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5) za próbkę sadzeniaków ziemniaka - opklta za
s5cłnic '1 B w wysokości zł 30 or az oplata dodatko, 
wa za k"żde "20 k :qbów wchouzących w skład 
pró bki w wysokości: -
- \ 

a ) w razie pobrania próbki 7 plant~cji -:- zł 3, 

b) w r ,~zj e pobrć!nia pró bki z kopca, pryzmy 
itp. - lł 1."; 

2) w § 9a wyra zy , .Opłaty określone w § 9 pkt 5 i 6" za
st ępuje się _ wyrazam i "OpIaty okreś l one w § 9 pkt S"; 

3) w § 10 u st. 1 skreślu się wyrazy "i sadzen iak ów ziem
niaka". 

§ 2. Zc1Tząd?enie wchotlzi w życie z dniem ogłoszenia 

z mocą od dnia 1 lipca 1957 r. 

Minister Rolnictwa: w z. S. Gucwa ' -
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OBWIESZCZENJE POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACY JN [GO 

z dnia 29 s ierpnia 1967 r. 

w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich :Norm. 

'Na podstawie art. 9 HSt. 4 ustawy z dnia 27 listopada 
1961 r. o/normulizacji (Dz. U. 1'\r S3. poz. 2~8) Polski Komitet 
1'\or-maliżacyjny podaje . do wiadomości, co następuje: 

§ 1. Ustanowione 70staly - n aslę puj'łce Polskie Normy _ 
(PN) : 

------------~~---~----------_._---:----,...---~-,----~-

I- I [) a t a N li IT, e r - - - - --- -----------
Lp . Tytuł normy zakres opowiązywania - . - II od której norma 

_ u , , ---- 0. bl)wi ąz uje . I norm y _____ ~ _____________________________ _ -I ~st ~ now l' p, 11 ia n o'r nl y 
- 1- --2 ---I 3 4 -S ~--

G7 fI-I -S2125 

2 67/K-S81GO 

3 67/M-84201 

4 -167/M-845" 
S I 67/R-36102 

6 I 67/T-S030) 

7 1 67/f>.950S0 

8 67 /R-64804 

9 67/E-04 410 

w zakresie pIOdukcji: 

Stal węglowa walcowana. Blacha .ocynkowana 

Tabor kole j owy normalnotorowy. Spr zęg śrubowy 

Kola l'Clńcuchowe łańcuch"ów pociągo\vych rozbieralnych. 
Podsta wowe parametry 

Kola 9niazdowe, łal1cuchów ogniwowych o ogniwach 
• krótkich. Podstawowe parametry 

Ciągniki i maszyny rol nicze. Wał odbioru i wal przyję
cia mocy n = 56,S rad/sek (540 obr .lmin) _ 

Urządzenia mikrofalowe. Rury ciągnione na falowody 
prostokątne ncrmalne. Wymagania poc!st11wowe 

w ' zakresie produkcji i auro/l!: 

_ \Vytwory papiernicze. Pa pier pa karty dziurkowane do 
- maszyn matematycznych 

Przet wory zbożowe przeznaczone - na paszę. SIuty zbo
żowe 

w zakresie me/od badalt: 

Lakiery elektroizolacyjne do nasycania uzwojeń.Bada
n ia te chnicz ne 

1'-' 
129 czerwca 1967 r. 

I 28 lipca 1967 r. 

,. 
30 czerwca 1967 r. 

30- czerwca 1967 r. 

28 lipca 1 ~67 r. 

8 sierpni.a 1967 r. 

7 lipca 1967 r. 

23 sierpnia 1967 r. 

8 sierpnia 1967 I . 

stycznia 1SG8 r. 

lipca H!G3 r: 

li pca 1 S68 r. 

1 lipca 1 S68 r. 

1 lipca 1 ~68 r. 

1 stycznia 1S68 r. 

li pca l S68 r. 

11 pażdziernika 19G7 r. 

1 li pca 1968 k 

I -

\ 
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~ . 2. 1. Wprowadzone zostały zmiany w następujących Polskich Normach (PN). obowiązujące od dnia l października 

1~67 r.: 

Lp. 

---
1 

1 

2 

3. 

