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84 
OBWIESZCZENIE POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO 

z dnia 20 lutego 1967 r. 

. w sprawie ogłoszenia usl'anowionych Polskich Norm. 

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 listopada 
1"61 r. o normali za c ji (Dz. U. Nr 53, poz. 298) Po lski Komitet 
l\.ormalizac yjny poda je do wiadomości, co następuje : 

§ l. Us tanowione zos t.aly nast(}pujące Polskie Nor
my (PN) : 

----------------- - --------------------------------~------------------1 ________ D~_t_a ______ _ 

Lp 
Numer 
normy Tytuł normy i zakres obowiązywania I od której norma 

2 I 
ustanowie4nia normy. obowiązuje 

------------3------------ 1-·-- 5 
---.,..--- ---,-- -----

w zakresie produkcji : 

1 66/ B-89003 Materiały podłogowe z tworzyw sztucznych. Win y le um 
Okładzina poręczowa z polichlorku winylu 2 66/B-89020 

3 66/B-89021 Okładzina do schodów z polichlorku winylu 
Wodorotlenek g linowy 4 66/C-84071 

5 66/C-84102 Woda utleniona techniczna 
6 66/C-84917 Dwutlenek węgla techni t zny skroplony 

Ftalan dwubut y lowy techniczny 7 66/C-88031 
8 66/C-88035 Ftalan dwuokty lowy techniczny 
9 66/C-94102 Opony do samochodów ciężarowych, autobusów oraz ich 

przyczep 
o 66/C-96076 Przetwory naftowe. Ole je -do przekładni zębatych przemy

s ;owyc h. Transole 
1 66/E-91054 Elektroenerge tyczne izolatory wysokiego napięCIa. Izo la

tory s tacyjne przepust<;>we wnętrzowe na napięc ie 
znamionowe 1 do 30 kV 

2 

3 
14 
15 

16 

17 

18 
19 

20 
21 
22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

66/G-53033 

66/G-74013 
66/G~74030 

66/H-74235 

66/H-74701 

66/H-84019 

66/H-85020 
66/H-922U1 

66/H-92202 
66/H-93915 

Rury wiertnicze. Sprawdziany do gwintów rur okład zi-

nowych małośrednicowych kielichowych 
Wiercenia obrotowe małośrednicowe. Zworniki i złąc zki 

Wiercenia obrotowe normalnośrednicowe. Zworniki 
Rury wiertnicze._ Rury okładzinowe malośrednicowe ki e-

lichowe gwintowane 
Rurociągi i armatura. Kołnierze stalowe okrągle na ci

śnienia nominalne do 320 kG/cm". Wymagania 
Stal węglowa konstrukcyjna wyższe j j akości ogólnego 

przeznaczenia. Gatunki 
Stal · węglowa narzędziowa. Gatunki 
Blachy stalowe walcowane na zimno. Arkusze, kręgi i ta

śmy cięte. Wymiary 
Blachy stalowe cienkie wakowane na gorąco.· Wymiary 
Cynk. Drut 

66/M-45451 ') Dzwlgmce. SuwnIce pomostowe jednodzwlgarowe hako
we z wciągnikami. Ogólne wymagania i badania tech-
niczne ' I 

66/M-45453 - Suwnice pomostowe ogólnego przeznaczenia i od-
. lewnicze dwudźwigarowe z wciągarkami: Ogólne 

wymagania i badania techniczne 
66/M-45454 Suwnice pomostowe dwudźwigarowe z wciągnika

mi elektrycznymi. O gólne wymagania i badania 
technic.zne 

66/M-53863 Termometry e lektryczne. Zakresy pomiarów t ermome trów 
termoelektrytznych 

66/M-58222 ') Narzędzia do skrawania metali. Głowice gwinciarskie pro
mieniowe (Pittl e ra). Główn e wymiary 

66/M-58227 - Noże dó głowic gwinciarskich promieniowych (Pit-
tIera) do gwintu metr ycznego zwykłego 

66/M-58228 - Noże do głowic gwinciarskicl1 promieniowych (Pit-
/ tIera) do gwintu me tryczneqo drohnozwojnego 

66/M-58234 - Noże do głowic gwinciarskich promieniowy'ch (Pit-
tlera) do gwintu rurowego 

6fi/M-66132 ') Tloczniki. Tule je prowadzące do opraw stalowych 

31 grudnia 1966 r. 
28 grudnia 1966 r. 
28 grudnia 1966 r. 
14 grudnia 1966 r. 
14 grudnia 1966 r. 
19 grudnia 1966 r. 
29 grudnia 1966 r. 
29 grudnia 1966 r: 
20 grudnia · 1966 r. 

5 grudnia 1966 r. 

30 grudnia 1966 r. 

30 listopada 1966 r. 

24 listopada 1966 r. 
28 grudnia 1966 r. 
9 grudnia 1966 r. 

30 grudnia 1966 r. 

9 grudnia 1966 r. 

9 grudnia 1966 r. 
30 grudnia 1966 r. 

10 grudn ia 1966 r. 
23 grudnia 1966 r. 
30 grudnia 1966 r. 

30 grudnia 1966 r. 

30 grudnia 1966 r. 

23 grudnia 1966 r. 

23 grudnia 1966 r. 

23 grudnia 1966 ·r. 

23 grudnia 1966 r. 

23 grudnia 1966 r. 

30 grudnia 1966 r. 

lipca 1967 r. 
li pca 1967 r. 
lipea 1967 r. 
lipca 1967 r. 
lipca 1967 r. 
li pca 1967 r. 
lipca 1967 r. 
lipca 1967 r. 
li pca 1967 r. 

lipca 1967 r. 

li pca 1968 r. 

lipca 1967 r. 

lipca 1967 r. 
st ycznia 1968 r. 
lipca 1967 r. 

lipca 1968 r. 

stycznia 1968 r. 

li pca 1 ~67 T. 

stycznia 1968 r. 

stycznia 1968 r. 
stycznia 1 °68 r. 
lipca 1967 r. 

1 lipca 1967 T. 

1 lipca 1967 T. 

li pca 1967 r. 

stycznia 1968 r. 

stycznia 1968 r. 

1 stycznia 1968 r. -

sty cznia 1968 r. 

li pca 1968 r. 
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ustanowie
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1 2 
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31 

32 

33 

34 

35 

66/M-66187 -- Opraw y stalowe prostokątne z ty lny m uk ładem słu-
pó w prowadzą.c .ych 

66/M-66188 -- Oprawy stalowe prostokątne z symetrycznym ukła-
dem słupów prowadzących 

66/M-7309'2 Pierścieni e uszczelniające o przekroju kołowym, Wyma-
gania i badania 

66/M-73100 Pierśc ienie uszczelniając e o pn:ekroju U i V . Wymdga-
nia i badania 

66/M-74035 0) Armatura przemysłowa . Zasuwy klinowe owalne. żel i w

ne <;lo rur azbestowo-cementowych na ciśnienie nomi
nalne 10 kG/cm2 

36 66/M-74159 -- Zawory zaporowe proste kołnierzowe na ciśnienie 
nominalne 25 i 40 kG/cm2 

37 66/M-74160 -- Zawory zaporowe .kątowe kołnierzowe na ciśnienie 
nominalne 25 i 40 kG/cm2 

38 66/M-74190 -- Zawory zwrotne klapowe wie lokrotne kołnierzowe 
żeliwńe z odciążeniem na ciśnienie nominalne 

39 
4.0 
41 

42 
43 
44 
45 

, 46 

66/M-80247 
66/ M-80248 
66/M-8'2341 

10 kG/cm2 • • 

Kausze do lin stalowych 
Kausze do lin włókiennych 
Śruby pasowane ze łbem sześciokątnym z gwintem krót-

kim 
66/M-82342 Śruby pasowane ze łbem sześciokątn ym z gwintem długim 
66/M-84712 Zawiesia łańcuchowe ogólne go przeznaczenia 
66/M-84713 Zawiesia łańcuchowe do beczek 
66/M-85201 Pasy klinowe. W ymiary 
66/M-8620§ 0) Łożyska 'toczne. Łożyska walcowe dwurzędowe z otwo-

rem walcowym' i z pierścieniem wewnętrznym bez 
obrzeży (seria NNU49). Główne wymiary 

