
-------------

Monitor Pąlski Nr 12 132 

94 

OBWIESZCZENIE POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO 

z dnia 1 lutego 1971 r. i 

w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm. 

Na podstawie art. 9 ust. 4 ostawy z dnia 27 . listopada 
1961 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 298) Polski Komitet 
Normalizacy jny podaje do wiadomości, co następuje: 

§ 1. Ustanowione , zostały następujące Polski~ Nor
my (PN): 

Lp. ! Numer 
normy 

/-2'-
I 

1 ' lO/B-12003 
2 70/C-81022 
3 70/C-830 19 
4 70/C-84062 
5 70/C-84911 
6 70/C-97016 

7 JO/C-97Ó49 
8 70/E-88500 

9 ,70/E-88501 

10 70/E-88502 

11 70/E-88503 

12 79/E-88504 

13 70/H-82205 
14 7{)/H-92741 

15 
16 

70/K-46010 
70/M-54304 

Tytuł normy I zakres obowiązywania 

---------------------- ---------------3 

w zakresie produkcji: 

Cegła pełna wapie.nno-piaskowa zwykła 
Ultrama ryna 
Ksantogeniany do celów flotacyjnych 
Zelazocyjanek potasowy techniczny 
Tlen ciekły 
Produkty węglopochodne. Olej smołowy d<l produkcji 

sadzy 
Podpałka prasowana Lofix 
Przekaźniki elektroenergetyczne elektryczne. Ogólne 'V'!

magania I ba,dania 
Przekaźniki prądowe pomiarowe. Ogólne wymagania 

i badania 
PrzekaźnIki napięciowe pomiarowe. Ogólne wymagania 

i badania 
Przekaźniki pomocnicze' czasowe. Ogólne wymagania 

i badania ' 
Przekaźniki pośredniczące i sygnałowe. Ogólne wymaga

nia i badańia 
Srebro 
Aluminium i stopy aluminium. Blachy walcowane na 

zimno 
Kontenery ła<lunkowe. Parametry główne 
Liczniki mechaniczne i elektromechaniczne. Ogólne wy-

11 
18 
19 
20 

magania i badania 
70/M-661 ni 0) Tłoczniki. Ograniczniki 

21 
22 
23 
24 
25 
26 

27 

70/M-66530 - Osłony slupów prowadzących 
70/M-66531 - Osłony skrzynek 
70/M-69413 Spoiwa miedliane, mosi;ężne, brąz.owe niklowe -do 'spa-

wania i .lutowania 
70!M-80227 Liny stalowe płaskie 
70/M-84505 ol Dźwigmce. Haki. Spręźyny zabezpieczające 
70/M-84510 - Haki jednorożne 
70/M-84564 .:..- Haki z uchem 
70/M-8555t - Haki płytowe jed~orożnę 
70/0"79620 Opakowania transportowe metalowe. Konwie stalowe 

ocynowane. Ws.pólne wymagania · i badania 
70/S-76032 Wyposaźenie elektryczne pojazdów samochodowych. 

Końcówki przewodów nasadzane na świece zapJ.o-
nowe 

28 70/W-8919E Urządzema ladunkowe okrętowe. Haki palcowe 
29 - 70/Z-06050 

30 70/Z-53090 
31 70/Z-78000 

Sprzęt medyczny. Meble oraz urządzenia zabiegowe i po
mocnicze. Ogólne wymagania i badania 

Szkła okularowe sferyczne bezbarwne 
Sprz-ęt medyczny. Łóżka szpita.lne popularne 

w zakresie projektowania i produkcji: 

; 32 ?0/H-970S0 0) Ochrona przed koro'zją. Wzorce jakości przygotowania 
powierzchni stali do malowania 

D a t a ._---
ustanowienia normy I 
-4"-. '---j 

29 grudnia 1970 r. 
22 grudnia 1970 r. 
24 grudnia 1970 r. 
30 grudnia 197·0 r. 
17 grudnia 1970 r. 
24 grudnia 1970 r. 

24 grudnia 1970 r. 
21 grudnia i970 r. 

14 grudnia 1970 r. 

14 grudnia 1970 r. 

14 grudnia 1970 r. 

14 grudnia 197{) r. ' 

15 grudnia 1970 r. 
15 grudnia 1970 r. 

17 grudnia 1970 f. 
17 grudnia 1970 r. 

22 grudnia 1970 r. 
22 grudnia 197{) r. 
22 grudnia 1970 r. 
22 grudnia 1970 r. 

14 grudnia 1970 r. 
22 grudnia 1970 r. 
22 grudnia 1970 r. 
22 grudnia f970 r. 
22 grudnia 1970 r. 
23 grudnia 1970 r. 

24 grudnia 1970 r. 

22 grudnia 1970 r. 
15 grudriia 1970 r. 

29 grudnia 1970 r. 
15 grudnia 1970 r. 

od której norma 
obowiąluje 

5 

stycznia 1972 r.. 
lipca 1971 r. 
lipca 1971 r. 
kwietnia 1971 r. 
lipca 1971 r. ' 
lipca 1971 r. 

lipca 1971 r. 
lipca 1971 r. 

Ji.pca 1991 r. 

1.lipca 1971 r. 

lipca 1971 r. 

lipca 1971 r. 

lipca 1971 r. 
stycznia 1972 r. 

lipca 1971 r. 
lipca 1971 r. 

1 stycrnia 1972 r. 
i stycZnia 1972 r. 
l stycznia 1912 r. 
1 lipca 1971 r. 

l lipca 1971 r. 
1 stycznia 1972 r. 
l stycznia 1972 r. 
1 stycznia ' 1972 r. 
1. stycznia 1972 r. 
1 lipca 1971 r. 

lipca 1971 r. 

lipca 1971 r. 
lipca 1971 r. 

lipca 1971 r. 
lipca 1971 r. 

14 grudnia 1970 r. I i lipca 1971 r. 

/ 
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Da t a 

Lp. 
Numer 
normy Tytuł normy I zakres obowiązywania 

ustanowienia normy I 
-- -~ .. _ . . ,,- -- 3------------·- --- - --4----1 

• 

, 

l 2 

33 70-H/97051 

34 70-M/47601 
35 70-M/69025 

i 

36 70-M/87105 

-

37 70/8-02151 
, 

- Przygotowanie powierzchni stali, staliwa I żeliwa 
do malowania . Ogólne wytyczne 

Agre-gaty tynkarskie. Ogólne wymagania i badania 
Spawanie gazowe miedzi. Przygotowanie brzegów do 

spawąnia 

Łoży ska śli zgowe. Ol wory i rowki smarowe. Wymiary 

w zakresie projektowania i wykonawstwa: 

Ak ustyka budowlana. Ochro na przeci wdźwiękowa po
mieszczeń 

14 grudnia 1970 r. 

23 grudnia 1970 r. 
22 grudnia 1970 r. 

13 listopada 1970 r. 

30 grudnia 1970 r. 

38 70 /B-024 13 '} Ogrzewn ic two i ciepłowni c t wo , Zabezpieczenie urząd zeń 30 grudnia 1970 r. 
ogrzewań wodnych systemu otwartego. Wymagania 

39 70/B-02415 - Zabezpieczenie urząd zeń ogrzewań wodnych sys te- 30 grudnia 1970 r. 
mu zamkni ę tego z wła sn ym źród ł em ciepła. Wy-
magania i badania 

- Zabezpieczenie urządzeń ogrzewań wodnych syste- 30 grudnia 1970 r. 
mu zamk.niętego przy łączonych do sieci cieplnych. 

40 70/8-02416 

Wymagania i badania 

41 70/B-02417 - Zabezpieczenie urządzeń ogrzewań wodnych syste- - 30 grudnia 1970 r. 
mu zamkniętego z zamknięciem słupem cieczy. 

