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Załącznik nr "2 do uchwał,,' !li )(;1 
Rddy Minislrów z dnid 25 [;ptil 1967 r. 
(poz. 231). 

ZASADY WYPŁACANIA DODATKOW MIESZKAN10W'/CH 

1. Dla pracowników objętych regulacją p lac. aktualnie 
pobierany .. dodatek mieszkaniowy, wprowadzony uchwa
łąllf 187 Rady Ministrów z dnia 20 lipca 1965 r. w sprawie 
wprowadzenia przejściowego dodatku mi eszkaniow'e90 (Mo
nitor. Polski Nr ' 43, poz. 2}9) , uJ-e ga z pierwsz'ym dniem na~ 
stępnego miesiąca po regulacji plac trwałemu zmniejszeniu 
o kwotę równą 50% uzyskanego wz.rostu zarobku netto, nie 
\vyższą jednak od pobieranego dodatku mieszkaniowego. 

2. Przez wzrost żarobku netto, o którym mowa w liSt. l, 
rozumie się różnicę wynikającą z odjęcia: 

1) wyna'grodzeniazasadniczego ne tto za miesiąc poprze
dzający regulację plac od 

2) wynagrodzenia zasadniczego n etto za. miesiąc, w któ
rym dqkonanoregulacji płac. 

3. W razie gdy kwota wzrosti.l zawbku (ust. 2) jest niż
sza niż 2COfo pobieranego dodatku· mieszkaniowego, pozostałą 
część doda tku po potrąceniu kwoty określonej w ust. 1 wy
płaca się do dnia 31 grudnia 1967 r. 

4. Począwszy od dnia 1 stycznia 1~68 r. ustalenie wyso
kości - pozostalejczęści dodatku następuję w -· okresach pół

rocznycłi. 

5. Za podsta'\vę do ok reślenia wysokości pozostilłej CZ(~
ści dodatku za - ka żde półrocze, począwszy od I pólrOCl~ 

1968 r., przyjmuje się pllrównanie średniomiesięczilego za
robkunetlo z poprzednie90 półrocza z zarobkiem bazowym, 
o którym mowa . w USt. 2 pkt 2, 

6. Wzrost zarobku w slosllnku do zarobku bazowego 
(ust. 2 pkt 2) powodlljeobniżenie w nasH:pnym póJrcczu do
datku, o którym mowa w ust. 3, 'w wysokości 5eu/o uz yska
nego wzrostu zarobku netto. 

7. W razie uz yskania · w przekroju rocznym, począwszy 
od 1968 r., średn iomiesięcznego wzrostu · zarobk u w · wys-Ok-o
ści co najmniej 200"lokwoly dodatku, ' o którym mowa ,w . 
ust. 3, następuje trwała utrata ·dooitlkll, nieza~eżnie · od . wy
sokośC'j zarobku uzyskanego w ·póiniejszl'chOkresach, ·W· IYm 
celu niezal eżn ie od obliczeń półrocznych dokonuje się obli
czeń zarobku osiągniętego w każdym roku ' kalendarlOwyin. 

8. VV razie wypłacenia za · miesiące po regulacji plac do~ 

datku mieszkaniowego bez uwzględnienia zmniejszeń sloso.W
n ie do przepisu ust. 1 pod wyżka wynagrodzc'nia z tyt lIlu fe- · 
gulacji płac ulega zmniejszeniu onadplacony doda'tek ··UJb , 
jegotzęść, jeśli pracownik traci , wskutek p{)dwyżki -prawo' 
do tego dodatku w całości lhb w części. 

232 1-

OBWIESZCZENIE POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO , 

z dnia 1 sierpl1ia 1967 r. 

w sprawie ogłoszenia ustanowionych PolsJdch Norm . 

Na podstawie art. 9 . ust. 4 ustawy z dnia : 27 listopada 
i 961 r. {) normalizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 298) ' Polski Komitet 
Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje: 

§ . 1. Us·tanowione ' zos tały · następujące · P.olskie · Nor- · 
my (PN): 

\ 

1 67/A-13000 
"2 67/B-13091 
3 67/B-40019 
4 6711;3-40020 
5 67/B-89004 

.. 6 671.13-94 41 3 
7 67 /C-S2003 
·8 67/C;97019 
9 67 /C-97021 

10 67!D-60310 

II 67/E-85202 
_ 12 . .fi7/ 1!-85209 

13 67 /E-85210 
14 67/E-85211 
15 , 67!E-!l52 I 2 

.- - 16 67/B-85213 
17 ' 61/13-852'1-4 ' 

Tytuł normy i zakres obowiązywania 

3 .. 

w zakresie produkcji: 

Stołowe naczynia szk lane. Wymagania i badania 
Materi a ły i7.0łacyjne, Wata szklana 

') Centraln e ogrzewanie. Rury stalowe żebrowe 
- Grzejniki z rur stalowych żebrowych 

Mater i ały pod łogowe z tworzyw sztucznych. Wykładzina 

wie lowarstw owa z polichlorku win y lu 
Okucia bud owl ane. Tarcze drzwiowe 
Wyroby z węgli ljszlachetnionych. Płytki wykładzinowe . I 
Zasady pirydynowe 
Produkty węglopochodne. /Olej płuczkowy 

. Oprzyrządowanie obrabiarek do drewna. Uchwyty z chwy
tem stożkowym Morse'a do frezów trzpieni owych do 
dwwna ·moco wany ch nieśroclkowo 

Trzonki gwint owe· E 27 . 
Trionkibagnetowe BA Y 15 or.az BAX15 
Trzonki ba gn.etowe RA9" 
Trzonki bagnet owe BA 7 
Trzonki gwintowe .E 5 .. 
Trzonki ogniskujące- do elektrycznych żr6d el świa t ła ' 
"f:rwukiSdo, ·ża i'(}we k -i mJqnvych . . 

, . - ' - ,- ',' - . '., .. 

IJ /j t ił 

ustanowienia normy I od któreJ norma 
obowiąllJje 

_ ._- .... _-- 1----·-- - --
4 ~ 

7 cze-rwca 1967 r. 
29 maja 1 967 r. 
29 czerwca 1967 r. 
29 czerwca l S67 r. 
27 maja 1967 r. 

28 k w i etnia 1967 r. 
22 czerwca 19fi7 •. 
30 czerwca 1 g67 T. 

29 cze rwca 1967 r. 
22 cze rwca 1967 r. 

I 
I 

I 

1 stycznia . 1963 r. 
l lipca 19G8 r. 
l st y~zn ia 19GB r, 
1 stycznia Hl(if\ r. 
1 st yczni a ' 1963 r. 

1 stycznia 1969 r. ' 
1 stycznia 1968 r. 
1 stycznia 1968 r. 
1 stycznia 19ti3 r. 
1 stycznia ' 1968 r. 

23 czerwca ·1%7 r. I, .11 styczni a · lOO8 .r. -
23 cz~rw{' a, 1.96'1 r. . stycwia 1'9b8 , . 
23 czerwca 196'/ r. ! l stycznia 19f.B 1. 

3a czerwca 1967 r. i·l s ty~ l,nill 196(l r. 
13 czerwc/l 191-17 r. l Ist\,C7łl! i'l 19fif~ r. 
2 3 Clt'r ;'\" c a 19(i"i · r. .j 1 s.tycł. 111:? ' J96i" ;r. 
2Jez.en\':e ~·- 1967 ·'f. ,:' f.>i. sIW:?!l'iO ·L9W;: j'; 

