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żowymi, a za uprzednią zgodą Centralnego Zarządu Wód 
Śródlądowych - również przed Sądem Najwyższym 
i Główną Komisją Arbitrażową. 

2. Współpracę zarządów z okręgowymi zarząd~mi la
sów państwowych w zakresie zabudowy i utrzymania poto
ków górskich regulują odrębne przepisy. 

§ 4. 1. DzIałalnością zarządu kieruje dyrektor powoły
wany i odwoływany przez Prezesa Centralnego Urzędu Go
spodarki Wodnej na wniosek dyrektora Centralnego Zarządu 
W ód Śródlądowych. 

2. Dyrektor, kieruje działalnością zarządu przy pomocy 
zastępców, powoływanych i ' odwoływanych przez dyrektora 
'Centralnego Zarządu Wód Śródlądowych na wniosek 'dyrek
tora zarządu. 

3. Dyrektor Centralnego Zarządu W ód . Śródlądowych pQ
wołuje i odwołuje ' głównego księgowego na wniosek dyrek-
tora zarządu. , - ' ,'" 

§ 5. Dyrektor Centralnego Zarządu W ód Śródlądowych 
ustala szczegółową organizację zarządu na- podstawie ramo-

• 
wego schematu organizacyjnego zatwierdzonego przez Pre-
zesa Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej. .. 

§ 6. 1. Zakres działania poszczególnych komórek or.ga
nizacyjnych zarządu oraz -zakres praw i obowiązków dyrek
tora, jego zastępców, kierowników komórek organizacyjnych 
i pozostałych pracowników zarządu ustala' dyrektor ' Central
nego Zarządu Wód Śródlądowych w ramowym regulaminie .. 

2. Dyrektor Centralnego Zarządu Wód Śródlądowych za 
zgodą Prezesa Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej po
wołuje, poza siedzibą zarządu, oddziały zarządu do ' wypeł
niania określonych zadań techniczno-gospodarczych. 

§ 7. Traci moc zarządzenie, Prezesa Centralnego Urzędu 
Gospodarki Wodnej z dnia 13 grudnia 1963 r. w sprawie ilo
ści, siedzib, właściwości terytorialnej i szczegółowego zakre
su działania okręgowych zarządów wodnych (Monitor Pol
ski Nr 9~, poz. 443). 

§ 8. . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 
1968 r. 

marca 

Prez,es Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej: J. -GrochuIski 
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ZARZĄDZENIE PREZESA URZĘDU PATENTOWEGO POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ 

z dnia 22 stycznia 1968 r. 

w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek albo rejestracji W'loru użytkowego, wzoru zdobniczego ' 
lub znaku towarowego w razie wystawienIa wynalazku lub wzoru nil II Ogólnokrajowej Wystawie Osiągnięć Polskiej 
Myśli Badawczej w 'Warszawie w roku 1968 albo zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na 

. tej wystawie w roku 1968. 

Na podstawie art. 27 i 82 ustawy z dnia 31 maja 1962 r. 
- Prawo wynalazcze ' (Dz. U. Nr 33, poz. 156), art. 18 ustawy 
z dnia 28 marca 1963 r. o znakach towarowych (Dz. U, Nr 14, 
poz. 73), § 1,1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 stycz
nia 1963 r. w sprawie ochrony wzorów zdobniczych- (Dz. U. 
Nr 8, poz. 45) oraz § 2 rozporządzeni a Prezesa Rady MinI
strów z dnia 22 maja 1963 r. w sprawie pierwszeństwa do 
uzyskania patentu na wynalazek albo rejestracji wzoru użyt- 

kowego, wzoru zdobniczego lub znaku towarowego w przy
padkach wystawienia wynalazku i wzoru na wystawie pu
blicznej w Polsce lub za granicą albo zamieszczenia znaku 
towarowego na towarze , wystawionym na takiej wystawie 
(Dz: U. Nr 23, poz. 133), zwanego dalej "rozporządzeniem", 
zarządza, się, co następuje: 

§ 1. Wystawienie wynalazku, wzoru użytkowego lub 
wzoru zdobniczego albo zamieszczenie znaku towarowego 
na towarze wystawionym na . II Ogólnokrajowej Wysta
wie Osiągnięć Polskiej Myśli Badawczej, odbywającej się 

w cZ,asie od dnia 18 marca 1968 r. do dnia 7 kwietnia 1968 r. 
w Warszawie w Polsce, daje prawo do uzyskania w UrZędzie 
Patento wym Polsk iej Rzeczypospolitej Ludowej patentu na 
wynalazek, rejestracji wzoru użytkowego lub zdobniczego 
z pierwszeństwem według daty ich wystawienia na wspom
nianej wystawie w wymienionym wyżej okresie czasu albo 
ao uzyskania rejestracj i znaku towarowego z pierwszeń
stwem wed ług daty wystawienia na,. tejże wystawie i w tym
że okresie czasu 'towarów, na których został umieszczony 
znak towarowy. 

§ 2. Przyznanie pierwszeństwa w wypadkach, o których 
mowa ' w § 1, następuje z zachowaniem warunl(ów określo
nych w rozporządzeniu. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Prezes Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej: l. CzerwińskI ' 
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OBWIESZCZENIE POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO 

z dnia 31 stycznia 1968 r. 

w 'sprawie ogłoszenia ustanowiónych Polskich Norm. 

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

§ 1. Ustanowione zostały następujące ' Polskie Nor
my (PN): 
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Lp. 
Numer 
normy 
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Tytuł normy i zakres obowiązywania 

Poz. 54 

D a t.a ----------,-- -_._- ._-- ----
ustanowienia norm y 

od której norma 
obowiązuje 

f 
----1-------------------------1----------- -----.------

2 3 4 5 

1 
2 
3 

67/C-04906 
67/C-84028 
67/C-89202 

w zakresie produkcji: 

Środki ochrony drewna. Ogólne wymagania i . badania 
Siarka płatkoyvana 

4 
5 

Kształtki z nie plastyfikowanego polichlorku winylu do 
rur do przesyłania pod ciśnieniem wody do picia,_. 

