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\ OBWIESZCZENIE POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO 

7. dnia 30 października 1968 r. 

w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm. 

Na podstawie art. 9 ust. 4 usta wy z dnia 27 listOtpada 
1961 r. -o normalizacji (Dz. U. Nr 53, poz, 298) Polski Komi
tet Normalizacyjny podaje d-o wiadomości, co następuje: 

§ 1. Ustanowione zostały następujące POls,kie Nor-
my (PN): , 

D a t a 
Numer 

Lp. normy Tytuł normy i zakres obowiązywania 
ustanowienia normy 

od której norma 
obowiązuje 

--
1 2 

1 68/M-73200 

2 68/~-85014 
3 68/M-86411 

.' 3 
,. 

w zakresie projektowania i konstrukcji: 

Napędy i sterowania hydrauliczne. Cylindry. Wielko
ści char.akterystycznc 

Połączenia wielqk arbowe. Wymiary 
Łożyska toczne. Nośność spoczynkowa. ~etody obliczeń 

w zakresie konstrukcji i produkcji: 

4 

20 września 1968 r. 

20 września 1968 r. 
27 września 1968 r. 

4 68/~-74042') Armatura przemysłowa. Zas uwy klinowe okrągłe kołnie
rzowe stali wne z klinem elast ycznym i nasadą kozło
wą na ciśni e nie nominalne 40 kG/c m2 

6 września 1968 r . 

6 września 1968 r. 5 68/M-74162 -:- Zawory zwrotne proste kołnierzowe na ciśnienie 
, / nomina lne 25 i 40 kG/cm2 

6 68/M-74163 - Zawory zwrotne kątowe kołn i erzowe na ciśnie.nie 6 września 1968 r. 

7 68/C-840042 
8 68/F-78101 
9 68/H-92123 

tO ó8/H-92900 
11 68/H-92901 
12 68/H-94801 

13 68/N-73263 

14 68/C-96038 

15 68/C-96040 
16 ó8/E-II001 

17 68/E-90300 

18 6H/E-90301 

19 68/E-90302 

20 ("1E-90'O' 

nominalne 25 i 40 kG/cm2 

w zakresie produkcji: 

Siarczan sodowy bezwodn y techniczny 
Okucia meblowe. Uchwyty. Wymagania i badania 
Stal węglowa wakowana. Blachy kotłowe 

') Cynk. Blachy 
- Taśmy 

Odkuwki matrycowane z metali nieżelaznych. Naddat
ki na obróbkę; d-opuszczalne odchyłki wymiarów i wy
tyczne projektowania 

Napędy i sterowania hydrauliczne. Filtry hydrauliczne. 
Ogólne wymagania i badania 

w zakresie produkcji i obrotu: 

') Przetwory naftowe. Nafta traktorowa (paliwo traktow-
we) 
- Nafta do prymu~ów 

~ateriały elektfoOizolacy jne. ~ikafolia szelakowa kla-
sy . B 

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacY1ne o izolacji 
polwinitowej. Wymagania i badania 

t9 września 1968 r. 
27 września 1968 r. 
30 września 1968 r. 
30 września 1968 r. 
30 września 19068 r. 
30 wrześ nia 1968 r. 

20 września 1008 r. 

t3 września 1968 r. 

13 września 1968 r. 
30 września 1968 r. 

30 września 1968 r. 

Kable elektr'oenergetyczne- o izolacji i powłoce polwi- 30 września .1968 r. 
nitowej na napięcie znamionowe l kV 

Kable elektroenerg-etyczne o izolacji polwinitowej i po- 30 września 1968 r. 
wfo c.e ołowianej na napięcie znamionowe l kV 

Kable elektroenergetyczne o izolacji i powłoce polwi- 30 września 1968 r. 
nitowej na napięcie znamionowe 6 -kV 

5 

1 lipca 1969 r. 

' I .lipca 1970 r. 
1 lipca 1969 r. 

. 

1 stycznia 1970 r. 

