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OBWIESZCZENIE POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO 

z dnia 5 maja 1971 r. 

w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm. 

Na podstawie 3rt. 9. ust. 4 . usta wy z dnia 27 listO'pada 
1961 r. Q normalizacji (Dz. U. Nr 53. poz. 298) Polski Komitet 
Normalizacyjny podaje do wiadomości, co ' następuje: 

§ 1. UstanOwione zostały nast~pujące Polskie Nor
my (PN): 

Lp. 

-1 

2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Iti 
11 
12 
13 

H 
15 
16 
17 
18 

19 

. 20 

21 
22 
23 

24 
25 

26 
27 

28 

29 

1---
Nomt;r 
normy 

2 

7l/E-06043 

7l/Il-18013 
7l!fI-18027 
7l/H-K1750 
7l/H·1l1765 
71/H-83l2S 
711lI-926ul 

7l/H·92602 
71 /H-93u28 
71 /H-94004 
71jll·97028 
7l/lł-97U2Y 

7l/M-ll024 

7l/M-ll025 
71/M.11028 
7l/M·431l10 
7l/M-6926 I 
7l;M-H026 

7l;M-74051 

7l/l\I-75016 

7l;M-77560 
71/5-36507 
71jT-1l0250 

7l/W-501110 
71/W·50011 

7l/n-13102 
71/E-06160 

71/E-06200 

7l/F -()6016 

Tytuł Bormy i zakrel obowi,zywania 

3 

Ul .okresie produkcji: 

Transformatory piecowe do zasilania pieców lukowych. 
Ogólne wymagania i badania 

$) Zelazostopy. 1.elazokrzemomallgan 
- ŻelazomaLJgau azotowany 

Stopy ołowiu. Gąski 
Odlewłlicze st,)py cynku. Gąski 
Żeliwo stopowe antymonowe. Gatunki 

$) Stal węglowa. W,!lcówka do wyrobu drutu patentowanego 
- Walcówka do wyrobu drutu sprężynowego 

Stal walcowana. Kęsiska i kęsy przeznaczolle do kucia 
Stal konstrukcyjna węglowa i stopowa. Odkuwki swobodnie kute 
Molibden. Proszek redukowany 
Wolfram. Proszek redl1kowauy 

0) Wyrohy azbestowe. Płyty uszczelniające typu "h". Płyty kwasoodporne 
K~OO -

_.- Płyty lugoodpc.rne B-200 do elektrolizerów 
-..., Plyty pod~lowic/)we "Stalit-lOOO" 
Złączu rozbieralne do próżlli niskiej, średniej i wysokiej. Wymiary 
Spawalnictwo. Przyłączki i złączki do węży gumowych 

.) Armatura przemysiowa. Zasuwy kwasoodporne klinowe, płaskie, kołnie
rzowe z gwintem trzpienia zewnątrz kadłuba na ' ciśnienie nominalne 
do 10 kG/cm' 

- Zasuwy klinowe z przyłączami do spawania staliwne z gwilltem trzpie
óia zewLJątrz kadłuba ua ciśnieuie nominall.e 64 i 100 kG/cm" 

Armatura domowej sieci .centralnego ogrzewania. Zawory grzejuikowe 
z podwójną regulacją 

Wanuy kąpielowe z blachy stalowej emałiownne 
Si./Iliki spalinowe. Pierścienie tłokowe żeliwne o ~rednicach do 150 mm 
Elementy elektroniczne. Podstawki i ich wyposażenie dodatkowe do 

dektrolliczllych dlemeutów wtykowych. Og6łne wymagania i badania 
Pasy ratunkowe ze spienionych tworzyw sztucznych, dla dorosłych 
Pasy ratunkowe lapokowe dla dzieci 

w ,~kresie produkcji i /lbrolu: 

ultanowicoia DOrmy 

30 marca 1971 r. 

4 marca 1971 r. 
4 marca 1971 r. 
4 marca 1971 r. 
4 marca 1971 r. 

26 marca 1971 r. 
4 marca 1971 r. 
4 marca 1971 r. 
4 marca 1971 r. 

23 marca 1971 r. 
4 marca 1971 r. 
4 marca 1971 r. 

31 marca 1971 r. 

31 marca 1971 r. 
31 marca 1971 r. 
31 marca 1971 r .... 
24 marca 1971 r. 
25 marca 1971 r. 

25 marca 1971 r. 

31 marca 1971 r. 

25 marca 1971 r. 
27 marca 1971 r. 
3 kwietnia 1971 r. 

27 marca 1971 r. 
26 marca 1971 r. 

Wyroby termoizolacyjne. Maty z waty szklanej 13 marca 1971 r. 
B()zJliec~niki topikowe przemysłowe na znamionowe napIęCIe izolacji. 30 marca 1971 r. 

do 1000 V prądu przemiennego i do 1200 V prądu ~tałego. 
Ogólne wymagania i badania 

EJektryczue przyrządy grzejne powszechnego użytku. Ogóllle wyma- 30 marca '1971 r. 
gania i badania 

Meble szkoJlle. Stoliki, ławki i krzesła. Ogólne wymagania i badania 31 marca 1971 r. 

Data 

od której Ilorma 
obowiązuje 

5 

l stycznia 1972 r. 

1 paździeruika 1971 r. 
l stycznia 1972 r. 
l stycznia 1972 r. 
l stycznia 1972 r. 
1 stycznia 1972 r. 
1 października 1971 r. 
1 października 1971 r. 
l stycznia 1972 r. 
l stycznia 1972 f. 

l stycznia 1972 r. 
l stycznia 1972 r. 
l stycznia 1972 r. 

l stycznia '1972 r. 
l stycznia 1972 r. 
l stycznia 1972 r. 
l styczuia 1972 r_ 
I stycznia 1972 r. 

l stycznia 1972 r. 

l stycznia 1972 r • 

l stycznia 1972 r. 
l stycznia 1972 ·r. 
1 stycznia 1972 r. 

l lipca 1972 r. 
l stycznia 1972 r. 

l stycznia 1972 r. 
l stycznia 1972 r. 

l styc~mia 1972 f. 

