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Monitor Polski Nr ~7 

. § 1. . Wystawienie wynalazku, wzoru użytkowego lub 
wz,oru zdobniczego albo zamieszczenie znaku t-owar(>yię'go ' na 
towarze wystawionym na XXV Targach Krajowych Wiosna 
!1970 r., . odbywających się w czasie od 15 marca do 22 marca 

158 Poz . . 70 i 7'1 . _ 

rz; l'ierwszeństwem wedł'll'g daty wystawienl~-' na tychże tar.;- · 
gach i w tymże okresie czasu towarów, na których został 
umieszczony znak towarowy. 

_ ,1970 r. w Poznaniu w Polsce, daje prawo do uzyskania 
'W Urzędzie Patentowym Polskiej RzeczytJospolilej Ludowej 
patentu na wynalazek, rejestracji wzoru użytkoweg~ lub 
zdobniczego z pierwszeństwem według daty ich wystawieni!! 
na wspomnianych targach w wymienionym , wyiej okresie 
czasu ,albo do uzyskania rejestra,cji znaku towarowego 

§ 2. Przyzna1].ie pierwszeństwa w wypadka'ch, o któryC;!i 
mowa w § l, następuje z zachowaniem warunków określo
nych w rozporządzeniu. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia; 

Prezes Urzędu Patentowego Polskie.t Rzeczyp'os'polite j 
Ludowej: w z. T. Jamo 

'" 
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OBWIESZCZENIE POLSKIEGO KOMITETU NORMAUZACYJNEGO 

z dn ia 24 ' lutego 1970 r. 

w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm. 

Na pod~tawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia V listopada 
J961 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 298) P()l~ki Komitet 
Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje: 

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

Lp. I Numer 
D a t a 

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

---1-1---2--- ----------------------3-----------------------------4---------------5-------

• 
w zakresie projektowania I produkcji: 

1 70/M-66120 ') Tłoczniki. Słupy prowadzące 23 stycznia 1970 r. 1 stycznia 197'1 r. 
2 70/M-66202 - Wkładki oporowe do noży bocznych 23 stycznia 1970 r. 1 stycznia 1971r. 
3 7(1/M-66217 - Stemple okrągłe o średnicy cięcia ponad 10 23 stycznia 1970 r. '1 stycznia 1971 ,r. 

do 60 mm 

" 70/M-S5011 Krążki zabezpieczając~ z dwiema śrubami do walcowych 23 stycznia 1970 ·l. 1 stycznia 1971 r. 
czopów wałów. Wymiary 

S 70/Z-02000 Sprzęt Ochrony dróg oddechowych. Gwint okrągły po- 23 stycznia 1970. r . 1 stycznia 197'1 r. 
chłaniaczy i masek. Wymiary i tolerancje .. 

w zakresie produkcji i odbioru: - -
l 

6 69/M-55690 Maszyny do obróbki plastycznej metali. Ogólne wyma- 24 grudnia 1969 r. -1 stycznia 197'1 r. 
gania i badania 

w zakresie czynności określonych normą: 
, 

-

,1 69/B-02360 Kubatura budynków. Zasady obliczania 30 grudnia ' 1969 r. 1 lipca 1970 r. 

w zakresie metod badań: 

8 70/C-04118 Przetwory naftowe. Badanie działania korodującego ole .. 10 lutego 1970 r·. 1 stycznia 197'1 to 
jów silnikowych w aparacie DK-2 NAMI 

9 70/C-0458S I Woda do picia, do celów gospodarczych i przemysł 0- 10 lutego 1970 ro 1 lipca 1970 r. 
wych. Oznaczanie zawartości fluorków 

§ 2. 1. Wprowadzone zostały zmiany w następujących Polskich Normach (PN) obowiązujące od dnia 1 maja '1970 r . , .. 
Data ustanowienia normy lub data 

Numer rozporządzenia Przewodnlc,zącego " 

Lp. normy Tytuł normy Państwowej Komisji Planowania Data ustanowienia -
Gospodarczego w sprawie za- zmian 

twierdzenia normy - '1 2 3 4 5 
-

1~ 59/A-79000 Drożdże paszowe suszone 17 pażd.ziernika 1959 r. (Monitor 10 lutego 1970 r. . PolskJ Nt' 96, !poz . 520) 
2 62/B-032a5 ') Eleku,oenergetyczne linie napowietrzne. Zel- 12 czerwca 1962 r. (Monitor 24 stycznia 1970 ri ' . 