42 70/5-76005 

Wymagania 

w zakresie projektowania, produkcji, obrotu l eksploatącJl: 

Przemysłowe zakłócenia radioelektryczne. Pojazdy sa
mochodowe z silnikami spalinowymi o zapłonie elek
trycznym i urządzenia zawierające takie silniki. Do
puszczalne poziomy. Ogólne wymagania i badania 

w zakresie projektowania: 

43 70/B-OI004 Projekty budowlane. Pismo 
44 70/D-56125 Obrabiarki d,o drewna. Szlifierki tarczowe. Wielkości 
45 70/M-01115'} Rysunek techniczny maszynowy. Linie rysunkowe 
46 70/M-01124 - Widoki i przekroje 
47 70/M-01141 - Wymiarowanie. Zasady ogólne 
48 70/M-01142 - Wymiarowanie. Przypadki szczególne 
49 70/M-01143 - Wymiarowanie. Zasady porządkowe 
50 70/M-01144 - Wymiarowanie. Zasady tolerowania 
51 70/M-44403 Pompy wirowe jednostopniowe pionowe zanurzeniowe do 

cieczy chemicz,nie agresywnych. Główne wymiary 
52 IO/M-55920 .} Obrabiarki zespołowe. Zespoły napędowe, posuwowe 

i jednostki obróbkowe wiertarskie i gwinciarskie. 
Wielkości 

53 70/M-55923 - Stoły. Wielkości 

54 10/B-14044 

55 70/C-77001 
56 70/C-96092 
51 70/E-79100 

58 70/E-85003 

w zakresie produkcji l obrotu: 

Wyroby _8zbestowo,cementowe. Płyty prasowane pła-

skie okładzinowe 
Mydło do prania 
Przetwory naftowe. Olej silnikowy Nixol S 
Przewody elektryczne. Pakowanie, przechowywanie 

i transport ' 
Rtęciówki do ogólnych celów oświetleniowych 

21 grudnia 1970 r. 

21 grudnia 1970 r. 
11 grudnia 1970 r. -
29 grudnia 1970 r. 
22 grudnia 1970 r. 
22 grudnia 1970 r. 
22 grudnia 1970 r. 
14 grud.nia 1970 r. 
29 grudnia 1970 r. 
22 grudnia 1970 r. 

14 grudnia 1970 r. 

14 grudnia 1970 r. 

16 grudnia 1970 r. 

5 grudnia 1970 r. 
30 grudnia 1970 r. 
19 grudnia 1970 r. 

28 grudnia 1970 r. 

od której norma 
obowl4luJe 

5 

1 ltpc" 1971 r. 

l styoznia 1912 r. 
1 lipca 1911 r. 

l stycznia 1972 r. 

l stycznia 1912 r. 
w zakresie projek
towania 

1 stycznia 1974 r. 
w zakresie wyko
nawstwa 

1 stycznia 1972 r. 

1 stycznia 1972 r. 

1 stycznia 1912 r. 

l stycznia 1972 l. . 

1 lipca 1971r. 

l lipca 1911 r. 
I lipca 1971 r. 
l stycznia 1973 r. 
1 stycznia 1973 r. 
1 stycznia 1973 r. 
l stycznia 1973 r. 
l stycżnia 1973 r. 
l stycznia 1973 r. 
l lipca 1971 r. 

1 lipca 1971 r. 

l lipca 1~Y1 r. 
-

l lipca 1972 r. 

l lipca 1971 r. 
l kwietnia 1971 r. 
l stycznia 1972 r. 

l lipca 1971 r. 
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Lp. 
Numer 
normy 

l 2 

59 70/G-44080 
60 70/G-44081 
61 70/G-44082 
62 70/G-44083 
63 70/G-44084 
64 70/G-44085 
65 70:G-44086 
66 70/G-44087 
61 70/G-44088 
68 70/G-44089 ' 
69 70/0-79401 

70 70/0-79402 

Tytuł normy i zakrE:S obowiązywania 

3 

'l Rurociągi do podsadzki suchej. Króćce przyłączeniowe 
- Rury kołnierzowe 
- Króćce przejściowe 
- Króćce przejściowe z wkładkami 
- Łuki 10° 
- Łuki 30° 
- Kolana 
- Króćce wyrównawcze 
-: Króćce prze,gubowe 
- Us,zczelki 

'Opakówanfa kartonowe i tekturowe. Pudełka. Wspólne 
wymagania i badania 

Opakowania transportowe tekturowe. Pudła. Wspólne 
wymagania i badania 

71 70/0-91022 'l Obuwie powszechnego użytku. Obuwie domowe. Po

72 
73 
74 

70/0-91024 
70/P-06703 
70/P-06704 

dział na gatunki 
- Obuwie wyjściowe. Podział na gatunki 

Taśmy plecione. Stopnie jakości " 
Taśmy tkane i plecione. Pakowanie, przechowywanie 

i transport 
75 70/P-06705 Taśmy tkane. Stopnie jakości 
76 70/P-22249 Skóry podszewkowe. Podział na gatunki 
77 70/P-50900 Taśmy tkane barwiące do' maszyn biurowych 
78 70/P-63510 Maszyny włókiennicze. Cewki do niedoprzędzarek 
79 70/P-79005 Opakowania transportowe. Worki papierowe 
80 70/P-83015 Taśmy tkane specjalne nośne 
81 70/P-84503 Wyroby konfekcyjne. Zasady oznaczenia wielkości 
82 70/P-86004 Filce obuwiowe 
83 70/P-86005 Filc techniczny zgrzeblarski 
84 70/T-05206.0 'l Odbiorniki telewizyjne. Ogólne wymagania i badania 
85 70/T-05206.1 - - Wymagania elektryczne, elektrooptyczne i elek-

86 70/T -05206.2 
87 70/T -05206.3 

troakustyczne 
- Wymagania mechaniczne i klimatyczne 
- Metody badań elektrycznycn. elektrooptycZlnych 

i elektroakustycznych , 
88 70/T-05206.4 - Metody badań mechanicznych i klimatycznych 
89 70/T-05206.5 - Program i ocena wyników badań 
90 70([-05206.6 - P,jikowanie, przechowywanie i transpo-rt 
91 70/T -80011 'l Elememty elektroniczne. Kondensatory poliestrowe fo

liowe stałe napięcia stałego. Ogólne wymagania i ba
dania 

92 70/T-80051 - Rezystory niedrulowe stałe typu 2. Ogólne wyma
,gania i badania 

93 70/T-80302 'j Elementy urządzeń mikrofalowych. Kołnierze typu B złą
czy falowodów prostokątnych normalnych. Główne 

94 70([-80304 

95 70/T~80305 

96 70j.G-01202 

97 70/N-01162 
98 70/P-55025 

99 70/B-0241O 

wymiary 
- Kołnierze typu C, pierścienie ustalające i nakręt

ki złączy falowodów prostokątnych normalnych. 
Główne wymiary 

-'-Kołnierze typu E złączy falowodów prost.okątnych 
normalnych. Główne wymiary 

w zakresie terminologii: 

Ge,ofizyka wiertnicza. Symb9le 

w zakresie wydawnictw: 

Komp,ozycja wydawnicza tytulatury książki 
Maszynopis wydawniczy 

w zakresie dokumenta(:ji technicznej: 

Ogrzewnictwo i ciepłownictwo, Zabezpieczenie urZądzeń 
ogrzewań wodnych. Podział. nazwy i określenia ' 

I 

Poz; 94 

D a t a -,------- --- - ---
I od k~,ótej norma 

ustanowienia normy' obuwi'Fuje ' 

4 '~-' -1-- 5 

15 grudnia UFO r. " 
15 grudnia 1970 r. 
15 grudnia 1970 r. 
15 grudnia ' 1970 r. 
15 grudnia 1970r. 
15 grudnia 1970 r. 
15 grudnia 1970 r. 
15 grudnia 1970 r. 
15 grudnia 1970 r. 
15 grudnia 1970 ' r. 
17 grudnia 1970 r. 

17 grudnia 1970 r. 

30 grudnia 1970 r. 

30 grudnia 1970 r. 
17 grudnia 1970 r. 
30 grudnia 1970 r. 

