIO j ektow anie 

Narzędzia do maszynowej obróbki drewna . Głowice 

walcovi'e nasadzane. Główne wymiary 
18 167/D-56105 i *l Obr~biark~. do ?T.ewna. Przekrawarki do p'akietów for-

mnl . V'v lelkoscl 
19 167/D-5612] - Szlilierki walco·wo-taśmowe. Wielkości 
20 167/D-56122 - Szlifierki taśmowe poziome z dociskanymi taśma--

mi. \Vielkości 

~ 

f) a t a 
--- -_. _._------_._---_ .. _----

ustanowienia normy 

4 

18 maja 1967 r. 
26 maja 1967 r. 
19 maja 1967 r. 
19 maja 1967 I. 
19 maja 19G7 r. 
26 maja 1967 r. 

11 maja 1967 I. 
11 maja 1967 I. 
11 maja 1967 r. 
11 maja 1967 r. 
11 maja 1967 r. 

28 kwietnia 1967 r. 
26 maja i 967 r. 

26 maja 1967 r. 

19 maja 1967 r. 

25 maja 1967 r. 

26 maja 1967 r. 

28 kwietnia 1967 r. 

28 kwietnia 1967 r. 
26 maja 1967 r. 

, 

I 
od której norma 

obowić]7\1je 
----- -

5 

1 lipca 1967 r. 
1 styc7Dia 1968 r. 
1 stycznia 1968 r. 
1 stycznia 19fi8 r. 
1 stycznia 1963 r. 
1 lipca 1968 r. 

1 styczn i a~ 1963 r. 
1 stycznia 19G8 I . 
1 styczn ia 1968 r. 
1 stycznia 1968 r. 
1 stycznia 1968 r. 

1 stycznia 1968 r. 
1 lipca 1968 r. 

1 lipca 1968 r. 

1 stycznia 1968 r. 

1 stycznia 1968 r. 

1 stycznia 1968 r. 

1 stycznia 1968 r. 

1 stycznia 19(;8 r. 
1 stycznia 1968 r. 
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Lp. 
Numer 
norm y 

2 

21 67/D-60200 

22 67/VV-46411 
23 67/VV ·46441 

Tytuł normy I zakres obowiąl,ywania 

3 

- Strugarki. VVały nożowe okrągł e. Główne w ymiary 

w zakresie oznaczania: ' 

Okrętm'l~ łodzie ratunkowe. Znaki. napisy i ba rwy 
Okrętowe tratwy i pływaki ralunkowe. Znaki, napisy 

i barwy 

w zakresie oz.nac'lania i używania pojęć oral symboli: 

Da t a .' -- -------- _. __ .... . __ .-

ll:'ilanowienia normy 
----_._-

4 

26 m a ja 1967· r. 

19 maja 1967 r. 
19 maja 196-' r. 

II' od której nor ma 
obowiillllJe 

----_.. .- - -- .-
S 

1 st yczrria 19G8 r. 

1 stycw ia ' l966 r. 
1 stycznia 1968 r. 

24 67/M-02053 Siatki i sita. Nazwy, określenia, podział i numeracja 5 maja 1967 r. 1 li~a 1968r. 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Lp. 

67/ C-04590 

67/G-815l6 

67/C-89093 

67/E-04065 

67/G-04513 

65/M-44002 

67/H-8790l 

Nume r 
normy 

1 2 

--1-1 57/A-1 3000 -

2 65/A-86155 

3 r4!B-03203 

4 155/c-87018 
! 

5 -i63/E-08105 

6 66/H-Q4505 

7 G4 /H-7 4307 

I 
8 164/H-84023 

9 65/M-51520 

10 64/M-74142 

11 G.:I /M-74143 

12 \ 65/M-74145 I 

w zakresie me/od badań: 

'Woda do picia, do celów gospodarczych iprzemysło

wych . O znaczan ie zawartości manganu 
VVyroby lak ierowe. Oznaczanie śc-i-eralności pow lok la

kierowych 
Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczanie zmian wymia

rów liniowych 
Prze!Tlysłowe zakłócenia radioe lektryczne. Laboratoryj

ne badania zakłóceń od ulo tu na elektroenergetycz
nych urząd zen iach wysokonapięciowych 

Paliwa sta łe . Oznaczan ie ~iepła spalania i wartości opa
łowej 

Pompy wirowe i wyporowe. VVy tyczne pom iarów wiel
kości charakterystycznych 

Badania odlewów ze stopów miedzi. Próbki na rozcią
ganie odlew ane w formach metalowych (kokilach) 

I 
24 kwietn ia 19fi1 r. 

