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WYKAZ 

ZalącznlTt do obwfe~zczenfa Prezesa 
Polskiego Komitetu Normalizacyjne
g() z dnia 30 maja 1969 1'. (pOz. 214). 

ob&wiąztrjąeydt zarzą41zeft Prezesa P&lsktego Komitetu NOFlBałłziłł:yjlłeftO, O!Jłoszoayeh w MODiłorze Polskim. 
według stanu na dzień l lutego 1969 r! 

Lp. Data aktu 

l 10.Vl.I959 r. 

2 12.V.1962 r. 

3 31.V.l%2 r. 

4 4.Vl.1962 r. 

5 28.X.1968 r. 

Tytuł aktu I· Akt ogłoszony (rok, ńr I paz. 
Monitora Polskiego) 

w sprawie zasad i trybu opracowywania norm dła artykułów przeznaczonych na eksport l 195? r. Nr 55, poz • . 267 

w sprawie opracowywania norm i prowadzenia ich rejestru oraz w sprawie udzielanfa 1962 r. Nr 44, poz. 209 
zezwoleń na odstąpienie od 1l0rHIlJ 

w sprawie w!}ffilłgań eksportowych dla arlł/kulów romo'sp!)żgwczych pr:leznac:l:oDych 1%2 r. Nr 5&. p<n. 279 
na eksport 

w sprawie zasad i sposobu oznaczania artykułów znakiem zgodności z normą 1962 r. Nr 48, poz. 236 

w sprawie zgodności towarów pochO<bącp~h z impoIłIl:& wymaganiami Polskich Norm 1968 r. Nr 46, poz. 325 
i norm branżowpcn 

2IS 
OBWIESZCZENIE POLSKIEGO KOMITFI1J NORMALIZACYJNEGO 

z dnia 3 czerwca 1969 r; 

w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm. 

Na podstawie art. 9 ust. 4 u.'>tawy z dnia 27 listopada 
191)1 r. () normalizacj i (Dz. U. Nr 53, poz. 298) Polski Korni· 
tet Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje: 

§ 1. Ustanowione zost.ały następujące Polskie Nor
my (PN}~ . 

-----------_., 

Lp. 
Numer 
normy 

-- --, --
l 2 

1 . ! 6g/H-S5205 

2 I 69/M·57700 

3 69/M·74036 

4 / 69JM.14037 

5 [69JM-74039 
t 

6 I 69/M·74041 

7 69/ A ·86905 
8 69/P-91250 

Tytuł DOImy ł zaKresoboW'iązywania 

3 

w zakresie produkcji: 

Odlewnicze zespoły modelowe drewniane. Znakowanie 
barwne 

Narzędzia do skrawania metali. Frezy trz.pieniowe do 
ręcznych przyrzć\dów z napędem mechanicznym 

'J Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe owalne kołnie
rzowe staliwne z gwintem trzpienia wewnątrz ka.dłu

ba na ciśnienie nominalne 25 kG/cm2 

- Zasuwy klino we owalne ko,lnierz.owe staliwne. 
z gwintem trzpienia zewnątrz kadłuba na ciśnie

nie nominalne 25 kGJcin2 

- Zasuwy klinowe o krągłe kołnierzowe stali wne 
z gwintem trzpienia wewnątrz kadłuba na ciśnie· 

nie nominalne 40kG/ cm2 

- Zasuwy klinowe okrągłe kołnierzowe staliwne 
z gwintem trzpienia zewnątrz kadłuba na ciśnie
nie nominalne 64 i 100 kGJcm! 

w zakresie' produkcji i obrotu: 

Tłuszoz jadal~y., Ceres 
. Obuwie ochronne'. Spody drewniane do obuwia · 

D II t II 

ustanowienia normy 

4 

I 
25 kwietnia 1969 r. 

, 31 marca 1969 r. 

2'5 kwietnia 1969 r. 

25 kwietnia 1969 r. 

r 

25 kwietnia 1969 r. 

