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OBWIESZCZł:NIE POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO 

z dnia 15 lutego 1969 r. 

w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm. 

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 listopada 
1961 r. ·0 normalizacji (Dz. U. Nr 53, pO'l. 298) Polski Komitet 
NonnaIizacyjny podaje do wiadomości, Co następuje: . 

§ 1. Ustanowione zostały następujące Polskie Nor
my (PN): 

~p. 
Numer 
normy 

1 2 

f 68/B-12001 
268/C-60028 
3 68/C-81015 
4 68/G-08031 
~ 68/H-74364 

6 
7 
8 

9 

10 
11 
12 
13 
14 

15 
16 

17 

18 

19 
20 

68/H-74587 
68/H-92925 
68/H-93008 

68/K-91 042 

68/M-51205 
68/M-51206 
68/M-78711 
68/M-80021 
68/M-80064 

68/M-8D201 
68/M-86115 

68/0-79601 

68/S-36507 

68/S-80052 
68/W-88041 

21 W/A-77802 
22 6'8/A-79532 
23 68/B-02780 
24 . 68.fB-23115 

25 W/E-060 13 

26 &8/H-929D4 

2768/H-92905 

28 68/H-93671 
29 68/M-41101 
30 r8/M-86962 , 

Tytuł normy i zakres ·obowią'zywanioa 

3 

w zakresie produkcji: 

~egły bud,owlane perne wypalone z gliny 
Kami'onkowe wyroby kwas·oodporne. Zlewy laboratoryjne 
Biel cynk.owa 
Wykrywacze gazów. Wskaź.niki rurk,owe tlenku węgla 

Rurociągi i arma,tura. Kołnierze staliwne na ciśnienie 
nominalne 16; 25; 40; 64 i 100 kG/cm! 

. Stopy mied:z:i. Rury d.o ciśn,ieniomierzy 

AI'umi·nium. P·olia lakiero wana 
Stal walcowana lub kuta. Kęsiska, kęsy i pręty d·o wy

robu sprzętu wiertnkzego. Wymagania i bada.nia 
Tabor kolejowy. Obręcze nie obrobione do zestawów ko

łowych pojazdów trakcyjnych i tendrów. WymagaIJia 
i badania 

.) Sprzęt po'Żamiczy. Drabi·na hakowa 
- Drabina wysuwana dwuprzęsłowa 

s'ZJafki stalowe na ubrania 
Dru-l stalowy na liny 
Druty sprężynowe. Druty stalowe kwadratowe i tra·pezo

we na podkładl~i sprężyste 
Liny stal·owe z dr utu okrągłego. Wymagani·a i badania 
Łożyska tocme. Łożyska kulkowe 'lwykłe Z uszcze lka

mi gumowymi (Serie: 60 RS, 602RS, 62 RS, 622RS, 
63 RS, 63 2RS) 

Opakowa:nia transportowe metalowe. Bębny. Wymaga
nia i badania 

Silniki sp,alinowe trakcyjne i stacyjne. Pierścienie tło
kowe żeliwne o średnicach do 150 mm 

Kotwic-zenie samochodówych pasów bezpieczeństwa 
Zamknięcia klinowe okrętowe 

w zakresie produkcji i obrotu: 

Produkty warzywne. Fasolka ko.nserwowa 
Deruaturat 
Cement. Zesta wienie własności technicznych 
Materiały izolacyjne. Maty z wełny mineralnej żużlo

wej 
Mas:zyny elektryczne małej mocy. Prądnice tach'ome

tryczne. Wymagania i badania 
.) Cynk stopowy. Blachy chemigraficzne do wielostopnio

weg'o trawienia 
- Blachy chemigraficzne cLo jednostopniowego tra-

wienia 
Aluminium. Walcówka na drut 
Elektryczne chłod~j.arki domowe. Wymagania i badania 
Us.zczelki z tworzywa korkowego (suberylowe). Wyma-

gania i ba.dania 

D a t a 
----------------1 

I od której norma 
ustanowienia n ormy I obowiązuje 

4 I 

20 grudnia 1968 r. 
7 grudnia 1968 r. 

20 grudnia 1968 r. 
23 grudnia 19'68 r. 
17 grud.nia 1968 r. 

20 grudnia 1968 r. 
20 g.rud·nia 1968 r. 
20 g.mdnia 1968 r. 

20 grudnia 1968 r. 