67/C-94159 Węże gumowe bez przekładek . 
67/C-94162 . Wyroby gumowe. Fartuchy tkaninowo-gumowe przemy-

słow~ 
6 
7 
8 

67/C-97012 'j Produkty węglopochodne. Olej opałowy 
67/C-97043 . - Frakcja lutydynowa 
67/E-05150 Prefabrykowane rozdzielnice wysokonapi~iowe .prądu 

przemiennego · w . obudowie metalowej. Ogólne wy
. magania i badania 

9 67/E-88507 Przekaźniki pośredniczące i czasowe do automatyki 
przemysłowej. Wymagania i badania 

10. 67/G-43021 'j Lutnie wentylacyjne kołnierzowe. 
400-600 mm 

Lutnie o śred.picy 

11 67/G-43022 
12 67/G-43023 
13 67/G-53045 

14 . 67/G-53050 

15 67/G-53075 

16 67/H-74206 
17 67/H-74209 
18 67/H-74244 
19 67/H-84041 

20 67/H-87046 
21 67/H-87047 

22 61/H-92330 

23 67/H-92827 

24 67/H-92924 
25 67/H-93225 

26 
27 

67/H-93623 
p7/M-44131 

-Lutnie o średnicy 700-1000 mm 
- Uszczelki 

'j Wiercenia obrotowe normalnqśrednicowe. Sprawdżiany 
do gwintów rurowych przewodu wiertniczego 
- Sprawdziany do gwintów narzędziowych przewo

du 'wiertniczego 
- Sprawdziany do gwintów rur okładzinowych złącz-

kowych 
Rury stalow:e ze szwem. Wymiary . 
Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco. Wymiary 
Rury stalowe ze szwem. Wymagania techniczne 
Stal na łożyska toczne. Kęsiska, kęsy, pręty, walcówka 

i druty 
Nikiel stopowy. dla elektroniki. Gatunki 
Stopy niklowo-żelazowe i kobaltowo-żelazowe magne

tycznie miękkie. Gatunki 
Stal węglowa i stopowa konstrukcyjna oraz narzędzio

wa. Taśma walcowana na zimno 
Stopy niklowo-żelazowe magnetycznie miękkie. Pasy 

i taśmy 
Aluminium. Folia nie uszlachetniona do opakowań 
Stal węglowa i stopowa. Pręty okrągłe do wyrobu śrub 

na gorąco 
Miedź. Kształtowniki 

Pompy okrętowe odśrodkowe pionowe z urządzeniem sa
mozasysającym. Wielkości charakterystyczne i zakre-
sy stosowania . 

18. grudnia 1967 r. 
15 grudnia 1967 r; 
28 grudnia 1967 r. 

23 grudnia 1967 r. 
23 grudnia 1967 r. 

15 grudnia 1967 r. 
15 grudnia 1967 r. 
23 grudnia 1967 r. 

28 grudnia 1967 r. 

21 grudnia 1967 . r. 

21 grudnia 1967 r. 
21 grudnia 1967 r. 
13 grudnia 1967 r. 

28 grudnia 1967 r. 

13 grudnia 1967 r. 

22 grudnia 1967 r. 
15 grudnia 1967 r. 
22 grudnia 1967 r. 
22 grudnia 1967 r. 

15 grudnia 1967r. 
22 grudnia 1967 r. 

22 grudnia 1967 r. 

15 grudnia 1967 r. 

22 grudnia 1967 r. 
22 grudnia 1967 r. 

22 grudnia 1967 r. 
22 grudnia 1967 r. 

1 lipca 1968 r. 
1 lipca 1968 r. 
~ kwietnia 1968 r. 

1 lipca 1968 r. 
1 lipca 1968 r. 

1 lipca 1968 r, 
1 lipca 19G8 r. 
1 stycznia 1969 r. 
dla produkcji opartej 
na dokumentacji 
technicznej, zatwier
dzonej po 1 stycznia 
1969 r., 
1 stycznia 1970 r. 
dla produkcji opartej 
na dokumentacji 
technicznej, zatwier
dzonej przed 1 stycz
nia 1969 r. 
1 lipca 1968 r. 
dla produkcji opartej 
na dokumentacji 
technicznej, zatwier
dzonej. po 1 lipca 
1968 r., 
1 stycznia 1970 r. 
dla produkcji opartej 

. na dokumentacji 
--(echnicznej, ,zatwier~ 

dzonej prżed 1 lipca 
1968 r. 
1 stycznia 1969 r. 

1 stycznia 1969 r. 
1 stycznia 1969 r. 
1 stycznia 1969 r. 

1 stycznia 1969 r. 

1 stycznia 1969 r. 

1 lipca 1968 r. 
1 lipca 1968 r. 
1 lipca 1968 r. 
1 lipca 1968 r. 

1 lipca 1968 r. 
1 lipca 1968 r. 

1 lipca 1968 r. 

1 lipca 1968 r. 

1 lipca 1968 r. 
1 lipc.a 1968 r. 

1 lipca 1968 r. 
1 lipca 1968 r. 
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Lp. 
Numer 
normy 

--
l 2 

, 
28 67/M-46661 
29 67/M-46672 

30 67/M-66116 
31 67/M-66310 
32 67/M-66311 
33 67/M-66313 
34 67/M-69101 

35 67/M-80026 

36 67/0-79551 

37 67/T-06402 

38 67/T-06404 
39 67/T-06422 
40 67/T-06423 
41 67/T-80003 

42 67/A-77803 
43 67/C-96069 

44 &'i/C-96070 
45 67/C-96071 
46 67/D-97001 

47 67/E-06230 

48 67/E-85100 

49 67/E-85101 

50 67/E-85102 

51 67/F-06014 

52 67/M-538"64 

53 67/P-01704 
M 67/P-22204 '. 
55 67/P-2131O 

56 67/P-22400 
57 67/S-76009 

58 67/T-06443 

" 59 67/B-03002 

:Tytuł normy l zakres obowiązywania 

3 

Przenośniki członowe. Ogólne wymagania i badania 
Przenośniki śrubowe (ślimako~e). Ogólne wymagania 

i badania 
') Tłoczniki. Zderzaki wstępne 

- Dociskacze boczne stałe 
- Dociskacze boczne ruchome 
........ Sprężyny płaskie do dociskaczy bocznych 

Automaty i półautomaty spawalnicze. Szpule do dru
tów elektrodowych. Główne wymiary 

