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.. OBWIESZCZENIE POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO 

z dnia 3 grudnia 1970 r. 

w sprawie ogłoszenia ustanowionych 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): 

-'------_...:.....--._---------------;-----~~-:----------

" 

Da t a 
Numer 

Lp. Tytuł normy i zakres obowiązywania ' od której normĄ 
' " normy ,ustanowienia normy obowiązuje ' 

. "1 ,--.. -2 --- -------"'----~-3-, ----------------4---- ----5 

1 1Ó/H-93243 

~ ,o2170/N-01270;1 

3 70/N-01270;2 

4 ,' 70/N·01270.3 

5 " 70/N-01270A 

6 70/N-01270.7 

1 170/N·01270.8 

8 70/N-01270.9 

9 70/N-01270.12 

10 70/N·01270.14 

11 70/H-04742 

12 701 A-B6729 
13170/C-89092 

,,170le.99465.l 

15 70/C-99465.13 

16 70/C-99465.17 

17 70/C-99465.18 

18 70/C-99470.1 

19 70/C-99470.8 

20/70/D-04235 

w zakresie prod~kcji: 

Walcówka i pręty ze stali klasy A~O; ' A~IA"II do 
zbrojenia betonu 

,w zakresie znakowania oraz używania pqjęć i ,symboli: 

: ) Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogóine 
- Podstawowe nazwy i określenia 

- Kod barw rozpoznawczych dla przesyłanych czyn-
ników 

- Barwy ostrzegawcze i uzupełniające 
- Opaski identyfikacyjne 
- Tabliczki 

- Znaki ostrzegawcze 
- Napisy 
- Podstawowe wymagania 

w zakresie badań rozjemczych: 

Analiza chemiczna mosiądzów wysokoniklowych 

w zakresie metod badań: 

Konserwy rybne. Oznaczanie podciśnienia 

Folie z tworzy w sztucznych. Oznaczanie własności me
chanicznych przy statycznym rozciąganiu 

0) Metody wyznaczania wielkości fotograficznych materia
łów światłoczułych. Postanowienia ogólne 

- Wyznaczanie maksi1Jlów i granic zakresów efek
tywnej świat/oczułości spektralnej materiałów 

czarno-białych naświetlonych promieniowaniem 
widzialnym 

29 czerwca 1970 T. 
29 czerwca 1970 T. 
29 czerwca 1970 r. 

29 czerwca 1970 T. 
30 czerwca J970 r. 
29 czerwca 1970 r. 

- 29 czerwca 1970 r. 
29 czerwca 1970 r. 
29 czerwca 19.70 r. 

30 września 1970 r. 

30 września 1970 r. 

9 października 1970 r. 

9 października 1970 r. 

9 października 1970r. 

t kwietnia 1971 r. 

1 slycznta ,1972 ,T. 

stycznia 1972 r. 
stycznia 1972 t, 

stycznia 1972 r. 

stycznia 1972 of. 

stycznia 19.72 r. 
stycznia ' 1972 r. 
stycznia 1972 r. 

l stycznia 1972 r. 

l lipca 1971 r. 

stycznia 1972 r. 

.lipca 1971 r. 

Ii.pca 1971 r. 

lipca 1971 r. 

- Wyznaczanie liczby ' przeciwodblaskowości mate- 9 paździe.rnika 1970 r. 1 lipca 1971 r. 
riałów czarno-bi.ał)"ch i barwnych subtraktywnych 
na podłożu przezroczystym 

- Wyznaczanie zdolności rozdzielczej materiałów 9 października 1970 r. 1 Ii.pca 1971 r. 
czarno-białych i barwnych subtraktywnych na po-
dłożu przezroczystym 

0) Fizyczne i chemiczne badania światłoczułych materia
łów fotograficznych. Postanowienia ogólne 

- Oznaczanie odp'arowalności wody 

Płyty pilśniowe oraż prasowane wiórowe i paździerzo
we. Oznaczanie spęcznienia na grubość 

9 października 1970 r. 