W zakrf\Sie produkcji .... 
i l st yczuia 1973 r. 
w zakresie ot.rotu 
l et yczuia 1972 r. 
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Lp. 
Numer 
oormy 

- - - -----l 2 

30 11/M-86963 
31 71/0.91023 
32 71tp-06711 

33 ' 11/P-06713 
34 71/P-06715 
35 71/P-06717 

36 71/P-82007 

37 71/P-82257 
38 71tp-82258 
39 71/P·82263 
40 71tp-82494 

41 71tp·82653 
42 71/P-86013 
43 71/P-87054 
44 71jP.87055 
45 71/T·80050 

46 71/T.80240 

47 71jR-65648 

48 71/H·97005 

49 71 jM-44100 

50 71jM-47502 

51 7) /1\1-55340 
52 71/M·55350 

53 7 J /M-45360 

54 71jM-45361 

55 71j?tl-45362 

56 71jE-80401 

57 71/D.60185 

, Tytuł , normy.) zakres obowiązywania 

3 

'-

Uszcze'lki korkowo..gulliowCo' Wymagania i badania 
Obuwie robocze powszechnego użytku . Podział na gatunki 

, ,Tkauiny iprzędziny bawełniane i bawełnopodobne. P)ł.łtowanie, prze-
' cbowywauie i transport 

Tkaniny lniane i konopne. Pakowanie; przechowywanie I transport 
Tkaniny jutowe. Pakowllnie,przechowywąnie i trausport 
Tkaniny wełniane i wełnopodobne. Pakowanie, przechowywanie i trans· 

Vort 
Tkaniny bawełniane i bawełnopodobne. Rozmiary tkanin odpasowa-

nych 
Tkaniny wełnopodobne specjalne obuwiow" 
Tkalliny welniune kocowe 
Tkaniny wełniane techniczne kwasoodporne 
Tkaniny techn iczne z wlókiłlD łykowych. Tkanina Jutowa filtracyjna 
płyuowa 

Tkaniny jedwabne. Szerokości 
Filce ' bite., Krążki polerskie 
Dywany. Rozmiary 
Chodniki. Szerokości 

• ) Elementy elektroniczne. Rezystory drutowe stale typu 2. Ogólne wyma· 
gania i badania 

- Złącza malej cz~stotliwości. Ogólne wymagania i badania 

IV ,akruie o/Jmtu: 

Materiał siewny. Sadzeniaki ziemniaka 

w ,akresie produkcji 'i metod /Jadań: 

Ochrona przed korozją. Elektrolityczne powloki cynkowe 

to zakresie projektowania i produkcji: 

Pompy odśrodkowe jednostopniowe ogólnego przeznaczenia. ' Wielkości 
charakterystyczne i zakresy stosowania 

Maszyny i nrządzenia do robót budowlanych. Szlifierki do minerałów. 
Ogólne wyma~ania i badania 

Ul zakresie projektowanio, i konslrukcji: 

• ) Obrabiarki do metali. Frezarki łożowe ze stołem krzyżowym. Wielkości 

- Frezarki wspornikowe. Wielkości 

Ul ,akre.ie projektowania, kollstrukcji i /Judowy: 

Dźwi gi elektryczne osobowe, icb szyby i maszynownie. Par~metry 
podstawowe oraz wytyczne konstrukcyjne 

Dźwigi elektryczne szpitalne, ich szyby i maszynownie. Parametry 
podstawowe oraz wytyczne konstrukcyjne 

Dźwigi elektryczne towarowe małe, ich szyby i maszynownie. Parametry 
podstawowe oraz wytycznI! konstrukcyjne 

Ul z:akruie projektowania, produkcji i odbioru: 

Maszyny elektryczne wirujące. Kołnierze. Główne wymiary 

IV .akre.ie projektowania: 

Obrabiarki do drewna. Wiertarki i wiertarko-frezarki. Końcówki wrzecion. 
Wymiary 

Poz. ,192 

D II t a ------------------

I 
od której norma 

obowiązuje 

5 I 

uitlłno'wieiiia normy 

4 

25 marco ł971 r. l stycznia 1972 r. 
25 marca 1971 r. l ~tycznia 1972 r. 
27 marca, 19.7I r. l października 1971 r. 

25 marca ł97! r. l styczma, 1972 r. 
25 marca 1971 r. l ~tyeznia 1972 r. 
25 marClI 1971 r. l ~tycznia 1972 r. 

25 marca 1971 r. l stycznia 1972 r. 

-
6 marca 1971 r. l ~tycznlll 1972 r. 
6 marca 1971 r. l ~tycznia 1972 r. 
6 marca 1971 r. l stycznia 1972 r. 
6 marca 1971 r. l gtycznia 1972 r. 

25 marca 1971 r. l 'styczwa 1972 r. 
25 marca 1971 r. l styczoia 1972 r. 
6 marca 1971 r. l stycznia 1972 r. 
6 marca 1971 r • l stycznia 1972 r. 
3 kwietnia 1971 r. l stycznia 1972 r. , 

3 kwietnia 1971 r. l stycznia 1972 r. 

30 marca 1971 r. l lipca 1971 r. · 

26 marca 1971 r. l stycznia 1972 r. 

26 marca 1971 r. l lipca 1972 r. 

31 marca 1971 r. l stycznia 1972 r. 

27 marca 1971 r. 1 stycznia 1972 r • 
27 marca ] 971 r. l stycznia 1972 r. 

31 marca 1971 r. l stycznia 1972 r. 

31 marca 1971 r. l 1tycznia 1972 r. 

31 marca 1971 1'0 l stycznia 1972 r. 

30 marca 1971 1'. l stycznia 1973 r. 