1 li pca 1969 r. 

l lipca 1969 r. 

l lipca 1969 r. 
l lipca 1969 -r. 
l lipca 1969 r. 
l lipca 1969 r. 
1 lipca 1969 r. 
l lipca 1969 r. 

1 lipca 1969 r. 

1 lipca 1969 r. 
w zakresie produkcji, 
l stycznia 1970 r. 
w zakresie -obrotu 
1 lipca 1969 r. 
w zakre'sie produkcji, 
l stycznia 1970 r. 
w zakresie -obrotu ~ 
1 lipca 1969 r. -
w zakresie produkcji, 
1 stycznia 1 ~70 r. 
w zakresie -' obrotu 
1 lipca 1969 r. 
W zakresie produkcji , 
r stycznia 1970 r. 
w zakresie obrotu 
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D a t a 

Lp. 

1 

21 

22 

23 
24 

Numer 
normy 

2 

68/E-90304 

68/E-90305 

68/0-91434 
68/T -90202 

25 68/B-03010 
26 68/D-54051 

27 68/E-06312 

28 681 A -82040 

/' 

Tytuł normy i zakres obowiązywania 

3 

-Kable sygnalizacyjne o izolctcji i powłoce polwinitowej 
na napięcie znamionowe 1 kV 

Kable sygnalizacyjne o izolacji polwinit-owej i powłoce 
ołowianej na napięcie znami,onowe 1 kV 

Rękawice skórzane dla pracoWników transportu 
Przewody telekomunikacyjne montaz-owe o izolacji po

lietylenowej i odzieży, lakierowane 

w zakresie projektowania: 

Scianyop-orowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 
Narzędzia do obróbki , drewna. Grubości brzeszcz,otów 

pił _ . 
Klosze szklane do elektrycznych -opraw oświetleniowych. 

Wymiary , części kloszy łączących się z· oprawą 

w zakresie nazw i określeń: 

Artykuły garmaże~yjne. Nazwy i określenia 

w zakresie metod badań: 

-----------------
ustanowienia normy 

4 

30 września 1968 r. 

30 września 1968 r. 

11 września 1968 r. 
1 października 196R r. 

30 września 1968 r. 
27 września 1968 r. 

11 września 19,68 r. 

J 30 września 1968 r. 

. 29 68/C-04107 Przetwory naftowe. Kompleksometryczne oznaczanie 13 września 1968 r. 
cynku. w dod~tkach uszlachetniających typu alkilo-
tiofosforan6w oraz wolejach z tymi dodatkami 

30 68/C-04511 .) Analiza chemiczna. Oznaczanie małych zawartości ar- 9 września 1968 r. 

31 68/C-04515 

32 68/C-04518 

33 68/C-04519 

34 68/C-04521 
35 68/C-04538 
36 68/0-79115 

37 68fT -04545 

38 ,68/H-04156 

3~ 168/H-04760 
40 68/H-04865 

senu 
- Oznaczani,e małych zawartości metali ciężkich 

strąconych siarkowodorem 
- 9znaczanie małych zawartości chlorków w bez

barwnych roztworach metodą turbidymetryczną 
. ' - Oznaczanie małych _zawartości siarczanów w bez

barwnych roztworach metodą turbidymetryczną 
- Oznaczanie małych zawartości żelaza 
- Oznaczanie małych zawartości miedzi 

Opakowania. Materiały przeciwwstrząsowe. Badania me
todą statyczną i quasi statyczną 

Przemysłowe zakłócenia radioelektryczne. Podzespoły 
i filtry przeciwzakłóceniowe ; Met.ody pomiaru i wy
znaczania charakterystyk wielkiej częstotliwości 

w · zakresie bada1i rozjemczych:-

Analiza chemiczna surowców i wyrobów mag'Ilezyto
wych i d·olomitowych 

Analiza chemiczna aluminium 
Analiza chemiczna ołowiu 

9 września 1968 r. 

9 września 1968 r. 

9 września i968 r . 

9 września 1968 r. 
9 września 1968 r. 