25 kwietnia 1969 r, 

1

11 kwietnia 1969 r. 
2 kwietnia 1969 r. 

f 
f 

, 
I 

I 

l , 
I 

I 
I 

i 
I 
I 

! 

I 

od której norma 
obowiązuje 

5 

1 lipca 1970 r. 

1 stycznia 1910 r. 

1 stycznia 1910 r. 

l stycznia 1970 r. 

1 stycznia 1970 r. 

1 stycznia 1970 r. 
, 

/ 

1 lipca 1969 r. 
1 stycznia 1970r • 
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1 

i 9 

Numer 
normy . 

2 

69/M-65015 

10 69/M-86412 

11 69/B-I0260 

12 69/P-5014'5 

13 

15 

16 
17 
18 
19 
20 

21 

22 

23 

24 

25 

69/C-04027 

69/C-04811 

69/C-04813 

69/C-04814 
69/C-04815 

69/C-04816 
69/C-04817 
69/C-89080 

69/D-04231 

69/0-91114 

69/P-04723 

69/P-50106 

69/P-50107 

26 69/H-04782 

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

Tytuł normy i zakres obowiązywania 

3 

w zakresie projektowania: 

Gniazda pod klucze. Wymiary 

w 'zakresie projektowania i konstrukcji: 

Łożyska toczne. Nośność ruchowa .. Metody obliczeń 

w zakresie wykonawstwa robót i badań odbiorczych: 

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze 

w zakresie metod badań i obrotu: 

Produkty przemysłu papierniczego. Waga handlowa par
tii arkuszy włóknistych półproduktów w belach 

w zakresie metod badań: 

Ropa naftowa. Oznaczanie zawartości chlorków metodą 
poten.cjometryczną 

') Proszki ·do prania. Oznaczanie zawartości kwasów tłusz
czowych i ich liczby zobojętnienia 
- Oznaczanie zawartości tłuszczu nie zmydlonego, 

substancji nie zmydlających się i nie sulfonowa
nych 

~- Omaczanie zawartości krzemianów 
- Oznaczanie za wartości węglanów 
- OznaCLanie zawartości nadboranu sodowego 
- Oznaczanie . zawartości karboksymetylocelulozy 

Tworzywa sztuczne. Oznaczanie odiiurności na działanie 
grzybów metodą wizualną 

Płyty pilŚniowe. Oznaczanie wytrzymałości na rozciąga
nie równolegle do płaszczyzn płyt 

Obuwie. Wyznaczanie wytrzymałości szwów na ścinanie 
i r-ozwarstwian ie . 

Kontrola jakości wyrobów wlókieI:lniczych. Wyroby po
wroźnicze. Wyznaczanie masy 1 metra 

O} Produkty przemysłu papierniczego. OznacZanie zawarto
"' ki arsenu 

- Oznaczanie zawartości ołowiu 

w zakresie badań rozjemczych: 

Analiza chemiczna nikli stopowych 

D a t a ---------- --
ustanowienia nOTmy qbowiązuje 

I 
od której norma 

4 I 
----5----

25 kwietnia 1969 r. 

31 -marca 1969- r. 

28 marca 1969 T. 

24 kwietnia 1969 T. 

11 kwietnia 1969 r. 

30 kwietnia 1969 r. 

30 kwietnia 1969 r. 

24 kwietnia 1969 r. 
24 kwietnia 1969 r. 
24 kwietnia 1969 r. 
24 kwietnia 1969 r. 
24 kwietnia 1969 r. 

28 marca 1969 r. 

24 kwietnia 1969 'r. 

24 kwietnia 1969 r. 

27 marca 1969 r. 

24 kwietnia 1969 T. 

28 marca 1969 r. 

I 
11 stycznia , 1970 T. 

1 stycznia 1910 r. 

1 stycznia 1970 T. 

1 stycznia 1970 r. 

1 stycznia 1970 r. 