26 marca 1971 r. 1 stycznia 1972 r. 
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Lp. 

l 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

65 

66 
67 
68 

69 
70 
71 

72 
73 

74 
75 

76 

'17 
78 
79 

Numer 
normy 

2 

71/M-86413 

71jM-68008 

7l/M·01150 

71/P-01709 

71/T-OI015 

71jE-01205 

71/B-06202 

71jP-04726 

7l/H-04015 
71/H-04020 
71/H-04155 

7l/A-74702 
71/C-04132 
71/C"i/4298 

71/D-04104 
71tH -0,l934 

71/H·97008 
71jM .. 55697 

71/P-22117 

71/P-22143 
7ltp.22150 
71/T ·04600 . 

Ty tul normy i zakles obowiązywania 

3 

Lożyska toczne. Wymiary związane z zabudową 

w mkruie konstrukcji i produkt;ji: 

Prasy hydrauliczne do przetwórstwa tworzyw szt'łcznych. 
Rowki do mocowania form 'w etolach. Wywary i układ rowków 

w :okrr.ie konstrukcji: 

Dokumentacja konstrukcyjna. Wytyczne wprowadzania zmian 

Ul ,okre,ie oprat:OUIJU'ania norm i dolcumentat:ji lechniunej: 

Firanki. Zestawienie wskaźników technologicznych i użytkowych 

w :alcruie ,:olOUlania na:w i oIcTeJleń: 

Lampy elektronowe. Impuls trapezowy. Nazwy i określenia 

Lampy elektronowe. Symbole graficzne 

w -zakruie wykonawstwa roMI i· metod badań: 

. Da ~a 

I 
od której il.or~lur . 

ustanowienia normy _____ ...:.:......:...... __ _ obowi.ązuje 

4 I 5 

31 marca 1971 r. 1 .tycznia '19'72 r. 

26 marca 1971 r. 1 stycznia 1972 r. 

31 marca 1971 r. 1 stycznia 1972 . r. 

6 marca 1971 r. l października 1971 r. 

31 marca 1971 r. 1 stycznia 1972. r. 

31 marca 1971 r. 1 stycznia 1972 r. 

Konstrukcje stalowe. Konstrukcje z profilów rurowych o przekroju 31 marca 1971 r. 
.kolowym. Wymagania i badania 

l stycznia 1972 r. 

w ::akresie badań odbiorc::ych i arb"raiowych: 

Metody badań wyrobów wlókienniczych. Wyroby powroźnicze • . 
Wyznaczanie względnej zmiany d.Iugości ~o zamoczeniu w wodżie 

w zakresie badań rozjemczych: 

·)"Analiza chemiczna surówki, i stali.Oznaczanię zawartości siarki 
- Oznaczanie zawartości wanadu 
Analiza chemiczna surowców i wyrobów krzemionkowych 

w zakresie metod badań: 

Przetwory ziemniaczane. Metody badań suszów ziemniaczanych 
Przetwory naftowe. Pomiar ciągliwości asfaltów 
Kauczuki syntetyczne. Oznaczanie zawartości wolnych l związanych 

kwasów organicznych 
Drewno. Oznacz lwie udaraości i wytrzyma/oki na zginanie dynamiczne 
Badanie wyrobów z proszków metali. Oznaczanie gęstości, porowatości 

otwartej, zawartości oleju i stopnia nasycenia 
Ochrona przed korozją. ElektrolitycZlle powłoki kadmowe 
Maszyny do obróbki plastycznej metali. lfDoty sprężarkowe matrycowe. 

Sprawdzanie dokładności 
.) Skóry wyprawione. Oznaczanie zawartości substancji skórnej i garbnika 

związanego, stopnia wygarbowania i wydajno'ci 
- Wyznaczanie odporności skór miękkich na wielokrotne zginanie 
- Oznaczanie przepuszczaInoki pary \ wodDej 
Kondensatory i rezystory. Pomiar elementów kształtu walcowego o 

dwóch końcówkach drutowych osiowych 

25 marca 1971 r. 

4 marca ) 971 r. 
23 marca 1971 r. 

4. marca 1971 r. 

30 marca 1971 r. 
30 mar-ea 1971 r. 
30 marca 1971 r. 

30 marca . 1971 r. 
23 marca 1971 r. 

26 marca 1971 r. 
27 marca 1971 r. 

25 marca 1971 r. 

25 marca 1971 r. 
25 marca 1971 r. 
30 marca 1971 · r. 

" 

\c~tf .~' 
":':' " 

1 stycznia 1972 r. 

l października 1971 r. 
l października 1971 r. 
l stycznia 1972 r. 

l września 1971 r. 
l stycznia 1972 r. 
l stycznia 1972 r. 

~ 

1 stycznia 1972 r. 
l października 1971 r. 

l stycznia 1972 r. 
l stycznia 1972 r. 

l stycznia 1972 r. 

l stycznia 1972. r. 
l stycznia 1972 r. 
l stycznia 1972 r. 
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§ 2. L Wprowadzona została zmiana do normy PN-65/C-81650 .. Farby mmlOwę olejne i ftalowe", ustanowionej 
przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 czerwca 1965 r. (Monitor Polski Nr 60 poz. 315). 

2. Wprowadzcme wstały zmiany. w następujących Polskich Normach (PN), obowiązujące od dnia 1 lipca 1971 r.: 

Lp. 
Numer 
normy 

l 2 

l 70{A-74105 

% 68/A .. 74131 

369/A-74706 

" 69/A-75100 

S 67/A-75102 

6 64/A-75103 

7 68/ A-86024 

8 65/A-86030 

9 64/A~86044 

10 68/C-04521 

11 66/C-12450 

12 70/~81004 

13 62/C-81400 

14 ' 62/E-90050 

15 63{E-90100 

, 16 68/E-90120 

17 68/E·90124 

18 63/E-90251 

19 66,E-90253 

20 .61IE-92400 

, 21 62jE-93403 

22 .68/I1-74229 

2368/H-74233 

2464/11-74234 

25 66/H-74235 

26 70iH-93219 

27 

28 64jM-58998 

Tytuł normy 

3 

Pieczywo pszeWle zwykle i wyborowe 

MakaroD 

'Przetwory skrobiowe. ' Metody badań krochmali 

*) Produkty owocowe. Dżemy 

- Powidła 

- Marmolady 

Mleko w proszku pełne 

*) Mleko i przetwory mleczarskie. !vUeko w proszku. Metody 
badań 

- Mleko w proszku odtłuszczone 

Analiza chemiczna. OZDacżanie małych zawartości żela
za. 