Druty okrągłe ze stali nisko-węglowej ogólnego przezna
czenia 

Opakowania jednostkowe metalowe. Puszki i zamknię
cia do konserw. Wymagania i badania 

0) Lampy elektronowe. Cokół 9cnóżkowy typu Nowal. Wy
miary 
- Cokół 4-nóżko'Wy typu 4C25. Wymiary 
- Cokół 7-nóżkowy typu Septar. Wymiary 
/ Cokół 13-nóżkowy typu 13C17. Wymiary 

Urządzenia elektroniczne. Kondensatory papierowe sta
łe napęcia stałego. " Ogólne wymagania i badania 

w zakresie ptoaukcji i obrotu: 

Prod'..~kty warzywne. Grosżek konserwowy 
0) Przetwory naftowe. Olej wazelinowy niskokrzepnący 

MWP 
- Oleje maszynowe 
- Oleje maszynowe niskokrzepnące 

Forniry. Okleiny i obłogi. Wymagania podstawowe i ba
dania 

Żarówki. Ogólne wymagania i badania 

Samochodowe żarówki dwuświatłowe.Wymagania i ba
dania 

Samochodowe żarówki jednoświatłowe. Wymagania i ba-
dania l 

Samochodowe żarówki rurkowe. Wymagania i badania 

Meble mieszkaniowe kuchenne. Ogólne wymagania i ba
dania 

Termometry elektryczne. Mierniki i ich przybory. Wy
magania i badania 

Nawoje przędzy. Symbole, nazwy" i oznaczenia 
Skóry wyprawione podszewkowe. Podstawowy układ 

klasyfikacyjny " 
Skóry wyprawione futerkowe. Podstawowy układ klasy

fikacyjny 
W yroby futrzarsk ie. Podstawowy układ klasyfikacyjny 
Osłony gumowe końcówek przewodów elektrycznych w 

pojazdach mechanicznych. Wymagania i badania 
Lampy mikrofalowe. Wymagania i badania 

w zakresie projektowania: 

D a t a 

Ustanowienia normy 

4 

23 grudnia 1967 r. 
23 grudnia 1967 r. 

22 grudnia 1967 r. 
22 grudnia 1967 r. 
22 grudnia 1967 r . 
22 grudnia 1967 r. 
15 grudnia 1967 r. 

22 grudnia 1967 r. 

16 grudnia 1967 r. 

23 grudnia 1967 r. 

23 grudnia 1967 r. 
23 grudnia 1967 r. 
23 grudnią. 1967 r. 
28 grudnia 1967 r. 

l 

21 grudnia 1967 r. 
30 grudnia ' 1967 r. 

30 grudnia 1967 r. 
30 grudnia 1967 r. 
29 grudnia 1967 r. 

22 grudnia 1967 r. 

od k t6rej norma 
obowiązuje 

S 

t stycznia 1970 r. 
1 stycznia 1970 r. 

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

1 stycznia i969 r. 

1 stycznia 1969 r. 

l ' stycznia 1969 r. 

1 stycznia 1969 r. 
1 stycznia 1969 r. 
1 stycznia 1969 r. 
1 stycznia 1969 r. 

1 maja 1968 r. 
1 lipca 1968 r. 

1 lipca 1968 r. 
1 lipca 1968 r. 
1 ' stycznia 1969 r. 

1 lipca 1968 r. 
w zakresie produkcji, 
1 stycznia 1969 r. 

; w zakresie obrotu 
4 października 1967 r. 1 lipca 1968 r. 

w zakresie produkcji, 
1 stycznia 1969 r. 
w zakresie obrotu 

4 października 1967 r. 1 lipca 1968 r. -
w zakresie produkcji, 
1 stycznia 1969 r. 
w zakresie obrotu 

4 października 1967 r. 1 lipca 1968 r. 
w zakresie produkcji, 
1 styqnia 1969 r. 
w zakresie obrotu 

21 grudnia 1967 r. ' 1 stycznia 1969 r. ! 

30 'grudnia 1967 r. " 

7 grudnia 1967 r. 
22 grudnia 1'967 r. 

22 grudnia 1967 r. 

22 grudnia 1967 r. 
4 grudnia 1967 r. 

30 grudnia 1967 r. 

a. 

1 
1 

1 

1 
1 

1 

lipca 1969 r. 

lipca 1968 r. 
stycznia 1969 r. 

stycznia 1969 r. 

stycznia 1969 r. 
lipca 19G8 r. 

lipca 1968 r. 

Konstrukcje murowe z cegły. Obliczenia statyczne i pro~ 20 gruunia 1967 r , 
jektowanie 

i 1 stycznia 1969 r. 

't 

. 

.. 
• 



• 
• 

. 
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D a t a 

Numer 
Lp. normy Tytuł normy i zakres obowiązyw~nia 

I 
od której norma 

ustanowienia normy obowiązuje 
- , - *"_ ._-----

1 2 

60 67/B-03005 

3 4 

Konstrukcje murowe z cegły i innych elementów drobno- 28 grudnia 1967 r. 
wymiarowych ze zbrojeniem stalowym. Obliczenia 
statyczne i projektowanie 

61 67/B-03006 Konstrukcje murowe z drobnowymiarowych eleme~tów 29 grudnia 1967 r. 
z betonów komórkowych. Obliczenia "statyczne i pro-
jektowanie 

62 67/D-56135 Maszyny i urządzenia do obróbki drewna. Polerki wal- , 22gnldnia 1967 r. 
, • cowe. Wielkości 

63 67/M-85203 Przekładnie pasowe z pasami klinowymi. Zasady obli- 8 grudnia 1967 r. 