1 stycznia 1970 r. 
1 stycznia 1970 r. 
1 stycznia 1970 ·T. 
1 stycznia 1970 r. 
1 stycznia 1970 T. 

1 lipca 1970 r. 

1 stycznia 1970 T. 

1 stycznia 1970 T. 

1 stycznia 1970 T. 

1 stycznia 1970 T. 

1 stycznia 1970 T. 

§ 2. Wprowadzone zostały zmiany w nastę,pujących Pols kich- Normach (PN) obowiązujące od dnia 1 sierpn i'~ 1969 T. : 

D a t a -- - _ ._- - -

NumeT 
ustanowienia normy lub rozporzą-

I Lp. Tytuł nor'my dzenia Przewodniczącego Państwo-
normy wej Komisji Planowania Gospodar- i ustanowienia zmian 

czego w sprawie 1.atwierdzenia 

I 
ustalonych norm państwowych 

--
I ' 2 3 4 5 

, 

I 1 68/A-77801 Pwdukty warzywne. Ogórki konserwowe 22 marca 1968 r. (Monitor Pol- 25 kwietnia 1969 T! 
ski Nr 22, poz. 150) I 2 67/A-79526 Spirytus do celów domowych i leczniczych 28 marca 1967 r. (Monitor Pol- 25 kwietnia 1969 T; 

ski Nr 27, poz. 127) I 
3 65/A-79531 Wódki czyste 17 listopada 1965 r. (Monitor I 25 kwietnia 1969 r~ 

Polski Nr 71, poz. 412) 
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I 
- I 

Lp. ! 
Numer 
normy 

- 483 

Tytuł normy 

Poz. 215 

D a t a -- ----- --:----------
ustanowienia normy lub rozporzą
dzenia Przewodniczącego Państwo
wej Komisji Planowania Gospodar-

czego w sprawie zatwierdzenia 
ustalonych norm państwowych 

ustanowienia zmian 

-1-1 2 j 3 I ----------------------------- --- 4 5 
- - -----..."....--------

4 64/A-86044 0) Mleko i przetwory mleczarskie. Mleko w 
pr-oszku -odtłuszczone 

5 68/A-86230 - Sery podpuslczkc;>we dojrzewające 

666/B-04100 Materiały kamienne. Badanie gęstości pozor
nej (ciężaru ohjętościowego)~ gęstości -(cię
żaru właściwego), porowatości i szczel
ności 

1 57/C-040.w Przetwory naftowe. Oznaczanie okresu induk-
cyjnego 

8 61 /C-04651 .) Srodki ochrony roślin. Metoda oznaczania 
chloru hydrolizującego w środkach owa
dobójczych opartych o DDT i HCH 

9 611C-84113 - Azotox plynny 40_, 33 i 25% 

10 64/E-06200 Elektryczne- przyrządy i narzędzia grzejne po-
wszechnego użytku. Ogólne wymagania 
i badania techniczne 

11 61/E-93452 -Oprawki do lamp fluO'rescencyjnych i do za-
płonników 

12 57/H-74081 _ Żeliwne wpusty ściekowe uliczne 

13 64/H-74062 ~liW'ny wpust ściekowy podwórzowy 

lł 

15 

16 

11 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

21 

28 

29 

30 

31 

68/H-74375 

68/H-74176 

67/H-74721 

67/H-74123 

67/H-74724 

67/H-74725 

- 67/H-7472-6 

67/H-74727 

65/H-83100 

• 65/H-84032 

67/M-53216 

63/M-75205 

; 68/M-78218 

641P-50402 

63/P-50443 

67/P-50450 

.j Rurociągi i armatura. Uszczelki płaskie do 
przylg zgrubnych kołnierzy 
- Uszczeiki płaskie do kołnierzy z wystę

pami i rowkami 
- Kołnierze przypawane okrągłe z szyj-

- ką. Ciśnienie nominalne 6 kG/cm! 
- Kołnierze przypawane okrągłe z szyjką. 