Porcelanowe naczynia stolo we. ' Wymagania i badania 
tcchniczne 

l\linia olowiana 

Wyroby lakierowe. Pakowanie, ,przechowywanie i tran
sport 

. Przewódyelektroenergctyc~n~ iżolowaue do okladania 
Uli stale. Wymagania i badania tecłmiczne 

Przewody elektroenergetyczue do odbior"ików ruchomych 
i przenośnych Wymagania i badania techniczne 

*)Przewody elektroenergetyczne o izolllcji' gumowej do 
taboru kolejO\~ego. Og61uewymagania i badania 

- '. Przewody' jednożyłowe oa napięcie zuamionowe .3 k V 

Kable elektrocnergetyczne o izolacji papierowej i powloce 
• olowianej 
Kable eld~troencrgetycł:ne o izolacji papierowej i powłoce 

aluminiowej 
Elektroenergetyczne .Iin .c napowietrzne. Trzony hakowe 

Wtyki i uasadk. ua napięcie 250 y . i prąd do 10 A. Wy ma
gallia i badauia techniezue 

Rury wiertuicze . Rury okladzinowe normalnośredl1icowe 
kielicuowe gwiutowane i bez gwiutu 

Wierceuia obrotowc uormalnośredl1icowe. Rury okładzino
we Zlllczkowe 

Rury stalowe. Asfaltowe powloki na rurucb układanych 
w ziemi 

Rury wiertnicze. Rury okladzinowe ma/ośrednicowe 

kielicuowe gwiutowlł. ne 

Stal sprężynowa walcowana. Pręty płaskie na resory 

Klasyfikacjo i zuakowanie warsztatowych pomocy specjal
nych. Podział i budowa symboli 

Narzędzia do skrawania metali. Rozwiertaki stożkowe 

o zbieżności l : 50 

Data 

____ u_s_t_a_no_Wl_· e-:-n_ia_n_O_r_m_y ____ ~ ustanowienia zmian 

" I 5 

15 wrze§nia 1970 r. (l\lonitor Polski 
Nr 39, poz; 291) 

13 grudnia 1968 r. (Monitor Po/ski 
I 1969 r •. Nr 5, poz. 56) 

12 grudnia 1969 r. (Monitor Polski 
z 1970 r. Nr 6, poz. 61) 

16 paździeruika 1969 r. (Monitor Polski 
Nr 51, poz. 403) 

29 marca 1967 r. (l\Iouitor Polski 
Nr 27, poz. ]27) 

25 marca 1964 r. (Monitor Polski 
Nr 34, poz. 153) 

15 listopada 1968 r. (l\louitor Polski 
z 1969 r. Nr 5, poz. 56) 

14 grudnia 1~65 r. (I\Ionitor Polski 
z 1966 r. Nr 5, poz. 49) 

15 grudnia 1964 r. (Monitor Polski 
z 1965 r. Nr 10, poz. 37) 

9 wrześuia 1968 r. (Mouitor Polski 
Nr 47, poz. 333) 

22 marca 1966 r. (Monitor Polski 
Nr 26, poz. 137) 

18 kwietnia 1970 r~ (Monitor Polski 
Nr 18, poz. 144) 

27 grudnia 1962 r. (Monitor Polski 
z 1963 r. Nr 21, poz. lIS) 

31 gruduia 1962 r. (l\lonitor Polski 
z 1963 r. Nr 29, poz. 151) 

29 czerwca 1963 r. (Monitor Polski 
z 1964 r. Nr 16, poz. 77) 

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

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

31 grndnia 1963 r. (Monitor Polski 
z 1964 r. Nr 2ł, poz. 1(8) 

24 marca 1966 r. (Monitor Polski 
Nr 26, poz. 137) 

27 grudnia 1961 r. (1\louilof Pulski . 
z 1962 r. Nr 15; poz . . 65) 

31 grudnia 1962 r. (Mouitor Polski 
z 1963 r . . Nr 29,. poz. 151) 

8 czerwca 1968 r. (1\10 IIi tor Polski 
Nr 30, poz. 199) 

25 czerwca 1968 r. (Monitor PulskI 
Nr 34, poz. 242) 

31 grudni.. 1964 r. (Monitor Polski 
z 1965 r. Nr 25, poz. 127) 

9 grudnia l'i66 r. (Mouitor Polski 
z 1967 r. Nr 16; poz. 84) 

31 marca 1970 r. (~lollitor Pniski 
Nr 18, poz. 144) 

29 paździerllika 1')63 r. (Mouito[ Polski 
z 1964 r. Nr 8, poz. 40) 

5 wrześlll~ 1964 r. (Mnu; lor l'olski 
Nr 17, poz. 368) 

17. marca 1971 r. 

17 marca 1971 r. 

l kwietnia 1971 r. 

l kwietnia 1971 r. 

l kwietnia 1971 r. 

l kwietnia 1971 r. 

3 kwietnia 1971 r. 

3 kwietnia 1971 r. 

3 kwietnia 1971 r. 

2 kwietnia 1971 r. 

2 kwietnia 1971 r. 

2 kwietnia 1971 r. 

2 kwietnia 19n r. 

23 marca 1971 r. 

23 marca 1971 r. 

23 marca 1971' r. 

23 marca 1971 r. 

2 kwietnia 1971 r. 

2 kwietnia 1971 r. 

2 kwietnia . 1971 r. 

8 kwietnia 1971 r. 

23 marca 1971 r. 

13 marca 1971 r. 

23 marca 1971 r. 

23 marca 1971 r. 

2 marca 1971 r. 

13 marca 1971 r. 