betowe .. konstrukcje wsporcze. Obliczenia Polski Nr 61, poz. 294) 
statyczne i projektowanie 
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Tytuł hormy 

3 

:- Fundamenty konstrukcji wsporczych. 
Obliczenia statyczne ' 

Farby miniowe, olejne i f ta) owe 

65{D-04219 I Slf!ejka. Metody podstawowych " badań 

6 ~/E-83002 , Akumulatory kwasowe m~tocyklowe 
...::... •... ;', ' T · 

i ',. 
.. :::, 8 

.,;. 

h~!G"~305 

PrzewOdy elektroenerget)'czne dó odbiorni~ 
kow ruchomych ' i przenoś'nych. Przewody 

. Warsztatowe', "spawalnicze i przemysłowe 

o izolacji l oponie gumowej . 
,~'1łolki pneuI?atyczne g6rI; iCze. Groty 

: Dat,iI Q~łanowlenia nOTlli v lub dala 
rozpor.ządze.nia Przewodnicząceqo 
P<tńsl W;(l'W ej Komiśji Planowania ' 

Gospodarczeqo w spraWie za· 
twier.dzenia normy 

4 

I 23 _grudnia 1963 r. (Monitor 
: PQlsk i .z 1964 r. Nr 16, poz; 77) 

30 lipca 196'5 r. (Monitor Pol- ' 
. ski 'Nr 60, p oz. 315) 

31 grudni'a 1965 r. (Monitor 
Polski z 1%6 r. Nr 12, po;z. 81) 
30 wrześ n ia 1%3 r. (Monitor 

Polski Nr 88, 'poz. 419) 
29 czerwca '1963 r. (Monitor 

Polski z 1964 T. Nr 16, poz. 77) 

.19 września 1966 r. (Monitor 
:Polski Nr 62, poz . 300) 

. , 
, . ,,' 

.' 

Poz.7 ( '? 

Data u~ ti.mowi.enia 
zmii n 

: .• 1 

5 

27 stycznia 1970 r. 

19 stycznia 1970 r . 

27 stycznia 1970 r. 

24 stycznia" 19Z0 r . 

.. 
3 .stycznia 1970 r .. 

13 lu(ego 1970 r. 

; 

.. -'...: t. 

• , ,:~: 9: , ,62/H-151 0 . Złomjeliwny , 31 grudnia ,1962 r. (Monitor 
Polski z 1'963 r. Nr 29, poz. 

30 stycznia 1970 r. _. -;: .~. ' 

," ~ 'tQ '66/H-15715 
... . < 

Surowce wtÓrne metali ," nieżelaznych. Złom 
poamortyzacyjny i od-pad'y metaliczne 

Rurociągi i armatura . KołnierZe żeliwne odle
~wane na ciśnienie notninalne 2;5;6; 10 
. 1 16 kG/cml 

< P,,~ 11 .@/Ji-74360 '.) , ~. 
1"2 · 621B-87111 ' Stopy łożyskowe cyny i ołowiu 

'<.'. ._,'.' ,1,3., &a$-92A 23" Stal węglowa walcowana. Blachy kotłowe 

St.al wakowana, ;Blachy ,żeberko.w~ '.' <. 14 66/H-92121 . 

.. 15 ' 67/H-92827' / Stopy niklowo-żelazowe magnetYcz.nie mięk-
/ lI:, . kie. ~Pas y i taśm y 
<' ': ': lQ ·58!H-93408 Stal ' węglowa walcowana. Kształtowniki wa-

gcmowe. Wymiary 
p 6ą/K-91042 Tabor kolejowy. Obręcze nie obrobione do ze-

stawÓw kołowych , pojazdów trakcyjnych 
" I -tendrów. Wymagania i badania , 

<Hl '64/M-53108 'Warsztatowe środki miernicze. Ptytki kątowe. 
'." "- Komplety .płytek kątowych 

" 

. ~.19 63/M-56~?0 ' Gałki kuliste 

..: 

.20. 6S/M-7522Ó ·)Armatura domowej SieCI wodociągowej. Za
wory wypływowe i przelotowe mosiężne 
i żeliwne. Głowice ' 

21 '" 66/~75234 - Zawory p.rzelotowe kątowe 

/22 66/M,c80248 Kausze ,do lin włókiellnych 

'J3 67/M-84176 Łańcuchy napędowe tulejkowe precyzyjne 
-. 