t l 
~~~~~~~--~~~;~~~--~~--~~-.~,~. ~--------~----------------------._------
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Lp. 
Numer
normy 

18 ' 67 /E-88506 

Tyluł normy i zakres obowiązywania 

3 

Przekaźniki termobimetalowe nadmiarowo-prądowe, pier
viotne. Wymagania i bad<lnia 

19 67/ E-90022 Elektro.energetyczne pTzewody. PT7e·wody stalowe odgro-
mowe wielodrutorve ocynkowane 

20 67/G-57352 Wierceniaóbrotowe normalnośrednico\ve. Obciążniki 
21 67/H-74392 , ') Łączniki 'z żełiwa ciągliwego . 
22 ti7 /H"74393 , - Ogólne wymagania i badania 
23 67/H-74449 Usz-czelki do dwuzłączek płaskich z żeliwa ciągiiwego 
24 67/H~74721 ') Rurociągi i , armatura. Kołnierze przypawane okrągłe 

z szyjką. Ciśn ienie nominalne 6 kG/cm<! 
25 67/H-74722 - - Ciśnienie nominalne 10 kG/cm t 
25 67 /H-74723 
27 67 /H-74724 
28 67/H-74725 
29 67 /H-7 472{j 
30 67/H-74727 
31 ' 67/H-83001 
32 167/H-87025 
33 , 67/H-92130 

34. 
35 
36 

37 
38 

39 
40 
41 
42 
43 

44 
45 
46 
47 

67/H-92143 
67 /H-92323 
67/H-92325 

67/H-93834 
67/M-549W 

67/M-69222 
67/M-69355 
67/M-69356 
67 /M-80097 
67 /M-82084 

67 /M-82472 
67 /M-84200 
67/M-84540, 
67/M-B4542 

67/M-94000 

- - Ciśnt"enie nominalne 16 .kG/cm~ 
- - Ciśnienie nominalne 25 kG/cm~ 
- - Ciśnienie nominalne 40 kG/cm2 

~ - Ciśnienie nominalne 64 kG/cm~ 
- - Ciśnien i e nominalne 100 kG/cm2 

Surówka wielkopiecowa przeróbcza (martenowska) 
Mosiądz do przeróbki plastycznej. Gatunkj 
Stal szybko tnąca. Blachy walcowane na gorąco lub na 

zimno 
Bla.cha stalowa karoseryjna 
Stal walcowana. Bednarka . Wymiary 
Stal węglowa walcowana. Bednarka bez pokrycia i ocyn

kowana 
Aluminium i stopy aluminium. Drut na nity lotnicze 
"Vodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w in~ 

staJacji,woclociągowej 

Butle do gazów. Butle stalowe bez szwu 
Topniki do spawania łukiem krytym 
Topniki do spawania żużlowego 
Druty stalowe do sterowania sygnałów i zwrotnic 

. Wgłębienia krzyżowe oraz zakończenia wkrętaków . Wy-
miary 

Sruby z uchem 
Łańcuchy podągowe rozbieralne 
Łańcuchy techniczne ogniwowe o ognfwach krótkich 
Łańcuchy techniczne ogniwowe. Ogólne wymagania i ba-

dania 
Sita tkane o oczkach kwadratowych ogólnego przezna-

czenia 
48 

49 
50 

67 /M-94001 , Sita tkane kontrolne o oczkach kwadratowych 
67/0-79081 , 'j Opakowania. Średnice nominalne otworów w główkach 

51 
52 

· 53 
54 
55 

67/0-79082 · 
67/W-50010 
67/W-82101 
fi7 /W-82101 

67IW,821 01 
j 

56 I G7 1B - :łO;l)1 1I 
57 ~ f17 /P-3001)' 1 
58 ' 57 IC-96025 i 

I 

i otworów wlewowych 
- ,Gwinty 

Pasy ratunkowe kołnierzowe 
Sworznie gwintowane ze łbem czworokątnym 
Sworznie ~wintowane ze łbem uchowym 
Sworznie gwintowane ze łbem soczewkowym 

w zakresIe produkcji i obrotu: 

Cement portJanclzkl szybko 
Cement portlandzki 550 

' Przetwory n'aftowe. Paliwa 
towych 

twardnIejąCy "Super" 

lotnicze do · silników odrzu-

-/ 

Poz. 232 

D a t a 

ustanowienia normy-

4 

. 3ej czerwca 1967 r. 
I 

30 czerwca 1967 r. 

29 czerwca 1967 r. 
26 maja 1967 L 
26 maja 1967 L 
26 maja 1967 r. 
30 czerwca 1,967 r. 

30 czerwcil 1967 L 
30 czerwca 1967 r. 
30 czerwca 1967 r. 
30. czerwca 1967 r. 
30 czerwca 1967 r. 
30 czerwca 1967 r~ 

29 czerwca 1,967 r. 
12 czerwca 1'%7 L 
12 czerwca 1967 r. 

29 cz€rW'ca 1967 r. 
29 czerWca 1957 r. 
29 czerwca 1967 r. 

19 maja 1967 r. 
22 czerwca 1"967 r. 

22 czerwca 1967 r. 
8 czerwca 1967 r. 

16 czerwca 1967 r. 
,16 czerwca 1967 r. 
12 czerwca 1967 r . 

• 

12 czerwca 1967 r. 
30 czerwca 1967 r. 
30 czerwca 1967 r. 
30 czerwca 1967 r. 

22 czerwca 1967 r. 

22 czerwca 1967 r. 
22 cze rwca 1967 r. 

22 czerwca 1967 r. 
23 czerwca 1967 r. 
22 czerwca 1967 r. 
22 cze{.wca 1967 r. 
22 czerwca 1967 r. 

29 czerwca 1967 r. 
29 czerwca 1 S67 r. 
30 czerwca 1967 r. 

od k tnre j nor ma 
obo wią7uje 

5 

1 lipca 1968 r. 
dla prodlikcj'i opar.tej 
na d'Okumentacji za
tWi'erd'lOne j po l . lip
ca 1968 r" 
1 stycznia 1971 r. 
dla procl'lIkcji opartej 
na dokume.ntacj-i za
twierdzonej przed 
1 lipca 1968 L 
1 styc7nia 1968 r. 

1 stycznia 1968 r. 
1 lipca 1968 T. 

1· lipca 1'968 L 
1 lipca 1968 L 
1 li pc a 1968 r. 

l lipca 1968 r. 
1 lipca 1968 r. 
1 lipca 1968 ' L 
1 lipca 1968 r. 
1 lipca 1968 L 
1 lipca 1968 L 
1 stycznia 196B r. 
1 stycznia 1968 r. 
1 stycznia 1968 r. 

1 stycznia 1968 r. 
1 stycznia 1968 L 
1 stycznia 1968 r. 

1 lipca 1968 r. 
1 stycznia 1..g68 r. 

J stycznia 1968 r. 
1 lipca 1968 r. 
1 lipca 1968 L 

1 lipca 1968 r. 
1 lipca 1968 r, 

1 lipca 1968 r. 
1 lipca 1968 r. . 
1. lipca 1968 L ' 

1 lipca 1968 r. 

1 lipca 1968 r. 

1 lipca 1968 r. 
1 stycznia 19G9 r. 

1 stycwia 
1 stycznia 
1 s tyczn ia 
1 stycznia l' "y'w;, 

1969r. 
1%8 r. 
1968 r. 
1968 r. 
1968 L 

styczn ia 1 %fl r. 
1 stycznia 1968 r. 
1 października 1967 r. 
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Lp. 
Numer 
normy Tytuł normy i zakres obowiązywania 

ustanowienia normy 
od której norma 

obowiązuje 
- - _____ o 

------------~ --_._-- -_ . . _._ -_._- ----_._ .. _ ---- - -
1 2 3 

.~--------~-----------------------
59 67/0-94002 
60 67/B-94019 
61 G7/D-9S017 
62 67/E-060'10 

63 67/E-0E105 

64 67/E-lI0oo 
65 67/E-29060 

66 67/P-22213 

67 67/P-22245 . 

63 G7/P-2'2246 

69 67/P-22247 

70 67/P-22248 
71 67/T-OG441 
12 67/T-82007 

73 67/D-~SOOO 

Deszcznlki posadzkowe lite 
Płyty na posadzkę mozaikową 
Drewno tartaczne s'osnowe i modrzewiowe 
Maszyny elektryczne malej mocy. Wymagania i badania 

techniczne 
Elektryczne oprawy oświetleniowe na nap.jęcie do 380 V. 

'Wymagania ogólne i metody bada:} technicznych 

OJ Materiały elektroizolacyjne. Mika łU5ZCZOn1ł 
- Papier nasycony lakierem olejnym klasy izola

cji A 
Skóry wyprawione. Wady i ogólne zasacly klasyfikacji 

jak ośc iowej 
Skóry obuwiowe wierzchnie chromowe, plastykowe, ko

lodionowe i lakierowane. Klasyfikacja jakościowa 

Skóry obuwi9we wierzchnie chromowe kazeinowe, pól-
anilinowe, anilinowe . . Klasyfikacja jakości o wa . ' 

l') Skóry obuwiovve wierzchnie .chromowe. Welury. Klasy: 
fikacja jakościowa. 
- Nubuki. Klasyfikacja jak'ościowa 

Lampy elektronowe. Kineskopy. Wymagania i badania 
Urządzenia teletechniczne . Liczniki telefoniCzne 4-cyfrowe . 

w zakresie produkcji i zastosowania: 

Materiały drzewne nawierzchni kolejowej normalnotoro
wej 

w zakresie projektowania' budowy i rekonstrukcji: 

14 67/M-04601 'Warunki bezpieczeństwa w urządzeniach chłodniczych. 
Wymagania techniczne 

y 

w zakresie projektowania i produkcji: 

75 67/M-53288 'Warsztatowe środki pomiarowe. Przyrząd czujnikowy do 
sprawdzania grubości zębow kół zębatych 

76 67/T-80331 Urządzenia mikrofalowe. Kołnierze faloWodów prostokąt-

17 67/B-02857 