20 grudni a 1968 r. 
20 grudn ia 1 ~68 r. 
30 grudnia 1968 r. 
20 grudnia 1968 r. 
7 grudn ia 1968 r. 

20 grudnia 1968 r. 
23 list.opad.a 19·68 r. 

20 grud.nia .1968 r. 

28 listopad,a 1968 r. 

30 grudnia 1968 r. 
17 grudnia 1968 I. 

13 grudnia 1968 r. 
30 gr ud n.i'a 1968 I. 

21 grudni a 1968 r. 
20 grudnia 1968 r. 

27 grudnia 1968 ·r. 

20 grudnia 1968 I. 

20 grudnia 1968 I. 

20 grudnia 1968 r. 
20 grudnia 1968 r. 
17 grudnia 1968 r. 

---
5 

stycrz:n ia 1970 r. 
stycznia 1970 r. 
li pc.a 1969 1. 

li pca 1969 r. 
stycznia 1970 r. 

1 lipca 1969 r. 
1 lipca 1969 r. 
1 lipca 1969 r. 

lipc.a 1969 r. 

stycznia 1970 r. 
st ycz.nia 1970 r. 

l stycznia 1971 r. 
1 stycznia 1971 r. 
1 stycznia 1970 r. 

stycl.n ia 1971 I. 

l(pca 1969 I. 

stycznia 1970 r. 

lipca 1969 . r. 

lipca 1969 r. 
lipca 1970 r. 

1 czerwca 1969 r. 
l lipca 1969 r. 
1 lipc.a 1969 I. 

1 lipca 1969 r. 

stycznia 1970 r. 

li.pc.a 1969 t. 

lipca 1969 r. _ 

lipca 1969 r. 
lipca 1969 r. 
lipca 1969 r. 
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Lp. 
Numer 
n.ormy 

2 

31 68/P-67003 
3-2 68/T-90350 

33 68/T-90351 

34 '68fT -90352 

35 68/B-03407 
36 66/M-80704 

37 68/M-47121 
38 68/M-47621 
39 68/M-78321 

40 68/M-<>2138 
41 68/M-85000 
42 68/M-85001 

43 68/E-06303 

« 68/R-7831O 

45 68/B-12100 

46 68.1G-01300 

-------------------------------- --------~----------------------------~--

Tytuł normy i zakres obowiązywania 

3 

Maszyny włókiennicze. Płnchy pasmanteryjne-
• Telekomun-jkacyj.ne kable dalekosiężne symetrycwe, 

Q powłoce metalowej. Ogólne' wymag'alnia i badania 
Telek-omunikacyjne kable dalekosiężne symetryczne 

Q iwlacj,i papiercirwo-powietrmej i PQwłoce oł1owia-
ne} I 

Telekomunikacyjne kable dalekosiężne symetryczne d,o 
telefonii wielokrotnE1i o iwlacj'i polistyrenowo-po
wietrznej i powłoce ołowianej 

w zakresie projektowania: 

Zasady doboru krOtłów niskaprę:mych 
Sprężym y. Wytyczne podziału 

w zakresie projektowania i produkcji: 

Zagęszczarki. Ogólne wymagania i badania 
Pompy do zapraw. Ogólne wymagania i badania 
Reg,ały maga,zyoowe ramowe st'al-owe spawaJIle. Og6lille 

wymagalnia i badania 

w zakresie projektowania i kO'1strukcji: 

Odchyłki kształtu i położenia. Wartości liczbowe 
Cropy kQńoowe wałów - wakowe. Główne wymiary 
C'LOtPy l<,ońcowe wałów - ~t.ożklowe 1 : 10. Główne wy-

miary 

w zakresie projektowania i budowy: 

D a t a ----------------- --------------
ustanowienia normy , 

4 

20 grudnia 1968 r. 
31 g-rudni a 1968 r. 

31 grudnia 1968 r. 

31 grudnia 1968 r. , 

12 grudmia 1968 r, 
17 grudnia 1968 r. 

17 grudlll-ia 1968 r. 
17 gmooia 1963 r • . 
17. grruoo ia 1968 r. 

17grudiruia 1968 r. 
17 gruoo,ja 1968 r. 
17 grudnia 1968 r. 

~ 
I 

1 
1 

1 . 
1 

od której norma 
obowiązuje 

5 

lipca 1969 r. 
stycznia 1970 r. 

stycznia 1970 r . 

styoznia 1970 r. 

1 stycwia 1970 r. 
1 stycrz:nia 1970 r. 

styc2'1lia 1970 r. 
stycznia 1970 r. 
stycqmia 1970 r. 

