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OBWIESZCZENIE POLSKIEGO KOMITETU NORMALIlACY JNEGO 

z dnia.S listopada 1970 i. 

W sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm. 

Na podstawie art. 9 ust. '4 ustawy z dnia 27 listopada 
1961 r. o no.rmalizacji (Dziennik Ustaw. Nr 53. poź. 298) Polski 
Komitet Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje: 

§ 1. Ustanowione zostały następujące Polskie NQr
my (PNl: 

Lp. 
Numer 
normy 

-- -_._-
1 2 

1 70/B-12002 
2 70/8-13057 

3 7Q/C-83006 
4 70(C-B4089 
5 70/C-94139 

'-6 ' 701C-94201 

-

Tytuł normy i zakres obowiązywania 

3 

w zakresie produkcji: 

Cegła drążona wypalana z gliny - dziurawka 
Szyby płaskie hartowane ze szkła wakowanego wzorzy-

stego i 
SześciDlnelylenonteroamirra techni~zna 

Anhydryt 
Węże gumowe pneumatyczne o ciśnieniu roboczym do 

10 kG/cm2 (1 MN/m2l 

·"t· ( , 

Części gumowe i g\łmowó-m~talowe do pomp płuczko
wych. Wymagania i badania ~ 

7 7~/E-&800J Elektry<:zne przyrządy p()miarowe. Symbole na ·przyrzą-
dach . 

8 70/H-75001 Zlewy czworokątne żeliwne emaliowane 
Zlewozmywaki żeliwne emaliowane · 
Miedż stopowa, Gatunki 

9 MtH~7501O 
10 7D/H-87053 

·· 11 70/H-92133 Stal niskowęglowa magnetycznie miękka walcowana na 
gorąco. Bednarka (blachy 

12 70/H-93242 Stal nis.kowęglowa magnetycznie miękka walcowana 
i ciągniona. Prcęty 

13 70/H-97022 Nikiel. Proszek e lektrolityczny 
14 70/M-44108 Pompy odśrodkowe wielostopniowe szybowe podwie

szone. Wielkości charakterystyczne , i zakresy stoso-

15 

16 
17 

18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 

30 
31 

32 

33 
34 

wania 
70/M-53870 Term()metry termoelektryczn-e. Termostaty elektryczne: 

zaciskowe 
70/M-5490't Wodomierze śrubowe z pionową osią wirnika 
70/M-75118 'l Armatura domowej sieci wodociągowej. Bateria zlewo-

zmywakowa i umywałkowa stojąca 
70/M -75119 - Bateria wannowa stojąca 
70/M-'i'5123 Armatura toaletowa. Głowice suwakowe 
70/M-80222 'l Liny stalowe. S 6 X 19 + A 
70/M-80223 - ST 6 X 27 + Ao 
70/M-80224 - ST 6 X 37 + Ao 
70/M-80215 - W 6 X 19 + Ao 
70/M-80228 - ST 6 X 31 + A 
70/M-80229 - W-S 6 X 36 + A 
70/M-80231 . - W-S fi X 52 + Ao 
70/M-80232 - S 6 X 19 + At (7 X 7) 
70/M-86180 ') Łożyska toczne. Łożyska walcowe. Typy pods tawowe 
10/M-86184 . -Łożyska wakowe z pierścieniem kątowym lub 

z pierścieniem bocznym wewnętrznym 
70/M-86240 - Łożyska baryłkowe 
70/M-86242 • :-- Łożyska baryłkowe z otworem stożkowym i z tu

70/M-8629 1 

70/A-7-U01 
70/A-74IOJ 

lejką ' wciąganą lub wciskaną 
- Łożyska igiełkowe 

w zakresie produkcji i obtlJt,,: 

. Pieczywożytoie . 
Pieczywo mieszane 

D a ta ----------~----------.-

ustanowienia normy 

4 

30 września Hl70 r. 
15 września 1970 r. 

30 września 197'0 r. 
' 15 września 1'970 r. 
30 września 1970 r. 

29 wrz€śnia 1970 r. 

28 września 1970 r. 

22 wrżeśnia 1970 r. 
22 września 197{) r. 
30 września 1970 r. 
30 września 1910 r. 

30 września 1970 r. 

30 września 1970 r. 
30 września 1970 r. 

3Q września 1 ~70 r. 

30 września 1970· r. 
30 września 1970 r. 

30 września 1970 r. 
30 września 1 ~7'0 r. 
22 września 1970 r. 
22 września 1970 r. 
22 września .197'0 r. 
22 września 1970 T. 

22 września 1970 r. 
22 września 1970 r. 
22 września 1970 r. 
22 września 1'970 r. 
30 września 1970 r. 
30 WTześnia 1970 r. 

30 września 197'0 r. 
3'0 września 1970 r. 

30 września 1970 r. 

. 15 wc.ześma 1'97G .r. 
15 wl"r;esnja t9:ffl c. 

od której norma 
obowiązuje 

5 

J lipca 1971 r. 
1 lipca 1971 r . 

1 lipca 1971 r. 
1 stycznia 1971 r. 
1 stycznia 1972 r. 

1 lipca 1971 r. 

1 styczni a 1972 r. 

1 stycznia 1972 r. 
1 lipca 1972T. 
1 lipca 1'971 r. 

' 1 lipca 1971 r. 

1 lipca 1971 r. 

1 lipca 1971 r. 
1 lipca 1971 r. 

1 lipca 1971 r. 

1 lipca 1911 r. 
1 lipca 1971 r. 

1 lipca 1971 r. 
1 lipca 1971 r. 
1 lipca 1971 r. 
1 lipca 1971 r. 
1 lipca 1971 r. 
1 lipca 1971 r. 
1 lipca 1971 r. 
1 lipca 1971 r. 
1 lipca 1971"t. 
l lipca 1971 r. 
1 lipca 1971 r. 
1 lipca 1'971 r. 

1 lipca 1971 r. 
1 lipca 1971 r. 

1 lipca 1971 r. 

1 st:ycmia 1:gn r • 
1 stycznia · 1-911r. 
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Lp. 
Numer 
normy 

2 

35 70/A-74105 
36 70/A-74106 
37 70/C-77005 
38 701C-84082 
39 701C-94111 
40 70/C-94151 

41 70/E·06213 

42 

43 

44 

45 
.46 

47 
48 

49 
50 

51 
52 

70/E-77010 

70/H-87951 

70/P-82023 

70/P-82026 
70/P-82029 

70/P-82280 
70/P-83017 

701P-83018 
70/P-83020 

70/P-83021 
70/P-85021 

53 ' 70/B-02010 

54 70/G-08023 

55 70/G-74040 

56 70/M-35\00 

57 701M-47311 

58 70iG-03201 

• 

59 70/B-94340 

60 70/R-36113 

61 70/E-06501 

D CI t CI 

Tytuł normy i zakres obowiązywania 
ustanowienia 'normy _ 

od któręj norma 
obowiązuje 

3 

Pieczywo pszenne zwykle i wyborowe 
Pieczywo pszenne pólcukiernicZe 
Kremy do golenia 
SÓl. Pakowanie. przechowywanie I tran.sport 
Opony rowerowe drutowe 
Węże gumowe do benzyny .1 olejów o ciśnieniu robo

czym do 16 kG/cm2 (1,6 MN/m!) 

4 

15 wrześn4a 1970 r. 
15 września 1970 r. 
29 września 1970 r. 
15 września 1970 r. 
23 września 1970 r. 
28 września 1970 r. 

--------
5 

1 stycznia 1971 r. 
l stycznia 197f r. 
l lipca 1971 r. 
1 lipca 1971 r. 
1 lipca 1971 r. 
l lipca 1971 r. 

Piece ind lIkcyjne tyglowe częstotliwości sieciowe j. 
zwielokrotnionej lub ' średniej. OgMne wymagania 
i badania 

25 września 1970 r. ' l lipca 1971 r. . 

Promienniki elektryczne lampowe do celów grzejnych. 
Ogólne wymagania i badania 

Odlewy ze stopów aluminium. Ogólne wymagania i ba
dania 

Tkaniny bawełniane techniczne. Tkaniny do filtracji 
wiskozy 

Tkaniny bawełniane specjalne. Tkaniny żaglowe 
Tkaniny bawełniane techniczne. Tkaninypodkladkowe 

graficzne 
Tkaniny 'wełniane techniczne. Sukna cylindrowe 
Taśmy tkane. Taśmy impregnowane na pasy, spadowe 
- do ubijarek 
Taśmy tkane techniczne lnia ne bezkońcowe papierosowe 

0) Taśmy tkane. Taśmy impregnowane na pasy spadowe 
do młotów 
- Taśmy elanowe impregno wane na . pasy pędne 

Wyroby powrożnicze sizalowe. Sznurki i sznury kręco

ne surowe pojedyncze 

w zakresie projektowania: 

28 września 1970 r. 