78 67/M-34138 

79 67/M-34139 

nych obniżonych. Główne wymiary 

w zakresie projektowania i wykonawstwa: 

Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Przeci wpn
żarowe zbiorniki wodne. Wymagania i badania tech-
niczne 

w zakresie projektowania i konstrukcji: 

Kotły wodne o wymuszonym przepływie i wydajności 
od 1.25 Gcallh. Podstawowe parametry 

Kotły odzyskhicowe. Podstawowe parametry 
80 67/M-73080 ') Napędy i sterowania h ydrauliczr;e . 'Wartości ciśnień nO-

minalnych 
81 67/M-73081 - Średnice nominalne przelotów 
82 67/M-730B2 - Łączniki rurowe gwintowe. Wybór gwintów 
83 67/M-730B3 - Wartości wydajności i przepustowości nominalnych 
84 67/M-73087 - \Nartości pojemności nominalNych 
85 67/M-73088 - Wartości mocy nominalnych 

w zakresie- projektowania budowy l pIZ~lJl1dowy: 

86 67/E-05125 Elektroenergętyczne linie kablowe. Przepisy budowy 

4 

13 C7,erwca 1967 r. 
29 czerwca 1967 r. 

l c zerwc~ 1967 r. 
20 czerwca 1967 r. 

29 czerwca IS67 r. 

29 czer\\rca 1967 r. 
8 czerwca 1967 r. 

29 czerwca 1967 r. 

29 czerwca 1967 r. 

29 czerwca H~67 r. 

29 czerwca 1967 r. 

I 
I 

I 
29 czerwca 1967- r. 
30 czerwca 1967 r. I 

2 czerwca 1~!67 r. I 
I 

I 

13 czerWCd 1967 r. I 

8 czerwca 1%7 'T. 

27 czerwca 1967 r. 

30 czerwca 1%7 r. 

29 czerwca 1967 r. 

29 czerwca 1%7 r. 

29 czerwca 1967 r. I 
22 czerwca 1967 r. 

I 22 czerwca 1%7 r. 
22 cz'erwca 1967 r. I 

22 czerwca 19u7 r. 
-

22 czerwca 1967 r. 
22 czerwca' 1967 [; 

5 

l stycznia 1958 r. 
1 stycznia 1963 r. 
l października 1967 r. 
l stycznia 1968 ' r. 

l stvcznia 1968 r. 
w zakresie produk cji 
l lipca ' 1965 r. 
w zakresię obrotu 
1 stycznia 1%8 r. 
l stycznia 1968 r. 

1 stycznia l g6Sr. 

l stycznia l ~i)8 r. 

1 stycznIa 19'68 r. 

l stycznia. 1963 r. 

l st}ttznia 1968 r. 
1 stycznia 1968 r. 
1 stycznia 1968 r. 

1 lipca 1%8 r. 

1 stycznia 1968 r. 
w zakresi'e projekto
wania, 
1 stycznia 1970 r. 
w zakresie h\łdowy 

i rekonstrukcji 

l lipca 1%8 r. 

1 stycznia 1968 r, 

1 lipca 1968 r. 

1 stycznia 1968 r. 

1 [(tycznia 196/ł r. 
1 li p'c a 1968 r. 

l lipca 196B r. 
1 lipca 1!?6g r. 
l lipca 196B r. 
l lipca 1968 r. 
l lipca 1968 r. 

3 czerwca 1967 L I1 stycznia 1963 r. 

... 
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D a t a 
Numer Tytuł normy i zakres obowiązywania' - I- ~któr;jnor:a-

1 _11_,o_r;_,_y_ -------------3'-,------------ "._u_s_t_a_n_o_W_i_e4-Cn_ia_n_O_r_m_y_1 Obow~ąZUje ._ 

----'----~--~--------------------------------------~------~------~--------~----
w zakresie konstrukcji i produkcji: 

87 67/M-G6225 ') Tłoczniki. Stemple owalne stale o wymiarach cięcia po
nad 6 X 3 d.o50 X 46 mm. Półfabrykaty 

88 67/M-66232 - Tulejki tnące stałe o średnicy cięcia ponad 3 do 
60 mm. Pólfab,rykaty 

89 67/M-66237 - Tulejki tnące owalne stale o wymiarach cięcia po-
nad 6 X 3 do 50 X 46 mm. Półfabrykaty 

90 67/S-470GO Pojazdy samochodowe i przyczepy. Skuteczność działa-
. nia hamulców. Wymagania i badania ~ 

91 67/Z-S4Q58 ') Narzędzia lekarskie. Imadła do igieł. Wspólne wymaga-
nia i badania 

92 67/Z-SS101 . ~- Igły drożne ogólnego przeznaczenia 
93 67/Z-SS102 - Igły drożne. Ogólne wymagania i badania 

w zakresie obrotu: 

94 - 67/R-75056 ') Owoce świeże. Róża fałdzisto-listna 
95 67/R-75057 - Poziomka pospolita (leśna) 

w zakresielwllserwacji: 

96 67iP-22006 ') Skóry surowe zwykłe. Konserwacja 

97 67/P-22003 

98 G7/P-22004 

w zakresie znakowania: 

'- - Znakowanie 

w zakresie magazynowania: 

, - Magazynowanie 

w zakresie stosowania obliczeń: 

99 67/C-f'1542 Wyroby lakierowe. Przybliżone metody obliczania wy-

100 67 /C-89I 05 
101 67/M-04301 

102 67/M-54?00 
103 67/M-56200 

104 67/E-01211 
105 67/M-04610 

105 
107 
108 

109 

110 

111 
112 
1!3 

67/M-44000. 
67/M-55200 
67/0-79251 

67 /0-79252 

67/S-02G11 

67/ A-86207 
67/A-86768 
671B-04112 

dajności i zużycia 

w zakresie stosowania nazw i określeń: 

Kleje. Nazwy i określenia 
Tarcie i procesy zużycia przy tarciu ciał staiych. Podział 

nazwy i określeni.a 
Wodomierze. Nazwy i określenia 
Obrabiarki zespołowe. Nazwy i określenia 

w zakresie używania pojęć i symboli: 

Łączniki l przekażniki. Symbole graficzne 
Urządzenia chłodnicze. Aparaty. Nazwy, określenia i po-

dział 

Przenośniki cieczy. Nazwy. określenia i podział 
Obrabiarki do metali. Nazwy i określenia 
Produkty w opakowaniach jednostkówych. Znaki i zna

kowanie. Wymagania podstawowe 
. Produkty w opakowaniach transportowych. Znaki i zna

kowania. Wymagania podstawowe 
Pojazdy samochodowe i przyczepy. \Vymiary. Nazwy 

i olueślenia 

w zakresie metod badań: 

Masło. Metody badań chemicznych 
Konserwy rybne. Badania termoslatowe 
Materiały kamienne. Oznaczani(! ścieralności (zużycia) 

tłucznia kamiennego w bębnie Devala 

114 G7/C-04010 ') Przetwory naftowe. Destylacja normalna. Oznaczanie 

115 
116 

117 

G7/C-04066 
67/C-04104 

Slcladu frakcyjnego 
-.! Oznaczanie kwasowości i liczby kwasowej 
~ Oznaczanie sodu wolejach opalowych metodą fo

tometrii płomieni owej 

I G7/C-04597 1*) Wo. da do picia, do celów gospodarczych i przemysło
wych. Oznaczanie zawartości miedzi 

8 czerwca 1967 r. 

8 czerwca 1967 r. 

8 czen~ca 1967 r. 

26 czerwca 1967 r. 

29 czerwca 1961 r. 

29 czerwca 1967 r. 
29- czerwca 1967 r. 

7 czerwca 1967 r. 
7 czerwca 1967 r. 

29 czerwca 1967 r. 

29 cze rwca 1967 r. 

30 czerwca 1967 r. 

8 czerwca 1967 r. 

13 czerwca 1967 r. 
30 cze rwca 1967 r. 

22 czerwca 1967 r. 
29 czerwca 1967 r. 

30 czerwca 1967 r. 
30 czerwca 1 S67 r. 

29 czerwca 1967 r. 
30 czerwca 1967 r. 
29 czerwca 1967 r. 

29 czerwca 1967 r. 

26 maja 1967 r. 

30 czerwca 1967 r. 
29 cze rwca 1967 r. 
29 czerwca 1967 r. 

30 czerwca 1967 r. 

29 czerwca 1967 r. 
30 czerwca 1967 r. 

29 czerwca 1967 r. 

1 lipca 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 lipca 1968 r. 
1 stycznia 1968 r. 

1 styc znia 1968 r. 

1 stycznia 1968 r. 

1 stycznia 1968 r. 

1 stycznia 1968 r. 

1 stycznia 1968 r. 
1 lipca 1969 r. 

-
1 stycznia 1968 r. 
1 lipca 1968 r. 

1 lipca 1968 r. 
1 stycznia 1 S58 r. 

~ stycznia 1968 r. 

1 stycznia 1968 r. 
1 stycznia 1968 r. 
1 st ycznia 1968 r. 

1 stycznia 19G8 r. 

1 stycznia 1968 r. 
1 stycznia 1968 r. 

\ 1 stycznia 1968 r. 
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Lp. 

, 1 

118 
119 

120 
121 

122 

12J 

124 

125 
, 126 

127 

128 

129, 

130 
131 

132 

133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 

,141 

----------------~--~'~-----------~--------~-------------------------------

Numer 
normy 

2 

57/C-04599 
67/C-04803 

67/C-04804 
67/C-94153 

67/C-99022 

67/D-56231 

57/D-56236 

67/H-04326 
67/H-04605 