47 66/M-86404 
48 . 66/M-8&206 

-- Tablice głównych wymiarów 
-- Łożyska walcowe dwurzędowe z otworem stożko-

49 

50 

51 

52 
53 

54 
55 
56 
57 
58 

59 

66/0-79351 

wym i z pierścieniem wewnętrznym bez obrzeży 

(seria NNU49K). Główne ' wymiary 
Opakowania transportowe ' drewn iane. Beczki i komplety' 

beczkowe świerkowe i jodłowe do płynów 
66/0 -79701 Opakowania jednostkowe szklane. Słoje do artykułów 

66/S-36100 

66/S-91243 
66/Z-01003 

6fi/A-79082 
66/A-79734 
66/A-85!l03 

I fi6/ R-3031 O 
66/C-94143 

66/13-06211 

spożywczych . Wymagania i badania 
Uszcz~lki głowic i przewodów ssąco-wyd echowych sil

ników spalinowych. W y tyczne konstruk c;;.yjne i mon
tażu 

Obręcze kół samochodów osobowych, Zary sy i średni ce 

Ochrona powietrza atmosfe rycznego przed zapyleniem. 
Pył do badań 

W zakresie prodllkcji i obrotu: 

Słó d browarowy i słód diC'.statyczny 
Kwas cy trynowy spożywczy 

Podroby zwierzą t rzeźnych 

Gips bt~dowlany 

Taśmy tkaninowo-gumowe do przenośników ogólnego 
przezna czeni d 

Piece e lek trycme przemysłowe oporowe nieprze lotowe 
niskotemperatmowe o nagrze waniu pośrednim. Wy
magania i badania techn iczne 

I 

30 grudnia 1966 r. 

30 grudnia 1966 r. 

31 grudnia 1966 r. 

31 grudnia 1966 r. 

19 grudnia 1966 r. 

1 grudnia 1966 r. 

1 grudnia 1966r. 

19 grudnia 1966 r. 

23 grudnia 1966 r. 
23 grudnia 1966 r. 
24 g rudn ia 1966 r. 

24 grudnia 1966 r. 
1 grudnia 1966 r. 
1 grudnia 1966 r. 

23 grudnia 19fi6 r. 
25 listopada 1966 r. 

30 grudnia 1066 r. 
25 listopada 1966 r. 

28 grudnia 1966 r. 

31 grudnia 1966 r. 

19 grudnia 1966 r. 

5 grmlnia 1966 r. 
19 grudnia 1966 r. 

30 grudnia 1066 r. 
30 grudnia 1966 r. 
29 grudnia 1966 r. 
19 grudnia 1966 r. 
30 grudnia 1966 r. 

! 29 

I 
grudnia 1966 r. 

5 

1 li pca 1968 r. 

1 li pc a 1968 r. 

l lipca 1968 r. 

1 lipca 1968 L 

1 stycznia 1968 r. 

1 stycznia 1968 r. 

1 stycznia 1968 r. 

1 stycznia 1968 r. 

1 styczn ia 1968 r. -
1 stycznia 1968 r. 
1 stycznia 1968 r. 

1 stycznia 1968 r. 
1 stycznia 1968 r. 
1 lipca 1967 r. 
1 stycznia 1970 r. 
1 lipca. 1967 r. 

1 stycznia 1968 r. 
l lipca 1967 r. 

1 stycznia 1968 r. 

1 stycznia 1968 r. 

1 stycznia 1968 r. 

1 styczn ia 1 !:'68 r. 
l lipca 1967 r. 

1 stycznia 1968 r. 
l li pca 1967' r. 
1 ' lipca 1967 r;-
1 lipca 1967 r. 
l lipca 1967 r. 

1 lipca 1967 r. 
dla k onstrukcji za
t wierdzon ych ' po 
1 Jipca 10,67 T.; 

1 li pca 1968 r. 
dla · konstrukcji za
twi erd zon ych przed 
l li pc a 1967 r. 
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l 2 

60 · 66/E-06321 

61 66/E-9~457 

62 66/F-OF.OO2 
63 66/F-OGOO4 
64 &l/G-98016 
65 66/M-86% O 
66 66!P-06716 
67 6F./Pc5~505 
68 66/P-R4512 
69 €6/S-3610i 

70 B6/T-g031O 

71 66lE-50SI1 
72 66/G-57270 

73 66/M-02037 
74 66/M-43110 
75 66/M-f8005 
76 66/M-78102 
77 66/M -8481 0 

78 166/T-80300 

Elektroenergetyczne izolatory wysoki ego n<ipip'cia . Izola-30 grudnia 1966 r. 
tor y przepustowe. Wymagania ogólne i metody badań 

Kordensatory papierowe do obwodów lamp wy/adow- 16 gntdnia 1966 r. 
czych. Ogólne wymagania i bad ania techniczne 

') Meble mieszkaniowe. Ogólne wymagania i badania 
- Części tapicerowane . Ogólne wymagania i badania 

Torf ogrodniczy 
Pierścieni e gumowe us~czelniaj.ąc e wałków 
Tkaniny wełniane. Stopnie jakości 
Opra~y introligatorskie pr zemysłowe. Wady 
Kalesony męskie 

tJszczelki głowic i (}fZewodów ssąco-wydechowych silni-
ków sp~linowych. W ymagania i badania 

Telefoniczn~ kable miejscowe o łzolacji pap-ierowej i po
włoce metalowej. Wymagania ogólne i badania tech-
niczne 

w zokresje projektowanif1 i produkcji: 

Rusztowania wiszące . Parametry główne 
Wiercenia obrotowe małośrednlcowe. · Wielokrążki ru

chome 
Gwinty metryczne dla śrub, wkrętów i nakrętek 
Sprężarki tłokowe. Cy lindry. Średnice nominalne 

.... Prasy hydrauliczne . Nac iski nominalne 
Wózki unoszące widłowe . Parametry qlowoe wide ł 

Dżwignic e. Chwytaki czterolinowe dwulupinowe. Układy 
i główne wymiary 

Urządzenia mikrofa~owe . Falowody prostokątne normalne. 
Glówne wymiary 

w wkresie produkcii i eksploatacji: 

31 grudnia 1%6 r. 
31 grudnia 19{;(j r. 
21 grudnia 1966 r. 

9 grudnia 1966. r. 
31 . grudnia 1966 r. 
22 ~rudnia 1'%6 T.' 
16 grudnia 19fm r. 

. 19 qrudnia 1966 r. 

15 gruclma 1966 r. 

I 
, 

1 grudnia 1!l66 r. 
6 grudnia 1966 r. 

23 qrudnia 1966 r. 
30 grudnia 1966 r. 
23 grudnia 1%6 r. 

1 gmc:lnia 1966 r. 
9 grudnia 1966 r. 

20 grudnia 1966 r. 

79 '6b/E-08505 Elektroen ergetycmy sprzęt ·ochronny. Wskaźniki neono- 5 grudnia 1966 r. 
we drążkowe wysokiego napięcia 

80 66/M-84821 Dżwignice. Chwytaki dwulupinowe . Szczęki gładkie spa-

81 66/E-05009 

82 66/S-96030 

83 

84 
85 

66/G-02033 

66/M-02139 
66/M-85202 . 

86 . r6/R-361 07 . 

wane 

w zakresie budowy i przebudowy: 

Urządzenia elektroenergetyczne. Ochrona pr7eciwporaże
niowa w urządze niach o napięciu znamionowym do 
1000 V 

w zakresie wykonawstwa i odbioru : 

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z betonu smołowego 

w zakresie projektowania: 

Rury wiertnicze. Gwinty stożkowe o zbieżności 1: 32 
i kącie rozwarcia 60° do rur okładzinowych małośred
nicowych kielichowych 

Odchyłki warsztatowe wymiarów swobodnych 
Koła rowkowe do pasów klinowych. Wymiary wieńców 

kół 

Ciągniki rolnicze. Zaczep rolniczy wahliwy. Położenie 

i główne v.:ymiary 

9 grudnia 1966 f, 

29 grudnia t 966 r. 

29 grudnia 1966 r. 

30 listopada 1966 r. 

23 grudnia 1966 r. 
23 grudnia 1966 r. 

23 grudnia 1966 r. 

1

1 1 lipca 1967 r. 
dla produkcji; 
1 stycznia 19GB r. 
dla obrotu 
1 stycznial968 f. 

1 stycznia 1968 r. 
1 stycznia 1968 r. 
1 stycznia 1'968 r. 
1 lipca 1967 L · 

1 kwietnia 1967 r. 
1 styczniał966 r. 
1 lipca 1967 1'. 