17 grudnia 1970 r. 
30 grudnia 1970 r. 
21 grudnia 1970 r. 
17 grudnia 1970 r. 
30 grudnia 1970 r. 
10 grud,nia 1970 r. 
10 grud,nia 1970 r. 
21 grudnia 1970 r. 
30 grudnia 1970 r. 
24 gn~dnia 1970 f. 
24 grudnia i970 r. 

24 grudnia 1970 r. 
24 grudnia 1970 r. 

24 grudnia 1970 r. 
24 grudnia 1970 r. 
24 grudnia 1970 r . 
28 grudniil 1970 r. 

24 grudnia 1970 r. , 

21 grudnia 1970 r. 

21 grudnia 1970 r. 

21 grudnia 1970 r, 

14 grudnia 1970 r. 

29 grudnia 1970 r. 
3 grudnia 1970 r. 

30 grudnia 1970r. 

I 

I 

l lipca 1971 r. 
1 lipca 1CJ71 r. 
l lipca 1971 ' r. 
1 lipca 1971 r. 
l lipca 1971 r. 
l lipca 1971 r. 
1 ' ~ipca 1971 . r. 
l lipca t971 r. 
l lipca 1971 r. 
1 liFca 1971 r. 
l 'ipca 1CJ71 r. 

1 lipca 1971r. 

l lipca 1971 r. 

I lipca 1971 r. 
1 lipca 1971 r. 
1 lipca El71 r. 

1 lipca 1971 r. 
l lipca 1971 r. 
l lipca 1971 r. 
I li pca 1971 r. 
I lipca 1971 r. 
1 lipca 1971 r. 
l stycznia 1972 r. 
l lipca 1971 r. 
1 lipca 1971 r. 
1 lipca 1971 r. 
1 lip{:B 1971 r. 

1 lipca ' 1971 r. 
l lipca 1971 r. 

1 lipca 1971 r. 
1 lipca 1971r. 
1 lipca 1971 r. 
l lipca 1911 r. 

1 lipca 1911 r. 

1 lipca 1971 r. 

1 lipca 1971 r. 

1 lipca 1971r. 

1 lipca 1971 r. 
I lipca 1971 r. 

1 stycznia 1972r. 
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Lp. 
Numer 
nOfllłY 

- - ----' 
1 2 

100 70/G-44090 

-101 · 70/P-83008 

102 70/P~83009' 

103 70/N-OlI58 

104 70/M-0281O 

105 70/P-01700 

106 

107 

70/S-02201 

I,: ' 
l' 
I 
70/E-()1202 

Tytuł Il,OrInY i zakres obówiązywania 

3 

Rurociągi do podsadzki suchej. Szybkpzlączka. Główne 
wymiary 

Taśmy tkane. Zestawienie wskażników technologicznych 
i użytkowych 

Taśmy plecione. Zestawienie wskaźników technoIogicz
, nych l uży-tkowych 

w zakresie bibliQgralii, bibliotekarstwa i dokumentacji: 

Skroty.wyrazów typowych w opisie _ bibliograficznym 
i ka ta logowym 

w zaKresie klasyfikacji ' i stosowania oznaozeń: 

Klasyfikacja i znakowanie narzędzi do obróbki ·kamie-. 
nia. Dział K 

w zakresie stosowania oznaczeń: 

Przędza. Oznaczenia 

w zakresie podziału, stosowania nazw i określeń: 

Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, 

n~zwy i określenia ~ 

w zakresie oznaczania I używania pojęć i symboli: 

Przetworniki elektroakustyczne i aparaty do zapisu i od
twarzania dźwięku. Symbole graficzne 

108 70/M-55250 Obrabiarki do metali. Kod zapisu na taśmie dziurkowa-
nej ośmiościeżkowej 

70/T-01501.0 ') Elementy pÓłprzewodnikowe. Oznaczenia liteJowe pod, 109 

110 70/T-01501.1 
111 70/T-01501.2 
112 70/T-01501.3 

113 70/C-80047 

s,tawowych wielkości elektrycznych i parametrów 
- Oznaczenia literowe parametrów diod 
- Oznaczenia literowe parametrów tranzystorów 
- Oznaczenia - literowe parametrów tyrystorów 

w zakresie pobierania próbek: 

Odczynniki. Wytyczne pobierania próbek i przygotowa
niaśredniej próbki laboratoryjnej 

\V zakresie badań odQiorczych i eksploatacji: 

Poz. 94 

D a t a -------
ustanowienia normy od której norma 
--" __ ~_--'"~_ i __ _ _ ob_owiązuj_e __ 

4 I 5 

15 grudnia 1970 r~ t lipca 1971 r , 

17 grudnia 1970 r. t lipca 1971 ' I. 

-17 grudnia 1970 r. t lipca 1971 -' r. 

" 

2,2 ,. grudnia ; 197.0, r. l lipca 1971 r. 
,-

" 

22 grudnia 197.0 r. ' .' 1 stycz.nia 1972 r. 

11 grudnia 1970 r. 1 lipca 1971 r. 

30 grudnda 1970 r. 1 lipca 1971 r, 

19 ,grudnia 1970 r. 1 lipca 1971 t. 

H grudnia 1970 r. 1 stycznia 1972 r. 

23 grudnia 1970 r. 1 lipca 1971 'r. 

23 grudnia 1970 r. l lipca 1971 r. 
23 grudnia 1970 r. l lipca 1971 r. 
23 g\udnia 1970 r. 1 lipca 1971 r. ' 

21 grudnia 1970 r. l lipca 1973 r. 

114 70/G-04161 Wentylatory kopalniane główne. Badanie' , podstawowych 24 grudnia 1970 r~ l lipca · 1971r. 
parametrów -pracy , 

w zakresie badań odbiorczych i rozjemczych: 

115 70/P-04616 ') Metody badań wyrobów włókientlkzych~ Tkaniny. Wy- 30 grudnia 1970 r. l 5tyc1;nia 1972 r. 
znaczanie przesuwalności nitek 

116 70/P-04640 - - Wyznaczanie wytrzymałości na rozdzieranie 30 grudnia 1970 r. l lipcll 1971 ' r . 
117 70/P-04657 - Tkaniny runowe. Wyznaczanie trwałości zamoco- 11 grudnia 1970 r. " 1 lipca· 19.n 'r. 

wania 'pęczków runa / , 

w zakresie metod badań: 

118 70/A-74011 Ziarno zbóż, nasiona strącz-kowe , jad'a lne ·' i przetwory 16 grudnia 1970r; 1 lipca 1971 r • 
. zbożowe. Oznaczanie wilgotności 

119 - 70/A-82051' Artykuly <,garmitie.ryJne. Półfa-btykaly i ·· wyroby gotowe. 24 grudnia 1970...,. l lipca 1971 't. ' 
Badania mikrobiologiczne 
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o a t a -------,. 
Lp. 

Numer 
normy 

Tytuł no.rm'y i zakres obowiązywania od któreJ norma 
ustanowienia normy b " ___________ , o oWląwJe __ 

1 

120 
121 

122 

123 

2 3 

70/B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej. Badan.ia techniczne 
70/B-13I1O ') Szkło. Metody badań . Oznaczanie odporności szkła na 

działa nie zasad 
70/B-13111 - - Oznaczanie odporności powierzchni i masy sz kła 

na działanie kwasów 
70/C-04041 ') Przetwory naftowe. Oznaczanie zawartości żywic obec

nych w paliwach slln ikówych 
124 ! 70/C-04129 - Oznaczanie zawartości poniżej dwóch procent wę

glowodorów aromatycznych w produktach desty
lującyc.h w temperaturze nie wyższej niż 30QoC 

Guma. Ogólne wytyczne wykonywania badań fi zycmych 125 
126 
127 
128 

129 

130 

131 

132 

133 

70 iC-04200 
70/C-81536 
70/C-89015 
70iC-8901§ 

Wyroby lakierowe. Oznac zanie zdolności krycia 
Rury poL ety lenowe, Metody badań 
Ks z tałtki pol iety le nowe do łączen i a rur polietylenowych. ' 