Ciśnienie nominalne 16-kG/cm! 
- Kołnierze przypawane okrągłe z szyj-

ką. Ciśnienie nominalne 25 kG/cm! 
- Kołnierze przypawane okrągłe z szyj
~ ką. Ciśnienie n()minalne 40 kG/cml 

- Kołnierze _ przypawane okrągłe z szyj
ką. Ciśnienie nominalne 64 kG/cm! 

- Kołnierze przypawane okrągłe z szyj
ką. Ciśnienie nominalne 100 kG/cm! 

Odlewy z żeliwa szarego. Wymagania i bada
. nia techniczne 

Stal sprężynowa (resorowa). Gatunki 

Warsztatowe środki pomiarowe. Końcówki pG

miarowe wymienne do średnic podziało

wych gwintów metrycznych i calowy-ch 
Armatura domowej sieci gazowej. Żeliwne 

kurki przelQtowe 
-Palety ładunkowe płaskie drewniane dwuwej

ściowe bez skrzydeł 800 X 1200 i 
1000 X 1200 -

Papieryazetowy 

Papier pakowy tkaninowY 

Papiery i kartony antykorozyjne natronowe 

62/P-50456

1

·) Wytwory papiernicze. Podłoże na papier ścier
ny (niewod.otrwałę) 

S9/P-96006 ~ Papier i kartonobwolutowy J 

15 grudnia 1964 r, (Monitor 
PQIski z 1965 r. Nr lO, poz. 37) 

29 czerwca 1968 r. (Monitor 
Polski Nr - 34, poz. 242) 

30 września 1966 r. (Monitor 
Polski Nr 62, -poz. 300) 

i 
. 2a grud'nia 1957 r. (Monitor Pol- -I 

ski z 1958 r. Nr 13, pen. 83) 
30 grudnia 1961 r. (Monitor Pol

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

6 lipca 1961 r. (Monitor 
PQlski Nr 67, poz. 292) 

31 grudnia 1964 r. (Monito·r Pol
ski z 1965 -r. Nr 31, poz. 173) 

30 grudnia 1961 r. (Monitor Pol
ski z 1962 r. Nr 25, poz, 1(7) 

28 maja 1957 r. (Monitor Pol
ski Nr 64, poz. 397) 

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

26 czerwca 1968 r. (Monito-r 
Polski Nr 34, poz. 242) 

26 czerwca 1968~. _ (Monitor 
Polski Nr 34, poz. 242) 

30 czerwca 1967 r. (Monito-r 
Polski Nr 46, poz. 232) 

30 czerwca 1967 r. (Monitor 
Polski Nr 46, poz. 232) 

30 czerwca 1967 r. (Monitor 
Polski Nr 46, poz. 232) 

30 czerwca 1967 r. (Monitor 
Polski Nr 46, poz. 232) 

30 czerwca 1967 r. (Monitor 
Polski Nr 46, poz. 232)' -

30 czerwca 1967 r. (Monitor 
Polski Nr 46, poz. 232) 

31 marca 1965 r. (Monitor 
Polski Nr 31, poz. 173) 

22 wr -ześl'ria 1965 r. (Monitor 
Polski Nr 60, poz. 315) 

2 października 1967 r. (MonitM · 
Polski Nr 62, pOl. JOO) 

JOwrześnia 1963 r.(~oIlit{)f 
P ()-lski Nr 88, poz. 419) 

25 października 1968 r. (Moni
tor Polski Nr 53, poz. 312) 

31 grudnia 1964 r,(Monitor Pol,, 
ski z 1965 r . Nr: 31, poz. 173) 
4 kwi_e1nia 1963 r. (Monitor 

Polski Nr 45, poz. 225) 
4 października 1967 t. (Monitor j 

Polski Nr 62, poz. 300) 
13 lipca 1962 r. (Monitor Pol

ski Nr 68, poz. 320) 
16 grudnia 1959 r. (Monitor Poi
skiz 196G r. Nr 21, poz. 1.30) 

16 kwietnia 1969 r. 