13 malca 1971 r. 
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Data 
Numer 

Ty tul normy Lp. normy ustanowienia normy ustanowienia zmian 
I 

l 2 3 4 5 

29 68/M-77970 Nożyczki. Ogólne wymagania i badania 8 czerwca 1968 r. (Monitor Polski 5 kwietnia 1971 r. 
Nr 34, poz. 242) 

30 70fM-82952 Nity ze łbem kulistym 27 czerwca '1970 r. (Monitor ' Polski 17 kwietnia 1971 r. 
Nr 28, poz. 238) 

SI 70/M-82954 Nity ze łbem płaskim 27 czerwca 1970 r. (Monitor Polski 17 kwietnia 1971 r. 
Nr 28, poz. 238) 

32 . :70/1\1-82956 Nity ze łbem socżewkowym niskim 27 czerwca 1970 r. (Monitor Polski 17 kwietnia 1971 r; 
Nr 28, poz. 238) 

33 70jM-82958 Nity ze łbem grzybkowym 27 czerwca 1970 r. (Monitor Polski 17 kwietnia 1971 r. 
Nr . 28, poz. 238) 

S4 65/P-22225 Skóry obnwiowe wierzchnie chromowe. Boksy bydlęce. 23 grudnia 1965 r. (Monitor Polski 3 kwietnia 19.71 r. 
Wymagania techniczne 

35 63/T·80202 . Urządzenia elektroniczne. Przełączniki klawiszowe 

§ 3. 1. Normy wymienione w § 1 lp. 2, 53, 54, 55 i 69 
zastępują następujące normy: 

1) PN-63/H-18013 "ZelawSltOpy. Zelarokrzemomanga'll", 
2) PN-63/M-45360 "Dźwigi elektryczne osobowe. Szyby i ka

biny", 
3) PN-63/M-45361 "Dźwigi elektryczne szpitalne. Szyby i ka-

. biny", 
4) PN-63/M-45362 "Dźwigi elektryczne towarowe małe. Szy

by i kabiny", 
5) PN-63/A-74702 "Przetwory ziemniaczane. Metody. badań 

suszów ziemniaczanych" 
- ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny 
pierwsza dnia 5 lipca, druga, trzecia i czwarta dnia 
6 czerwca, a piąta dnia 12 lipca 1963 r. (Mooitor Polski 
.Nr 74, poz. 370). 
2. Norma wymieniona w § 1 lp. 6 zastępuje riormę 

PN-68/H-83125 "Zeliwo stopowe aolltymonowe. Gatunki", usta
.nowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 22 mar
ca 1968 r. (Monitor ' Polski Nr 22, poz. 150). 

3. Normy wymienione w § 1 lp. 7 i B .zastępują normę 

PN-54/H-B4025 "Stal węglowa walcowana. Walcówka do wy
robu drutu patentowanego. Warunki techniczne", zatwierdZ<l
ną jako obOWiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego 

Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 
29 grudnia 1954 r . . w. sprawie zatwierdzenia norm państwo
wych ustalonych przez ', Polski Komitet Normalizacyjny, do~ 
tyczących hutnictwa (Dz. U. z 1955 r. Nr 2, poz. 13). 

4. Norma wymie.nionaw § 1 lp. 9 zastępuje normę 

PN-60/H-93022 "Stalowe . kęsiska i kęsy. Warunki techniczne", 
ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Norina
lizacyjny dnia 8 kwietnia 1960 r. (Monitor Polski Nr 63, 
pOlZ. 302). 

5. Norma wymieniona w § 1 lp. 10 zastępuje normę 
PN-61/H-94004 "Stal konstrukcyjna węglowa i stopowa. Od
kuwki swobodnie· kute. Warunki techniczne", ustanowio1ną 
jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny 
dnia 4 lipca 1961 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 292). 

6. Normy wymienione w § 1 lp. 13, 14 i 45 hS'tępują na
stfl!pujące normy: 
1) PN-64/M-ll024,,') Wyroby azbestowe. Płyty uszczelnia-

2) PN-64/M-1l025" 

. jące typu »!t«. Płyty kwasoodporne ' 
K-1oo", 

Płyty ługoodporne B-200 do 
elektrolizerów", 

z 1966 r. Nr 5, poz. 49) 
20 grudnia 1963 r. (Monitor Polski 23 marca 1971 r. 

z 1964 r. Nr 16, poz. 77) 

3) PN-64/T-B0050 "Urządzenia elektro.niczne. Oporniki dru
towe stałe typu II. Wymagania i badania · 
techniczne" 

- ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny 
dnia 1 lipca 196i r. (Monitor Polski Nr 69, poz. 323). 

7. Normy wymienione w § 1 lp. 15, Jl, 38 i 42 zastępują 
następujące normy: 

1) PN-65/M-1102:8 "Wyroby azbestowe. Płyty uszczelniające 
typu »It«. Płyty podgłO'Wkowe ,»s.taIit-
1000«", . 

.2) PN-65/P-82257 ,,0) Tkaniny wełniane. Tkaninyobuwio-
we", 

3) PN-65/P-B2258 " - Tkaniny kocowe i pledowe", 
4) PN-65/P-B6013 "Filcowe krążki" 

- ustanowione przez Polski Komi,tet Normalizacyjny ko
lejno dnia lO, 3, 17 i 11 grudnia 1965 r. (Monit,or Polski 
z 19,96 r. Nr 5, poz. 49) . 

B. Norma wymieniona w § 1 lp. 17 zastępuje normę 
PN-60/M-69261 "Spawalnictwo. Łączniki do węży gumowych", 
ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Norma
lizacyjny dnia 30 czerwca 1960 r. (Mo.nitor Polski Nr 72, 
'J>O'Z. 334). 

9. Norma wymieniona w § 1 lp. 21 zastępuje . no.rmę 

PN-55/M-77550 "Wan.na kąpielowa z blachy Sltalowej emalio.
wana", zatwierdzoną ja.ko zaleca.ną rozporządzeniem Przewo.d
niczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego 
z dnia 14 października 19,55 r. w sprawie zatwierdzenia 'norm 
państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyj
ny, dotyczących sprzętu g'o'Slpoda'rstwa domowego i turystycz
nego (Dz. U. z 1955 r. Nr 42, poz. 260 i Biuletyn PKN z 1958 r. 
Nr 5, poz. 33). 