1 stycznia 1006 r. 

1 lipca 1967 1'. 

1 lipca 1967r. 
t stycznia 1968 'f. 

t lipca 1968 r. 
1 st ycz]1ia 1%8 r. 
1 sty:c'Wia 1%61'. 
1 lipca 1967 r. 
1 stycznia ' 1968 r. 

1 li;pca 1967t. 

1 kwietnia 1967 r. 

l stycznia 1!J6B f. 

1 stycznia 1968 f . 

1 lipca 1967 r. 

1 lipca 1967 r. 

1 lipca 1967 r. 
1 stycznia 1970 r 

1 lipca 1967 r. 

I 

\ 
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~.~ .. L'p. ·1 
Ii .. do ~, '. 

Tytuł - nermy i zakr~s obowiązy wania I od k lórej norma 
normy u'stanowienia normy 

obowiązu je 

2 3 4. 
------I·--------~----,-, --

5 ~~: : . :~ ,' 
I --~~--------~----------------------------------------------------~------------~------------------------

,
" 

w zakresie projektowania i ·konsllllkcji: 
" 

~j[t.89 
i('· '88" 
. {- j~; , 

I _ 

66/C-94126 Wy-,:oby gumowe .i ebonitowe. Odchylki wymiarów 
66/M-73084 'J Napędy i sterowania hydrauliczne. Wartości nominal

nych .prędkości obrotowJYch 
,89 66/M-73250 

66/M~73252 

66/M-73255 
6'6/M-73260 

. 66/M-73262 
, '661T~-o5300 
} . 
I 

- Pompy tłoczKowe osiowe. Wielkoś ci charaktery-
styczne 

- Pompy zębate. Wielkości charakterystyczne 
- sihliki hydrauliczne. Wielkości charukterys.tyczne 
- Zawory. Wi()lkości charakterystyczne 
- Filtry. Wielkości charakterystyczne 

Urządzenia elektroniczne. Wymagania dotyczące . warun
ków pracy lamp eleKtronowych 

w zakresie obrotu: 

:" 9,5" , 66/H-15715') Surowce. wtórne metali nieżelaznych. Z.łom - poamorlyza-
'1 I . cyjny' i odpady metaliczne 
~> 96 . I 66/H-15716 ~ Odpady metalurgiczne 
'I 97 66/R-87017 ') Surowce' zielarskie. Ziele suszone 

;':/ 8 j66/R-8701B - Owoce '""OU' 

"'" . w zakresie wykonawstwa i badań odbiorczych: 
;..~ .. :-..:; . ! 

·~;~99 , 1 66/B-100851 . Stolarka budowlana. Wymagan{a i badania lechniezne 

/., . ! ·1 
. _ I ~ . 

" I 
w zakresie z/]sad ,klasyfik(fcji i uży:vanią poję ć: 

22 grudnia 1966 r. 
23 grudnia 1966 r. 

30 grudnia 1966 r. 

30 grudnia 1966 r. 
23 grudnia 1966 r. 

' 1 23 grudnia 1966 r. 
. 23 grudnia 1966 r. 

22 grudnia 1966 r. ' . 

20 grudnia 1966 r. 

20 grudnia 1966 r. 
12 grudnia 1966 r. 
29 grudnia 1966 r. 

30 grudnia 1966 r. 

1'00 G6/E-02Jo1 
,.., I ,- PrzemysŁowe urządz~nia elektrotermicznę. Klasyfikacja " 24 grudnia 1966 r . 

r. 

~" " 
:-,', 

, 'j' 

~ 101 , 66i E-01209 
:~ ,{02' .. I 66/E-0121 O 

,~- 'I-

~":i 03 '66/P-55301 
·:, :l~·.- 66/R-93000 

fOS 66/B-02370 
':- ; 

:;.,. 

66/D-54035 
'; .' 

I • 
. >'., ' 

'Jil~ . 66/J3-0'2419 

· 1G8 66/A-04020 

n azwy i określenia 

w zakresie używania symboli: 

Cewki,. dławiki , transformatory. Symbole ' gra"ficzne 
Maszy ny elektryczne. Symbole gra ficzne 

w zakresie sloso'wania nazw i ' olueśIeJl: 

FonTIularze. Podstawowe nazwy i ok r eśl enia 
Rybactwo stawowe. Nazwy i określenia 

w zakresie oznaczell i używania pojęć i symboli: 

Projekty architektoniczno-budowlane. Oznaczenia na ry
sunkach wymiarowanych według zasad koord ynacji 
modularne j 

'w zakresie tworzenia nazw i pojęć : 

Narzęc1zia do obróbki drewna. P~dział, nazwy okreś le 
nia źębów i uzębień pił całkowitych 

w zal\fesie stosowania ob liczeń: 

Centralne ogrzewa.nie. Obliczanie zapotrzebowania pali
. w a do ogrzewania budynków 

. w zakresie me/od badalz : 

Analiza organoleptyczna. Zasady ogólne 

grucln ia 1966 r. 
grudnia 1966 r. 

15 grudnia 1966 r. 
19 grudnia 1966 r. 

! 29 grudnia 1966 r. 
I 

1,9 9",dnia 1966 c. 
I 

15 grudnia 1966 r. 

29 grudnia 1966 r . 

·1 li pca. 1967 r. 
1 stycznia 1968 r . 

1 stycznia 1998 r. 

1 stycznia 1968 r. 
1 stycznia ' 1 g68 r. 
1 stycznia 1968 r. ' 
1 sty cznia 1968 r. 

'l I lipcil 1967 r. 

i 
! 

! 1 lipca 1967 r. 

I 
1 lipca 1967 r. 
1 s tycznia 1968-f. 
1 stycznia 1968 ' r. 

1 lipca 1967 r. 

1 lipca 1.967 J,'. 

stycznia 1968 r. 
stycznia 1968 r. 

stycznia 1968 r. 
lipca 1967 r. 

1 stycznia 1969 r. 

sty(::znia 1968 r. 

l' stycznia 1968 r. 

lipca 1967 r. 

\~~ '"',<0 
)," , 

.. 

" . , 

.. , 

.' '! 

.~ . 
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Lp. 
Numer 
norm y 
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164. -

Ty tul normy i zakres obowiązywania 

..... ~ I, .:y~ ~~ . .;p!X 

" ,'\\;,~:' 
, l .. <~~ 
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,·~r~· Poz. 84 ",,;,:;.;' 

D' ata ,<~i 
----,- --~ --:r,j-~,~ 

od KJÓ;f(~'i lt@·rma ;~f0. 
ustal'l(Jwi'enra normy b " ""I o owi'ązu'je '":y,, 
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5 ,:>;~ 

109 

110 
111 
112 
113 

114 
115 

116 
117 
118 
119 

120 
121 

'122 
123 

66/A-75050 Produkt): owocowe, warzywne, wina i -miody pitne. Po-
bieranie próbek 

, 661 A-82,05A j Mięso i przetwory mięsne. Badania bakteriologiczne 
G6/B-043'50 Kamiett wapienny. Analiza chemiczna 

, .66/ B-043S3 
66/B-04361 

661B-04600 
66/B-(){j 714 

vVapno nie gaszone i hydratyzowane. Analiza chemiczna 
Kamień gipsO'wy, anhydryt i spoiwa gipsowe. Analiza 

chemiczna 
Kit miniowy. Metody badań 
Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne budowlane. 

Badania techniczne 
Dachówki i gąsiory ceramiczne. Badania te€hniczne 

f&6/C-04@OO Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pobieranie próbek 
66/C-04004 I Przetwory naftowe. Ozna.c:zanie g_ęstości (masy właściwej) 
66/C-04287 Guma , Oznaczanie plastyczności i odprężeniaelastycz-

nego m,etodą ściskania do stałego odkształcenia za 
• pomocą aparatu typ "Continental" , 

66/C-04523, Oznacztinie zawartości wody metodą destylacyjną J 

66/C-89-024\,') Tworzywa sztuczne. Oznaczanie temperatury iniękni-enia 
według Vicata " . 

66/C-agOn - Próba- zginania sztywnych tWQrzyw porowatych ' 
66/H-04505 I: Mikrostruktura stalowych wyrobów hutniczych. Wzorce-

i oznaczanie 
124 66/H-04635 Badanie odporności korozyjnej powłok galwanicznych. 