I 
l 

11 maja 1967 r. 

20 maj<ł 1 %7 r. 

28 k w ietnia 1967 r. 

15 maja 1967 r. 

17 grudnia 1965 r. 

19 maja 1967 r. 

Tytuł normy 

Data - rozporządzenia Przewodlliczą- I 
('ego Państwowej Komisji Planowa

niil Gospodarczego w sp rawie za
twierdzenia normy lub dilla 

ustanowien ia' normy 

3 4 

1 stycznia 1%8 r. 

1 stycznia 1968 ·t. 

1 s tycznia 1900 r. 

1 lipca 1968 r. 

1 stycznia 1968 r. 

1 st ycznia 1968 r. 

1 stycznia 1968 r. 

Data ustanowie nia 
zmian 

5 

Stołowe n aczyn ia szklane. \Varunki tech niczne 17 lipca 1957 r. (Monitor Pol - 23 maja 1967 r. 
s k i Nr 83, poz. 504) 

Mleko i prze twory mleczarskie. Masło 

Konst rukcje stalowe w budownictwie woc;nym 
śródlądowym. Obliczenia statyczne i pro
jektowa ni e 

Nawozy sztuczne. Sal e tra wa pn io'wa 15,50f0 

Urządzenia e lektroene rgetyczne. Transform a
tor y ochronne. W ymagania, i badania tech
niczne 

Mikrostruktura sta lowych wyrobów hu 'tni
czych. 'vVzorce i oznaczanie 

Rurociągi i armatura . VVymiary przyłączenio

we kołnierzy. Ciśnienia n omipalne 25 do 
100 kG/cmt 

S tal węglowa konstrukcyjna o określonym . 

przeznaczeniu i o szczególnych własno

. ściach. Zestawienie gatunków 
Sprzę t pożarniczy . P ożarnicze t ablice infor

macyjne 
0) Armatura przemysłowa. Za wory zwrotne pro

ste ki elichowe żeliwne na ciśni en ie no
minalne 16 kG/cm2 

- Zawory zwrotne kątowe kielichowe że 

liwne na ciśnienie n ominalne 16 kG/cm~ 

Zawory zaporowe proste kołnierzowe 

że liwne na ciśnienie ' n ominalne 
16 kG/cm! 

24 czenvca 1965 r. (Moni tor 27 maja l S67 r. 
P olsk i Nr 52,poz. 274) 

14 kwie tnia 1964r. (Monitor ' 19 maja 1967 r. 
Polski Nr 41, poz. '198) 

10 m aja 1956 r. (Dz. U. Nr 15, 
poz. 85) 

i 24 maja 1967 r. 
! 

I 
6 kwi etnia 1963 r. (Monitor 

Polski Nr- 45, poz. 225) 

i 9 grudnia lS'56 r. (Monitor Pol-

19 maja 1 !;67 r. 

1 czerwca 1.967 r. 

j
' sk i z 1967 r. Nr 16, poz. 8-1) 

1 grudnia 1 ~64 r. (Mon i tor Pol - l 16 maja 1967 r. 

l k · l c"~ N 3 17 ) I . S l Z ,,·OJ r. r ,poz. _ 

l 
31 grudnia 1964 r. (Monitor \ 19 maja 1967 r. 

Polsk i z 1965 r. Nr 25, poz. 127) \ 

I 31 9rudnia 1955 r. (Monitor 27 maja H'67 r. 
l Polsk i z 1966 r. N r 12, poz. 81) \ I i7 _li:topa~a~ 196\ r. ( Monitor 16 ma ja IS67 r. 
I Pobkl z L6J r. Nr 3, poz, 1.2) i 
, I 

7 listopada 1964 r. (Moni tor 
Polsk i z i 955 r. Nr 3, poz, 12) 

16 ma :a 1 !=l67 r. 