27 września 1968 r. 

30 września 1968 r. 

30 września 1968 r. 

30 września 1968 r. 
30 września 196-8 r. 

od której norma 
obowiązuje 

1----· 
5 

l lipca 1969 r. 
w zakresie produkcji" 
1 stycznia 1970 r. 
w zakresie obwtu 
1 lipca 1969 r. 
w zakresie produkcji, 
1 stycznia 1970 r. 
w zakresie obrotu 
·1 lipca 1969 r. 
1 lipca 1969 r. 

1 lipca 1969 r. 
1 lipca 1969 r. 

1 lipca 1969 r. 

1 lipca 1969 r. 

1 lipca 1969 r. 

1 lipca 1969 r. 

l lipca 1969 r. 

l lipca 1969 r. 

l lipca 1969 r. 

l lipca 1969 r. 
l lipca 1969 r. 
l lipca 1969 r. 

1 lipca 1969-r. 

1 lipca 1969 r. 

1 lipca 1969 r. 
1 lipca 1969 r. 
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§ 2. 1. Wprowad'zon e zostały zmiany w następujących Polskich Normach (PN) 
nia 1969 r.: 

obowiązujące od dnia (stycz-

, 
Numer 
normy Lp. I 

-1-1--2--

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

65/A-79530 

68/A-8623{) 

54/B-13100 

58/B-13101 

67/C-04081 

611C-13003 

58/C-26002 

58/C-81021 

64/C-88008 

60/C-97020 

Tytuł normy 

3 

Wódki gatunkowe. Wymagania wspólne 

Mleko i przet wory mleczarskie. Sery pod~ 
puszczkowe dojrzewające 

Maty z przędzy szklanej 

Maty z waty szklanej na tekturze falistej 

Przetwory naftowe. Oznaczanie zawartości 

żywic wolejach metodą chromat09ra
ficzną 

Szklany sprzęt laboratoryjny. Wspólne wyJ
magania i badania 

Garbniki syntetyczne. Rotanina M 

Błękit żelazowy 

Chlorowo-dmek aniliny techniczny 

Pr·odukty orga,niczne. Fenol 

11 55/C-97024 ') Pr·odukty węglopochodne. Trójkrez,ol 

12 62/C-97033 - o-Krez-ol 

13 64/E-06504 ') Liczniki energii ' elektrycznej. Lic,zniki induk-
- cyjne l-faz,owe. Wymagania i badania tech-

14 65/E-06506 

15 601H-87026 

16 65/M-53950 

17 66/M-5SUS4 

18 67/M-84201 

19 66/0-79701 

20 66/P-06716 

21 f>lIR-74016 

niczne 
- Liczniki indukcyjne trójfazowe energii 

czynnej i energii biernej. Ogólne wy
magania i techniczne badania 

,Odlewnicze stopy miedzi. Klasyfikacja 

Pomiar natężenia przepływu płynów za pomo
cą zwężek 

Maszyny do obróbkI plastycznej metali. Pra
sy śrubowe. Sprawdzanie dokładności 

Koła , łańcuchowe łańcuchów pociągowych 

rozbieralnych. Podstawowe parametry 
Opakowania_ jednostkowe szklane. Słoje do ar

tykułów spożywczych. Wymagania ' i ba
dania 

Tkaniny w_ełniane. Stopnie jakości 

Ziarn·o zbóż . Ozna<:zanie - szkodników zanie
czyszczeń i 'zaśniecenia 

Data ustanowienia normy lub data 
rozporzij r17enia Przewodniczącego 
Plil'tstwowej Komisji Pl~nowania 

Gospodarczeqo w sprawie zalwier
dzenia normy 

D a t a 
ustanowienia zmian 

4 - I 5 

30 czerwca 1965 r. (Monitor Pol
ski Nr 52, poz. 274) 

29 czerwca 1%8 r. (Monitor Pol
ski Nr 34, poz. 242) 

27 'kwietnia 1955 r. (Dz. U. 
Nr 19, poz. 116) 