125 

126 

j 27 

128 
129 
130 
131 
132 

Próba laboratoryjna powlok niklowych metodą Cor
rodkoŁe 

66/P-0481 O Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. _ Nici sz'\valne 
t krawieckie. Wyznaczanie szwalności 

66/P-50133l*)prOdukty przemyslu papierniczego, Metody badań fizycz
, nych. Badcmie odporności na zerwanie ' 

66/P-S0.138 - - - Oznaczanie wskaźnika odporności na rozerwa-

I 
nie (ZZ) oraz wspólczynnika odporności na pę-
kanie (M) 

66/P-50141 - - Oznaczanie mocy sklejenia warstw , 
66/R-64750 *) Pasze, sypkie. Oznaczanie wapnia 
65/R-64781 - Oznaczanie fosforu 
66/R-64739 - Oznaczanie mocznika 
66/Z-04008 

12 grudnia 1966 r. 

22 grudnia 1966 r. 
29 g;udnia 1966 r. 
16 grudnia 1966 r. 
29 grudnia 1965 r: 

30 grudnia 1966 r. 
31 grudnia' 196fi, r. 

16, gHldnia 1900 r. 
13: grudnia 1%6 r. 
31 grudnia 1966 r. 
9' grudnia 196,6 r. 

19 grudnia 1966 r. 
15 g;rmlnia .1966 r. 

9- grudnia 1966 r. 
9 grudnia 1966 r. 

23 grudnia 1966 r. 

16 grudnia 1966 r. 

12 grudnia 1966 r. 

12 grudnia 1966 r. 

. 12 grudnia 1966 r. 
, 21 grudnia 1965 r. 

21 grudnia 1 ~56 r. 
20 qrudnia 1966 r. 
23 grudnia 1966 r. 

I, 

1 lipca 1967 r. 
" 

1 lipca 1%7 r .. 
1 sl ycznia 1 S5.8 r. 
1 lipca 1967 r. 
1 stycznia ' 1968. r. 

1 lipca 1968 r. 
1 lipca 1967 f'. ~ 

J T! 

1

1

1

' lipca 19~7 r: "i~ 
st ycznia 1968',1'. -, :'\' ·'t ·~ 

1 li'pca 1967 l'. ';<~ 
1 lipca 1967 r. :_:~ 

1 stycznia 1 SfiH r. ' 
1 lipca 1'968 r. 

1 styczni'a t968 r. 
1 lipca 19&7 r. 

1 lipca. 1967 r. 

1 lipca 1967 r. 

'.-'~.: . 
. ..; ~~ -':l!! 