22 września 1970 r. 

24 września 1970 r. 

24 września 1970 T. 

24 września 1970 r . 

24 września 1970 r. 
24 września ' 1970 T. 

24 września 1970 T. 

24 września . 1970 r. 
\ 

24 września 1970 r. 
24 września 1970 r. 

Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śnie- 15 września 1970 r. 
giem 

w zakresie projektowania i produkcji: 

Aparaty powietrzne oddechowe. Złącz~ uniwersalne. Pod
stawowe wymagania 

Maszyny · górnicze. Silniki pneumatyczn.e Hokowe i zę
bate. Podsta wowe parametry' 

Paleniska do Paliw stał ych. Ruszty taśmowe łuskowe. 
Główne wymiary 

Betoniarki. Ogólne wymagania i badania 

w zakresie projektowania i eksploatacji: 

18 września 1970 r. 

18 września 1970- r. 

30 września 1970 r. 

30 września 1970 r. 

Sch ematy zabezpieczenia ruchu pociągów w podzie- 29 września 1970 r. 
miach kopalń. Symbole graficzne i oznaczenia lite-
rowe 

w zakresie projektowania i wykonawstwa: 

Zsyp na śmieci. Określenia i podstawowe wymiary 
funkcjonalne 

w zakresie konstrukcji: 

Ciągniki rolnicze. Zaczep do przyczep dwuosiowych. 
Wymagania 

w zakresie konstrukcji i produkcji: 

26 września 1970 r. 

30 września 1970 r. 

Mierniki elektryczne o działaniu bezpośrednim i ich 15 września 1970 r. 
przybory pomiarowe. Wspąlne wymaganim i badania 

l lipca 1971 r. 

1 lipca 1971 r. 

l stycznia 1971 r. 

l stycznia 1971 r. 
l sJycznia 1971 r. 

l stycznia UH! r> 
l stycznia 197~ r. 

<I 

l stycznia 197 f r. 
l stycznia 197 t r. 

. 1 stycznia -1971 r. 
1 fi pc a 1971 r. 

1 lipca 1971 r. 

l lipca 1'971 r. 

l styc ~nia 1972 1";-

1 lipca 1971 r. 

l lipca 1971 t. 

l stycznia 1972 r. 

1 lipca 1971 r. 

1 lipca 1971 r. 

1. stycznia 1972 r. 

-

/ . 
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D a ta 
Lp. 

Numer 
normy 

, 
Tytuł normy i :zakres obowiązywańia 

, ustanowienia normy 
od której norma 

obowiązuje 

1 2 4 5 
____ J ___ ~~ __ ~ ________ ~ __________ ~~~,~. ~_ ------~--~----~~----~------~~~~ 

62 70/M-51001 
• 

63 701B-013QQ 

64 70/C~84900 

65 101C-84091 

ł •. • 

w zakresie klasllfikacji: . 

Sprzęt i środki ga~nicze. Znakowanie sprzętu . i środków 
gaśniczych w zaleźności od podzrał}l pożarów 

. 
w zakr.~sie stosowania nazw i , oz,naczeń 'clasyfikacyjnych: 

Cement. ,Nazwy, określenia i klasyfikacja 

w 'zakresie klasyfikacji i stosowqnia nazw i określeń: ' 

Gazy. Podział, nazwy i określenia, . . . 
w zakresie pakowania, przechowywania i transportu: 

Anhydryt. Pakowanie, przechowy-wanie. i trapsport 

: w zakresie czynności okreŚlońych normq: 

66: 70/C-O-!3413 : Paliw.a .§itale. Oznaczanie zawartości krzemu, gliąu, że.- . 
, , laza, wapnia .j magnezu ,.w . pOpiołach metodą anali

lizy spektrograficznej 

w zakresie wykonawstwa robót ' i" badań odbiorczych: 

30 września 1910 r. 

28 września 1910 r. 

29 września 19'10 r. 

15 września 1910 r. 

29 września 1970 r. 

67 70/B-10115'l WO,dociągi. S:z;czelność przewodów. Wymagania i bada" 29 września 1970 r. 
nia przy odbiorze 

68 70/B-I0731 - Przewody ciśnieniowe azbe;;towo-cementowe. Wy- 29 ' września 1970 r.' 
magania i badania przy -ódbiorze 

wzakresi.e spor,żqdzania 'maP górniczych: 

69 70/G-09004 Mapy górnicze. Umowne znaki podziemnych wyrobisk 
gór'niczych 

! w zakręsie pobierania prÓbek i metod badań: 

7070,'C-~4090 Anhydryt. Pobieraniepróhek .i metody badań 

11 

12 

73 

70/P-04610 

70/P-04648 

70/P-04719 

14 70/A-86914 
75 . 70/B-14043 
16 70/C-04425 

77 ' 70fC-81514 

w zakresie badań odbiC!rczych i rozjemczych: 
• 

') Metody badań wyrobów włókienniczych. Tkaniny. 
zn,aczanie długości i szerokości 
.....:: Tkaniny runowe, Wyznącza'nie odkształcenia 

lego runa pó ściskaniu 
- Wyroby powrożnicze. Pobieranie próbek 

w zakresie metod badań: 

Wy-

trwa-

Tłuszcze roślinne jadalne, Oznaczanie liczby jodowej 
Wyroby azbestowo-cementowe, Metody badań 
Pigmenty i wypełniacze do wyrobów lakierowych. Wy

inączanie białości 
Wyroby lakierowe. Sposoby otrzymywania powłok do 

badań 

28' września 1970 . r. 

22 września 1970 r. 

24 września 1970 r. 

30 września 1970 r. 

24 września 1970 r. 

15 września 1970 r. 
25 września 1970 r. 
18 września 1970 r. 

15 września 1970 r. 

18 70/C-89021. Tworzywa sztuczne, Oznaczanie współczynnika liniowej , 18 września 1970 r. 
rozszerzalności cieplnej 

19 70,'D-04233 Płyty pilśniowe oraz prasowane wiórowe i paździerza- 18 września 1970 r,. 
we. OZ,naczanie wytrzymałości na zginanJe statyczne 
i modułu spr,ężystości pr'ly zQ.inaniu 

80 70/D-56206' Obrabiarki qO . drewn~, Pilarki taśmo\,~Te rozdzielcze. 10 września 1970 r. 
Sprawdzanie dokładności 

1 lipca 1911 r. ' 

1 lipca 1971 r. 

\ , ", 

1 lipca 1911 r . 

1 lipca 197i r. 

1 lipca 1971 r, 

l lipca 1911 r. 

1 lipca 1911 ri 

l lipca 1911 t. ' 

~ lipca 1971 r. 

1 stycznia 1971 r. 

1 lipca 1971 r. 

1 lipca 1911 r. 

1 lipca 1971 r. " 
l lipca 1971 r. 
1 ' lipca 1971 r. 

1 lipca 1971 r. 

1 lipca 1971 r. 

1 stycznia 1971 r. 

. 1 lipca 1971 r. 
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O'ata 
Numer 
normy 

-------c---' -'----~,-----~--

-Lp. ' 
ustanowienia 

I 
: od ~ której norma 

norllly ~'~bo w~ą/~je 
----4 ---,----,-, ,-, -:.= .. r-: " 5 -'~'---

Tytuł normy zakres obowiązywania 

l 2 3 

81 70/E-04C67 , Pomiary wy,sokoni'1pięciowe, Próqy napięciem , ,,łączenio-
wym , ' 

,82 " 70iH-Q4933 · , Bacla'n'ieproszkó\\Tmetąli . Ana.1ioza ;sit.ąwa ; ',' 
83 70/H-04937 ')Baclani,e , wyrobów z proszk(jw lD~taU • . OznaczallI~ ,wy-

trzymaJoŚci na rozciąganie i wydłużenia ' ' 

30 wrzes nIa 1970. r. . ,i 
, 1paźdz~e ~nik<a ~ 1970 f,1' 
, 30 wrzęsllla 19, O ,r. 