8 maja 1969 l. 

24 kwietnia 1969 r. 

24 kwietnia 1969 r. 

24 kwietnill 1969 r. 

24 kwietnia. 1969 f. 

5 maja 1969 r. 

24 maja 1969 -r. 

12 kwietnia 1969 f. 
I 

14 kwietnia 1969 r. 

a maja 1969 -f. 

a maja 1969 f. 

21 kwietnia 1969 if. 

21 kwietnia 1969 r. 

21 kwietni« 1969 f. 

21 kwietnia 1969 l. 

21 kwietnia 1969 r. 

21 kwietnia 1969 ,f. 

8 maja 1969 r. 

10 kwietni.! 1969 r. 

21 kwietnia 1969 r. 

8 maJa l!ł6!łr._ 

9 maja 1969 r. 

6 maja 1969 r. 

6 maja 1969 -1'. 

6 maja 1969 r. 

6 maja 1969 r. 

6 maja 1969 r. 

• 
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Lp. 
Numer 
normy Tytuł normy 

--- - ' - ' -' - '-
1 2 3 

" ---
, ' 

-, 32 6D/P-96D-16 , - "Papier owiJkowy papierosowy 

33 60/P:'97002 ' - Podłoże doparafinowańia 
c ,-

34 '. 60/p·91D01 - P6dłdzedb . gu~'bwania , ',.' 
~- . 

,35' GD/P-9?DI3 - Podłoże do asfaltowania 

, 36 ,61/P.9.72D3 .,..... , Bibułka do wyrobó,w mikowYch 
I : , "j '". " • • 

; '. 

Da t a 

ustanowienia normy lub rozporzą
dzenia Przewodniczącego Państwo
wej Komisji Planowartia Gospodar- ' 

czego w spr,awie zatwierdzenia 
ustalonych norm państwowych 

4 

·2Qwrześnia 1960 r. (Monitor 
Polski Nr, 88" poz. 399) 

27 ,czerwca, 1969r. (Monitor 
Polski , Nr ' n,poz. 334) 

,16 grudnia 1960 ' r: ,{Monitor Pol· 
ski z 1961 r. Nr 18,' paz. 90.) 
27 czerwca 1960 r. (Monitor 
, "Polski Nr 72, poz. 334) 

ustanowienia żroian 
, 

5 

6 Irtaja 1969 T. 

6 maja' 1969 T. --' 

" 6 maja 1969 r. .-

fi maja 1969 T. 

fi maja , 1969 r. 

37 61/P-9n04 - Pa.pier do kabli ' telekomunikacy jnych 

18 marca 1961 r. , (Monitor Pol
,." " . : ~ki Nr 41" poz. 193) 

"~ 18 marca 1961 r. (Mon'it{)T Pol- :6 maja 1969 T. ' " 

, 38 61/P-972D5 

J9 61/p-9n06 

40. 66/R.:64781 

41 54/S-47032 

42 62/Z-54094 

43 Z-565DD 

' 44 Z-565DI 
,' ~ ~ " l ' . -. .. , 

ł5 Z-565D2 

:tO, Z-56503 . 

•• ••. :~" '. I ~ ' . , ".; 

.. 
- Papier dokabli 'ele'ktroenergetycznych -

- Papier nawojowy 

Pasze sypkie. Oznaczanie fosforu 

Pojazdy mechaniczne. Z!ączaprzewodów ha
mulców powiet rznych ' nadciśnieniowych. 
Główne wyniiary i rovmie slczenie 

Narzędzia lekarskie. Szczypczyki anatomiczne 
i chirurgiczne. Wyma'gania i badania tech
niczne 

') Narzędzia stomatologiczne. Wiertła stomato
logiczne . o . główce różyczkowej. Główne 
wymiary 