64 67/G-46170 

65 67/H-74728 

66 67/M-84160 

67 67/M-84163 

68 67/M-84165 
69 '67/M-84167 

70 67/M-84168 
71 67/M-84176 
72 67/T-80330 

13 67/M-78111 

74 67/B-02440 

75 67/C-87000 

czania 

J 
w zakresie projektowania.l produkcJI: 

" 
Wozy kopalniane. Wozy ' do materiałÓw wybuchowych. 21 grudnia 1967 r • 

Główne wymiary . 
, Rurociągi i armatura. Kołnierze stalowe okrągłe zaśle- 15 grudnia 1967 r. 

piające na ciśnienia nominalne od 6 do ' 160 kG/cml " Łańcuchy n<;lpędowe tulejkowe i rolkowe precyzyjne. 8 grudnia 1967 r. 
Ogólne wymagan~a 1 badania 

Koła łańcuchowe łańcuchów rolkowych typu "S". Wy- 8 grudnia 1967" r. 
tyczne konstrukcyjne 

Łańcuchy rolkowe. Typ S 8 grudnia 1967 r. 
Łańcuchy napędowe rolkowe precyzyjne o podziałce 8 grudnia 1967 r. 

wydłużonej \ 
Łańcuchy napędowe rolkowe precyzyjne, , 15 grudni <;I 1967 r. 
ł.ańcuchy napędowe tulejkowe precyzyjne 8 grudnia 1967 r. 
Urządzenia mikrof<;llowe. Falowody prostokątne obniżo- 29 grudni<;l 1967 r. 

ne. Główne wymiary 

w zakresie projektowania i konstrukcji: 

Wózki taczkowe pl<;ltformowe dwukołowe. Główne wy- 22 grudnia 1967 r. 
miary 

w zakresie projektowania i wykonawstwa: 

Zabezpieczenia urządzeń ciepłej wody w budownictwie 18 grudnia 1967 r. 
powszechnym 

w zakresie produkcji i odbioru: 

Nawozy sztuczne. Pobieranie próbek i przygotowanie 
średniej próbki laboratoryjnej. Nawozy sypkie 

w zakresie przechowywania: 

23 grudnia 1967 r. 

76 67/A-07009 , Produkty żywnościowe przeznaczone do zamrażania w 28 grudnia 1967 r. 
chłodniach składovłych. Wymagania ogólne. 

77 ,""C-04B05 

78 67/B-01301 
79 67/B-C6610 

80 ' 67/B-06611 

81 67/M-47000 

w zakresie klasyfikacJi:, 

Środki powierzchniowo czynne. Klas'yfikacja dziesiętna 30. grudnia 1967 r. 

w zakresie zasad, i oznaczeń klasyfikacyjnych: 

Spoiwa gipsowe. Klasyfikacja 
, 

20 grudnia 1967 r. 
Materiały termoizolacyjne. Nazwy, określenia i klasy- 21 grudnia 1967 1\ 

fikacja 
Wyroby azbestowo-cementowe. Nazwy, określenia i k.Ia-' 21 grudnia 1967 r. 

syfikacja 
Maszyny i urządzenia do robót budowlanych. Podział, 22 grudnia 1967 r. 

określenia i symbole klasyfikacyjne 

1----.-5 ---

l stycznia 1969 r. 

l stycznia 1969 r. 

l lipca 1969 r. 

1 stycznia 1970 r. 

1 stycznia 1969 r. 

l stycznia 1969 r. 

l stycznia 1970 r. 

' l stycznia 1970 r. 

l stycznia 1970 r. 
1 stycznia 1970 r. 

1 styczni<;l 1970 r. 
1 stycznia 1970 ,r. 
1 lipca 1968 r. 

l stycznia 1969 r, 

l stycznia 1969 r. 

l lipca 1968 r. 

l 'lipca 1968 r. 

l stycznia 1969 r. 

l lipca 1969 r. 
1 lipca 1968 r. 

1 lipca '1968 r. 

1 styczrria 1970 , r. 
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Lp. 
Numer 
normy Tytuł normy i zakres obowiązywania 

Data 

od której norma 
obowiązuje 

2 1 3 

ustanowienia normy I 
4 1---------5--------

w zakresie terminologii: 

82 67/C-13203 Szkło. Nazwy i określenia własnoś~i szkła 20 grudnia 1967 r. 

w zakresie znakowania: 

83 .67/J-08002 Izotopowe źródła promieniowania. Znaki ostrzegawcze 15 grudnia 1967 r. 
, . przed promieniowaniem jonizującym 

w zakresie używania symboli: . 
84 67/E-01206 Przyrządy półprzewodnikowe. Symbole graficzne 22 grudnia 1967 r. 

w zakresie wykonawstwa robót i badań odbiorczych: 

. 85 67/B-10121 Okładziny z pł}-tek fajansowych. Wymagania i badania 21 grudnia 1967 r. 
techniczne przy odbiorze 

w zakresie pobierania próbek: , 

86 67/C-04500 Produkty chemiczne. Wytyczne pobierania i przygoto- 15 grudnia 1967 r. 

87 67/H-04000 

wywania próbek ' 

w zakresie badań rozjemczych: 

Analiza chemiczna rud żelaza i manganu. Pobieranie 
próbek i przygotowanie średniej próbki laboratoryj-

15 grudnia 1967 r. 

nej 
88 67/H-04701 'Analiza chemiczna aluminium i stopóvi .aluminium. Po- 15 grudnia 1967 r. 

bieranie próbek i przygotowanie średniej próbki la-

89 
90 
91 

92 

93 
94 

95 

96 

97 

98 

99 

67/A-82059 
67/A-86730 
67/A-86734 

boratoryjnej . 

w zakresie metod badań: 

Przetwory mięsne. Oznaezanie zawartości skrobi 
Ryby i przetwory rybne. Badania mikrobiologiczne 

. Ryby, przetwory rybne i produkty uboczne z ryb. Ozna
czanie zawartości tłuszczu 

67/C-04001 Ropa naftowa. Wyznaczanie krzywej prawdziwych tem-
peratur wrzenia (PTW) i krzywych własności fizycz
nych i chemicznych 

67/D-04224 Lignofol i lignoston. Oznaczanie twardości 
67/D-56290 Obrabiarki do drewna. Sprawdzanie geometrycznej sta-

tycznej dokładności. Wymagania i . wytyczne ogólne 
. 57/E-04444 *) Materiały elektroizolacyjne. Metody badania ciepłood

porności tkanin elektroizolacyjnych nasyconych 
67{E-04445 - Metoda badania cieplladporności izoracji okrą

głych przewodów nawojowych emaliowanych oraz 
izolacji międzyzwojowej 

67/H-04623 . Powłoki metalC'we i konwersyjne. Pomiar grubości me
todami nie niszczącymi 

67/M-69707 Zasady wykonywania próbnych złącz !,pawanych 
i żgrzewanych , 

67/0-91110 *) Obuwie. Wyznaczanie wyj.rzymałości przymocowania ob
casów do spodów 

100. 67/0-91 i 20' - Wyznaczanie wytrzymałości sklejenia pasa trans
'. parentowego z cholewką 

101 67/P-22009 Skóry surowe zwykłe . . Badania organoleptYczne ' i fi-

20 grudnia 1967 r. 
30 grudnia 1967 r. 
29 grudnia 1967 r. 