24 67/P-50450 ' Pa<piery i kartony antykorozyjne natronowe 
. .:. . 

25 57./Z-54520 .) Narzędzia lekarskie . Nóż do przeszczepów 
skóry, typ Thiersch 

. :26 54/Z-55020 - Noże amputacyjne jednostronne 

151 ) 
20 grudnia 1966 r. (Monitor 30 styc Z:l) ia 1970 r. c 

Polski z 1967 r. Nr 16, poz. 8~ ) .. 
6 listopada '1968 r. (Monitor 27 stycznia 1970 r. 

Polski Nr 53, poz . 372) 

3 grudnia 1962 r. (Monitor 30 st ycz[lia 1970 ·r. 
Polski z 1963 r. Nr 9, poz. 45) 
30 września 1%8 r. (Mónitor 30 stycznia 1970 r. 

Polski _Nr 47, poz. 333) 
27 wrześQia 1966 r: (Monitor 30 stycwia 1970 r. 

Polski Nr 68,poz. 326) I 

15 grudnia 1967 r. (Monitor 30 stycznia 1970 r. 
Polski z 1968 r. Nr Q, poz. 54) 

16 , grudnia 1958 r/ (Monitor '27 styczn 'a 1970 r. 
Polski z 1959 r. Nr 24, poz. 112) 

20 grudnia 1008 r. (Monitor S lutego ' 1970 r. 
Polski 'z !%9 r. Nr 7,poz. 71) 

· 4 czerwca 1964 r. (Monitor 27 stycznia 1970 r. ! 
Polski Nr 51, :' poz. 249) ~ , 

20 maja 1963 r. (Monitor Pol- 27 stycznia 1970 r. 
, ski Nr SS, poz. 279) 

29 czerwca 1965 r. (Monitor 27 styczn-ia 197G r. 
Polski Nr 52, poz. 274) 

27 maja 1966 r. (Monitor Pol- 27 ~styczni a 1970 r. 
ski Nr 44, poz. 223) 

23 grudnia 1966 r. (Mooitor . 31 s ~ycznia ]970 ' r. 
Polski z 1967 r. Nr 16, poz. 84) 

8 grudnia 1967 r. (Monitor 27 styc znia 1970 r. 
Polski z 1968 r. ,Nr 9, poz. 54) 
4 pażdzierriika 1967 r. (Monitor 7 lutpgo 1970 r. 

Polski Nr 62, poz, 300) 
2 lipca 1957 r: (Monitor ' Pol- } lute!I? 1970 r. 

sk i Nr 74; poz. 454) 
27 czerwca 1955 r. (Dz. U. 7 lutego 1970 r . 

Nr 28, poz. 167) 

2. Tytuł normy PN-69/G-47006, ustanowionej przez Pol
> ski Komitet Normalizacyjny dnia 23 'czerwca 1969 r. (Moni

'"'.'- tor Polski. Nr 31. poz.~34), zmieniony został na tytuł "GÓr
. nictwo O'dkrywkoWe. Koparki wielonaczyniowe. Parametry 

§ 3. 1. Norma wymieniona w '§ 1 lp. 1 zastępuje normę 
PN-62/M-66 t"20 "Tłoczn i k i . . Słupy prowadzące", .ustańowioną 
przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 czerwca 1962 r. 
(MonItor Polski Nr 61 , poz, 294). 

: ':-, podstawowe". '. '. . 
3. Tytuł normy PN-69/G-47007, ustanowionej przez Polski 

Kqmitet . Normalizacyjny' dnia 23 czerwca 1969 r. (Monitor 
Polski Nr 31, poZ; 234). zmieniony został, na tytuł "Górnic
tW.o Odkrywkowe. Koparki jednonaczyniowe. Paramet ry pod
stawowe". 

2. Normy Wymienione w § l lp. 2 i 3 zastępują naątę-
pujące normy: . 

1) PN-64/M-66202 ".) Tłoczniki. Wkładki o-porowe do 'hoży . 
bocznych", I 

. 2) - PN-64/M-6§217 ,, ' - Stemple okrągłe stałe o średnicy, 
cięcia ' ponad 3 do 60 mm" 
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Monitor Polski Nr 7 - 160 - Poz. 71 . . 

~ ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny 
- dnia 16 listopada 1964 r. (Monitor. Polski z 1965 r. Nr 3, 

poz. 12),~ 

3. Norma wymieniona w § 1 lp. 7 zastępuje normę 
PN-64/B-02360 "Kubatura budynków. _ Zasady obliczania". 
ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 
31 grudnia 1%4 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 19. poz. 87). 