I ' Hp-ca , 1.9łl r. 

1 lipca ,197,1 , r. 
1, lipca.197fr. 

l ,84 70/H-0494I ,,;' . >,. - :Q znaczanie , siły : niszczącej ; przy :z;gpiątaqi ,u . tuJei 
' samosmarującychlożysk ślizgowych 

135 - 70/H-0494<2 :- . Óz,~ączanie ,wytrzymaŁości na zginani~ ',! ' . 

' 86 :7C/P-04857 'Metody , badań wyrobów . wlókieriniczych. Wyznaczanje 

re: . 7ia .,-\iąrtoŚci w!,ókn.a ~ln{anego w mieslance( '(łwus~ląd-
nikowej , _ . 

87 JO/P-22147') $kóry wy'p,r'awione. 'WYznaCzanie odporności na 'dzia-
, , .' "" ., łilnie łlygrotexmiczne ' :" 

8870It;~22i5'2. ' '~ bżnaczanie- temp'eratury skurczu 
',: , ~9 . JO/~~2M:~3 ' ' Oi''ł :aczani~ : :m~$~ , właŚci~ej poz.ornej ; 

. J. :. l ; ~ . 

, " .: 

ąo wEześnia '197;G r. 
30 września 1970 r. 

". : -" ,~ 
. , l , • 

24 . wrześlłia 1970 .f. 

:" . 
30 ' wrze5nia 1970 r. 
30 wr,ześ,ńia 1970,{r ' , 

I 

1:' lipca· '1971, t. " 
, j 
, ' 

l ' \:i pca "I97t r. ', " 
l / lipca 1971 r. ' 

1 lipca 1971' r . 

l .lipca 1971 t. 
l ' lipca 197-1 , r. 

l 

§ 2. , Wprowadzone · zostały zmiąn.y S, , następuJący'<;h o, ~~~?kicł) Normach (PN), ol)O,wiązująGę.~ qq r,,;c! nia J, ~tyq-
" ~i~19jl ' r ,: ,.,' , . ,.c, ' , < . j l 

. ' l 

I'" Num~i 
-"~I~:my . 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

'11 

12 

13 

14 

15 

16 

67/A-77803 

68/B-03010 

6O/B~03205 

69/C-89300 

69/C-89304 

61jE-0800J 

70I.H-82160 

66/fł-84019 

65/H-84028 

65/H-84029 

65JH-84030 

65iH-84034 

65/H-84035 

66/H-85020 

69/H-85021 

61/H-85022 

, , 1 

i 

' . ...... :. ': F ';' 
' .' o:; 

Tyt'tiF normy _ 

, 3 .. . ", , 

Produkty war:z;ywne. Groszek konserwowy 

Ściany oporewe. Obliczenia statyczne i pro-
, jektowa,nie . 
. Elektroenelgei),:czne linie napowietrz,ne. 1'ta

lowe konstrukcje wsporcze. O~liczenia sta,
tyczne i projektowanie 

') Kleje do metali. Oznaczanie ~ytrzymałości 
na ścinanie 
- Oznaczanie ~ytrzyrńalości na zginanie 

' Urządzenia elektroenergetyczne. Ochrona pf?:e
ciwporai,eniowa przy stosowaniu filtrów 
przeci wzak łóceniowych • 

Alurniniumdo przeróbki. plastycznej. Gatunki 

' Stal węg lowa , konstrukcyjna , wyższej jako~ 
ści ogólnego przeznacze nia . Cal unki 

Stal węglowa do wyrobu walcówki na drut. 
Gatunki 

Stal stopowa konstrukcyjna do , nawęglania. 
Gatunki 

' Stal stopowa k~nstrukcyjna _ do~ ulepszania 
cieplnego. Gatunki 

Stal stopowa konstrukcyjna do azotowa'nia. 
Gatunki 

Stale ' stopowe konstrukcyjne do na węglania 
i ulepszania cieplnego przeznaczone do 
wyrobu sprzętu szczególnie obciążonego. 

• Stal węglowa narzędżiowa. Gatunki ' , 
Gatunki , \ 

Stal . na rzędzio~a stopo, Wd dO. praj y,na go-
rąco ., Gatunki " ' _ 

Stai szybkotnąca. Gatunki " • 
~. , " .--

I 
I 

21 grudnia 1967 r. (Monitor 
Po ski z 1968 r. Nr 9, poz. 54) 
30 września 1968 r. (Monitor 

Polski Nr 47, poz. 333) 
i lipca 1960 r. (Monitor. 'Pol

ski Nr 72, poz. 334) 

19 września 1969 r. (Monitor 
, !polski Nr 50, poz. 389) 

16 ' Iwrześnia ni69 r. (Moni tor 
I ' 

, po lski Nr 50, poz. 389) 
24 Ilistopada 1961' r. (Monitor 

!Polski Nr 98, poz. 417) 

I ' 

3'1 marca 1970 r. (Monitor Pol-
I ,~ki Nr 18, poz. ' 144). 

9 gruqnla 1,966 r. (MonItor 
PólSki z 1967 r: Nr 16, poz. 84) 

31 !grudnia 1965 r. (Monit or 
POIsIki z 1966 r. Nr 12, poz. 81) 

17 grudnia 1965 r. (Monitor 
Polsk i z 1966 r. Nr 5. poz. 49) 
, 17 1gr udnia 1965 r. (Monitor 
pOlst1 i z 19q6 r. Nr 12, poz. 81) 

17 g rudnia 1965 r. (Monitor 
"Pols i z 1966 r. Nr 12, poz. 81) 
,, 17. grudnia ,1965, r., (Monitor , 
POIT ' "6Be. l'{c 12, po,. BIJ 

9~rudnia 1966 r. (Monitor 
Pols~i 'z 1967 r. Nr 16, poz. 84) , 

1~ maj.a 1969 r. (Monitor 
, li'Ols\q Nr 31, poz. 233) 
' 4 pi e<: a 19,61J. (Mpnąor 
' ,Il'o lski Nr 67, poz. 292) 

./ 2 :wmin', 

13 wrze śnia 

1910 r. 

1970 r. 

16 września , 1970 r. ' 

21 wrześn ia 1970 r. 

16, września 1970 r. ' 
.. . 

25 sierpnia 1'970 ro 

2 pa'Ź,dziernika 1970,r. 

1

19 września 1970 i< 

il9 wrzę,śnia 197Ó r. 
I 
p9 września 1970 r. 

19 września 1970 To 

19 września 1970 r. 

19 września 1970 r. 

1

19 września 1970 r. 

września 1970 r. 19 
.. 

19 września 1970 r. 
I 

.-
" 

, 
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Ty tul normy 

1 3 

D a t a 
, 

ustanoV; lenlil, lInlan 
._- ... . 

4 

I 
17 69TB":35023 Stal narZędzioWa stopowa do r:dac"{ "hif ' :iifil- ~" . 

. no. Gatunki 
16J maja i9G9 r. (Monitor 
Polski Nr 31, poz. 233) 

30 '· ,cżt>fwca · 1966 r. (MonitOr 
Polski Nr 49, 'poz. 246) '- -

19 września 1970 ' r. 

18 66!H-93027 Sta( ' węgtb'wa i niskostopowa ' wakowana. .. 2 paźd ziernika 1970 r. 

19 

Pręty j · walCówka :do wyróbu\ oghitv łail- · 
cuchówtechniclllych i okrętowych 

53{H-93403 ') Stal Wę'glowif " walCowaha. · KsztaHownl'ki wu"· 
,- . < ':" ~ - - ' ~ 

: 16 grudnia' 1958 r.(Monitor 2': paźczierhika 1970 r. 
gonowe. \Vymiary Polski z 1959 i : .Nr "24,p'oz. 112) 
-.:. Kształtównik obręczowy. Wym~ary 20 27 września/957' r. ' (Mo'nitor ',' 2paZdziernika i970 r. 

Polski' Nr 'IOI,poz:' 592) " . ;' 
21 69/M-53330') Narzędzia dó skrawania metali. ' Noże 'tokar

skie imakowe do gwmtu metrycznego ze-
28lislopada ' 196'9 r. (Motrit~br 6 : pażdziernika 1970 r. 

Polski z 1970 L Nr 2, poz. 27) , 
i . . " ." . "'i ", t'" wnętrznego: Pćłfa bry ka ty ' . 

- Noże tokarskie imakowe 22 
. -- ) . . . 