Metody badań 
70/0-04237 Płyty p i l śniowe oraz prasowane wiórowe i pa żdzierzo -

we. Oznaczanie wytrzymałości na rozciąganie w kie
runk u prosto padłym do płas lczyzny płyty 

70/H-97052 Ochrona przed koroz ją. Ocena przygotowania powie rzchni 
stali, staliwa i żeliwa do malowania 

70/H-97060 Powłoki ochronne. Metody badań powłok z tworzyw 
sztucznych 

10/M-04307 Mate riały cierne. Oznaczanie współczyn.nika tarcia su-
chego 

70/M-55691 'l Mas l yny do obróbki plastyc7TIej metali. Prasy mimo
środowe wysięgowe ogólnego przeznaczenia. Spraw
dzanie dokładności 

134 70/M-55693 - Prasy ko rbowe ramowe jednopunktowe ogólnego 
przeznaczenia. Sprawdzanie dokładności 

135 70/M-55696 - Prasy k()rbowe ramowe dwupunktowe ogólnego 
przeznaczenia. Sprawdzanie dokładności 

136 70/P-22131'l Skóry wyprawione. Wyznaczanie wytrzymałości linio-
wych • 

137 70/P-22149 ' - Wyznaczanie przemakalności, nasiąkliwości oraz 
przepuszczalności wody na penetrometrze typu 
Bally 

138 70/R-74008 Ziarno 2'bÓż. Oznaczanie ziarn szklistych 

30 grudnia 1970 r. 
15 grudnia 1970 r. 

15 grudnia 1970 r. 

30 grudnia 1970 r. 

30 grudnia 1970 r. 

• 
14 grudnia 1970 r . 
15 grudnia 1970 r. 
29 grudnia 1970 r. 
29 grudn ia 1970 r. 

14 grudn ia 1970 r. 

22 grudnia 1970 r. 

22 grudnia 1970 r. 

18 grudn ia 1970 r. 

22 grudnia 1970 r. 

22 grudnia 1970 r. 

22 grudnia 1970 r. 

17 grudnia 1970 r. 

30 grudnia 1970 r. 

16 g,rudnia 1970 r. 

5 

l stycznia 1972 r. 
l stycznia 1972 r. 

I stycznia 1972 r; 

I lipca 1971 r. 

I lipca 197 t r. 

l li pca ' 1971 r. 
l lipca 1971 r. 
l li pca 1971 r. 
l lipca 1971 r. 

l lipca 1971 r. 

l li pca 1971 r. 

l lipca 1971 r. 

l lipca 1971 r. 

I lipca 1971 r. 

1 lipca 1971 r. 

1 lipca 1971 r. 

I lipca 1971 r. 

l lipca 1971 r. 

l lipca 1911 r. 

§ 2. Ustanowione zostały zmiany w następujących Pol skich Normach (PN), obowiązujące od dnia l kwietnia 1971 r.: 

Lp. 
Numer 
normy 

2 

Tytuł normy 

3 

1 66/A-79098 Piwo 

2 63/A-88000') Wyroby cukiernicze trwałe. Naz,wy 1 okre
ślenia 

3 63/A-88001 - Klasyfikacja 

4 62/C-04096 Przetwory naftowe. Oznaczanie zawartości 
części lotnych i stabilności termo.oksyda
cy jne jole jów smarowych 

5 66/C-97551 Węgle aktywne odba,rwiające 

6 70/0-54880 Tarniki 

1 63/E-06250 Przy~ądy powszechnego użytku o napędzie 
elektrycznym. Wymagania i badania tech
niczne 

o a t a 

ustanowienIa normy 

4 

16 kwietnia 1966 r. (Monito,r 
Polski Nr 30, poz. 160) 

30 września 1963 r. (Monitor 
Polski Nr 88, poz. 419) 

30 września 1963 r. (Monitor 
Polski Nr 88, poz. 419) 

5 października 1962 r. (MoniloJ 
P()lski I I 1963 r. Nr S, poz. 27) 

23 listopada 1966 r . (Monitor 
P()lsk'i Nr 72, poz. 337) 

21 marca 1970 r. (Monitor Pol
ski Nr 16, poz. 134) 

31 grudnia 1963 r. (M()nitor 
Polski z 1964 r. Nr 34, poz. 153) 

ustanowienia zmian 

5 

24 grudnia 1970 r. 

5 stycznia 197'1 r. 

5 stycznia 1971 r. 

24 grudnia 1970 r. 

24 grudnia 1970 r. 

29 grudnia 1970 r. 

18 grudnia 1970 r. 
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D a t a 
Numer 

Lp. normy 
Tytl!ł normy --------------------------~---------------

I ustanowienia zmian ustanowienia normy 
r _ .... --, - -

I 2 , 3 
- -- ---- --------------_.-

4 I 5 

8 60/K-80021 Naw ierzchnia kolejowa . Wkręty kolejowe 
z łbem prostokątnym 

15 grudnia 1960 r. (Monitor 
Polski oz \961 r. Nr 18, poz. 90) 

B czerwca 1967 r. (Monitor 
Polski Nr 46, poz. 232) 

11 stycznia 1971 r. 

9 67/M-04601 

10 67/M-466 10 

Warunki bezpieczeństwa w urząd;zeniach 

chłodniczych. Wymagania technicz.ne 
Przenośniki taśmowe. Wymiary pflejść i po

mostów I odstępy od części stałych 
31 marca 1967 r. (Monitor 

Polski Nr '27, poz. 127) 

29 grudnia 1970 r, 

24 grudnia 1970 r. 

11 67/M-51077 Sprzęt pożarnic zy. Prądownice do gaśnic 
• i agregatów śniegowych 

29 września 1967 r. (Monitor 
Pols,ki Nr 62, poz. 300) 

23, września 1961 r. (Monitor 
Polski Nr 89, poz. 379) 

24 grudnia 1970 r. 

12 61/M-58700 Narzędzia do sk.rawania metali. Noźe tokar
skie opruwkowe. Półwyroby 

28 grudnia 1970 i. 

13 69/M-59601 Narzędz ia do skrawania metali. Wiertła kręte 31 października 196~ r. (Monitor 
Polski Nr 51, ppz. 403) 

29 grudnia 1970 r. 

14 

15 

16 

70/M-64625 Pilniki do pił 

70/M-64660 ' Pilniki ślusarskie 

70/M-64690 Pilniki igiełkowe 

27 marca 1970 r. (Moni.tor 
Polski Nr 16, poz. 134) 

27 marca 1970 r. , (Monitor 
Polski Nr 16, poz. 134) 

27 marca 1970 r. (Monitor 
Polski Nr 16, poz. 134) 

28 grudnia 1970r. 
" 

2B grudnia 1970 r. 

28 grudFlia 1970 r. 
-

17 65/M-73112 Napędy i sterowania hydrauliczne. Łączniki 30 czerwca 1965 r. (Monitor 
Polski Nr 52, poz. 274) 

11 stycznia 1971 r. 
rurowe gwintowe z przypawanymi koń

cówkami. Korpusy przy łączek kątowych 

sta'łych 

18 69/M-80207 Liny stalowe T 6X19+A 9 maja 1969 r. (Monitor Pol- 28 grudnia 1970 r, 
ski Nr 31, poz. 233) 

19 66/P-04623 ') Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. 25 kwietnia 1966 r. (Monitor 22 grudnia 1970 r. 
Tkaniny. Wyznaczanie kUJcz!iwości po Polski Nr 26, poz. 137) 
praniu 

20 64/P-04624 ...:.... - Wyznaczanie kurczliwości po pra
&awaniu 

18 grudnia 1964 r. (Monitor 22 grudnia 1970 r. 
Polski z 1965 r. Nr lO, poz. 37) 

§ 3. 1. Normy wymienione w § 1 ~p. 1 i 115 zas·tępują 

następujące normy: 
'1) PN-66/B-12003 .. Cegły wapienno-piaskowe pełne i drą

żone", 

2) PN-66/P-04616 .. Kontrola jakości wyrobów włókienni
czych. Tkaniny. Wyznaczanie odporności 

na przes'uwanie nitek" 
- ustanowione przez Polski · Komitet Normalizacyjny -
pierwsza dnia 24, a druga dnia 17 czerwca 1966 r. (Mo
nitor Polski Nr 44, poz. 223). 
2. Norma wymieniona w § 1 lp. 2 zastępuje normę 

PN-62/C-BI022 .. Błękit ultramarynowy", ustanowioną przez 
Polski Komitet Normalizacyjny dnia 27 listopada 1962 r. 
(Monitor Polski z 1963 r. Nr 9, poz. 45). 