T y tu! normy i zakresohowiązywania 

3 

-- ,Oznaczanie zawartości jodków 
Środki powierzchniowo~czynne . Ocena zdolności dysper

gowilnia 
Przetwory tluszczowe. Podstawowe metody bildań mydeł 
Tkilniny jednostronnie lub dwustronnie gumowane. Ogól

ne metody badań 
Sensytomet'ria fotograficzna . Gęstość optyczna obrazów 

czarno-białych w świetle przepuszczonym, rozproszo
nym. Metody wyznaczania 

') Obrabiarki do drewna. Szlifierki taśmowe poziome z taś

ll)ami dociskanymi belką z posuwem taśmowym. 

Sprawdzanie dokładności 
-- Szlifierki walcowe z posuwem taśmowym. Spraw

dzanie dokładności 
Badanie meta li na zmęczenie. Próba zginan ia 
Badanie metalowych powlok ochronnych. Oznaczanie 

grubości powlok metodami niszczącymi 
67/M-04304 ') Badania wytrzymałościowe metali. Oznaczanie odporno

ści na zuzycie przy tarciu panwi zeliwnych. Metoda 
sztucznych baz 

67/M-04305 

67/M-04306 

67/R-64770 
67/S-04001 

67/H-04090 ') 

67/H-04091 
67/H-04092 
67/H-04093 
67/H-04094 
67 /H-04095 
67/H-04096 
67/H-04097 
67/H-04728 
67 /H-04800 

-- O znaczanie odporności ' na zuzycie na maszynie 
Amslera 

-- Oznaczanie odporności na zuzycie na maszynie 
typu Skoda-Savine 

Pasze sypkie. Oznacza n ie białka surowego 
Drogi samochod owe. Metody ba dań mas mineralno-bitu

micznych i nawierzchni bitumicznych 

w zakresie badań ' rozjemczych: 

Analiza chemiczna nid i koncentratów manganowych. 
Przepisy ogólne 
-- Oznaczanie wody higroskopijnej . 
-- Oznaczanie całkowitej zawa rtości manganu 
-- Oznaczanie zuwartości dwutlenku manganu 
-- Ozna czani e zawartości krzemionki 
-- Oznaczanie zawartości fosforu 
-- Oznaczanie zC)wartości siarki 
-- O znaczanie całkowitej zawartości żelaza 

Analiza chemiczna srebra 
Analiza chemiczna cynku 

D a t a 
I--~~----'-----------:-----'---'---'---

I 
od której norma 

ustanowienia normy _ 

4 

29 czerwca 1967 r. 
30 czerwca 1967 r. 

30 czerwca 1967 r. 
29 czerwca 1967 r. 

30 czerwca 1967 r. 

· 22 czerwca 1967 r. 

22 czerwca 1967 r. 

29 czerwca 1967 r. 
22 czerwca 1967 r. 

30 czerwca 1967 r. 

30 czerwca 1967 r. 

30 czerwca 1967 r. 

30 czerwca 1967 r. 
30 czerwca 1967 r. 

12 czerwca 1967 r. 

17 czerwca 1967 r. 
12 czerwca 1967 r. 
12 czerwca 1967 . r. 
12 czerwca 1967 f-

12 czerwca 1967 r. 
17 cze rwca 1967 r. 
12 czerwca 1967 r. 
17 czerwca 1967 r. 
19 maja 1967 r. 

obowiązuje 
- ------------------

5 

1 stycznia 1963 r. 
1 stycznia 1968 r. 

1 styczn ia 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 l ipca 1969 r. 

1 lipca 1969 r. 

1 lipca ,1969 r. 

1 stycznia 1968 r. 
1 stycznia 1968 r. 

1 lipca 1968 r. 

1 lipca 1968 r. 
1 lipca 1968 f

I lipca 1968 r. 
1 lipca 1968 f

I lipca 1968 r. 
1 lipca 1968 r. 
1 lipca 1968 r. 
1 styczn ia 1968 r. 
1 stycznia 1968 r. 

§ 2, 1. \ Vprowildzone zostaly zmiany w następujących Polskich Normach (PN). obowiązujące od dnia 1 pa ździerni

ka 1967 r.: 

Data rOlpoTz'ld7enia Prlewodni C7ą-

Numer ce~ o Pańsiwowej I{"mi sji Planowa-, 
DaŁa Ustanowienia 

Tytuł 'normy nia Gospodarnego w sprawie za-
normy twierdzeniil normy luh datil zmian 

Lp. 

us tanowi enia normy 

1 2 3 4 I 5 

64/ A-74016 Przetwory zbozowe. Oznac za nie szkodników, 2 paźdz i erriika 1964 r, (Monitor 10 czerwca 1967 r. 
ich pozostałości i zanieczyszczeń Polski z 1964 r. Nr 84. poz, 398 

i z 1965 r. Nr 34, poz. 198) .. 
2 66/A-74103 Chleb mieszany 29 czer wca 1966 r. (Moni tor 13 czerwca 1967 r. 

Polski Nr 44, po z. 223) 
I 63/A-74850 Cukier biały - 6 kwietnia 1963 r. ' (Monitor 5 czerwca 1967 r. 

Polski l'Jr 45, poz. 225) 
" 

3 



Mo'nitor Polsk i Nr 46 

Lp. 
N umer 
normy 

- -
l .2 

- -486 -

Tytuł normy 

3 

Data rozporządzenia Prlewodniczą
cego PaJ1stwowej Komisji Plan owa
nia Gospodarczeqo w sprawie za

twierd.7.enia normy lu b data 
ustanowienia normy 

4 

Poz. 23i. 

Data ustanowienia 
l:l'(lian 

5 --- --------------=-.-----~--:'---- - -------- - --- ----
4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

60/A-86924 

63/B-05250 

66/B-12636 

64/B-14041 

62/C-81400 

66/C-9G023 

63/E-08102 

64/E-300CO 

65/H-84035 

Tluszcze roślinne jadalne. Metody badań . Wy- . 
krywanie obecności aldehydu epihydryno
wego 

Beton zwykly 

Fajansowe i półporcelanowe wyroby sanitar
ne. Zlewy i zmywaki 

Wyroby azbestowo-cementowe. Płyty i g.ąsio

ry nie prasowane 
Wyroby Lakierowe. P~kowanie, przechowywa

nie i transport 
Przetwory naftowe. Benzyna do lakierów 

Elektryczne urząd zenia przeciwwybuchowe dla 
. przemysluchemiczneg.o i pokrewnych. Pq.e
pisy konstrukcyjne 

Spoi wa izolatorowe 

Stale stopowe konstrukcyjne do .nawęglania 

i ulepszania cie plnego przeznaczone do wy
robu sprzętu s zczeyólnie obciążonego. Ga-" 
tunki 

Stal narzęd.ziowa i sprężynowa. Pręty okrągłe 
ciągnione , szlifowane i polerowane. vVa
runki techniczne 

Stal węglowa i niskostopowa walcowana. Prę
ty i walcówka do wyrobu ogniw łańcu

chów technicznych . ..i okrętowych 
V/odomierze skrzydełkowe do przewodów po-

ziomych dla w0dy zimnej -
Wodomierze śrubowe suchobieżne z p.ionową 

osią wirnika 
Zawory butlowe do gazów sprężonych, skro

pIonych i rozpus zczonych pod ciśnieniem . 

Wymagania i badania techniczne 
Próba skręcania drutu 

Wyroby dziewiarskie. Zasady klasyfikacji 

Materiał siewny. Nasioll1t roślin rolniczych 

Klasyfikacja nasion roślin obcych uprawnych 
ich wastów zanieczysz'Czających materiał 

siewny roślin rolniczych i warzywnych 
Materiał siewny. Nasiona buraka cukrowego 

Surowce zielarskie. Suszona kora. 

Urządzenia teletechniczne. Gniazda lampkowe 

Telefoniczne kable miejscowe o- izolacji pa
pierowej i powloce metalowej. Wymaga
nia ogólne i badania technicz.ne 

Telefoniczne kable miejscowe o izolacji pa
pierowej i powłoce ołowianej 

31 grudnia 1960 r. (Monitor Pól
ski z 1961 r. Nr 18, poz. 90) 

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

1 września H~66 r. (Monitor 
Polski Nr 62, poz. 300) 

1 lipca 1964 r. (Monitor Pol
ski Nr 77, poz. 368) 

27 grudnia 1962 r. (Monitor Pol
ski z 1963 r. Nr 21, poz. 115) 
14 lis t opada 1966 r. (Monitor 

Pojski Nr 72, poz. 337) 
31 grudn ia 1963' r. (Monitor Pol

ski z 1964 r. Nr 24, poz. 100) 

31 grudnia 1964 r. (Mani tor Pol
ski z 1965 r. Nr 19, poz. 87) 

17 grudnia 1965 r. (Monitor Pol
ski z 1966 r. ' Nr 12, poz. 81) 

22 października 1956 r. (Dz. U. 
Nr 51, poz. 226) 

30 czerwca 1966 r. (Monitor 
Polski Nr 49, poz. 246) 

2 października 1964 r. (Monitor 
Polski Nr 84, poz. 398) 

30 września 1963 r. (Monitor 
Polski Nr 88, poz. 419) 

17 grudnia 1965 r. (MOllitor Pol
ski z 1966 r. Nr 5, poz . 4-9) 

7 maja H!66 r. (Monitor Pol'ski 
NL,30, poz. 160) 

25 lutego 1966 J. (Monitor Pol
ski Nr 12, poz. 81) 