, 6t pa ździerąil~b 1970 r. 
~ , - ; ~> :.~ ':i· '.' "'- ~ . , -~."'-, . 

. ~ . : ~ ,:( n ' .' . ~ l 

68/M-58352 

23 ' 641M~73101 Napę·dy·· i stero\vania' hydrauliczne . . Końców- . 
ki i ,gniazda gwintowe Jus.zczęlniaąe pIer- _, 
ścieniem gumowym o przekroju. okrągłym. 
Wymiary 

. 20 grudnia '1968 t; tMOhiŁ6f 
Polski z 196~ri>Nr 16, "poz.135) 

31: grudnia 1964 L;fMonitor 
Pqlski :z 196!? [; Nr25, .poz .. 127) 

6 :paźd:ZietIiiką '1970 r. 
; .. ' . 

5-przęt' ~ospódarstwa dómowego. Wyroby z bla- '; , " . 11 maja . 1968 r : (Móhit'or 
chy stalowej ocynkowane ogniowo. Ogól- Polski Nr 30, poz. 199) 
ne wymagania i badania 

. Wyroby poilczosznicze, Systema~yka labora- 11 pażdziemika 1963 r. (Monitor 
Pols~j , ?)9Qfl, r,. Nr 8, poz. 40) 
27 grudnia 1969 r. (Monitor 
Polski z 191().r-,··Nr 6, poz, 61) 
3D. czerwca 1962 f .. (Monitor. 

. toryjnej kontroli jako5ci . ' 
Bielizna . pośdelowa. Wspólne wyrrlagania 15 wrześ;'-il1 1970 r. ,; fU>,,': 69/Hi8,4,5-20 

'621p.. ~ J46§5 27 Przetwory 
czane 

ziemniaczane. WydeTki ' ziemnia- L września .1970 r. 

: i"' . 

§ 3. 1. Norma wymieniona w § 1 lp. l zastę;lUje nor
mę PN-64/B~12002 "Cegły dziurawki wypalane z gliny", usta
nowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 gru
dnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 19, poz. 87). 

2. Norma wymieniona ' w § 1 lp. 3 zastępuje normę 

PN-59;C-33006 "Sześciometylenoczteroamina", ustanowioną 

jako obowiązującą przez Polski Komitet Nbrmalizacy jny 
dnia 10 paż.dziernika 1959 r. (Monitor Polski Nr 96, poz, 520) . . 

3. Normy wymienione w § l lp. 4, 65 i 70 zastępują: 

pierwsza w zakresie wymaga!'!, druga w ' zakresie pakowania, 
przechowywania i transportu, a trzecia w ' zakresie pobiera
niaprobek i metod badań, normę PN-64/C-84069 "Anhydryt"; 
lustanowioną przez Polski Komitet Norma lizacyjny dnia 
8 września 1964 r. (Monitor Polski Nr 77, poz. 368). 

4. Normy wymienione w § l lp. 5 i 74 zastępują nastę
pujące normy: 

1) PN~60/C-94139 "Wyroby ' gumowe~ .. Wę±e ppeumatyczne 
. do 8 atn", . 

2) PN-60/A-86914 "Tłuszcze roślinne jadalne. Metody ba- ' 
dail. Oznaczanie liczby' jodowej" 

- ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet 

Polski Nr 68, poz. 320) 

nowi oną . jako obowiązującą przez PoJski Komitet Normali
zacyJny dnia 28 grtitlnia ' 1959 'r. ' (Monitor P6Isk( 'z 1960 r. 
Nr 4(i, po z. 201). 

6. Norma wymieniona ;, w §.1 lp. 7 zastępuje normę 

P;\)-61/E~88003 "Elektryczne przyrządy pomiarowe: . Symbole 
na przyrządach", ustanowioną p.rzez Polski Komitet Norma
lizacy jny dnia 30 grudnia 1961 r. (Moni\or Polski z 1962 r. 
Nr 25, poz. 107). 

7. Norma. wymieniona w § 1 lp. 8 zastępuje normę 

PN-63/H-75001 "Zlewy czworokątne żeliwne emaliowane", 
ustanowioną przez Potski Komitet NormalizacyJny ' dnia 
19 kwietnia 1963 r. (Monitor Polski Nr 45, poz. 225). 

8. Norma wymieniona w § l lp. 9 zastępuje . normę 
PN-5'S/H-750io "Zlewózmywaki żeliwne emaliowane", .ustano
wioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia . 31 marca 
1965 r. (Monitor Polski Nr 31,poz.173). 

9. Norma wymieniona w § l lp. 10 zastępuje normę 

PN-63/H-87053 "Miedź stopowa. Gatunki", ustafIowion,ą przez 
Polski Komitet Normalizacyjny dnia 20 maja 1963 r. (Mo
nitor Polski Nr 55, poz, 279). 

Normalizacyjny -pierwsza dnia 29;' a druga dnia 31 gru- 10: Norma ; wymieniona w § l lp. 11 zastę,puje normę 
dnia 1960 r. (Monitor Polski z -1961 r. ,Nr l8"poz. ' 90): .,. . .... PN-54/H~92133i-.. Stal 'węglo-wa "walcowana; . Blachy magnetycz-

5. Norma wymieniona w § 1 lp. 6 zastępuje normę . 
PN-59IG~4430() "Wiercenia stołówe. Pompy płuczkowe·. Pier- · 

, ścienie uszczelniające. Wspólrie wymagania i ' badania", usta-

ne: niskowęg.lowe'~,za't wie'rdZoną- .. ja ko :ohowiązując.ą. rozpo
rządzeniem Przewodniczącego Pailstwo wej Komisji · Planow:a
nia Gospodarczego z dnia 15 cterwca1954 r: w sprawie za
twierdzenia · nerm ·państwowych·· ustalonych prz,ezPolski Ko~ 

.. 
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mitet NormalizacYj.ny, ?oty~czących hutnictwa (Dz. ,l). Nr 3D, 
poz. 118) . . 

'11. Normy -wymienione w § l lp. 12 i 80 zast~pują I).a
stępujące normy: 

1) PN-57/H-93242 "Stal węglowa magnetycznie miękka. wal-

_ 2}' 

cowana i' ciągnio,na. Pręty", . 

PN-5.7/D-56206 "Obrabiarki do drewna. T~śm6wka rOl- ' 
dzielj:za. Sprawdzanie ' dokładnośd .. .. ' 

- ustanowione jako obowi'ązująceprzezPolski Komitet 
N(jrmaHz~cyjny - pierwsza dnia 31, a druga dnia Z7 , gru
dnia T957 r. (Monitor Polski z 1958 r. Nr 18; poz. , 120). 

., . 

. . ~; '. 

Poz. )91; 

. ..:... Łożyska walcowe z pierścieniem 
zewnętrznym beZ obrzeży. ' Odni:i-a- . 
na lekka (Seria N 2), Główne "W.v-· 
miary", 

, 5)~N-55/M-86190.. - - Odmiana średnia ,(Seria NU 3). 

6)' PN-S5/M-86191 

G!ówne wymiary", 

.. - Łożyska walcowe z piersCleriiem 
wewnętrznym z jednym obrzeiem.· 
Odmiana średnia (Seria NJ 3), ' 
Główne wymiary", 

7} PN-55/M~86192 .. 

.'< 

'. 

, ,,12. ,Normy wymienione ·w.§ 
ptiją. ba$tępujące ;normy: 

lp. 13, 33, 34' i 35 zaslę- • 

- Łożyska walcowe z pierścieniem , 
zewnętrznym bez. obrzeży. Odmfa~ 
na średnia (Seria N 3). Głqwne 

wymiary' :, 

n PN-66/H-970n "N~kiel. Proszek elektrolityczny", . , 
, ,2)-· PN,66/A-14!cOl "Chleb żytni", 

3}PN-66/A-74'103 .. Chleb mieszany",. 
; 4)PN-66/A-74105 "Pieczywo p.szenne" 

- .,~ ~ uśtar10wione prze'z Polski Komitet Normalizacyjny -
pierwsza, druga i czwart!ldnia 3D, ,a trzecia dnia 29 czerw
ca, 1966 r. (Monitor Polski Nr 44, poz. 223). 

! .• 

:. '13. , Norma wymieniona w § 1 lp. 16. zastępuje normę 
'PN-t;3/M-549,07 " Wodomierze śrubowe ·' such-obieżne 'z . piono
wą o.sią- wirnika", ustanowioną przez polski Komitet Norma
lizacyjny driia ' 30 września 1963 r: ' (M.onit-or Polski Nr 88, 
poz. 419). 

j ... 