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

PN-61/C-B0577 .. Ksantogeniany do celów flotacyjnych", usta
n·owioną jako ob9Wiązującą przez Polski Komitet Normali
zacyjny dnia 31 marca 1961 r. (Monitor Polski Nr 50, 
poz. 222). 

4. Norma wymieniona W §' 1 lp. 4 zastępuje normę 

PN-57/C-84062 .. ZeIazocyjanek potasowy techniczny", usta
nowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normaliza
cyjny dnia 30 sierpnia 1957 r. (Monitor Polski Nr 83, poz. 504). 

5. Norma wymieniona w § 1 lp. 5 zastępuje normę 
PN-57/C-84911 .. Tlen ciekły techniczny", ustanowioną jako 
obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 
4 !tpca 1957 r. (Monitor Polski Nr 74, poz. 454). 

6. Norma wymieniona w § 1 lp. 6 zastępuje n ormę 

PN~60/C-97016 "Produkty węglopochodne. Olej smołowy do 
p.rodukcJi , sadzy", ustanowi·oną jako obowiązującą przez Pol
ski Komitet Normalizacyjny dnia 13 sierpnia 1960. r. (Mo
illitor Polski Nr 84, poz. 385). 

7. Notma wymieniona w · § :1 ' lp. 7 z a s tępuje normę 

PN-57!C-97049 "Podpałka Lofix", ustanowioną ja ko obowią-

• zującą przez Polski Komitet Normalizacy jny dnia 12 marca 
1957 r. (Monitor Polski Nr 34, poz~ 230). 

B. Normy wymienione w § 1 lp. 8, 9. lO, 11 i 12 za
.stępujil następujące normy: 

l) PN-63/E-88500 "Przekaźniki elektroenergetyczne elek-
tryczne. Przepisy ogólne". 

2} PN-63/E-88501 .. Przekaźniki prądowe wtórne. Wymaga
nia i badania techniczne", 

3) PN-63/E-B8502 .. Przekaźniki napięciOwe wtórne. Wymaga
nia i badania techniczne", 

4) PN-63/E-88503 .. Przekaźniki pomocnicze czasowe. Wyma
gania i badania techniczne", 

5) PN-63/E-88504 "Przekaźniki pośredniczące i sygnałowe. 
Wymagania i badania techniczrne" 

- us-lanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny 
, dnia 25 marca 1963 r. (Monitor Polski Nr 41. poz. 205). 

9. Normy wymienione w § 1 lp. 13, .57 i 78 zas.tępują 

następujące normy: 
l} PN-62/H-82205 "Srebro", 
2) PN-62/E-79100 "Przewody elektryczne. Opakowaonie, prze

chowywanie i transport", 
3) PN-62/P-63510 "Maszyny włókiennicze. Cewki do niedo-

, przędzarek" 

~ ustanowione przez Polski Komitet Normali'zacyjny -
pierwsza i druga dnia 31, a trzecia dnia 14 grudnia 
1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 29, poz. 151) 
10. Norma wyrriien iolna w § 1 lp. 14 zastępuje następu

jące normy: 
1). PN-60/H·92741 "Aluminium. Blachy", ustanowioną jako 

obowiązującą przez Polski Komitet Normali zqcyjny dnia 
26 kwietnia 1960 r. (Monitor Polski Nr 63, poz. 302), 

2) PN-60/H·92742 ,:) Stopy alumin ium. Blachy", u,stanowio
ną jak<l obowiązującą przez Polski Komitet Normali za
c yjn y dnia 13 czer wca 1960 r. (Mon.itor Polski Nr . 72, 
poz. 334), , 

3) PN-58/H-92i'43.. - Blachy platerowane", ustanowioną 
jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny 
dnia 29 września 1958 r. {Monitor Polski Nr 91, poz. 506}. 
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1 L Normy wymienione w § 1 lp. 20 i 58 zastępują na
stępujące normy: 

1) PN-64/M-69413 "Spoiwa miedziane, mosiężne,' brązowe 
i niklowe do spawania i lutowania", 

2) PN-64/E-85003 "Wysokoprężne lampy rtęciowe (rtęciów- ' 
ki)'"' 

- ustanowione przez Polski-Xomitet Normalizacyjny -
pierwsza dnia 19 czerwca, a druga dnia 1 lipca 1964 r. 
(Manitor Polski Nr 69, poz. 323). ' 
12. Norma wymieniona w § 1 lp. 21 zastępuje następu-

jące normy: ' 
1) PN-66/G-46605 "Liny kopalniane wyciągowe 'Z drutów 

okrągłych. , Liny wyrównawcze płaskie", ustanowioną 
przez Polski Komitet. Normalizacyjny dnia 14 paździer

nika 1966 r. (Mo,nitor Polski Nr 68, poz. 326), 
2) PN-62/M-80227 "Liny stalowe płaskie", ustanowioną 

przez Polski Komi tet Normalizacyjny dnia 5 kwietnia 
1962 r. (Monitor Polski Nr 50, poz. 248). 
13. Norma wymieniona w § 1 lp. 23 zastępuje norll)ę 

PN-67/M-84551 "Dżwignice. Haki jednorożne ", ustanowioną 
przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 19 maja 1967 L " 

(Monitor Polski Nr 36, poz. 174). 
14. Norma wymieniona w § 1 lp. 24 'Za. lępuje normę 

PN-65/M-84564 "Dźwi gnice . Haki z uchem", us-lanowioną 
przez Polski l):omitet Normalizacyjny dnia 31 grudnia 1965 r. 
(Monitor Polski z 1966 r. Nr 12, poz. 81). 

15. Norma w:ymien'iona w § l lp. 26 zastępuje normę 
PN-54/M-77730 "Sprz,ęt mleczarski. K,onwie transportowe sta
lowe ocynowane. Warunki techniczne", zatwierdzo,ną jako 
zalecaną rozporządzeniem Przewodn.iczącego Państwowej Ko
misji Planowania Gospodarczego z dnia 27 czerwca 1955 r. 
w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez 
Pol~ki Komitet Normalizacyjny, dotyczących wyrobów me
talowych (Dz. U. Nr 28, poz. 165 i z 1956 r. Nr 61, poz. 296 
(§ 4 ust. 1 pkt 2) oraz Biuletyn PKN z 1958 r. Nr 5, po,z. 33). 

16. Norma wymieniona w § 1 lp. 27 zastępuje normę 

PN-61/S-760n "Wyposaże.nie elektrycwe silników spalino
wych. Końcówki przewodów nasad.zane na świece zapłono

we", ustanowioną przez Polski Komitet Nornfali zacyjny dnia 
27 grudnia 1961 r. (Monitor Polski z 1962 r. Nr 15, poz. 65). 

17. Normy wymie·nione w § 1 lp. 2B i 83 zastępują na
stępujące normy: 

1) PN-62/W-89196 "Urządzenia ładunkowe okrętowe. Haki 
palcowe", 

2) PN-62/P-86005 "Filc techniczny zgrwblarski biały" 
- ustimowione przez Polski Komitet N ornHiIizacy jny -
pierwsza dnia 15, a druga dnia 16 marca 1962 r. (Moni
tor Polski Nr 36, poz. 175) . 
18. Norma wymieniona w § 1 lp. 29 zastępuje normę 

PN-63/Z-06050 "Meble i sprzęt sZJpitalny. Wymagania i , ba
dania techn.iczne", ustanowioną przez Polski Komitet N or~ 
malizacyjny dnia 29 czerwca 1963 r. (Monitor Polski Nt 74, 
poz. 370). 

