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Ankieta powszechna - Projekty Polskich Norm                                                                                                      

Przedstawiony wykaz projektów PN jest oficjalnym ogłoszeniem ich ankiety powszechnej. Dla każdego projektu podano 
odrębnie termin zgłaszania uwag. Polski Komitet Normalizacyjny, jako członek europejskich organizacji normalizacyjnych, 
uczestniczy w procedurze opracowywania Norm Europejskich. Ankieta projektu EN jest jednocześnie ankietą projektu 
przyszłej Polskiej Normy. Uwagi do projektów prPN-prEN należy zgłaszać na specjalnych formularzach. Szablony formularzy 
i instrukcje ich wypełniania są dostępne na stronie internetowej PKN. Projekty PN są dostępne do bezpłatnego wglądu             
w czytelniach PKN w Warszawie, Łodzi, Katowicach oraz oferowane są do nabycia w Wydziale Sprzedaży i Marketingu PKN    
w Warszawie, Łodzi oraz Katowicach. Uwagi prosimy przesyłać wyłącznie w wersji elektronicznej pod adresem poczty elektro-
nicznej właściwych sektorów normalizacyjnych.
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Polskie Normy i polskie dokumenty normalizacyjne            

Na podstawie art. 15, ust. 2 oraz art. 5, ust. 2 Ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji Polski Komitet Normalizacyjny 
ogłasza wykaz opublikowanych Polskich Norm i polskich dokumentów normalizacyjnych. Informacja o aktualnych cenach 
opublikowanych Polskich Norm i polskich dokumentów normalizacyjnych znajduje się w sklepie internetowym PKN 
(https://sklep.pkn.pl)
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Polskie Normy wycofane                                                                                                                                                                       
Na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji Polski Komitet Normalizacyjny ogłasza 
wykaz Polskich Norm wycofanych. Wycofanie PN bez zastąpienia następuje w dniu podpisania przez Prezesa PKN wykazu 
PN do wycofania. Wycofanie PN z zastąpieniem następuje w dniu publikacji/ ogłoszenia normy zastępującej, z wyłączeniem 
przypadków, dla których wycofanie zostaje odłożone na inny wskazany termin.
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Polskie Normy i Polskie Dokumenty Normalizacyjne
opublikowane w okresie od 2014-09-01 do 2014-09-30

01.040.55 Pakowanie, przechowywanie i transport (Słownictwo)

PN-EN 415-1:2014-09 Wersja angielska Bezpieczeństwo maszyn pakujących -- Część 1: Terminologia i

klasyfikacja maszyn pakujących i wyposażenia dodatkowego

Tytuł angielski: Safety of packaging machines -- Part 1: Terminology and classification of packaging machines

and associated equipment

Data publikacji: 2014-09-22

Wprowadzone pozycje: EN 415-1:2014 [IDT]

Zastępuje: PN-EN 415-1+A1:2009

01.040.67 Przemysł spożywczy (Słownictwo)

PN-EN ISO 3493:2014-09 Wersja angielska Wanilia -- Terminologia

Tytuł angielski: Vanilla -- Vocabulary (ISO 3493:2014)

Data publikacji: 2014-09-23

Wprowadzone pozycje: ISO 3493:2014 [IDT], EN ISO 3493:2014 [IDT]

Zastępuje: PN-EN ISO 3493:2007

01.040.75 Technologia przetwórstwa ropy naftowej i technologie związane
(Słownictwo)

PN-EN ISO 16559:2014-09 Wersja angielska Biopaliwa stałe -- Terminologia, definicje i określenia

Tytuł angielski: Solid biofuels -- Terminology, definitions and descriptions (ISO 16559:2014)

Data publikacji: 2014-09-24

Wprowadzone pozycje: EN ISO 16559:2014 [IDT], ISO 16559:2014 [IDT]

Zastępuje: PN-EN 14588:2011, PN-EN 14588:2011

01.110 Dokumentacja techniczna wyrobu

PN-EN 82079-1:2013-05 Wersja polska Przygotowanie instrukcji użytkowania -- Opracowanie struktury,

zawartość i sposób prezentacji -- Część 1: Zasady ogólne i wymagania szczegółowe

Tytuł angielski: Preparation of instructions for use -- Structuring, content and presentation -- Part 1: General

principles and detailed requirements

Data publikacji: 2014-09-03

Wprowadzone pozycje: IEC 82079-1:2012 [IDT], EN 82079-1:2012 [IDT]

Zastępuje: PN-EN 62079:2002

07.100.30 Mikrobiologia żywności

PN-EN ISO 11133:2014-07 Wersja francuska Mikrobiologia żywności, pasz i wody -- Przygotowanie, produkcja,

przechowywanie i przeprowadzanie badań pożywek

Data publikacji: 2014-09-08

Wprowadzone pozycje: EN ISO 11133:2014 [IDT], ISO 11133:2014 [IDT]

11.040.10 Aparatura do reanimacji, anestezji i sztucznego oddychania
(respiratory)

PN-EN ISO 18082:2014-09 Wersja angielska Urządzenia do anestezji i oddychania -- Wymiary niezamiennych

gwintowanych (NIST) niskociśnieniowych łączników do gazów medycznych

Tytuł angielski: Anaesthetic and respiratory equipment - Dimensions of non-interchangeable screw-
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threaded (NIST) low-pressure connectors for medical gases (ISO 18082:2014)

Data publikacji: 2014-09-23

Wprowadzone pozycje: ISO 18082:2014 [IDT], EN ISO 18082:2014 [IDT]

Zastępuje: PN-EN 15908:2010

11.040.20 Sprzęt do transfuzji, infuzji i iniekcji

PN-EN ISO 8871-2:2005/A1:2014-09 Wersja angielska Części elastomerowe wyrobów do użytku

parenteralnego i farmaceutycznego -- Część 2: Identyfikacja i charakterystyka

Tytuł angielski: Elastomeric parts for parenterals and for devices for pharmaceutical use -- Part 2: Identification

and characterization -- Amendment 1 (ISO 8871-2:2003/Amd 1:2005)

Data publikacji: 2014-09-29

Wprowadzone pozycje: ISO 8871-2:2003/Amd 1:2005 [IDT], EN ISO 8871-2:2004/A1:2014 [IDT]

11.040.70 Sprzęt okulistyczny

PN-EN ISO 10343:2014-09 Wersja angielska Przyrządy oftalmiczne -- Oftalmometry

Tytuł angielski: Ophthalmic instruments -- Ophthalmometers (ISO 10343:2014)

Data publikacji: 2014-09-02

Wprowadzone pozycje: EN ISO 10343:2014 [IDT], ISO 10343:2014 [IDT]

Zastępuje: PN-EN ISO 10343:2009

11.080.10 Sprzęt sterylizacyjny

PN-EN ISO 15883-1:2010/A1:2014-09 Wersja angielska Myjnie-dezynfektory -- Część 1: Wymagania ogólne,

terminy i definicje oraz badania

Tytuł angielski: Washer-disinfectors -- Part 1: General requirements, terms and definitions and tests (ISO 15883-

1:2006/Amd 1:2014)

Data publikacji: 2014-09-22

Wprowadzone pozycje: ISO 15883-1:2006/Amd 1:2014 [IDT], EN ISO 15883-1:2009/A1:2014 [IDT]

11.080.30 Pakowanie sterylne

PN-EN ISO 11607-2:2008/A1:2014-09 Wersja angielska Opakowania dla finalnie sterylizowanych wyrobów

medycznych -- Część 2: Wymagania dotyczące walidacji procesów formowania, uszczelniania i montowania

Tytuł angielski: Packaging for terminally sterilized medical devices -- Part 2: Validation requirements for forming,

sealing and assembly processes (ISO 11607-2:2006/Amd 1:2014)

Data publikacji: 2014-09-23

Wprowadzone pozycje: ISO 11607-2:2006/Amd 1:2014 [IDT], EN ISO 11607-2:2006/A1:2014 [IDT]

PN-EN ISO 11607-1:2011/A1:2014-09 Wersja angielska Opakowania dla finalnie sterylizowanych wyrobów

medycznych -- Część1: Wymagania dotyczące materiałów, systemów bariery sterylnej i systemów

opakowaniowych

Tytuł angielski: Packaging for terminally sterilized medical devices -- Part 1: Requirements for materials, sterile

barrier systems and packaging systems (ISO 11607-1:2006/Amd 1:2014)

Data publikacji: 2014-09-23

Wprowadzone pozycje: ISO 11607-1:2006/Amd 1:2014 [IDT], EN ISO 11607-1:2009/A1:2014 [IDT]

11.180.30 Pomoce dla osób niewidomych i niedowidzących

PN-EN ISO 17351:2014-09 Wersja angielska Opakowania -- Napisy pismem Braille'a na opakowaniach
produktów leczniczych
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Tytuł angielski: Packaging -- Braille on packaging for medicinal products (ISO 17351:2013)

Data publikacji: 2014-09-22

Wprowadzone pozycje: EN ISO 17351:2014 [IDT], ISO 17351:2013 [IDT]

Zastępuje: PN-EN 15823:2010

13.030.99 Inne normy dotyczące odpadów

PN-EN 13739-2:2012/AC:2014-09 Wersja angielska Maszyny rolnicze -- Rozsiewacze i siewniki rzutowe

nawozów stałych -- Ochrona środowiska -- Część 2: Metody badań

Tytuł angielski: Agricultural machinery -- Solid fertilizer broadcasters and full width distributors -- Environmental

protection -- Part 2: Test methods

Data publikacji: 2014-09-22

Wprowadzone pozycje: EN 13739-2:2011/AC:2012 [IDT]

13.040.20 Powietrze atmosferyczne

PN-EN ISO 16000-32:2014-09 Wersja angielska Powietrze wnętrz -- Część 32: Badanie budynków na obecność

zanieczyszczeń

Tytuł angielski: Indoor air -- Part 32: Investigation of buildings for the occurrence of pollutants (ISO 16000-

32:2014)

Data publikacji: 2014-09-26

Wprowadzone pozycje: ISO 16000-32:2014 [IDT], EN ISO 16000-32:2014 [IDT]

13.040.30 Powietrze na stanowiskach pracy

PN-EN 13205-1:2014-09 Wersja angielska Narażenie na stanowiskach pracy -- Ocena charakterystyki próbnika

do pomiaru stężeń cząstek zawieszonych w powietrzu -- Część 1: Wymagania ogólne

Tytuł angielski: Workplace exposure -- Assessment of sampler performance for measurement of airborne

particle concentrations -- Part 1: General requirements

Data publikacji: 2014-09-24

Wprowadzone pozycje: EN 13205-1:2014 [IDT]

Zastępuje: PN-EN 13205:2004

PN-EN 13205-2:2014-09 Wersja angielska Narażenie na stanowiskach pracy -- Ocena charakterystyki próbnika

do pomiaru stężeń cząstek zawieszonych w powietrzu -- Część 2: Badanie laboratoryjne charakterystyki oparte

na wyznaczaniu wydajności pobierania próbek

Tytuł angielski: Workplace exposure - Assessment of sampler performance for measurement of airborne particle

concentrations - Part 2: Laboratory performance test based on determination of sampling efficiency

Data publikacji: 2014-09-24

Wprowadzone pozycje: EN 13205-2:2014 [IDT]

Zastępuje: PN-EN 13205:2004

PN-EN 13205-4:2014-09 Wersja angielska Narażenie na stanowiskach pracy -- Ocena charakterystyki próbnika

do pomiaru stężeń cząstek zawieszonych w powietrzu -- Część 4: Badanie laboratoryjne charakterystyki oparte

na porównaniu stężeń

Tytuł angielski: Workplace exposure -- Assessment of sampler performance for measurement of airborne

particle concentrations -- Part 4: Laboratory performance test based on comparison of concentrations

Data publikacji: 2014-09-24
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Wprowadzone pozycje: EN 13205-4:2014 [IDT]
Zastępuje: PN-EN 13205:2004

PN-EN 13205-5:2014-09 Wersja angielska Narażenie na stanowiskach pracy -- Ocena charakterystyki próbnika

do pomiaru stężeń cząstek zawieszonych w powietrzu -- Część 5: Badanie charakterystyki próbnika aerozolu i

badania porównawcze wykonywane na stanowiskach pracy

Tytuł angielski: Workplace exposure -- Assessment of sampler performance for measurement of airborne

particle concentrations -- Part 5: Aerosol sampler performance test and sampler comparison carried out at

workplaces

Data publikacji: 2014-09-24

Wprowadzone pozycje: EN 13205-5:2014 [IDT]

Zastępuje: PN-EN 13205:2004

PN-EN 13205-6:2014-09 Wersja angielska Narażenie na stanowiskach pracy -- Ocena charakterystyki próbnika

do pomiaru stężeń cząstek zawieszonych w powietrzu -- Część 6: Badania dotyczące transportu i

przechowywania

Tytuł angielski: Workplace exposure -- Assessment of sampler performance for measurement of airborne

particle concentrations -- Part 6: Transport and handling tests

Data publikacji: 2014-09-24

Wprowadzone pozycje: EN 13205-6:2014 [IDT]

Zastępuje: PN-EN 13205:2004

PN-Z-04458:2014-09 Wersja polska Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie bromoetanu na stanowiskach

pracy metodą chromatografii gazowej ze spektrometrią mas

Tytuł angielski: Air purity protection -- Determination of bromoethane in workplaces gas chromatography with

mass spectrometry

Data publikacji: 2014-09-25

Zastępuje: PN-Z-04121-01:1979

PN-Z-04460:2014-09 Wersja polska Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie kwasu akrylowego na

stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną

Tytuł angielski: Air purity protection -- Determination of acrylic acid in workplaces by high performance liquid

chromatography with spectrophotometric detection

Data publikacji: 2014-09-26

PN-Z-04459:2014-09 Wersja polska Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie bromoetenu na stanowiskach

pracy metodą chromatografii gazowej ze spektrometrią mas

Tytuł angielski: Air purity protection -- Determination of bromoethene in workplaces by gas chromatography with

mass spectrometry

Data publikacji: 2014-09-25

13.060.20 Woda pitna

PN-EN 12873-1:2014-09 Wersja angielska Wpływ materiałów na wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi --

Wpływ spowodowany migracją -- Część 1: Metoda badania produktów wykonywanych przez producenta z

materiałów organicznych lub szklanych (porcelana/emalia) lub zawierających te składniki

Tytuł angielski: Influence of materials on water intended for human consumption -- Influence due to migration --

Part 1: Test method for factory-made products made from or incorporating organic or glassy (porcelain/vitreous

enamel) materials
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Data publikacji: 2014-09-02

Wprowadzone pozycje: EN 12873-1:2014 [IDT]

Zastępuje: PN-EN 12873-1:2005

13.220.10 Walka z pożarem

PN-EN 694:2014-09 Wersja angielska Węże pożarnicze -- Węże półsztywne do stałych urządzeń gaśniczych

Tytuł angielski: Fire-fighting hoses -- Semi-rigid hoses for fixed systems

Data publikacji: 2014-09-26

Wprowadzone pozycje: EN 694:2014 [IDT]

Zastępuje: PN-EN 694+A1:2007

13.220.40 Zapalność, palność i odporność ogniowa materiałów i wyrobów

PN-EN 12881-1:2014-09 Wersja angielska Taśmy przenośnikowe -- Badanie palności metodą symulacji pożaru -

- Część 1: Badania z wykorzystaniem palnika propanowego

Tytuł angielski: Conveyor belts -- Fire simulation flammability testing -- Part 1: Propane burner tests

Data publikacji: 2014-09-23

Wprowadzone pozycje: EN 12881-1:2014 [IDT]

Zastępuje: PN-EN 12881-1+A1:2011

PN-EN ISO 8030:2014-09 Wersja angielska Węże z gumy i z tworzyw sztucznych -- Metoda badania palności

Tytuł angielski: Rubber and plastics hoses -- Method of test for flammability (ISO 8030:2014)

Data publikacji: 2014-09-26

Wprowadzone pozycje: ISO 8030:2014 [IDT], EN ISO 8030:2014 [IDT]

Zastępuje: PN-EN ISO 8030:1999

13.310 Ochrona przed włamaniem

PN-EN 62676-1-1:2014-06/AC:2014-09 Wersja angielska Systemy dozorowe CCTV stosowane w

zabezpieczeniach -- Część 1-1: Wymagania systemowe -- Postanowienia ogólne

Tytuł angielski: Video surveillance systems for use in security applications - Part 1-1: System requirements -

General

Data publikacji: 2014-09-29

Wprowadzone pozycje: EN 62676-1-1:2014/AC:2014 [IDT]

13.320 Systemy alarmowe i ostrzegawcze

PN-EN 60839-11-1:2014-01/AC:2014-09 Wersja angielska Systemy alarmowe i elektroniczne systemy

zabezpieczeń -- Część 11-1: Elektroniczne systemy kontroli dostępu -- Wymagania dotyczące systemów i części

składowych

Tytuł angielski: Alarm and electronic security systems - Part 11-1: Electronic access control systems - System

and components requirements

Data publikacji: 2014-09-29

Wprowadzone pozycje: EN 60839-11-1:2013/AC:2013 [IDT]

13.340.10 Odzież ochronna

PN-EN ISO 15027-1:2013-05 Wersja polska Kombinezony przeciwzanurzeniowe -- Część 1: Kombinezony do
stałego noszenia, wymagania, w tym wymagania bezpieczeństwa

Strona 7 z 170

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego dla Bold-reklama, poligrafia Roman Kacperski, Gliwice (2014-12-08)



Tytuł angielski: Immersion suits - Part 1: Constant wear suits, requirements including safety (ISO 15027-1:2012)

Data publikacji: 2014-09-05

Wprowadzone pozycje: EN ISO 15027-1:2012 [IDT], ISO 15027-1:2012 [IDT]

Zastępuje: PN-EN ISO 15027-1:2004

13.340.50 Ochrona nóg i stóp

PN-EN 15090:2012 Wersja polska Obuwie dla strażaków

Tytuł angielski: Footwear for firefighters

Data publikacji: 2014-09-23

Wprowadzone pozycje: EN 15090:2012 [IDT]

Zastępuje: PN-EN 15090:2008

PN-EN ISO 20349:2011/Ap1:2014-09 Wersja angielska Środki ochrony indywidualnej -- Obuwie chroniące

przed cząstkami roztopionego metalu -- Wymagania i metody badania

Tytuł angielski: Personal protective equipment -- Footwear protecting against thermal risks and molten metal

splashes as found in foundries and welding -- Requirements and test method (ISO 20349:2010)

Data publikacji: 2014-09-24

17.040.20 Właściwości powierzchni

PN-EN ISO 25178-2:2012 Wersja polska Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Struktura geometryczna

powierzchni: Przestrzenna -- Część 2: Terminy, definicje i parametry struktury geometrycznej powierzchni

Tytuł angielski: Geometrical product specifications (GPS) -- Surface texture: Areal -- Part 2: Terms, definitions

and surface texture parameters (ISO 25178-2:2012)

Data publikacji: 2014-09-19

Wprowadzone pozycje: ISO 25178-2:2012 [IDT], EN ISO 25178-2:2012 [IDT]

PN-EN ISO 25178-601:2010/Ap1:2014-09 Wersja angielska Specyfikacje geometrii wyrobów -- Struktura

geometryczna powierzchni: Przestrzenna -- Część 601: Charakterystyki nominalne przyrządów stykowych (z

ostrzem odwzorowującym)

Tytuł angielski: Geometrical product specifications -- Surface texture: Areal -- Part 601: Nominal characteristics

of contact (stylus) instruments

Data publikacji: 2014-09-29

17.040.30 Narzędzia pomiarowe

PN-EN ISO 10360-7:2011/Ap1:2014-09 Wersja angielska Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Badania

odbiorcze i okresowe współrzędnościowych maszyn pomiarowych (CMM) -- Część 7: CMM wyposażone w zespół

głowicy pomiarowej z urządzeniem tworzącym obraz

Tytuł angielski: Geometrical product specifications (GPS) -- Acceptance and reverification tests for coordinate

measuring machines (CMM) -- Part 7: CMMs equipped with imaging probing systems

Data publikacji: 2014-09-22

17.220.20 Pomiary wielkości elektrycznych i magnetycznych

PN-EN 55016-2-3:2010/A2:2014-09 Wersja angielska Wymagania dotyczące aparatury pomiarowej i metod

pomiaru zaburzeń radioelektrycznych oraz odporności na zaburzenia -- Część 2-3: Metody pomiaru zaburzeń i

badania odporności -- Pomiary zaburzeń promieniowanych

Tytuł angielski: Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods

Strona 8 z 170

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego dla Bold-reklama, poligrafia Roman Kacperski, Gliwice (2014-12-08)



-- Part 2-3: Methods of measurement of disturbances and immunity -- Radiated disturbance measurements

Data publikacji: 2014-09-22

Wprowadzone pozycje: CISPR 16-2-3:2010/Amd 2:2014 [IDT], EN 55016-2-3:2010/A2:2014 [IDT]

PN-EN 55016-1-2:2014-09 Wersja angielska Wymagania dotyczące aparatury pomiarowej i metod pomiaru

zaburzeń radioelektrycznych oraz odporności na zaburzenia -- Część 1-2: Aparatura do pomiaru zaburzeń

radioelektrycznych i do badań odporności -- Układy sprzęgające dla pomiarów zaburzeń przewodzonych

Tytuł angielski: Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods -- Part 1-2:

Radio disturbance and immunity measuring apparatus -- Coupling devices for conducted disturbance

measurements

Data publikacji: 2014-09-22

Wprowadzone pozycje: CISPR 16-1-2:2014 [IDT], EN 55016-1-2:2014 [IDT]

Zastępuje: PN-EN 55016-1-2:2008

PN-EN 61869-4:2014-09 Wersja angielska Przekładniki -- Część 4: Wymagania dodatkowe dla przekładników

kombinowanych

Tytuł angielski: Instrument transformers - Part 4: Additional requirements for combined transformers

Data publikacji: 2014-09-23

Wprowadzone pozycje: IEC 61869-4:2013 [IDT], EN 61869-4:2014 [IDT]

Zastępuje: PN-EN 60044-3:2006

19.040 Badania środowiskowe

PN-EN 60721-2-9:2014-09 Wersja angielska Klasyfikacja warunków środowiskowych -- Część 2-9: Warunki

środowiskowe występujące w przyrodzie -- Dane pomiarowe dotyczące udaru i wibracji -- Przechowywanie,

transport i użytkowanie

Tytuł angielski: Classification of environmental conditions – Part 2-9: Environmental conditions appearing in

nature -- Measured shock and vibration data -- Storage, transportation and in-use