20 grudnia 1967 r. 

28 grudnia 1967 r. 
16 grudnia 1967 r. 

21 grudnia 1967 r. 

21 grudnia 1967 r. 

22 grudnia 1967 r * 

22 grudnia 1967 r. 

22 grudnia 1967 r. 
, 

22 grudnia 1967 r. 

22 . gtudnia 1967 r * . 

102 67/P-22141 
zyczne 

Skóry wyprawione. Wyznaczanie odporności · wybarwień 22 grudnia 1967 r. _ 
na pot 

1 stycznia 1969 r. 

1 lipca 1968 r. 

1 lipca 1968 r. 

1 lipca 1968 : r. 

1 stycznia 1970 r. 

1 lipca 1968 r. 

1 lipca 1968 r. 

1 lipca 1969 r. 
1 lip~a 1969 r. 
l lipca' 1968 r. 

1 stycznia 1969 r. 

1 stycznia 1969 ro' 
1 lipca 1969 r. 

1 lipca 1968 r . 

1 lipca 1968 r. 

1 lipca '1968 r. 

1 stycznia 1969 r. 

1 lipca 1968 r. 

1 lipca 1968 r. 

1 stycznia 1969 r. 

1 lipca 1968 r. 

• 

.. .' 

( ~ .. 
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Dala 

Lp. 
Numer 

Tytuł normy i zakres obowiązywania od której norma normy ustanowienia normy , obowiązuje 

1 2 3 4 5 , 

103 67/T-04804 Lampy elektro,nowe maJ!ej mocy. Lampy prostownicze 29 grudnia 1967 r. 1 lipća 1968 r. 
próżniowe. Metody ogólnych badań elektrycznych 

lf)4 67/Z-04010 Ochrona powietrza atmosferycznego przed zapylenIem. 30 grudnia 1967 r. 1 stycznia 1969 r. 
Pomiar opadu pyłu przy użyciu płytek mier.nitzych 

105 67/Z-04090 Oznaczanie zawartości par toluenu w powietrzu 29 grudnia 1967 r. 1 stycznia 1969 r. 

§ 2. 1. Wprowadzone zostały zmiany w następujących Polskich Normach (PN), obowiązujące od dnia 1 kwietnia 1968 l.:' 

Lp 
Numer 
normy 

2 

.1 66/A-79734 

2 ' l-~9/A-82001 

3 66/C-94105 

4 66/C-94108 

5 66/C-94109 

6 65/C-94124 

'7 62/D-54521 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

62/E-93403 

62/E-93404 

62/E-93405 

62/E-93406 

62/E-934'Oi 

62/E-93408 

62/E-9341O 

62/H-9220 

Tytuł normy , 

3 

Kwas cytrynowy spożywczy 

Mięso w tuszach, półt~szach i ćwierć tuszach 

Dętki do opon samochodów ciężarowych, au
tobusów i ich przyczep 

Dętki do opon samochodów osobowych, do
stawczych i mikrobusów 

Dętki do opon motocyklowych 

Dętki do opon ciągników rolniczych 

Narzędzia do maszynowej obróbki drewna. 
Piły do traków pionowych z zębami do roz
wierania 

Wtyki i nasadki na napięcie 250 V i prąd .. ,do 
, 10 A. Wymagania i ,badania techniczne ' 
Wtyki i nasadki miniaturowe 250 V. Główne 

wymiary 
Wtyki i 'IKlsadki 2,5 A 250 V. Główne wy

miary 
Wtyki i nasadki 6 A 250 V. Główne wymiary 

Wtyki i nasadki 10 A 250 V, typu A, bez sty
ku ochronnego. Główne wymiary 

Wtyki i nasadki 10 A 250 V, typu A, ze sty- ' 
kiem ochronnym. Główne wymiary . 

Wtyki i nasadki 10 A 250 V, typu B, ze sty
Idem ochronnym. Główne wymiary , 

Stal walcowana. Blachy grube. Wymiary 

16 55/H-93004 , Stal odporna na korozję i żaroodporna walco
wana na gorąco lub kuta. Pręty. Warunki 
techniczne 

17 

18 

19 

66/M-G8005 Prasy hydrauliczne. Naciski nominalne 

66/M-84162 Kola łańcuchowe o profilu uproszczonym łań
cuchów precyzyjnych. Główne wymiary 

64/S-61,067 Wyposażenie pojazdÓW samochodowych. Sma-
row'nice ręczne 

Data rozporządzenia Pr:iewodniczą~ 
cego Państwowej Komisji Planowa
nia Gospodarczego w .sprawie za-

twierdzenia normy lub data 
ustanowienia normy 

4 

30 grudnia 1966 r. (Monitor Pol
ski z 1967 r. Nr 16, poz. 84) 

17 pażdziernika 1959 r. (Monitor 
Polski Nr 96, poz. 52~) 

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

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

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

31 grudnia 1965 r. (Monitor Pol
ski z 1966 r. Nr 26, poz. 137) 

5 pażdziernika 1962 T. (Monitor 
Polski Nr 80, poz. 376) 

31 grudnia 1962 r. (Monitor Pol
ski z 1963 r. Nr 29, poz. 151) 

31 grudnia 1962 r. (Monitor Pol
ski z 1963 r. Nr 29, poz. 151) 

31 grudnia 1962 r. (Monitor Pol
ski z 1963 r. Nr 29, poz. 151) 

31 grudnia 1962 r. (Monitor Pol
ski z 1963 r. Nr 29, poz. 151) 

31 grudnia 1962 r. (Monitor Pol~ 
ski z 1963 r. Nr 29, poz. 151) 

31 grudnia 1962r. (Monitor Pol
ski z 1963 r. Nr 29, poz. 151) 

31 grudnia 1962 r. (Monitor Pol
ski z 1963 L Nr 29, poz. t51) 

31 grudnia ' 1962 r. (Monitor Pol
ski z 1963r. Nr 29, poz. 151) 

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

23 ' g~nia 1966 r. (Monitor Pol- ' 
ski z 1967 r. Nr 16, poz. 84) 
26 września 1966 '" (Monitor 

Polski Nr 62, poz. 300) 
1 października 1964 r. (Monitor 

Polski Nr 77; poz. 368) 

Da t a 
ustanowienia zmian 

5 

22 grudnia 1967 r. 