19. Norma wymieniona w § 1 lp. 30 zastępuje nastę
pujące normy: 

1) PN"61/Z-53090 ,:l Szkła okularowe sferyczne bezbarwne. 
Paramet~y podstawo'we", usta~owioną jako óbowiązującą 
prze'z Polski Komitet NormaIizacyjiny dnia 11 marca 
1961 r. (Mcpnitor PoIski Nr 41, 'poz. 193), 

- 2) PN-63/Z-53091 " - Wymagania i badania techniczne", 
ustanowio.ną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 
29 czerwca 1963 r. (Monitor Polski Nr 74, poz. 370). 
20. Norma wYlllieniona w § 1 lp. 31 zastępuje normę 

PN-58/Z-78000 "Meble sz.pitalne. Łóżko szpitalne dla doro
słych", ustanowioną jak.o obowiązującą przez Polski -Komi
tet Normalizacyjny dn'ia 16 cze,rwca 1958 r. (Mo'nitor Pols.ld 
Nr 67, poz. 395). 

21. No·rma wymieniona w § 1 lp. 37 zastępuje normę 
PN-63/B-02151 "Akustyka budowlana. Ochr,ona przeciwdźwię
~owa pomieszczeń w budynkach", ustanowioną przez Polski 
Komitet Nor malizacyjny dnia .6 kwietnia 1963 r. (MolIlitor 
P-olskJ. Nr 45, poi 225); , 

Poz. 94 

22. Norma wymieniona w § 1 lp. 38 .' zastępuje normę 
PN-57/B-02413 "Centralne ogrzewanie. Zabezpieczenie urzą

dz.eń ogrzewania wodnego systemu o,twartego. Wymagania 
technicme", ug,tanowioną jak,o obowiązującą przez Polski 
Komitet Normalizacyjny dnia 19 czerwca 1957 r. (Monitor 
Polski Nr 97, poz. 569). 

23. Normy wymienio,ne w LI lp. 39 i 40 zastępują w 
zakresie postanowień dotyczących urządzeń z własnym źró
dłem ciepła i urządzell przyłączonych bezpośrednio do si·eci 
normę PN-B4/B-02415 "Cieploownictwo. Zabezp ieczenie urzą
dzeńogrzewań wodnych systemu zamkniętego", ustanowio
ną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 grudnia 
1964 r. «Moait'or Pols'ki z 1965 r. Nr 25, poz. 127). 

24. Norma wymie,niona w § 1 lp. ' 42 zastępuje nas·tępu

jące normy: 
1) PN-69/E-02031 ,,')Przemysłowe zakłócenia radioelektrycz

ne. Dopuszczalne poziomy" - Vi zakresie dopuszczalnych 
normaln ych poziomów zakłóceń (poz,iomów N) dla gru
py urządzeń 3 -- ustanowioną przez Polski Komitet Nor
malizacyjny dnia 5 września 1969 r. (Monitor Polski 
Nr 50, poz. 389), 

2) PN-63/S-76005" - Zabezpieczenia ;przeciwzakłóceniowe 
w pojazda ch i urządzeniach z silnikami spalinowymi. 
Wymagania i badania techniczne~' , ustanowioną prźez. 
Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 września 1963 r. 
(Monit or Polski Nr 88, poz. 419). 
25. Norma wyrnie.rriona w § l lp. 43 zastępuje normę 

PN/B-01004 "Pr ojekty budowlane. Wzory pisma i opisywa
nie rysun ków" , ustanow;o ną jako za1ecaną przez Polski Ko
mitet _Normalizacyjgy dnia 17 lipca 1957 r. (Monit-Qr P·otski 
Nr 82, po'z. 495). 

26. Norma wymieniona w § 1 lp. 45 zas,tępuje nast~pu
jące normy : 

1) PN-60/M-OI115 ,,') Rysunek techniczny maszynowy. Linie 
rysunkowe", 

2) PN-60/M-01116" - Zastosowanie linii rysunkowych" 
- ustanowione jako obowiązujące prze'Z" Polski I~omitet 
Normall zacy jny - pierwsza d/Iliia24 września 1960 r. 
(Mon itor Polski 'Z 1961 r. Nr 6, poz. 32), a druga dnia 
17 grudnia 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 18, 
poz. 90). 
27. Normy wymienione w -§ 1 lp. 46 i 79 zastępują na~ 

stępujące normy: 
1) PN-60/M-01124 "Rysunek techniczny maszynowy. Wido

ki i przekroje", 
2) PN-60/P-79005 "Worki papierowe" 

- us ta,nowione jako obo wiązu jące przez Polski Komitet 
Normalizacyjny - pierwsza dnia 20, a druga dnia 30 gru
dnia 1960 r. (Monitor Polski 'Z 1961 r. Nr 18, poz. 90). 
28. Normy wymienione w § 1 lp. 47, 48; 49 i 50 zastę

pują nast~pujące normy: 
1) PN-60/M-01141 ,,') Rysunek techniczny maszynowy. Wy-

miarowanie. Zasady ogólne", 
2) PN-60/M-01142" - - Przypadki szczególne", 
3) PN-60/M-01143 " - - Zasady porządkowe", 
4) PN-60/M-OI144 " - - Zasady tolerowania" 

- ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet 
Normalizacyjny dnia 19 grudnia 1960 r. (Monitor Polski 
z 1961 r. Nr 18, poz. 90). 
29. Normy wymienione w § 1 lp. 52 i 53 zastępują na

stępujące normy: 
1) . PN-65/M-55920 ,,") Obrabiarki zespołowe. Zespoły napę

dowe i posuwowe. Wielkości", 
2) PN-65/M-55923 H - Stoły. Wielkości" 

- )lstanowione przez Polski Komitet NormalilZacyjny, 
dnia 31 marca 1965 r. (Monitor Polski Nr 31, poż. 173). 
30. Norma wymieniona w § 1 lp. 55 zastępuje następu-

jące normy: ' 
1) PN-60/C-17001 H') Przetwor1 tłusZicz.owe. Mydło do pr~' 

rua" , 
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2) . PN-61/C-77057;; - Mydło powszechne" 
- ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet 
Normalizacyjny - pierwsza dnia 18 czerwca 1960 r. (Mo
nitor Polski Nr 63, poz. 302), a druga dnia 6 sierpnia 
1961 r. (MoniŁo'! Polski Nr 82, poz. 346). 

31. Normy wymieńione w § t lp. 69, 70 zastąpują ' nor- ' 
mę PN-63/0-79401 "Pudła j pudełka kartono,we i tekturowe. 
Wymagania techniczne i badania", ustanowioną przez P<llski 
Komitet Normalizacyjny dnia 30 września 1963 ' r. (Monitor 
Polski Nr 88, poz. 419). 

32. Normy wymienione w § 1 lp. 77, 133 i 134 zastępu
ją następujące normy: 

1) PN-63/P-50900 "Taśmy do maszyn piszących", 
2) PN-63/M-55691 "Prasy mim<lśrodowe wysięgowe stałe 
- i przechylne ogólnego przeznaczenia. 

Sprawdzanie dokładności", 
3) PN-63/M-55693 "Prasy !{.orbowe ramowe jedno,punktowe 

ogólnego przeznaczenia. Sprawdzanie do
kładności" 

ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny -
pierwsza dnia 12 września, druga i trzecia dnia 5 sier
pnia 1963 r. (Monitor Polski Nr 88, poz. 419). 
33. Normy wyrnietDione w § 1 !;p. 71 i 72 zastępują na

stępujące- normy: 
1) . PN-67/0-91022 ".) Obuwie ,powszechneg.o użytku. Obuwie 

domowe i doniowewybor,owe. Podział 
na gatunki (klasyfikacja jakościowa)", 

2) PN-67/0-91024" - Obuwie wyjści,owe. Podział na ga-
tunki (klasyfikacja' jakościowa)" 

- ustanOlWione prze.zPolski Komitet Normalizacyjny d,nia 
30 grudnia 1967 r. (Monitor Polski z 1968 r. Nr 2, poz. 15). 
34. Normy wymieniOJle .w § l lp. 73 i 75 zastępują na-

,stępujące nmmy: 
1) PN-61/P-06703 "Taśmy plecione. Stopnie jakości", 
2) PN-61/P-06705 "Taśmy tkane. Stopnie jakości" 

- ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet 
No.rmalizacyjny dnia 17 marca 1961 r. (Monitor Polski 
Nr 41, poz. 193). 
35. Norma wymienio,na w § 1 lp. 74 zastępuje normę 

PN-61/P-06704- "Taśmy tkane i plecione. Pakowanie, przecho
wywanie, transport", ustanowioną jako obowiązującą przez 
Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 czerwca 1961 r. (Mo
nitor Polski Nr 58, poz. 254). 