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

7 kwie tnia 1964 r. (Monitor 
Polski Nr 41, poz. 198) 

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

· 25 wrze ś riia 19fi5 r. (Monitor 
Polski Nr 60, poz. 315) 

27 marca 1964 r. (Monitor Pol~ 
ski Nr 41, poz . 198) 

15 gru{lnia 1966 r. (Monitor Pol
s.ki z 1967 r. Nr 16, poz. 84) 

29 wn:eśnia 1966 r. (Monitor 
Polski Nr 62, poz. 300) 

26 czerwca 1 S67 T. 

15 czerwca 1964 r. 

9 cze rwca 1967 T. 

19 czerwca 196.1 T. 

2 cz'en'lc a 1961 r. 

2 czerwca 1967 r. 

17 lipca 1967 r. 

17 lipca 1967 r. 

15 czerwca 1967 r. 

30 czerwca 1%7 r. 

30 czerwca 1\'t67 r. 

10 lipca 1967 r. 
-

10 lipca 1%7 r. 

14 lipca 1967 r. 

30 czerwca lS&7 f . 

27 czerwca 19!Jt r. 

1 lipca 1967 r. 

1 lipca 1967 T. 

1 lipca 1967 r. 

6 czerwca 1967 T. 

17 lipca 1%7 r. 

31> czerwca 1967 T. 

30 cze rwca 1967 r. 

2. \Npro wadzcna z ostała zmiana w następując e j POlskiej Normie, obowiązująca od dnia 1 stycznia 19GB r.: 

--I 611M-55652 . Obra biarki d o metall . Tokarki kł owe o śred- 9 czerwca 'l S61 r. (Monitor Pol_ i 2 czerwca 1961 r. 

l nicy .przelotu n a d ł ożem do lOCO mm. s k i Nr 58, poz. 254) 
Spra\-\'cl za n ie 'dokładności 

, 
..' 
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§ 3. 1. Norma wymieniona w § 1 lp. 1 zastę puje nor
inę PN-57/ A-13000 "Sta lowe naczynia szklane. Warunki tech
niczne", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet 
Normali za cy jny dnia 17 lipca 1957 r. (Monitor Polski Nr 83, 
. poz. 504). 

2. Normy wymie~ione w § 1 lp. 2, 6 i 115 zastępują na
stępujące norm y: 

1) PN-56/ B-1 3091 "Wata szklana" , 
' 2) PN-55/B-94130 "Okucia budowlane. Tarczki drzwiowe 

,,72", ,;78" i ,,90" pod łu7,ne « , 

3) PN-55/C-04066 "Prze twory naitowe. Oznaczanie kwaso-
'lv ośc i i liczby kwasowej" 

- zatwierdzone: pjerwsza i trzecia jako obowiązujące, 
a druga jako za leca na rozporządzeniem Przewodniczące
!Jo PjlDstwowe j Komisji PI'Illowania Gospodarczego z dnia 
' lO lipca 1956 r. w sprawie za twierdzenia norm państwo-

. wych (Dz. U. Nr 33, poz. 154). 
3. Normy wymienione w § 1 lp . 4, 22, 23 i 49 zash;pują 

'nastQpujące norm y: 
1) PN-53/B-40020 "Centra lne ogrzewanie. Grzejniki żebro

we z rur stalowych- o ż~brach na wi ja
n ych z be jn ilrk i", 

2) PN-58/H-74393 "Łącznik i z ,żeliwa ciągliwego. Warunki 
techn iczn e" : ' 

3) PN-58/H-74449 " Uszczelk i do dwuzłączek płaskich z że-

liwa ciągl iwego ", , 
4) PN-58!M-94001 "Sita siatkowe precyzyjne. Sita tkane 

o oczkach kwad ratowych" 
- ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny: 
pierws7a i czwarta jak o za lecane dnia 26 cze rwca i 28 ma
ja 1958 L, a drug a i trzecia jako obo wiązu ją c e dnia 26 
i 24 czerwca 1958 r. (Monitor Pol ,k i Nr fi7 , poz. 395). , 
4. Norma wymieniona w §. 1 lp . 7 zastępuje n ormę 

PN-62/C-82003 "Wyroby zwęUli usz lilche tn ion ych, Płytki wy
ikfadzin owe", ustanowioną przez Polski Komitet Norma! izu
~yjny dnja 30 czerwca 1962 r. (Mon ito r, Polsk i Nr 68, poz.' 320) . 

5. Norma wymieniona w .§ 1 lp. 8 zastępuje norm~ 

l'N-547C-97019 "Produkty węglopochodn e. Za sady pi rydyno
we" , zatwierdzoną jako obowiązuj ącą roz por vlc!zenieni PT7e
wodnicżącego Państwowe j Komisji Planowania Gospodai'cze
{f Q z dn ia 27 Czerwca 1955 r. w spra wi e zatwierd zen ia norm 
pilnstwowyc h ustal on yc h przez Polski Komitet Normalizacyj
ny, dotyczących górnictwa (Dz. U. Nr ' 28, poz: 170). 

6. Norma wymieniona w § 1 lp. 9 zas tępuje normę 

PN-53/C-97021 "Produkty węglopochodne. Olej płuczkowy", 

zatwierdzoną jako obowiąz ują cą rozporządzeniem Przewodni
cz.ącego Pa ń stwowej Komisji Planowania Gospodarczego 
z, dnia 29 grudnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm pań

stwowyc h ' lIs talon ych przez Po lski Komitet Normalizacy jny, 
dotyczących produktów węglopochodnych (Dz. U. z 1955 r. 
Nr 1. poz. 2) . 

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

p,N-6'4/E-85202 "Trzonki gwintOWe E 27", ustanowioną pr zez 
Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 pażd ziernika 1964 r. 
'(Monitor Polski z 1965 r. Nr 19, poz. 87). 

8. Norma wymieniona w § 1 lp. 19 zastępuje następu

jące normy: 
l) PN-60/E-90006 "Elektroenerge tyczne przewody s talowe 

.gole wie lodrutowe" , ustanowi oną jako ; obowiązuj ącą 

przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 28 czerwca 
, 1960 r. (Monitor Polski Nr 72, poz. 334). 

2) PN-53/E-90022 "Elektroenergetyczne linie napowietrzne. 
Przewody odgromowe" , zatwierdzoną jako obowiązującą 
roz p'orzącł zeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji 
Planowania Gospodarczego z dnia 3 maja 1954 r. w spra 
,wie zatwierdzenia norm państwowych :us talonych przez 
Pol sk i, Kom ite t Normalizacy jny w zakres~ e ' e lektrotech
n-iki (Dz. U. N r 24, poz. 89). ' 

9. Norma wymieniona w § 1 lp. 20 zastęp ll je norme:' 
PN-60/G-57362 "Wiercen ia obrotowe. Obciążniki", u5ta no
wioną jako obowiązującą pnez Polsk i Kom ite t Norma!iza
~yjny dnia 30 czerwca HJ60 r. (M on itor Polski [\;r 72, paz, 334) . 

10. Norma wymieniona w § 1 , lp. 21 zastępuje nas tę;lU-
jące nopny: _ 

1) PN-58/H-74392 "Łączn iki z ż e liwa ciągli weCJo. Zestawie
nie", ustanowioną jako zalecaną przez Pol s ki Ko mite t 
Normalizacyjny dnia 30 września 1958 r. (Monitor Pol
ski Nr 91. poz. 506). 

2) PN-53/H-74394 ,, ' ) Łącznik i z żeliwa ciąnliw e no. Kolanka 
nakrętne równopr 7.. el~towe" , 

3) PN-58/H-74395 - Kolanka nakrętne zwężkowe", 
4) PN-58/H-74396 " - Trój n iki .równoprzel otowe" , 
5) PN-58/H-74398 " :..... Tró jnik i jednozwę żkowe", 
6) PN-58/H-74399 " - Trójn ik i dwuzwężkowe" , 

7) PN-58/B-74401 " - Czwórni ki równopr ze lo towe", 
8) PN-58/H-74404 - Czwórn iki dwu l- w ę:ikowe", 

9) PN-58/H-74416" - bilI i SOo D<'l, kręt:1e " , 

10) PN-58/H-74418 ~" - Luk i 1800 ", 

11) PN-58 i H-7442 1 " , - Z lączki nakrętne równopr7el otowe", 
12) PN -58iH -7442'2" ...:.... Ziączki n akrętne zwężkowe", 
13) PN-58/H-74,423" - Vączk i wkr{~ tne ró wnopr zelotowe" , 
14) PN-58/H-74424" - Złączki wkr,ętn e lwężkow e" , 
15) PN-58/H-74425" - Z! ączl;: j rid; rętno- v: krętne", 
16) PN-58/H-74427 " - Przec iwndkrętaki" , 
17) PN-58iH-74428 " - Zaś l epki", 
18) PN-58/H-74429" - Kork i z , czworokątem ze wnętrznym 

bez otr7 ei a", 
19) .PN-58/H-74430 Dwuzlączk i prost e nakręlne pła

20) PN-58/H-7443 1 " 

21) PN-58iH-74432 
22) PN-58/H-74.437 

23) PN-58/H-74439 
24) PN-58/H-74441 

25) PN-58/H-74443 

26) PN-58/H-74444 

27) PN-58/H-74445 

s k ie" , 
DW tlz l ączki proste n dKrętne stoż

ko we " , 
Narożn :ki", 

- K olanka n 3krę~no-wkrętne równo
pr7e iot owe ;', 
t.uki 90o n a kr ętn u - wkrętne", 