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

PN-68/S-36507 "Silniki spalinowe trakcyjne i · stacyjne. Pierś

cienie tłokowe źeliwne o średnicach do 150 mm", ustanowio
ną przez Polski Komitet No'rmalizacyjny dnia 28 listopada 
1968"r. (Monito'f Polski z 1969 r. Nr 7, poz. 71). ' 

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

PN-63/T-B0250 "Urządzenia elektroniczne. Podstawki lampowe. 
Wymagania i badania techniczne", ustanowio.ną przez Palski 
Komitet Normalizacyjny dnia 6 kwietnia 1963 r.(Monitor 
·Pol~ki Nr 45, poz. 225). 

12. Norma wymieniona w § 1 łp. 24 zastępuje normę 
PN-67/W-50010 "Pasy ratunkowe kołnierzowe", ustanowioną 
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/przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 23 czerwca 196ł r. 1) PN-63/P-82653 "Tka.nfny jedwabne. SzeroJwści", 
\(Monitor Polski Nr 46, poz. 232). 2) PN-63/H-04934 "Badanie wyrobów s,piekanych z pr·oszków 

13. Norma wymieniona w § 1 Lp. 26 zastępuje następu- meta.li. Oznaczanie porowatości otwartej 
. ijące normy: i ciężaru objętościowegp" 

1) PN-54/B-13l00 "Maty z przęc1zy szklalnej", z.a-twierdwną - ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny 
jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego !pierwsza dnia 11 października, a druga c1nia 30 września 
Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 1963 r. (Monitor z 1964 r. Nr 8, poz. 40) . 
27 kwietnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm pań- 23. Normy wymienione w § l lp. 43 i 44 zastępują na-
stwowych ustalonych przez Polski Komitet Normaliza- stępujące l1Ormy: 
cyjny, dotyclących budownictwa (Dz. U. Nr 19, po·z. 116), l) PN-56/P-87054 "Dywany. Rozmiary", 

2) PN-58/B-13101 "Maty z waty sZ'klanej na tekturze fali- 2) PN-56/P-87055 "Chodniki. Szerokości" 
stej", ustanowioną przez Pol siki Komitet Normalizacyjny - zatwierdzon,e jako ohowiązujące foO':lJporząd,zeniem 
ja,ko obowiązującą dnia 27 grudnia 1958 r. (Monitor Po",- .Przewodniczącego Państwowej Komisji Pla'nowania Go-
ski z 1959 r. Nr 18, poz. 81). spodarczego z dnia 10 lipca 1956 r. w sprawie zatwier

dzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 33, poz. t54). 
14. Norma wymieniona w § 1 lp. 28 zastępuje normę 24. Norma wymieniona w § 1 lp. 47 zastępuje normę 

PN-64/E-06200 "Elektryczne przyrządy i narzędzia grzejne PN-65/R-65648 "Ma,teriał siewny. Sadzeniaki ziemniaka", usta-
powszechnego użytku. Ogólne wymagania i badania tech- nowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 20 lutego 
111 iC:IJn€ " , ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyj'ny 1965 r. (Monitor Polski Nr 25, poz. 127). 
dnia 31 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 31, 

25. Norma wymieniona w § 1 lp. 48 zastępuje ,normę 
!poz. 173). .PN-53/H-97005 "Powłoki ochronne metalowe na wyrobach sta-

15. Norma wymieniona w § 1 lp. 31 zastępuje normę lo>wych. Elektr.olityczne powłoki cynkowe", za,twierdz·oną jako 
PN-67/0-91023 "Obuwie powszechnego użytku. Obuwie roho- obowiąwjącą ro,zporządzeniem Przewodnic.zącego Państwo-
cze. Podział na ga,tunki (kla,syfikacja jakościowa)", usta no- wej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 15 czerwca 
mioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 grud- 1954 r. w sprawie ' zatwierdzenia norm państwowych ustalo-

\ lilia 1967 r. (MoInitor Pruski z 1968 r. Nr 2, poz. 15, z 1969 r. nych przez Polski Komitet Norma.Iizacyjrty, dotyczących hut-
Nr 52, poz. 419 i z 1970 r. Nr 19, PO?;. 150). mictwa (Dz. U. Nr 30, poz. 118). 

16. Norma wymieniona w § l lp. 3'2 zastiPuje normę 26. Normy wymienione w § l lp. 49 i 58 zastępują na-
PN-66/P-06711 "Tkaniny bawełniane. Pakowanie, przechowy- stępujące normy: 
walnie, tran Siport", uSltaln'owiooą przez Polski Komitet Normali- 1) PN-64/M-44100 "Pompy wirowe promieniowe jednostO<p-
rzacyjny dnia 30 czerwca 1966 r. (Monitor Polski Nr 44, niowe do wody czystej o temperaturze do 
jpoz. 2'23). 80°C. Wielkości charakterystyczne i za-

kresy stos·owania", . 17. Normy wymienione w § 1 lp. 33 i 34 zastępują na-
2) PN-64/M-86413 "Łożyska toczne. Wymiary związalIle z za

stępujące normy: 
budową. Wymiary zaokrągleń ora'z wy-

l) PN-68/P-06713 "Tkaniny lniane. Pakowanie, przechowy- sokości odsadzeń wałów i opra,w" 
wanie i t.ra.nSip0Tt " , _ ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny 

2) PN-68/P-06715 "Tkaniny jutowe. Pakowanie, przechowy- pierwsza dnia 2 października, a dru.ga dnia 18 wrzeŚtnia 
cwanie i tra nSipor t", 1964 r. (Monitor P.olski Nr 77, poz. 368). 

- ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny 27. Norma wymieniona w § 1 lp. 52 zastępuje nOlmię 

dnia 11 kwietnia 1968 r. (Monitor Polski Nr 27, poz. 186). PN~64/M-55350 "Obrabiarki do metali. Freza'rki wspomikowe. 
18. Normy wymienio·ne w § 1 lp. 35 i 51 zastępują na- Wielkości", ustanowiooą przez PolSiki Komitet Normalizacyj-

stępujące normy: ny dnia 5 września 1964 r. (Monitor Polski Nr 84, poz. 398). 

11) PN-66/P-06717 "Tkaniny wełniane. Pakowanie, przecho- 28. Norma wymieniona w § 1 lp. 56 zastępuje normę 
wywanie, t,ra.nsp0iI"t", PN-66/E-80401 "Maszylny elektryczne . . Kołnie'rze. Wymia,ry", 

ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 
2) PN-()6/M-53340 "Obrabiarki do metali. Frezarki bezwspor- 3 sierpnia 1966 r. (Monitor Polski Nr 49, poz. 246). 

nikowe. Wielkości" 
29. Norma wy'mieniona w § 1 lp. 63 zastępuje normę 

- ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny .pN-63/E-Oi205 "Lampy elektronowe. Symbole graficzne", usta
!pierwsza dnia 13 maja, a druga dinia 22 kwiel:.nia 1966 r. nowioną przeż Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 grud-
(Monitor Polski Nr 30, poz. 160). ... nia 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 24, poz. 108) . . 
19. Norma wymieniona w § 1 lp. 36 zastępuje normę 30. Norma wymieniona w § 1 lp. 66 zastępuje normę 

, PN-65/P-82007 "Tkaniny bawełniane. Rozmiary tkanin oopa- PN-58/H-04{)15 "Analiza chemiczna surówki, źeliwa i stali. 
sowanych", ustanowioną przez P.olski Koinitet Normalizacyj- Oznaczanie siarki", ustanowioną jako otbOtWiąz,ującą !przez 
lny dnia 18 czerwca 1965 r. (Monitor Polski Nr 52, pOz. 274). Polski Komitet Normalizacyjny dnia 16 grudnia 1958 r. (Mo-

20. Norma wymieniona - w § 1 lp. 39 zastępuje normę mitor Polski z 1959 r. Nr 18, poz, 81). 
PN-67/P-82263 "Tka,niny wełniane. Tkaniny kwasoo,dporne", 31. . Norma wymieniona w § 1 lp. 67 z,!stępuje normę 
ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 9 lu- ,PN-55/H-04020 "Analiza chemiczna surówki, żeliwa i stali. 
tego 1967 r. (Monitor Polski Nr 19, poz. 95). Oznaczanie wanadu", zatwi'erdwlllą jakoobowiąz'ującą rorzpo~ 

rządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowa-
21. Norma wymieniona w § l lp. 40 zastępuje normę lIlia Gospodarczego z dnia 10 maja 1956 r. w spra,wie rzatwier

PN-67/P-82494 "Tkaniny technic'zne z . \Vłókien łykowych. dzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 15, poz. 85). 
Tkanina jutowa filtracyjna płynowa", ustanowioną przez P()II- 32. Norma wymieniona w § lip. 68 zastępuje normę 
ski Komitet Normalizacyjny dnia 17 sierpnia 1967 r. (Monitor . PN-63/H-04155 "Analiza cnemiczna kwarcytów i wyrobów 
Polski Nr 53, poz. 265). krzemionkowych", usta,nowiooą przez PoLski Komitet Norma-

22. Normy wymienione w § 1 lp. 41 i 73 zastępują na-lizacyjny dnia 30 wr.ześnia 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. 
ftępujące normy: Nr 16, poz. 77). 
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33. Norma wymienio)la w § 1 Lp, 70 zastępuje normę 
PN-62/C-04132 .,Przetwory naltowe. Pomiar ciągliwości ' asfal
!l,u", ustanowioną przez Pol Siki Komitet NOTmalizacyjny dnia 
27 grudnia 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 21, poz. 115). 

34. Norma wymieniona w § l lp. n zastę/puje normę 
!PN~55/D-04104 "Fizyczne i mechaniczne wlasno,ści , drewna. 
,Ba,da'nie udarności i wytrrzymalościna zginanie dynamic.z,ne", 
zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodni
<:zące ,go Państwowej Komisji Planowania Gos'podarczego 
z dnia 12 lipca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm pań
~two,wy'ch us<talOtllych przez POlS1ki Komitet No'rmaJilzacyjny, 
dotyczących przemysłu lekkiego (Dz. U. Nr 29, poz. 176). 

35. Norma wymieniona w § l lp. 74 zastępuje normę 

PN-55/H-97008 .. Powłoki ochronne metalowe na wyrobach sta
lowych. Elektrolityczne powłoki kadmowe", za'twierdzoną 

jako za)eca,ną fOIZJporządzeniem Przewodniczącego Państwo

lWej Komisji Planowania Go,spodarczego z dnia 12 czerwca 
/1956 r. w sprawie zatwierdze,nia norm państwowych (Dz. U. 
Nr 31, pm. 145). 

36. ,Norma wymieniona w § 1 Lp. 76 zast~puje następu
jącą nOTmę: 

,1) PN-64/P-22117 "Skóry obuwiowe wie'richnie chromowe. 
Wyznaczanie zawartości substancji skórnej 
oraz soli amono'wych" 

- ustanowioną przez Polski Komitet Normali,zacyJny 
dnia 9 października 1964 r. (Monitor Polski Nr 8-4, poz. 
398), 

2) w części dotyczącej ' orznacza,nia subs<tancji skórnej 
(p. 3. 9), garbnika związanego (p. 3. 10) oraz wygarbo
wania (p. 3.11) normę PN-57/P-22209 "Skóry gotowe. Me
tody badań chemicznych", ustanowio'ną jako othowiązują~ 
cą przez Pols'ki Komitet Normalizacyjny d!lia 9 gmclJnia 
1957 r. (Monitor Polski z 1958 r. Nr 13, poz. 83). 
37. Norma wymieniona w § l Lp. 77 zastępuje następu-

jące normy: ' 
1) PN-68/P-22143 .. Skóry wyprawione. Wyznaczanie odpo'r

ności na wielokrolne zginanie po'włoki kryjącej na apa
racie typu Bally" - ustanowioną przez Polski Komitet 
Normalizacyjny dnia 10 lipca 1968 r. (Monitor Polski 
Nr 40, paz. 286), 