,:::~ 
:'~ 

" ,~; ,; l~~ 
,.~~ 

~~~ 
).~:;. 

: .. ~~ 
~i'l 

rITl .. --'; 
~ .• :.~. ,:.1' 

~.Fj 

,,;:,~ 
, ;~ 

1 stycznia 1968 r. _ >~:!J~ 

1 stycznia 1 S68 r. 

1 stycznia 1968 r. . 
1 lipca 1967 r. 
1 li pca 1967 r. 
1 lipca 1967 r. 
1 lipca 1968 r. 

; .. ~ 

133 " I, 66/Z-04038 I" 29 grudnia i 966 r. 
powietrzu 
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lipca 1967 r. , ·i,:.~:~ 
-""t' 

" - ... ,.;.; 
\ .. . 

§ 2. \VprowacJ.zone zostaly zmiany w następtijąc'ych PoIsldch Normach (PN), obowiązujące od dnia 1 kwietnia 
1967 r.: 

Lp. 

, , 
Numer Data lIstanowieni,a 
normy Ty tul normy I Data ustanowienia nOJ.:my zmian 

\ 

'J r-1 

. 

-

, 

..... L! .Y_, 
" --1--1 2 __________ ,. _________ 3 __ ,-----------------~--________ ~4 ____________ ~--------5~-----,~' ~1.J 

I I' ,\;~ 
1 -I' 64/A-77605

1 
Owoce leśne suszone ' 22 grudnia 1964 r. (Monitor Pol- 5 grudnia 1966 r. ' ~,(1,:.; 

ski z 1965 r. N T' 10, poz. 37) 
2 61/A-79529! vVódkigatunkowe. Pobieranie próbek i meto- 9 czerwca 1961 r. (Monitor Pol- 12 stycznia 1!}67 r. , "'~/ 

dy badań ski N-r 58, poz. ' 2.54) '/:..~ 
3 60, IA-86300 I Przetwory mleczarskie. Sery twarogowe (nie 11 lipca 1960 r. (Monitor Pol- > 17 grudnia 1966 r.' ' ' ~ 

dojrzewające) sld Nr 72, poz. 334) 
14 stycznia 1967 r. 

" f. 

.4 63/A-86430 I Mlekó i przetwory mleczarskie. Lody. Metody 23 grudnia 1963 r. (Monitor Pol-

, t z 1966 r. Nr 5, poz., 49) 
.. ~ ~ 

badaó chemicznych ski z 1964 r. Nr 16, poz. 77 

~ ' .. ' 
---'-----.....;:....-----------------------...:..--------------...:.-.;;...------...... '":"": ,~. i~ 

, '; 
o "'; 

-; 

.~ .. 
~,. 

\'>,~l~ 
" 
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-- 165 -'- Poz. 84 

~. ----------~--------------------------------~----------------------~-------------
Numer 
normy Tytuł normy Data ustanowienia normy 

Data ustanowienia 
zmian 

:.=-";' ~ 2 3 4 5 --------
~. ----~--~--~I----------------------------------------~------------------~----~~----------------,,!J 

.'J 
: 

'7 , " 
J. 

5 

} 

8 

9 . 

63/3-27616 

57/B-92000 

62/<:::-80007 

58/C-81Q21 

63/C~89258 

Papa asfaltowa na osnowie z włókien szkla
nych 

Okna stalowe pojedyncze 

Odczynniki. Octan anionowy 

Błękit żelazowy 

Tłoczywa termoutwardzalne. Tłoczywo Fr + B 

:;-.1;:" ..10 63/C-96000') Przetwory naftowe. Gaz propanowo~butanowy 
rę"' . I : 

~::' 
~ .. -11 63/C-96088 
"', 
;.) .·' 12 

13 

;~ l5 
" 

60IC-97-627 

6S/E-06000 

64/E-06200 

61 /E-77002 

rr. 16 ' 60/E-n003 

~t· . .17 611f-93451 

- Oleje silnikowe z dodatkami. Supe
roI 16W 

Produkty węglopochodne. Toluol 

Maszyny elektryczne wirujące. Ogólne wyma
gania i badania techniczilj:) 

Elektryczne przyrządy i narzędzia grzejne po
wszechnego liżytku . Ogólne wymagania 
i badania tecliniczne 

') Elektryc'Zne przyrządy grzejne oporowe. Grzał- . 
ki nurkowe ' 
~ Naczynia o pojemności do 10 litrów 

1 lipca 1263 r. (Monitor Pol
ski Nr 74, poz. 370) 

15 grudnia 1966 r. 

31 grudnia 1957 r. (Monitor Pol- 15 grudnia 1966 r. 
ski z 1958 r. Nr 13, poz. 83) 

31 grudnia 1962 r. (Monitor Pol- 12 grudnia 1956 r. 
sk i z 1963 r. Nr 21, poz. 115) 

30 sierpnia 1958 r. (M onitor POl-\ 21 grudnia 1966 r. 
ski Nr 72, poz. 423) 

28 czerwca 1963 r. (Monitor 30 grudnia 1~66 r. 
Polski Nr 64, poz. 322) 

2 n'larca 1963 r. (Monitor Pol- 23 grudnia 1966 r. 
ski Nr 29, poz. 151') 

30 września 1963 r. (Monito~ 15 grudnia 1966 r. 
" Polski Nr 88, poz. 419) 

14 września 1960 r. (Monitor 
Polski Nr 84, poz. 385) 

28 czerwca 1965 r. (Monitor 
Poll'ki Nr 52, poz. 27 ·1) 

31 grudnia 1964 r. (Monitor 
. Polski z 1865 r. Nr 31, poz. 173) 

8 kwietnia 1961 r. (M-onitor , 
Polski Nr 41, poz. 193) 

1 października 1960 r. (Monitor 
Polski Nr 88, poz. 399) 

14 paźdz.iernika 1961 r. (Monitor 

15 grudnia 1966 r. 

15 grudnia 1966 r. 

22 grudnia 1966 r. 

15 grudnia 1966 r. 

20 grudnia 1 g~r. 

16 grudnia 1966 r. Jednofazowe stateczniki do lamp fluorescen
cyjnych , Polski Nr S8, poz. 417) 

I 18 
t- ,,' 

64/E-93453 

~r 
~:.J, ~~ ł'9 . 04/B-93455 ' 
;'F~·'(:r. 

i~~.~ . I 20 57/G-98005 
"'4.- I ., 

21 62/H-93621 
" 

, 
.~ " 22 1 5'1iM-64975 

64/M-80005 
.. 

;;',>. ' ~4 . 65/M-80057 
'·t. 

..... 
25 < :59/M-8454U1 

26 59/M-84542 

27 58/0-91010 
...... , 

60/R-36103 

65/R-64759 

:.~. , 30 ·64/R-659:50 

>il .. 31 65/R-74010 
"~\"", 
{; 32 ' , 65/R-87013 

33 62/T-80306 

Trójf.azowe stateczniki indukcyjne ' do lamp 
fluorescency jnych 

Jednofazowe stateczniki indukcyjne do wyso
kopręż,nych lamp rtęciowych 

Ścióika torfowa inwentar'zowa i torf ogrodni
czy. Opakowanie 

Miedź. Taśmy i pręty płaski"e nawojowe dla 
e lek trotechniki 

Klucze nastawne podwójne 

Drut okrągły ciągniony na zifimo o średnicy _ 
0,04-16 mm. Wymiary 

Druty sprężynowe. Druty okrągłe ze stali wę-
glow'yc11 . . - . 

Ła!'J.cuchy techniczne o ogniwach krótkich 

Łańcuchy techniczne. Warunki techniczne 

Obuwie gotowe. Wykonanie spodów. Wyma
gania techniczne 

Ciągniki rolnicze. Położenie tylnego ·. wału od
bioru mocy i wolna przestrzeń wokół niego 

Przetwory zbożowe przeznaczone na pasze. 
Me.tody badań 

Materiał siewny. Oznaczanie jakości !Jasion 
rolniczych, warzywnych, kwiaciarskich 
i zielarskich 

Ziarno zbóż i nasiona strączkowe jadalne. 
Pobieranie próbek 

Surowce zielarskie. Kwiaty suszone 

Urządzenia mikrofalowe. Złącza stykowe ty
pu UDp· .falowodów prostokątnych o wy
miarach '28 X 12 do 165 X 82 mm. Główne 
wymiary 

1 ' lipca 1964 r. (MoDitor Pol
ski Nr 77, poz. 3(8) 

1 lipca 1964 r. (l\Ilonitor Pol
ski Nr 77, poz. 368) 

14 czerwca 1957 r. (Monitor 
Polski Nr 74, poz. 454) 

10 września 1962 r. (Monitor 
~'Polski Nr' 80, poz. 376) 

31 grudnia 1957 r. (Monitor Pol
ski z 1958 r. Nr 13, poz. 83) 
1 lipca 1964 r. (Monitor Pol

ski Nr 69, poz. 323) 
1 paźdżh~'rnika 1965 r. (Monitor 

Polski Nr 60, poz. 315) 
28 grudnia 1959 r. (MoniJor Pol
ski z 1!'60 r. Nr 27, poz. 130) 

24 grudnia 1959 r. (Monitor Pol
ski z 1960 r. Nr 27, r '-)z, 130) 
19 czerwca 1958 r. (Monitor 

Polski Nr 67, poz. 395) 
16 listopada 1960 r.(Monitor 

Polski z 1961 r. Nr 18, poz. 90) 
28 grudnia 1965 r. (Monitor Po l

ski z 1966 r. Nr 12, poz. 81) 
31 sierpnia 1964 r. (Monitor 

Polski Nr 77, poz. 368) 

1 grudnia 1965 r. (Monitor Pol
ski z 1956 r. Nr S, poz. 49) 

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

26 maja 1962 r. (Monitor Pol
ski Nr 61 , poz. 294) \., 

16 grudnia 1966 r. 

16 grudnia 1966 r. 

24 grudnia 1966 r, 

24 grudnia 1966 .T,. 

22 grudnia 1966 r. 

12 styczni.a 1967 r. 

12 stycznia 1967 r. 

15 grudnia 1966 r, 

15 grudnia 1966 r. 

23 grudnia 1906 r. 

30 grudnia 1966 r. 

24 grudnia 1966 r. 

11 sty.cznia 1967 F. 

24 grudnia 1966 r. 