27 grudnia 1958 r. (Monitor Pol
ski z 1959 r. Nr 18, poz. 81) 
12 września 1967 r. (Mo-nitor 

Polski z l S68' r. Nr 6, poz. 37) 

16 grudnia 1961 r. (Monitor Pol
ski z 1962 r. Nr 15, poz. 65) 

31 marca 1958 r. (Monitor Pol
ski Nr 39, poz. 228) 

30 sierpnia 1958 r. (Monilor Pol
ski Nr 72, poz. 423) 

14 kwietnia 1964 r. (Monitor 
Polski Nr 41, poz. 198) 

7 grudnia IS-6 0 r. (Mo,nitor Pol
ski z 1951 r. Nr 18, poz. SOl 

12 czerwca 1956 r. (Dz. U. 
Nr 31, poi. 145) 

10 lutego 1 $62 r. (Monitor P'ol
ski Nr 32, poz.' 153) 

31 grudnia 1 g-Q4 r. (Monitor Pol
ski z 1965 r. Nr 25, poz. 127) 

25 wr.ześni a 1%8 r. 

28 września 1968 r. 

9 września 19f>8 r. 

9 września 1968'!. 

_ 24 września 1968 r. 

20 września 19f58 r. 

9 września 1968 r. 

19 września 1968 r. 

9 września 1968 r. 

20 września l Sfi8 r. 

20 września 19f>8 r. 

20 września 19€8 r. 

1 ,października 1968 r. 

3 grudnia 19-65? (Mon.itor Pol- lpażdziernika IS'68 r. 
ski.,. 1966 r. Nr 5, poz. 49) 

2() grudnia 19W r. (Monitor Pol- 3 paźdżiernika 1968 r. 
ski oz 1961 r. Nr 18, poz. 90) 
18 września 19M r. (Monitor 29 sierpnia 1968 r. 

Polski Nr 60, poz. 315) 
11 marca 19-66 r. (Monitor Pol- 20 września 196ł! r. 

ski Nr 26, poz. 137) 
3<l czerwca 1967 r. (Monitor 9 pażdziernika 19'68 r. 

Polski Nr 50, poz. 252) 
31 grudnia 1966 r. (Mo-nitor 20 września 1968 r. 

Polski z lS6? r. Nr 16; poz. 84) 

31 grudnia 19·66 r. (MOtIlitor 26 września lS68 r. 
Polski z. 1967 r. Nr Hi, poz. 84) 
9 grudnia 1961 r. (Monitor Pol- 19 września 19-68 r. 

ski z 1962 r. Nr 15, poz. 65) 

2. Normy wymienione w § l --lp. 5 6 zastępują nastę-2. Data obowiązywania normy PN-68/P-04943 "Kontro
la jakości wyrobów włókienniczych. Wyznaczanie odporna-
ści wybarw i eń na światło sztuczne (lampa ksenonowa)", 
!Ustanowionej przez Polski Komitet Normal izacy jn y dnia 
10 lipca 19-68 r. (Monitor Polski Nr 40, poz. 286), została 
zmieniona na datę 1 lipca 1969 r. 

pujące normy: 

§ 3. 1. Norma wymieni·ona w § 1 lp. 1 zastępuje nor
rnęPN-65/M-73200 "Napędy i sl,erowania hydrauliczne. Cy
lindry. Srednice n-ominalne", ustanowioną prżez Polski Ko
mitet Normallzilcyjńy dnia 30 czerwca 1965 r. (Monitor Pol
ski Nr 60, poz. 315). 

pierwsza: 

1) PN/M-74162 ,,') Armatura --,przemysłowa. Zawory zwrot
ne prost'e kołnierzowe na ciśni en ie no
minalne 4{) kG/cm2• Główne wymiary", 

. " 

2) PN/ł-":::-74156" ---' Za wory zwrotne pro3te k·ołnierz9we 
na ciśnienie nominalne 2S kG/cm2• 

Gló wl:e wymi a ry", 
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a druga: 
1) PN/M-71t57 " Zawory zwrotne kątowe kolnierzowe 

na ciśnienie nominalne 25 kG/cm2• 

Główne wymiary", 
2) PN/M-74163" - Zawory zwrotne kątowe kołnierzowe 

na ciśnienie nominalne 40 kG/cm2• 

Główny wymiary" 
. - ustanowione przez Polski Komitet Nor.malizacyjny ja

ko obowiązujące dnia 1 grudnia 1959 r. (Monitor P.olski 
- z 1969 r. Nr 20, poz. 102). 