31 marca 1965 r. (Monitor Pol- 16 maja 1967 r. 
sk i Nr 31, poz. 1'l3) 
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Lp. 
Numer 
normy Tytuł normy 

Data rozporządzenia Przewodniczą-
cego PaJistwowej Komisji rlanowa- Dala ustanowienia 
nia Gospodarclego w sprawie za- zmian 

twierdzen ia normy lub data 
ustanowien ia normy 

1 I 2 _ .• _________ 3-=--_______ 1, ________ 4-=--____ ) ____ · ~5 __ _ 

IM I 13 651 <-74146 1 

14 65/M-7414S I 

15 65/M-74149 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

66/M-84162 

62/P-85035 

63/T-80006 

63/ Z-06050 

57/Z-53166 

62/Z-54C03 

62iZ-54032 

62/ Z-S4039 

24 62/Z-54094 

25 57/Z-54096 

26 57/Z-54121 

- Zawory zaporowe kątowe kolnierzo
we ?eliwne na ci śnien ie nominalne 
16 kG/cm2 

- Zawcry zwrotne proste kołnierzowe że

liwne na ciśnienie nominalne 16 kG/cm2 

- Za.wery zv\;rotne kątowe kołnierzo

\,.'e żeliWne na ciśnienie n ominalne 
16 kG/cm2 

Kola lallcllchowe o profilu uproszczonym łań
cuchów precyzyjnych. Główne wymiary 

Kordy 

Urządzenia elektroniczne. Kondensatory elek
trolityczne aluminiowe biegunowe typu II. 
vVy ma qania i badania te chniczne 

M eble i sprzęt szpitalny. Wymagania i bada
nia techniczne 

Sprzęt medyczny. Wyjaławiacze do narzędzi 

medycznych 
*) Narzęd zia lekarskie. Noże chirurgiczne ogól

nego przeznaczenia. Wymagania i bada
nia tec hniczne 
- Kleszczyk i nac zynio we. Wymagania 

i badania techniczne 
- Zaciskacze do je lit ela~,tyczne miękkie 

i twarde. 'Wymagania i badania tech
niczne 

- Szczypczy ki anatomiC?ne i chirurgicz
ne. Wymagania i badania techniCzne 

- Szczypczyki zakrzywione pod k ąlem 

Sprzęt medyczny. tv'laska do narkozy typ 
Schimmelbusch 

*) Narzęd zia lekarsk ie. Nożyczki. Wymagania 

I 
i badania techniczne 
- Hak i do terakopIastyki, typ Semb 

27 62/Z-54123 

28 157/Z-54170 

I 

I 
29 '57/Z-54507 

30 57/Z-54519 

31 ' S7 /Z-54520 

32 57/Z-54530 

33 54/Z-55017 

- Kleszcze do ci.ęcia kości, typ Liston 

- Haki łyżkowe, typ Kocher 

--;- Nóż do przeszczepów skóry, typ Thiersch 

Przyr ządy lekarskie. Kldmry wyciąnowe ze. 
śrubą rozstawną , typ Kirschner. Komplety 

Narzędzia lekarskie. Stoiki pomiarowe 

34 60/Z-56124 *) Narzędzia stomatologiczne. Kl e szcze e kstrak -

35 

36 

37 

38 

39 

40 

56/Z-56135 

60/Z-56181 

64/Z-56507 I 
57/Z-57009 

57/Z-57524 

5'7/ Z-58018 

41 54/Z-58021 

42 57/Z-58022 

cy jne 
- Upychadla, Warunki techn iczne 

- Narzędzi a do zdejmowania kamienia na
z~bne~Jo 

- Wiertła. Wymagania i badania tech
nielll e 

0) Narzędzia lekarskie. \Vziernik i nosowe 
królk ie 

. - Pl y tki powiekowe, typ Jaege r 

.!- W zierniki pochwo'v'le , ty p Doyen 

- \ Vzierniki Ka!lm orgena do pochwy 
(kom plety) 

- Skrobaczk i ginekologiczne. Warunki 
t echn iczne 

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

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

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

26 września 1966 r. (Monitor 
Polski N r 62, poz. 300) 