9 sty cznia 1967 r. 

27 grudnia 1966 r. 
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2. , Data , ou której ma obowiązywać norma PN-66/Ę-085G8 
""Uiiemiacze 'Ptzenosn!!: '<Wyma~Jan~a i badania., tediI},~~Zrie"" 

' llslul1o\\I'iona dnia 29 ' cżer\vca1966 'r. (Monitor P(1lski Nr 49, 
poz. 246), zosla ia z.rllłeniona na , datę 1 st ycmia :'1968 i: 

" "§ 3. 1. NOrIila wymieniona w § l lp. '7 zasiĘ,pujenormę 
PN-5U/C-88()jl .. Prcclllldy org"dnlC'l.lle. Ftalan :dwubutylowy 

, tecbnic"wy': , " listan o\\<ioną j :;ko" o~)ow iqzującą' pn:cz polsKi 
Komitet Norma lizJcyjr.y dn ia Hi grudnia 1953 r. (Monitor 
Polski z 1!?59 r. Nr le, poi. 81). ' " 

" 2. l\orn. y wymien ione w§ l lp. 9 i 112 zastępują nastę
pujące normy : 
" 1) "Ph-60iC-c"41 (j'l ,,\Vyroby 9umowe. Opony ciężaro-

we :20 i 22" , " .'" 
2) rN ~60/.B-C43.53 "VV9'p118 ,p~t9ne. (ni E; gaszone), i hydratY~9~ 

"" " ' wane. Analiza chemiczna" , '" . 
- ust~no..vioł1e P~Zf;Ż ' 'P~ ls,ki Ko~~i"et' NOfmall-z"aC');j-p;y: 

I • ' •• ' . ,j. 

pie.f'\i\'sził' ja !i; o cc()wi'ązujilca,',dnia 2 si ycznia· lS6,O>r., a 'mnł" 

" ",'ga j Clk:o i,a .lec'ana '.c;.~la 20 <;:żer~ca . 1~60 r. " ~MonHoi P.ol-, 
skLNr 72, poz. 334). , '. . 
3: N orma wymieniona 'v § 1 lp. 13 zastępuj'e' nonnę 

PN-62/H-74232 "W"ie rccnia obrotowe. Połączenia do FUr płu€"z
kowych mal"ośrednicow ych", ustanowioną "przez Polski Komi-" 
tet Normalizacyjny dnia "12 wrześn~a 1962 T. (Monitor Polski 
Nr 80, poz,. 376). 

4. NorIlla wymieniona w § 1. lp. 17 zastępuje normę, 

VN-61/H-84019 "Stal ~ęglowakonslrukcyjna wyższej jakości 
ogółheg o przeznaczenia. Catunki", ust :ll1owioną przez P"olski 
,Komitet Normalizacyjny jako obowiązującą d11ia 9 marca 
1 Ś61 r. (Monilor Polski Nr 30, tJOz. 146) . I , 

5.~ormy wymienione w § i lp. 18 i 130 zastępują na
stępujące normy: 
1) PN-57/H-85020 "Stal węUlowa narzędziowa. 'Klasyfikacja". 
2) PN-57/R-64781 "Pasze sypkie, Oznaczanie fosforu w prze

. l.iczeniu na fosforan wapnia (Caa(P04j2)" 
-- ustanowione jako obowiązujące przeż Polski Komitet" 
Normalizacyjny: pierwsz.a 'C:nia 13: lipca 1957 r., a ~lruga 
dnia, 17 paździemika 1957r. (Monitor Polski Nr 9<1,," 
poz. 569). . 

'6. Nornia wymieniona ' VI § 1 lp. 19 . zastępują następ~ją

ce-normy: " 
w zakresie blach walcowanych na zfmno: 

1) PN-5,6/H-Q2201 ,,') Stal węglowa wakowana. Blachy cien
kie do Uoczenia. Wymiary", 

2) PN-56/H-S'2202" - Flachy cienkie. Wyiniary" 
- zaŁwie.rdzone jako obowiązujące rozporządzeńiem Prze
wodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospo- ' 
darcze (]o z dnia 22 październtka ' 1956, r. w sprawie za, 
twierdzenia norm państwowych (Dz, U, Nr 51, poz. 226). 
7. ' Norm~, wymieniona w § 1 lp. 20 zastępuje następują- ' 

ce normy: 
w z~kresie' blach walco,,!anych. na gorąco: 

1) " PN-56/H-92201 ,n Stal węglowa wii!cowan'a. Blachy cien
kie do t loczenia. Wymiary", 

2) PN-56/H-92202" - "Flachy cienkie. WymiafY" 
- zatwierdzone ja~.Q obowiązujące rozporządzeniem Prze
wodpiczącego Paz'lstwowej Komisji Planowania Gospodar
czeg o z dn~a 22 października 1956 r. w sprawie zatwier
dzeh,ia norm prri;stwowych (Dz. U. Nr 51, poz. 226) . 
8. 1'\brmy wymienione w § 1 lp. 36 i 37 zastępują nastę~ 

pujące normy: 
pierwsza: 

1) PN/M-74153 

2) PN/M-74159 
-/ 

", , 

,:) Armatura przemysłowa. Zawory' zaporo
we prQste kolnie.rzowe na ciśnienie no
minalne 25 kG/cm2• Główne wymiary", 
- Zawory zapor:owe proste l}ołnierzowe 

.... 

na ciśnienie nominalne " 40 kG/cm!. 
" Główne ,wymIary", 

." 

druga: . 
. 1) PN/M-74154 

2) PN/M-741t:O 

"" .. -
:..:.. Zawory' zaporowe " kątowe , k'oli1ier~ci;,~' 
. " we na c/mIenie huminalne 25 k(;/~~~> ": 

Główne' wymiary", ' , ,'I "~". : 
I '. • ' .-~' . -, -·r 

- Zawory zaporowe kątowe kołl:uerżo;-. ::. 

we na ci<;nienie nominalhe- 40" k'G/ e-tnil:,;, 

GłówJ;e ' wymtaryi , . ,:'" ,'o i" t:~;-)) 
ustanowione jako obowi-ązujące przez " Poi'śki ", KjJiń1tet ( 

Normalizacyjny dnia 1 yrudnia 1859 r. (Monitor Polsld 
ż1~60 r. r-.;r 20, pbz. 102). 
9. NOlma \vy1ll1en:iona w § 1 lp. 21 zastępuje w częśc~ ~ 

dotyczt;cej drutu cynkowego nilstęp.1}jące. nOflll y: I' 

1) PN-5'i' IM-6S412 ,,~pa.walnictwo. Druty do gazowego me- ", 
talizowania natrysLowego~' 

~ ustanowioną Jako zalecaną 'prze"ż Polski" Komitet, Nor- " 
iriatlzacyjnf dnia ,<' 30 grtldnia 1951 r ." (MoI1łtor ' Pbłsk( 
z 19'58 T. Nr 13, poz. 83); .., " " ""-,t', " 'I' 

2) . PN-64/M-6~415 "Drut do "ełeKtryQZnegp." 'metaliźo;w'a1:tia" ;;' 
" , ,", , - natryskowego" _. '"" . , '.", .. "~:;' 
~ ustanowioną przei " Polski Komitet NormalizacyjJ;lY " 
dnia 1 lipca 1964 r . (Monitor Polski Nr 69, póz. 3'23). , , 
10. Nbrmy wymienione w § 1 lp. 39 i 40 zastępuJą. na; 

stępujące normy: 
' 1) PN-61/M-80247 "Kausze do- hn sta"lowych", 

' 2) PN-6liM-80248 ,,,Kausze do lin w:ókiennych" J:'"::~~ 
- llstanow.ione przez Polski Komitet ,.t'J prm a li z'a c y:jri { ; ; 
dnia 27 grudnia lS61 r. (Monitor Polski z 1962 r. Nr" l.;;;, ". 
poz. 65). -, . 
11. Norma . wymieniona w § 1 lp. 43 zastę[?uje n6rD;l~ 

PN-62/M-847l2 "Zawie~ia łańcuchowe ogófnego przeznaGzę"~), 
nia", ustano,\'ioną przez Polski Komitet Normaliza<:YjllY gnid}" 
5 kwietnia l S62 r. (Monitor Polski Nr 50, poz. 248). "" '~::;. 

, 12. Nórma wymieniona w § 1 lp. 44 zastępuję następu- l' 

j <: ce normy: 
1) PN-60/M-8456,7 , "Dźwignice. H.aki do beczek~', . . \" 

-:- ustanowioną jak9 obOwiązlij~cą " przez R~X~kl ~omite~\! 
Normalizacyjny. dnia 28 gr\Hjnia J960 , r. " (MQnHor 'J~,olsR:\ ;'ó 
Ż 1!?61 r. Nr 18, poz. 90), ". , . '" ","'; 

2) PN-62/M-84713 . "ZawiesiałailcuchQwe . do beczek ,meta'.. , 
lowych" . . 

.-:.. usta'nowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny · 
dnia 5 kwietnia 1()62 r. (Monitor Po!ski Nr ""sp, poz. 248l.

"13. Normy wymienione w § 1 lp. 47 i 19 zastępują Jila~ 
stępl)jące normy: " _ 
1) PN-58/M-86404 "ł.ożyskp toczne. Tablice. głównych , y!-y- " 
"., ",' miarów", "" '" "."","" 
2) PN-58/E-08505 "Elektroenergetyczny sprzęt ochronny. "'i'"" 

, Neonowe wskaźniki drążkowe wysokie'gQ:<'~ 
, napięcia" 

- ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet -
Normalizacyjny: pierwsza dnia 19 września, a druga :-' 
2 października ISS8 r. (Monitor Polski Nr 82, poz. 472). 
14. " Norma wymieniona w § 1 lp. 49 zastępuje nOrIIH':,. ' 

PN-611D-79114 "Eeczki Co śledzi", u,>tanow-ioną jako obowią- ", 
zującą, przez Polski Komitet · Normalizacyjriy dnia 8 , kwietIii,~ .. 
1961 r. (Monitor Polski Nr 41. poz. 193). ' , 
. 15. Norma wymieniona w § 1 lp. 50 zastępuje normę "' 

PN-53/C-7QOlO "Sloje szklane do artykułów spóżywczych.': ~ 
Warunki techniczne", zatwierdzoną jaRo obowiązującą rozpo- :' 
rządzenie"m Pr:zewodniczące~d Państwowej Komisji Planowa