' 4. Norma. wymie·niona w § l lp. 9 zastępuje normę , 
. ' "1J.B~~p..t58a, i.Woda do picia .. d·o celów gospodarczycb 

.. ·1 przemy.słowych. Oznaczanie zawartości fluoru", zatwierdzo
ną jako obowiązującą rozporządzeniem PrzewodniCzącego 

Pąństwowej Komisji Planowania Gospodarczego oz dnia 
27 ,-cz-erwca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwo" 

. wych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, do
tyczących chemii (Dz. U. Nr 28, poz. 168). 

§ 4, Numery norm PN-62/H-83120 "Żeliwo sferoidalne. 
Klasyfikacja'" i PN-62/H-83121 "Żeliwo sferoidalne. Przygo
towanie próbek do badań'~, ustanowionych przez Polski Ifo
mitet Normalizacyjny dnia 17 marca 1962 r. (Monitor Polski 
Nr 36, poz. 175), zmienione zostały na, PN-62/H-83123 
1 PN-62/H-83124. Normy te zostały zastąpione przez Polskie 
Normy wymienione w § 1 lp. lO i 59 obwieszczenia Polskie
go Komitetu Normalizacyjnego z dnia 6 stycznia 1970 r. w 
sprawie ogłoszenia usta·nowionych Polskich Norm (Monitor 
Polski Nr 2, poz. 27). 

§ 5. Tracą moc następujące Polskie Normy: 
. 1) z dniem ogłoszenia obwieszczenia: 

a) 59/A-04014 "Artykuły żywnościowe, - Oznaczanie za
wartości cyny", ustanowiona jako obowiązująca przez 
Polski Komitet Normalizacyjny dnia 1 lipca 1959 r. 
(Monitor Pol'ski Nr 75, poz. 401), 

b) G/79001 "Butelki zwykłe", zatwierdzona jako ' obo
wiązująca rozporządzeniem Przewodniczącego Pań

stwowej Komisji Planowania Gos.podarczego z dnia 
5 pażdziernika 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm 
państwowych ustalonych przez Polski Komitet Nor
mallzacyjny (Dz. U, Nr 46, poz. 217), 

e) 61/G-79005 "Butelki do piwa 0,5 l", ustanowiona jako 
obowiązująca prze~ Polski Komitet Normalizacyjny ' 
dnia 18 marca 1961 r. (Monitor Polski Nr 41, poz. 193), 

d) 60/G-79009 "ButelIca do porteru 0,3 l", ustanowiona 
jako obowiązująca przez Polski Komi.tet Normaliza
cyjny dnia' 28 września 1960 r. (Monitor Polski Nr 88, 
poz. 399), 

e) H-04811 "A:naliza chemiczna ' stopu łoży:skowego oło
wiowo-wapniowo-sotlowego (Łea)", · ustanowiona ja
ko zalecana przez Polski K&mitet Normalizacyjny 
dnia 29 marca 1958 r. (Monitor Polski Nr 39, poz. 228), 

f) 57/Z-58018 ',:) Narzędzia lekarskie. Wzierniki pochwo
we, ty·p Doyen", ustanowiona jako obowiązująca przez 
BOlski Komitet Normalizacyjny dnia 2 lip<;a 1957 r. 
(Monitor Polski Nr 74, poz. 454), 

' g) 54/Z-58021 " - Wzierniki 'KaJlmorgena na pochwy 
(komplet)", zatwierdzona jako obowiązują~a rozporzą
dzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Pla
nowania Gospodarczego z dnia 27 czerWca 19;;5 r. w 
sprawie zatwierdzenia norm .państwowych ustatonych 
przez Polski ' Komitet Normalizacyjny, dotyczących 
służby zdrowia (Dz. U. Nr.- 28, poz. 167), 

h) 59/B-82012 "Okna żelbetowe. Montaż", ustahowiona 
jako zalecana przez Polski Ko~et Normalizacyjny 
.dnia, 1 lipca 1959 r. (Monitor Polski Nr 84, poz. 449},,,. ,, 

i . " , . I 

i) B-82402 ,:) Stropy żelbE'towe oz elementów . ·prefabT.y~ 
kowanycll TK. Pustaki B. . Wymagani~ 
techniczne", . . -, _' ;, ~ 

j) B-132403" - Pustaki D. Wymagania · tec'hniczne~\ ~ . 
k) 53/B-82404.. - Łupiny I pustaki. Warunki tech-

niczne" ,;, 

zatwierdzone jako zalecane rozporządzeniem ' Pr.ie~ 
wodniczącego Państw,owe1 Komisji Planowania., Gospo,- - , 
darczego z dnia 3 sierpnia 1954 r. w sprawie zatwietdze.
nia norm państwowych ustalonych przez Polski Komjtet 
Normalizacyjny, dotyczących budownictwa (Dz. U. Nr 40, 
poz, 179), 