9 października 197D r. 
16 października 1970 r. 

lipca 1971 T. 

jj,pca 1971 r. 

lipca 1971 r. 

l ~ • 
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§ 2. 1. Wprowadzonazostala zmiana w normie 

PN-66/B-89003 "Materiały podło~owe z tworzyw sztucznych. 
Winyleum". ustanowionej przez Polski Komitet Normaliza-

Lp. Numer 
normy Tytuł normy 

cyjny dnia 31 grudnia 1966 r. (Monitor Polski z 1967 r. 
Nr 16, poz. 84), obowiązująca od dnia I stycznia 1971 r. 

2. 'w prowadzone zostaly zmiany w następujących Po 1-
skich Normach, obowiązujące od dnia l lutego 1971 r.: 

D a t a 

ustanowienia normy ustanowienia zmian 

----2-----~--~----------~3------------~----- ------------4-
----!--------+--------------------------------------~~--------------~--~~~~----~--------

- ---_.------ - -
S 

1 _ 170/A"~9003 
2 69/B-02482 

Wyroby tytoni·owe. Papierosy. Wspólne wy
mągania i badania 

10 czerwca 1970 r. (Monitor 
Polski Nr 28, poz. 238) 

j31 października 1970 r. 

, 9 listopada 1970 r. Fundamenty budowlane. Nośność pali i fun
damentów na palach 

19 grudnia 1969 r. (Monitor 
Polski z 1970 r. Nr .6, poz. 61) 
19 grudnia 1-.960r. (Monitor 
Polski z 1961 r. Nr 6,poz. 33) 
5 września 1969 r. (Monitor 

I 
:29 października 1970 r. -3 60/C-.96115 Przetw6ry naftowe. Parafiny 
i 

4 69/E-02031 Przemysłowe zakłócenia radioelektryczne. Do
puszczalne poziomy Polski Nr 50, poz. 389) 

31 marca 1970 r.(Monitor 
Polski Nr 12, poz. 110) 

t29 października 

. '28. października 

1970 r. 

5 70/H-93421 Szyny normalnotorowe 

6 · 65/M-64993 Klucze nasadowe dwu~tr,onne sześciokątne 

7, 66/P-06712 Tkaniny lniane. Stopnie-jakości 

31 marca 19ą5 r. (~onit.or . 

Pojsld Nr 3i; ' póz. 173) · 
25 kwietnia 1966 r. . (Monitor 

Polski Nr 26, poz. 137) 

1970 r. 

.. j23 .paŹdziernikal~70 r. 
I 

8 I 69/R-64790 

• .166/5-96030 

Obliczenia wartości pokarmowej .pasz . wcho
dzących w skład mieszane,kprzemysłowych 

' Drogi' samochodowe. Nawierzchnie ' z betonu 
smołowego 

30 września 1969 r. (Monitor 
Polski Nr 50, poz: 389) 

.29gr-udnia: 1966 r. (Monitor 
Polski z 1967 r. Nr 16, p07. 84) 

.. j29 października 1970 r. 

;·10 listopada 1970 r . .. 

15 listopada- 1970 r. 

3. Data obowiązywania normy PN-69/0-91055 "Kopyta 
do przemysłowej produkcji obuwia. Wielkości", ustanowio
nej przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 22 grudnia 
1969 r. (Monitor Polski z 1970 r. Nr 6, poz. 6i i Nr 9, poz. 
82), zmieniona została ua datę l lipca 1971 r. 