Data publikacji: 2014-09-26

Wprowadzone pozycje: IEC 60721-2-9:2014 [IDT], EN 60721-2-9:2014 [IDT]

21.060.01 Części złączne. Zagadnienia ogólne

PN-EN ISO 10683:2014-09 Wersja angielska Części złączne -- Nieelektrolityczne płatkowe powłoki cynkowe

Tytuł angielski: Fasteners -- Non-electrolytically applied zinc flake coatings (ISO 10683:2014)

Data publikacji: 2014-09-22

Wprowadzone pozycje: ISO 10683:2014 [IDT], EN ISO 10683:2014 [IDT]

Zastępuje: PN-EN ISO 10683:2004

21.060.10 Śruby, wkręty, śruby dwustronne

PN-EN ISO 4017:2014-09 Wersja angielska Części złączne -- Śruby z gwintem na całej długości z łbem

sześciokątnym -- Klasy dokładności A i B

Tytuł angielski: Fasteners -- Hexagon head screws -- Product grades A and B (ISO 4017:2014)

Data publikacji: 2014-09-29

Wprowadzone pozycje: ISO 4017:2014 [IDT], EN ISO 4017:2014 [IDT]

Zastępuje: PN-EN ISO 4017:2011
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21.060.20 Nakrętki

PN-EN ISO 21670:2014-09 Wersja angielska Części złączne -- Nakrętki do zgrzewania, sześciokątne z

kołnierzem

Tytuł angielski: Fasteners -- Hexagon weld nuts with flange (ISO 21670:2014)

Data publikacji: 2014-09-22

Wprowadzone pozycje: ISO 21670:2014 [IDT], EN ISO 21670:2014 [IDT]

Zastępuje: PN-EN ISO 21670:2006

23.020.30 Zbiorniki ciśnieniowe, butle do gazów

PN-EN 14893:2014-09 Wersja angielska Wyposażenie i osprzęt do LPG -- Spawane stalowe bębny ciśnieniowe

do transportu skroplonego gazu węglowodorowego (LPG) o pojemności od 150 litrów do 1 000 litrów

Tytuł angielski: LPG equipment and accessories -- Transportable Liquefied Petroleum Gas (LPG) welded steel

pressure drums with a capacity between 150 litres and 1 000 litres

Data publikacji: 2014-09-29

Wprowadzone pozycje: EN 14893:2014 [IDT]

Zastępuje: PN-EN 14893:2006/Ap1:2013-12, PN-EN 14893:2006, PN-EN 14893:2006/AC:2007

PN-EN ISO 7866:2013-03/AC:2014-09 Wersja angielska Butle do gazów -- Bezszwowe wielokrotnego

napełniania butle do gazów ze stopu aluminium -- Projektowanie, konstrukcja i badania

Tytuł angielski: Gas cylinders -- Refillable seamless aluminium alloy gas cylinders -- Design, construction and

testing -- Technical Corrigendum 1 (ISO 7866:2012/Cor 1:2014)

Data publikacji: 2014-09-23

Wprowadzone pozycje: EN ISO 7866:2012/AC:2014 [IDT], ISO 7866:2012/Cor 1:2014 [IDT]

PN-EN 13096:2004/AC:2014-09 Wersja angielska Butle do gazów -- Warunki napełniania zbiorników gazami --

Gazy jednoskładnikowe

Tytuł angielski: Transportable gas cylinders -- Conditions for filling gases into receptacles -- Single component

gases

Data publikacji: 2014-09-23

Wprowadzone pozycje: EN 13096:2003/AC:2006 [IDT]

23.040.01 Rurociągi i elementy rurociągów. Zagadnienia ogólne

PN-EN 13480-8:2012/A1:2014-09 Wersja angielska Rurociągi przemysłowe metalowe -- Część 8: Wymagania

dodatkowe dla rurociągów z aluminium i stopów aluminium

Tytuł angielski: Metallic industrial piping -- Part 8: Additional requirements for aluminium and aluminium alloy

piping

Data publikacji: 2014-09-24

Wprowadzone pozycje: EN 13480-8:2012/A1:2014 [IDT]

PKN-CEN/TS 1555-7:2014-09 Wersja polska Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do

przesyłania paliw gazowych -- Polietylen (PE) -- Część7: Zalecenia dotyczące oceny zgodności

Tytuł angielski: Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels - Polyethylene (PE) - Part 7: Guidance for

the assessment of conformity

Data publikacji: 2014-09-16

Wprowadzone pozycje: CEN/TS 1555-7:2013 [IDT]

23.040.20 Rury z tworzyw sztucznych
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PN-EN ISO 15874-1:2013-06 Wersja polska Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji

wody ciepłej i zimnej -- Polipropylen (PP) -- Część 1: Postanowienia ogólne

Tytuł angielski: Plastics piping systems for hot and cold water installations - Polypropylene (PP) - Part 1: General

(ISO 15874-1:2013)

Data publikacji: 2014-09-10

Wprowadzone pozycje: ISO 15874-1:2013 [IDT], EN ISO 15874-1:2013 [IDT]

Zastępuje: PN-EN ISO 15874-1:2005, PN-EN ISO 15874-1:2005/A1:2008

PN-EN ISO 15874-2:2013-06 Wersja polska Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji

wody ciepłej i zimnej -- Polipropylen (PP) -- Część 2: Rury

Tytuł angielski: Plastics piping systems for hot and cold water installations -- Polypropylene (PP) -- Part 2: Pipes

(ISO 15874-2:2013)

Data publikacji: 2014-09-15

Wprowadzone pozycje: ISO 15874-2:2013 [IDT], EN ISO 15874-2:2013 [IDT]

Zastępuje: PN-EN ISO 15874-2:2005, PN-EN ISO 15874-2:2005/A1:2008

PN-EN ISO 11298-3:2011 Wersja polska Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji

podziemnych sieci wodociągowych -- Część 3: Wykładanie rurami ciasno pasowanymi

Tytuł angielski: Plastics piping systems for renovation of underground water supply networks - Part 3: Lining with

close-fit pipes (ISO 11298-3:2010)

Data publikacji: 2014-09-08

Wprowadzone pozycje: ISO 11298-3:2010 [IDT], EN ISO 11298-3:2011 [IDT]

Zastępuje: PN-EN 14409-3:2006

23.040.45 Łączniki z tworzyw sztucznych

PN-EN ISO 15874-3:2013-06 Wersja polska Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji

wody ciepłej i zimnej -- Polipropylen (PP) -- Część 3: Kształtki

Tytuł angielski: Plastics piping systems for hot and cold water installations - Polypropylene (PP) - Part 3: Fittings

(ISO 15874-3:2013)

Data publikacji: 2014-09-12

Wprowadzone pozycje: ISO 15874-3:2013 [IDT], EN ISO 15874-3:2013 [IDT]

Zastępuje: PN-EN ISO 15874-3:2005

PN-EN ISO 11298-3:2011 Wersja polska Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji

podziemnych sieci wodociągowych -- Część 3: Wykładanie rurami ciasno pasowanymi

Tytuł angielski: Plastics piping systems for renovation of underground water supply networks - Part 3: Lining with

close-fit pipes (ISO 11298-3:2010)

Data publikacji: 2014-09-08

Wprowadzone pozycje: ISO 11298-3:2010 [IDT], EN ISO 11298-3:2011 [IDT]

Zastępuje: PN-EN 14409-3:2006

23.040.60 Kołnierze, złącza i połączenia

PN-EN 1092-1+A1:2013-07/AC:2014-09 Wersja angielska Kołnierze i ich połączenia -- Kołnierze okrągłe do rur,

armatury, kształtek, łączników i osprzętu z oznaczeniem PN -- Część 1: Kołnierze stalowe

Tytuł angielski: Flanges and their joints -- Circular flanges for pipes, valves, fittings and accessories, PN

designated -- Part 1: Steel flanges

Data publikacji: 2014-09-23

Wprowadzone pozycje: EN 1092-1:2007+A1:2013/AC:2014 [IDT]

Strona 11 z 170

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego dla Bold-reklama, poligrafia Roman Kacperski, Gliwice (2014-12-08)



23.040.70 Przewody giętkie

PN-EN 16436-1:2014-09 Wersja angielska Węże gumowe i z tworzyw sztucznych, rury i zespoły do stosowania

z propanem i butanem oraz ich mieszaninami w fazie gazowej -- Część 1: Węże i rury

Tytuł angielski: Rubber and plastics hoses, tubing and assemblies for use with propane and butane and their

mixture in the vapour phase -- Part 1: Hoses and tubings

Data publikacji: 2014-09-23

Wprowadzone pozycje: EN 16436-1:2014 [IDT]

PN-EN 694:2014-09 Wersja angielska Węże pożarnicze -- Węże półsztywne do stałych urządzeń gaśniczych

Tytuł angielski: Fire-fighting hoses -- Semi-rigid hoses for fixed systems

Data publikacji: 2014-09-26

Wprowadzone pozycje: EN 694:2014 [IDT]

Zastępuje: PN-EN 694+A1:2007

PN-EN ISO 8030:2014-09 Wersja angielska Węże z gumy i z tworzyw sztucznych -- Metoda badania palności

Tytuł angielski: Rubber and plastics hoses -- Method of test for flammability (ISO 8030:2014)

Data publikacji: 2014-09-26

Wprowadzone pozycje: ISO 8030:2014 [IDT], EN ISO 8030:2014 [IDT]

Zastępuje: PN-EN ISO 8030:1999

25.040.40 Pomiary i kontrola w procesie produkcyjnym

PN-EN 61918:2014-06/AC:2014-09 Wersja angielska Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Instalowanie sieci

komunikacyjnych w obiektach przemysłowych

Tytuł angielski: Industrial communication networks -- Installation of communication networks in industrial

premises

Data publikacji: 2014-09-23

Wprowadzone pozycje: EN 61918:2013/AC:2014 [IDT]

25.160.10 Procesy spawalnicze

PN-EN ISO 15614-12:2014-09 Wersja angielska Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali --

Badanie technologii spawania -- Część 12: Zgrzewanie punktowe, liniowe i garbowe

Tytuł angielski: Specification and qualification of welding procedures for metallic materials -- Welding procedure

test -- Part 12: Spot, seam and projection welding (ISO 15614-12:2014)

Data publikacji: 2014-09-29

Wprowadzone pozycje: EN ISO 15614-12:2014 [IDT], ISO 15614-12:2014 [IDT]

Zastępuje: PN-EN ISO 15614-12:2006

25.160.40 Złącza spawane i spoiny

PN-EN 12732+A1:2014-09 Wersja angielska Infrastruktura gazowa -- Spawanie stalowych układów rurowych --

Wymagania funkcjonalne

Tytuł angielski: Gas infrastructure -- Welding steel pipework -- Functional requirements

Data publikacji: 2014-09-22

Wprowadzone pozycje: EN 12732:2013+A1:2014 [IDT]

Zastępuje: PN-EN 12732:2013-10, PN-EN 12732:2013-10

25.160.50 Lutowanie miękkie i lutowanie twarde
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PN-EN ISO 9455-5:2014-09 Wersja angielska Topniki do lutowania miękkiego -- Metody badań -- Część 5:

Próba lustra miedzi

Tytuł angielski: Soft soldering fluxes -- Test methods -- Part 5: Copper mirror test (ISO 9455-5:2014)

Data publikacji: 2014-09-24

Wprowadzone pozycje: EN ISO 9455-5:2014 [IDT], ISO 9455-5:2014 [IDT]

Zastępuje: PN-EN 29455-5:2002

25.220.40 Powłoki metalowe

PN-EN ISO 10683:2014-09 Wersja angielska Części złączne -- Nieelektrolityczne płatkowe powłoki cynkowe

Tytuł angielski: Fasteners -- Non-electrolytically applied zinc flake coatings (ISO 10683:2014)

Data publikacji: 2014-09-22

Wprowadzone pozycje: ISO 10683:2014 [IDT], EN ISO 10683:2014 [IDT]

Zastępuje: PN-EN ISO 10683:2004

25.220.60 Powłoki organiczne

PN-EN 13523-4:2014-09 Wersja angielska Metale powlekane metodą ciągłą -- Metody badań -- Część 4:

Twardość ołówkowa

Tytuł angielski: Coil coated metals -- Test methods -- Part 4: Pencil hardness

Data publikacji: 2014-09-23

Wprowadzone pozycje: EN 13523-4:2014 [IDT]

Zastępuje: PN-EN 13523-4:2002

27.080 Pompy cieplne

PN-EN 13313:2011 Wersja polska Instalacje ziębnicze i pompy ciepła -- Kompetencje personelu

Tytuł angielski: Refrigerating systems and heat pumps -- Competence of personnel

Data publikacji: 2014-09-24

Wprowadzone pozycje: EN 13313:2010 [IDT]

Zastępuje: PN-EN 13313:2003

27.160 Energetyka słoneczna

PN-EN 62670-1:2014-09 Wersja angielska Koncentratory fotowoltaiczne (CPV) -- Badanie wydajności -- Część

1: Warunki standardowe

Tytuł angielski: Photovoltaic concentrator  (CPV) -- Performance testing -- Part 1: Standard conditions

Data publikacji: 2014-09-23

Wprowadzone pozycje: IEC 62670-1:2013 [IDT], EN 62670-1:2014 [IDT]

27.190 Biologiczne i alternatywne źródła energii

PN-EN ISO 16559:2014-09 Wersja angielska Biopaliwa stałe -- Terminologia, definicje i określenia

Tytuł angielski: Solid biofuels -- Terminology, definitions and descriptions (ISO 16559:2014)

Data publikacji: 2014-09-24

Wprowadzone pozycje: EN ISO 16559:2014 [IDT], ISO 16559:2014 [IDT]

Zastępuje: PN-EN 14588:2011, PN-EN 14588:2011

27.200 Chłodnictwo przemysłowe

PN-EN 13313:2011 Wersja polska Instalacje ziębnicze i pompy ciepła -- Kompetencje personelu

Tytuł angielski: Refrigerating systems and heat pumps -- Competence of personnel

Data publikacji: 2014-09-24
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Wprowadzone pozycje: EN 13313:2010 [IDT]
Zastępuje: PN-EN 13313:2003

29.020 Inżynieria elektryczna. Zagadnienia ogólne

PN-EN 82079-1:2013-05 Wersja polska Przygotowanie instrukcji użytkowania -- Opracowanie struktury,

zawartość i sposób prezentacji -- Część 1: Zasady ogólne i wymagania szczegółowe

Tytuł angielski: Preparation of instructions for use -- Structuring, content and presentation -- Part 1: General

principles and detailed requirements

Data publikacji: 2014-09-03

Wprowadzone pozycje: IEC 82079-1:2012 [IDT], EN 82079-1:2012 [IDT]

Zastępuje: PN-EN 62079:2002

29.120.50 Bezpieczniki i inne urządzenia zabezpieczające przed
przetężeniem prądowym

PN-EN 50526-2:2014-09 Wersja angielska Zastosowania kolejowe -- Urządzenia stacjonarne -- Ograniczniki

przepięć prądu stałego i urządzenia ograniczające napięcie -- Część 2: Urządzenia ograniczające napięcie

Tytuł angielski: Railway applications -- Fixed installations -- D.C. surge arresters and voltage limiting devices --

Part 2: Voltage limiting devices

Data publikacji: 2014-09-26

Wprowadzone pozycje: EN 50526-2:2014 [IDT]

PN-EN 50557:2012 Wersja polska Wymagania dla urządzeń automatycznego ponownego zamykania (ARD) do

wyłączników nadprądowych i wyłączników różnicowoprądowych (RCBO i RCCB) do użytku domowego i

podobnego

Tytuł angielski: Requirements for automatic reclosing devices (ARDs) for circuit breakers-RCBOs-RCCBs for

household and similar uses

Data publikacji: 2014-09-30

Wprowadzone pozycje: EN 50557:2011 [IDT]

29.130.20 Aparatura łączeniowa i sterownicza niskonapięciowa

PN-EN 60947-4-3:2014-09 Wersja angielska Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 4-3:

Styczniki i rozruszniki -- Półprzewodnikowe styczniki i rozruszniki prądu przemiennego do obciążeń innych niż

silniki

Tytuł angielski: Low-voltage switchgear and controlgear -- Part 4-3: Contactors and motor-starters -- AC

semiconductor controllers and contactors for non-motor loads

Data publikacji: 2014-09-22

Wprowadzone pozycje: IEC 60947-4-3:2014 [IDT], EN 60947-4-3:2014 [IDT]

Zastępuje: PN-EN 60947-4-3:2002, PN-EN 60947-4-3:2002/A1:2008, PN-EN 60947-4-3:2002/A2:2011

29.140.10 Trzonki lampowe i oprawki

PN-EN 60061-1:2001/A50:2014-09 Wersja angielska Trzonki i oprawki lampowe wraz ze sprawdzianami

zamienności i bezpieczeństwa -- Część 1: Trzonki lampowe

Tytuł angielski: Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety --

Part 1: Lamp caps

Data publikacji: 2014-09-26

Wprowadzone pozycje: IEC 60061-1:1969/Amd 50:2014 [IDT], EN 60061-1:1993/A50:2014 [IDT]
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PN-EN 60061-2:2002/A47:2014-09 Wersja angielska Trzonki i oprawki lampowe wraz ze sprawdzianami

zamienności i bezpieczeństwa -- Część 2: Oprawki lampowe

Tytuł angielski: Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety --

Part 2: Lampholders

Data publikacji: 2014-09-26

Wprowadzone pozycje: IEC 60061-2:1969/Amd 47:2014 [IDT], EN 60061-2:1993/A47:2014 [IDT]

PN-EN 60061-3:2002/A48:2014-09 Wersja angielska Trzonki i oprawki lampowe wraz ze sprawdzianami

zamienności i bezpieczeństwa -- Część 3: Sprawdziany

Tytuł angielski: Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety --

Part 3: Gauges

Data publikacji: 2014-09-26

Wprowadzone pozycje: IEC 60061-3:1969/Amd 48:2014 [IDT], EN 60061-3:1993/A48:2014 [IDT]

29.140.99 Inne normy dotyczące lamp

PN-EN 61347-1:2010/A2:2013-06 Wersja polska Urządzenia do lamp -- Część 1: Wymagania ogólne i

bezpieczeństwa

Tytuł angielski: Lamp controlgear -- Part 1: General and safety requirements

Data publikacji: 2014-09-12

Wprowadzone pozycje: IEC 61347-1:2007/Amd 2:2012 [IDT], EN 61347-1:2008/A2:2013 [IDT]

29.160.20 Prądnice

PN-EN 50438:2014-02/Ap1:2014-09 Wersja angielska Wymagania dla instalacji mikrogeneracyjnych

przeznaczonych do równoległego przyłączenia do publicznych sieci rozdzielczych niskiego napięcia

Tytuł angielski: Requirements for micro-generating plants to be connected in parallel with public low-voltage

distribution networks

Data publikacji: 2014-09-01

29.180 Transformatory. Dławiki

PN-EN 60146-1-3:2014-09 Wersja angielska Przekształtniki półprzewodnikowe -- Wymagania ogólne i

przekształtniki o komutacji sieciowej -- Część 1-3: Transformatory i dławiki

Tytuł angielski: Semiconductor convertors - General requirements and line commutated convertors -- Part 1-3:

Transformers and reactors

Data publikacji: 2014-09-23

Wprowadzone pozycje: IEC 60146-1-3:1991 [IDT], EN 60146-1-3:1993 [IDT]

29.220.30 Ogniwa i baterie wtórne zasadowe

PN-EN 61951-1:2014-09 Wersja angielska Ogniwa i baterie wtórne zawierające zasadowe lub inne niekwasowe

elektrolity -- Przenośne ogniwa szczelnie zamknięte -- Część 1: Niklowo-kadmowe

Tytuł angielski: Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes -- Portable

sealed rechargeable single cells -- Part 1: Nickel-cadmium

Data publikacji: 2014-09-26

Wprowadzone pozycje: IEC 61951-1:2013 [IDT], EN 61951-1:2014 [IDT]

Zastępuje: PN-EN 61951-1:2007, PN-EN 61951-1:2007/A1:2011

29.240.99 Inne wyposażenie do elektroenergetycznych sieci przesyłowych i
rozdzielczych
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PN-EN 60831-2:2014-09 Wersja angielska Kondensatory samoregenerujące do równoległej kompensacji mocy

biernej w sieciach elektroenergetycznych prądu przemiennego o napięciu znamionowym do 1 000 V włącznie --

Część 2: Próba starzenia, próba samoregeneracji i próba zniszczenia

Tytuł angielski: Shunt power capacitors of the self-healing type for a.c. systems having a rated voltage up to and

including 1 000 V - Part 2: Ageing test, self-healing test and destruction test

Data publikacji: 2014-09-23

Wprowadzone pozycje: IEC 60831-2:2014 [IDT], EN 60831-2:2014 [IDT]

Zastępuje: PN-EN 60831-2:2000/Ap1:2002, PN-EN 60831-2:2000

29.280 Urządzenia trakcji elektrycznej

PN-EN 50526-2:2014-09 Wersja angielska Zastosowania kolejowe -- Urządzenia stacjonarne -- Ograniczniki

przepięć prądu stałego i urządzenia ograniczające napięcie -- Część 2: Urządzenia ograniczające napięcie

Tytuł angielski: Railway applications -- Fixed installations -- D.C. surge arresters and voltage limiting devices --

Part 2: Voltage limiting devices

Data publikacji: 2014-09-26

Wprowadzone pozycje: EN 50526-2:2014 [IDT]

31.060.70 Kondensatory mocy

PN-EN 60831-2:2014-09 Wersja angielska Kondensatory samoregenerujące do równoległej kompensacji mocy

biernej w sieciach elektroenergetycznych prądu przemiennego o napięciu znamionowym do 1 000 V włącznie --

Część 2: Próba starzenia, próba samoregeneracji i próba zniszczenia

Tytuł angielski: Shunt power capacitors of the self-healing type for a.c. systems having a rated voltage up to and

including 1 000 V - Part 2: Ageing test, self-healing test and destruction test

Data publikacji: 2014-09-23

Wprowadzone pozycje: IEC 60831-2:2014 [IDT], EN 60831-2:2014 [IDT]

Zastępuje: PN-EN 60831-2:2000/Ap1:2002, PN-EN 60831-2:2000

31.200 Układy scalone. Mikroelektronika

PN-EN 163100:2014-09 Wersja angielska Specyfikacja przekrojowa -- Układy scalone warstwowe i hybrydowe