4· 

5 . 

fi 

·7 

8·: 

. ~ 

10 

11 

12 · 

13 

14 

15 

16 

17 

113 

19 

. 20 

21 

22 

23 

24 

25 

"\ 

Numer 
Tytuł normy normy . 

-

2 3 
-

66/A-74101 Chleb żytni 

66/A-74103 Chleb mieszany / 

66/A-74105 Pieczywo psżenne 

66/A-74106 Pieczywo· pó!cukiernicze 
/ 

58/A-79002 Drożdże pieka:niane prasowane 

61/B-94019 ') Ok.ucia budowlane. Klameczki 

64/B-9407) 

66/B-94404 

'64/B-94451 

64/B-94452 

63/C-04706 

62!C-88e29 

63/C-99010 

J 

62/E-90009 . 

62/E-90050 

63/E-!W250 

63/E-!?0270 

63!F-78240 

63/I-1-8720 1 

65/M-44090 

65/M-75220 

64!R-65950 

54)T-900i6 

1 66fT -S031 O 

1>1 /W-33001 

- Samozamykacze. sprężynowe 

- Zamki wpuszczane. Z~~~py i otwory 
zaczepowe w ościeZ.nica& metalowych 

- Zamki wierzchnie bębenkowe zasuwko
we 

- Zamek wierzchni bębenkowy' zapadko
wy 

Barwniki siarkowe nierozpuszczalne w wo
dzie.MetodY badat'1 

. Produkty organiczne. Mocznik techniczny kry
, staliczny 
Blony fotograficzne zwojowe 40 i 60. Wymia- ' 

ry maleriału świat!o.czułego i papieru och-
ronnego . 

Kable okrętowe 

Przewodv elektroenergetyczne izolowane do 
układania na stałe. Wymagania i badania 
techniczne 

Ka ble elektroenergetyczne i sygnalizacyjne 
o izolacji papie rowej i powłoce metalowej. 
·Wyma~Jania ogólne i badania techniczne 

Kable e~ek t roenergetyczne i sygnalizacyjne 
o izolacji gumowej. Wymagania ogólne 
i badania techniczne 

Okucia meb~owe . Zawia?y splatane taśmowe 

Stopy ołowiu: Gatunki 

Pompy pożarnicze . vVymagania i badania tech
hiczne 

Armatura domowej siec i wodocią.gowe j. Za
. wory wypływowe i przelotowe mosIężne 

i żeliwne. Głowice 
. Materiał siewny. Ozn aczanie jakoś c i nasion 

rolniczych, warzywnych, kvviaciarskich 
i zielarskich 

TeJefon:czne kable instalacyjne 'ednożyłowe 

w izolacji gumowej 
Te lefoniczne kable miejscowe o izolacji pa

pierowej i powłoce metalowej. Wymaga
nia ogólne i bauani.a techniczne 

Siuby ne pf;dowe okr~towe . Tolerancje wyko
nania 

Data usli\!1owienia normy lub datil 
rozporzą dzenia Przewodniczącego 
Pań~lwov.~ej Komisji FI ,mowania 
GospodiHc7.ego w sprawie zatwier-

dzenia no~my, 

4 

30 czerwca 1966 r. (Monitor 
Polski Nr 44, poz .. 223) 

29 czerwca 1 S66 r. (Monitor 
Polski Nr 44, poz. 223) 

' 30 czerwca 1966 r. (Monitor 
Polski Nr 44, poz. 223) 

28 pażdziernika 1966 r. (Monitor 
Polski Nr 6S,poz. 326) 

10 czerwca 1958 · r. (Monitor 
Polski 'Nr 67, poz. 395) 

9 czerwca 1961 r. (Monitor 
POlski N r 58, poz. 254) 

25 · marca 19ti4 r. (I'vlonitor Pol
ski Nr 34, poz. 15';1) 

10 czerwca 1966 r. (Monitor 
Polski Nr 44, poz. 223) 

1 lipca 1 S64 r. (Monitor Pol
ski Nr 69, poz. 323.) 