§ 3. 1. Norma wymieniona w § 1 lp. 1 zastępuje nas tę
pują~ e normy: 

1) PN-57/H-93243 ,:) Stal walcowana. Walcówka i pręty 
okrągłe do zbrojenia betonu. Wymiary", ustanowioną 

przez Polski Komitet Normalizacyjny jako obowiązują

cą dnia 5 marca 1957 r. (Monitor Polski Nr 26, poz. 181), 
2) PN-59/H-93244 " - Walcówka i pręty okrągł.e żebro

wane do zbrojenia betonu", ustanowioną jako obowią

zując.ą przez Polski Komitet Normalizacy jny dnia 
13 sierpnia 1959 r. (Monitor Polski Nr 96, poz. 520'). 
2. Normy wymienione w § l lp. 2, 3, 4, 5, .6, 7, 8, 9 i 10 

zastępują następujące normy: 
1) PN-61/M-39001 "Urządzenia energetyczne. Znaki rozpo

znawcze na rurociągach", ustanowioną przez Polski · Ko
mitet Normalizacyjny dnia 30 grudnia 1961 r. (Monitor 
Polski z 1962 r. Nr 15, p·oz. 65), 

2) PN-58/W-74201 "Rurociągi i armatura statków wodnych. 
Ma,Iowanie rozpoznawcze i znakowanie", ustanowioną 

jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny 
dnia 20 grudnia 1958 r. (Monitor Polski z 1959 r. Nr 18, 
poz. 81), 

3)- oraz w zakresie pkt 3 normę PN'/M-01085 "Rysunek 
techniczny maszynowy. Połączenia rurowe", ustanowio
ną jako zalecaną przez Polski Komitet' Normalizacyjny 
dnia 6 lutego 1958 r. (Monitor Polski Nr 27, poz. 163). 

3. Norma wymieniona w § 1 lp. 13 zastę puje norm,,: 
PN-63/C~89092 "Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczanie wła

sności mechanicznych przy rozciąganiu", ustanowioną przez 
Polski Komitet Normali zacyjny dnia 20 maja 1963 r. (Moni
tor Polski Nr 55, pOl. 279). .. 

4. Norma wymienIOna w § l lp. 2.0 zastępuje - w czę

SCl dotyczącej rozdz. 3 normę PN-68rD-04205 "Fizyczne i me
chaniczne własności płyt wiórowych plasko prasowanych 
i płyt paździerzowych. Oznaczanie spęcznienia", ustanowio
ną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 14 paż0 7. ier

nika 1968 r. (Monitor Polski Nr 53, poz. 372). 

§ 4. Tracą moc następujące Polskie Normy' (PN): 

L z dniem ogłoszenia obwieszczenia:. 
1) PN-54/A-55051 ,,;) Narzędzia gospodarstwa d~omoweg0. 

Noźyczk i domowe", za twierdzona jako zalecana ro zpo
rząd zen iem Przewodniczącego Państwowej Komisji Plil
nowania Gospodarczego 7 dnia 27 lipca 1955 r. w spra
wie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez 
Polski Komitet Normalizacyjny (Dz. U. Nr 33, poz. 202), 

2) PN/A-65022" - Noże bufetowe", ustanowiona jako obo
wiązując a przez Polski Komitet Normalizacy jhy dnia 
1 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 20, pOl. 
102), • 

3) PN-57/M-77002 ,,') Sprzę t gospodarstwa domowego. Kub-
ki proste aluminiowe", __ " 

4) PN-57/M-77003" - Garnki proste z dziobkiem alumi-
niowe", 

5) PN-57/M-77121" -- Talerz głęb9ki aluminiowy", 
6) PN-57/M-77122" -- Talerz płytki aluminiowy ", 
}) PN-57 /M-77124 " - Miska aluminiowa", 
8) PN-57 jM-77146" - Menaźki proste aluminiowe" 

- ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komi
tet Normalizacyjny - pierwsze dwie dnia 31, a pow
stałe dn ia 12 grudnia 1957 r. (Monitor Polski z 1958 r. 