. 36. Norma .wymiooiOJla w § l lp. 80 zastępuje normę 

PN-69/P-83015 "Taśmy tkane. Taśmy ekwipunkowe nośne", 

,ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 
30 września 1969 r. (Monitor Polski Nr 50, poz. 389). 

37. Norma wymieniona w § 1 lp. 81 zastępuje normę 

PN-64(P-84503 "Wyroby konfekcyjne. Zasady oznaczania 
'Wielkości'·, ustanowioną p'!zez Polski Komitet Normalizacy j
II1Y dnia 18 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 10, 
pOIl. 37). 

38. Norma wymie<l1.Jona w § 1 lp. 82 zastępuje normę 

PN-66/P-86004 "Filce obuwiowe", ustanowioną przez Polski 
Komitet Normali-zacyjny dnia 11 marca 1966 r. (Monitor Pol
ski Nr 26, poz. 137). 

39. Normy wymienione w § 1 Lp. 84, 85, sti, 87, 88, 89 
i 90 zastępują normę PN-65/T-05206 "Odbiorniki telewizji 
czarno-białej. Wymagania i bada.nia techniczne", ustanowio
ną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 2 czerwca 
1~65 r. (Mon.itor Polski Nr 36, poz. 209). 

40: Norma wymieniona w § 1 lp. 92 zastępuje normę 

PN-64/T-80051 "Urządzenia elektroniczne. Oporniki niedru
lowe stale t y/p U II. Wymagania i badania techniczne"., usta
nowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 15 kwie
tnia 1964 r. (Mo,nitor Polski Nr 41, poz. 198). 

41. Norma wymieniona w § 1 lp. 93 zastę.puj-e następu

jące normy: 
1) PN-62/T-80302 ".) Urządzenia mikrofalowe. Złącza styko

we typu UBP falowodów prostokąt-

nych o wymiarach 15X7 22Xl0 mm. 
Główne wymiary", 

2) PN-62/T~80303" - Złącza stykowe typu NBP falowo
dów prostokątnych o wymiarach 
15 X 7 i 22 X 10 mm. Główne wy
miary" 

- ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny 
d,nia 26 maja 1962 r. (Monilor Polski Nr 61, poz. 294). 
42. Normy wymie<l1ione w § 1 lp. 94 i 95 zast~pują na-

stępujące normy: 
l) PN-62/T-80304 ".) Urządzenia mikrofalowe. Złącza styko

we typu uep falowodów prostokąt

nych o wymiarach 5,6X2,8 i 7X3,S mm. 
Główne wymiary", 

2) PN-62/T-8030S" - Złącza stykowe typu NEP falowo
dów prostokątnych o wymi.:.rach 
28X 12 do 72X34 mm. Główne wy
miary" 

- ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyj<l1y 
dnia 26 maja 1962 r.(Mo.nitor Polski Nr 61, poz. 294). 
43. Norma wymieniona w § 1 lp. 96 zastępuje normę 

PN-60/G-01202 "Geofizyka wiertnicza. Nazwy i określenia", 
ustan,owioną jako zaleca<I1ą przez Polski Komitet Normaliza
cyjny dnia 2 Hpca 1960 r. (Monit·or Polski Nr 72, poz. 334). 

44. Norma wymieniona w § 1 ~p. 97 zastępuje normę 
PN-58/N-01162 "Przepisy bibliograficzne. Kompozycja wy
dawnicza tytulatury książki", ustanowioną jako zalecaną 

IPTze:z; Polski Komitet Normalizacyjny dnia 16 czerwca 1958 r. 
(Monitor Polski Nr 67, poz. 395). 

45. Normy wymienione w § t. lp. 101, 102, 105, 116 i 111 
zastępują <I1astę,pujące <I1<l.rmy: 

1) PN/P-83008 "Taśmy tkane. Systematyka laboratoryjnej 
kontr·oli jakości", 

2) PN/P-83009 "Taśmy plecione. Systematyka laboratoryj
nej kontroli jakości", 

3) PN/P-01700 "Przędza. Oznaczanie numeracji i skrętu", 
4) PN/P-04640 "Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. ::. 

Tkaniny. Wyznaczanie wytrzymałości na 
rozdzieranie" , 

5) PN-53/P-04657 "Kontrola jakości wyrobów włókienni
czych. Tkaniny. Wyznaczanie ,zamoc,owa
nia runa" 

- zatwierdzone - pierwsza, druga i czwarta jako zale
cane, a trzecia i piąta jako obowiąarjące rOLporządze
niem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania 
Gospodarczego z dnia 9 luteg<l 1954 r. w sprawie za
twierdze<l1ia no.rm państwowych ustalonych przez Po l,s ki 
Komitet Normalizacyjny, dotyczących włókiennictwa 
(Dz. U. Nr 9, poz. 28). 

46. Norma wymieniona w § 1 Lp. 103 zas{ępuje normę 
PN-57/N-01158 "Przepisy bibliograficzne. Skróty wyrażeń w 
<lpisie bibliograficznym i katalogowym", usta,nowioną jako 
~alecaną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 14 c.zerw
ca 1957 r. (Monitor Polski Nr 64, poz. 397). 

47. Norma wymieniona w § 1 lp. 104 zasię.puje w za
kres'ie typu RDK - dłuta kamieniarskie (poz. a-n), typu 
RMC - młotki kamieniarskie (poz. a-z), typu RMR - młot
ki różne (poz. por) - normę PN-63/M-02815 "Klasyfikacja 
i "Znakowanie narzędzi i pomocy rzemieślniczych. Dział R, 
ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 
7 września 1963 r. (Monitor Polski Nr 88, poz. 419). 

48. Norma wymieniona w § 1 lp. 106 zastępuje normę 
PN-59/S-02201 "Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. 
Klasyfikacja techniczna", ustan.owioną jako z1l1ecaną przez 
Polski Komitet Normalizacyjny dnia 16 grudnia 1959 r. (Mo
nito~ Polski z 1960 r. Nr 21, poz. 130). 

49. Norma wymieniona w § 1 lp. 107 zastępuje normę 
PN/T-01202 "Przetworniki elektroakustyczne. Symbole gra
ficzne", zatwierdzoną jako zalecaną rozporządzeniem Prze
wodniczącego Państwowej Komisji Planowan.ia Gospodarcze
go z dinia 3 lutego 1955 r. wSIprawie zatwierdzen.ia norm 
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;państwowych ustalonych przez Polski Komitet. Normalizacyj
ny, dotyclących elektrotechniki (Dz. U. Nr 7. poz. 43) . 

50. Normy wymienione w § 1 lp. 113 123 zastępują 

:następujące normy : 
1) PN/C-80047 "Odczynniki. Pobie·ranie i przygotowanie 

średniej próbki laboratoryjnej", 
2) PN"53/C-04041 "Przetwory naftowe. Oznaczanie za war-

tości żywic obecnych" 
- zatwierdzone jako obowiijzujące roz.porządzeniem 

Przewodniczącego Pań.stwowej Komisji Planowania Go
spodarczego z dnia 20 maja 1954 r. w s;Hawie zatwier
dzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Ko
mitet Normal1zacyjny w zakresie chemii (Dz. U. Nr 27, 
poz. 107) . 
51. Norma wymieniona w § l lp. 114 zas·tępuje normę 

PN-65IG-04161 "Wentylatory kopalniane główne . . 8ada.nie 
podstawowych parametrów pracy", ustanowioną przez Pol
ski Komitet Normalizacyjny dnia 22- września 1965 r. (Mo
nitor Polski Nr 60, poz. 315). 