28 grudnia 1962 r. (Monitor 
Po lski z 1963 r. Nr 21, poz. 115) ' 

20 gr udnia 1963 r. (Monitor 
Polski z 1964 r. Nr 16, poz. 77) 

29 czerwca 1963 r. (MOll i tor 
Polski Nr 74, poz. 370) 

23 maja 1957 r. (Monitor Pol
ski Nr 52, poz. 332) 

21 qrucl nia 1862 r. (Monitor 
Polski z 1 S'63 r. Nr 21, paz, 115) 

5 paź.dziernika 1962 r. (Monitor I 
Polski Nr 80, poz. 376) I 

5 pa źd z iernika 1962 r. (Monitor I 

Polsk i N r 80, poz. 376) 

16 maja 1967 r. 

16 maja 1967 r. 

16 maja 1967 r. 

15 maja 1967 r. 

23 maja 1967 r. 

27 maja 1967 r. 

27 maja H'67 r. 

27 maja 1967 r. 

27 maj~ 1967 r. 

27 maja 1967 r. 

27 maja 1967 r. 

30 czerwca 1962 r. (Moni tor 27 maja 1967 r. 
Polski Nr 68, poz. 320) 

2 lipca 1957 r. (Monitor Pol- 27 maj a 1867 r. 
ski N r 74, poz. 454) 

2 lipca 1957 r. (Monitor Pol- 27 maja 1867 r. 
ski Nr 74, poz. 454) 

7 listopaCIa 1962 r. (Monitor 27 maja 1967 r. 
Polski z 1963 r. Nr 21 , poz. 115) ' 

2 lipca 1957 r. (Monitor Pol- 27 maja 1967 r. 
ski Nr 74, poz. 454) 

14 czerwca 1957 r. (?vlonitor 27 maja 1967 r. 
Polski Nr 64, poz. 397) 

2 lipca 1957 r. ( ł\1 0nitor Pol - 27 maja l S67 r. 
ski l\:r 74, poz. 454) 

2 lipca 1957 r. (M onitor Pol- 27 maja 1 S67 r. 
ski Nr 74, poz. 454) 

14 cze rwca 1957 r. (Monitor 27 maja 1967 r. 
Polski Nr 64, poz. 397) 

27 cze rwca 1955 r. (Dz. U. 27 maja 1967 r. 
Nr 28 , poz. 167) 

1 lipc a 1960 r. (Monitor Pol- 27 maja 1?67 r. 
ski Nr 72, poz. 334) 

10 lipca 1956 r. (Dz. U. Nr 33, 27 maja 1967 r. 
poz. 154) 

30 c 'l.e rwc a 1960 r. (Mon itor 27 maj a 1967 r. 
Polsk i Nr 12, poz. 334) 

13 listopa da 1964 r. (Monitor 27 maja 1 S'67 r. 
Pol sk i z 1965 r. Nr 3, poz. 12) 
14 czerwc:a 1957 r. (t-:ronitor 27 ma ja 1S'67 · r. 

Polski Nr 64 , poz. 397) 
14 czerwca 1957 r. (Monitor 27 maja 1967 r. 

Polsk i Nr 64 , poz. 397) 
2 li pca 1 ~57 r. (Monit'lf Pol- 27 maja 1S67 r. 

sk i Nr 74, poz. 454) 
27 czerwca 1955 r. (Dz. U. 27 maja 1967 r. 

Nr 28 , poz. 167) 
23 maj a 1957 r. (Monitor Pol- 27 maja 1967 r. 

sk i Nr 52, poz. 332) 
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§ 3. 1. Norma wymieniona w § 1 lp. 1 zastępuje nor
mę PN-56/C-84046 "Produkty nieorgan,\czne. Kwas 50lny 
techniczny~', zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządze
niem Prze wodnicząceg o Pal'lstwowej Komis ji Planowania Go
spodarczego z dnia 24 listopada' 1956 r. w sprawie za twier
dzenia norm palistwowych (D z. U. Nr 57, poz. 263). 