3. Norma wymieniona w § 1 lp. 7 · z~stępuje normę 

PN-57/C-84042 "Siarczan s·odowy bezwodny techniczny", 
ustanowioną jako <>bowiązującą przez Polski Komitet Nor
malizacyjny dnia 4 lipca 19'57 r. (Monitor Polski Nr 74, 
poz. 454). 

4 . . Norma wymieniona w § 1 lp. 9 zastępuje :normę 
PN-60/H-92123 "Stal węglowa walcowana. Blachy kotłowe", 
ustanowioną jako <lbowiązującą przez Polski K·omitet Nor
malizacyjny 'dnia 14 wrześni a 1960 r. (Monitor P.olski Nr 88, 
poz. 399). 

5. Norma wymieniona w §1 . lp. 10 zastępuje normę 
PN-57/H-92900 ,;Cynk. Blachy", ustanowioną jako obowią-' 
zującą ,przez Polski Komitet Normali zacyjny dnia 15 marca 
1957 r. (Monitor Polski Nr 52, poz. 332). 

6. Norma wymieniona w § IIp. 11 zastępuje normę 

PN-66/H-92SO'l "Cynk. Taśmy", ustanowioną · przez Polski 
Komitet Normalizacyjny dnia 31 marca 1966 r. (Mónitor Pol
ski Nr 26, poz. 137). 

, 

7. Normy wymienione w § 1 I.p. 14, 15 i 31 zastępują 
następujące normy: 
1) PN-53/C-96038 ,,') Przetwory naftowe. Nafta traktorowa 

(paliwo traktorowe)", 
2) PN-53/C-96040" - Nafta do prymusów", 
3) PN/C-04515 "Chemic1Jne badania i próby. Oznaczanie 

, małych zawartości metali ciężkich, strąca
nych siarkowodorem, w pwduktach che
micznych" 

zatwierdz·one: pierwsza jak<l zalecana, a druga i trze
cia jako obowiązujące r·ozpor-ządzeniem Przewodniczące

go Państwowej Komisji P·lanowani<l Gospodarczego z dnia 
20 maja 1954 r: w sprawie zatwierdzenia norm państwo
wych ustalonych przez ' P·olski Komitet Normalizacyjny 
w zakresie chemii (Dz. U. Nr 27, poz. 107). 
8. Norma wymieniona w § 1 l,p. 16 zastępuje normę 

PN-61 /E-ll 001 "Materiały elektroizolacyjne. Mika.folia sze
lakowa klasy B", ustanowioną jako obowiązującą przez Pol
ski Komitet Normalizacyjny dnia 6 marca Hit> 1 r. (Mo:nitor 
Polski Nr 30, poz. 146). ' 

9. Norma wymieniona w § 1 lp. 30 zastępuje normę 
PN/C-04511 "Chemiczne Gadania.i próby. Oznaczanie małych 
zawartości arsenu", ustanowioną jako obowiązującą przez 
Poiski Komitet Normalizacyjny dnia 24 czerwca 1957 r. (Mo
nit·or Polski KI 64, poz. 397). 