Tytuł angielski: Sectional Specification: Film and hybrid integrated circuits

Data publikacji: 2014-09-29

Wprowadzone pozycje: EN 163100:1991 [IDT]

PN-EN 163101:2014-09 Wersja angielska Ramowa norma szczegółowa -- Układy scalone warstwowe i

hybrydowe

Tytuł angielski: Blank Detail Specification: Film and hybrid integrated circuits

Data publikacji: 2014-09-29

Wprowadzone pozycje: EN 163101:1991 [IDT]

33.060.40 Systemy rozdzielcze kablowe

PN-EN 50083-8:2014-09 Wersja angielska Sieci kablowe służące do rozprowadzania sygnałów: telewizyjnych,

radiofonicznych i usług interaktywnych -- Część 8: Kompatybilność elektromagnetyczna sieci

Tytuł angielski: Cable networks for television signals, sound signals and interactive services -- Part 8:
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Electromagnetic compatibility for networks

Data publikacji: 2014-09-24

Wprowadzone pozycje: EN 50083-8:2013 [IDT]

Zastępuje: PN-EN 50083-8:2004/A11:2009, PN-EN 50083-8:2004

33.100.01 Kompatybilność elektromagnetyczna. Zagadnienia ogólne

PN-EN 55016-2-3:2010/A2:2014-09 Wersja angielska Wymagania dotyczące aparatury pomiarowej i metod

pomiaru zaburzeń radioelektrycznych oraz odporności na zaburzenia -- Część 2-3: Metody pomiaru zaburzeń i

badania odporności -- Pomiary zaburzeń promieniowanych

Tytuł angielski: Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods -- Part 2-3:

Methods of measurement of disturbances and immunity -- Radiated disturbance measurements

Data publikacji: 2014-09-22

Wprowadzone pozycje: CISPR 16-2-3:2010/Amd 2:2014 [IDT], EN 55016-2-3:2010/A2:2014 [IDT]

PN-EN 55016-1-2:2014-09 Wersja angielska Wymagania dotyczące aparatury pomiarowej i metod pomiaru

zaburzeń radioelektrycznych oraz odporności na zaburzenia -- Część 1-2: Aparatura do pomiaru zaburzeń

radioelektrycznych i do badań odporności -- Układy sprzęgające dla pomiarów zaburzeń przewodzonych

Tytuł angielski: Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods -- Part 1-2:

Radio disturbance and immunity measuring apparatus -- Coupling devices for conducted disturbance

measurements

Data publikacji: 2014-09-22

Wprowadzone pozycje: CISPR 16-1-2:2014 [IDT], EN 55016-1-2:2014 [IDT]

Zastępuje: PN-EN 55016-1-2:2008

PN-EN 50083-8:2014-09 Wersja angielska Sieci kablowe służące do rozprowadzania sygnałów: telewizyjnych,

radiofonicznych i usług interaktywnych -- Część 8: Kompatybilność elektromagnetyczna sieci

Tytuł angielski: Cable networks for television signals, sound signals and interactive services -- Part 8:

Electromagnetic compatibility for networks

Data publikacji: 2014-09-24

Wprowadzone pozycje: EN 50083-8:2013 [IDT]

Zastępuje: PN-EN 50083-8:2004/A11:2009, PN-EN 50083-8:2004

33.100.10 Emisja

PN-EN 55016-2-1:2014-09 Wersja angielska Wymagania dotyczące aparatury pomiarowej i metod pomiaru

zaburzeń radioelektrycznych oraz odporności na zaburzenia -- Część 2-1: Metody pomiaru zaburzeń i badania

odporności -- Pomiary zaburzeń przewodzonych

Tytuł angielski: Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods -- Part 2-1:

Methods of measurement of disturbances and immunity -- Conducted disturbance measurements

Data publikacji: 2014-09-23

Wprowadzone pozycje: CISPR 16-2-1:2014 [IDT], EN 55016-2-1:2014 [IDT]

Zastępuje: PN-EN 55016-2-1:2009/Ap1:2013-07, PN-EN 55016-2-1:2009, PN-EN 55016-2-1:2009/A2:2013-07,

PN-EN 55016-2-1:2009/A1:2011

33.100.20 Odporność
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PN-EN 55016-2-1:2014-09 Wersja angielska Wymagania dotyczące aparatury pomiarowej i metod pomiaru

zaburzeń radioelektrycznych oraz odporności na zaburzenia -- Część 2-1: Metody pomiaru zaburzeń i badania

odporności -- Pomiary zaburzeń przewodzonych

Tytuł angielski: Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods -- Part 2-1:

Methods of measurement of disturbances and immunity -- Conducted disturbance measurements

Data publikacji: 2014-09-23

Wprowadzone pozycje: CISPR 16-2-1:2014 [IDT], EN 55016-2-1:2014 [IDT]

Zastępuje: PN-EN 55016-2-1:2009/Ap1:2013-07, PN-EN 55016-2-1:2009, PN-EN 55016-2-1:2009/A2:2013-07,

PN-EN 55016-2-1:2009/A1:2011

PN-EN 55020:2012/Ap1:2014-09 Wersja polska Odbiorniki radiofoniczne i telewizyjne i ich urządzenia

dodatkowe -- Charakterystyki odporności -- Poziomy wymagane i metody pomiarów

Tytuł angielski: Sound and television broadcast receivers and associated equipment -- Immunity characteristics -

- Limits and methods of measurement

Data publikacji: 2014-09-26

33.160.01 Systemy audio, wideo i audiowizualne. Zagadnienia ogólne

PN-EN 62075:2013-06/AC:2014-09 Wersja angielska Urządzenia techniki fonicznej/wizyjnej, informatycznej i

telekomunikacyjnej -- Projektowanie uwzględniające ochronę środowiska

Tytuł angielski: Audio/video, information and communication technology equipment -- Environmentally conscious

design

Data publikacji: 2014-09-29

Wprowadzone pozycje: EN 62075:2012/AC:2013 [IDT]

33.160.20 Odbiorniki radiowe

PN-EN 55020:2012/Ap1:2014-09 Wersja polska Odbiorniki radiofoniczne i telewizyjne i ich urządzenia

dodatkowe -- Charakterystyki odporności -- Poziomy wymagane i metody pomiarów

Tytuł angielski: Sound and television broadcast receivers and associated equipment -- Immunity characteristics -

- Limits and methods of measurement

Data publikacji: 2014-09-26

33.160.25 Odbiorniki telewizyjne

PN-EN 55020:2012/Ap1:2014-09 Wersja polska Odbiorniki radiofoniczne i telewizyjne i ich urządzenia

dodatkowe -- Charakterystyki odporności -- Poziomy wymagane i metody pomiarów

Tytuł angielski: Sound and television broadcast receivers and associated equipment -- Immunity characteristics -

- Limits and methods of measurement

Data publikacji: 2014-09-26

33.180.10 Włókna i kable

PN-EN 60794-2-20:2014-09 Wersja angielska Kable światłowodowe -- Część 2-20: Kable do układania

wewnątrz pomieszczeń -- Wymagania grupowe dotyczące kabli wieloświatłowodowych

Tytuł angielski: Optical fibre cables -- Part 2-20: Indoor cables -- Family specification for multi-fibre optical cables

Data publikacji: 2014-09-02

Wprowadzone pozycje: IEC 60794-2-20:2013 [IDT], EN 60794-2-20:2014 [IDT]

Zastępuje: PN-EN 60794-2-20:2010
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PN-EN 60794-5-10:2014-09 Wersja angielska Kable światłowodowe -- Część 5-10: Wymagania grupowe --

Kable światłowodowe do mikrokanalizacji zewnętrznej, mikrokanalizacja i wzmocniona mikrokanalizacja do

montażu metodą wdmuchiwania

Tytuł angielski: Optical fibre cables -- Part 5-10: Family specification -- Outdoor microduct optical fibre cables,

microducts and protected microducts for installation by blowing

Data publikacji: 2014-09-24

Wprowadzone pozycje: IEC 60794-5-10:2014 [IDT], EN 60794-5-10:2014 [IDT]

PN-EN 60793-1-51:2014-09 Wersja angielska Światłowody -- Część 1-51: Metody pomiarów i procedury badań -

- Sprawdzenie odporności na suche gorąco (stałe)

Tytuł angielski: Optical fibres -- Part 1-51: Measurement methods and test procedures -- Dry heat (steady state)

tests

Data publikacji: 2014-09-26

Wprowadzone pozycje: IEC 60793-1-51:2014 [IDT], EN 60793-1-51:2014 [IDT]

Zastępuje: PN-EN 60793-1-51:2003

PN-EN 60793-1-52:2014-09 Wersja angielska Światłowody -- Część 1-52: Metody pomiarów i procedury badań -

- Sprawdzenie odporności na zmiany temperatury

Tytuł angielski: Optical fibres -- Part 1-52: Measurement methods and test procedures -- Change of temperature

tests

Data publikacji: 2014-09-26

Wprowadzone pozycje: IEC 60793-1-52:2014 [IDT], EN 60793-1-52:2014 [IDT]

Zastępuje: PN-EN 60793-1-52:2003

PN-EN 60793-1-53:2014-09 Wersja angielska Światłowody -- Część 1-53: Metody pomiarów i procedury badań -

- Sprawdzenie odporności na działanie wody

Tytuł angielski: Optical fibres -- Part 1-53: Measurement methods and test procedures -- Water immersion tests

Data publikacji: 2014-09-26

Wprowadzone pozycje: IEC 60793-1-53:2014 [IDT], EN 60793-1-53:2014 [IDT]

Zastępuje: PN-EN 60793-1-53:2003

33.180.20 Złącza światłowodowe

PN-EN 61300-3-29:2014-09 Wersja angielska Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Podstawowe

procedury badań i pomiarów -- Część 3-29: Badania i pomiary -- Spektralne charakterystyki przenoszenia

elementów DWDM

Tytuł angielski: Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement

procedures - Part 3-29: Examinations and measurements - Spectral transfer characteristics of DWDM devices

Data publikacji: 2014-09-26

Wprowadzone pozycje: IEC 61300-3-29:2014 [IDT], EN 61300-3-29:2014 [IDT]

Zastępuje: PN-EN 61300-3-29:2008

35.020 Technika informatyczna (IT). Zagadnienia ogólne

PN-EN 62075:2013-06/AC:2014-09 Wersja angielska Urządzenia techniki fonicznej/wizyjnej, informatycznej i

telekomunikacyjnej -- Projektowanie uwzględniające ochronę środowiska

Tytuł angielski: Audio/video, information and communication technology equipment -- Environmentally conscious

design

Data publikacji: 2014-09-29
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Wprowadzone pozycje: EN 62075:2012/AC:2013 [IDT]

35.110 Tworzenie sieci

PN-EN 50599:2014-09 Wersja angielska Systemy okablowania strukturalnego -- Wymagania dotyczące badań

symetrycznego okablowania telekomunikacyjnego zgodnego z EN 50173-4 -- Sznury krosowe ekranowane

zgodne i sznury zgodne znajdujące się w bezpośrednim otoczeniu operatora do zastosowań klasy D --

Wymagania szczegółowe

Tytuł angielski: Generic cabling systems -- Specification for the testing of balanced communication cabling in

accordance with EN 50173-4 -- Screened straight patch cords and straight work area cords for class D

applications -- Detail specification

Data publikacji: 2014-09-23

Wprowadzone pozycje: EN 50599:2014 [IDT]

PN-EN 61918:2014-06/AC:2014-09 Wersja angielska Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Instalowanie sieci

komunikacyjnych w obiektach przemysłowych

Tytuł angielski: Industrial communication networks -- Installation of communication networks in industrial

premises

Data publikacji: 2014-09-23

Wprowadzone pozycje: EN 61918:2013/AC:2014 [IDT]

35.240.60 Zastosowanie IT w transporcie i handlu

PN-EN 16570:2014-09 Wersja angielska Technologia informatyczna -- Oznakowanie RFID -- Wymagania dla

operatorów systemów RFID w zakresie stosowania znaków informujących i umieszczania dodatkowych informacji

Tytuł angielski: Information technology -- Notification of RFID -- The information sign and additional information

to be provided by operators of RFID application systems

Data publikacji: 2014-09-02

Wprowadzone pozycje: EN 16570:2014 [IDT]

43.150 Rowery

PN-EN ISO 4210-1:2014-09 Wersja angielska Rowery -- Wymagania bezpieczeństwa dla rowerów -- Część 1:

Terminy i definicje

Tytuł angielski: Cycles -- Safety requirements for bicycles -- Part 1: Terms and definitions (ISO 4210-1:2014)

Data publikacji: 2014-09-02

Wprowadzone pozycje: EN ISO 4210-1:2014 [IDT], ISO 4210-1:2014 [IDT]

Zastępuje: PN-EN 14766:2007, PN-EN 14764:2007, PN-EN 14781:2007

PN-EN ISO 4210-2:2014-09 Wersja angielska Rowery -- Wymagania bezpieczeństwa dla rowerów -- Część 2:

Wymagania dla rowerów miejskich i trekingowych, dla starszej młodzieży, górskich i wyścigowych

Tytuł angielski: Cycles -- Safety requirements for bicycles -- Part 2: Requirements for city and trekking, young

adult, mountain and racing bicycles (ISO 4210-2:2014)

Data publikacji: 2014-09-26

Wprowadzone pozycje: ISO 4210-2:2014 [IDT], EN ISO 4210-2:2014 [IDT]

Zastępuje: PN-EN 14766:2007, PN-EN 14764:2007, PN-EN 14781:2007

PN-EN ISO 4210-3:2014-09 Wersja angielska Rowery -- Wymagania bezpieczeństwa dla rowerów -- Część 3:
Ogólne metody badań
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Tytuł angielski: Cycles -- Safety requirements for bicycles -- Part 3: Common test methods (ISO 4210-3:2014)

Data publikacji: 2014-09-02

Wprowadzone pozycje: EN ISO 4210-3:2014 [IDT], ISO 4210-3:2014 [IDT]

Zastępuje: PN-EN 14764:2007, PN-EN 14781:2007, PN-EN 14766:2007

PN-EN ISO 4210-4:2014-09 Wersja angielska Rowery -- Wymagania bezpieczeństwa dla rowerów -- Część 4:

Metody badań hamulców

Tytuł angielski: Cycles -- Safety requirements for bicycles -- Part 4: Braking test methods (ISO 4210-4:2014)

Data publikacji: 2014-09-02

Wprowadzone pozycje: EN ISO 4210-4:2014 [IDT], ISO 4210-4:2014 [IDT]

Zastępuje: PN-EN 14781:2007, PN-EN 14764:2007, PN-EN 14766:2007

PN-EN ISO 4210-5:2014-09 Wersja angielska Rowery -- Wymagania bezpieczeństwa dla rowerów -- Część 5:

Metody badań układu sterowania

Tytuł angielski: Cycles -- Safety requirements for bicycles -- Part 5: Steering test methods (ISO 4210-5:2014)

Data publikacji: 2014-09-02

Wprowadzone pozycje: EN ISO 4210-5:2014 [IDT], ISO 4210-5:2014 [IDT]

Zastępuje: PN-EN 14764:2007, PN-EN 14766:2007, PN-EN 14781:2007

PN-EN ISO 4210-8:2014-09 Wersja angielska Rowery -- Wymagania bezpieczeństwa dla rowerów -- Część 8:

Metody badań układu napędowego i pedałów

Tytuł angielski: Cycles -- Safety requirements for bicycles -- Part 8: Pedal and drive system test methods (ISO

4210-8:2014)

Data publikacji: 2014-09-02

Wprowadzone pozycje: EN ISO 4210-8:2014 [IDT], ISO 4210-8:2014 [IDT]

Zastępuje: PN-EN 14781:2007, PN-EN 14766:2007, PN-EN 14764:2007

PN-EN ISO 4210-9:2014-09 Wersja angielska Rowery -- Wymagania bezpieczeństwa dla rowerów -- Część 9:

Metody badań siodełek i wsporników siodeł

Tytuł angielski: Cycles -- Safety requirements for bicycles -- Part 9: Saddles and seat-post test methods (ISO

4210-9:2014)

Data publikacji: 2014-09-02

Wprowadzone pozycje: EN ISO 4210-9:2014 [IDT], ISO 4210-9:2014 [IDT]

Zastępuje: PN-EN 14781:2007, PN-EN 14766:2007, PN-EN 14764:2007

47.020.10 Kadłuby i ich elementy

PN-EN ISO 12215-5:2009/A1:2014-09 Wersja angielska Małe statki -- Konstrukcja i wymiarowanie kadłuba --

Część 5: Obciążenia projektowe dla jednokadłubowców, naprężenia projektowe, wymiarowanie elementów

konstrukcyjnych

Tytuł angielski: Small craft -- Hull construction and scantlings -- Part 5: Design pressures for monohulls, design

stresses, scantlings determination -- Amendment 1 (ISO 12215-5:2008/Amd 1:2014)

Data publikacji: 2014-09-19

Wprowadzone pozycje: ISO 12215-5:2008/Amd 1:2014 [IDT], EN ISO 12215-5:2008/A1:2014 [IDT]

47.020.70 Urządzenia nawigacyjne i kontrolne
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PN-EN 62065:2014-09 Wersja angielska Urządzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej -- Systemy

kontroli drogi -- Wymagania operacyjne i dotyczące działania, metody i wymagane wyniki badań

Tytuł angielski: Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems -- Track control systems --

Operational and performance requirements, methods of testing and required test results

Data publikacji: 2014-09-26

Wprowadzone pozycje: IEC 62065:2014 [IDT], EN 62065:2014 [IDT]

Zastępuje: PN-EN 62065:2006

47.080 Małe jednostki pływające

PN-EN ISO 12215-5:2009/A1:2014-09 Wersja angielska Małe statki -- Konstrukcja i wymiarowanie kadłuba --

Część 5: Obciążenia projektowe dla jednokadłubowców, naprężenia projektowe, wymiarowanie elementów

konstrukcyjnych

Tytuł angielski: Small craft -- Hull construction and scantlings -- Part 5: Design pressures for monohulls, design

stresses, scantlings determination -- Amendment 1 (ISO 12215-5:2008/Amd 1:2014)

Data publikacji: 2014-09-19

Wprowadzone pozycje: ISO 12215-5:2008/Amd 1:2014 [IDT], EN ISO 12215-5:2008/A1:2014 [IDT]

49.025.10 Stale

PN-EN 2226:2014-09 Wersja angielska Lotnictwo i kosmonautyka -- Stal X105CrMo17 (1.4125) -- Hartowana i

odpuszczana -- Odkuwki swobodnie kute i matrycowe -- De ? 150 mm

Tytuł angielski: Aerospace series -- Steel X105CrMo17 (1.4125) -- Hardened and tempered -- Hand and die

forgings -- De ? 150 mm

Data publikacji: 2014-09-26

Wprowadzone pozycje: EN 2226:2014 [IDT]

49.035 Elementy konstrukcji w lotnictwie i kosmonautyce

PN-EN 4538-2:2014-09 Wersja angielska Lotnictwo i kosmonautyka -- Łożyska ślizgowe, przegubowe, ze stali

odpornej na korozję z warstwą samosmarującą, na podwyższone obciążenia przy powolnych oscylacjach -- Seria

wąska -- Wymiary i obciążenia -- Część 2: Seria calowa

Tytuł angielski: Aerospace series -- Bearings, spherical plain, in corrosion resisting steel with self-lubricating liner

elevated load under low oscillations -- Narrow series -- Dimensions and loads -- Part 2: Inch series

Data publikacji: 2014-09-29

Wprowadzone pozycje: EN 4538-2:2014 [IDT]

49.060 Urządzenia i układy elektryczne statków powietrznych i
kosmicznych

PN-EN 3774-004:2014-09 Wersja angielska Lotnictwo i kosmonautyka -- Wyłączniki zabezpieczające

trójbiegunowe skompensowane temperaturowo, prąd znamionowy od 1 A do 25 A -- Część 004: Zaciski z

gwintem UNC -- Norma wyrobu

Tytuł angielski: Aerospace series -- Circuit breakers, three-pole, temperature compensated, rated currents 1 A to

25 A -- Part 004: UNC thread terminals -- Product standard

Data publikacji: 2014-09-22

Wprowadzone pozycje: EN 3774-004:2014 [IDT]

Zastępuje: PN-EN 3774-004:2002
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PN-EN 4008-018:2014-09 Wersja angielska Lotnictwo i kosmonautyka -- Elementy złączy elektrycznych i

optycznych -- Narzędzia do zagniatania i osprzęt z nimi związany -- Część 018: Pozycjoner dla narzędzia do

zagniatania M22520/2-01 -- Norma wyrobu

Tytuł angielski: Aerospace series -- Elements of electrical and optical connection -- Crimping tool and associated

accessories -- Part 018: Positioner for crimping tool M22520/2-01 -- Product standard

Data publikacji: 2014-09-22

Wprowadzone pozycje: EN 4008-018:2014 [IDT]

PN-EN 4056-002:2014-09 Wersja angielska Lotnictwo i kosmonautyka -- Opaski zaciskowe do wiązek

przewodów -- Część 002: Wykaz norm wyrobu

Tytuł angielski: Aerospace series -- Cable ties for harnesses -- Part 002: Index of product standards

Data publikacji: 2014-09-22

Wprowadzone pozycje: EN 4056-002:2014 [IDT]

PN-EN 4056-006:2014-09 Wersja angielska Lotnictwo i kosmonautyka -- Opaski zaciskowe do wiązek

przewodów -- Część 006: Opaski zaciskowe peek -- Temperatura pracy od -55 °C do 240 °C -- Norma wyrobu

Tytuł angielski: Aerospace series -- Cable ties for harnesses -- Part 006: Peek cable ties -- For operating

temperatures -55 °C to 240 °C -- Product standard

Data publikacji: 2014-09-22

Wprowadzone pozycje: EN 4056-006:2014 [IDT]

PN-EN 4604-009:2014-09 Wersja angielska Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable elektryczne sygnałowe -- Część

009: Kable współosiowe lekkie, 50 omów, 180 °C, typu KW (lekkie WN) -- Norma wyrobu

Tytuł angielski: Aerospace series -- Cable, electrical, for signal transmission -- Part 009: Cable, coaxial, light

weight, 50 ohms, 180 °C, type KW (light WN) -- Product standard

Data publikacji: 2014-09-22

Wprowadzone pozycje: EN 4604-009:2014 [IDT]

Zastępuje: PN-EN 4604-009:2011

49.140 Systemy kosmiczne i ich działanie

PN-EN 16603-10-11:2014-09 Wersja angielska Inżynieria kosmiczna -- Inżynieria czynników ludzkich