1 lipca 1969 r. 
1 stycznia 1970 r. 
1 stycznia 1970 r. 

ElektroenergetycWle izolatory wys!orkiego napięcia. Dobór 16 gr'l1C1nia 1968 r. ' l lipca 1969 r. 
i.zolatorów napowietrznych ze względu na Z'iigr<YŻe· 
nie ' zabrudzeruQwe 

w zakresie obrotu: 

ZwIerzęta rzeźne. Króliki 

w zakresie terminologii: 

Wyroby ceramiki szlachetnej i kamionki. Nazwy 10kre· 
ślenia 

Hydrogeologia pralktyczna. TermiJnologia 

w zakresie klasyfikacji: 

31 grudnia 1968 r. i f lipca 1969 r. 

20 grufulia 1968 I. . 1 s-tycznia 1970 1: .. 

19 grudnia 1968 r, I 1: lipca 1969 r. 

47 68/M-69001 Procesy spawalnicze stosowane do metali. KJ.asyfikacJa 23 gruidrua 1968 r. l lipca 1969 r. 

48 68/N-!J1179 

49 68/N-01178 

50 68/M-02137 
SI 68/M-52100 

w zakre:rie dokumentacji: 

Tematyczne ~E:stawienie dok,umentacyjne (fZD) 

w zakresie bibliografii, dokumentacji i wydawnictw: 

Przepisy bibIiografic:zne. Skróty wyrazów typowych w 
tytułach czasopism i wydawnictw zbioJ.Owych 

w zakresie oznaczania i używania pojęć i symboli: 

Odchyłki kształtu i położenia. Nazwy i określenia 
Urządzenia odpylające. Filtry (odpylacze) tkaninowe. 

18 grudnia 1968 r. i 

18 grudnia 1968 r. 

17 grudnia 1968 r~ 
6 grudnia 1968 r. 

f stycznia 1970 t. , 

1.: lipca 1969 r. 

1 st yC'Zillia 1970 t. ~ 
. 1 lipca 1969 r. 