1 lipca 1964 r. (Monilor Pol
ski Nr 69, poz. 323) 

26 listopada 1 S63 r. (Monitor 
Polski z 1964 r. Nr a, poz. 40) 

27 grudnia 1962 r. (Monitor 
Polski z 1963 r. Nr 21. poz. 115) 

·30 września 1963 r. (Monitor 
Polski Nr ·83, poz. 419) 

17 sierpnia 1862 r. (Monilor 
Polski Nr 78, poz. 3:18) 

31 grudnia 1%2 r. (~·1oliitor 

Polski z 1963 r. Nr 29, poz. 151) 
.. I 

31 gmdnia l S63 r. (Monitor 
Polski z 1964 r. Nr 24 , poz. 108) 

31 grudnia 1963 r. (Monitor 
Polski z 1964 r.. Nr 24, poz. 108) 

4 czerwca 1963 r. (rvlonitor 
Pb!ski Nr 74, poz. 370) 

17 grudnia E'G3 r. (Monitor 
PoJski z 1964 r. Nr 2tJ , poz. 108) 
26 listopada 1965 r. (!v~onitor 

Pols-ki Nr 71, poz. 412) 
29 czerwca 1965 r. (Monitor 

, I Polski Nr 52, poz. 274) 

! 
I 
! 

I 
I 
I 
I 

31 sierpnia 1!? 64 r. (Monilor ,i 
Polski Nr 77, poz .. 368) 

25 marca 1955 r. (Dz. U. Nr 17, J 

Data ustanowienia 
zmian 

7 5 

28 lipca 1967 r. 

28 lipcu 1967 r. 

28 lipca 1967 r. 
, 
28 lipca 1967 

.. 
r. 

29 lipca 1967 r. 

11 sierpnia 1967 r. 

11 sierpnia 1967 r. 

11 sierpnia 1967 r. 

11 sierpnia 1967 r. 
I 

11 sierpnia 1967 r. 

14 lipca 1967 r. 

11 sierpnia 1967 r . 

10 lipca 1967 r. 

15 lipca 1967 t. 

15 lipca 1967 r. 

15 lipca 1!?67 r. 

15 lipca 1967 r. 

11 sierpnia 1967 r. 

14 lipca 196rr. 

11 sierpnia 1967 r. 

·21 lipca 1967 r. 

28 lipca 1 S67 r. 

15 lipca 1 ~67 r. 
poz. 98) 

15 grudnia 1966 r. (Monitor ' · 15 ·lipca 1967 r. 
Polski z 1967 r. Nr 16, pOl'. 84) 

,l ipca lą61 r. (Mon~lor Pol
ski Nr 58, poz. 254) 

10 Epca 1!?67 r. . 

~ .. 



, ' 

J O, • "') 

I 

_~_"0_n_it_o_r_Po_l_s_k_i_N_r'_5_0 __________________________ ~ __ ~ __ 538 --__________________________ ~---------j,------ Poz. 252 ' 

2. Data obowiązywania normy- PN~?7!M-46620 "Przenośni- . 
ki taśmowe sta'e z taśmą elastyczną. Parametry podstawo
we", ustanowionej dnia 30 marca 1967 i. (l'vlonHor Polski 
Nr 27, poz. 127), została zmienIona na datę 1 stycznia· 1969 r. 

3. Tytuł normy PN-61 /M-55652 "Obrabiarki do metali. 
Tokarki klowe o średnicy przelotu nad ł'ożem. do 1000 mm. 
Sprawd zanje dokładności", ustanowionej . dnia 9 czerwca 
l S61 r. (Monitor Polski Nr 58, poz. 254) -- zm.ieniony został 
l1? tvtu! "Obrabiark i do metali. Tokarki klowe o średnicy 
tocz~nia ' nad łożem : powyżej 315 mm do 1000 mm.'-Spra wdza-
nie doHadności". ' 

4. Numer normy wymienionej . w § 2 ust. 1 lp. 23 ob
wieszczenia Polskiego Komitetu Normalizacyjneg o z dnia 
1 sierpnia 1967. r. (Monitor Polski Nr 46 poz. 232) otrzymuje 
brzmienie: 65/R-87010, a normy wymienionej w§ 3 ust. 32 
pkt 1 tego obwieszczenia -- PN-64/M-73080. 

obowiążującą przez Polski Komitet N0Tmali~acyjny dnia 
7 marCa 1959 r. (Monitor Polski Nr 30; poz. 143). . 