10. Normy wymienione w § 1 lp. 32, 33 i34 zastępują . 
następ·ujące 'normy: . 

1) PN~54/C-04518 ,,') Chemiczne badania i próby. Ozna
czanie małych za w a r'('oś ci chlorków 
w produktach chemicznych met,odą 

2) PN-54/C-04519 " 

3) PN-5:4/C-04521 " 

turbidymetryczną", . 
Oznaczanie małych zawartości siar
czanó"{ ił produktach chemicznych 
metodą tu~b~dymetryczną", 

Óznaczanie mt;łychzawartości że
laza w produktach chemicznych 
metodą kolorymetryczną" 

- zatwierdzcme jako obowiązujące rozporządzeniem 

Przewodnicząceg·o Państwowej Komisji Planowania Go
spodarczego z dnia 25 marca 1955 r. w sprawie zatwier
dzenia norm .państwowych ustalon ych przez Polski Ko
mitet Normalizacyjny, dotyczących chemii i górnictwa · 
(Dz. U. Nr 17, rpoz. 90). 

• 
'11. . Norma wymieniona w § 1 lp. 37 zastępuje normę 

PN-63JT-04545 "Przemysłowe zakłócenia radio-elektryczne . 
Metody pomiarów i wyznaczania charakterystyk wielkiej 
częstotliwości podzespołów i filtrów przeci wzakłócenio
wych", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny 
dnia 23 marca 1963 r. (M-onitor Polski Nr 41, poz. 205). 

12. Norma wymieniona w § 1. lp. 38 zastępuje normę 
PN-53/H-04156 "Analiza chemiczna magnezytów i wyrobów 
magnezytowych", zatwierdzoną jako zaleca.ną rozporządze

niem Przewodnicząceg·o Państwowej Komisji Planowania Go
spodarczego z dnia 19 <;zerwca 1954 r. w sprawie zatwier
dzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet 
Normi:llizacyjny, dotyczących m-a-teriałów ogniotrwałych 
(Dz. U. Nr 30, poz. 119). 

13. Norma wymieniona w § 1 lp. 39 zastępuje normę 

PN-60/H-04760 "Analiza chemiczna aluminium", ustanowio
ną jako obowiązującą przez PolSki Komitet Normalizacyjny 
dnia 20 grudnia 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 18, 
poz. 90). 

14. Norma wymieniona w § 1 lp. 40 zastępuje normę 
PN-G4/H-04865 "Analiza chemiczna ołowiu", ustanowioną 

przez Polski Komitet Normalizacyjn y dnia 31 grudnia 1964 r. 
(Monitor Polski z 1965 .r. Nr 19. pOL. 87). 

§ 4. Tracą moc następujące P.olskie Normy: 
1) z dniem ogłoszenia obwieszczeIJia: 

a) PN-61/A-74044 "Przetwory zbożowe. Ocena własno
ści wypiekowych mąki żytniej", ustanowiona jako 
obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny 
dnia 8 kwietnia . 1961 r. (M·onitor Polski Nr 41, 
poz. 193), 

b) PN/B-06825 "Budownictwo mieszkaniowe. Drzwi 
drewniane. Szczegóły konstrukcyjne łączenia ele
mentów", zatwierdzona jako zalecana rozporządze

niem Przewodniczącego Państwowej Komisji Plano
wania Gospo-darczego z dnia 3 sierpnia 1954 r. w 
sprawie zatwierdzenia n·orm państwowych ustalonych 
p.rzez Polski Komitet Normalizacyjny. dotyczących 

budownictwa (Dz. U. Nr 40, poz. 179), 
c) PN/C-S6040 "Przetwory naftowe. Benzyna apteczna. 

Warunki techniczne", zatwierdzona jako obowiązują
ca rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej 
Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 26 lute-go 
1951 r. w sprawie uznania norm ustalonych przez 
Polski Komitet Normalizacyjny za obowiązujące 
(Dz. U. Nr 13, poz. 105), 

d) PN-57/K-80160 ,,') Nawierzchnia kolejowa. Klucze na
sadowe jednostronne czwo'rokątne", 

e) PN-57/K-80161 " - Klucze nasadowe jednostronne 
sześciokątne" , 

- ustanowione jako obowiązujące przez Polski Ko
mitet Normalizacyjny dnia 3 lipca 1957 r. (Monitor 
Polski Nr 74, IpOZ. 454), . 