52. Norma wymieniona w § 1 lp. 118 -zastępuje nastę

pujące, normy: 
1) PN-65/R- 74006 "Ziarno zbóż i nasiona strączkowe jadal

ne. Oznaczanie wilgotności", ustanow i oną przez Polski 
Komitet Normaliiacyjny dnia 25 września 1965 r. (Mo
nitor Polski Nr 60, poz. 315), 

2} PN-64/A-74011 "Przetwory zbożowe. Oznaczanie wilg·o
lności", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyj
ny .dnia 30 listopada 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. 
Nr 3. poz. 12). 
53; Norma wymJenl0na w § 1 lp. 121 zastępuje --normę 

PN-59/C-13122 ,;Odporność chemiczna szkła. Ożnaezan{e od~ 
porności szkła na działanie zasad", ustanowioną jako zale
caną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 10 kwietnia 
'1959 r. (Monitor Polski Nr 50, poz. 230). 

-' 54. Norma wymienionaw§ 1 lp. 126 zastępuje normę 

PN-64/C-81536 "Wyroby. lakierowe ,c Oznacza.nie krycia", usta
nOwi'ońą przez Polski KomitelNormalizacyjny dnia, 7, wrze-

• śnia 1964 r. (Monitor Polski Nr 77, poz. 368). 
, ; SS. Norma wymieniona w § l lp. 129 zastępuje normę 

PN"63/D-04207 "Fizyczne i mechaniczne w!as.ności płyt wió
rowych i paździerzowych. Omaczanie wytrzymałości na -roz
ciąganie w · kięrunku prostopadłym do płaszczyzn płyty", 

ustanowioną przez P.olski Komitet Normalizacyjny dnia 
slgrudńia 1963 r. (Mo.nitor Polski z 1%4 r. Nr 16, poz. 77). 

56. Norma wY'tl1ie.niona w § 1 ip. 130 zastępujel10rmę 

PN-63/H-04607"Oc.ena przygotowania powierzchrii stali i że
.liwa ' pod pokrycia malarskie", ustanowioną przez Polski Ko

, mitet Normahzacy jny dnia 31. grudnia 1963 r.(Monitor Pol-
skiz 1964 r. Nr 24, poz. 108). 

57. Norma wymieniona w § 1 lp. 136 zastępuje nastę
pujące normy: _ 

1) w zakresie badania wytr?-ymałości na rozciąganie wy
dłuże'nia maksymalnego oraz wydłużenia trwałego i sprę
żystego: PN-58/P-22210 ,-Skóry gotowe. Metody badań 
fizycznych", ustanowioną jako obowiązującą przez Pol
ski Komitet Normalizacyjny dnia '28 ma'ja 1958 r. (Mo
.nitor Polski Nr 49, poz. 291), _ 

2) PN-65/P-22131 ,,') Skóry obuwiowe wierzchnie chromo
we. Wyznaczanie wytrzymałości na 
rozciąganie oraz }Vydłużenia", 

3) PN-65/P-22133" - Wyznacza,nie ciągliwości powloki 
kryjącej" 

. -- ustanowione przez Polski Komitet Normali-zacyjny 
dnia 25 marc.a 1965 r. (Monitor Polski Nr 31, poz. 173). 
58. No'rma wymieniona w§ 1 lp. 138 zastępuje normę 

PN/R-74008 "Ziarno zbóż. Oznaczanie zia rn szklistych", za
twierdzoną jako obowiązującą rozporząd'zeniemPrzewodni
czącego Państwowe j Komisji Planowania Gospoqarczego . 
z dnia 3 lutego 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm pań
stwo~y,ch ustalonych pr zez Polski Komitet Normaiizacyjny, 
dotyczących produktów s.pożywczych i rolnictwa (Dz. U. 
Nr 7, poz. 44), 

§ 4. Unieważnienie normy PN-65/D~04219 "Sklejka, Me
tody podstawowych badań", ustanowionej przez Polski Ko
mitet Normali zacyjny dnia 31 grudnia 1965 r. (Monitor Pol
ski z 1966 r. Nr 12, poz. 81) '- ogłoszone w obwieszczenia 
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 31 lipca 1970 r. 
(Monitor Polski Nr 28, poz. 238) dotyczy tylko punktów 
2.1.4 a) i 2.6, l. tej normy. 

§/ S. Tracą moc następujące Polskie Normy (PN): 
l) z dniem ogłoszenia obwiesI.czenia: 

a) PN-66/B-02419 "Centralne ogrzewanie. Obliczanie za
potrzebowania paliwa do o·grzewania budynków", 
ustanowiona prze.z Polski Komitet Normalizacyjny 
dnia 15 grudnia 1966 r. (Monitor Polski z 1967 r. 
Nr 16, poz, 84), 

b) PN-62/J-80101 "Zakłady rentgenowskie. Wymagania 
ochrony przed promieniowaniem jonizującym", usta
-nowioma .przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 
31 grudnia 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 21, 
poz. lIS); , 

2) z dniem 1 ma'rea 1971 r. PN-64/P-S2482 "Tka'niny lniane 
ubra:niowe", usta,n>o,wi·o,na przez Polski Komitet Normali
zacyjny dnia 15 maja 1964 r. '(Manilo.r Polski Nr 5.1, 
poż. 249); 

3) z dniem-! kwietnia 1971 r.: 
a) PN-64/C-81550 "Emalie ogólnego .stosowania: olejne 

i syntetyczne (ftalowe)", us,tanowlona przez Polski 
Komitet Normalizacyjny · dnia 17 Ji.st.opada 1964 r. r 

(MOinitor Polsk1z196S r. Nr 3, ,pot. 12). 
b) PN-64/C-81652 ,;Farby . nawierzchniowe ególnego.stQ. 

sowania olejne i syntetycz.ne .(ftalowe)", ustanowiona >. 
przez Polski · Komitet Normaliz8cyj.nydnia lmarca J ' 

1967 r. (Monitor Polski Nr 19, poz. 95); " 
4) z dniem 1 lipca 1971 f;: 'c ' •• , <" 

a) PN-62/E"92005 ,,*) Elektroenergetyc7Jne limie nap!)- . 
wietnne. Objemniki shlpowe:~, usta,n-oo/iona .,.pr.zez 
Polski K.omitęt Normalizacyjny, dnia 12 . ,wrteśnia ., 
1962 r.(Monitor Polski Nr 80, poz. 376), .. 

b) PN-62/E-92700" - Z.awleczki złącza g.niazdowego'.', . 
c) PN-62/E-92701" -Sworznie . zę, łbem kulistym", 
d) PN-62/E-92703" - Sruby kabłąkowe" 

ustanowi'one . przez Polski Komitet Normalizacyjny 
pierwsza dnia 30 czerwca, a pozostałe dnia 12 l~pca 

1962 r. (Monitor Polski Nr 68, poz. 320), 
e) PN-60/T-06000 ,,') Urządzenia teletechniczne., Zestyki. 

Przepisy ogólne", 
f) PN-60/T-821 00 " - Gniazda łączeniowe" 

ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet 
Normalizacyjny d,nia28 czerwca 1960 r. (Monitor Pol" 
ski Nr 72, .po,z. 334); 
g) PN-64/T-82101" - Gniezdniki łączeniowe z gniaz

dami 5,5 mm", 
h) PN-64/T-82103" - Gniazda lampkowe" 

ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny 
dnia 27 marca 1964 r. (Monitor Polski Nr 41, poz. 198). 
i) PN-64/T-82104" - Gniezdniki lampkowe", ustano

wiona przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 
27 marca 1964 r. (Monitor Polsk;j Nr 51, poz. 249). ' 

Preżes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego: B. Adamski 

.j Pelny tytuł normy; jedna kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełrtego tytułu a dwie kreski 
przed tytułem tej samej serii norm zastępują dwie pierwsze części pełnego tytułu. ' 
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