6. Norma wymieniona w § 1 lp. 9 zastępuje normę PN-
60/E-04410 " ,Lakiery elektroizol§cyjne do nasyca nia uzwojeń. 
Badania techniczne", ustanowioną j f1 ko obowiązującą .przez 
Polski Komitet Normalizacy jny dnia 30 -grudnia 1960 r. (Mo
nitor Polski z 1961 r. Nr 25, poz. 121 l. 

§ 4. Tracą mec następujące Polskie _Normy: 
1) -z dniem ogłos~e niu obwieszczenia: 

P N-54/E-S0012 "E!ekt roe nerCjetyczne prZewody miedziane. 
P rzewody w odziei.y włóknistej", zatwierdzona jako obo
wiązująca rozporządzt:'niem PrzewodniC7ącego Pćlństt .... o- · 
wej Komisji Planowan ia Gospodarczego z .dnia 27 czerw
ca 1955 r. w spTil'-vie zatwierdżenia norm państwowych 
ustalonych przez Polski Komitet Normdlizacyjny , d oty
czących e:ektrotechniki (Dz. U. Nr 28, poz. 169) ; 

2) z dniem 30 września 1967 r.: 
a) PN-56/D-95030 "Żerdzle dyszlo\ve", zalwierdz·ona jaKo 

obowiązująca rozporządzen i em Przewodni cząceg o 

Pa il stwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 
10 lipca l S56 r. w sprawie zatw ierdzenia norm pań

stwowych (Dz. U. Nr 33, poz. 154); . 

§ 3. 1. Norma wymieniona w § 1 lp. 1 zastę puje normę 
PN-54/H-92l 25 "Stal węglowa walcowana. Blacha stalow a 
ocynkowana", zutwIerdz6ną jako obowiązującą rozporządze- . 

niem Prze wodniczącego Państvv'owej Komisji Planowania Go
spodarczeg o z dnia f5 czerwca 1954 r. w sprawie zatwier
dzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet · 
Normalizacyjny, dotyczących hutnictwa (D l(. U. Nr 30, 
poz. 11 8). 

2. Norma wymieniona w § 1 lp. 2 zastępuje normę PN-
59/K-88 160 "Tabor kolejowy. Sprzęg śrubowy" , ustanowioną 

jako obowiqzującq przez PolskLKomitet Normalizacyjny dnia 
11 września 1 S59 r. (Monilor POlski z 1 960 ~. Nr S, poz. 27). 

_ . 'b) PN/Z-78115 ,. Sprzęt s zpi talny. Nasadki ochronne na 
szczudła", . ustanow iona jako obowiązująca przez Pol
ski Komit e t Normalizacyjny dnia 16 czerwca 1958 r. ' 
(Monitor 'Polski Nr 67, poz. 395); 

3. Norma wymieniona \ w § 1 lp. 3 zastępuje normę PN-
61 /M-34201 "Koła' łal1cllchowe łańcuchów pociągowych roz~ 
bieralny ch. Zarysy zębów ", us tanowioną przez Polski Komitet 
Normalizacyjny dnia 30 grudnia lS61 r. (Monitor Polski 
z 1962 r . Nr 50, poz. 248). 

4. NQrma wymieniona w§ 1 lp. 5 za·stępuje normę PN
. O/R-36102 "Ciągniki rolnir. ze. Ty lny wał odbioru mocy. ' Po
jączen~· wielowy pustowe. Końcówki i obrofy wału" , ustano~ 

. wioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normaliza
cyjny dnio 16 li,;topada 1!?60 r. (Monitor Polski z 1961 r. 
Nr 18, poz. 90). ' 

. 5. Norma wymieniona w § IIp. 8 zastępuje normę PN-
59/R-64804 "Pasze sypkie. ~ruty zbożowe", ustanowioną jako 

c) PN-60 /D-95060 "Drewno zapałcza ne", ustanowiona ja
ko obowiąi uj ąca przez Polski Komitet N ormalizacyj
n y dnia 20 grudnia 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. 
T'\ r 18, poz. 90); 

d) PN-62/N -S6G ~'3 "Drążek gimnastyczny przeńośflY", 
ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny 
dnia 30 czerwca 1962 r. (Monitor Polski Nr 68, poz. 
320); 

3) z dniem 30 CZ2rw-ca 1968 r. : 
PN-58/K-91030 "Tabor kolejowy. Wagony i tendry nor
malnotorowe. Zestawy- kolowe ·0 osiach do łożysk śliz
gowych", ustanowiona jako zalecana przez Polski Ko
mitet Normalizacyjny dnia 6 grudnia 1958 r. (Moriitor 
Polski Z 1959 r. Nr 50, poz: 230) . 