. ' ,. 14, Normy wyrni.enione Vi. § l 'tp. 20, ,21, 22, 23, 24, 25, 
26 J)9 .z,astępują następują'ce n'ormy: 

1) PN-62/M-80222 ,:) . Liny stalo~e : Seale 6 X 19 + R", 
'~), ·PN-62/M-80223.. ~. Seale 6 X 27 + R", 
3) PN-62iM-80224 .. '- Se~le 6 X 37 + R .. , . 

4) , PN-6'2/M;80225.. - Warrington 6 X 19 .+ R", 
" 5) P"N-62/M-80228.. - 'S~ale 6 X 31 + R", ' , 
, 6) PN-6~/M-80229 ;, -.:... Warr'ington-Seale 6 X 36 , + R"; 
.. 7} PN.62/~-80231.. -=- Warrington-Seale 6 X 52 + R", 

.. 8(' PN-62/C-94111 '"Opąny rowerowe z a~utem" 

- ustanowione przez Polski Komitet · NormaUzacyjny ' 
dnia.',S kwietnia . 1962 r. (Monitor Polski Nr 50, poz. -248). 

l5.Norma wymieniona w I}- 1 lp. 27 zastępuje ~or~ę 
,PN~64/M-80232 , ,,Liny stalowe. , Seale 6 X 19 + 7 X 7, 

' 6. X 1·9 + Rm (7 X 7)", uslahowioną przez Polski -Komite-t 
Normalizacyjny dnia 9 pażdzietnika 1964 r. (Monitor Polski 

. Z 1~65 r., Nr 3, poz. 12). ' 

16. Norma wymieniona w .§ 1 lp. 28 zastępuje nas.tępu
. jące normy: 

," 

. H PN-55/M-86180 ,:) Łożyska' toczne. Łożyska walcowe 

·2) ,PN ~55/M-8G 181 

3)' PN-55/M-86182 " 

\ ' 

'z pierścieniem wewnętrznym bez 
obrzeży . Odmiana bardzo lekka (Se- ' 
ria NU 10), Główne wymiary", 

- - Odmiana lekka (Seria NU 2). 
,' , Główne wymiiłry", 

- Łożyska walcowe z piersCleniem 
. W,ewnętrzhym z jednym obrzeżem. 
Odmiana lekka (Seria 'NJ 2). Głów~ 
ne wymiary", 

' 8)pN-55/M-86195.. - - Odmiana ~ średnia szeroka ' , (Se
ria ŃU 23). Główne wy~iary", 

9) PN-55/M-86196' .. - , Łoży.s ka walcowe z pierśćieriiem 
wewnętrznym z jednym ' obrzeżem. ' 
Odmiana · średnia ' szeroka '. (Seria 
NJ 2~). Głó~ne wymiary", 

10) PN-55/M-86199.. -' ~. Odmiana ciężka (Seria NU 4)., 
Główne wymiary", 
, - "." .. : '. " 

11) ·'pN-55fM-86200 " 

12) , PN-55/M-86201 .. 

- Łożyska walcowe z pierścieniem. 

wewnętrznym z jednym obrzeżem. 
Odmiana ciężka (Seria NJ 4). Głów
ne wymiary", 

- Łożyska walcowe ··~ pierscleniem 
zewnętrznym bez obrzeży, Odmiana 
ciężka (Seria N 4), Główne wy~ . 
miary" 

zatwierdzone jako obowiąz'ujące rozporządzeniem' 
Przewodń'iczącego Państwowej Komisji Planowania Gb
spoqarczego z dnia 12 czerwca 1956 r. w s-prąwie za" 
tw~erdzen i'a norm państwowych (Dz. U. Nr 31, poz. 145); 

)3) . PN-56/M-86186.. - - Odmiana lekka szeroka (Seria 
NU 22). Główne wymiary", 

- Łożyska walcowe z pierścieniem 
wewnętrznym z jednym obrzeżem. 
Odmiana lekka szeroka (Seria .. 
NJ 22). Główne wymiary" ' 

'- zatwierdzone jaką obowiązujące rozporządzeniem Prze
w.odniczącegoPaństwowej Komisji Planowania Gospodar
czego ' z dnia 22 pażdziernika 1956 r. w sprawie zatwier
dzepia 'norm państwowych (Dz. U. Nr 51, poz. 226). ' 

17 . . Norma wymieniona w § 1 lp. 29 zastępuje następu

jące normy: 

l}' PN~57/M-86184 i:} Łożyska toczne. Łożyska walcowe 
z pierscleniem wewnętrznym bez 
obrzeży i z pierścieniem kątowym od
miana lekka (Seria NUJ 2). Główne 
wymiary", . ' 

2) PN-57/M-86185" - Łożyska walcowe z plersCleniem 
wewnętrznym z jednym. obrzeżem 
i z pierscleniem kątowym odmia-, 
na lekka (Seria NH 2). GłÓwne ·· -
wymiary", . 

3) PŃ-57/M-86188.. - Łożyska walcowe z piersCleniem · . 
wewnętrznym bez obrzeży i z pier
Ścieniem . kątQwym .odmiana lekka 



Monitor Polski Nr 39 

4) PN-57/M-86189 " 

'5)t>N-57/M-86193 " 

. 6) PN-57/M-86194 

, 
7) P~-57/M-86197 

9) PN-57/M-86202 

fOl PN-57/M-86203 

- ' 571 

szeroka (Se~ia NUJ 22). Główne 
wymiary". 

Łożyska walcowe z piersc:eniem 
wewnętrznym z jednym obrzeżem 

i Z pierścieniem kątowym odmia- ' 
na lekka szeroka (Seria NH 22). 
Główne wymiary", 

Łożyska walcowe z pierścieniem 

wewnętrznym bez obrzeży i z pier
ścieniem kątowym odmiana śred

nia (Seria NUJ 3). Główne wy-
' . miary", 

Łożyska walcowe z pierścieniem 

wewnętrznym z jednym obrzeżem 

i z pierścieniem kątowym odmiana 
średnia (Seria NH 3). Głó\vne wy
miary", 

- Łożyska walcowe ' z piersCleniem 
wewnętrznym bez obrzeży i z pier
ścieniem kątowym odmiana śred

nia szeroka (Seria NUJ 23). Głów
ne wymiary". 

- Łożyska walcowe z piersCleniem 
wewnętrznym z jednym obrzeżem 
i z pierścieniem kątowym odmia
na średnia (Ser ia NH 23). Główne 
wymiary". 

-Łożyska walcowe z pierscleniem 
wewnętrznym bez obrzeży i z pier
ścieniem kątowym odmiana cięż

ka (Seria ' NUJ 4). Główne wy
miary", 

- Łożyska walcowe z piersCleniem 
we wnętrznym z jednym obrzeżem 
i z p.ierścieniem kątowym odmia
na ciężka (Seria NH 4). Główne 

wymiary" 

- ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet 
Normalizacyjny dnia 23 maja 1957 r. (Monit.or Polski 

. Nr 64, poz. 397) . . 

18. f'Jorma wymieniona w § l lp. 30 zastępuje . następ_u
jące normy: 

1) PN-55/M-862 40 ,,') Łożyska toczne. Łożysk a bary łkowe. 

2) PN-55/M-86244 " 

Odmiana lekka szerok a (Seria 222). 
GłÓ'Nne wymiary". 

Odmiana średnia szeroka (Se
ria 223), Główne wymiary" 

- zatwierdzone jako obo wiązujące rozporządzeniem 

Przewodniczącego Pai1stwowej Komis ji Planowania Go
spodarczego z dnia 10 lipca 1956 r. w sprawie zatwier
dzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 33. poz . 154) ; 

3) PN-56/M-86241 

- 4)PN-56/M-86245 

Łożyska baryłkowe z otworem stoż
kowym. Odmiana lekka sze roka 
(seria 222 K) .. Główne wymiary" , 

- Łożyska baryłkowe z otworem st o ż
kowym. Odmiana średnia szeroka 
(seria 223 K). Główne wymiary" 

- zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem 

Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Go-

Poz. 291 

spodarczego zdn;'l 22 października 1956 r. w sprawie 
zatwierdzenia norm pa.':~twowych (Dz. U. Nr 51. poz. 226); 

5) PN-57/M-86248" - - Odmi'::!la bardzo lekka bardzo 
szeroka (Seria 230). Główne 

wymiary ... . 