Podział, nazwy, określenia i symbole klasyfika
cyjne 

----------~--~~~--------------~----------------~------------~-------------



Monitor Polski Nr 7 - 158 -- . Poz. 71 
~~~~~~-----------------------------------~~-------------------

ljp. 
Numer 
normy 

2 

52 IOO/H-'04875 

53 68/A-74014 
54 68/A-74041 
55 68/B-02154 

56 68/C-04108 

57 68/C-04525 

58 68/C-04527 
59 68/C-04600 

60 68/C-04950 

61 68/C-04951 

62 I 68/C-04953 

63 68/H-04500 
64 6t8/0-91121 

65 68/0-91122 

66 68/P-50142 

67 68/R-64798 
68 68/R .. 64813 
6J) 68/R-74017 

7Q 68/Z-04031 

71 68/Z-04039 

Tytuł normy i zak'res obowiązywani,a 

3 

w zakresie badań rozjemczych: 

AiIlaH'Za chemicz.na st,qpów otowiu 

w zakresie metod badań: 

.) ' :li<lm,o ibóż i przetwory zbożdwe. OZJnaczanie popiołu 
- Oznacza!nie 110ści i jakoścd glutenu 

AkJUiStyka budowlaTIla. Badania wlaSiIlJości aku.st}"C:ZIIlych 
przegród budowlan}"Ch 

;I>irzelwory naftnwe. KnmplekSlOlIlletryczne oznaczanie wa
pnia w dadatkach typu detergentów oraz wolejach 
z tymi docla,lkami 

.) AiIlaliza chemiczna. OZlIla,czanie małych zawartości amo
illiU w bezbarrwnych r,oztworach met,ocIą lwloryme
tryC7il1ą 

- Ozm:aczacrlie a7Jotu ogólnegO' met'odą des·tylacyjną 
Woda do picil1, do celów gos,podarcz}"Ch i przemysł,a

wych. Oznaczanie pazostałeg'a chloru użytec.znego 
.) Am,ahza chemiczn-a. Kompleiksometrycz.ne met{)ay oma

c.zania z,awartaści substancjli podstawowej 
- Oznaczanie skirqcalności właściwej produktów ar

ganicznych 
- Plomieilllowa-f'ot:ametryczna metocl,a OZlld!Czarua ma

ł}"Ch z'awarbO'ści s,odu, potasu, wapni,a i strontu 
Bad,an,ia dylatometryczne metalq i ich stopów 

• ) Obuwie. Wyznac'lJanie wy trzymałaś ci przyrnac,owailllia pa
sa w spodzie cbuwia 
- Wymaczanie wytrzymałości przymocowania pa

des'zwy 
Produkty przem ysm p~ief'IliczegO'. Badamia techniczne. 

Oznaczdcrlie starzenia wskutek termicznego dzi,alania 
.) Pasz-e. Oznaczanie IoztdJ.'obnienLa '~-

- Oznaczanie zawilifba.śd oksytetracykliny 
Ziarna zbóż i nasi,OIl<l strąC7lkowe jadalne. Ozm.aczanie 

masy 1000 ziarn 
Omaczanie zawalTtości pa,r miM:ny i jej pochodcrlych w 

powietrZlu 
O:z.naczailllie zawa,rtoścd d'W'lltlenku siarki w powietrzu 

D a t a 

ustatn'owienia normy 

4 

,od której norma 
ohawiązuje 

5 

.20 grudnia 1968 r. 1 "Hpca 1969 r. 

27 grudni'a 196t8 r. , 1 stycZlIl1i,a 1970 r. 
27 grud,n,ia 1968 r. , 1 stycznia 1970 r. 
12 grudnia 1968 r. , 1 stycZlIlia 1970 r. 

20 grudnia 1968 r. 1 Hpca 1969 r. 

9 grudnia 1968 r • . 1 lipca 1969 r. 

9 grudtni'a 1968 r. 1 lipca 1969 r. 
23 grudnia 196t8 r. 1 lipca 1969 r. 

21 grudnia 1968 r. 1 Hpca 1969 r. 

12 gflUdn~a 1968 i. 1 lipca 1969 r. 

20 g:rudnia 1968 r. 1 1ipca 1969 r. 

20 grudcrlia 1968 r. 1 stycZlIl1i,a 1970 r . 

28 grudnia 1968 r. 1 Hpca 19<69 r. 

28 grudnia 1968 r. 1 lipca 1969 r. 
28 grudnia 1968 r. 1 Hpca 1969 r .. 

16 grudnia 1968 r. 1 lipca 1969 r. 
13 grudnia 1968 r. 1 lLpca 1969 r. 
30 g:rutdnia 1968 r. 1 stycz.lni,a 1970 r. 

21 g'Tuooia 1968 r. 1 Hpca 1009 r. 

20 grudJni.a 1968 r. 1 lipca 1969 r. , 

§ 2. 1. Wpf'Owadzona :Lostała dni.a 15 styczn:i'il 1969 r. 
zmiana do normy PN-65/H-93421 "Szyny JlormalnotQlI1owe", 
IUBtaJlowionej przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 