Tytuł angielski: Space engineering -- Human factors engineering

Data publikacji: 2014-09-19

Wprowadzone pozycje: EN 16603-10-11:2014 [IDT]

PN-EN 16603-10-09:2014-09 Wersja angielska Inżynieria kosmiczna -- Układ współrzędnych odniesienia

Tytuł angielski: Space engineering -- Reference coordinate system

Data publikacji: 2014-09-19

Wprowadzone pozycje: EN 16603-10-09:2014 [IDT]

PN-EN 16603-10-12:2014-09 Wersja angielska Inżynieria kosmiczna -- Metoda obliczania odebranego

promieniowania i jego skutków oraz polityka marginesów projektowych

Tytuł angielski: Space engineering -- Method for the calculation of radiation received and its effects, and a policy

for design margins

Data publikacji: 2014-09-19

Wprowadzone pozycje: EN 16603-10-12:2014 [IDT]
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PN-EN 16603-20-06:2014-09 Wersja angielska Inżynieria kosmiczna -- Ładowanie statku kosmicznego

Tytuł angielski: Space engineering -- Spacecraft charging

Data publikacji: 2014-09-19

Wprowadzone pozycje: EN 16603-20-06:2014 [IDT]

PN-EN 16603-20-07:2014-09 Wersja angielska Inżynieria kosmiczna -- Kompatybilność elektromagnetyczna

Tytuł angielski: Space engineering -- Electromagnetic compatibility

Data publikacji: 2014-09-19

Wprowadzone pozycje: EN 16603-20-07:2014 [IDT]

53.040.20 Części składowe przenośników

PN-EN 12881-1:2014-09 Wersja angielska Taśmy przenośnikowe -- Badanie palności metodą symulacji pożaru -

- Część 1: Badania z wykorzystaniem palnika propanowego

Tytuł angielski: Conveyor belts -- Fire simulation flammability testing -- Part 1: Propane burner tests

Data publikacji: 2014-09-23

Wprowadzone pozycje: EN 12881-1:2014 [IDT]

Zastępuje: PN-EN 12881-1+A1:2011

55.020 Pakowanie i dystrybucja wyrobów. Zagadnienia ogólne

PN-EN ISO 17351:2014-09 Wersja angielska Opakowania -- Napisy pismem Braille'a na opakowaniach

produktów leczniczych

Tytuł angielski: Packaging -- Braille on packaging for medicinal products (ISO 17351:2013)

Data publikacji: 2014-09-22

Wprowadzone pozycje: EN ISO 17351:2014 [IDT], ISO 17351:2013 [IDT]

Zastępuje: PN-EN 15823:2010

55.100 Butelki. Słoje

PN-EN 16291-2:2013-08/AC:2014-09 Wersja angielska Opakowania szklane -- Główki z gwintem do

pojemników ciśnieniowych -- Część 2: Opakowania szklane jednorazowego użytku z główką oznaczoną MCA 2

Tytuł angielski: Glass packaging -- Screw finishes for pressure capsules -- Part 2: One way glass MCA 2 finish

Data publikacji: 2014-09-29

Wprowadzone pozycje: EN 16291-2:2013/AC:2014 [IDT]

55.200 Maszyny pakujące

PN-EN 415-1:2014-09 Wersja angielska Bezpieczeństwo maszyn pakujących -- Część 1: Terminologia i

klasyfikacja maszyn pakujących i wyposażenia dodatkowego

Tytuł angielski: Safety of packaging machines -- Part 1: Terminology and classification of packaging machines

and associated equipment

Data publikacji: 2014-09-22

Wprowadzone pozycje: EN 415-1:2014 [IDT]

Zastępuje: PN-EN 415-1+A1:2009

59.060.10 Włókna naturalne

Strona 24 z 170

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego dla Bold-reklama, poligrafia Roman Kacperski, Gliwice (2014-12-08)



PN-EN ISO 10306:2014-09 Wersja angielska Tekstylia -- Włókna bawełny -- Wyznaczanie dojrzałości metodą

przepływu powietrza

Tytuł angielski: Textiles - Cotton fibres - Evaluation of maturity by the air flow method (ISO 10306:2014)

Data publikacji: 2014-09-29

Wprowadzone pozycje: ISO 10306:2014 [IDT], EN ISO 10306:2014 [IDT]

Zastępuje: PN-EN ISO 10306:2000

59.140.30 Skóry wyprawione zwykłe i futerkowe

PN-EN ISO 2588:2014-09 Wersja angielska Skóra wyprawiona -- Pobieranie próbek -- Liczba kawałków

stanowiących próbkę pierwotną

Tytuł angielski: Leather -- Sampling -- Number of items for a gross sample (ISO 2588:2014)

Data publikacji: 2014-09-29

Wprowadzone pozycje: ISO 2588:2014 [IDT], EN ISO 2588:2014 [IDT]

65.060.01 Maszyny i sprzęt rolniczy. Zagadnienia ogólne

PN-EN ISO 4254-1:2013-08 Wersja polska Maszyny rolnicze -- Bezpieczeństwo -- Część 1: Wymagania ogólne

Tytuł angielski: Agricultural machinery -- Safety -- Part 1: General requirements (ISO 4254-1:2013)

Data publikacji: 2014-09-15

Wprowadzone pozycje: EN ISO 4254-1:2013 [IDT], ISO 4254-1:2013 [IDT]

Zastępuje: PN-EN ISO 4254-1:2009, PN-EN ISO 4254-1:2009/AC:2010

65.060.25 Urządzenia do przechowywania, przygotowania nawozów i
nawożenia

PN-EN 13739-2:2012/AC:2014-09 Wersja angielska Maszyny rolnicze -- Rozsiewacze i siewniki rzutowe

nawozów stałych -- Ochrona środowiska -- Część 2: Metody badań

Tytuł angielski: Agricultural machinery -- Solid fertilizer broadcasters and full width distributors -- Environmental

protection -- Part 2: Test methods

Data publikacji: 2014-09-22

Wprowadzone pozycje: EN 13739-2:2011/AC:2012 [IDT]

65.060.40 Urządzenia do ochrony roślin

PN-EN ISO 19932-1:2013-11 Wersja polska Sprzęt do ochrony roślin -- Opryskiwacze plecakowe -- Część 1:

Wymagania bezpieczeństwa i środowiskowe

Tytuł angielski: Equipment for crop protection -- Knapsack sprayers -- Part 1: Safety and environmental

requirements (ISO 19932-1:2013)

Data publikacji: 2014-09-30

Wprowadzone pozycje: EN ISO 19932-1:2013 [IDT], ISO 19932-1:2013 [IDT]

PN-EN ISO 19932-1:2013-11/Ap1:2014-09 Wersja angielska Maszyny do ochrony roślin -- Opryskiwacze

plecakowe -- Część 1: Wymagania bezpieczeństwa i środowiskowe

Tytuł angielski: Equipment for crop protection -- Knapsack sprayers -- Part 1: Safety and environmental

requirements

Data publikacji: 2014-09-01

65.060.70 Sprzęt ogrodniczy
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PN-EN 13683+A2:2011/AC:2014-09 Wersja angielska Maszyny ogrodnicze -- Rozdrabniacze silnikowe --

Bezpieczeństwo

Tytuł angielski: Garden equipment -- Integrally powered shredders/chippers -- Safety

Data publikacji: 2014-09-22

Wprowadzone pozycje: EN 13683:2003+A2:2011/AC:2013 [IDT]

65.080 Nawozy sztuczne

PN-EN 15475:2009 Wersja polska Nawozy -- Oznaczanie azotu amonowego

Tytuł angielski: Fertilizers -- Determination of ammoniacal nitrogen

Data publikacji: 2014-09-24

Wprowadzone pozycje: EN 15475:2009 [IDT]

PN-EN 15476:2009 Wersja polska Nawozy -- Oznaczanie azotu azotanowego i amonowego według Devarda

Tytuł angielski: Fertilizers -- Determination of nitric and ammoniacal nitrogen according to Devarda

Data publikacji: 2014-09-23

Wprowadzone pozycje: EN 15476:2009 [IDT]

PN-EN 15478:2009 Wersja polska Nawozy -- Oznaczanie azotu całkowitego w moczniku

Tytuł angielski: Fertilizers -- Determination of total nitrogen in urea

Data publikacji: 2014-09-25

Wprowadzone pozycje: EN 15478:2009 [IDT]

65.120 Pasze dla zwierząt

PN-EN 16006:2011 Wersja polska Pasze -- Oznaczanie sumarycznej zawartości fumonizyn B1 i B2 w

mieszankach paszowych z oczyszczaniem przy wykorzystaniu powinowactwa immunologicznego i

zastosowaniem RP-HPLC z detekcją fluorescencyjną po derywatyzacji przedkolumnowej lub pokolumnowej

Tytuł angielski: Animal feeding stuffs -- Determination of the Sum of Fumonisin B1 & B2 in compound animal

feed with immunoaffinity clean-up and RP-HPLC with fluorescence detection after pre- or post-column

derivatisation

Data publikacji: 2014-09-05

Wprowadzone pozycje: EN 16006:2011 [IDT]

67.100.10 Mleko i przetwory mleczne przetworzone

PN-EN ISO 5536:2013-08 Wersja polska Tłuszczowe przetwory mleczne -- Oznaczanie zawartości wody --

Metoda Karla Fischera

Tytuł angielski: Milk fat products -- Determination of water content -- Karl Fischer method (ISO 5536:2009)

Data publikacji: 2014-09-19

Wprowadzone pozycje: ISO 5536:2009 [IDT], EN ISO 5536:2013 [IDT]

67.140.20 Kawa i substytuty kawy

PN-ISO 24114:2014-09 Wersja polska Kawa rozpuszczalna -- Kryteria autentyczności

Tytuł angielski: Instant coffee -- Criteria for authenticity

Data publikacji: 2014-09-03

Wprowadzone pozycje: ISO 24114:2011 [IDT]

67.200.10 Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce
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PN-EN ISO 5555:2002/A1:2014-09 Wersja angielska Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce -- Pobieranie

próbek

Tytuł angielski: Animal and vegetable fats and oils -- Sampling -- Amendment 1: Flexitanks  (ISO

5555:2001/A1:2014)

Data publikacji: 2014-09-23

Wprowadzone pozycje: ISO 5555:2001/Amd 1:2014 [IDT], EN ISO 5555:2001/A1:2014 [IDT]

PN-EN ISO 12228-1:2014-09 Wersja angielska Oznaczanie zawartości poszczególnych steroli i ich sumy --

Metoda chromatografii gazowej -- Część 1: Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce

Tytuł angielski: Determination of individual and total sterols contents -- Gas chromatographic method -- Part 1:

Animal and vegetable fats and oils (ISO 12228-1:2014)

Data publikacji: 2014-09-23

Wprowadzone pozycje: ISO 12228-1:2014 [IDT], EN ISO 12228-1:2014 [IDT]

Zastępuje: PN-EN ISO 12228:2002

67.220.10 Przyprawy ziołowe i korzenne

PN-EN ISO 3493:2014-09 Wersja angielska Wanilia -- Terminologia

Tytuł angielski: Vanilla -- Vocabulary (ISO 3493:2014)

Data publikacji: 2014-09-23

Wprowadzone pozycje: ISO 3493:2014 [IDT], EN ISO 3493:2014 [IDT]

Zastępuje: PN-EN ISO 3493:2007

67.250 Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z produktami
spożywczymi

PN-EN 12873-1:2014-09 Wersja angielska Wpływ materiałów na wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi --

Wpływ spowodowany migracją -- Część 1: Metoda badania produktów wykonywanych przez producenta z

materiałów organicznych lub szklanych (porcelana/emalia) lub zawierających te składniki

Tytuł angielski: Influence of materials on water intended for human consumption -- Influence due to migration --

Part 1: Test method for factory-made products made from or incorporating organic or glassy (porcelain/vitreous

enamel) materials

Data publikacji: 2014-09-02

Wprowadzone pozycje: EN 12873-1:2014 [IDT]

Zastępuje: PN-EN 12873-1:2005

71.100.30 Materiały wybuchowe. Pirotechnika i ognie sztuczne

PN-EN 16701:2014-09 Wersja angielska Materiały wybuchowe dla obronności -- Bezpieczeństwo, podatność na

uszkodzenia -- Kruszalność

Tytuł angielski: Energetic materials for Defence -- Safety, vulnerability -- Friability

Data publikacji: 2014-09-23

Wprowadzone pozycje: EN 16701:2014 [IDT]

71.100.50 Chemiczne środki ochrony drewna

PN-C-04901:2014-09 Wersja polska Środki ochrony drewna -- Oznaczanie głębokości wnikania w drewno

Tytuł angielski: Wood preservatives -- Determination of depth penetration in the wood

Data publikacji: 2014-09-02

Zastępuje: PN-C-04901:1975
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71.100.60 Olejki eteryczne

PN-EN ISO 3218:2014-09 Wersja angielska Olejki eteryczne -- Zasady nazewnictwa

Tytuł angielski: Essential oils -- Principles of nomenclature (ISO 3218:2014)

Data publikacji: 2014-09-24

Wprowadzone pozycje: EN ISO 3218:2014 [IDT], ISO 3218:2014 [IDT]

71.100.80 Chemikalia do uzdatniania wody

PN-EN 1017:2014-09 Wersja angielska Chemikalia do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia -- Dolomit

prażony

Tytuł angielski: Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Half-burnt dolomite

Data publikacji: 2014-09-23

Wprowadzone pozycje: EN 1017:2014 [IDT]

Zastępuje: PN-EN 1017:2008, PN-EN 1017:2008/AC:2009

75.060 Gaz ziemny

PN-EN ISO 12213-2:2010 Wersja polska Gaz ziemny -- Obliczanie współczynnika ściśliwości -- Część 2:

Obliczenia z zastosowaniem składu molowego

Tytuł angielski: Natural gas -- Calculation of compression factor -- Part 2: Calculation using molar-composition

analysis (ISO 12213-2:2006)

Data publikacji: 2014-09-30

Wprowadzone pozycje: ISO 12213-2:2006 [IDT], EN ISO 12213-2:2009 [IDT]

Zastępuje: PN-EN ISO 12213-2:2008

PN-EN ISO 6974-1:2012/AC:2014-09 Wersja angielska Gaz ziemny -- Oznaczanie składu metodą

chromatografii gazowej z oszacowaniem niepewności -- Część 1: Ogólne wytyczne i obliczanie składu

Tytuł angielski: Natural gas -- Determination of composition and associated uncertainty by gas chromatography -

- Part 1: General guidelines and calculation of composition - Technical Corrigendum 1 (ISO 6974-1:2012/Cor

1:2012)

Data publikacji: 2014-09-23

Wprowadzone pozycje: ISO 6974-1:2012/Cor 1:2012 [IDT], EN ISO 6974-1:2012/AC:2012 [IDT]

75.120 Ciecze hydrauliczne

PN-EN ISO 20763:2005 Wersja polska Przetwory naftowe i produkty podobne -- Oznaczanie właściwości

przeciwzużyciowych cieczy hydraulicznych -- Metoda pompy łopatkowej

Tytuł angielski: Petroleum and related products - Determination of anti-wear properties of hydraulic fluids - Vane

pump method (ISO 20763:2004)

Data publikacji: 2014-09-03

Wprowadzone pozycje: ISO 20763:2004 [IDT], EN ISO 20763:2004 [IDT]

75.160.10 Paliwa stałe

PN-EN ISO 16559:2014-09 Wersja angielska Biopaliwa stałe -- Terminologia, definicje i określenia

Tytuł angielski: Solid biofuels -- Terminology, definitions and descriptions (ISO 16559:2014)

Data publikacji: 2014-09-24

Wprowadzone pozycje: EN ISO 16559:2014 [IDT], ISO 16559:2014 [IDT]

Zastępuje: PN-EN 14588:2011, PN-EN 14588:2011
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75.160.20 Paliwa płynne

PN-EN 16091:2011 Wersja polska Ciekłe przetwory naftowe -- Paliwa i mieszaniny ze średnich destylatów

naftowych i estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME) -- Oznaczanie stabilności oksydacyjnej metodą

szybkiego utleniania w małej skali

Tytuł angielski: Liquid petroleum products -- Middle distillates and fatty acid methyl ester (FAME) fuels and

blends -- Determination of oxidation stability by rapid small scale oxidation method

Data publikacji: 2014-09-29

Wprowadzone pozycje: EN 16091:2011 [IDT]

PN-EN 16329:2013-07 Wersja polska Oleje napędowe i oleje opałowe lekkie -- Oznaczanie temperatury

zablokowania zimnego filtru -- Metoda z liniowym przebiegiem chłodzenia łaźni

Tytuł angielski: Diesel and domestic heating fuels -- Determination of cold filter plugging point -- Linear cooling

bath method

Data publikacji: 2014-09-19

Wprowadzone pozycje: EN 16329:2013 [IDT]

75.200 Urządzenia do transportu ropy naftowej, produktów naftowych i
gazu ziemnego

PN-EN ISO 6808:2014-09 Wersja angielska Węże i przewody z tworzyw sztucznych do zasysania i tłoczenia

przy niskim ciśnieniu produktów ropopochodnych -- Wymagania

Tytuł angielski: Plastics hoses and hose assemblies for suction and low-pressure discharge of petroleum liquids

-- Specification (ISO 6808:2014)

Data publikacji: 2014-09-26

Wprowadzone pozycje: ISO 6808:2014 [IDT], EN ISO 6808:2014 [IDT]

Zastępuje: PN-EN ISO 6808:2004

77.140.15 Stale do zbrojenia betonu

PN-EN ISO 15630-1:2011 Wersja polska Stal do zbrojenia i sprężania betonu -- Metody badań -- Część 1: Pręty,

walcówka i drut do zbrojenia betonu

Tytuł angielski: Steel for the reinforcement and prestressing of concrete -- Test methods -- Part 1: Reinforcing

bars, wire rod and wire (ISO 15630-1:2010)

Data publikacji: 2014-09-26

Wprowadzone pozycje: EN ISO 15630-1:2010 [IDT], ISO 15630-1:2010 [IDT]

Zastępuje: PN-EN ISO 15630-1:2004

81.040.20 Szkło budowlane

PN-EN 15752-1:2014-09 Wersja angielska Szkło w budownictwie -- Samoprzylepne folie polimerowe -- Część 1:

Definicje i wymagania

Tytuł angielski: Glass in building -- Adhesive backed polymeric film -- Part 1: Definitions and requirements

Data publikacji: 2014-09-26

Wprowadzone pozycje: EN 15752-1:2014 [IDT]

83.080.01 Tworzywa sztuczne. Zagadnienia ogólne

PN-EN ISO 11358-1:2014-09 Wersja angielska Tworzywa sztuczne -- Termograwimetria (TG) polimerów --

Część 1: Zasady ogólne

Tytuł angielski: Plastics -- Thermogravimetry (TG) of polymers -- Part 1: General principles (ISO
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11358-1:2014)

Data publikacji: 2014-09-22

Wprowadzone pozycje: EN ISO 11358-1:2014 [IDT], ISO 11358-1:2014 [IDT]

Zastępuje: PN-EN ISO 11358:2004

PN-EN ISO 3167:2014-09 Wersja angielska Tworzywa sztuczne -- Uniwersalne kształtki do badań

Tytuł angielski: Plastics - Multipurpose test specimens (ISO 3167:2014)

Data publikacji: 2014-09-23

Wprowadzone pozycje: ISO 3167:2014 [IDT], EN ISO 3167:2014 [IDT]

Zastępuje: PN-EN ISO 3167:2005

83.080.10 Tworzywa termoutwardzalne

PN-EN ISO 4895:2014-09 Wersja angielska Tworzywa sztuczne -- Ciekłe żywice epoksydowe -- Oznaczanie

tendencji do krystalizacji

Tytuł angielski: Plastics - Liquid epoxy resins - Determination of tendency to crystallize (ISO 4895:2014)

Data publikacji: 2014-09-22

Wprowadzone pozycje: EN ISO 4895:2014 [IDT], ISO 4895:2014 [IDT]

Zastępuje: PN-EN ISO 4895:2003

83.080.20 Tworzywa termoplastyczne

PN-EN 15860:2010 Wersja polska Tworzywa sztuczne -- Półprodukty z tworzyw termoplastycznych do obróbki

mechanicznej -- Wymagania i metody badań

Tytuł angielski: Plastics - Thermoplastic semi-finished products for machining - Requirements and test methods

Data publikacji: 2014-09-18

Wprowadzone pozycje: EN 15860:2010 [IDT]

83.100 Materiały porowate

PN-EN ISO 3385:2014-09 Wersja angielska Elastyczne tworzywa sztuczne porowate -- Oznaczanie zmęczenia

przy stałym obciążeniu

Tytuł angielski: Flexible cellular polymeric materials - Determination of fatigue by constant-load pounding (ISO

3385:2014)

Data publikacji: 2014-09-22

Wprowadzone pozycje: ISO 3385:2014 [IDT], EN ISO 3385:2014 [IDT]

Zastępuje: PN-EN ISO 3385:1999

83.140.10 Folie i arkusze

PN-EN 15752-1:2014-09 Wersja angielska Szkło w budownictwie -- Samoprzylepne folie polimerowe -- Część 1:

Definicje i wymagania

Tytuł angielski: Glass in building -- Adhesive backed polymeric film -- Part 1: Definitions and requirements

Data publikacji: 2014-09-26

Wprowadzone pozycje: EN 15752-1:2014 [IDT]

83.140.40 Węże

PN-EN ISO 6808:2014-09 Wersja angielska Węże i przewody z tworzyw sztucznych do zasysania i tłoczenia
przy niskim ciśnieniu produktów ropopochodnych -- Wymagania
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Tytuł angielski: Plastics hoses and hose assemblies for suction and low-pressure discharge of petroleum liquids

-- Specification (ISO 6808:2014)

Data publikacji: 2014-09-26

Wprowadzone pozycje: ISO 6808:2014 [IDT], EN ISO 6808:2014 [IDT]

Zastępuje: PN-EN ISO 6808:2004

85.060 Papier i tektura

PN-EN ISO 1974:2012 Wersja polska Papier -- Oznaczanie odporności na przedarcie -- Metoda Elmendorfa

Tytuł angielski: Paper -- Determination of tearing resistance -- Elmendorf method (ISO 1974:2012)

Data publikacji: 2014-09-18

Wprowadzone pozycje: ISO 1974:2012 [IDT], EN ISO 1974:2012 [IDT]

Zastępuje: PN-EN 21974:2002

PN-EN ISO 2759:2014-09 Wersja angielska Tektura -- Oznaczanie wytrzymałości na przepuklenie