Korki 'z c z woroką! em zewnętrznym 

i obrzeżem", 
Dwuzłąc zki proste na l<rę ~n o-wkręt

ne praskie", . 
DW ll zł'1czki pros te n akręlno-wkręt- , 
ne stożkow e ", 

Dwuzłączki kolankowe na krętne 

pła s kie", 

28) PN-58/H-74446.. - Dwm:~czki kolankowe nakrętne 
stożk owe" , 

29t PN-58/H-74447.. - Dwuzłączk i . k olankowe nakrę tno
wkrętne p ł aski e,", 

30) PN-58/H-74448" ,- D wuz.l ąc zk.i kolankowe nakrętno-

wkrę tne s tozK owe" 
- ustanówione jako obowim; ujące przez Polski Komite t 
Normalizacy jn y dnia 24 cze r wca 1958 r. (Monitor Polski 
Nr 67, poz. 395). 
11. Norma wymieniona w § 1 lp . 24 z as tęp uj e n ormę 

PN/H-74336 "Ruroc iągi. Kołnierze prz ypawane okrągłe z szyj
ką. Ciśn ie nie nomina lne do 6 kC;/c m~", ustćlD owioną jako 
obowiązującą przez Polski Komi tet Normalizac yjny dnia 
1 grudnia 1959 r. (Monitor Polsk i z 1960 r. Nr 20, poz. 102). 

12. Normy wymienione w § l łp. 25 i 26 zas tę pują nm
mę PN/H-74337 "Rurociągi. Kolnie rze przy pawane okrągle 

z szyjką . Ciśnienie nominaln e 10-;.-16 kG/cm~", ust a n o wioną 

j ako obowiązującą przez Polski Komitet Normal izacy jny dn ia 
1 grudnia 1959 r. (Monitor Polsk i z 1960 r. Nr 20, poz. 1(2) . 

13. Normywymien!one w §"l.lp. 27 i 28 zastp, p ują nor
mę PN/H-74339 "Rur ociągi. Kolnie r 'żp pnypawane ok r ągłe 

z szyjką . Ciśnienie nominalne 25-;.-40 kG/cm~", ' ustanowioną 



' : , 

Monitor Polski Nr 46 - 488 Poz. 23.: 

jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dni" --: ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komile! 
1 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 20, poz. 102). N ormalizacyjny: pienvsza dnia 28, . a druya2'1 g'rudJiia 

14; Normy wymienione w ' § 1 lp. 29 i 30 zastępują nor- 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 27. poz . 130). 
mę PN/H-74342 "Rurociągi. Kołnierze przypawane okrągle 4) PN-57/M-94000 ' "Sita siillkowe z\vykle. Sita tkane o ; OC7: 
z szyjką. Ciśnienie nominalne 64-;-100 kC/cm2". ustanowio- kach kwadratowych", ustanowioną jako obowiązującą 
ną jako obowiązującą ' przez Polski Komitet NormaHwcyjny przez' Polski Komitet Normalizacyjny dnia 11 czerWca 
dnia 1 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 20, poz. i957 r. (Monitor Polski Nr 64, poz. 397). 
102). 22 . Normy 'wymienione w § 1 lp. 50 i 51 zastępują n.astę-

15. Normy wymienione w § 1 .lp. 31 i 32 'zastępują na pujqce nonńy: 
stępujące normy: 1) PN-62/G-79018 "Opakowania szklane. Srednice nom inalne 

1) PN-58/H-83001 "Surówka wielkopiecowa do przerobu na olworów w g.lówkach", ustanowioną przez Polski Kori1i-
stal (przeróbcza)", tet Normalizacyjny dnia 30 czerw ca 1962 r. (Mon itor 

2) PN-58/H-87025 "Mosiądz do . przeróbki plastycznej. Kla- Polski Nr 68, poz. 320), . , 
syfikacja" 2) PN-59/G-,ge07 "Opakowania szl).lane zzamknię.ci.em 

- ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny: gwintowym. 'Wymiary gwintów", u s lanowioną jako obo-
pierwsza jako zalecana, a druga jako obowiązująca dnia wiązL1jącą przez Po~ski Komitet Norma·lizacyjny d/ l ta" 
30 września 1958 r. (Monitor polski Nr 91, poz: 506). 16 grudnia 1959 r. (Mo,nitor Polski z 1960 r. Nr . 27; 
16. Normy wymieniOne w § 1 lp. 34, 39 i 140 zastępują poz. 130). 

następujące normy: ' 23. Norma wymieniona w § 1 lp. 53 zastępuje na śtę'ptl~ 
1) PN-60/H-92143 "Stal węglowa walcowana. Blachy dla jące normy : 

przemysłu motoryzacyjnego. Warunki 1) PN-60/W-82101"Sworznie gwintowane ze łbem cz.wO-ro~ ' 
technicz\le". I kątnym i czope m'.' , 

2) PN-60/M-69222 "Butle do gazów. Butle stalowe bez .szwu", . . 2) PN C60/W-82105 "SwolZn ie gwintowane ze łbem czwór.o-
3) PN-60/H-OH28 "Analiza chemiczna srebra" J . kątnym" " 

- ustanowione jako 'O'bowiązujące przez PolskiKomitet , ~ ,u'slanowi.onejako obowiązujące przez Polski Komitet 
Normalizacyjny: pierwsza 29 grudnia, druga 30 listoPilda Normalizacyjny dnia 1 października 1960 r. (Monitor Pol-
i trzecia 7 listopada 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. . ski Nr 88, poz: 399). 
Nr 18, poz. 90). 24. Normy ' wymienione w § 1 lp. 54, 55 i 109 zastępuj'ł' 
17. Normy wymienione w § 1 lp. 35 i 36 zastępują na- następujące normy : ' 

stępujące normy: 1)PN-60/W-82103 "Sworznie gwinto~ane ze łbem 'lłch~ 
1) PN-56/H-92323 "Bednarka stalowa gorąco walcowana. wym", 

Wymidry", 2) PN-60/W-82104 "Sworznie gwintowane ze łbem soczew~ 
2) PN-56/H-92325 "Bednarka gorąco walcowana ze stali po- kowym", 

spolitej i zwykłej jakości. Warunki tech- 3) PN-60/N-79002 "Znaki i znakowanie opakowań, transp,or~ 
niczne" [owych" . 

zatw'ierdzo~e ' Jako obowią'Zl.ljące rozporządzeniem -;- ustanowione jako obowiązujące przez polski KomiJ'e-t' 
Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Go" , NormaJ-izacyjny: pierwsze · dwie , dnia .,1 pażdzier.nika..: 
spodarc7.e~Jo z dnia 24 listopada 1956 r. w sprawie za- a · trzecia 26 czerwca 1960 r. (Monitor Polski . Nr " :81łl1 

twierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 57, poz. 263). poz. 399). . ',' 
1,8. Norma · wymieniona w § 1 lp. 37 zastępuje normę ?5. Norma wymieniona w § 1 lp. 58, zastępuje nastę-

PN-60/H-93834 "Aluminium i stopy aluminium. Drut na nity pujące normy: 
lotnicze ", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Ko- 1) PN-57/C-96026 "Przetwory naftowe. Paliwo lotnic,ze P~2", 
mitet Normalizacyjny ' dnia 26 kwietnia 1960 r. (Monitor POI- ustanowioną jako ' obowiązującą przez Polski Komitet 
ski Nr 63, poz. 302). Normalizacyjny dnia 12 grudnia 1957 r. (Monitor ,Polski 

19. Norma wymieniol1a w § 1 lp. 42 zastępuje normę z 1958 r. Nr 13, poz. 83). . , 
PN-55/M-80097 "Druty stalowe do sterowania sygnałów 2) PN-59/C-96028 ,,Jirzetwory nafto we. Paliwo lotnicze P-3"; 
i zwrotnic", zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządze- ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet 
n i em ' Przewodniczącego Państwowej Kom isji Planowania Go- Normalizacyjny dn ia 10 października 1959 r. (Mont tor. 
s poc1arcze90 z dnia 12 czerwca 1956 r. w sprawie zatwier- Polski Nr 96, poz. 520). . , 
c1zenia norm państwowych (Dz. U. Nr 31. poz. 145). 26. Normy wymienione w § 1 lp. 59, 60i 63 zastęp-:tj ą 

20. Normy wymienione w § 1 lp. 44 i 98 zastępują na- następujące normy: ' , 
s tępujące normy: 1) PN-57/D-94002 "Deszc7Ulki pos-adzkowe lile", ustan owici~ 

1) PN/M-82472 "Śruoy z uchem", ną jako obowiąwjącą przez Polski Komitet Normali zaqrp , 
2) PN-56/P-22004 "Skó.ry surowe zwykle. Magazynowanie" n y dnia 15 kwielnia 1957 r. (Monitor Polski Nr. 74, poz. 

- zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniami 454), 
Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Go; 2) PN-611D-94019 .. Płyty na posadzkę mozaikową", , 