(2) w, części do-tyc z ącej badania wytrzymałości lica skór 
miękkich na wiel.)krotne zginanie (p. 3. 7) normę PN-58/ 
/P-22210 "Skóry gotowe. Metody badań fizycznych" -
ustanowioną przez Polski Komitet No,rmalizacyjny dnia 
28 maja 1958 r. (!'1onitor Polski Nr 49, poz. 291). 
38. Norma wymieniona w § l l'p. 78 zas'tępuje w części 

Ido,tyczącej przepuszcz alności pary wodnej normę PN-58/P-
22210 "Skóry gotowe , Metod y badań fizycznych", uS>tano
wioną przez Polski Komitet Normalizacyjny jako obowiązu
jącą dnia 28 maja 1958 r. (Monitor Polski Nr 49, poz. 291). 
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- ustanowione przez Polski Komitet Normaliz~cyjny 
dnia 12 Hpca 1963 r. ,(Monit,or Polski Nr 74, pOll . 370), ' 

c) PN-63/A-82066 " ' -:- Wołowiria we własnym 'sosie", ' 
d) PN-63/A-82067" - Wieprwwina we własnym , sosie" 

- ustariowione przez Polski Komitet Normalizacyjny: , 
dnia 28 czerwca 1963 r. (Monitor Polski Nr 64,' 
po,z. 3212), 

e) PN-/B-12600 .. ') Pustaki ceramiczne. Pustaki DS (Że- ' 
\rań)", 

f) PN-jB-12610" - Pus, ł aki Stolica", 
g)PN-jB-12615 ,,' - Pustaki DS (Żerań) i pustaki Stoli

ca. Badania techniczne" 
- zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem 

Przewodniczącego Państwowej Komisji Plano,wania 
Gospodarczgeo z dnia 5 października 1954 r, w spra
wre zatwierdzenia norm państwowych ustalonych 
przez ,Polski Komitet NotmaHzacyjny, dotyczących bu
downictwa (Dz. U. Nr 46, polZ. 4.18), 

h) PN-53/C-04581 "Analiza wód odpływowych oz gazowni. 
Oz:nacza'l1ie zawartości S/iarkOiwodof'U" - zcł ,twielfd:zoJla 
jako za l eca,na ro Z/porządzeniem Prz ewodniCzącego 
Pańs<twowej Komisji Plau,owa'nia G()Slpooarczego z dnia 
20 maja 1954 r. w sprawie , zat wierdzelriia nO'fl)'! pań

SltwQlwych ustalonych przez PoiskiKomitet Normali
zacyjny w zakresie chemii (Dz. U. Nr 27" poz. 107), 

i) PN-/H-04613 .. Badanie me,talicznych powłok ochron
nych. PowIoki cynkowe. Oznaczanie grubości i si czel- ' 
ności" - ustanowiona jako zalecana przez Polski Ko
mitet ·No:m~lizacyjny dnia 31 marca 1958 r. (Monit'or 
Polski z 1958 r. Nr 39, poz. 228), 

j) PN-55/M-80095 "Druty kolcząste dwuźyłowe" - za
twierdzona jako obowiązująca roZ/porządzeniem Prze
wo-clniczącego Państwowej Komis ji Planowania Gospo- , 
darczego z dnia 10 maja 1956 r. w sprawie zatwier
dzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 15, poz. 85), 

Ik) PN-64/P-80450 "Odpadki włókiennicze. Klasyfikii-
cja" - ustanowio na przez Polski Komitet NQlfmaliza
cyjny dnia 18 gr'udnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. 
Nr lO, po'z. 37), 

l) PN-64/P-80600 .. Włókniny. Zasady klasyfikacji" -
usta,l'I!()Iwiona przez Polski Komitelt NormaIiz.acy jny 
dnia 15 maja 1964 r. (MQlnifof Pols<ki Nr 51, poz. 249), 

2) z dniem 1 C'zerwca 1971 r. 
PN-63/D-95071 .. Drewno rezonansowe z drzew igla
!SŁych" -., ustanowiona przez Polski Komitet Normaliza
cyjny dnia 'lo listopada 1963 r. ', (Monitor Polski' Nr 95, 
I!>Oz. 450), 

3) z d,niem l paźdlzief>llika 1971 r. 
PN-57/Z-54520 "Narzędzia lekarskie. ' Nóź do przeszc.z~
pów skóry typ Thiersch" ...:.... ustanowioria jako obowiązu
jąca przez Polski Komitet NormalizaGY jny dnia 2 lipca 

§ 4. Tracą moc następujące Polskie Narmy: 1957 r. (Mo'nitor Polski Nr }4, poz. 454), 
1) z q,niem ogłoslZenia obWies'zczelnia: 4) z dniem ls<tycznia 1972 r. 

a) PN-63/A-82057 ,,') Konserwy mięsne. Gulasz wieprzo- PN-62/R-74459 "Korzenie cykorii" - ustanowiona przez 
I wy i gulasz wolowy", Polski Komitet Normalizacyjny dnia 13 października 

b) PN-63/A-82065" - Pasztet popularny. Pasztet luk- 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 5, poz. 27). 
susowy" Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego: B. AdamskI 

*) Pełny l ytu.1 normy: jedna kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu, a dwie kreski 
,przed tytułem tej samej serii , norm zastępują dwie pierwsze części pełnego tytułu. 
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z dnia 10 maja 1971 r. 

w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm braniowych (BN). 

Na podstawie aTt. 9 ust. 4 ustawy z dnia Zł listopada 
.1961 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 298) Polski Komi
,et Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje: 

§ 1. Ustanowione zostały nast~pujące normy branżowe 
(BN): 