6) PN-57tM:86249.. - Łożyska baryłkowe z otworem stoż
kowym . . Odmiana bardzo lekka 
bardzo szeroka (Seria 230 K). Głów
ne wymiary". 

7) PN-57/M-86252 Odm iana lżejsza bardzo szero
ka (Seria 231). Główne wy
miary" • 

8) PN-57/l'j-86253 Łożyska baryłkowe z otworem' stoż
kowym.Odmiana lżejsza bardzo 
szeroka (Seria 231 K). Główne wy
miary". 

9) PN-57/M-86256 - - Odmiana lekka bardzo szeroka 
(Seria 232). Główne wymiary", 

10) PN-57/M-86257" ;,... Łożyska baryłkowe z otworem stoż
kowym. Odmiana lekka bardzo 
szeroka (Seria 232 K). Główne wy
miary" 

ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komi
tet Normalizacyjny dnia 31 grudnia 1957 r. (Monitor 
Polski z 1958 r. Nr 13, poz. 83). 

19. Norma wYlllieniona w § l lp. 31 zastępuje następll

jące normy: 

l) PN-57/M-86242 ,,') Łożyska toczne. Łożyska baryłkowe 
z ot worem stożkowym i z tuleją wcią
ganą. Odmiana lekka szeroka (Seria 
222 K + H). Główne wymiary". 

2) PN-57 /M-86246 " Odmiana średnia szeroka (Se
ria 223 K + H). Główne wy
miary", 

3) PN-57/M-86250 II - - Odmiana bardzo lekka bardLo 
szeroka (Seria 230 K + H). 
Główne wymiary", 

4) PN-57/M-86254" - - Odmiana lżejs z a bardzo szero
ka (Seria 231 K + H). Główne 
wymiary". 

5) PN:57/M-86258" - - Odmiana lekka bardzo szeroka 
(Seria 232 K + H). Główne wy
miary" 

- .ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet 
Normalizacyjny - pierwsze dwie dnia 17, a pozostałe 
dnia 31 grudnia 1957 r. (Monitor Polski z 1958 r. Nr 13. 
poz. 83); 

6) PN-61/M-86243 ,,') Łożyska toczne. Łożyska baryłkowe 
z otworem stożkowym i z tuleją wci
skaną. Odmiana lekka szeroka (Seria 
222 K + AH). Główne wymiary". 

7) PN-61/M-86247 .. Odmiana średnia szeroka (Se
ria 223 K + AH). Główne wy-
miary", 

8) PN-61/M-86251 II Odmiana bardzo lekka bardzo 
szeroka (Seria 230 K + AH). 
Główne wymiary". 

9) PN-61/M-86255., - - Odm iana lżejsza bardzo szero- ' 
ka (Seria 231 K + AH). Głów
ne wymiary.", 

-
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10) PN-61/M-B6259., - - Odmiana lekka bardzo 'szeroka 
{Seria 132 K + AH). Główne 
wymiary" 

- ustanowione jako obowiązujące przez Polski- Komitet 
Normalizacy jny dnia 9 czerwca 1961 r. (Monitor Polski 
Nr 58, poz. 254). 

20. Norma wymieniona w § 1 lp. 32 zastępuje następu

jące normy: 

1) PN-58IM~86291 ,,') Łożyska toczne. Lożyska igiełkowe 

z pi.erśdeniami bocznymi i z koszy
kiem {Seria Na 49). Główne wymiary", 

2~PN-58IM-86292" - Łożyska igiełkowe z pierścieniam.i 
bocznymi i z koszykiem, bez pier· 
ścienia wewnętrznego (Seria RNa 
49j . Główne wymiary", 

3ł PN-58iM-86293., - .Łożyska .igiełkowe bez koszyka 
(Seria Na 49 V) . Główne wymiary", 

4) PN-58iM-86294 " - Łożysk.a igiełkClwe bez koszyka 
i pierści€nia wewnętrznego (Seria 
RNa49 V) . Główne wymiary" 

- ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet 
Normaliz.acyjny dnia 14 czerwca 1958 r. (Monitor Polski 
Nr 67, poz. 395). 

21. Normy wymienione w § 1 lp. 36 1 48 zastępu}a na
stęt'>'Iljące normy: 

1) PN-66/A-74106 "Pieczywo półcukiernicze", 

2) PN-66/P-83017 "Taśmy tkane. Taśmy pasowe specjatne 
. elano-bawełniane impregnowane" 

- Ilstanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny 
dnia 28 października 1966 r. (Monitor Polski Nr 68, 
poz. 326). 

22. Norma wymieniona w § 1 lp. 37 zastępuje normę 

PN-61}C-7'łOQS "Przetwory . tłuszczowe. Krem d-o golenia", 
ustanowioną jako ·obowiązuJącą przez Polski Komitet Nor
malizacyjny dnia 25 listopada 1961 r. (Monitor Polski Nr 98, 

. poz. 417). 

23. Norma wymieniona w § 1 lp. 38 zastępuje następu

jące normy w częścidotyczą<cej pa l\.o wania, przechowuwilnia 
i ' transportu: 

1) PN-54jG-92002 "Sól jadalna jodowana", zatwierdzoną 
jako obowiązującą rozpoTZądze ni em Przewodniczącego 

Państwowej Komisji Planowal1i,a Go·spodarczego z dnia 
27 czerwc:a 1955 r. w sprawie zatwi·erdzenia norm pań

stwowych ustalonych przez Polski Komit:etNormaliza
cyjny(Dz. U. Nr 27. PO? 157); 

2) PN-66/G-'92008 "Sól", ustanowi.oną przez Polski K()małel 

Norma li zacy jny dnia 26 listopada 1966 r. {Monitor Pol
ski Nr n. po z, 337). 

24. Norma wymieniona w § 1 lp. 40 zastępuje normę 

PN-64/C-94151 "Węże tłoczone gumowe do benzyny, innych 
materiałów pędnych i olejów na ciśnienie robocze do 40 at", 
ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 

. 31 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z . 1965 r. Nr 19, poz. 87). 

25. Normy wymienione w § 1 lp. 44 i 47 zastępują na
stępujące normy: 

· 1) PN'-67/P-B2023 "Tkaniny techniczne bawełniane. Tkaniny 
, dD fillriM:ji wiskozy", 

1) PN-67.f1"..a2200"Tkpniny techn,it:zne wełniane. Sukna cy
lindrowe" 

ustanowione przez Polski Komitet NormalIzacyjny 
dn'ia 17 sierpnia 1967 r. 1Monitor Polski Nr 53, poz. 265). 

26. Norma wymieniona w § 1 lp. 45 zastępuje normę 

PN-64/P-82026 "Tkaniny techniczne bawełniane. Tkaniny że

glug.ow.e". ustanowioną przez.. Polski Komi.t.et Normalizacyj
ny dnia 11 grudnia 1964 r. ,(M-onitor Polski z 1965 r. Nr ro, 
poz. 37). 

27. Norma wymieniona w § 1 lp. 46 ' zastępuje normę 

PN-68j P-82029 "Tkaniny techniczne bawełniane. Tkaniny 
podkładkowe ~raticzne", ustanowioną przez PoJski Komitet 
N (H ma liUl cy jny dnia 25 kwietn.ia 1968 r. (Monitor Polski 
Nr 2'ił. Po?! lH6~. 

28. Normy wymienione w § 1 lp. 49 i 83 zastępu.ją na
stępując e normy: 

l) PN-66lP-B301 8 ,.Taśmy tkane. Taśmy lniane bezkońcowe 
papierosowe", 

1) PN-66/H·-o493ł "Badanie wyf'Obów spiekanych z prosz-
ków metali. Próba statyczna rozciągania" 

- us'tanowion'e przez Polski Komitet Normalizacyjny -
pierwsza dnia ł 1, a druga dnia 18 marca 1966 r. (Moni
tor Polski Nr 26, poz. 137). .' , 

29. Norma wymieniona w § 1 lp. 50 żctstępujec normę'~ 
PN-67JP-8 3020 "Taśmy tkane. Taśmy pasowe spadowe 'im
pregnowane", ustanowioną przez Polski Komitet Normaliza
cyjny dnia 16 marca 1967 r.(Monitor Polski Nr 27, poz. 127). 