,, \ . - ; Wier-llastqmatologiGzne o główce . · 
gwiazdkowej. Główne wymiary , 

- Wiertlastomatologiczne o główce w 
" kształcie .oc;lwrotnego stożka. ' Główne 

wymiary ' 
' . ,--= Wiertła stomatologiczne szczelinowe o , 

główce cylindrycznej płaskiej. Głów'ne 

" :" wymiary , , - , 
" -- ,(7 .' , Z-5{)504 , ,, , -" '-Wiertla stboińalologkzne szczelinowe o 

. : głó"'{ce <;yltndryczmej zaostrzonej. Głów· 

. Z-56S05 ' , -
.. ''., 

Z-56506 

, ne wYJlliary , _ . 
':"';'.Wierlla stomatologiczne szczelinQwe o 

głÓwce stożkowej ~ płaskieJ Główne wy· 
' " ', miary 

' ....;.., W ię.r tla stomatologiczne szczelinowe o 
, ~łówce stożkowej' zao,suzonej. Główne 

wymiary 

ski Nr 41, ,poz. 193) 
18 marca 1!l61 r. (Monitor Pol· 

ski Nr 41, poz; 193) 
18- marca 1961 r. (Monilor Pol

ski Nr 41, poz. 19~) 
2l grudnia 1966r. (Monitor , Pol· 

ski z 1%7 r. Nr 16, poz. 84) 
27 czerwca 1955 r. (Dz. U. 

Nr 28, poz. 166) 

30 czerwca 1962 r. , (Monitor 
Polski Nr 68, poz. 320) 

14, październik.a 1958 ,r. (Monitor 
Polski Nr IDO.. poz. 552) 

6 maja 1969 .T. 

6 maja 1969 r. 
/ 

16 kwietnia 1969 r. 

17 kwietnia 1969 T. 

2 maja 1969 T. 

24 kwietnia 1969 r. 

1-4 października' 1958r. (Monitor ,. 24 kwie·tnia 1969 r. 
-' Polski Nr IDO., poz. 552) . 
14 października 1958 r. (Monitor I' 24 ,kwietnio , t969r. 

Polski Nr 100, poz. 552) -

14pażdziernika 1958 r.(MonitoT I 24 kwietnia 1969 r; 

. Polski Nr IDO.. poz. ~52) . ,J ' ,.' , 
14 pa..żdzi~rnikll 1958 r. (MOnitor_'I . t4 , kwietnią -l969 r. 

PolskI Nr 100, 1>oz.552) _ 
, , . '.-

14 pażpzierni'ka 1958, r., (MonitOT l' 24 kwietnia 1969 ~~ 
Polski Nr 100., poz. 552) 

, , 

14 pa~ziernik:a 1958 r., , (Monitor I' 24 kwietnia 19p9. r. 
Polski Nr 100, po,z. 55:) " 

. §3. 1. Norma wymieniona w § 1 lp. 1 zastępuje normę 
PNIH"552D5 "Modele odlewnicze. Malowanie", ustanowioną 
jako , zalecaną prtei'Polski Komitet Normalizacyjny dnia 
31-grudnia 1957 r. (MOnitor Polski i 1958 r. Nr 13; pOż. 83). 

Gospodarczego z dnia 27 lipca 1955 r. w sprawie zatwierdze. 
nia normy państwowej ustalonej przez Polski Komitet Nor. 
lllapzacyjny, dotyez-ące1 ; obuwiai:>chronnego (Dż. U. Nr 33, 

2: Norma .' w.yrriieni,ónil w ' '§ 1 lp. 2 zas.tępuje normę 
PN/M-5732D .. Frezy doręcznych przyrządów z na,pędern me
chanicznym. Rodzaje uzębień", ' ustan,owioną jako zalecaną 
przez Polski Komitet Normalizacy.jny dnia 11 lipca 1957 r. 
(Monitor Polski Nr 74, poz: 454). , 

3; Norma wymieniona w · § I lp. 7 zastępuje normę , 
PN-63/A-869DS .. Tłuszcz jadalny «Ceres »", ustanowioną przez 
Polski Komitet Normalizacyjny dnia 6 czerwca 1963 r. (Mo
nito,r Polski Nr 64, poz. 322). 