f) PN-54~M-65500 ,,') Narzędzia rzemieślnicze. Nożyce 
krawieckie damskie", 

g) PN-54/M-:65501" - Nożyce krawieckie męskie" 
- zatwierdzone jako zalecane r·ozporządzeniem Prze
wodniczącego Państwowej Komisji Planowania Go
spo-darczego z dnia 27 lipca 1955 r. w sprawie za
twierdzenid' norm państwowych ustalonych przez Pol
ski Komitet Normalizacyjny (Dz. U. _~'Jr 33, poz. 202), 

- ...... 

-
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h) PN·53!M·77210 "Menażki turystyczne aluminiowe", 
i) PN-53/M-77426 "Sprzęt gospodarstwa domowego. Mi-

ski stożkowe ~maliowane" 
- zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem 

Przewodniczącego Państwowej Komisji Pla~owania 
Gospodarczeg,o z dnia 14 pażdziernika 1955 r. w spra
wie zatwierdzenia norm państ wowyth ustalon ych 
przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących 

sprzętu gospodarstwa domowego i turystycznego 
(Dz. U. Nr 42, pciz. 260 i Biuletyn PKN z 19-58 r. 
Nr 5, poz. 33). 

j) PN!M-77417 "Le'jki ,emali,owane", 

k) PN/M-77423 "Taler7e do ryżu emilliowane", 
l) PN!M-77427 "Miski chł,opskie" 

- ustanowione jako zalecane przez - Polski Komitet 
Normalizacyjny dnia 25 kwietnia 1958 r. (Monitor 
Polski Nr 47, poz. 277). 

m) PN-59/M-77!=:85 "Maszynki d-o mielenia mięsa prze
nośne", 

n) PN-59/M-77986 "Maszynki d-o mielenia mięsa stałe", 

o) PN-59/M-77987 ,,') Maszynki do mielenia mięsa. Sit
ka", 

p) PN-59/M-77988" - Nożyki" 
- ustanowi-one jako obowiązujące przez Polski Ko
mitet Normalizacyjny dnia 24 grudnia 1959 r. (Mo
nitor Polskiz 1960 L Nr 40, poz. 201), 

r) PN-5,6/Z-04m,0 "Substancje szkodliwe dla zdr-owia 
ludzkiego. Najwyższe dopuszczalne stężenia w mg/l 
w powietrzu ,otaczającym stanowiska robocze", za
twi-erdzona jako obowiązująca - to-z.porządzeniem Prze
wodnicząceg-o Państwowej Komisji Planowania Go
sp,odarczego z dnia 24 listopada 1956 r. w sprawie 
zatwierdzenia norm państwow)"Ch(Dz. U. Nr 57, 
poz. 263); 

2) z dniem 1 stycznia 1969 L: 

a) PN-62/E-29200 "Materiały elektwizcilacyjne. Plastyfi
kowany polichlorek winylu do przewodów", ustano
wiona przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 
30 czerwca 1962 L (Monitor Polski ,Nr 68, poz. 320), 

h) PN"61/G-57727 "Wiercenia ,obrotowe. Małośrednic'owe 

kliny odchylające z rur;', ustanowi'ona przez Polski ' 
Komitet Normalizacyjny dnia 15 pażdziernika 1961 r. 
(Monitor P.olski z 1962 r. Nr 15, poz. 65), 

c) PN-53/N~94310 ,,') Pomoce biurowe. Atrament biuro
wy żelazo-garbnikowy", 

d) PN-53/N-94311" - Atrament szkolny", 

e) PN-53/N-S4312" - Atramenty biurowe barwne" . :,:,:, 
- zat wierdz-one jako obowiązujące rozporządzeniem :. 
Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania ' 
Gospodarczego z dnia 10 maja , 1956 r. w sprawie za
twierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 15, poz. 85), 