3G. Norma 'wymieniona w § 1 lp. 51 zast~puje normę 

PN-69/P-83021 "Taśmy tkane. Taśmy pasowe napędowe ela
nowe impregnowane", ustanowion·ą p~zez Polski Komite,t 
Normalizacyjny dnia 11 marca 1969 r. (Monitor Polski Nr 18, 
paz. 155).. 

31. Norma wymieniona. w § 1 lp. 53 zastęp,uje normę 

PN-64/B-0201O "Obciążenia w obliczeniach statycznych. ąb
ciążenie śniegiem", ustanowioną przez Polski Komitet Nor
malizacyjny dnia 31 grm:l.nia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r . 
Nr 25. poz. 127). 

32. Norma wymieniona w § 1 lp. 61 zastępuje następn
jące normy: 

1) PN-64/E-04221 ,,') Mierniki elektryczne wskazówkowe. 
Ba·dania techniczne", ' 

. 2) PN-64/E-06501" - Ogólne wymagania techniczne" 

- ustanowione przez Polski Komitet Normalizac,yjńy, 

dnia 31 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 19, 
poz. 87), 

33. Norma wymieniona W § l lp. 63 zastępuje normę 
PN-64/B-01300 "Cementy. Nazwy, określenia i klasyfikaGja", 
ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 
14 kwietnia 1964 r. (Monitor Polski Nr ·41, poz. 198). 

34. NGrma wymieniona w § 1 lp. 67 zastępuje normę 
PN-61/B-I0715 .,Wodociągi, Szczelność rurociągów. Warun
ki i badania techniczne przy odbiorze", . ustanowioną jako 
obowiązującą plrzezPolskj Komitet N(Hmali.zacyjny dnia .6 lip
ca 1961 r. ·(Monitar Polski Nr6ł, poz. 292). ' 

35. Norma wymieniona w § 1 lp. 68 zastępuje normę 
PN-64/B-I0731 "Wodociągi. Przewody ciśnieniowe azbesto- ' 
wo-cementowe. Wymagania i badania te<:hniczneprzy od-
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. eiorze", ust.anowioną pnez. Polski Komitet No,rmali.:i.acyjny 
dNia 25 marca 1964 r. (Monitor Po-Iski Nr 34. poz. 153). 

36. Norma wymi~niona w § '1 lp. 71 zastępuje następu" 
jące normy: 

1) PN!P-(,}4610 II") Kontrola ja:kości wyroj;}6w wlók.ienni
cz.yt!:h . Tkaniny. Pomiar d!ugo~ki··. 

2) PN/P-04611" - - Pomiar szerokości" 

- zatwierdzone jako zalecane rozporządzeniem Pr~ewod
nrczącego P'aństwowej KomisJi Pła'l'łowanra Gos pouarcz0-
go z dnia 9 lutego t954 r. w sprawie zci twierdzenia norm 
państwowych ustalonych przez Polski KomHet Normali
zacyjny. dotycząf."ych włók iennictwa tDz. U. Nr 9. 
poz. 28). 

37. Norma wymieniona w § 1 lp. 73 zastępuje normę 

PN-54/P-04719 "Kontrola jakofci wyrobów włókienniczych. 
Wyroby powroźnicze. P.::Jbieranie próbek". z.atwierdzoną ja
ko obowiązującą rozporządzeniem Prz:ewodnkzącego Pań

s iwowej Ko.misji Planowania Gospodarnego z dnia. 3 lutego 
1955 r. w sprawie :wlwienlzenia no·rm pa-ńs twowych ustal')
nych przez Polski KOID.1Het Normalizacyjny. dotyczących włó
kiennictwa 'Dz. U. Nr t. P'>Z. 49J. 

" 38. Norma wymie n10na w § l lp. n zastęplJl}e normę 

PN-59/C-8QI4 "Wyroby lakierowe.. Sposoby otrzymywania 
powłok do badań". us tanowioną jako obowiązującą przez 
Polski Komitet Normalizacyjny dnia 28 grudnia 1959 r. (Mo
nito.r porski z 1960 r. Nr 32. poz. 161). 

39. Norma wymieniona w §. 1 lp. 79 zastępuJe normę 

PN~69/D-04206 "Płyty wiórowe i paździerzowe pełne. Ozna
czanie wytrzymałości na. zginanie statyczne- i modułu sprę

żystości przy zginaniu"'. ustanowioną przez Polski Komitet 
Normi'llizacyjny dnia t5 września 1969 r. (Monitor Polski 
Nr 50. poz. 389). 

40. Norma wymieniona w § 1 lp. 82 zastępuje namul 
PN-63/H-0.f933, .,&danie proszków metan. AEaliza sitowa 
proszków globularnych.··. ustanowioną przez Polski Komitet 
Normalizacyjny dnia 6 grudnia 1963 r. (Monitor Polski 
~ 19'64 r.. Nr 16, poz. 71}. 

41. Norma wymieniona w § 1 lp. 8 obwieszczenia Pol
skiego Komitetu Normaliza.cyjnego z dnia 31 lipca 1970 r .. 
w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm (Mo.nitQ{ 
Polski Nr 28. poz. 238) zastępuje następujące normy: 

1) PN-64/C-89250 ,,") Tłoczywa termoutwardzalne. Tłoczywo 
Fn + D", ustanowioną przez Polski Komitet Normaliza
cyjny dnia 4 czerwca 1964 r. , (Monitor Polski Nr 51. 
poz. 249). 

2} PN-60/C-89251 .. - Tłoczywo Fr + D". ustanowioną id'
ko obowiązującą przez Polski Komitet NormalizacY}/ilIY 
dnia 25 czerwca 1960 r. (Monitor Polski Nr 63, poz, 302), 

3) PN-60/C-89252 .. - Tłoczywo FKn + D". ustanowioną 
jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacy j
ny dnia 30 listopada 1960 r. (Monitor Polski z l00.F f. 

Nr 6. poz. 32). 

4) PN-61/C-89255 .. - Tłoczywo Fr + DSr", ustanowioną 
j,ako obowiązuj,ącą przez Polski Komitet NormaHzacyJ
ny dnia 9 cze,rwca 196t r. (Monitor Pol skI Nr 58'. poz. 
254}, 

5) PN-62/C-89256 " - TłoczyW1O fr + AdH
,. US.taJ!H1Vllioną 

przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 czerwca 
19&2 J. tMim)l!o;f' I'(I)Jisll~ NI 68', p4tZ". 3iID). 

POz,. 2~H 

6) PN-6J./C-809257 " - T~oc.zywo. FA + M", ustanowioną 
przez Polsk.i Komitet Normalizacyjny dnia, 29 czerwca 
1963 r .. (Monitor Polski N. 74. poz, 370), 

7} PN-63/C-89258 •. - Tłoczy wo. Fr + S". us t anowioną 
prz.ez Polsk.i Komitet Normalizacyjny dnia 28 czerwca 
1%:3 r. (Monitor Polski Nr 64, poz. 322}. 

8) PN-M/C-8926G ., - Tłoczywo FL + Ł". ustanowioną 
przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia I lipca 1964 1'. 

(Monitor Polski Nr 69. poz. 323). 

9} PN-65/C-&9264.. - Tłoczywo. Fn + ~r", 
lOj PN-65/,C-89265 - Tłoczywo Fn + DKr" 

- ustanowione przez Pofski Komitet Normalizacyjny 
dnia 23 czerwca 1965 r. (Monitor Polski Nr 52, pOl. 274), 

11) PN-66/C-89266 ., - TIoczywo FA + D", ustanowioną 
przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia. 15 sierpnia 
1966 r. (Monitor Polski Nr 62, poz. 300J, 

12) PN-66/C-89267 .. - Tłoczywo Fr + Bs". ustanowioną 
przez PolskI KomItet Normalizacyjny dnia 23 listopada 
1966 r. (Monitor Polski Nr 72. poz. 337). 

42. Norma wymieniona w § 1 lp. 56 obwieszczenia Pol
skiego Komitetu Normalizacy}nego: z dnia. 3'1 lipca 1970 r. 
w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm (Mo
nitor Polski Nr 28. poz. 238) zastępuje normę PN-57/C-40005 
"Płyn do hamu/.ców hyd raulicznych samochodawych", usta
nowioną jako obow iązującą przez Polski Komitet Normali
zacyjny dntćł 5 lipca 1957 r. (Monitor Polski Nr 74. poz. 454). 