spodarczego z dnia 22 października 1'956 r. w sprawie 3) PN-611E-0630S "EIE'klryczn e oprawy oświetleniowe na na; 
zatwierdzenia norm państwo\vych (Dz. U. Nr 51, poz. pięcia clo 380 V. 'Przepisy ogólne" ~ 
227 i 226). - ustanowione jako obowią7.ująre przez .Pol'.iki K0mit~t 
21. Normy wymienione w § 1 lp .. 45, 46, 47 i 48 zastę- Normalizacyjny: pierws z.a dnia 15 paździ-ernika, a drugi' 

pulą następujące normy: . dnia 8 lipca 19.61 r. (Mon ito r Polski Nr 89. poz. 379).' 
· 1} PN -61 /M-84200 "Łańcuchy pociąnowe rozbieralne", usta - 27. Norma wymieniona w § 1 lp. 61 zastę[.llłje w cz~śc; , 

,nowi oną prżezPolski Komitet Normalizacyjny dnia dotyczącej dre\vna z50sny i m0drzewia normę PN-58/D-,9S6{t.1', 
30 (jrudnia 1961 r. (Monitor ' Polski z 1962 r , Nr 50, poz. "Drewno tartaczn.e iglaste", ustan ow ioFJą jako obowiązują.cą 
248), ' . . . przel Polski Komitet Normali7<lcyjny dnia 24 list 'opadlł 1956 ( .. 

, 2) PN-S9/M-3454.0 ., "Łańcuchy techniczne, o ogniwach · krót~. (Monitor ,Polski z 1959 r.Nr IB, ,poz. 31). . 
. ,kich'" " . '. '. ' 28 . . ~ Norma ; wymieniona . w § 1 lp. 66 zaslępujenorm~ , 

3) .PN-59fr...-I-84542' ;;i.aftc'uGhy techniczne;' . :WarunKi : ·teć.h~, .· PN~54.LP-2Z213· .. Skóry 'gotówe; Ogólne zasady ldasy[ik.ac}i ·· ia~ .. 
nic we" kościowej",za,twienhoną · , ' j~ko , zalercmą. .. , rOlp().fMłd:Zełl-i~: 

I . > 
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, .:, 
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PI~e'W{){l~icząc€go P-aństwowej Komisji PlanowaFlia Gas'podar
clie~,o z dnia 29 grudni~ 19.54 r. w sprawie zatwierdzenia norm 

, p.aństwowychustalonych p.rzez Polski Komitet Normalizacyj
, Il-Y. dotyczących narz;ędzi i wyrobów galanteryjnych (Dz. U. 

z 1955 r. Nr 1. poz. 4). 

29. Normy wymienione w§ 1 lp. 67, 6g, 69 i 70 zas t~

.pują normęPN-54 /P-22214 "Slióry gotowe. Klasyfikacja juko
ściowa skór chr omowych na ch.o!ewki obuwia", za twierdzo

,cną ' jako obowiązującą rozporz.ądzeniem Przewodniczącego 

PilHstwowej Komisji Planowania C'cSi>0carczego z dnia 29 gm-
· dn'ia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm pa11stwowych 
ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczą

cy,ch nafZ(~dzi i wyrooow galanteryjrqr:::h (Dz. U. z 1955 r. 
, Nr l. poz. 4). 

": ';, 30. ' NQrma wymieniona w § l lp. 72 zastp'puje normę 
PN~fi ilT-8'2tl07"Urządzenia te letećhn iczne.Uczniki telefon icz
ntJ 4-cyfrowe", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski 
-KomHetNormallzacyjnycnia 4 lipc;a 196L r. (Monitor Polski 
NH>7, poz. 292). 

31. Norma wymieniona w § l lp. 73 zastępuje nastę

pnjące normy: 
1') PN~62!D-()5006 "Sosnowe mc:terialy nawierzchni kolejo

wejnormalndtorowej", ustar10w'ioi1ą przez Polski Komi
' fet Normalizacyjnydnia 5 kwietnia 1962 To (Monitor Pol- .
sld Nr 50, poz. 248), 

2). PN-59 /D-95014, "Podkłady buko'we nawierzchni Kolej owej 
normalnotorowej", ustanowioną jako obowiązującą przez 

•. . P·olsld Kornitet Normalizacyjny dnia 24 lutego · 1959 r. 
(Monitor Polski Nr GO,poz. 299). 

32 . . N.ormy wymien.ione w § 1 lp. 80, 83, 81 i 82 zastę

pl:ją następujące normy: 

'1) PN-64/M-83030 ,,'j' Napp,dy '. sterowania hydrauliczne. 
\'Varlości ciśnień nominalnych", ust a-nowioną przez Pol
ski Komitet Normalizacyjny dnia -14 kwietnia 1964 r. 

.(Monitor: P-olski Nr 41, poz. 198), 

-~: 2}'" PN-64/M-73083" .-'... Wydajności przepustowości mini
nlt:llne" , ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyj
ny dnia 18 czerwca 1964r. (Monitor PolskI Nr 69, 
poz. 323), 

3) PN-iJ3/M-730S1 
4) PN-63/M-73082 

$rednice nominalne przelotów", 
Gwinty stosowane w złączach urzą
dzeń hydraulicznych. Vvybór" 

- ustanowióne przez Polski Komitet Normalizacyjny 
dnia 29 czerwca 1 963 r. (Monitor lj olski Nr 74, poz. 3iO). 

33. Norma v.'y mieniona w § IIp. 86 wstępuje normę 
PN-€I /E-05125 "Elektroenergetyczne linie kablowe. Przepisy 

" budo"."y", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Ko
mitet Normalizacyjny dnia 18 marcśl EJ61 r. (Monitor Pol-

· su Nr 41, poz. 193). 

34. l\'ormy wymienione w § 1 Ip~ 92 i 93 zastępują na
" stępuJące normy: 

1) PN-G2/Z-551 01 ,,') Narzędzia lekarskie. Igły drożne 'ogól-
nego przeznaczenia", . 

· ' 2f PN-62/Z-551 02 " - I gły drożne. Wymagania i badania 
techriiczne" 

~ ustanowion.e przez Polski Komitet Normalizacyjny 
,oJ)i.a 14kwię,tnia 1962 r. (Monitor Polski Nr 55, poz. 265). 

35. Normy wymienione w § 1- lp. 96 i 97 zastępują na
· śłę:puJące ; normy: ' 

" l) Pl'-k53/P-22006 "Skóry " surowe 'iwykle . . Konserwacja", 
'z~ti~;ierdzoną Jak'o zalecaną i-'6zporźądzeniem Przewodni

czącego Państwovvej ' Kori1isjiPlanó~vania Gospodarczego 
z 'dnia"ii listO'pada 1954 r. w sprawie zatwierdzeńiailOrm 

, ~ńsh,jo\i .... ych{lstćfon i'ch priezPolski Kornitet l\'ormali
.. zacyjny (Dz. U: Nr 55,pb5:. 27'2), 

2) PN-57/P-220Q3 " - Transport i znakowanie", ustano
wioną jako obowiązującą prżez Polski Komitet Normali
zacyjny dnia 18 lipca 1957 r. (l\10nitor Pol~ki Nr 82, 
poz. 495). 

36. Norma wymieniona w § 1 lp. 1'04 zastępuje następu
jące normy: 

1) PN-54/E-01211 "Łączniki elektroenergetyczne. Symbole 
graficzne", 

2) PN-54/E-01214 .. Przekaźniki. Symbole graficzne" 

- 'zatwierdzone jako zalecal'le rozporządzeniami Prze
wodnlcz,ąc,ego Państwowej Komisji Planowania Gospo
darczego z dnia 3 lute~o 1955 r. .oraz z dn ia 27 czerwca 
1955 r. w sprawie zatwierdze)'lia norm panstwowych 
ustalonych przez polski Komitet N-ormalizilcyjny, d. ot y
cZ<j cyche:ektrotec\hniki (Dz. U.Nr 7, pez. 43 i Nr 23, 
}l8Z. 169); ·' . 

37. Norma. wymieniona w § 1 lp. '110 zastętH1je n'ormę. 
Pl\'-57/S-02011 "Charakterystyka poj-ilzdów mechan'icznych. ' 
Wymiary. Określenia", ustan.owjoną Jako z,alecaną przez Pol.
sld KDmitet Normalizacyjny dnia 30 listopada 1957 r. Uv1oni
to-r Pol ski z 1958 r. Nr 13, poz. 8.3). 

38. Norma wymieniona w § 1 lp. 111 zastępuje nastę
pujące normy: 

1) PN-54/Ac8€023 "Masło. Oznaczanie skutecznQści pastery-
zacji", . 

2) PN-54/A-86204 

3) PN-54/ A-862G5 

.4) PN-54/A-8m06 

5) PN-54! A-86243 

Oznaczanie za wartośc i wcxly", 

Oznaczanie' kwasowości tłuszczu", 

Oznaczanie kwasowości plazmy", 

Oziwczanie zawartości soli kuchen-
nej" 

- ~zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem 
Przewodniczącego Państwowej Kor:nisji Planowania Go
sp0dilrczego z dnia 27 czerwca tQ55 r. w sprawie·. zatwier
dzenia no,rm f,}aństwowych , ustalonych przez P.olski · Ko
łl1itet l\'ormatizacyjny (Dz. U. Nr 27, poz. 157), 

6) PN-58/ A-86141 Oznaczanie za wartości tłuszczu", 
7) PN-58/ A-86143 " Oznaczanie liczby zmydlenia", 

, 8) PN-58/ A-86144 " Oznaczanie liczby jodo\vej" 

- ustanO'.vione jako obowiązujące przez Polski Komitet 