. :rezes Polskiegn Komitetu Normalizacyjnego: w z. B. Planeta 

0) Pełny tytuł normy; kre ska przed tytułem tej same j serii notm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu. 

Rekli1mucje z powodu nieao ręczenia pos'lczególnych numerów . wnosić należy do ,Administracji \ Vydawnictw Ur zqdu Rady Mi
nistrów (Warszawa 34, ul. PowsinskI) 69/71 - skrytka pocztowa nr 3) w terminie 10 do 15 dni po otrzyma niu nc1stępnego ko

lejnego numeru . . 

Opłata za prenumeratę Monitora Polskiego wy nosi: roczniIl75,- zł , półrocz;ie 45;- zl. 

Prenumeratę można zglaszać tylko-na okres roczny (od !.I) lub na okres półroczny (od LI i od LVII). Opłata powinna być . uisz- . 
czona co najmniej na miesiąc przed okresem prenumeraty, a więc za okres' rocw y lub za I półrocze - do dnia 30 l is topada, za 
II półrocze - do dnia 31 maja. Do abonentów. którzy oplac'l pre numeratę po tych terminach, wysyłka pierwszych numerów do
konana zo stanie z opóźnieniem. Oplata za prenumeratę powinna być dokonana przelewe m lub trz yod cinkowym przekaZe m pocz
towym na konto Narodowego Banku Polskiego, Oddzia~ IV Mi ej ski, WarszaWil, nr 1 52S-9 i-~U3, cz. OS, dz. 40 § 52. Ra ch unków 
za prenumeratę nie wystawia się . NI) odcinku wplaty nale :;Cy pod ać .d ok ład ną · n azwę instytucj i (hez skrótów), nazwę i numer dorę

czającego urzędu pocztowego (j ak Warszawa ID, Pozna n 3 itp.). powiat, uli c ę, nr domu, nr skrytki poc ztowe j oraz il ość zamawia-
nych eqzemplarzy Monitora Polskiego. · 

POjedyncze egzemplarze Monitora Polskiego nabywać można w punkta ch sprzedaży vi · W arszawie : AL I Armii Wojska Pol skie
qo 2/4, "Dom Książki" - Księgarnia Prawno-Ekonomiczna - ul. Nowy Świat J, ki OSK "Domu Książki" w gmachu sądów - aL Gen. 
Świerczewskiego 127, w k asac h Sądów \Vojewódzł).ich w: Białym stoku , Kalowica·ch, Kielcach, Koszalinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, 
Rze szowie, V/ roclawiu i Zielonej Górze oraz w kasach Sądów Po wiatowych w: Bydgoszczy, Bytomiu. Cieszyn ie , Częstochowie, . 
Gdańsku , Gdyni, GliwiGacb, Kali~zu, Krakowie, Lublinie,. Nowym Sączu, Ostrowie Włkp. , Poznaniu, Przemyśl u, Raciborzu, Rado-

. miu, Szczecinie, Tarnowie,· Toru.niu i Zamościu. 

Redakcja : Urząd Rady Ministrów - Biuro Prawne, \Vars7.awa, aL Ujazdowskie 1/3. 
Administracja : Administrucja Wydawnictw Urzędu Rady Ministr ów, Warszawa. 34, uL Powsinska 69/71 (skrytka pocztowa nr 3). 

Tłoczono z polece nia Prezesa Rady Ministrów w Za}{ ładach Graficznych "Tamka". Zakł . nr 1. Vvarszawa,' uL Tamk~. 3. 

Zom. 1416 Cena 4,00 zł 
' I" 