. Nr 13, poz. 83), 
9) PN-58/M-77004" - Garnki proste głębokie aluminiO-

10) PN-58/M-77016" 

W~" co , 

Garnki wypukłe półgłębokie alu
miniowe", 

.. .... 
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11) PN-58/M-77027 .. - Garnki do gotowania na parze alu- . 40) PN-53/M-77786 " - Uchwyt do pałąków", zatwierdzona 
miniowe", jako zalecana rozporządzeniem Przewodniczącego Pań

12) PN-58/M-77052 " - Wanienka do gotowania ryb alu-
miniowa", 

13) PN-58/M-77055" - Pokrywy .proste alumillliowe", 
14) PN-58/M-77000" - Pateinie aluminiowe", 
15) PN-58/M-77082" - Patelnia do jaj sadzonych aluml-

·niowa", 

16) PN-58/M-77098" - Cedzidła stożkowe aluminiowe", 
17) PN-58/M-7710!" - Łyżki cedzakowe aluminiowe" 
18) PN-58/M-77105 " - Szumówki płytkie aluminiowe", 
19) PN-58/M-7711O" - Łyżki czerpakowe aluminiowe", 
20) PN-58/M-77771" - Uchwyty", 
21) PN.58/M-77775" - Rączki do naczyń", 
22) PN-58/M-77776" - Gałki z mas plastycznych" 

- ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komi
tet Normalizacyjny dnia 25 czerwca 1958 r. (Monitor 
Polski Nr 67, poz. 39~), 

23) PN-59/M-77009" _ . Rondle p.roste gl~bokie aluminio-
we", 

24) PN-59/M-77010" - Rondle proste półgłębokie alumi
niovve", 

25) PN-59/M-77011 " - Rondle proste płytkie aluminiowe", 
- ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet 
Normal izacyjny dnia l li pc a 1959 r. (Monitor Polski 
Nr 75: poz. 401), 

26) PN-59jM-77 061 " - Imbryki proste aluminiowe", 
27) PN-59/M-77063" - Imbryki stożkowe aluminiowe" 

- ustanowione jako o~ow' iązujące przez Polski Komitet 
Normalizacyjny dnia 21 pażdziernika 1959 r. (Monitor 
Polski z 1960 r. Nr 27, poz. 130), 

28) PN-53/M-77066.. - Imbryk z zaw-orem sygnałowym 
aluminiowy", 

29) PN-53/M-77220 "Sprzęt turystyczny. Bidon kolarski alu-

30) 
31) 
32) 
33) 
34) 
35) 
36) 
37) 

miniowy 
- zatwierdzone jako zalecane rozporządzeniem Przewod
niczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodar
czego z dnia 14 pażdziernika 1955 r. w spra wie zatwier
dzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Ko
mitet _Normalizacyjny, dotyczących sprzętu gospodarstwa 
domowego i turystycznego (Dz. U. Nr 42, poz. 260 i Biu-
letyn PKN z 1958 r. nr 5, poz. 33), 

PN/M-17097 "Ced z idła półkuliste aluminiowe", 
PN /M-77117 "Lejki aluminiowe", 
PN/M-77150 "Ballki do mleka aluminiowe", 
PN/M-77230 "Pudełko do śniadań aluminiowe", 
PN/M-77231 "Pudelko do mydła aluminiowe", 
PN/M-77232 "Pudełka okrągłe turystyczne aluminiowe", 
PN/M-77250 "Sitko do herbaty aluminiowe", 
PN/M-"77755 "Patelnie stalowe ·szlifowane" 

- ustanowione jako zalecane przez Polski Komitet Nor
mali zacyjnydnia 24 i 25 kwietnia 1958 r. (Monitor Pol
ski Nr 47, pOl. 277), 

38) PN-54/M<77350" ') Sprzęt gospodarstwa domowego. Tu
reckie maszynki do kawy emaiiowa-
ne", 

39) PN-54/M-77781 " - Trzonki otwarte" 
- zatwierdzone - pienvsza jako obov;iązująca, a dru-