31 marca 1965 r. (Monitar Palski Nr 20, poz. 95), obawiązująca 
od dnia ogłoszenia obwieszczenia. 

2. WprowadzQ[le zastały zmiany w następujących Pol
sM'ch Normach (PN) obowiązujące cd dnia 1 maja 1969 r.: ._-

D a t a / 

Num eJ' --_ .---
Up. Tytuł normy • normy ustanowienia normy - ustanowienia zmian 

- 1 2 3 4 5 

1 67/C-13203 S7Jkło. Nazwy i określenia wła:snooci szkŁa 20 grudnia 1967 r. (Mooitor Pol- 2 styoz:ni'a 1969 r. 
skiz 1968 r. Nr 9,' poz. 54) 

2 671C~81516 .) WyToby lakierowe. Oznaczanie śCieralności 11 maja 1967 r. (Monitor Pniski 7 s<t}"C.zni a 1969 r . . 
pow bok lakierowych Nr 36, pO'Z. 174) 

'3 66/C-81521 - BaddiIlJie odpOlmaśc~ powłok lakierowych 23 maja 1966 r; (Monitor Polski 7 stycznia 1969 r. 
. na zm/łitowienie i spęcherzenie pod wpły- 'Nr 30, poz . 160) 

wam dzi'alania wody ora.z oZtllacz!1illie 
nasiąkli wości 

:t 59/C-87020 Nawozy sztuczne. W~iak mieIany rolniczy 27 marca 1959 r. (MO'crlitor PO'I- 8 styc:zmia 1969 r. 
ski Nr 50, poz. 230) 

5 681G-57321 "} Wiercenia obrotowe norma lnośred:nkowe. Bu- 14 maja 1968 r. (Monitor Pal- 14so1yc7.Ilda 1969 r. 
ty d,o rur okładzinowych złączkowych ski Nr 30, poz. 199) 

6 67/G-57362 - Obciążniki 26 października 1967 r. (Mooitor.1 14 styczlliia 1969 r. 
Polski Nr 68, poz. 338) 
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3. Zakres i data obowiązywania normy PN-68/E-06312 
"KI·osze szklane do elektrycznych opraw oświetlenIowych. 

Wymia,ry częśei kloszy łączących się z oprawą", ustaJnowio
lfIej przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 11 w.rześnia 

'1968 r. (Monitor P.olski Nr 47, poz. 333), zmienione zostały 
lila zakres projektowan.ia i produkcji, a data obowiązywania 
lila 1 lipca 1969 r. w zakres ie projek.towania i 1 stycznia 
1970 r. w zakresie proc1ukcji. 

§ 3. 1. Norma wymieniona w § 1 l:p. 1 zastępuje nOlI'
mę PN-64/B-121J01 "Cegły bu<l,owlane pełne wypalane z gl-i
lIly", ustanowioną przez Polski 'Komitet Normali'liacy}ny dnia 
1 lipca' 1964 r. (Molnitor Polski Nr 69, poz. 323). 

2. Norma wymieniolna w § 1 lp. 2 zastępuje n'OO'mę 

PN-56/C-60028 "Kami.olllkowe wyroby kwa·sooopo,me. Zlewy 
labOlI'at-oryjne", zatwierdz·oną jako obowiązującą rozpOlI'zą

dzeniem PrzewO:d.niczącego Państwowej Komisji Pla!lJQlWa!ll,ia 
Gospodarczego z dnia 22 paźd.ziernika 1956 r. w sprawie za
twierdzenia nOlrm państwowych (Dz. U. Nr 51, poz. 226). 

3. Norma wymieniona w § 1 lp. 3 zastępuje normę 
PN-58/C-81015 "Biel cynkowa", ustanowioną jako obowiązu
jącą przez Polski Komitet Normalizacyj-ny dnia 16 gru<lnia 
1958 r. (Monitor Polski z 1959 r. Nr 18, poz. 81). 

4. Normy wymienione w § 1 lp. 6 i 17 zastępują n.astę
pujące normy: 
1) PN-58/H-74587 "Rurki brązowe i mosiężne do manome

trów", 
2) PN-58/M-79100 ,.Opakowania meta.lowe. Beczki i bębny 

z blachy stalowej . . Warunki technkz,ne" 
- ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komi
tet Normalizacyjny: p ierwsza dnia 29, a d,ruga dn·ia 
28 marca 1958 r. (Monitor Polsk.i . Nr 45, pOL. 265). 

5. Normy wymieniQlIle w § 1 lp. 8 i Hl zastępują nastę
pujące no,rmy: 
: 1) PN-61 /H-93008 "Stal walcowana liub klita. Kęsiska, kę

sy i pręty do wyrobu narzędzi i sprzętu 
dla wiertnictwa naftowego. \Va.runki tech
niczne", 

2) PN-611S-36S07 "Silniki spalinowe ,poja7.dów me,chanicz-