2. Norma wymie ni ona w § 1 lp . 2 zastęp uje n ormę 

PN-55/G-15011 "Obudowa chomików lukami k or ytkowymi. 
Odrzw ia symetryczne. Strzemi ona . W ymagania techn 'czne", 
zatwierdzoną jako obowiąwjącą rozporządze ni em Przewod
niczącegQ) Parlstwowej Komisji Planowania G ospoda rczeg o 
z dnia 27 cze rV\ c a 1955 r. w spra wie zatwierdzenia n orm 
państwowych us ta lon yc h przez Polski Komitet Nonnaliza
cyjn y, doty czących górnictwa (Dz. U. Nr 23 , poz. 170). 

3. Normy wymienione , w § 1 lp. 3 i 4 zastępują nas tę

puj ące normy: 
l) PN-62/M-84551 ,,') Dźwignic e. Haki j ednorożne", 

2) PN-62/M-84552" - Haki dwur ożn e " 
- ustanowione prze z Polski Komitet Normalizć'.cy jny 
dnia 12 wrześn ia 1962 r. (Monitor Polski N r 80, poz. 376). 
4. Norma wymien~on a w § 1 lp. 5 za stępuje nor'mę 

PN-64/ M-84555 "Dźwignice. Nakrę tki do hak ó w", u s tanowio
ną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 1 lipca 1964 r. 
(Monilor Polski Nr 69, poz. 323). 

5. Norma, wymieniona w § 1 lp. 6 zas tępuje następujące 
norm y: 

1) PN-62/ M-79202 "Opakowania blaszane i t ekturowo-bla-' 
szane do artykułów przemysłowych n ie
źywnościowych . W y magania i bad,lllia 
'techniczne " 

ustanowioną przez Pol ski Komitet Normalizacyjny 
dnia 30 czerwc a 1962 r. (Monitor Polski Nr 68, poz. 320); 

2) Pl'\-62/M-79200 "Opakowania blaszane i tek turowo-bla
szane do artykuiów żywnościowych nie 
konserwowanych. Wymagania i badania 
techniczne " 

ustanowioną , przez Polski Komit e t Normalizacyjny 
dnia 14 lipca 1962 r. (Monitor Polski Nr 78, poz. 368). 
6. Norma ' wymieniona w § 1 lp. 9 zastępuje normę 

PN-54/P-81004 "Nici szwalne bawełniane. Bh;dy", zatwier
dzoną jako za l ecaną rozporządzeniem Przewodniczącego Pań

stwowe j Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 3 lute
go 1955 r. w sprawie zatwierdzenIa norm państwowych usta
lonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyc zących 
włókiennictwa (Dz. U. Nr 8, poz. 49). . 

7. Norma wymieniona w § 1 lp. 10 zastępuje normę 

PN-59/P-84501 "Szwy. Nazwy i oznaczenia", ustanowioną ja
ko obowiązującą przez Pol.sk i Komitet Normalizacyjny dnia 
29 maja 1959 r. (Monitor Polski Nr 75, poz. 401). 

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

PN-62/M-84550 "Dźwignice. Gwinty trapezowe zaokrąglone 
dla haków", ustanowioną przez Po lski Komitet Normali za
c yjny dnia 12 września 1962 r. (Monitor , Polski z 1963 r. 
Nr 5, poz. 27). 

9. Norma wy mieniona w § 1 lp. 18 zastępuje n ormę 
PN-60/D-56105 "Obrabiarki do drewna. Nożyce mechaniczne 
do forniru. Wielkości", ustanowioną jako obowiązującą przez 
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Polski Komitet Norma lizacyjny dnia 16 maja 1960 r. (Moni
tor PoJski Nr 63, poz. 302). 

10. N orma wymie n iona w § 1 lp. 24 zastępuje n '3s t ,~ p U

j ące normy: 
1) PN-53/M-02053 "Siatki metalowe. Klasyfikćlcja i nu;ne-

racja", 
- zatwierd zoną jako zalecaną rozporzcj dze ni e m PT7e
wodn icząceUo Pa t'1stwowc j Komisji Plan owa nia , CO:;J)o
darc z e~! o z dnia 10 maja 1956 r. w sprawie zatw ierdzenia 
norm pailstwo wych (D z. U. Nr 15, poz. 85); 
i w za k resie sit i siatek z d r utu: 