19 grudnia 1967 r. 

9 stycznia 1968 r. 

22 grudnia 1967 r. 

22 grudnia 1967 r. 

28 grudnia 1967 r. 

4 stycznia 1968 r. 

19. grudnia 1967 r. 

16 grudnia 1967 r. 

18 grudnia 1967 r. 

16 grudnia 1967 r. 

16 grudnia 1967 r. 

16 grudnia 1967 r. 

19 grudnia 1967 r. 

21 grudnia 1967 r. 

21 grudnia ' 1967 r. 

21 grudnia 1967 r. 

4 stycznia 1968 r. 

13 stycznia 1968 r. 

2. Data obowiązywania normy PN-67/0-79552 "Opako
wania jednostkowe blaszane i tekturowo~blaszane oraz zam
knięcia do artykułów spoiywczych niekonserwowych i prze
'myslowych. Wymagania i badania", ustąnowionej priez Pol
ski Icomitet Normalizacyjny dnia 26 maja 1967 r. (Monitor 
Polski Nr 36, poz. 174), została zmieniona na datę l stycz
nia 1969 r. 

3. Tytuł normy PN-62/E-93405 "Wtyki i nasadki 2,5 A ' 
i ,250 V. Główne wymiary", ustanowionej przez Polski Komi
tet Normalizacyjny dnia 31 grudnia 1962 r. (Monitor Polski ' 
z 1963 r. Nr 29, poz. 151), został zmieniony na tytuł "Wtyki 
i nasadki 1 A 250V. Główne wymiary". 

§ 3.' 1. Norma wymieniona w § 1 lp. 3 zastępuje normę 
PN-62/C-89202 " Łączriiki z twardegó polichlórku winylu do 

,{ 
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rur ną ciśnienia do 10 atn. Wymagania montażowe", usta- J 

nowipną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 28 maja 
Hl62 r. (Monitór Polski Nr 55, poz. 265). 

2. Normy wymienion~ w § 1 lp. 6 i 7 zastępująnastę
puiące normy! 
~)PN-57/C-97012 , ,,') Produkty węglopo'chodne. Olej opało
• "wy", ustanowioną jako obowiązującą przez' Polski Ko

mitet Normalizacyjny dnia 12 marca 1957 r. (Monitor 
Polski Nr 34, poz. 230), . . . 

2) PN-60/C-97043 ,,- Frakcja lutydynowal', ustanowioną 
jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyj-' 
ny dnia 23 sierpnia 1960 r. (Monitor Polski Nr 84, 
poz. 385). . 
3. Normy. wymienione w § 1 lp. 10, 11 i 12 zastępują 

normę PN-63/G-43021 ;,Lutnie wentylacyjne kołnierzowe", 

ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 
30 marca 1963 · r. (Monitor Polski Nr 41, poz. 205}; 

·4. Normy wymienione w § 1 lp. 17 i 18 zastępują na
stępujące normy: 
l) PN-59/H-74209 "Rury stalowe bez szwu walcowane lub 

ciągnione na gorąco. Wymiary", ustanowioną jako obo
wiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 
30 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 32, 
poz. 161), 

.2) PN-58/H-74225 "Rury stalowe przewodowe gładkie ze 
szwem o średnicy nominalnej .od 400 do 2200 mm", usta
nowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Nor
malizacyjny dnia 31 grudnia 1958 r. (Monitor Polski 
:z: 1959 r. Nr 18, poz. 81). 
S: Normy wymienione w § 1 lp. 19 i 25 zastępują na-

stępujące normy: . 
1) PN-53/H-84041 "Stal chromowa na łożyska . toczne. Kę

sy i pręty. Warunki techniczne", zatwierdzoną jako obo
wiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwo

wej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 28 lu
tego 1955 r. w sprawie zatwi~rdzenia normy państwo
wej ustalonej przez Polski Komitet Normalizacyjny, do
tyczącej "hutnictwa (Dz. U. Nr , 13, poz. 76), 

.2) PN-58/H-93225 "Stal węglowa konstrukcyjna walcowa
na. Pręty okrągl e do wyrobu śrub na gorąco. Wymiary", 
ustanovIioną jako obowiązującą przez Polski Komitet 
Normalizacyjny dnia 30 czerwca 1958 r. (Monitor - Pol
ski Nr 67, poz. 395). 
6. Norma wymieniona w § l lp. 22 zastępuje następu-

~jące normy: · \ 
1) PN-54/H-92329 "Taśmy ze stali węglowej konstrukcyjnej 

wyższej jakości", zatwierdzoną jako obowiązującą roz
porządżeniem · Przewodniczącego Państwowej Komisji 
Planowania Gospodarczego z dnia 28 lutego 1955 r. w 
sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych 
przez Polski Komitet Normaliza'cyjny, dotyczących hut
nictwa (Dz. U. Nr 13, poz. 75), 

2) PN-54/H-92330 "Taśmy stalowe do ulepszania cieplnego", 
zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Prze
wodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospo
darczego z dnia 27 lipca 1955 r. w sprawie zatwierdze
nia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet 
Normalizacyjny, dotyczących hutnictwa (Dz. U. Nr 33, 
poz. 205). 
7. Norma wymieniona w § 1 lp. 26 zastępuje normę 

PN-60/H~93623 "Miedź. I):ształtowniki wyciskane", ustanowio
ną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny 
dnia 24 sierpnia 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 6, 
poz. 32). 

8. Norma wymieniona w § l lp. 35 zastępuje normę 

PN-57/M-80026 "Druty stalowe okrągłe pospolitej i zwykłej 
jakości", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski . Ko
mitet Normalizacyjny dnia 16 kwietnia 1957 r. (Monitor Pol-
ski Nr 45, pozo 280). . 