Tytuł angielski: Board -- Determination of bursting strength (ISO 2759:2014)

Data publikacji: 2014-09-29

Wprowadzone pozycje: ISO 2759:2014 [IDT], EN ISO 2759:2014 [IDT]

Zastępuje: PN-EN ISO 2759:2005

85.100 Maszyny papiernicze

PN-EN 1034-26:2012 Wersja polska Bezpieczeństwo maszyn -- Wymagania bezpieczeństwa dotyczące

projektowania i konstrukcji maszyn do wytwarzania i maszyn do wykończania papieru -- Część 26: Pakowarki

zwojów

Tytuł angielski: Safety of machinery - Safety requirements for the design and construction of paper making and

finishing machines - Part 26: Roll packaging machines

Data publikacji: 2014-09-17

Wprowadzone pozycje: EN 1034-26:2012 [IDT]

87.040 Farby i lakiery

PN-EN 927-2:2014-09 Wersja angielska Farby i lakiery -- Wyroby lakierowe i systemy powłokowe na drewno

zastosowane na zewnątrz -- Część 2: Wymagania eksploatacyjne

Tytuł angielski: Paints and varnishes -- Coating materials and coating systems for exterior wood -- Part 2:

Performance specification

Data publikacji: 2014-09-26

Wprowadzone pozycje: EN 927-2:2014 [IDT]

Zastępuje: PN-EN 927-2:2007

PN-EN ISO 11890-2:2013-06 Wersja polska Farby i lakiery -- Oznaczanie zawartości lotnych związków

organicznych (VOC) -- Część 2: Metoda chromatografii gazowej

Tytuł angielski: Paints and varnishes -- Determination of volatile organic compound (VOC) content -- Part 2:

Gas-chromatographic method (ISO 11890-2:2013)

Data publikacji: 2014-09-10

Wprowadzone pozycje: ISO 11890-2:2013 [IDT], EN ISO 11890-2:2013 [IDT]

Zastępuje: PN-EN ISO 11890-2:2007

PN-EN ISO 2409:2013-06 Wersja polska Farby i lakiery -- Badanie metodą siatki nacięć

Tytuł angielski: Paints and varnishes -- Cross-cut test (ISO 2409:2013)

Data publikacji: 2014-09-08
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Wprowadzone pozycje: ISO 2409:2013 [IDT], EN ISO 2409:2013 [IDT]
Zastępuje: PN-EN ISO 2409:2008

PN-EN 15458:2014-09 Wersja angielska Farby i lakiery -- Laboratoryjna metoda badania skuteczności w

powłoce środków ochrony powłok przed glonami

Tytuł angielski: Paints and varnishes -- Laboratory method for testing the efficacy of film preservatives in a

coating against algae

Data publikacji: 2014-09-29

Wprowadzone pozycje: EN 15458:2014 [IDT]

Zastępuje: PN-EN 15458:2008

87.100 Urządzenia do malowania

PN-EN 50176:2009/Ap1:2014-09 Wersja angielska Stacjonarne urządzenia do elektrostatycznego natryskiwania

palnych ciekłych materiałów powłokowych -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa

Tytuł angielski: Stationary electrostatic application equipment for ignitable liquid coating material - Safety

requirements

Data publikacji: 2014-09-01

PN-EN 50177:2009/Ap1:2014-09 Wersja angielska Stacjonarne urządzenia do elektrostatycznego napylania

palnych proszków powłokowych -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa

Tytuł angielski: Stationary electrostatic application equipment for ignitable coating powders - Safety

requirements

Data publikacji: 2014-09-01

PN-EN 1953:2014-02/Ap1:2014-09 Wersja angielska Urządzenia do rozpylania i natryskiwania materiałów

powłokowych -- Wymagania bezpieczeństwa

Tytuł angielski: Atomising and spraying equipment for coating materials -- Safety requirements

Data publikacji: 2014-09-22

91.010.30 Aspekty techniczne

PN-EN 1998-3:2005/AC:2014-09 Wersja angielska Eurokod 8: Projektowanie konstrukcji poddanych

oddziaływaniom sejsmicznym -- Część 3: Ocena i rewaloryzacja budynków

Tytuł angielski: Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance -- Part 3: Assessment and retrofitting

of buildings

Data publikacji: 2014-09-23

Wprowadzone pozycje: EN 1998-3:2005/AC:2013 [IDT]

PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05/Ap2:2014-09 Wersja angielska Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych

-- Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych

Tytuł angielski: Eurocode 6 -- Design of masonry structures -- Part 1-1: General rules for reinforced and

unreinforced masonry structures

Data publikacji: 2014-09-29

PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05/Ap2:2014-09 Wersja polska Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych --

Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych

Tytuł angielski: Eurocode 6 -- Design of masonry structures -- Part 1-1: General rules for reinforced and

unreinforced masonry structures

Data publikacji: 2014-09-26
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91.080.10 Konstrukcje metalowe

PN-EN 1090-2+A1:2012/Ap1:2014-09 Wersja polska Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Część

2: Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych

Tytuł angielski: Execution of steel structures and aluminium structures - Part 2: Technical requirements for steel

structures

Data publikacji: 2014-09-26

91.080.30 Konstrukcje murowe

PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05/Ap2:2014-09 Wersja angielska Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych

-- Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych

Tytuł angielski: Eurocode 6 -- Design of masonry structures -- Part 1-1: General rules for reinforced and

unreinforced masonry structures

Data publikacji: 2014-09-29

PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05/Ap2:2014-09 Wersja polska Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych --

Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych

Tytuł angielski: Eurocode 6 -- Design of masonry structures -- Part 1-1: General rules for reinforced and

unreinforced masonry structures

Data publikacji: 2014-09-26

91.100.23 Płytki ceramiczne

PN-EN ISO 10545-4:2014-09 Wersja angielska Płytki i płyty ceramiczne -- Część 4: Oznaczanie wytrzymałości

na zginanie i siły łamiącej

Tytuł angielski: Ceramic tiles -- Part 4: Determination of modulus of rupture and breaking strength (ISO 10545-

4:2014)

Data publikacji: 2014-09-22

Wprowadzone pozycje: EN ISO 10545-4:2014 [IDT], ISO 10545-4:2014 [IDT]

Zastępuje: PN-EN ISO 10545-4:2012

PN-EN ISO 10545-8:2014-09 Wersja angielska Płytki i płyty ceramiczne -- Część 8: Oznaczanie cieplnej

rozszerzalności liniowej

Tytuł angielski: Ceramic tiles -- Part 8: Determination of linear thermal expansion (ISO 10545-8:2014)

Data publikacji: 2014-09-22

Wprowadzone pozycje: ISO 10545-8:2014 [IDT], EN ISO 10545-8:2014 [IDT]

Zastępuje: PN-EN ISO 10545-8:1998

PN-EN 14411:2013-04/Ap1:2014-09 Wersja angielska Płytki ceramiczne -- Definicje, klasyfikacja,

charakterystyki, ocena zgodności i znakowanie

Tytuł angielski: Ceramic tiles - Definitions, classification, characteristics, evaluation of conformity and marking

Data publikacji: 2014-09-29

91.120.10 Izolacja cieplna

PN-B-20105:2014-09 Wersja polska Izolacja cieplna wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych --

Wymagania dotyczące projektowania, wykonania i odbioru robót

Tytuł angielski: Thermal insulation for building equipment and industrial installations --
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Requirements on designing, execution and reception of works
Data publikacji: 2014-09-25

91.120.20 Akustyka budowlana. Izolacja przeciwdźwiękowa

PN-EN ISO 16251-1:2014-09 Wersja angielska Akustyka -- Pomiar laboratoryjny redukcji przenoszonego hałasu

uderzeniowego przez wykładziny podłogowe na małej próbce stropu -- Część 1: Mała próbka stropu masywnego

Tytuł angielski: Acoustics -- Laboratory measurement of the reduction of transmitted impact noise by floor

coverings on a small floor mock-up -- Part 1: Heavyweight compact floor (ISO 16251-1:2014)

Data publikacji: 2014-09-26

Wprowadzone pozycje: ISO 16251-1:2014 [IDT], EN ISO 16251-1:2014 [IDT]

PN-EN ISO 10140-1:2011/A2:2014-09 Wersja angielska Akustyka -- Pomiar laboratoryjny izolacyjności

akustycznej elementów budowlanych -- Część 1: Zasady stosowania dla określonych wyrobów

Tytuł angielski: Acoustics -- Laboratory measurement of sound insulation of building elements -- Part 1:

Application rules for specific products -- Amendment 2: Rainfall sound (ISO 10140-1:2010/Amd 2:2014)

Data publikacji: 2014-09-26

Wprowadzone pozycje: ISO 10140-1:2010/Amd 2:2014 [IDT], EN ISO 10140-1:2010/A2:2014 [IDT]

PN-EN ISO 10140-5:2011/A1:2014-09 Wersja angielska Akustyka -- Pomiar laboratoryjny izolacyjności

akustycznej elementów budowlanych -- Część 5: Wymagania dotyczące laboratoryjnych stanowisk badawczych i

wyposażenia

Tytuł angielski: Acoustics -- Laboratory measurement of sound insulation of building elements -- Part 5:

Requirements for test facilities and equipment -- Amendment 1: Rainfall sound (ISO 10140-5:2010/Amd 1:2014)

Data publikacji: 2014-09-26

Wprowadzone pozycje: ISO 10140-5:2010/Amd 1:2014 [IDT], EN ISO 10140-5:2010/A1:2014 [IDT]

91.120.25 Ochrona sejsmiczna i antywibracyjna

PN-EN 1998-3:2005/AC:2014-09 Wersja angielska Eurokod 8: Projektowanie konstrukcji poddanych

oddziaływaniom sejsmicznym -- Część 3: Ocena i rewaloryzacja budynków

Tytuł angielski: Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance -- Part 3: Assessment and retrofitting

of buildings

Data publikacji: 2014-09-23

Wprowadzone pozycje: EN 1998-3:2005/AC:2013 [IDT]

91.140.01 Instalacje w budynkach. Zagadnienia ogólne

PN-B-20105:2014-09 Wersja polska Izolacja cieplna wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych --

Wymagania dotyczące projektowania, wykonania i odbioru robót

Tytuł angielski: Thermal insulation for building equipment and industrial installations -- Requirements on

designing, execution and reception of works

Data publikacji: 2014-09-25

91.140.10 Centralne ogrzewanie

PN-EN 12809:2002/AC:2014-09 Wersja polska Kotły grzewcze na paliwa stałe -- Nominalna moc cieplna do 50

kW -- Wymagania i badania

Tytuł angielski: Residential independent boilers fired by solid fuel - Nominal heat output up to 50 kw
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- Requirements and test methods

Data publikacji: 2014-09-19

Wprowadzone pozycje: EN 12809:2001/A1:2004/AC:2007 [IDT]

91.140.30 Systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne

PN-EN 13141-8:2014-09 Wersja angielska Wentylacja budynków -- Badanie właściwości elementów/wyrobów

do wentylacji mieszkań -- Część 8: Badanie właściwości bezkanałowych urządzeń mechanicznych nawiewu i

wywiewu (uwzględniono odzysk ciepła) do instalacji wentylacji mechanicznej dla pojedynczych pomieszczeń

Tytuł angielski: Ventilation for buildings -- Performance testing of components/products for residential ventilation

-- Part 8: Performance testing of un-ducted mechanical supply and exhaust ventilation units (including heat

recovery) for mechanical ventilation systems intended for a single room

Data publikacji: 2014-09-01

Wprowadzone pozycje: EN 13141-8:2014 [IDT]

Zastępuje: PN-EN 13141-8:2006

91.140.40 Instalacje gazowe

PKN-CEN/TS 1555-7:2014-09 Wersja polska Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do

przesyłania paliw gazowych -- Polietylen (PE) -- Część7: Zalecenia dotyczące oceny zgodności

Tytuł angielski: Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels - Polyethylene (PE) - Part 7: Guidance for

the assessment of conformity

Data publikacji: 2014-09-16

Wprowadzone pozycje: CEN/TS 1555-7:2013 [IDT]

91.140.60 Instalacje wodociągowe

PN-EN ISO 4064-1:2014-09 Wersja angielska Wodomierze do wody zimnej pitnej i wody gorącej -- Część 1:

Wymagania metrologiczne i techniczne

Tytuł angielski: Water meters for cold potable water and hot water -- Part 1: Metrological and technical

requirements (ISO 4064-1:2014)

Data publikacji: 2014-09-26

Wprowadzone pozycje: ISO 4064-1:2014 [IDT], EN ISO 4064-1:2014 [IDT]

Zastępuje: PN-EN 14154-1+A2:2011, PN-EN 14154-2+A2:2011, PN-EN 14154-3+A2:2011

PN-EN ISO 4064-2:2014-09 Wersja angielska Wodomierze do wody zimnej pitnej i wody gorącej -- Część 2:

Metody badań

Tytuł angielski: Water meters for cold potable water and hot water -- Part 2: Test methods (ISO 4064-2:2014)

Data publikacji: 2014-09-26

Wprowadzone pozycje: ISO 4064-2:2014 [IDT], EN ISO 4064-2:2014 [IDT]

Zastępuje: PN-EN 14154-1+A2:2011, PN-EN 14154-2+A2:2011, PN-EN 14154-3+A2:2011

PN-EN ISO 4064-4:2014-09 Wersja angielska Wodomierze do wody zimnej pitnej i wody gorącej -- Część 4:

Wymagania niemetrologiczne nie ujęte w ISO 4064-1

Tytuł angielski: Water meters for cold potable water and hot water -- Part 4: Non-metrological requirements not

covered in ISO 4064-1 (ISO 4064-4:2014)

Data publikacji: 2014-09-26

Wprowadzone pozycje: ISO 4064-4:2014 [IDT], EN ISO 4064-4:2014 [IDT]

Zastępuje: PN-EN 14154-1+A2:2011, PN-EN 14154-2+A2:2011, PN-EN 14154-3+A2:2011
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PN-EN ISO 4064-5:2014-09 Wersja angielska Wodomierze do wody zimnej pitnej i wody gorącej -- Część 5:

Wymagania instalacyjne

Tytuł angielski: Water meters for cold potable water and hot water -- Part 5: Installation requirements (ISO 4064-

5:2014)

Data publikacji: 2014-09-26

Wprowadzone pozycje: ISO 4064-5:2014 [IDT], EN ISO 4064-5:2014 [IDT]

Zastępuje: PN-EN 14154-1+A2:2011, PN-EN 14154-2+A2:2011, PN-EN 14154-3+A2:2011

PN-EN ISO 4064-3:2014-09 Wersja angielska Wodomierze do wody zimnej pitnej i wody gorącej -- Część 3:

Format sprawozdania z badań

Tytuł angielski: Water meters for cold potable water and hot water -- Part 3: Test report format (ISO 4064-

3:2014)

Data publikacji: 2014-09-26

Wprowadzone pozycje: ISO 4064-3:2014 [IDT], EN ISO 4064-3:2014 [IDT]

Zastępuje: PN-EN 14154-1+A2:2011, PN-EN 14154-2+A2:2011, PN-EN 14154-3+A2:2011

PN-EN ISO 15874-1:2013-06 Wersja polska Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji

wody ciepłej i zimnej -- Polipropylen (PP) -- Część 1: Postanowienia ogólne

Tytuł angielski: Plastics piping systems for hot and cold water installations - Polypropylene (PP) - Part 1: General

(ISO 15874-1:2013)

Data publikacji: 2014-09-10

Wprowadzone pozycje: ISO 15874-1:2013 [IDT], EN ISO 15874-1:2013 [IDT]

Zastępuje: PN-EN ISO 15874-1:2005, PN-EN ISO 15874-1:2005/A1:2008

PN-EN ISO 15874-2:2013-06 Wersja polska Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji

wody ciepłej i zimnej -- Polipropylen (PP) -- Część 2: Rury

Tytuł angielski: Plastics piping systems for hot and cold water installations -- Polypropylene (PP) -- Part 2: Pipes

(ISO 15874-2:2013)

Data publikacji: 2014-09-15

Wprowadzone pozycje: ISO 15874-2:2013 [IDT], EN ISO 15874-2:2013 [IDT]

Zastępuje: PN-EN ISO 15874-2:2005, PN-EN ISO 15874-2:2005/A1:2008

PN-EN ISO 15874-3:2013-06 Wersja polska Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji

wody ciepłej i zimnej -- Polipropylen (PP) -- Część 3: Kształtki

Tytuł angielski: Plastics piping systems for hot and cold water installations - Polypropylene (PP) - Part 3: Fittings

(ISO 15874-3:2013)

Data publikacji: 2014-09-12

Wprowadzone pozycje: ISO 15874-3:2013 [IDT], EN ISO 15874-3:2013 [IDT]

Zastępuje: PN-EN ISO 15874-3:2005

93.025 Systemy przesyłania wody zewnętrzne

PN-EN ISO 11298-3:2011 Wersja polska Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji

podziemnych sieci wodociągowych -- Część 3: Wykładanie rurami ciasno pasowanymi

Tytuł angielski: Plastics piping systems for renovation of underground water supply networks - Part 3: Lining with

close-fit pipes (ISO 11298-3:2010)

Data publikacji: 2014-09-08

Wprowadzone pozycje: ISO 11298-3:2010 [IDT], EN ISO 11298-3:2011 [IDT]

Zastępuje: PN-EN 14409-3:2006
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93.080.40 Oświetlenie uliczne i sprzęt z nim związany

PN-EN 40-3-1:2013-06 Wersja polska Słupy oświetleniowe -- Część 3-1: Projektowanie i weryfikacja --

Obciążenia charakterystyczne

Tytuł angielski: Lighting columns -- Part 3-1: Design and verification - Specification for characteristic loads

Data publikacji: 2014-09-29

Wprowadzone pozycje: EN 40-3-1:2013 [IDT]

Zastępuje: PN-EN 40-3-1:2004

97.040.20 Trzony kuchenne, stoły robocze, piekarniki itp.

PN-EN 12815:2004/AC:2014-09 Wersja polska Kuchnie na paliwa stałe -- Wymagania i badania

Tytuł angielski: Residential cookers fired by solid fuel -- Requirements and test methods

Data publikacji: 2014-09-19

Wprowadzone pozycje: EN 12815:2001/A1:2004/AC:2007 [IDT]

97.100.30 Ogrzewacze na paliwo stałe

PN-EN 13229:2002/AC:2014-09 Wersja polska Wkłady kominkowe wraz z kominkami otwartymi na paliwa stałe

-- Wymagania i badania

Tytuł angielski: Inset appliances including open fires fired by solid fuels -- Requirements and test methods

Data publikacji: 2014-09-19

Wprowadzone pozycje: EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007 [IDT]

97.220.40 Sprzęt i wyposażenie do sportów wodnych i na wolnym powietrzu

PN-EN 1809:2014-09 Wersja angielska Sprzęt nurkowy -- Kompensatory pływalności -- Wymagania

funkcjonalne i bezpieczeństwa, metody badań

Tytuł angielski: Diving equipment - Buoyancy compensators - Functional and safety requirements, test methods

Data publikacji: 2014-09-29

Wprowadzone pozycje: EN 1809:2014 [IDT]

Zastępuje: PN-EN 1809:2001
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Polskie Normy
wycofane w okresie od 2014-09-01 do 2014-09-30

01.020 Terminologia (zasady i koordynacja)

PN-ISO 1951:1998 Symbole leksykograficzne i konwencje typograficzne przeznaczone do stosowania w

terminografii

Tytuł angielski: Lexicographical symbols and typographical conventions for use in terminography

Data wycofania: 2014-09-01

PN-ISO 6156:1998 Format do wymiany rekordów terminologicznych/leksykograficznych na taśmie magnetycznej

(MATER)

Tytuł angielski: Magnetic tape exchange format for terminological/ lexicographical records (MATER)

Data wycofania: 2014-09-04

PN-ISO 860:1998 Działalność terminologiczna -- Harmonizacja pojęć i terminów

Tytuł angielski: Terminology work - Harmonization of concepts and terms

Data wycofania: 2014-09-01

01.040.13 Środowisko. Ochrona zdrowia. Bezpieczeństwo (Słownictwo)

PN-M-52002-01:1973 Instalacje odpylające -- Odpylacze mokre -- Nazwy, określenia i podział

Tytuł angielski: Dedusting installations -- Wet dust collectors -- Terminology and classification

Data wycofania: 2014-09-18

01.040.21 Zespoły mechaniczne i części ogólnego zastosowania
(Słownictwo)

PN-N-01361:1993 Drgania mechaniczne -- Wyważanie -- Terminologia

Tytuł angielski: Mechanical vibration -- Balancing -- Vocabulary

Data wycofania: 2014-09-15

01.040.23 Pneumatyka i hydraulika ogólnego zastosowania (Słownictwo)

PN-M-43801:1978 Technika próżni -- Pojęcia podstawowe -- Nazwy, symbole i określenia

Tytuł angielski: Vacuum technology -- General concepts -- Terms, symbols and definitions

Data wycofania: 2014-09-01

PN-M-44003:1968 Pompy wirowe i wyporowe -- Zespoły i elementy -- Nazwy i określenia

Tytuł angielski: Rotodynamic and displacement pumps -- Units and components -- Terminology

Data wycofania: 2014-09-16

PN-M-52020:1983 Urządzenia techniki powietrza -- Terminologia

Tytuł angielski: Air technology installations -- Terminology

Data wycofania: 2014-09-18

Zastąpiona przez: PN-M-43011:1992

01.040.25 Przemysł maszynowy (Słownictwo)

PN-H-01200:1993 Obróbka cieplna metali i stopów -- Terminologia

Tytuł angielski: Heat treatment of metals and alloys -- Terminology

Data wycofania: 2014-09-05
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PN-M-42000:1988 Automatyka i pomiary przemysłowe -- Terminologia

Tytuł angielski: Industrial automation and measurement systems -- Terminology

Data wycofania: 2014-09-05

PN-M-55251:1993 Maszyny sterowane numerycznie -- Osie współrzędnych i zwroty ruchów -- Nazwy i

oznaczenia

Tytuł angielski: Numerical control of machines -- Axis and motion nomenclature

Data wycofania: 2014-09-05

01.040.27 Energetyka (Słownictwo)

PN-J-01003-00:1973 Technika jądrowa -- Nazwy i określenia -- Postanowienia ogólne i zakres normy