4. Norma wymieniona w § l ' lp. 8 zastępuje normę 
, PN-54/P-9125D .. Obuwie ochronne. Spody drewniane do obu

wia męskiego", zatwierdzoną jako obowiązującą rozporzą. 
dzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania 

poz. 20.6). . , 

5. Normy wymienione w § 1 łp. 24 i 25 zastępują na.' 
stępujące normy: 
1) PN-62/P-50106 ,,') Produkty przemysłu papierniczeg{). Ba. 

da nia techniczne. Oznaczanie zawa.rto-

2) PN-62/P~5DI07 " 

- usta'nowione 
dnia 31 grudnia 
opoz: 115). 

ści arsenu", 
- ~ Olnaczanie zawartości ołowiu w 

wytworach papierniczych" 
przez Polski Komitet Normaliżacyjny 

1962 r, (Monitor PolSki z 1963 r. Nr 21, 

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

a) PN-59/M-54D5D "Narzędzia gospodarskie. Siekiery", 

, tł , 

~ ... .-I " I 

.: ). 

,> 

'. 

.' '1 
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ustanowion·a jako obowiązująca przez Polski Komitet i) PN-60/H-74123" - Kolana kołnierzowo-kielichowe 
Normali.zacyjny dnia 28 marca 1959 r. (Monitor Pol- ze stopką do połączeń sztywnych", ustanowiona jako 
ski Nr 50, poz. 230), obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny; 

b) PNm-09001 . "Drulti bibUolekarskie. Ullomnienie wy~ dnia 30 czerwca 1960 r. (Monitor Polski Nr 84, poz. 
pożyczalni", zatwierdzona ' jako obowiązująca roz- 385); . . 
porządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji . j) PN-58/C-81572 ,,') Wyroby lakierowe: Badanie zdolno-
Planowania Gospodarczego z dnia 2.9 grudnia .19;>4 r. . ~ci przenikani~elektroiz;olacyjnycb 
w sprawie zatwierpzenia normpai)stwowy.chustillo~ . . lakierów nasycających", 
nychpl;.Zei .. ' P,ąlski , . Komil~. t . Npn~alizacyjl.1Y" (Dz,U: ' ~):):iN-?8/C~81575" ~ Badanie. odporności powłok la-

1955 - N '" 3) , kierów elektroizolacYJ'nycb . ńa z r. r,." poz. ; 

2) z dniem 1 lipc<l 19~9 ą: · . 4, " ', ', __ , '. i " " . ; . t" :~!a;i:z~~ ~~~~~~~e,F(Y, 
.;. _,', a~ • PN~OO/~;41 05 . ił') . ;:~!::b: V:~:i{)ł~ł:~:~:"::~::I~~~:~,.,' '' ' .<. ; .. , •. <}l~~'1.lto~i i5mę, ~}(9,~B!eC~1l!ę"pi~ez . p;,?l~kiKom~t~tNpr~_ 

. sztywnycb ,zbosym końcem", malizacyjny dnia '31 marca 1958r. (Monitor Polski Nr ·~. 
. " , " . . p{)z.228), / . " . 

b) PN-60/H-74120" - l\qlanitjedlfokielich{)we do po-
,- " łą:czei'f sitywnych", I) PN-611E-29100 " "GumB do przewodów elektrycznycb • 

. Wyinagartia tec-hniczne", ustanowiona jako' obO'W'iązu
jąta " prze.z " Polski " KomitetNofm~1i~ącyjny , dfłlA 8kwie

. tnia 1961 r. (Monitor PolskI Nr 50, poz. 222); ' 
-, - ustanowione jako 

Normalizacyjny dnia 
ski Nr 49, poz; 235); 
d) PN-59/H-74 106 " 