.- ga jako zalecana rozporządzeniem Przewodnkzącego ~ 

Państwowej Komisji P!anowania Gospodarczego z dnia 
27 czerwca 1955 r. · w sprawi.e zatwierdzenia norm pań
st wowych ustaionych przez Polski Komitet N ormaliza
cyjny, dotyczących wyrobów metalowych (Dz. U. Nr 28, 
poz. 165 i Biu letyn PKN z 1958 r. nr 5, poz. 33), 

stwowej - Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 
5 pażdziernika 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm pań
st~owych ustalo,nych przez Polski Komitet Normaliza
cyjny, dotyczących mechaniki (Dz. U. Nr 46, poz. 219 
I Biuletyn PKN z 1958 r. nr 5, poz. 33); 

2. z dniem l stycznia 1971 r.: 
l) PN-58/H-11079 ,,') Odlewnicze materiały formierskie. Ba

dania laborato·ryjne. Pobieranie próbek 
piasków i glin formierskich", 

2) PN-58/H-I1098" - - Analiza chemiczna piasków 
glin formierskich" 

- ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet 
Normallzacy jny - pierwsza dnia 22, a druga dnia 
24 grudnia 1958 r. ' (Monitor Polski z 1959 r. Nr 18, 
pOl. 81), 

3) PN-56/H-56021. "Kadzie odlewnicze zwykłe z p.rzekladnią 
\ 

mechaniczną" , 
' 4) PN-56/H-56022 "Kadzie odlewnicze zatyczkowe", 
5) PN-56/H-56025 "Kadzie odlewnicze ·bębnowe" 

- zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem 

Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Go
spodarc zego z dnia 10 lipca 1956 r. w sprawie zatwier
dzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 33, poz. 154); 

3. z dniem 1 kwietnia 1971 r.: 

l) PN-60/G·43330 "Rurociągi sprężQnego . powietrza do 
Pnom 8-atn. Kurki .przelotowe", ustanowiona jako obowią
zująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 25 sier': 
pnia 1960 r. (Mnnitor Polski Nr 88, poz. 399), 

2) PN-57/G-43340 ,,') Rumciągi sprężo.nego powietrza do· 
Pnom 8. Zawory samoczynne", ustanowiona jako obowią
zująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 12 mar
ca 1957 r; (Monitor Polski Nr 97, ,poz. 569), 

3) PN-57/G-43350,, · - Złączki stożkowe węży gumowych. 
Wymagania techniczne", 

4) PN-57 /G-43353" - Dwuzłączki dwustożkowe. Wymaga
nia techniczne", 

5) PN-57/G-43354" - Końcówki stożkowe węży gumo
wych. Wymagania techniczne''', 

6) PN-57/G-43358 " - Nakrętka dociskowa. Wymagania 
techniczne" . 

- ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet 
Normalizacyjny dnia 17 kwietnia 1957 r. (Monitor Pol
ski Nr 52, poz. 332), 

7) PN-59/G-43359" - Zaciski węży gumowych", ustanowio
na jako · obowiązująca przez Polski Komitet Normaliza
cyjny dnia 1 lipca 1959 r. (Monitor Polski Nr 96, 
poz . 520), , 

8) PN-59/G-43360 " - Dwuzłączki stożkowe z sitkiem", 
u:;tanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet 
Normalizacyjny dnia 16 kwietnia 1959 r. (Monitor Pol
ski Nr 60, poz. 299), 

9) PN-61/P-20000 "Scinki bawełniane dla przemysłu papier
niczego", ustanowiona jako obowiązująca przez Polski 
Komitet Normalizacyjny dnia 18 pażdzier.nika 1961 r. 
(Monitor Polski Nr 89: ·poz. 379); 

4. z dniem l stycżnia 1972 r.: PN-64/W-88090 "Zamknię
cia otworów okrętowych. Drzwi stalowe", ustanowiona przez 
Polski Komitet Normalizacyjny dnia 18 czerwca 1964 r. (Mo
nitor Polski Nr 51, poz. 249). 

Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego: B. Adamski 

'1 Pełny tytuł normy; jedna kreska przed tytułem tej samej serII norm zastępuje pierwszq część p~łnego tytułu, et dwie kreski 
przed tytułem lej · samej seril-oormzastępujll dwie pierwsze części pełnego ,,!.ytulu. 