§ ~"' Tracą moc następujące Polskie Normy (PN}: 

1) z dniem ogłoszenia obwieszczenia: 

a) PN/B-1601 "Okna drewniane w budownictwie miesz
kaniowym. Dane - ogóllloe" • uznana jako obowiązująca 
H)zporząd.z:eniE'ID PrzewodnIczącego Państwowej Ko
misji Planowania Gospodarczego z dnia 26 lutego 
1951 r. w sprawie uznania norm ustalonych przez Pol
ski Komitet Normalizacyjny za obowiązujące (Dz. U. 
Nr 13. poz. 105). 

b) PN-54/B-910Q7 ,,') Budownictwo mieszkaniowe. Okna 
drewniane wewnętrzne. Dane ogólne i szczegóły kon
strukcyjne", zatwierdzona jako obowiązująca rozpo
rządzeniem Prz.ewodniczącego Państwowej Komisji 
Planowania Gospodarczego z dnia 27 lipca 1955 r. 
w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalo
nych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczą

cych budownictwa (Dz. U. Nr 33. poz. 208), 

c) PN/B-9łOGl" - Drzwi drewniane wewnętrzne". 
d) PN/B-91063.. - Drzwi drewniane wewnętrzne gład

kie. Wymiary" 

- uznane za obowiązujące rozporządzeniem Prze wodni
czącego P'aits[wowej Komisji Planowania Gospodarcze
go z dnia 8 lipca 1952 r. w sprawie uznania za obowią

zując e norm ustalonych . przez Polski Komitet Normali
zacyjny (Dz, U. Nr 37, poz, 257), 
e) PN-53,JB-Sl033 n,Budownictwo biurowe. Drewri.iane na

świetla we wnętf2me". zatwierdzona ja ko zalecana roz
porządzeniem Przewodnicząceg.o Pa.ństwowej Komisji 
PLanowania Gospoda.rc zego z dnia 10 maja 1956 r. 
w. sprawie za,twierdzenfa norm pans.twowych (Dz. U. 
Nr 15. poz,_ S5), 

I) PN·~;E:-Q2JJ 4i •.. Maszy ny ele:k.tll'fC.ZIDie ,. Prądnice gal
wauruhaqjine. Z.Dtiif.mila:no:w.'€' nap·ięcia j; prądy", us.tano-
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wio na jako obowiązująca , przez Polski Komitet Nor
malizacyjny dnia 29 grudnia 1960 r. (Monitor Polski 
z 1961 r. Nr 18, poz. 90), 

g) PN-69/-93351 .. Elektryczne przyrządy i narzędzJa 
grzejne. powszechnego użytku. Regulatory i ogranie.!:
niki temperatury. Og,ólne wymagania i badania", usta
nowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 
31 grudnia 1969 r.' (Monilor Polski z 1970 r. Nr 6, 
poz. 61), . 

hl PN-58/0-91012 .. Obuwie gotowe. Wykonąllie chole
wek skórzanych. 'Wrmaganiatechniezne", 'ustanowio
na jako obowiązująca przez Polski Komitet Normali
zacYJny dnia 18 grudnia 1958 Co (Monitor " Polski, 
z 1959 r. Nr 24, poz. ,112), 

' i) PN/Z-780~5 ..... ) Meble szpi!alne., Sprężyny siatek do 
łó~ek szpitalnych", 

j) 

k) 

PN/Z~78056 .. - Ogniwa siatek do łożek szpital-, 
nych", 

PN/Z;.78057 Zaczepy '.·siatek do łóżek szpitć1!-
nych" 

ustanowione ' jako obowiązujące przez Polski Ko- , 
mitet Normalizacyjny dnia 16 czerwca 1958 r. (MOr 
nitor Polski Nr 67, poz. 395). ' , 

'.... :. 
z dniem ' l stycznia 1971 r.: 

a) PN-64/G-02501 ,;Prze lwory l produkty torfowe. ' ~o
dział,' nazwy i określenia",uslanowiona przez Polski · 
Komitet Normalizacyjny dnia 1 lipca 1964 r. (Moni- " 
tor Polski Nr 69, poz. 323), 

!?) PN-61/M-96015 "Drabiny gimnastyczne przyścienne", 
ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet 
Normalizacyjny dnia 8 kwietnia 1961 r.(Monitor Pol
ski Nr 41, poz. 193), 

c) PN-66/P-84750 ,.Wyroby dziewiarskie. Zasady klasy
fik.acji'~, ustanowiona przez Polski Komitet Normall
zacyjny dnia 25 lutego 1966 r. (Monitor Polski Nr 12, 
poz. 81). 

3) z dniem 1 marca 1971 r.: 
PN-58/C-80569 "Wskaźniki. Oranż metylowy", ustano-

Paź. 291 '129.2 

wiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Norma- . 
lizacyjnydnia 9 czerwca 1958 r. (Monitor Polski Nr 67, 
poz. 395). 

4) z dniem 1 kwietnia 1971 r.: 
PN-,57/M-81042 .. Spirale do czyszczenia p.rzewodów ka
nalizacy jnych", ustanowiona jako obowiązująca przez 
Polski Komitet N6rmalizacyjny dnia 28 grudnia 1957 r. 
(Monitor Polski z 1958 r. Nr 13, poz. 83). 

5) z dnieJ;Il 1 lipca 1971 r.: 

a) PN~53/E-92811 ,:) Elektroenergetyczne linie kabl0..!Ve . . 
Złączki tulejkowe do łączenia przez lutowanie .żył 
miedzianych o przekrojach 4 -:- 400 mmf",zatwierdzo
na jako obowiązująca rozporządzeniem Przewodniczą
cego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego' 
z dnia 27 czerwca 1955 r. w sprawie zatwierdzen.fa -, 
norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet 
No~fuaiizacyjny, dotyczących elektrotechniki (Dz. O:',: 
Nr 28, poz. 169), . . 

b) PN-53/Ec92814 " -:- Końcówki kablowe do spawa'nia 
do ' żyr alumłniowyc-h o przekr9jach 16 -7-1000 , mlp!", '; 
zatwierdzona jako . obowiązująca rozporządi-!:!niem ' 
Przewodniczącego Państwow;j Kom is ji PI~nowani" 

' G Cl spodarczego ż dnia' 3 maja 1954· r" , w spHiwl;e ;: za~ 

twierdzenia norm" panstwowych us talonych przez /)01-
ski Komitet Normalizacyjny w zakresie 'erektró t~ch
niki (Dz. U. Nr 24, poz. 89), ,." ;,: , ,;,.~,,.; i 

c) PN-53/E-92815 ' " - Końcówki kabl owe Haczone 1.do 
:lutowania do żył miedzia nych okrągłych qp,rtekro
jach 1,5 -:- 150 mmf", zatwierdzona jako : · obo'WiąZllją
ca rozporządzen iem Przewodniczącego Państwowej 

Komisji. Planowania Gospodarc zego_ z dnia 27 czerw
ca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm ' 'panstwo
wych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyj- ' 
ny, dotyczących elektrotechniki (Dz. U. Nr 28, 
poz. 169), 

d) PN-61/G-542CO "Wiercenia udarowe. Doci-nak pełza-o 
kowy", ustanowiona jako obowiązująca przez Polski 
Komitet Normalizacyjny dnia 3pażdziemika 19<>1 · r. 
(Monitor Polski Nr 98, poz. 417). 

Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego: B .. Adamski 

'j Pełny tyluł normy; jedna kreska przed tytułem tejsamei serii norm zastępuje pierwszą część pełnego t yt ułu , a dwie kreski 
przed tytułem tej samej serii norm zastępują dwie pierwsze części pełnego tytułu . 
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OBWIESZCZENIE PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO 

z dnia 1 g.rudnia 1970 r. 

- w sprawie kursów dewiz l pieniędzy zagranicznych. 

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy dewizowej z dnia 
28 marca 1952r.(Oz. U. Nr 21, poz. 133) ogłiłsza się tabelę 
kursów nr 12/70, ' stanowiącą załącznik do obwiesz~zenia. 

Tabela . kursów zawarta w załączniku obowiązuje od dnia 
grudnia 1970 r. Jednocześnie " traci . moc tabela kursów 

nr 11/70, stanowiąca załącznik do obwieszczenia Prezesa ' 
Narodowego Banku POlskiego' z dnia 31 pażdziernika 1910 r. 
w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych (Moni-
tor Polski Nr 36, .poz. 277). . 

Preżes Narodowego Banku Polskiego: w ż. L. Gluck ' 