nych. Pierścienie tłokowe" 

- ustanowi'one jako obowiązujące przez Polski Komitet 
Normalizacyjny dnia 4 lipca 1%1 r. (Monitor Polski 
Nr 67,poz. 292). 

6. Norma wymieniona w § 1 lp. 9 zastępuje normę 

PN-58/K-91042 "Tabor kolejowy. Lokomotywy i tendry:.-;Obrę
cże nieobrornone d.o zestawów kołowych. WaruIllki tech
niczne", ustanowioną jak{) obowiązującą przez Polski Komi
tet Normalizacyjny dn,ia 28 . października 1958 r. (MonitOlr 
Polski Nr 100, paz. 552). 

7. Normy wymienione w § 1 Lp. 10 l 11 zastępują nor
mę PN-61/M-51200 "Sprzęt pożarniczy. Drabiny drewniane 
przenośne", ustaiIlowioną przez Polski Komitet Normali'l,acyj
ny dnia 11 grudnia 1961 r. (Monitor Polski z 1962 r. Nr 15, 
poz. 65). 

8. Norma wymieniQJ}a w § 1 lp. 12 zastępuje następu-

jące normy: . 
1) PN/M-78018 ,,") Spr'zęt warsztatowy. Szafki na ubrania", 
2) PN/M-78019" - Szafki z przegrodą na ubrania" 

- ustanowione jako zalecane przez PolSKi Komitet Nor
malizacyjny dnIa 30 listopada 1957 r. (Mo,nilor Polski 
IZ. r958 r. Nr 13, poz. 83). 

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

PN-57/M-80021 "Druty stalowe na liny", ' ustano wioną jako 
obowiązującą przez Polski Komitet No-rmalizacy jny diIlia 
11 kwietnia 1957 r. (Monitor Polski Nr 45, poz. 280). 

10. Normv wymienione w § 1 lp. 15 i 23 zastępują na
stępujące n ormy: 

1) PN-62/M-802001 "Liny stalowe z drutuokrąglEigo. Wyma
gania i badania techniczne", 

2) PN-6-2/B-02780 "Cement. Zestawienie właści wości tech-
nicznych" 

- u'stan'owione przez P·olski Komitet Normalizacyjny: 
pi erwS'za dni.a 31, oa druga dnia 28 grudnia 1962 r. (Mo
iIlitor Polski z 1963 r. Nt 21, !poz. 115). 

11. Norma wymienio na w § 1 lp. 20 zastępuje nO!Imę 

PN-62/W-88041 "Zamknięcia okrętowych otworów. Zamknię
cia klinowe", ustaiIlow1,oną przez Polski Komitet Normaliza
cyj.ny cLnia 30 czerwca 1962 r. (Moni,tw Polski Nr 68, 
!poz. 320). 

12. Norma wymi·eniona w § 1 ~p. 21 zastępuje normę 
PN-63/A-77802 "Produkty warzywne. Fa.S101ka konserwowa", 
usta,nowianą 'Przez Polsk.i Korni,tet NormalizacyjiIlY dI!lJi. 
16 maja 1963 r. (MooLtor Polski Nr 55, poz. 279). 

13. Normy wymienione w § 1 l'p. 22, 43 i 47 zastęl>ują 
lfI,a:stę,pujące n.ormy: 
1) PN-61/A-79532 "Spirytus skażony (deillaturat)", 
2) PN-61 /E-06303 "Elektroenergetyczne izolatruy wys'().~iego 

Illa,pięcia. Dobór i'Z'Olatorów liniowych", 
3) PN-61/M-69001 "Spawal'Thictwo. Pr'ocesy spawa·lnicze st,o-

sowa.ne do metali. Klasyftkacja" 
- ustall'OIwiQlIle prze'z P.olski Komitet N ormaIizacyj;ny: 
iPie-rwsza i drug,a dni,a 30, a trzecia dnia 9 grudnia 1961 r. 
(Monitor Polski z 1962 r. Nr 15, poz. 65). 

14. Normy wymienione w § 1 lp. 24 i 59 za.stępują na
stępujące normy : 

1) PN-57/B-23115 "Maty z wełny minera.lnej", 
2) PN-57/C-04600 "WOid.a do picia, do celów gospoo,arczych 

i przemysłowych. Ozmacza,nie za,wartości 

pozostałego użyteczneg,o chloru" 
- usta'nowione ja.ko obowi ązujące przez P·olski Komitet 
N ormaHzacyjny: pierwsza dnia 31, a dr.uga dni-a 17 g'TU
dnia 1957 :r. (M'Oil).oit-Oir Pol~ki z 1958 r. Nr 13, poz. 83). 

15. Norma wymieJll,ona w § 1 lp. 26 z.astępuje następu-

Jące n·ormy: 
l) PN-64/H-92904 "Cynk kadmowy. BI·acha chemi.graficzna 

szlifowana", ustan-owjoną pnez Polski Komitet Normali