nia Cospodarczego z dnia 10 lipca 1956 "T. w .sprawie zat,wier~ _' 
Gzenia norm państwowych "(Dz. lt Nr 33, poz. 154). "' ~ 

16. Normy wymienione w § 1 lp. 51 i 69 zastępują normę ' 

PN~551S-361'OO "Uszczelki podfJlowicowe i przewodów ssąto- ' 
wydechowych silników spaHnowycp", zatwierdzoną jako oba
wiązuj~cą rozporządzeniem Przewodnicżącego Pai'Jstwowej ' " 
Komisji Planowania Gospodarczeao z dnia 12 czerwca 1956 t. 
w ' ~prawie zatwierdzenia norm · państwowY.Ch" (Dz. U.Ńr 3!. i 
poz. 145). 

.. ..:1 ~ 

- .... ~) 

, " 

, " 
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17. Norma wymieniona w § 1 lp. 52 zastępuje n0fmę 

PN-t)2/S-91243 "Obręcze kół silmochodow 05000W ych. Lar) s y 
j Średnice", ustanowioną prz~z Polski Komitet NormaLzi>Ly J
ny dnia 29 czerwca 1962 r. (Monitor Polski Nr 68, poz. 3'.LUj. 

18. Norma wymieniona w § 1 lp. 54 zastępuje nustętJu
Jące normy : 
l) . PN-59/A-79075 ,,') Sfód browarniany. Typ pilzne11ski 

i monachijski" 
~ ustanowioną jako o ,_OWiąLlljąCą .przez Poiski Komitet 
NormalizacYjny dnia 1 lipca 1959 r. (Monitor l' olski 
I'\r -15, poz: 401), 

2) PN-61 /A-7'90i6 "S ~ ód browarniany karmelowy bar-
wiący" 

- ustanowioną jakp oOowiĆ"łZUj.cl<:;ą przez Polski Komitet 
Normalizacyjny d·nia 14 ' pil ·;.d2.i~! fDika. 1961 r. (MOnitor 

~. Polski Nr 89, poz. 379), 
3) PI'\-61 /A-7~Q77 ."Slód diastatyczny" 

- ust ,mowioną przez Polski Komitet Normaliziicyjny 
enia 12 grudnia 1961 r. (Monitor Polski z 1962 r. Nr 15, 

.. poz. 65). 

19. I'\olma wymieniona w §' 1 lp. 58 zastępuje normę 
l 'N-62/C-94143 "Taśmy bawe tniaJ:io-gumowe ·p łaskie do prze
nośn:ków" . ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyj
Jly dnia 5 kwietnia l Sfi2 r. (Monitor Polski Nr 55, poz. 265). 

20. f\:orma wymieniona w § 1 lp. 60 zastępuje w częsci 
dotycz<:ce j izolatorów przepnstowych normę PN-57 /E-05302 
"Elek troenergetyczne izolatory ceramiczne na napięcia zna

' łIlionowe przekraczające 1 kV. Przepisy ogól1ie", ustanowi on ą 
'jako obowiązującą przez Polski Komit e t Normalizacyjny dnia 
6 Ii rca H!57 r. (Monitor Polski Nr 8~, poz. 504). 

21. . l'orma wymieniona w § 1 lp. 62 zastępuje następu
jace normy: 
l l PN-59/F-06C02 "Meble . drewniane mies:tkaniowe - skrzy

niowe. Wanmki · techniczne" 
- ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet 

. :}\:ormalizacy jny dnia 30 grudnia 1959 r. (Monitor Polski 
z 1960 r. K r 32, poz. 161). 

2) pN-.'i~/F -06003 "Meble drewniane mieszkaniowe, szkie-
letowe. Warunki techniczne" 

- ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet 
Normaliz:lcyjny dnia 30 grudnia 1959 r. (MDnitor Polski 
z 1960 r. Nr 27, poz. 130). 

"2'1 . Norma w y mieniona w § 1 lp. 65 zastępuje normę 

PN-57/M-86960 "Pierścienie uszczelniające wałków" , ustano
wioną jfl k o obowiązującą przez Polski Komitet Normaliza
cyjny dnia 11 kwietnia 1957 r. (Monitor Polski Nr 52, poz. 332) . 

23, Norma wymieniona w § 1 lp. 66 zastępuje normę 

PT'-T-61 /P-Ofi716 "Tkaniny wełniane. Stopnie jakości", ustano
. wi oną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia .30 grudnia 
. H'61 r. (Monitor Polski z 1962 r. Nr 15, poz. 65). 

24. Norma wymieniona w § 1 lp. 76 zastępuje normę 

PI'\1-57 /M-78102 "Wózki jezdniowe . Wótki unoszące widłowe. 
Główne wymiary i nośność", ustanowioną jako obowiązującą 
przez Pol ski Komite t Normalizacyjny dnia 8 czerwca 1957 r. 
(Monitor Polski Nr 64, poz. 397). 

25. Norma wymieniona y< § 1 lp. 78 zastępuje normę 

PT'-T-60/T-80300 "Urządzenia mikrofalowe. Falowody prosto
kątne. · Giówne wymiary", . ustanowioną jako obowiązującq 
przez Po!sl{j Komitet Normalizacyjny dnia 20 czerwca 1960 r. 
(Monitor Polski Nr 63, poz. 302). 

26. Norma wymieniona w § 1 lp. 82 zastępuje następu-
jące normy: . 
l) P N-5s.' /S-96024 ,,') Dro~li samochcd owe. Nawierzchnie smo

łobetonowe. W ymagania techniczne i warunki odbioru", 
ll s tanowioną jako obowiązującą pr zez Polsk i Komife t 
l' o rma lizacyjny dnia 1 lipca 1959 r. (Monitor Polski N r 75, 
poz. 401 l, . , 

2) PN~611S-96030" - Nawierzchnie z mas smołobetono

wych, przygotowywanych i układanych na zimno", usta· 
nowioną jako obowiązującą .przez Polski Komitel Norma
lizacyjny . dnia 15 pażdziernika lS61 r. (Monitor Polski 
Nr !:8, poz. 417). 

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

PN-1:i3/( ,-V2U33 "Wiertnictwo. Gwint y sloźko\\· e o zbieżriości 

1 : 50' i kącie rozwarcia 600 do ma . ośr€unico\\' ych rur oki a
dzino"''' yc h kielichowych", ustanowioną przez Polski Komitet 
Nt')fmalizi:icyjny dnia 5 sierpn ia l S63 r. (Mon itor P6lski Nr 88, 
poz. 419). . 

28. Norma w ymieniona w § . 1 lp. ~5 zastępuje normę 

PN-54/H -1 5715 "Swov,ce wtórnemel6li n ieżela L. nych. Złom 
pOŁlmorlyż.acyjny i odpady nietaliczmi", ustanowioną przez 
Pol ski homitet Normalizacyjny dnia 31 gn:dnia 1964 r. (Mo
nitor Polski z 1965 r. Nr 25, poz. 127). 
. 29. l\onna wymieni ona v,' § 1 lp. 96 zastępuje normę 

PN-64/ H-1Si16 "Sufo'''ce '' wtórne metali rrieże la :ll1ych . . Odpa
dy metalurgiczne"., uSlanowioną przez Polski Komitet Norma
'Ii zacyjn y onia 31 gnidnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. 
Nr 19, ·poz. 87) . 

30. Norma wymieniona w § 1 lp. 99 zastępuje normę 

PN-611B-I0085 "Stolarka budowlana. Wymagania i b,idanid 
t ech n{czne przy odbiorze", ustanowioną jako obowiązującą 

' p rzez Polski Komitet Normalizac y jny dnia 25 ' pażd ziernika 

196i ' r. (Monitor Polski N r 98, poz. 417). 
31. Norma wym ieniona w § l lp. 108 zastępuje normę 

PN-61 /A-04020 "Artykuły żywnościowe. Metody anali zy sen
sOl:ycznej. W ymagania ogó lne", ustanolNioną przez Polski Ko
mitet Normalizacyjny dnia 30 grudnia 1961 r. (Monitor Pol 
ski z 1962 r. N r 25, poz. 107). 

32. Norma wymieniona w § 1 lp. 111 zastępu j e normę 

PN-59/B-04350 ."Kami eń wapi e nny, Ana liza chemiczna", usta
nowion ą jako zalecaną ' przez Po lsk i Komi ~ et Nnrma!izacyjny 
dnia 1 lipca 1959 r. (Monitor Polsk i Nr g6, poz. :'520l. 

33. Norma wym;e niona ' w § 1 lp. 113 za stf, puje n ormę 

PN-58/B-04361 "Kamień gipsowy i gips pra żony . Analiw che
miczna", ustanowioną jak o ohowiązująca przez Polski Komi 
te t Normaliz.xyjny unia 30 czerwca 1958 r. Hv1on itor Polski 
Nr 67, poz. 3~5) . 

34. Normy w ymienione w § 1 lp. 57 i 115 za stę pują na
stępujące normy: 

1) PN-59/B -:ł 031 0 "Gi ~' s budowlany", 
2) PN-59/E-06714 "Kr" szywo m in era lne. Bf' d an ia L!=·chn iczn e" 

- ustanowione j ak o obowiązuj ące przez Polsk i Komitet 
N qrmalizacyjny: pierwsza dnia 31, a dr ll qa 30 grudnia 
1 °59 r. (Monitor Po lski z 1 ~SO r. Nr 32, poz. 161 l . 
35. Norma wym ien iona w § 1 lp. 116 zastępuje normę 