Tytuł angielski: Nuclear technology -- Terms and definitions -- General -- Scope

Data wycofania: 2014-09-15

01.040.29 Elektrotechnika (Słownictwo)

PN-E-01004:1988 Akumulatory elektryczne -- Terminologia

Tytuł angielski: Secondary cells and batteries -- Terminology

Data wycofania: 2014-09-05

PN-E-01006:1987 Maszyny elektryczne -- Elementy automatyki -- Terminologia

Tytuł angielski: Electric machines -- Elements for automatics -- Terminology

Data wycofania: 2014-09-05

PN-E-06735:1992 Maszyny elektryczne wirujące -- Szczotki węglowe, trzymadła szczotkowe, komutatory i

pierścienie ślizgowe -- Terminologia

Tytuł angielski: Rotating electrical machines -- Carbon brushes, brush-holders, commutators and slip-rings --

Terms and definitions

Data wycofania: 2014-09-05

PN-E-06740:1993 Maszyny elektryczne wirujące -- Trzymadła szczotkowe -- Terminologia

Tytuł angielski: Definitions and terminology of brush-holders for electrical machines

Data wycofania: 2014-09-05

01.040.31 Elektronika (Słownictwo)

PN-T-01027:1983 Filtry piezoelektryczne -- Nazwy i określenia

Tytuł angielski: Piezoelectric filters -- Terms and definitions

Data wycofania: 2014-09-16

PN-T-01102:1988 Przyrządy półprzewodnikowe i układy scalone -- Terminologia

Tytuł angielski: Semiconductor devices and integrated circuits -- Terminology

Data wycofania: 2014-09-01

01.040.53 Urządzenia transportu bliskiego (Słownictwo)

PN-ISO 10263-1:1998 Maszyny do robót ziemnych -- Środowisko przestrzeni osłoniętej operatora --

Postanowienia ogólne i definicje

Tytuł angielski: Earth-moving machinery - Operator enclosure environment - Part 1: General and definitions

Data wycofania: 2014-09-18

PN-ISO 4306-2:1998 Dźwignice -- Terminologia -- Żurawie samojezdne

Tytuł angielski: Cranes - Vocabulary - Part 2: Mobile cranes

Data wycofania: 2014-09-18
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PN-M-47051-01:1993 Maszyny do robót ziemnych -- Określenia i symbole wymiarów -- Maszyna podstawowa

Tytuł angielski: Earth-moving machinery -- Definitions of dimensions and symbols -- Part 1: Base machine

Data wycofania: 2014-09-16

PN-M-47051-02:1993 Maszyny do robót ziemnych -- Określenia i symbole wymiarów -- Osprzęt

Tytuł angielski: Earth-moving machinery -- Definitions of dimensions and symbols -- Part 2: Equipment

Data wycofania: 2014-09-16

01.040.55 Pakowanie, przechowywanie i transport (Słownictwo)

PN-EN 415-1+A1:2009 Bezpieczeństwo maszyn pakujących -- Część 1: Terminologia i klasyfikacja maszyn

pakujących i wyposażenia dodatkowego

Tytuł angielski: Packaging machines safety - Part 1: Terminology and classification of packaging machines and

associated equipment

Data wycofania: 2014-09-22

Zastąpiona przez: PN-EN 415-1:2014-09

PN-O-79002:1988 Opakowania jednostkowe -- Zamknięcia -- Terminologia

Tytuł angielski: Unit packages -- Closures -- Terminology

Data wycofania: 2014-09-01

PN-O-79003:1988 Opakowania -- Rodzaje badań -- Terminologia

Tytuł angielski: Packages -- Test methods -- Terminology

Data wycofania: 2014-09-01

01.040.59 Technologia tekstylna i skórzana (Słownictwo)

PN-P-06709:1993 Tkaniny -- Opis błędów -- Terminologia

Tytuł angielski: Woven fabrics -- Description of defects -- Vocabulary

Data wycofania: 2014-09-18

PN-P-22401:1983 Wyroby rymarskie -- Terminologia

Tytuł angielski: Saddler's articles -- Terminology

Data wycofania: 2014-09-16

PN-P-62005:1988 Maszyny włókiennicze -- Maszyny dziewiarskie -- Podział, nazwy i określenia

Tytuł angielski: Textile machinery -- Knitting machines -- Classification and terminology

Data wycofania: 2014-09-18

PN-P-63032:1993 Maszyny włókiennicze -- Wyposażenie krosien -- Terminologia

Tytuł angielski: Textile machinery -- Weaving machine accessories -- Terminology

Data wycofania: 2014-09-18

PN-P-66067:1993 Maszyny włókiennicze i wyposażenie -- Wały nawojowe sekcyjne dla osnowarek dziewiarskich

-- Terminologia i główne wymiary

Tytuł angielski: Textile machinery and accessories -- Beams for winding -- Sectional beams for warp knitting

machines -- Terminology and main dimensions

Data wycofania: 2014-09-18

PN-P-66068:1993 Maszyny włókiennicze i wyposażenie -- Wały nawojowe do wytwarzania tkanych i dzianych

taśm -- Terminologia i główne wymiary

Tytuł angielski: Textile machinery and accessories -- Beams for winding -- Beams for ribbon weaving and ribbon

knitting -- Terminology and main dimensions
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Data wycofania: 2014-09-18

PN-P-84003:1993 Dzianiny -- Opis błędów -- Terminologia

Tytuł angielski: Knitted fabrics -- Description of defects -- Vocabulary

Data wycofania: 2014-09-18

01.040.61 Przemysł odzieżowy (Słownictwo)

PN-P-67012:1988 Domowe maszyny do szycia -- Terminologia ściegów i błędów ściegów

Tytuł angielski: Household sewing machines -- Terms and definitions of stitches and stitch defects

Data wycofania: 2014-09-18

01.040.65 Rolnictwo (Słownictwo)

PN-R-04150:1983 Zabiegi uprawowe -- Nazwy i określenia

Tytuł angielski: Soil tillage treatments -- Terms and definitions

Data wycofania: 2014-09-04

01.040.67 Przemysł spożywczy (Słownictwo)

PN-A-79021:1993 Wyroby spirytusowe, produkty i półprodukty -- Terminologia

Tytuł angielski: Products and semi-finished products based on ethyl alcohol -- Terminology

Data wycofania: 2014-09-04

PN-EN ISO 3493:2007 Wanilia -- Terminologia

Tytuł angielski: Vanilla - Vocabulary (ISO 3493:1999)

Data wycofania: 2014-09-23

Zastąpiona przez: PN-EN ISO 3493:2014-09

PN-R-75201:1993 Owoce i warzywa -- Warunki fizyczne w chłodniach -- Definicje i pomiary

Tytuł angielski: Fruits and vegetables -- Physical conditions in cold stores -- Definitions and measurement

Data wycofania: 2014-09-01

01.040.73 Górnictwo i kopaliny (Słownictwo)

PN-G-65000:1998 Maszyny i urządzenia do przeróbki mechanicznej węgla -- Wzbogacalniki -- Terminologia i

podział

Tytuł angielski: Machines and equipment for coal preparation -- Separators -- Terminology and classification

Data wycofania: 2014-09-15

01.040.75 Technologia przetwórstwa ropy naftowej i technologie związane
(Słownictwo)

PN-EN 14588:2011 Biopaliwa stałe -- Terminologia, definicje i określenia

Tytuł angielski: Solid biofuels - Terminology, definitions and descriptions

Data wycofania: 2014-09-24

Zastąpiona przez: PN-EN ISO 16559:2014-09

01.040.81 Przemysł szklarski i ceramiczny (Słownictwo)

PN-B-12100:1968 Wyroby ceramiki szlachetnej i kamionki -- Nazwy i określenia

Tytuł angielski: Ceramic whiteware and stoneware -- Terms and definitions

Data wycofania: 2014-09-01

Zastąpiona przez: PN-B-12101:1978
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PN-B-13203:1988 Szkło -- Właściwości szkła -- Pojęcia i określenia

Tytuł angielski: Glass -- Glass properties -- Terminology

Data wycofania: 2014-09-01

01.040.83 Przemysł gumowy i tworzyw sztucznych (Słownictwo)

PN-C-89102:1973 Polimery -- Nazwy i określenia

Tytuł angielski: Polymers -- Terms and definitions

Data wycofania: 2014-09-01

01.040.91 Budownictwo i materiały budowlane (Słownictwo)

PN-B-01056:1978 Budownictwo mieszkaniowe -- Pomieszczenia sanitarne -- Układy funkcjonalne i wyposażenie

-- Nazwy i określenia

Tytuł angielski: Residential building -- Sanitary rooms -- Functional systems and equipment -- Terms and

definitions

Data wycofania: 2014-09-01

PN-B-94399:1988 Okucia budowlane -- Zamki wpuszczane -- Terminologia, klasyfikacja i oznaczenia

Tytuł angielski: Building hardware -- Flush locks -- Terminology, classification and designations

Data wycofania: 2014-09-01

01.040.97 Sprzęt do użytku domowego i handlowego. Rozrywki. Sport
(Słownictwo)

PN-N-97001:1988 Narty -- Nazwy i określenia

Tytuł angielski: Skis -- Terms and definitions

Data wycofania: 2014-09-18

01.080.10 Symbole graficzne informacji publicznej

PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczeństwa -- Ewakuacja

Tytuł angielski: Safety signs -- Evacuation

Data wycofania: 2014-09-04

PN-N-99902-03:1993 Wytyczne opracowywania znaków graficznych -- Ogólne zasady tworzenia symboli i

znaków informacji publicznej

Tytuł angielski: General principles for the creation of graphical symbols -- General principles of creation of public

information symbols and signs

Data wycofania: 2014-09-18

01.080.30 Symbole graficzne stosowane w rysunku technicznym
maszynowym i budowlanym, na wykresach, planach, mapach i podobnej
dokumentacji technicznej wyrobu

PN-G-09016:1973 Mapy górnicze -- Umowne znaki wyrobisk odkrywkowych i zwałowisk

Tytuł angielski: Mine maps -- Conventional marks for open pits and dumps

Data wycofania: 2014-09-19

PN-G-09017:1973 Mapy górnicze -- Umowne znaki robót strzelniczych w górnictwie odkrywkowym

Tytuł angielski: Mine maps -- Conventional marks for blasting work in opencast mines

Data wycofania: 2014-09-05

PN-G-09018:1973 Mapy górnicze -- Umowne znaki urządzeń i obiektów w górnictwie odkrywkowym
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Tytuł angielski: Mine maps -- Conventional marks for installations and objects in opencast mines
Data wycofania: 2014-09-05

PN-ISO 1219-2:1998 Napędy i sterowania hydrauliczne i pneumatyczne -- Symbole graficzne i schematy układów

-- Schematy układów

Tytuł angielski: Fluid power systems and components - Graphic symbols and circuit diagrams - Part 2: Circuit

diagrams

Data wycofania: 2014-09-19

PN-M-01051:1982 Rysunek techniczny maszynowy -- Technika próżni -- Symbole graficzne

Tytuł angielski: Technical drawings -- Vacuum technology -- Graphical symbols

Data wycofania: 2014-09-05

01.100.20 Rysunek techniczny maszynowy

PN-M-01088:1982 Rysunek techniczny maszynowy -- Schematy kinematyczne -- Zasady wykonania

Tytuł angielski: Technical drawings -- Kinematic diagrams -- Rules of execution

Data wycofania: 2014-09-05

PN-M-01127:1987 Rysunek techniczny maszynowy -- Zasady wykonywania rysunków opakowań

Tytuł angielski: Technical drawings -- Rules for drawing execution of packages

Data wycofania: 2014-09-05

PN-M-01143:1982 Rysunek techniczny maszynowy -- Wymiarowanie -- Zasady wynikające z potrzeb

konstrukcyjnych i technologicznych

Tytuł angielski: Technical drawings -- Dimensioning principles resulting from constructional and technological

need

Data wycofania: 2014-09-05

01.100.40 Sprzęt kreślarski

PN-F-94051:1958 Pomoce biurowe -- Ołówki -- Znak skali twardości

Tytuł angielski: Office equipment -- Pencils -- Marks of hardness scale

Data wycofania: 2014-09-16

03.080.30 Usługi dla konsumentów

PN-P-04902:1988 Pranie przemysłowe i chemiczne czyszczenie wyrobów włókienniczych -- Określenie

przydatności użytkowej maszyn do chemicznego czyszczenia odzieży -- Wymagania i badania

Tytuł angielski: Industrial laundering and dry cleaning of textiles -- Determination of functional quality of

machines for dry cleaning clothing -- Requirements and testing

Data wycofania: 2014-09-18

PN-P-04903:1988 Pranie przemysłowe i chemiczne czyszczenie wyrobów włókienniczych -- Określenie

przydatności użytkowej pralnic bębnowych i pralnicowirówek -- Wymagania i badania

Tytuł angielski: Industrial laundering and dry cleaning of textiles -- Determination of functional quality of washing

machines -- Requirements and testing

Data wycofania: 2014-09-18

PN-P-04904:1988 Pranie przemysłowe i chemiczne czyszczenie wyrobów włókienniczych -- Metody badań i

ocena przydatności użytkowej maszyn odwadniających

Tytuł angielski: Industrial laundering and dry cleaning of textiles -- Methods of testing and usability assessment

of hydroextracting machines

Data wycofania: 2014-09-18
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03.120.10 Zarządzanie jakością i zapewnienie jakości

PN-N-19002:2008 Wewnętrzny system kontroli (WSK) -- Kompetencje auditorów

Tytuł angielski: Internal Compliance System -- Competence of auditors

Data wycofania: 2014-09-25

03.120.20 Certyfikacja wyrobu i przedsiębiorstwa. Ocena zgodności

PN-N-19002:2008 Wewnętrzny system kontroli (WSK) -- Kompetencje auditorów

Tytuł angielski: Internal Compliance System -- Competence of auditors

Data wycofania: 2014-09-25

03.120.30 Zastosowanie metod statystycznych

PN-N-01052-07:1983 Statystyka matematyczna -- Badania statystyczne -- Badanie zgodności rozkładu

właściwości w populacji z rozkładem teoretycznym

Tytuł angielski: Mathematical statistics -- Statistical methods -- Test of goodness of fit

Data wycofania: 2014-09-04

PN-N-03010:1983 Statystyczna kontrola jakości -- Losowy wybór jednostek produktu do próbki

Tytuł angielski: Statistical quality control -- Random sampling

Data wycofania: 2014-09-01

PN-N-03011-01:1988 Statystyczna kontrola jakości -- Karty kontrolne sum skumulowanych na podstawie średnich

długości serii -- Przepisy ogólne

Tytuł angielski: Statistical quality control -- Cumulative sum charts -- General principles

Data wycofania: 2014-09-01

PN-N-03032:1988 Statystyczna kontrola jakości -- Kontrola odbiorcza według oceny liczbowej właściwości o

rozkładzie normalnym -- Sekwencyjne plany badania

Tytuł angielski: Statistical quality control -- Acceptance inspection by variables for normal distribution --

Sequential sampling plans

Data wycofania: 2014-09-04

PN-N-04030:1987 Niezawodność w technice -- Metody wnioskowania statystycznego -- Graficzne testowanie

hipotez o rozkładach zmiennych losowych

Tytuł angielski: Reliability -- Methods of statistical inference -- Graphical methods for hypotheses testing of

random variable distributions

Data wycofania: 2014-09-05

07.020 Matematyka

PN-N-01050:1968 Podstawowe oznaczenia matematyczne

Tytuł angielski: Basic mathematical notations

Data wycofania: 2014-09-25

07.100.30 Mikrobiologia żywności

PN-A-74703:1993 Spożywcze przetwory ziemniaczane i skrobiowe oraz skrobie naturalne -- Pobieranie próbek i

metody badań mikrobiologicznych

Tytuł angielski: Potato and starch food products and natural starches -- Sampling and methods of

microbiological analyses

Data wycofania: 2014-09-04

PN-A-86034-01:1993 Mleko i przetwory mleczarskie -- Badania mikrobiologiczne -- Zakres normy i postanowienia
ogólne
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Tytuł angielski: Milk and milk products -- Microbiological tests -- Scope of standard and general
Data wycofania: 2014-09-01

PN-A-86034-05:1993 Mleko i przetwory mleczarskie -- Badania mikrobiologiczne -- Drobnoustroje termofilne -

oznaczanie liczby metodą płytkową w temperaturze 55 stopni C

Tytuł angielski: Milk and milk products -- Microbiological tests - enumeration of thermophilic microorganisms by

colony count technique at 55 degrees C

Data wycofania: 2014-09-01

PN-A-86034-10:1993 Mleko i przetwory mleczarskie -- Badania mikrobiologiczne -- Enterokoki - wykrywanie

obecności, oznaczanie liczby metodą płytkową

Tytuł angielski: Milk and milk products -- Microbiological tests -- Detection and enumeration of Enterococci -

colony count technique

Data wycofania: 2014-09-01

11.040.10 Aparatura do reanimacji, anestezji i sztucznego oddychania
(respiratory)

PN-EN 15908:2010 Urządzenia do anestezji i oddychania -- Niskociśnieniowe przyłącza typu NIST do gazów

medycznych

Tytuł angielski: Anaesthetic and respiratory equipment - Non-interchangeable screw-threaded (NIST) low-

pressure connectors for medical gases

Data wycofania: 2014-09-23

Zastąpiona przez: PN-EN ISO 18082:2014-09

11.040.20 Sprzęt do transfuzji, infuzji i iniekcji

PN-O-79718:1993 Opakowania i akcesoria do preparatów iniekcyjnych -- Fiolki do preparatów iniekcyjnych

wykonywane z rurek szklanych

Tytuł angielski: Injection containers for injectables and accessories -- Injection vials made of glass tubing

Data wycofania: 2014-09-01

PN-O-79719:1993 Sprzęt iniekcyjny medyczny -- Ampułki do preparatów iniekcyjnych

Tytuł angielski: Injection equipment for medical use -- Ampoules for injectables

Data wycofania: 2014-09-01

11.040.30 Narzędzia chirurgiczne i materiały

PN-P-81860:1988 Nici chirurgiczne z jedwabiu naturalnego

Tytuł angielski: Surgical silk threads

Data wycofania: 2014-09-18

PN-Z-54123:1988 Narzędzia medyczne -- Nożyczki chirurgiczne -- Wspólne wymagania i badania

Tytuł angielski: Medical instruments -- Surgical scissors -- Common requirements and tests

Data wycofania: 2014-09-25

11.040.40 Wszczepy dla chirurgii, protetyki i ortopedii

PN-P-04884-06:1983 Dziane artykuły medyczne -- Protezy naczyń krwionośnych -- Wyznaczanie liczby i

wysokości karbików

Tytuł angielski: Medical knitted articles -- Prostheses of blood vessels -- Determination of number and height of

crimps

Data wycofania: 2014-09-05
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PN-P-04884-07:1983 Dziane artykuły medyczne -- Protezy naczyń krwionośnych -- Wyznaczanie wydłużenia przy

stałym naprężeniu

Tytuł angielski: Medical knitted articles -- Prostheses of blood vessels -- Determination of elongation under

steady stress

Data wycofania: 2014-09-25

PN-P-04885-00:1983 Dziane artykuły medyczne -- Protezy ścięgien-wiązadeł -- Postanowienia ogólne

Tytuł angielski: Medical knitted articles -- Sinew-ligament prostheses -- General

Data wycofania: 2014-09-25

PN-P-04885-01:1983 Dziane artykuły medyczne -- Protezy ścięgien-wiązadeł -- Wyznaczanie długości

Tytuł angielski: Medical knitted articles -- Sinew-ligament prostheses -- Determination of length

Data wycofania: 2014-09-25

PN-P-04885-02:1983 Dziane artykuły medyczne -- Protezy ścięgien-wiązadeł -- Wyznaczanie masy

Tytuł angielski: Medical knitted articles -- Sinew-ligament prostheses -- Determination of mass

Data wycofania: 2014-09-25

PN-P-04885-03:1983 Dziane artykuły medyczne -- Protezy ścięgien-wiązadeł -- Wyznaczanie wytrzymałości na

rozerwanie i wydłużenia przy rozerwaniu

Tytuł angielski: Medical knitted articles -- Sinew-ligament prostheses -- Determination of breaking strength and

breaking elongation

Data wycofania: 2014-09-25

PN-P-04885-04:1983 Dziane artykuły medyczne -- Protezy ścięgien-wiązadeł -- Wyznaczanie liczby rządków

Tytuł angielski: Medical knitted articles -- Sinew-ligament prostheses -- Determination of the number of courses

Data wycofania: 2014-09-25

PN-P-04885-05:1983 Dziane artykuły medyczne -- Protezy ścięgien-wiązadeł -- Wyznaczanie sztywności

zginania

Tytuł angielski: Medical knitted articles -- Sinew-ligament prostheses -- Determination of flexural rigidity

Data wycofania: 2014-09-25

PN-P-04890-00:1983 Dziane artykuły medyczne -- Protezy ubytków kości czaszki -- Postanowienia ogólne

Tytuł angielski: Medical knitted articles -- Prostheses for losses of skull bones -- General

Data wycofania: 2014-09-25

PN-P-04890-01:1983 Dziane artykuły medyczne -- Protezy ubytków kości czaszki -- Wyznaczanie grubości

Tytuł angielski: Medical knitted articles -- Prostheses for losses of skull bones -- Determination of thickness

Data wycofania: 2014-09-25

PN-P-04890-02:1983 Dziane artykuły medyczne -- Protezy ubytków kości czaszki -- Wyznaczanie masy

Tytuł angielski: Medical knitted articles -- Prostheses for losses of skull bones -- Determination of mass

Data wycofania: 2014-09-25
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PN-P-04890-03:1983 Dziane artykuły medyczne -- Protezy ubytków kości czaszki -- Wyznaczanie wytrzymałości

na ściskanie

Tytuł angielski: Medical knitted articles -- Prostheses for losses of skull bones -- Determination of compression

strength

Data wycofania: 2014-09-25

PN-P-04891-00:1983 Dziane artykuły medyczne -- Protezy powięzi mięśni - siatki chirurgiczne -- Postanowienia

ogólne

Tytuł angielski: Medical knitted articles -- Prostheses of muscle fasciae-surgical nets -- General

Data wycofania: 2014-09-25

PN-P-04891-01:1983 Dziane artykuły medyczne -- Protezy powięzi mięśni - siatki chirurgiczne -- Wyznaczanie

wymiarów liniowych

Tytuł angielski: Medical knitted articles -- Prostheses of muscle fasciae-surgical nets -- Determination of linear

dimensions

Data wycofania: 2014-09-25

PN-P-04891-02:1983 Dziane artykuły medyczne -- Protezy powięzi mięśni - siatki chirurgiczne -- Wyznaczanie

masy

Tytuł angielski: Medical knitted articles -- Prostheses of muscle fasciae-surgical nets -- Determination of mass