Normalizacyjny dnia 31 marca 1958 r. (Monitor Polski 
Nr 39, poz. 228)., 

9) PN-58/A-8.6145 " 

1 O) PN~58/ A-86147 
11) PN-S8/A-86148 

- Oznaczanie liczby Reichert-MeissIa 
i liczby Polenskego", 
OznaCzanie liczby Lea", 
Próba na obecność aldehydu epilly
drynowego", 

12) PN-58/A-86149 Próba na obecność metyloketonu" 

- ustanowione jako obowiązujące przez Polski Kom itet 
Normalizacyjny: pierwsze trzy dnia 30 czerwca: 1958 r., 
a czwarta 28 czerwca 1958 r. (Monitor Polski Nr 67, 
poz. 395), 

13) PN-58/A-85151 

14) PN-58/A-85152 

15) pN-58/A-86153 
16) PN-58/A-8.6154 

.. 
Vvykrywanie obcych barwników 
i ich identyfikacja", 
Oznaczanie współczynnika zalama
nia światła", 
Kontrola pocI lampą luvarcową", 

Oznaczanie zawartości dwuacetylu" 

-,- ustanowione jako CbOVliązujące przez Polski Komitet 
Normalizacyjny dnia .,~9 gnldnia.1958 r; (Monitor Polski 
:: 1959 r. Nr ~8, poz. 81). 

39. Norma wymieni-ona w §1 lp . . 112 zastGPuje w z~kre
sie pobierania próbek do badan termost.atyCZnych normę 
PN-58/A-86f31 "Konserwy rybnę. Pobierani~ próbek", lJ.sta
nowioną jako obov,iąz.njqcąpnez PoJskiKomitet Korlł1ariza~ 
cyjny dnia 31 m~rca 1958 r. (.Monilor Polski Nr 39, poz. 228) . 

\, 
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40. Normy wymienione w § l lp. 113, 114 i 120 zastę-
pują następujące normy: , 

1) PN-53/ B-04112 "Badanie mater\ałów kamiennych. Ścieral
ność (zużycie) tłucznia kamiennego w bęb
nle Devala", 

2) PN-55/C-04010 "Przel wory naftowe. Destylacja normalna, 

3) PN/C-04204 
Oznaczanie składu fwkcyjnego", 
"Przetwory tłuszczowe. Podstawowe me
tody badaJ) mydeł" 

. - zatwierdzone jako oboWiązujące roz porządzeniem Prze~ 
wodniczącego Panstwowej Komisji P lanu wilnia Gospo
darcze go z dnia 10 maja 1956 r. w sprawie zatwierdzenia 
n orm państwowych (D z. U. Nr 15, poz. 85). 

41. Normy wymienione w § 1 lp. 117, 118 i 130 zastę

pują r, ast~pujące normy: ' 
1) PN-55/C-04597 ,,') Woda dopicia, ' do celów gospodar

c:lych i przemys~o \vych. O znacza nie zawar tości miedzi", 
za t wicrd zoną jako obowiązującą rozporzą~lzeniem Prze
wodniCzącego Państwowej Komisji Planow:lllia Gospo
darczego z dnia 12 Hpca ~955 r. w sprawie zatwierQze
nia norm paI1sl wo\\'ych ustalonych przez Polski Komitet 
Normali zacyjn y , dot yczących prze tworów naftowych, 
wody i odczynników chemicznych (Dz. ' U. Nr 29, 
p07. 179), 

2) PN-57/C-04599 
3) PN-:;7iR-54770 

- Oznaczan ie za wartośc i jodu" , 
"Pasze s y pkie. ' Oznaczanie oryanicznych 
substancji azotowych (surowego białka)" 

- ustanowione jako obowiązuj<lce pn,ez Polski Komitet 
I"ormalizacyjny: pie(wsza dn ia 23, a druga dnia 25 paź

d z:ernika 1957 r. (Monitor Polski Nr 91, poz. 569). 

42. Norma wymieniona w § l lp. 12G zastępuje następu
jące normy: 

l) PN-6liB-04619 "Badani e grubości powlok elektrolitycz
n yc h metodą strumieniową", ustanowioną przez Polski 
Komitet Normal;zacyjny dnia 29 grudnia 1951 r. (Mo
nitor Polsk i z 1962 r. Nr 25, poz. 107), 

2) PN-GlIH-04605 ,,') Badanie grubości powlok metalowych 
eleklrolitycznych. Metoda całkowitego 
rozpuszczania", 

3) PN-611H-04618" - Metoda kroplowa" 
- -ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet 
Normalizacyjny dnia 6 lipca 1961 r. (Monitor Polski 
Nr 67, poz. 2~; 2). , 

4) PN-58/H-04614 ,, ') Badanie meta10wych powlok ochron
nych. Elektrolityczne powloki wielo
warsl,wowe (miedź. nikiel, chrom). 
Oznaczanie grubości zewnętrznej war
s twy chromowej (do 1.2 mikrona)", 

5) PN-58/H-046 l 6 " -- Oznaczanie grubości elektrolitycz
nych powłok (powyżej 2 mikronów) 
metodą mjkroskopową" 

490. Poz. 232 

- ustanowione j ęko obowiązujące przez PoJski 1(omitet 
Normalizacyj ny: p ierwsza dnia 30 czerwca, a druga dnia , 
26 maja 1958 r. (Monitor Polski Nr 67, poz: 3~5) . 

43. Norma wymieniona w § 1 lp. 131 zastępuje nastę

pujące normy: 
l) PN-54/S-0400l ,,') Drogi samochodowe. , Metody badań 

nawierzchni asfaltowych", zatwierdzoną jako obc)';"iązu

j ącą rozporządzeniem Prze wodniClące~J o Państwowej 
Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 28 .l utego-, 
1955 r. w s prawie zatwierdzenia norm państwowycł:t 

ustalonych przez Polski Komitet Normalizacy jny, doty- , 
czących komunikacji (Dz. U. Nr 13, poz. 79), ' 

2) ;PN-56/S-04002" - tvletocly badań mas smolowo-mine- , 
raJnych i nawierzchni smolowych", zatwierdz,oną , jako 
obowiązującą rozporządzen iem Przewodniczącego Pa11- ' 
stwowej Komisji PJanov,rania Gospodarczego z ' d-n-ia ' 
24 listopada 1956 r. w 'sprawie zatwierdzenia norm pań-

stwowych (Dz. U. Nr 57, poz. 263) . 

44. Norma wymieniona w § 1 lp . 141 zastępuje nc;rmę 

, PN-53/ H-04800 "Analiza chemiczna cynku", zatwierdzoną ja
k'o obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwo
wej Komisji. Planowania Gospodarczego z dnia 15 czerwca 
1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm paJlstwowych ustalo
nych przez Polsk i Komitet Normalizacyjny, dotyczących h l1t
nictwa (Dz. U. Nr 30, poz. 118) . 

'§ 4. "I:ernlin obowiązywania normy PN-67 /E-7700l . ,.El ek
tryc zne.--p rzyrządy i narzędzia grzejne powszechnego użytku. 
2elazka i p rasownice. ' \Vspólne wymagania i ,bad an ia", _wy
mienionej w § l lp. 40 obwieszczenia Polskiego Kom itetu 
Normalizacyjnego z dnia 28 kwietn ia 1967 r. (Monitor Polski 
Nr 27, poz. 127), zmienion y został na terminy. obowiązywania 
w zakresie produkcji ocl dnia ' 1 lipca l S68 r. i w zakre s ie 
obrotu Qd dnia 1 li pca 1969 r. 

§ 5. Tracą moc , następujące Polskie Normy: 
l) z dniem ogloszenia obwieszczenia: 

PN/N~09C02 "Druki bibliotekarskie. Rewers wypożyczal
ni", zatwierdzona jako obowiązująca rozporządzeniem 

Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Go
spodarczego z dnia 29 grudnia 1954 r. w sprawie za
twierdzenia nonIi państwowych ustalonych przez Polski ' 
Komitet Normalizacyjny- (Dz. U. z 1955 r. Nr 1, poz .. 3). 

2) z dniem 31 grudnia 1967 r.: 
PN"54/p-03001 "Wytwory papiernicze. Opakowanie, pT7e
chowywanie i transport", zatwierdzona jako obowiązują
ca rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Ko-, 
misji Planowania Gospodarczego z dnia 27 kw ietnia ' 
1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm pajJstwowych usta
lonych przez Polski Komitet Normalizacy jny, dotyczących 
przemysłu 'lekkiego (Dz. U. Nr 19, poz. 119). 

Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego: \\' z. B. Planeta 

'l Pełny t ytuł normy: jedna kreska przed tytułem tej sIlmej se rii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu, a dwie kreski 
przed tytułem tej, samej serii norm zastępują ct.wie pierwsze części pełnego tytułu. 
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