2) PN -56/M -02050 "Sita . Kl asyf ika cja i numeracja" 
- zatwierdzoną jak o zalecaną r ozporząd ze ni em Prze
wod nicząc eC o Pml st wowe j Komisji Planow an ia Gospo
darczeGo z dnia 24 listopDda 1956- r. w sprawie zatw ier 
dzenia norm paIlstwowyc h (Dz. U. Nr 57, poz. 263). 
11. Norma w ymieniona w § 1 lp. 25 zastę puje normę 

PN-54/C-C4590 "Woda do picia, do celów gospod~rczych 

i przemysłowych. O zna Czan ie zawar t ośc i mangan u" , zatwier
dzoną jako obowiązującą rozpor ząd zeniem Przewodniczące

go Palistwowe j Komisji Planowania (;ospodarczego z clnia 
27 czerwca 1S 55 r. w spra wie zatwie rdzenia norm palistwo
wych ustal onych przez Po lsk i Komitet Normalizacyjny, do
tyczących chemii (Dz. U. Nr 28 , poz. 168). 

12. Nonr. a wymieniona w § 1 lp. 26 zastę puje norm~ 

PN-59/C-81516 ,,"Vyroby lakie rowe. Oznaczan ie ś ciera l n ości 

powłok laki e rowyc h", ustanowioną jak o obowiąz ującą przez 
Pojski Komitet l'\or mal izacy jr-y dni~ '27 marca 1959 r. (Mo
nito r Polski N r 50, poz. 230). 

13. Norma wymieniona w ' § 1 lp. 29 zastępuje normę 

PN-65/G-04513 "Pa li wa sta le. Oznaczan 'e cie pla spalaniu 
i wartości opalowej", ustanow ioną przez Polski Komitet Nor
mal izacy jny dnia 30 cze rw ca 1965 r. (M onitor Polski Nr 52, 
poz. 274) . 

14. No rma w ymie niona w § 1 lp. , 30 zastę puje normę 

PN-55/M-43305 " Pompy wirowe (rotod y namiczne). Zasad y 
oceny i metody badali", zatwierdzoną jako zal eca ną rozpo
rządzeniem Prze wodnicząc ego Państwowej Komisji Plan owa
nia Gospodarczego z dnia 12 czerwca 1956 r. w sprawie za
twierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 31. poz. 145) . 

15. Norma w y mieniona w § 1 lp. 3 obwieszczenia Pol
skiego Komitetu Normaliza cy jnego z dnia 17 maja 1967 r. 
w sprawie ogł oszenia ustanowionych Polskich Norm (Mo
ni tor Polski N r 31. poz. 147) zastępuje normę PN-60/C-88005 
"Bezwodnik ' kwasu Halowego", ustanowioną jako obowiązu
jscą przez Polski Komite t Normali zac y jny dnia 1 pa źd z ier

nika 1960 r. (Monitor Polski Nr 88, poz. 399). 
§ 4. Tracą moc następujące Pol sk ie Normy z dniem 

30 września 1967 r. ; 
a) PN-58/ Z-78045 ,,') Meble szpitalne. Me talowe kółka 

ogumione o ł ożyskach śli zgowych". 

b) PN-58/Z-78C46" - MctalO\ve kóika o~fumione o 10-
żyskach tOC7,nych" 

ustanowione jako obow ią zujące przez Polski Komite t 
Normalizacyjny dnia - pie rwsza 21 marca 1958 r., a clrn
qa 31 marca 1958 r. (Monitor Polski Nr 39, poz. 228). 

Prezes Polskiego Komitet u Normali zacyjnego: w z. B. Planei a 

'j Pełny tytuł normy: kre,ska przed t y tu łem tej sa mej serii norm zaslępu je' pierwszą część peł nego tytlIłu. 
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OBWIESZCZENIE POLSKIEGO KOMITETU NOUMALIZACYJNEGO 

z dnia 15 czerwca 1967 r. 

w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych. 

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 listopada 
1961 r. o n orma lizac ji (Dz. U. Nr 53, poz. 298) P olski Komitet 
Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje: 

§ 1. Us tano wione zostaly nasl~pu j i)c e n ormy branżo

w e (BN): 