- Zwęikidwukielichowe dOpOlą~ 
czeń' szitywnych" '" ." '-" , 

obowiązujące' pHeze9'lski ·Komitet 
11 k wieŁnia 1960 r. (Monito'r Pol- , 

- Trójniki dwukietichowe do po
łączeń sztywnych", 

3) z dniem 1 pBździernika 1969 r.: 
a) PN-63/D-22121 "Płytki pilśnIowe' porowate partorowa

me i ' nacinane", ustanowiona przez Polski Komitet 
Normalizacyjny dnia 29 czerwca 1963 r. (Monitor PoI

" "skiNr74,p0z. 370). 
e) . PN-59/H~74107 " - Cn";órniki 'trzykielichQwe do po

łączeń sztywnych", 
f) PN-59/H-741 09 " - Czwórniki kołnierzowe", 
g) PN-59/H-74112" - Dwukielichydo połączeń sztyw-

nych", 
h) PN-59/H-741'38" -Pokrywy" 

b) PN-56/D-95070 "Drewno rezonansowe z drzew liścia
stych", zatwierdzona jako obowią.zująca r071porządze·. 
niem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowa· 
nia Gospodarnego z dnill , 19 grudnia 1956 r. w s'pra .. 
wie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U.Nr ' 61, 
poz. 296). 

- ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet 
Normalizacyjny dnia 28 grudnia 1959 r. (Monitor Polski' 

, .. 

" z 1~ r, Nr 40, poz; 201); ", Pr&zesEolskiego Komitetu Normalizacyjnego: J. Wodzickl 
. ~ .,-

,. •.. . ~J ', Pełny tytuł normy; -jedna kreska ' przed· tytułem.,.tej ,samej ' seril.,JiOl'ID zastępuje pierw5ząóęść,' pehrego tytułu, a dwie kreski 
,; P,~zed ~ytułem teL samej serii nqf1l)Z'ls!ępują .dwie pięr",sze czę$clp~!nłlgp : tm!łJ1' . i,' : 

'.;.-, '. 

OIlWIESZCZENIE,P91SKIEGO·KOMITETU NORMALlZACY JNE~O 

:z dnla 9 czerwca 1969 r. 
" 0 , 

w~pra~le ' Ogłószeniausł~6owlo.,ych Polśkłch Norm. 

:ONa podstaWie art; 9 ust • .4 ustll~y j d;pi4!.;27 Hsrop~ą~ "' " ' § ', 1. . {jst~:Il6wiO:~e z{)stały nas'tępującePo-Iskie . 'łifor-
1961 r. o normaf'izacji, (Dz. U. ~r 53, _poz. 298) PÓ'lskilKomitetmy (PN): 

. Ńormalizacyjny pndaje do wiadomości; co nasfępuje: 
. , . 

, , . I .. .... na,a .. , 

Numer 

I 
' . 5 

, 41· Tytuł normy i . :zakresobowiązywimia .' 
. · ..• '~'.nowi .. ! •• ';my od której nQJmll \ .~ normy . , 

'- , obowiąz)lje 
, -_. ----_ . 

l 2 3 " , , 4 I 5 

,'I,. 

-
Ol 

w zakresie produkcji': . 
• 

, ", 69/H-84018 Stal niskostQpowa o pod wyższo.ne} wyŁrzymałośei o góJ- 16 maja 1969 t. -"1 1 stycznia 1970 r. 
nego prze zna cZ.en ia. Gatunki 

2 69/H-93215 'Walcówka i pręty żebrowane ze stali klasy A-IlI do 16 maja 1969 I:~ ~ ... 1 stycznia 1970 r. 
zbrojenia betonu 

3 I 69/M-02027 Gwinty trapezowe niesymetryczne 45°, Wymiary i tole- 9 maja 1969 r. 1 stycznia 1970 ró 
rancje 

:." "0-