f) PN-54/N-94318" - Atramenty do pisania. Klasyfi
kacja", zatwierdzona jako zalecana rozporządzeniem 
Przewodnicząceg-o Państwowej Komisji Planowania 
Gos,podarczego z dnia 27 czerwCa 1955 r. w sprawie 
zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez 
Polski Komitet Normalizacyjny (Dz. U. Nr 28, 
poz. 1(4), ' 

g) PN-61/P-97201 "Wytwory papiernicze. Bibułka kon
densatorowa", ustanowi'ona jako obowiązująca przez , 
P,olski Komitet Normalizacyjny dmia 18 marca 1961 r. 
(Monitor Polski Nr 41, poz. 193), 

h) PN-62/R-63018 ,,') Maszyny rolnicze. Sprężyny z' two
rzyw drz,ewnych", 

i) PN-62/R-63019" - Nakładki do sprężyn z tworzyw 
drzewnych" 

- I. ustanowion~ przez P,olski K?mitet Normalizacyjny 
d~la 15 grudma 1962 L (Momtor Polski z 1963 r. 
Nr 21, poz. -115), 

I ~ 

j) PlN-59/T -82112 "Urządzenia telete,chniczne. Łączówki 

lutownicze stacyjne", ustanowiona jako obowiązująca 
prF,ez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 14 kwietnia 
1959 L (Monitor Polski Nr 50, poz. 230); 

3) z dnl·lem l lipca 1969 L: PN-63/R-63010 "Maszyny rol
nicze Młocarnie. Ząb gładki", ustanowiona przez P.olski 
Komitet Normalizacyjny dnia 6 kwietnia 1963 r. (Moni-
tor P'olski Nr 41, poz. 205); -

4) z dn~em l stycznia 1970 r.: 
a) PlI'1-60/R-58001 ,,') Maszyny rolnicze. Gęsiostópki. 4e-

I społy", _ 

b) PN-60/R-58002" - Gęsiostópki", 
c) PIN-60/R-58003" - Gęsi,ostópki. Trzonki" , 

Justanowione jako obowiązujące przez P,olski Ko
mltet Normalizacyjny dnia 7 kwiętnia 1960 r. (Mo
ni~,or Polski Nr 49, ,poz. 235), 

d) P~-60/R-58004" - Noże kątowe. Zespoły", 
e) PN-60/R-58005" - Noie kątowe", -
f) PlN-60/R-58006" - Noże kątowe. Trzonki" 

"I ustanowione jako obowiązujące przez Polski Ko
mttet Normalizacyjny dnia 13 czerwCa 1960 r. (Mo
n~tor Polski Nr 63, poz. 302). 

Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego: J. Wodzicki .. ' 

OJ ' Pełny tytuł normy; kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuae pierwszą c~ęść pełnego tytułu. 
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OBWIESZCZENIE PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO 

z dnia 13 list'Qlpada 1968 r. 

w 'p,"wle ku"ów dewl, I Plenlęd+ ... ,onl"ny"'. 

Na podstawie art. 12 pkt ' 5 ustawy dewizowej z dnia POW)r szy kurs - obowiązuJe ,od dni,a 13 listopada 1968 r. 
28 ma'f,ca 1952 r. (Dz. U. Nr 21, poz. 133) ogia,sza się kurs wa- Jednocześn i e traci moc kurs korony Islandii, zamiesz.czony 
luty Islandii: w 'tabeli Ikursów nr 11168, stanowiącej załącznik do obwiesz-

Kupno zł I Sprzedaż zł I Sredni zł czenia P ~ ez e sa Narodowego Banku Polskiego z dnia l listo

Kurs podstawowy 
Islandia 100 koron 4.54 4,56 

Kurs specjalny 

• 100 koron 27,20 27,34 

dewizy 
4,55 

dewizy 
, 27,27 

pad.a 1968 r. w sprawie kursów dewiz i pie.niędzy za.[1ranicz-
nych (Mt nitor Polski Nr 45, poz. 321). • . 

Prezes Narodoweg-o Banku Polskiego: L. Siemiqlkowski 
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