Data wycofania: 2014-09-25

PN-P-04891-03:1983 Dziane artykuły medyczne -- Protezy powięzi mięśni - siatki chirurgiczne -- Wyznaczanie

liczby raportów

Tytuł angielski: Medical knitted articles -- Prostheses of muscle fasciae-surgical nets -- Determination of number

of repeats

Data wycofania: 2014-09-25

PN-P-04891-04:1983 Dziane artykuły medyczne -- Protezy powięzi mięśni - siatki chirurgiczne -- Wyznaczanie

rozciągliwości

Tytuł angielski: Medical knitted articles -- Prostheses of muscle fasciae-surgical nets -- Determination of

extensibility

Data wycofania: 2014-09-25

11.040.70 Sprzęt okulistyczny

PN-EN ISO 10343:2009 Przyrządy oftalmiczne -- Oftalmometry

Tytuł angielski: Ophthalmic instruments - Ophthalmometers (ISO 10343:2009)

Data wycofania: 2014-09-02

Zastąpiona przez: PN-EN ISO 10343:2014-09

11.120.20 Opatrunki ran i kompresy

PN-P-04781-05:1988 Metody badań wyrobów włókienniczych -- Wyroby opatrunkowe włókiennicze --

Wyznaczanie zawartości substancji rozpuszczalnych w eterze

Tytuł angielski: Test methods for textiles -- Textile dressing materials -- Determination of ether-soluble matter

Data wycofania: 2014-09-19

PN-P-04781-06:1988 Metody badań wyrobów włókienniczych -- Wyroby opatrunkowe włókiennicze --

Wyznaczanie zawartości substancji rozpuszczalnych w wodzie

Tytuł angielski: Test methods for textiles -- Textile dressing materials -- Determination of water-soluble matter
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Data wycofania: 2014-09-19

PN-P-04781-07:1988 Metody badań wyrobów włókienniczych -- Wyroby opatrunkowe włókiennicze --

Wyznaczanie zawartości substancji redukujących

Tytuł angielski: Test methods for textiles -- Textile dressing materials -- Determination of reducers content

Data wycofania: 2014-09-19

PN-P-04781-08:1988 Metody badań wyrobów włókienniczych -- Wyroby opatrunkowe włókiennicze --

Wyznaczanie zawartości wapnia

Tytuł angielski: Test methods for textiles -- Textile dressing materials -- Determination of calcium content

Data wycofania: 2014-09-19

PN-P-04781-09:1988 Metody badań wyrobów włókienniczych -- Wyroby opatrunkowe włókiennicze --

Wyznaczanie zawartości popiołu

Tytuł angielski: Test methods for textiles -- Textile dressing materials -- Determination of ash content

Data wycofania: 2014-09-19

PN-P-04892-00:1983 Dziane artykuły medyczne -- Elastyczne siatki opatrunkowe -- Postanowienia ogólne

Tytuł angielski: Medical knitted articles -- Flexible dressing nets -- General

Data wycofania: 2014-09-25

PN-P-04892-01:1983 Dziane artykuły medyczne -- Elastyczne siatki opatrunkowe -- Wyznaczanie masy liniowej

Tytuł angielski: Medical knitted articles -- Flexible dressing nets -- Determination of linear density

Data wycofania: 2014-09-25

PN-P-04892-02:1983 Dziane artykuły medyczne -- Elastyczne siatki opatrunkowe -- Wyznaczanie szerokości

Tytuł angielski: Medical knitted articles -- Flexible dressing nets -- Determination of width

Data wycofania: 2014-09-25

PN-P-04892-03:1983 Dziane artykuły medyczne -- Elastyczne siatki opatrunkowe -- Wyznaczanie liczby raportów

Tytuł angielski: Medical knitted articles -- Flexible dressing nets -- Determination of the number of repeats

Data wycofania: 2014-09-25

PN-P-04892-04:1983 Dziane artykuły medyczne -- Elastyczne siatki opatrunkowe -- Wyznaczanie sprężystości

Tytuł angielski: Medical knitted articles -- Flexible dressing nets -- Determination of elasticity

Data wycofania: 2014-09-25

11.120.99 Inne normy dotyczące środków farmaceutycznych

PN-EN 15823:2010 Opakowania -- Napisy pismem Braille'a na opakowaniach produktów leczniczych

Tytuł angielski: Packaging - Braille on packaging for medicinal products

Data wycofania: 2014-09-22

Zastąpiona przez: PN-EN ISO 17351:2014-09

11.160 Pierwsza pomoc
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PN-G-02010:1993 Kopalniane stacje ratownictwa górniczego -- Zasady projektowania

Tytuł angielski: Mining rescue stations -- Rules of design

Data wycofania: 2014-09-15

11.180.15 Pomoce dla osób głuchych i niedosłyszących

PN-T-04704-09:1993 Aparaty słuchowe -- Metody badań parametrów aparatów słuchowych z wyjściem w postaci

wibratora kostnego

Tytuł angielski: Hearing aids -- Methods of measurement of characteristics of hearing aids with bone output

Data wycofania: 2014-09-18

11.180.30 Pomoce dla osób niewidomych i niedowidzących

PN-EN 15823:2010 Opakowania -- Napisy pismem Braille'a na opakowaniach produktów leczniczych

Tytuł angielski: Packaging - Braille on packaging for medicinal products

Data wycofania: 2014-09-22

Zastąpiona przez: PN-EN ISO 17351:2014-09

13.040.20 Powietrze atmosferyczne

PN-Z-04009-04:1993 Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości azotu i jego związków -- Oznaczanie

azotanów w pyle w powietrzu atmosferycznym (imisja) metodą spektrofotometryczną z salicylanem sodowym

Tytuł angielski: Air purity protection -- Tests for content of nitrogen and its compounds -- Determination of

nitrates in dust in ambient air (immission) by spectrophotometric method with sodium salicilate

Data wycofania: 2014-09-01

PN-Z-04015-03:1993 Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości siarki i jej związków -- Oznaczanie

zawartości siarczanów rozpuszczalnych w wodzie w pyle zawieszonym w powietrzu atmosferycznym (imisja)

metodą miareczkowania spektrofotometrycznego

Tytuł angielski: Air purity protection -- Tests for content of sulphur and its compounds -- Determination of water-

soluble sulphates in dust suspended in ambient air (immission) by spectrophotometric titration method

Data wycofania: 2014-09-01

PN-Z-04015-06:1993 Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości siarki i jej związków -- Oznaczanie

dwusiarczku węgla w powietrzu atmosferycznym (imisja) metodą spektrofotometryczną

Tytuł angielski: Air purity protection -- Tests for content of sulphur and its compounds -- Determination of carbon

disulphide in ambient air (immission) by spectrophotometry method

Data wycofania: 2014-09-04

PN-Z-04131-10:1993 Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości izocyjanianów -- Oznaczanie par 2,4-

toluilenodwuizocyjanianu, 2,6-toluilenodwuizocyjanianu i 4,4-dwuizocyjanianodwufenylometanu oraz produktów

ich hydrolizy w powietrzu w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi metodą chromatografii gazowej

z użyciem kolumny kapilarnej

Tytuł angielski: Air purity protection -- Tests for isocyanates -- Determination of 2,4-tolulene diisocyanate, 2,6-

tolylene diisocyanate and 4,4-diisocyanatediphenylmethane and their hydrolysis products in permanent residence

area air by gas chromatography with capillary column use

Data wycofania: 2014-09-01

PN-Z-04152-05:1993 Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości styrenu -- Oznaczanie
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styrenu w powietrzu atmosferycznym (imisja) metodą chromatografii gazowej

Tytuł angielski: Air purity protection -- Tests for styrene content -- Determination of styrene in ambient air

(immission) by gas chromatography

Data wycofania: 2014-09-18

PN-Z-04159-05:1993 Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości fenolu -- Oznaczanie fenolu w powietrzu

atmosferycznym (imisja) metodą chromatografii gazowej

Tytuł angielski: Air purity protection -- Tests for phenol content -- Determination of phenol in ambient air

(immission) by gas chromatography

Data wycofania: 2014-09-18

13.040.30 Powietrze na stanowiskach pracy

PN-EN 13205:2004 Powietrze na stanowiskach pracy -- Ocena funkcjonowania przyrządów do pomiaru stężeń

pyłu zawieszonego w powietrzu

Tytuł angielski: Workplace atmospheres - Assessment of performance of instruments for measurement of

airborne particle concentrations

Data wycofania: 2014-09-24

Zastąpiona przez: PN-EN 13205-2:2014-09, PN-EN 13205-5:2014-09, PN-EN 13205-6:2014-09, PN-EN 13205-

1:2014-09, PN-EN 13205-4:2014-09

PN-Z-04121-01:1979 Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości bromku etylu -- Oznaczanie bromku

etylu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej

Tytuł angielski: Air purity protection -- Tests for ethyl bromide -- Determination of ethyl bromide in work places by

gas chromatography

Data wycofania: 2014-09-25

Zastąpiona przez: PN-Z-04458:2014-09

13.040.40 Emisja ze źródeł stacjonarnych

PN-M-52002-01:1973 Instalacje odpylające -- Odpylacze mokre -- Nazwy, określenia i podział

Tytuł angielski: Dedusting installations -- Wet dust collectors -- Terminology and classification

Data wycofania: 2014-09-18

PN-M-52051:1973 Urządzenia odpylające -- Filtry porowate nasypowe -- Oznaczanie kinetycznej porowatości

warstwy nasypowej i charakterystycznego wymiaru elementów filtracyjnych

Tytuł angielski: Dedusting equipment -- Porous filters -- Determination of kinetical porosity and mean

characteristic dimension of bed filter grains

Data wycofania: 2014-09-18

PN-Z-04009-06:1993 Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości azotu i jego związków -- Oznaczanie

sumy tlenków azotu w gazach odlotowych (emisja) w przeliczeniu na dwutlenek azotu metodą

spektrofotometryczną z salicylanem sodowym

Tytuł angielski: Air purity protection -- Tests for content of nitrogen and its compounds -- Determination of sum of

nitrogen oxides as nitrogen dioxide in waste gases (emission) by spectrophotometric method with sodium

salicilate

Data wycofania: 2014-09-01

PN-Z-04152-06:1993 Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości styrenu -- Oznaczanie styrenu w gazach

odlotowych (emisja) metodą chromatografii gazowej

Tytuł angielski: Air purity protection -- Tests for styrene content -- Determination of styrene in waste gases

(emission) by gas chromatography

Data wycofania: 2014-09-18
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13.060.20 Woda pitna

PN-EN 12873-1:2005 Wpływ materiałów na wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi -- Wpływ spowodowany

migracją -- Część 1: Metoda badania wyrobów produkowanych fabrycznie z materiałów innych niż metalowe i

cementowe

Tytuł angielski: Influence of materials on water intended for human consumption - Influence due to migration -

Part 1: Test method for non-metallic and non-cementitious factory made products

Data wycofania: 2014-09-02

Zastąpiona przez: PN-EN 12873-1:2014-09

PN-M-34140-04:1983 Instalacje do uzdatniania wody -- Instalacje do odkrzemiania wody w reaktorach

bezciśnieniowych -- Wymagania i badania odbiorcze

Tytuł angielski: Water treatment installations -- Installations for silica removal by precipitation -- Requirements

and acceptance tests

Data wycofania: 2014-09-15

PN-M-34140-09:1983 Instalacje do uzdatniania wody -- Instalacje do desorpcji dwutlenku węgla -- Wymagania i

badania odbiorcze

Tytuł angielski: Water treatment installations -- Installations for carbon dioxide desorption -- Requirements and

acceptance tests

Data wycofania: 2014-09-15

PN-M-34140-13:1983 Instalacje do uzdatniania wody -- Instalacje do przygotowania i dozowania chemikaliów do

korekcji wody -- Wymagania i badania odbiorcze

Tytuł angielski: Water treatment installations -- Installations for storage, preparation and dosage of water

correction chemicals -- Requirements and acceptance tests

Data wycofania: 2014-09-16

PN-M-34140-15:1988 Instalacje do uzdatniania wody -- Instalacje do przygotowania mleka wapiennego z wapna

palonego w bryłach -- Wymagania i badania odbiorcze

Tytuł angielski: Water treatment installations -- Installations for whitewash preparation from quicklime in lumpa --

Requirements and acceptance tests

Data wycofania: 2014-09-15

PN-M-34140-16:1983 Instalacje do uzdatniania wody -- Instalacje do magazynowania wody -- Wymagania i

badania odbiorcze

Tytuł angielski: Water treatment installations -- Installations for storage of water -- Requirements and acceptance

tests

Data wycofania: 2014-09-15

PN-M-34140-19:1983 Instalacje do uzdatniania wody -- Instalacje do magazynowania chemikaliów ciekłych --

Wymagania i badania odbiorcze

Tytuł angielski: Water treatment installations -- Installations for storage of liquid chemicals -- Requirements and

acceptance tests

Data wycofania: 2014-09-15

13.060.25 Woda do celów przemysłowych

PN-C-04569-00:1983 Woda dla przemysłu włókienniczego -- Postanowienia ogólne i zakres normy

Tytuł angielski: Water for textile industry -- Generalities and scope of standard

Data wycofania: 2014-09-18

13.060.50 Badanie zawartości substancji chemicznych w wodzie

Strona 51 z 170

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego dla Bold-reklama, poligrafia Roman Kacperski, Gliwice (2014-12-08)



PN-C-04571:1993 Woda i ścieki -- Oznaczanie zawartości srebra

Tytuł angielski: Water and waste water -- Determination of silver

Data wycofania: 2014-09-01

PN-C-04586-05:1993 Woda i ścieki -- Badania zawartości żelaza -- Oznaczanie żelaza metodą wersenianową

Tytuł angielski: Water and waste water -- Tests for content of iron -- Determination of iron by EDTA method

Data wycofania: 2014-09-01

PN-C-04638-01:1988 Woda i ścieki -- Bilans jonowy wody -- Postanowienia ogólne i zakres normy

Tytuł angielski: Water and waste water -- Ion balance of water -- Generalities and scope of standard

Data wycofania: 2014-09-01

13.060.70 Badanie biologicznych właściwości wody

PN-C-05561:1988 Woda i ścieki -- Badania tlenowej biodegradacji związków organicznych w środowisku wodnym

w warunkach testu statycznego

Tytuł angielski: Water and waste water -- Testing of aerobic biodegradation of organic compounds in water in

static conditions test

Data wycofania: 2014-09-01

13.080.01 Jakość gleby i gleboznawstwo. Zagadnienia ogólne

PN-R-04104:1993 Gleba i materiał roślinny -- Oznaczanie pozostałości herbicydów -- Substancja aktywna -

klomazone

Tytuł angielski: Soil and plant material -- Determination of residue of herbicides -- Active substance - clomazone

Data wycofania: 2014-09-01

PN-R-04105:1993 Gleba i materiał roślinny -- Oznaczanie pozostałości herbicydów -- Substancja aktywna -

flurochloridon

Tytuł angielski: Soil and plant material -- Determination of residue of herbicides -- Active substance -

flurochloridone

Data wycofania: 2014-09-01

PN-R-04106:1993 Gleba i materiał roślinny -- Oznaczanie pozostałości herbicydów -- Substancja aktywna -

pirydat

Tytuł angielski: Soil and plant material -- Determination of residue of herbicides -- Active substance - pyridate

Data wycofania: 2014-09-04

13.080.05 Badanie gleby. Zagadnienia ogólne

PN-R-04011:1978 Materiał roślinny i gleba -- Pobieranie próbek do ilościowego oznaczania pozostałości

pestycydów

Tytuł angielski: Plant material and the soil -- Sampling for quantitative determination of residues of pesticides

Data wycofania: 2014-09-01

13.080.10 Charakterystyki chemiczne gleby

PN-R-04018:1993 Analiza chemiczno-rolnicza gleby -- Oznaczanie zawartości przyswajalnego boru

Tytuł angielski: Chemical and agricultural analysis of soil -- Determination of assimilated boron content
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Data wycofania: 2014-09-04

PN-R-04019:1993 Analiza chemiczno-rolnicza gleby -- Oznaczanie zawartości przyswajalnego manganu

Tytuł angielski: Chemical and agricultural analysis of soil -- Determination of assimilated manganese content

Data wycofania: 2014-09-01

13.080.99 Inne normy dotyczące jakości gleby

PN-G-98016:1978 Torf ogrodniczy

Tytuł angielski: Peat for horticulture

Data wycofania: 2014-09-04

13.100 Bezpieczeństwo w miejscu pracy. Higiena przemysłowa

PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczeństwa -- Ewakuacja

Tytuł angielski: Safety signs -- Evacuation

Data wycofania: 2014-09-04

PN-Z-08002-01:1983 Wykrywacze gazów -- Znakowanie wykrywaczy rurkowych

Tytuł angielski: Gas detectors -- Marking of detector tubes

Data wycofania: 2014-09-15

13.220.10 Walka z pożarem

PN-EN 694+A1:2007 Węże pożarnicze -- Węże półsztywne do stałych urządzeń gaśniczych

Tytuł angielski: Fire-fighting hoses - Semi-rigid hoses for fixed systems

Data wycofania: 2014-09-26

Zastąpiona przez: PN-EN 694:2014-09

PN-M-51068:1993 Sprzęt pożarniczy -- Prądownice pianowe

Tytuł angielski: Fire-fighting equipment -- Foam making nozzles

Data wycofania: 2014-09-25

PN-M-51069:1996 Sprzęt pożarniczy -- Zasysacze liniowe

Tytuł angielski: Fire-fighting equipment -- In-line inductors

Data wycofania: 2014-09-25

PN-M-51072:1988 Sprzęt pożarniczy -- Agregaty śniegowe

Tytuł angielski: Fire-fighting equipment -- Wheeled carbon dioxide fire extinguishers

Data wycofania: 2014-09-25

PN-M-51078:1993 Sprzęt pożarniczy -- Wytwornice pianowe

Tytuł angielski: Fire-fighting equipment -- Foam generators

Data wycofania: 2014-09-25

PN-M-51250-01:1993 Stałe urządzenia gaśnicze -- Urządzenia na dwutlenek węgla -- Zasady projektowania i

instalowania

Tytuł angielski: Fire protection equipment -- Carbon dioxide extinguishing systems for use on premises -- Design

and installation

Data wycofania: 2014-09-25

PN-M-51502:1988 Sprzęt pożarniczy -- Pasy strażackie

Tytuł angielski: Fire-fighting equipment -- Fire service belt

Data wycofania: 2014-09-25
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13.220.20 Ochrona przeciwpożarowa

PN-ISO 6182-5:1998 Ochrona przeciwpożarowa -- Urządzenia tryskaczowe -- Wymagania i metody badań dla

zaworów wzbudzających

Tytuł angielski: Fire protection - Automatic sprinkler systems - Part 5: Requirements and test methods for deluge

valves

Data wycofania: 2014-09-25

13.220.40 Zapalność, palność i odporność ogniowa materiałów i wyrobów

PN-C-01200-11:1993 Zagrożenie pożarem i wybuchem -- Parametry zapalności i wybuchowości -- Oznaczanie

zawartości nadtlenków w cieczach organicznych

Tytuł angielski: Fire hazard and explosive conditions -- Parameters of inflammability and explosion --

Determination of peroxide content in organic liquids

Data wycofania: 2014-09-16

PN-C-89297:1988 Polistyren spienialny -- Oznaczanie zdolności samogaśnięcia

Tytuł angielski: Expandable polystyrene -- Determination of self-extinguishing ability

Data wycofania: 2014-09-04

PN-EN 12881-1+A1:2011 Taśmy przenośnikowe -- Badanie palności metodą symulacji pożaru -- Część 1:

Badania z wykorzystaniem palnika propanowego

Tytuł angielski: Conveyor belts - Fire simulation flammability testing - Part 1: Propane burner tests

Data wycofania: 2014-09-23

Zastąpiona przez: PN-EN 12881-1:2014-09

13.220.50 Odporność ogniowa i palność elementów budynków

PN-B-02875:1998 Ochrona przeciwpożarowa budynków -- Metoda badania odporności ogniowej i skuteczności

ogniochronnej sufitów podwieszonych

Tytuł angielski: Fire protection in buildings -- Method of testing for fire resistance and ability of fire protection of

suspended ceilings

Data wycofania: 2014-09-01

13.280 Ochrona przed promieniowaniem

PN-J-80013:1988 Osłony przed promieniowaniem jonizującym -- Przepusty kulowe -- Wymagania

Tytuł angielski: Shields against ionizing radiation -- Sphere culverts -- Specifications

Data wycofania: 2014-09-15

PN-J-80014:1988 Osłony przed promieniowaniem jonizującym -- Bloki wzierne -- Wymagania

Tytuł angielski: Shields against ionizing radiation -- Windows -- Specifications

Data wycofania: 2014-09-16

PN-T-06705:2003 Bezpieczeństwo urządzeń laserowych -- Wskazania dotyczące projekcji i widowisk laserowych

Tytuł angielski: Safety of laser products -- Part 3: Guidance for laser displays and shows

Data wycofania: 2014-09-01

PN-Z-70071:1988 Ochrona radiologiczna w podziemnych zakładach górniczych -- Limity narażenia górników na

działanie naturalnych izotopów promieniotwórczych i metody kontroli

Tytuł angielski: Radiation protection in underground mining plants -- Exposure limits for effects of natural

radioactive isotopes on miners and methods of monitoring
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Data wycofania: 2014-09-16

13.300 Ochrona przed wyrobami niebezpiecznymi

PN-C-84039-03:1988 Wodorotlenek potasowy techniczny -- Pakowanie, przechowywanie i transport

Tytuł angielski: Potassium hydroxide for industrial use -- Packing, storage and transport

Data wycofania: 2014-09-05

PN-ISO 11014-1:1998 Bezpieczeństwo chemiczne -- Karta charakterystyki bezpieczeństwa produktów

chemicznych -- Treść i kolejność działów

Tytuł angielski: Safety data sheet for chemical products - Part 1: Content and order of sections

Data wycofania: 2014-09-15

13.310 Ochrona przed włamaniem

PN-E-08390-22:1993 Systemy alarmowe -- Włamaniowe systemy alarmowe -- Ogólne wymagania i badania

czujek

Tytuł angielski: Alarm systems -- Requirements for intruder alarm systems -- Requirements for detectors --