9. Norma wYll!.ieniona w § 1 lp. 36 zastępuje normę 
PN-60/M-79001 · "Opakowania metalowe. Puszki i zamknię
cia do konserw. Warunki techniczne", ustanowioną jako 
obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 
29 września 1960 r. (Monitor Polski Nr 88/ poz. 399). 

10. Normy wymienione w § l lp. 37 i 38 zastępują na
stępujące normy: 
l) PN-59/T-06402 ,/) Lampy elektronowe. Cokół 9-nóźkowy 

typu Nowal" , . 
2) PN-59/T~06404" - Cokół 4-nóźkow.y typu A4-29" 

- ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet 
Normalizacyjny dnia 30 grudnia 1959 r. (Monitor Polski 
z 1960 r. Nr 27, poz. 130). . 
11. Norma wymieniona w § . 1 lp. 41 zastępuje normę 

PN-63/T-80003 "Urządzenia elektroniczne. Kondensatory pa
pierowe stałe napięcia stałego. Wymagania i badania tech
niczne", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny 
dnia ~O września 1963 r. (Monitor Polski Nr 88, poz. 419). ' 

12. Norma 'wymieniona w § 1 lp,- 42 zastępuje normę 

PN-63/A-77803 "Produkty warzywne. Groszek konserwowy", 
ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 

-16, maja 1:963 r. (Monitor Polski Nr 47, póz. 238). 
13. Normy wymienione w §. 1 lp. 43, 44 i 45 zastępują 

normę PN-61/C-96070 "Przetwory naftowe. Oleje przemysło'
we lekkie", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyj
ny dnia 9 grudnia lS61 r. (Monitor Polski z 1962 .r. Nr 15, 
poz. 65). 

14.- Normy wymienione w § 1 lp. 44 i 45 zastępują normę 
PN-55/C-S6071 "Przetwory naftowe. Oleje mas2;ynowe", za
twierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodni
czącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego 
z dnia 10 lipca 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm pań. 
stwowych (Dz. 'U. Nr 33, poz. 154). . 

15. Norma wymieniona w § 1 lp. 46 zastępuję następu
jące normy: 

1) PN-57/D-97QSll "Okleiny i r obłogi skrawane. War.unki 
techniczne", ustanowioną jako obowiązującą przez Pol
ski Komite,t Normalizacyjny dnia 10 czerwca 1957 r. 
(Monitor J;'olski Nr 64, .poz. 397), 

2) PN-66/D-02C05 "Forniry. Naz:wy i określenia", ustano
wioną przez Polski Komitet Norm·alizacyjny dnia 10 mar· 
ca 1966 r. (Monitor Polski Nr 26, poz. 137). 
16. Norma wymieniona w § 1 lp. 53 zastępuje normę 

PN-54/P-01704 "Przędza bawełniana. Nawoje. S.Ymbole i ozna
czenia", zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem 
Przewodni<;zącego Państwowej Komisji Planowania Gospo
darczego z dnia 25 marca 1955 r. w ~prawie zatwierdzenia 
n.orm państwowych ustalOnych przez Polski Komitet Norma
lizacyjny, dotyczących włókiennictwa (Dz. U. Nr 15, poz. -85), 

17. Norma wymieniona w § 1 lp. 54 zastępuje w zakre
sie klasy 3 skór podszewkowych normę PN-62/P-22201 "Skó
ry wyprawione. Klasyfikacja", ustanowioną przez Polski Ko
mitet Normalizacyjny dnia 29 czerwca 1962 r. (Monitor Pol-
ski Nr 61, poz. 294). . 

18. Norma wymieniona w § 1 lp. 57 zastępuje normę 
PN-62/S-76009 "Osłony gumowe końcówek przewodów elek
trycznych w pojazdacn mechanicznych", ustanowioną przez 
Polski Komitet Normalizacyjny dnia 21 grudnia 1962 r. (Mo
nitor" Polski z 1963 r. Nr 21, póz. 115). 

19. Normy wymienione w § l lp. 59 i 60 zustępują na
stępujące normy: 
1) PN-541B-03002 "Konstrukcje murowane z cegły. Oblicze

nia statyczne i projektowanie", zatwierdzoną jako zale
caną rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Ko
misji Planowania Gospodarczego z dnia 20 grudnia 1954 r. 
w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych 
przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących bu
downictwa (Dz. U. :z: 1955 r. Nr 2, poz. 12), 

2) PN-55/B·0300S "Konstrukcje murowe z cegły ze zbroje
niem stalowym. Obliczenia statyczne i projektowanie", 
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zatwierdzoną jako· zalecaI)ą rozporządzeniem Przewodni- , 
czącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego I 

z dnia 27 kwietnia 1955 r / w sprawie zatwi.erdzenia norm 
państwowych ustalonych przez Polski Komitet Norma
lizacyjny, dotyczących budownictwa (Dz. U . • Nr 19, 
poz. 116). 
20. Normy wymienione w § l lp. 66, 69 i n · zastępują 

następujące normy: . 
l) PN-611M-84160 "Łańcuchy napędowe tulejkowe i rolko-o 

we": Wymagania i badania techniczne", 
2) PN·61/M-84167 "Łańcuchy napędowe rolkowe (j podział-

. ce calowej wydłużonej", • 
3) PN-61lM-84176 "Łańcuchy napędowe tulejkowe o po-

działce calowej" 
- wilanowione przez Polski - Komitet NormaJizacyjny 
dnia 30 grudnia 1961 r. (Monitor Polski z 1962 r. Nr 50, · 
poz. 248).- . 
21. Norma wYmieniona w § l lp. 70 zastępuje następu-

jące normy: I '~ 
1) PN-62/M-84166 "Łańcuchy napędowe rolkowe", 
2) PN-62/M-84168 "Łańcuchy napędowe rolkowe wyższej 

jakości" , 
, - ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny 

dnia 5 kwietnia 1962 r. (Monitor Polski Nr 50, poz. 218). 
22. Norma wymieniona w § l lp. 72 zastępuje normę 

PN-63/T-80330 "Urządzenia mikrofalowe. Falowody prosfo
kątne płaskie o stosunku boków 1: 4. Główne wymiary", 

. ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacy jny dnia 
29 października 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 8, 
poz. 40). 