I) 54/B-82500 .. Płyty strunobetonowe", --zatwierdzona i4~ 
ko ,zale~ana rozporządzeniem Przewodniczącego P.a,b
stwowej Komisji Planowania Gospodarczego z "dMa ' 

. 27 lipca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia, 'norm 9łń:' 
stwowych ustalonych przez Polski Komit€t Nor~~\o 
zacyjny, dotyczących budownictwa (Dz. U . . Nr '33, , 
poz. 208), ' ,.' ~', 

m) 64/M-51111 ,;Sprzęt po'Żarniczy. Linki strażackie", ust~·~ 
n'owiona przez Polski Komitet Normalizacyjny _O:;;l,a 
31 grudnia 1964r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr ·.2S, 
poz. 127), 

n) 63/R-57900 "Wały przegubowo-teleskopowe z osłona
mi. Wymiary główne i przyłączen i owe". u·stanowiona 
przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia' 29 czerwc,a 
1963 r. !Monitor Polski Nr 74, poz. 370); 

2) z dniem 1 lipca 1970 r.: , 
a) 64/D-04209 .,Płyty wiórowe i pażdzierzowe. Oznacza

nie ciężaru właściwego płyt pełnych", ustanowiona;: 
. przez Polski Komitet Normalizacyjny ' dnia 1 Upca 

1964 r. (Monitor Polski Nr 69, poz, 323), . 
b) 67/D-04223 "Sklejka, Metody badań, Oznaczanie wy.' 

trzymBłości na zginanie statyczne", ustanowiona :przez 
Polski Komitet Normalizacyjny dnia 3 listopada 1967r. 
(Monitor Polski Nr 68, poz. 338), -

c) 61/T-92021 .,Telekomunikacyjhelinie napowietrzne. 
Trzony do izqlatorów", ustanowiona jako obowiązuj!l
ca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 1 t paź
dziernika 1961 r. (Monitor Polski Nr 98, poz. 417). ' 

d) 59/T-92315 ".) Telekomunikacyjne linie kablowe. "H~~ 
czyk do zawieszania telefonlczny~h k:a:- .' 
bli miejscowych", . . 

e) 59/T-92316" - Opaski do zawieszania telefoni<:z~ 
nych kabli miejscowych" " 

- ustanowione jako obowiązujące przez Polski KOIIIlitęl 
Normalizacyjny dnia 17 października 1959 r~ (Moni:Ł:ef 
Polski z 1960 r. Nr S, poz. 27); 

3) z dniem 1 'pażdziernika 1970 r.: 
62/R-65030 "Materiał siewny. Nasiona roślin kwi8'~i~T
skich", ustanowiona przez P'olski Komitet Normalizacyj
ny dnia 21 grudnia 1%2 r. (Monitor Polski z 196j ~T; 
Nr 21, poz. 115); 

4) z dniem 1 stycznia 1971 r.: . 
a) 59/W-83001 "Kotwiczki trałowe czteroramienne". ; '" 

I . ' 
b) 59/W-8~062 ,.Kotwice czteroramienn~" 
- ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komilet 
Nonnal\zacyjny dnia 15 grudnia 1959 r. (Mon~tor Polsk'i---
z 196{) r. Nr 27, poz. 130). " . 

Prezes Polskiego' Komitetu Normalizacyjnego: B. 'Adanlskl 
.,.. ." 

., .. "',. " ..... ,,~J~e'fuy. 'tytuł normYl }elBa' Deska przed' tYtulemteJ' samej setU norm zastępuje pierwszą część pelneqo tytułu, 

Redil'c.la·: Urząd Radv MI'l'llstr6w - Blure Prawne, WlIrS7/1W/I. al. Uj/lzdoW:skle ' iii 
Adminislracjll: Administracj/l Wvdawnlctw Urzędu Rad·v Mh;tlstr.6w, Warsża'Va / '3'4; 
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