lZacyjny dnia 30 listopada 1964 r. (MoniJto! Polsk i z 1%5 r. 
Nr 10, poz.. 37), 

2) PN-56/H-92905 "Blachy cynkowe graficzne", zatwierdzo
ną jaJco ·()I!J.owiąZJującą rozporządz.eniem Przewodniczą.ce

'go 'państwowej Kornisji Plan·owania GOiSpodarcze,g'o z dnia 
28 lipca 1956 r. w sprawie zatwierdJze.nia norm pańSItw,o

wych (Dz. U. Nr 36, poz .. 161). ' 

16. Normy wymienj,one w § 1 ~p. 35 i 71 z·astępują lIla-. 
.tę'pUjące n-ormy: 
.1) PN-55/B-03407 "Centralne og,rzewanie. Obliczenie po

wierzchni 'Ogrzewalnej kotłów", 

2) PN-55/Z-04039 "Szybka metod,a oznaczanią z.awartości 
dwutlenku siarki w powii!trzu" 

- zatwierdzone: pierws.za jako za lec alll·a , a druga jako 
obowią7JUjąc-a I-Oizporląpzeniem Puewodniczącego Pań
stwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 
12 czerwca 1956 r. w Slprawie zatwierdzenia norm pań
stwowych (Dz. U. Nr 31, poz. 145). 

17. Norma wym'ieniona w § l lp. 52 zastępuje następu
jące normy: 
1) PN-53/H-04802 "Anali za chemiczna stOipÓW ołorv,iu z aill

tymclIOem (ołów twardy )", zatwie.rdzoną jako obowiązu
jącą TOzpo-rządze'Thi em Przewod.nicząc ego Państwowej Ko
misji Planowa.nia Gosp'0da rcze90 z dnia 24 lutego 1954 r. 
w sprawie zatwierdzen ia .n orm państwo·wych ustalonych 
,pnC?z Pol sk i Ko..m.itet NO>rmaILzacyjny, dotyczących hut
nictwa (Dz .. U. Nr 11, poz. 3Jj, -

. , . 



! . 
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2) PN-57/H-04850 fi» AnaH-za ' chemiczna sLQPóW łożysko

wych t dlruka,rskkh o podł·ożu Qlowi'o
wo~amtymcm·owo-c)i1nowym. Zestawie
lnie l -zakres st-05·owa.ni·a metod". 

3) iPN-57/H-04851" - Oznac:zamie a:ntymOlIllll". 
4) PN-57/H-04852" - Oznaczanie cyny". 
5) PN-57/H-04853" - Ozn·acz<ln-ie miedzi"'. 
6) PN-57/H-04854 .. Analiza chemicZJna stopów łOlŻyskOlWych 

i di1"t,J.kalrskich 'o pod/,oiu antymonowo-cy
n.owym. O:l.Inaczanie olOlW~u". 

1) PN-57/H-04855" ') Analiiza chemiczna stopów łożysko
wych i dtruk.a'rskich {) podJoożu Dławi'o
wo-amtym'OIIllowo-cyll'owym. Oznaczanie 
że'laza". 

8) PN-57/H-04856 ot - Omacianie kadmu". 
9) PN-57/H-04857" - Oznaczanie arsenu". 

10) PN-57/H-04858.. - Omaozanie teUUIu". 
1.1) PN-57/H-04859" - Omaczanie birzmutu". 
1'2) PN-57/H-04860" - Oznaczanie cynku", 
13) PN-57/H-04861 " - Ozm-acZ&nie niklu", 
14) PN-57/H-04862" - Oznacza-nie siarki", 
15) . PN-57/H-04863" - Ozna·c-zanie gl~nu" 

- ustanowione jako obowiąz)ljące przez PoIski Komitet 
Normalizacyjny: druga dn.ia 5, C7JWarta dni,a 2, a pow
stałe dnia 4 mal[ca 1957 r. (MOIJlitor Polski Nr 26, poz. 181), 

18. Norma wymie-n,joua w § 1 lIP. 53 zastępuje normę 

IPN-t64/A-74014 "Przet'-wory zboż·owe. Oznaczanie zawartości 
popi-olu", usla.nOlWio:ną prze.z Polski Komitet Nwma1.izacyjny 
dln'ia 2 pażd ziernika 1964 r. (MonHOIf Polski Nr 84, poz. 398). 

19. No·rma wymieniona w § 1 ],p. 54 zastępuje następu
Jące normy: 

l) PN-61/R-74011 "Ziarno zbóż. Oznaczanie ilości i ja,kości 
glutenu", ust-ap-owioną przez P.olski K'omite.t Normaliza
cyjny dnia 12 grudnia 1961 r. (Moni,tor Polski z 1962 r. 
Nr 15, poz. 65), 

2) PN-t64/A-74041 .. Przetwory zboi-owe. Oma'cza.nie ilości 
i Jaiko,ści gU. ut eDIU " ,ustan-owioną przez Polski Komitet 
Nciormalizacyj,ny dni.a 29 czerwca 1964 r. (Monitor Pol
ski Nr 69, poz. 323). 

2'0. Norma wymieni-OIJl'a w § 1 lp. 57 zastępuje no'rmę 