23. Norma wymieniona w § l lp. 75 · zas tępuje norinę 
PN/C-87000"Nawozy sztuczne. Pobieranie pr~bek i przygo
towanie średniej próbki laboratoryjnej. Nawozy sypk ie", za
twier~oną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodni
czącego Pań.stwowej Komisji Planowania Gospodarczego 
z dnia 16 sierpnia 1955 r. w sprawie zatw ierdzenia norm 
państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normaliza
cyjny, dotyczących chemii (Dz. U; Nr 35, poz. 222). 

24. Norma. wymieniona w § 1 lp. 81 zastępuje normę 

. PN-59/M-4JOOO "Maszyny budowlane. Podział i określenia", 
ustanowioną jako zalec·aną przez Polski Komitet Normaliża
cyjny dnia 10 lutego 1959 r. (Monitor Polski Nr 30, poz. 143). 

25. Norma wymieniona w § 1 lp. 86 zastępuje następu
jące normy: 

1) PN/C-04504 ,,') ·Chemiczne badania i próby. Pobieranie 
próbek i' przygotowanie średniej próbki 
laboratoryjnej. Wytyczne dla produktów 
półciekłych, mazistych · i ciastoV\atych'~, 

2) PN/C-04505" - - Wytyczne dla produktów ciekłych", 
3) PN/C-04506" --..:. - Wytyczne dla produktów sypkich", 
4) PN/C-04507" - - Wytyczne ogólne", 
5) PN/C-04508" - - Wytyczne dla produktów w kawał-

kach" 
- zatwierdzone jako zalecane . rozporządzeniem Prze
wocin\czącegQ Państwowej Komi'sji Planowania Gospo
darczego z dnia 20 maja 1954 r. w sprawie zatwierdzeriia 
norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet 
Normalizacyjny w zakresie chemii (Dz. U. Nr 27, 
poz. 107). . 
26. Normy wymienione w § l lp. 87 i e8 ~astępują na-

stępujące normy: . 
l) PN/H-040CO ;,Analiza chemiczna rud, topników i źużli. 

Wytyczne pobierania próbek i przygotowania średnich 
próbek laboratoryjnych", . zatwierdzoną jako obowiązu

jącą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Ko-
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misji Planowania Gospodarczego z dnia 24 lutego 1954 r. 
w sprawie zatwierdzenia norm państwowy:ch ustalonych 
przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących hut-
nic twa (pz. U. Nr 11, poz. 39). . ~ 

2) PN/H-04701 "Analiza chemiczna aluminium i stopów a.lli_· 
minium. Pobieranie i przygotowanie pr·óbek~', ustanowio, 
ną jako ' zalecaną przeż Polski Komitet NormalizacY·jny 
dnia 31 marca 1958 r. (Monitor Polski Nr 39, poz. 228). 
27. Norma wymieniona w § l lp. 91 zastępuje normę 

PN/A-86734 "Przetwory rybne. Oznaczanie zawartości tłusz': 
czu", zatwierdzoną jako obowiązu~ącą rozporządzeniem Prze-o 
wodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarcze
go z dnia 20 grudnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm 
państwowych ustalonych przez Polski Komitet Nonnalizacyj
ny, dotyczących produktów spożywczych (Dz: U. z 1955 r. 
Nr 2, poz. 9). 

28. Norma wymieniona w § l lp. 98 zastępuje normę 
PN-62/M-69707 "Spawalnictwo. Zasady wykonywania prób
nych złącz spawanych", ustanowioną · przez Polski Komitet ~ 

Normalizacyjny dnia 26 marca 1962 r. (Monitor Polski Nr 36, 
poz. 175) . . 

29. Norma wymieniona w § 1 lp. 103 zastępuje normę 
P!'J"-63/T-04804 "Lampy elektronowe. Metody badań elektrycz
nych diod próżniowych", ustanowioną przez Polski Komitet 
Normalizacyjny dnia 17 grudnia 1963 r. (Monitor Polski 
z 1964 r. Nr 16, poz. 77). 

§ 4. Tracą moc z dniem ogłoszenia następujące Polskie 
Normy: 
l) PN/B-1 4256 ,,') Płyty dacho\ve zbrojone z żużla paleni

skowego. Badania techniczne", 
2) PN/B-1 4257" - Montaż", . 
3) PN/B-82400 "Stropy żelbetowe z elementów prefabryko

wanych NH", 
4) PN/B-82505 "St runobetonOwe belk i prostokątne. Wymia- ' 

ry przekrojów poprzecznych, nośność , ozna
czenie i cechowanie" 

- zatwierdzone jako za lecane rozporządzeniem Przewod
niczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarcze
go z dnia 3 sierpnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenią 

norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet 
Normalizac yjny, dotyczących budownictwa (Dz. U. Nr 40, 
poz. 179), 

. 5) PN-54/B-82510 "Strunobetonowe belki teowe. Wymiary 
p.rzekrojów poprzecznych, nośność, oznaczenie i cecho
wanie" - zatwierązoha jako zalecana rozporządzeniem 
Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Go
spodarczego z dnia 5 października 1954 r. w sprawie za
twierdzenia norm państwoviych ustalonych p~zez Polski 
Komitet Normalizacyjny, dotyczących budownictwa 
(Dz. U. Nr 46, poz. 218), 

6) PN-54/B-03304 "Stropy płaskie staloceramiczne .z pusta
ków Stolica. W ymagania konstrukcyjne i zasady obli
czeń statycznych", zatwierdzona jako zalecana rozporzą
dzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Plano
wania Gospodarczego z dri ia 27 lipca 1955 r. w sprawie 
zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Pol- , 
ski Komitet Normalizacyjny, dotyczących budownictwa "
(Dz. U. Nr 33, poz. 208), 

7) PN-55/B~82520 "Płatwie strunobetonowe BEPES i
" zatwier

dzona jako zalecana rozporządzeniem Prżewodniczącego 
Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 
10 lipca 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwo
wych (Dz. U. Nr 33, poz. i54). 

Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego: w z. B: Planeta 

.r 
Ol Pełny tytuł normy; . jedna- ·kreska przed tytułem tej samej serii norm· zastępuje pierwszą część pełnego tytułu, a dwie kreski 

przed tytułem tej samej serii norm zastępują dwie pierwsze części pełnego tytułu. 