PN-54/B-12029 "Da chówki cer" miczne. BacłaJ1ia techniczne", 
zatwierdzoną jako obbwiązll j ącą rozporządzeniem Przewod
nicząceqo Państwowe j Komj.sji Pl anowania Cospoda rC7e go 
z dnia 27 lipca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm pań

stwowych, ustalonych' przez Polski KGmitel N ormalizacy jny, 
dotyczących budownictwa (Dz. U. N r 33, poz. 208). ' 

36. Norma wy mi eniona w § 1 l p. 117 zastępuje normę 

PN-61 /C-04000 "Prze twory naftowe. Pobieranie próbek", usla
. nowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet N ormaliza

cy jny dnia 9 paźd ziernika 1961 r. (Monitor Polski Nr 89, 
poz. 379). 

37. Norma wymieniona w § 1 lp. 118 zaslę puje nastę
puj ąc e normy: 

1) PN-53/C-04004 ,,') Przetwory naftowe . Gęstość (masa wła
ściwa) . Oznaczanie areometr em" , 

2) PN-53/C-04005" - - Oznacza nie piknometrem" 
- zatwierdzone jak o 'obOWiązujące . rozporządzeniem 
Przewodnicząceqo Państwowe j Komisji Planowania Go
spodarczego z dnia 20 maja 1954 r. w sprawie za t wie r
dzenia norm państwowych ustal onych przez Polski Ko-

-. 
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mitet .NormalizacYjny w zakresie chemii (Dz. ,U. Nr 27, 
_ poz. 1(7). 
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38. Norma wymieniona w § 1 lp. 11 9 zustępu j e normE: 
PN-56/C-04287 "Guma. Oznaczanie plastyczności metodą ści

skania do sta iego odkształcenia za pomocą aparatu, typ Con
tinental", zatw i erdzoną jako obow iqzującą r ozporząozeniem 

Prze'y\odniczące~o Państwov.ej Komis ji Plano wania Gospo
darczeg o z dnia 19 yrudnia 1 ~56 r. w sprawie zatwierdzenia 
norm pailstwowych (/)z. U. Nr 61. poz. 2:': 6). . 

39. Norma ' wymieniona w § 1 lp. 120 zastępuje normę 
PN-55/C-04523 "Oznaczan;e zawa rtoś ci wody metod ą desty
lacyjną" ; zatwierdzoną jako otowiązującą rozporządzeniem 
Przewodn iczącego Państwowej Komisji Planowania Gospo
darczego z dnia 12 czerwca H:56 r. w sprawie zC!twierdzenia 
norm państwowych (Dz. U. Nr 31, poz. 145). 

'40. Norma w ymien iona w § 1 lp. 126 zastępuje normE: 
PN-54/P-04011 . "Wytwory papiernicze. Badania techniczne. 
Oznaczanie otciązen ia zry.wające~o , wytrzymałości na zer
wanie , s c.mozerwaJnoŚci i wydłużenia (r ozcią g liw ości) " , za
twierdzoną jal; o obowiązującą rozporządzeni em Przewodni
cząceg o PaiJstwov-:ej Kom isji Planowania Gospodarczego 
z dnia 28 lute~o 1955 r . w spraw ie zatwierdzenia norm pań

stwowych ust<:! ion ych przez Polsk i Komit e t Normalizacyjny, 
dotyczących pr7.em'r's lu lekkiego (Dz. U. Nr 12, poz. 72). 

41. Norm a wymieni ona w § 1 l p. 133 zestępuje normę 

PN-55/Z-04038 "Szybka metoda oznaCZAnia za wartości p :u a l
k olw Iu metylowe(; o w powieLrzu", zatwierd zoną jako zale 
cJną rozporządzeniem Przewodniczącego Paf.ls twowej Komi
sji Planowania Gospodarczego z (In ia 14 pąździernika 1955 r. 
w sprawie za twierdzen ia norm pćn'l stwowych us talonych przez 
Polski Komitet Normal izacyjny (Dz. U. Nr 42, poz. 261) . 

42. t-~ orma wymieniona w § 1 lp. 61 zastępuje iW częśc i 
d ot yczącej kond ensatoró"" n-3 s t.ęp llj ~ce normy: 

1) PN-611E-92451 "JeC:norazowe stateczniki do lamp f1uore· 
scencyjnych", 

ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet 
Normalizć!cyjny dnia 14 października 1961 r. (Monitor 
Polski Ni 98, poz. 417 ). 

2) PN-64/E-r3453 "Trójfazowe stateczniki indukcyjne do lam~ 
fluorescencyjnych", 

3) PN-64/E-S3455 ,, ~ednofazowe s tateczniki indukcyjne dc 
wysokoprężnych lamp rtęciowych"· 

- ustanowione przez Polski Komite t Normalizacyjny 
dnia l lipca 1964 r. (Monitor Polski Nr 77, poz. 368) . 
43. Norma wymieniona w § 1 lp. 109 zastępuje w części 

c1otvc7acej pobierania próbek produktów owocowych, wa-
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rzywnych i wina normę PN-59/A-75050 "Produkty owocowe. 
warzywne, grzybowe i wina. Pobieranie próbek", ustano 
wioną jako obowiązującą przez· Polski Kom itet Normaliża
cyjny dnia 17 paździ ernika 1959 r. (Monitor Polski z. 1960 c, 
Nr 27, poz. 130) . 

§ 4. Tracą moc następujące Polskie Normy: 
') z dniem ogłoszenia obwieszczenia: 

a) PN-53/N-95005 ,,0) Mate riał zecfrski. Linie. Określenia 
i wymiary" 

- zatwierdzona jak o obowiązująca rozporz.,ądzeniem 

Przewodn iczącego Państwowe j Komis ji Planowania 
Gospodarczego z dnia 1'2 listopada 1954 r. w sprawie 
zatwie rdze nia norm państwowych ustalonych prze:z 
Polsk~ Komite t Normalizacyjny (Dz. U. Ńr 55; poz. 272) , 

b) PN/N-95035 n - Linia pisma" 
- zatwierdzona jak o zale.cana r ozporządzeniem Prze
wodniczącego Państ~owej Komis ji Pl.anowa nia Go
s podarczego z dnia 29 grudnia 1!l54 r. w sprawie za
tw ierd zenia norm państwowych usta lonych przez Pol
sk i Komite t Norma!izdcy jny (Dz. U. z 1955 r. Nr 1; 
poz. 3), 

2) z dniem 30 czerwca 1967 r. : 
a) . PN/Z-54521 "Narzędzia lekarskie. Szyn y druciane, tYr: 

Kremer" , ustanowiona jako , obowi ć; zując a przez Pol
SKi "Komite t Normalizacyjny dnia 16 czerwca 1958 r. 
(Monitor Polski Nr 67, poz. 395). 

b) PN-59/L-46000 ,, 0) Szybowce . Popychacze. Wymagania 
techniczne" , 

c) PN-59/L-46001 - Końcówki widelkowe z koł-

d)PN-59/L-46002 " 

ni erzami. W ymagania -tech
niczn e", 
KOllcówki oczkowe z kołnie 
rzami. Wymag ania technicz
ne", 

e) PN-59/L-46003 Końcówki oczk owe z gwin-
tem. Wymagania techniczne". 

f) PN-59/L-46004" - - Końcówk i wi,detkowe z gW1n
tem. Wymaqania t echniczne", 

g) PN-59/L-46005" - - Korki. Wymagania technicz-
ne", 

h) PN-59/L-46006" - - Podkładka zabezpieczająca. 
Wymagania techniczne" 

ustanowione jako obowiązuj ące przez Polski Komitet 
Normalizacyjny dnia 1 lipca 1959 r. (Monitor Polski 
Nr 75, poz. 401) . 

prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego: J. Wodzicki 

0) Pelny t ytu ł normy; jedna kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu, a dwie kreski 4 

przed ty tulem te j same j serii norm zas t ępują · dwie pierwsze części pełnego tytułu. 
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lejnego numeru . 
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Z<l prenumera ie nie wystawia s i ę. Na odcinku wpłaty należy pod ać dokładną nazwe instytucj i (bez skrótów), na zwę i numf'T rlor !'
C7illćjCeqo ur7·ędu prc71r.weąo (j il k 'vVilrsza wa l O, Poznań 3 itp.). ·powiat, uli cę, nr domu, nr skrytki pocztowej oraz il ość zamawia 
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Al. r Armii Woiska Polskieqo 2/ 4. 

Pojedyncze eg ze mpl arze Monitora Polskieqo nabywać można w punktach sprzedaży w Warszawię: AJ.. I Armii Wo iska Pol~kie
ClO 2/ 4, "Dom Ksi ·"'l ki " - Księgarnia Prawno-Ekonomiczna - ul. Nowy Świat l , kiosk "Domu Książki" w qma ch u sadów - a l. Gen. 
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