~N-58/C-04525 "ChemiC'zJlle badanira i próby. OznacZ/anie aw
tu w produktach chemic"Mlych metodą k.olorymetrYC7.ną", 
milan-o-wioną jako 'oboWiązującą przez Polski Komitet Nor
malizacyj'ny cLnia 15 czerwca H/58 r. (Monitor Polsk.i Nr 67, 
poz. 395). 

21. Norma wymien,iona w § 1 lp. 58 zastępuje normę 
PN-58/C-04527 "Chemiczne bada,n,ja i próby. Omacz'anie <I-Z'O

h w Ipr-odiuiktach chemic~ych metooą destylacyjną", ustano
lW1>oną jako obowią:nującą pnez Polski Komitet Normaliza
cyj.ny dnia 27 wrześniLa 1958 I; (M-0Ili1tor P,olski Nr 82, 
poz. 472). 

IP, 

-----------------------------------------
22. NOIrm.a wymieni-ona w § 1 lp. 66 zastępuje normę 

PN-56/P-04030 "Wytwo:ry papiernicze. Badania techniczne. 
OZlnaczanie odlPorności na sztuczne sta'rzenie"; · zilt'Wierclrz·Óllłą,,~ 
jak-oobowiąZllljącą r-O"lporządzeniem Przewodniczącego Pań- ' 
stW'owej Komiisji Pla,nowa.nia G06.pod.a'rczego z dnia 10 lipca 
1956 r. w sprawie z·a1twierd:zen i.a norm pańs,twowych (Dz. U. 
Nr 33, poz. 154). 

23. Norma wymieniona w § 1 lp. 67 zastępuje normę 

PN-57/R-64798 "Pasz.e sY'pkie. Oznaczanie , rozdrobnienia", 
ustanowioną jako obowiązującą przez P.olski Komitet Norma
lizacyjny dnia 21 października 1957 r. (Monitor Polski Nr 97, 
poz. 569), ora.z w części dotyczącej punktu 2.10 normę 

PN-65/R...fi4759 '"Przet wory zbożowe przeznacz'one na pasze. ' 
MetOdy badań", ustanowi,oną przez Polski Komi,tet Norma
lioza-cyjny dnia 28 g;rudnia 19'65 r. (Monitor Polski z 1966 r. 
Nr 12, po·z. 81). 

24. Norma wymieni,ona w § 1 lp. 70 zastę puje normę 

PN-53/Z-04031 "Szybka metoda oz:naczainia zawartości par 
anilLny w powietrzu", za1twierdzoną jako -obowiązującą roz
porządze,niem Przewod.nicząceg·o Pańs-twowej Komisji Plano
wania Gospodarczego z d.nia 16 si,erpnia 1955 ' r. w sprawie 
zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski 
Komitet Normalizacyjny, dotyczących chemii (Dz. U. Nr 35, 
poz. 222). 

§ 4. Tracą moc nastąpującePolskie Normy (PN): 
1) z dniem ogl'oszenia ·obwiesz·czenia: 

id) PN-56/C-04280 "Ebonit. Oznaczanie udarności 'la po
mocą ml-ota wahadło~ego", zatwierdzona jak.o obo
wiązująca rozporządzeniem Przewodnic-zącego Pań
stwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 
19 grudnia 1956 r. w sprawie zat wierdzenia ncxrm pań
stwowych (Dz. U. Nr 61, poz. 296), 

. b) PN-59/H-93833 "Miedź i stopy mi'edzi. Drut na nity", 
_ ustanowi'ona jako obowiązująca przez Polski K'omjtet 

Normalizacyjny dtnia 1 Iipca 1959 r. (Monit'or Polsk,i 
Nr 84, poz. 449); 

2) z dniem 1 marca 1969 r:: 
PN-59/N-96008 "Kółka gimnastyczne"; ustanowiona jako 
obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 
1 lipca 1959r. (Monitor P.oLski Nr 96, poz. 520), 

3) z dniem 1 stycznia 1970 r.: 
a) PN-58/H-11001 ,,') Odlewnicze materiały formierskie. 

Pia·ski formierskie", 

b) PN-58/H-II077" - Omaczanie ziarnistości" 
ustarnowi·one prze-z PoLski Komitet Normalizacyjny: , 

/pierwsza jako zalecana dm:ia 31, grud!nia, a druga jako 
obowiązującIa dni<l 24 grudnia 1958 r. (MOIJlitor Polski 
z 1959 r. Nr 18, poz. 81). 

Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego: w z. B. Planeta -. 

0) Pełny tytuł normYi kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu. 
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