General

Data wycofania: 2014-09-25

PN-E-08390-23:1993 Systemy alarmowe -- Włamaniowe systemy alarmowe -- Wymagania i badania aktywnych

czujek podczerwieni

Tytuł angielski: Alarm systems -- Requirements for intruder alarm systems -- Requirements for infrared-beam

interruption detectors in buildings

Data wycofania: 2014-09-25

PN-E-08390-24:1993 Systemy alarmowe -- Włamaniowe systemy alarmowe -- Wymagania i badania

ultradźwiękowych czujek Dopplera

Tytuł angielski: Alarm systems -- Requirements for intruder alarm systems -- Ultrasonic Doppler detectors for

use in buildings

Data wycofania: 2014-09-25

13.340.10 Odzież ochronna

PN-P-84669:1988 Odzież robocza i ochronna -- Pakowanie, przechowywanie i transport -- Wymagania ogólne

Tytuł angielski: Work and protective clothing -- Packing, storage and transport -- Common requirements

Data wycofania: 2014-09-19

13.340.50 Ochrona nóg i stóp

PN-ISO 6110:1993 Obuwie całotworzywowe formowane -- Obuwie przemysłowe z poli(chlorku winylu)

podszewkowane lub niepodszewkowane odporne na działanie substancji chemicznych -- Wymagania

Tytuł angielski: Moulded plastics footwear - Lined or unlined poly(vinyl chloride) industrial boots with chemical

resistance - Specification

Data wycofania: 2014-09-15

PN-ISO 6112:1993 Obuwie całotworzywowe formowane -- Obuwie przemysłowe z poli(chlorku winylu)

podszewkowane lub niepodszewkowane ogólnego przeznaczenia odporne na działanie tłuszczów zwierzęcych i

olejów roślinnych -- Wymagania

Tytuł angielski: Moulded plastics footwear - Lined or unlined poly(vinyl chloride) industrial boots with
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general-purpose resistance to animal fats and vegetable oils - Specification
Data wycofania: 2014-09-15

PN-ISO 6910:1993 Obuwie całotworzywowe formowane -- Obuwie przemysłowe poliuretanowe podszewkowane

lub niepodszewkowane ogólnego przeznaczenia odporne na działanie tłuszczów zwierzęcych i olejów roślinnych -

- Wymagania

Tytuł angielski: Moulded plastics footwear - Lined or unlined polyurethane industrial boots with general-purpose

resistance to animal fats and vegetable oils - Specification

Data wycofania: 2014-09-16

PN-O-91052:1978 Spody drewniane do obuwia wyjściowego i roboczego

Tytuł angielski: Wooden bottoms for outdoor and work footwear

Data wycofania: 2014-09-15

PN-O-91057:1988 Obuwie profilaktyczne -- Wkładki profilaktyczne do obuwia roboczego

Tytuł angielski: Prophylactic footwear -- Supporting working footwear inserts

Data wycofania: 2014-09-16

17.040.20 Właściwości powierzchni

PN-M-04261:1993 Metody oceny odchyłek okrągłości -- Pomiar metodami dwu- i trzypunktowymi

Tytuł angielski: Methods for assessment of roundness deviations -- Measurement by two- and three-point

methods

Data wycofania: 2014-09-15

PN-M-04262:1993 Metody oceny odchyłek okrągłości -- Pomiar zmian promieni

Tytuł angielski: Methods for assessment of departure from roundness -- Measurement of variations in radius

Data wycofania: 2014-09-15

17.060 Pomiary objętości, masy, gęstości, lepkości

PN-B-13041:1988 Areometry szklane -- Densymetry do moczu

Tytuł angielski: Hydrometers -- Densitometers for measuring of urine density

Data wycofania: 2014-09-01

PN-B-13042:1983 Areometry szklane -- Densymetry uniwersalne

Tytuł angielski: Hydrometers -- Densitometers for general purposes

Data wycofania: 2014-09-01

17.140.30 Hałas emitowany przez środki transportu

PN-L-01302:1988 Samoloty z napędem śmigłowym o maksymalnej masie do startu do 9000 kg -- Hałas

zewnętrzny -- Wartości dopuszczalne i metody pomiaru

Tytuł angielski: Propeller-driven aeroplanes of maximum weight 9000 kg -- External noise -- Acceptable levels

and measuring methods

Data wycofania: 2014-09-01

17.180.20 Barwy i pomiary światła

PN-E-04040-03:1983 Pomiary fotometryczne i radiometryczne -- Pomiar natężenia oświetlenia

Tytuł angielski: Photometric and radiometric measurements -- Measurement of illumination

Data wycofania: 2014-09-05

PN-E-04040-04:1983 Pomiary fotometryczne i radiometryczne -- Pomiar luminancji

Tytuł angielski: Photometric and radiometric measurements -- Measurement of luminance

Data wycofania: 2014-09-05
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PN-N-02320:1968 Barwy sygnałów świetlnych -- Wymagania ogólne i metody pomiaru

Tytuł angielski: Colours of light signals -- General requirements and testing methods

Data wycofania: 2014-09-05

17.200.10 Ciepło. Kalorymetria

PN-N-01120:1963 Wzorce kalorymetryczne

Tytuł angielski: Calorimetric standards

Data wycofania: 2014-09-25

17.220.20 Pomiary wielkości elektrycznych i magnetycznych

PN-EN 55016-1-2:2008 Wymagania dotyczące aparatury pomiarowej i metod pomiaru zaburzeń

radioelektrycznych oraz odporności na zaburzenia -- Część 1-2: Aparatura do pomiaru zaburzeń

radioelektrycznych i do badań odporności -- Wyposażenie pomocnicze -- Zaburzenia przewodzone

Tytuł angielski: Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 1-2:

Radio disturbance and immunity measuring apparatus - Ancillary equipment - Conducted disturbances

Data wycofania: 2014-09-22

Zastąpiona przez: PN-EN 55016-1-2:2014-09

PN-EN 60044-3:2006 Przekładniki -- Część 3: Przekładniki kombinowane

Tytuł angielski: Instrument transformers - Part 3: Combined transformers

Data wycofania: 2014-09-23

Zastąpiona przez: PN-EN 61869-4:2014-09

17.240 Pomiary promieniowania

PN-E-04040-03:1983 Pomiary fotometryczne i radiometryczne -- Pomiar natężenia oświetlenia

Tytuł angielski: Photometric and radiometric measurements -- Measurement of illumination

Data wycofania: 2014-09-05

PN-E-04040-04:1983 Pomiary fotometryczne i radiometryczne -- Pomiar luminancji

Tytuł angielski: Photometric and radiometric measurements -- Measurement of luminance

Data wycofania: 2014-09-05

21.020 Charakterystyki i konstrukcje maszyn, przyrządów, wyposażenia

PN-M-02044:1968 Wzniosy osi wałów maszyn

Tytuł angielski: Machine shafts heights

Data wycofania: 2014-09-15

PN-N-04030:1987 Niezawodność w technice -- Metody wnioskowania statystycznego -- Graficzne testowanie

hipotez o rozkładach zmiennych losowych

Tytuł angielski: Reliability -- Methods of statistical inference -- Graphical methods for hypotheses testing of

random variable distributions

Data wycofania: 2014-09-05

PN-N-04041-07:1987 Niezawodność w technice -- Zapewnienie niezawodności obiektów technicznych -- Plany

kontroli wskaźników niezawodności dla rozkładu Weibulla

Tytuł angielski: Reliability -- Reliability assurance of technical objects -- Control plans of reliability indexes for

Weibull distribution

Data wycofania: 2014-09-05
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21.040.30 Gwinty specjalne

PN-G-02075:1993 Wiercenia obrotowe normalnośrednicowe -- Połączenia gwintowe -- Gwinty rur okładzinowych

złączkowych

Tytuł angielski: Rotary drillings of normal diameters -- Screw joints -- Casing coupling pipes threads

Data wycofania: 2014-09-15

21.060.01 Części złączne. Zagadnienia ogólne

PN-EN ISO 10683:2004 Części złączne -- Nieelektrolityczne płatkowe powłoki cynkowe

Tytuł angielski: Fasteners - Non-electrolytically applied zinc flake coatings (ISO 10683:2000)

Data wycofania: 2014-09-22

Zastąpiona przez: PN-EN ISO 10683:2014-09

PN-M-82069:1983 Pogłębienia walcowe pod części złączne

Tytuł angielski: Counterbores for fasteners

Data wycofania: 2014-09-15

21.060.10 Śruby, wkręty, śruby dwustronne

PN-EN ISO 4017:2011 Śruby z gwintem na całej długości z łbem sześciokątnym -- Klasy dokładności A i B

Tytuł angielski: Hexagon head screws - Product grades A and B (ISO 4017:2011)

Data wycofania: 2014-09-29

Zastąpiona przez: PN-EN ISO 4017:2014-09

PN-M-82251:1993 Wkręty ze łbem stożkowym -- Kształt łba i metoda sprawdzania

Tytuł angielski: Countersunk head screws -- Head configuration and gauging

Data wycofania: 2014-09-19

PN-M-82252:1993 Wkręty ze łbem stożkowym -- Głębokości wgłębień krzyżowych

Tytuł angielski: Countersunk flat head screws -- Penetration depth of cross recesses

Data wycofania: 2014-09-19

PN-M-82303:1983 Śruby dociskowe ze łbem sześciokątnym z czopem walcowym

Tytuł angielski: Hexagon set screws with full dog point

Data wycofania: 2014-09-15

PN-M-82304:1983 Śruby dociskowe ze łbem sześciokątnym z czopem stożkowym

Tytuł angielski: Hexagon set screws with half dog point and flat cone point

Data wycofania: 2014-09-15

PN-M-82456:1988 Śruby ze łbem radełkowanym wysokim

Tytuł angielski: High head knurled thumb screws

Data wycofania: 2014-09-16

PN-M-82457:1988 Śruby ze łbem radełkowanym niskim

Tytuł angielski: Low head knurled thumb screws

Data wycofania: 2014-09-15

21.060.20 Nakrętki

PN-EN ISO 21670:2006 Nakrętki do zgrzewania, sześciokątne z kołnierzem

Tytuł angielski: Hexagon weld nuts with flange (ISO 21670:2003)

Data wycofania: 2014-09-22

Zastąpiona przez: PN-EN ISO 21670:2014-09
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PN-M-82181:1988 Nakrętki kołpakowe

Tytuł angielski: Acorn nuts

Data wycofania: 2014-09-16

PN-M-82182:1988 Nakrętki ślepe

Tytuł angielski: Cap nuts

Data wycofania: 2014-09-15

21.060.30 Podkładki, elementy zabezpieczające

PN-M-82037:1983 Podkładki podatne faliste

Tytuł angielski: Wave spring washers

Data wycofania: 2014-09-16

PN-M-82038:1983 Podkładki podatne łukowe

Tytuł angielski: Curved spring washers

Data wycofania: 2014-09-16

21.100.10 Łożyska ślizgowe

PN-ISO 6524:1998 Łożyska ślizgowe -- Półpanwie cienkościenne -- Sprawdzanie długości obwodowej

Tytuł angielski: Plain bearings - Thin-walled half-bearings - Checking of peripheral length

Data wycofania: 2014-09-16

PN-M-87006:1983 Łożyska ślizgowe -- Korpusy kołnierzowe lekkie

Tytuł angielski: Plain bearings -- Light flange bearing bushings

Data wycofania: 2014-09-16

PN-M-87007:1983 Łożyska ślizgowe -- Korpusy kołnierzowe ciężkie

Tytuł angielski: Plain bearings -- Heavy flange bearing bushings

Data wycofania: 2014-09-16

PN-M-87110:1983 Łożyska ślizgowe -- Tuleje i panwie ze stopów metali nieżelaznych i żeliwa -- Wymagania i

badania

Tytuł angielski: Plain bearings -- Bushes and half bearings of non-ferrous alloys and cast iron -- Requirements

and tests

Data wycofania: 2014-09-16

PN-M-87111:1983 Łożyska ślizgowe przegubowe -- Wymagania i badania

Tytuł angielski: Spherical plain bearings -- Requirements and tests

Data wycofania: 2014-09-16

PN-M-87125:1993 Łożyska ślizgowe -- Końcówki łożysk przegubowych -- Seria wymiarowa E i JK -- Główne

wymiary i tolerancje

Tytuł angielski: Spherical plain bearings rod ends -- Dimension series E and JK -- Boundary dimensions and

tolerances

Data wycofania: 2014-09-16

PN-M-87200:1968 Łożyska ślizgowe -- Tuleje samosmarujące spiekane z proszku żelaza -- Wymagania i badania

Tytuł angielski: Plain bearings -- Iron dust self-lubricating bushes -- Requirements and tests

Data wycofania: 2014-09-15

21.100.20 Łożyska toczne

PN-ISO 10285:1998 Łożyska toczne -- Łożyska liniowe kulkowe obiegowe -- Serie metryczne
Tytuł angielski: Rolling bearings, linear motion, recirculating ball, sleeve type - Metric series
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Data wycofania: 2014-09-16

PN-ISO 6278:1998 Łożyska toczne -- Łożyskorolki -- Wymiary główne

Tytuł angielski: Needle roller bearings - Track rollers - Boundary dimensions

Data wycofania: 2014-09-15

PN-ISO 7063:1998 Łożyska toczne -- Łożyskorolki -- Tolerancje

Tytuł angielski: Needle roller bearings - Track rollers - Tolerances

Data wycofania: 2014-09-16

PN-ISO 76:1998 Łożyska toczne -- Nośność statyczna

Tytuł angielski: Rolling bearings - Static load ratings

Data wycofania: 2014-09-16

PN-M-86420:1988 Łożyska toczne -- Łożyska walcowe wzdłużne

Tytuł angielski: Rolling bearings -- Thrust cylindrical roller bearings

Data wycofania: 2014-09-16

PN-M-86451:1973 Łożyska toczne -- Kołnierze na pierścieniu zewnętrznym łożysk stożkowych -- Wymiary

Tytuł angielski: Rolling bearings -- Outer ring flanges of tapered roller bearings -- Dimensions

Data wycofania: 2014-09-15

PN-M-86452:1983 Łożyska toczne -- Kulki

Tytuł angielski: Rolling bearings -- Balls

Data wycofania: 2014-09-16

PN-M-86453:1983 Łożyska toczne -- Wałeczki walcowe

Tytuł angielski: Rolling bearings -- Cylindrical rollers

Data wycofania: 2014-09-15

PN-M-86456:1983 Łożyska toczne -- Igiełki

Tytuł angielski: Rolling bearings -- Needle rollers

Data wycofania: 2014-09-16

PN-M-86491:1983 Łożyska toczne -- Pierścienie osadcze sprężynujące

Tytuł angielski: Rolling bearings -- Locating snap rings

Data wycofania: 2014-09-16

21.120.10 Wały

PN-M-02044:1968 Wzniosy osi wałów maszyn

Tytuł angielski: Machine shafts heights

Data wycofania: 2014-09-15

PN-M-85000:1998 Czopy końcowe wałów walcowe i stożkowe o zbieżności 1/10

Tytuł angielski: Cylindrical and 1/10 conical shaft ends

Data wycofania: 2014-09-15

21.120.30 Kliny i wpusty, rowki klinowe i wpustowe, wielowypusty i
wielokarby

PN-M-85008:1988 Wpusty czółenkowe

Tytuł angielski: Woodruff keys

Data wycofania: 2014-09-15

PN-M-85014:1968 Połączenia wielokarbowe -- Wymiary
Tytuł angielski: Involute splines and serrations -- Dimensions
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Data wycofania: 2014-09-15

PN-M-85016:1963 Połączenia wielowypustowe równoległe do obrabiarek

Tytuł angielski: Straight-sided splines for machine tools

Data wycofania: 2014-09-15

PN-M-85031:1973 Kliny wpuszczane

Tytuł angielski: Taper keys

Data wycofania: 2014-09-16

PN-M-85047:1973 Wpusty czopkowe

Tytuł angielski: Peg feather keys

Data wycofania: 2014-09-15

21.120.40 Wyważanie i wyważarki

PN-N-01359:1993 Drgania mechaniczne -- Wyważanie wirników sztywnych -- Wyznaczanie dopuszczalnego

niewyważenia resztkowego

Tytuł angielski: Mechanical vibration -- Balancing of rigid rotors -- Determination of permissible residual

unbalance

Data wycofania: 2014-09-16

PN-N-01360:1993 Drgania mechaniczne -- Wyważanie wirników giętkich -- Kryteria oceny stanu wyważenia

wirnika giętkiego

Tytuł angielski: Mechanical vibration -- Balancing of flexible rotors -- Criteria for evaluating flexible rotor balance

Data wycofania: 2014-09-15

PN-N-01361:1993 Drgania mechaniczne -- Wyważanie -- Terminologia

Tytuł angielski: Mechanical vibration -- Balancing -- Vocabulary

Data wycofania: 2014-09-15

PN-N-01362:1993 Drgania mechaniczne -- Wyważanie mechaniczne wirników giętkich

Tytuł angielski: Mechanical vibration -- Mechanical balancing of flexible rotors

Data wycofania: 2014-09-16

21.140 Uszczelnienia, dławnice

PN-M-73067:1988 Pierścienie uszczelniające wały obrotowe - wg ISO -- Wymiary nominalne i tolerancje

Tytuł angielski: Rotary shaft lip type seals - according to ISO -- Nominal dimensions and tolerances

Data wycofania: 2014-09-19

21.200 Przekładnie zębate

PN-M-88515:1983 Reduktory planetarne ogólnego przeznaczenia -- Podstawowe parametry

Tytuł angielski: Planetary reduction gears for general engeering -- Basic parameters

Data wycofania: 2014-09-15

PN-M-88525:1993 Przekładnie i reduktory zębate walcowe ogólnego przeznaczenia -- Podstawowe parametry

Tytuł angielski: Cylindrical gears and reducers for general engineering -- Basic parameters

Data wycofania: 2014-09-15

PN-M-88527:1993 Przekładnie i reduktory ślimakowe walcowe ogólnego przeznaczenia -- Parametry

podstawowe

Tytuł angielski: Cylindrical worm gears and reducers for general engineering -- Basic parameters
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Data wycofania: 2014-09-16

21.220.10 Napędy pasowe i ich elementy

PN-M-85210:1983 Przekładnie pasowe zębate -- Pasy zębate -- Wymiary

Tytuł angielski: Synchronous belt drives -- Belts -- Dimensions

Data wycofania: 2014-09-15

21.220.30 Napędy łańcuchowe i ich elementy

PN-M-84051:1963 Łańcuchy napędowe z rolkami do przekładni bezstopniowych

Tytuł angielski: Driving roller chains for variable-speed transmissions

Data wycofania: 2014-09-15

PN-M-84160:1978 Łańcuchy napędowe tulejkowe i rolkowe -- Ogólne wymagania i badania

Tytuł angielski: Transmission bushing and roller chains -- Specifications and tests

Data wycofania: 2014-09-15

PN-M-84161:1973 Koła łańcuchowe łańcuchów napędowych tulejkowych i rolkowych -- Obliczanie podstawowych

parametrów

Tytuł angielski: Chain wheels for bushing and roller chains -- Calculating of basic parameters

Data wycofania: 2014-09-16

PN-M-84167:1978 Łańcuchy napędowe rolkowe o podziałce wydłużonej

Tytuł angielski: Extended pitch transmission roller chains

Data wycofania: 2014-09-15

23.020.30 Zbiorniki ciśnieniowe, butle do gazów

PN-EN 14893:2006 Osprzęt i wyposażenie do LPG -- Cylindryczne spawane ciśnieniowe zbiorniki do transportu

gazów LPG o pojemności od 150 do1000 litrów

Tytuł angielski: LPG equipment and accessories - Transportable Liquefied Petroleum Gas (LPG) welded steel

pressure drums with a capacity between 150 litres and 1 000 litres

Data wycofania: 2014-09-29

Zastąpiona przez: PN-EN 14893:2014-09

23.040.70 Przewody giętkie

PN-EN 694+A1:2007 Węże pożarnicze -- Węże półsztywne do stałych urządzeń gaśniczych

Tytuł angielski: Fire-fighting hoses - Semi-rigid hoses for fixed systems

Data wycofania: 2014-09-26

Zastąpiona przez: PN-EN 694:2014-09

PN-EN ISO 8030:1999 Węże z gumy i z tworzyw sztucznych -- Metoda badania palności

Tytuł angielski: Rubber and plastics hoses - Method of test for flammability (ISO 8030:1995)

Data wycofania: 2014-09-26

Zastąpiona przez: PN-EN ISO 8030:2014-09

23.040.80 Uszczelnienia rurociągów i przewodów giętkich

PN-M-74905:1963 Opaski zaciskowe przewodów giętkich

Tytuł angielski: Band clips for hoses

Data wycofania: 2014-09-05

23.040.99 Inne elementy rurociągów

PN-M-74084:1963 Armatura przemysłowa -- Kaptury żeliwne do zasuw i hydrantów
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Tytuł angielski: Industrial valves -- Cast iron covers for gate valves and hydrants
Data wycofania: 2014-09-19

PN-M-74085:1963 Armatura przemysłowa -- Klucz do zasuw i hydrantów

Tytuł angielski: Industrial valves -- Key for gate valves and hydrants

Data wycofania: 2014-09-19

PN-M-74087:1973 Armatura przemysłowa -- Zdroje wodociągowe na ciśnienie nominalne do 10 kG/cm2

Tytuł angielski: Industrial valves -- Municipal water tap points for nominal pressure up to 10 kG/cm2

Data wycofania: 2014-09-19

23.060.99 Inne zawory

PN-M-74014:1973 Armatura przemysłowa -- Zawory zaporowe tłoczkowe proste kołnierzowe na ciśnienie

nominalne do 40 kG/cm2

Tytuł angielski: Industrial fittings -- Cut - off piston valves for nominal pressure up to 40 kg/cm2

Data wycofania: 2014-09-19

23.080 Pompy

PN-M-44003:1968 Pompy wirowe i wyporowe -- Zespoły i elementy -- Nazwy i określenia

Tytuł angielski: Rotodynamic and displacement pumps -- Units and components -- Terminology

Data wycofania: 2014-09-16

23.100.01 Napędy i sterowania hydrauliczne i pneumatyczne. Zagadnienia
ogólne

PN-ISO 1219-2:1998 Napędy i sterowania hydrauliczne i pneumatyczne -- Symbole graficzne i schematy układów

-- Schematy układów

Tytuł angielski: Fluid power systems and components - Graphic symbols and circuit diagrams - Part 2: Circuit

diagrams

Data wycofania: 2014-09-19

PN-M-73008-01:1993 Napędy i sterowania hydrauliczne -- Technika pomiarowa -- Ogólne zasady pomiarów

Tytuł angielski: Hydraulic fluid power -- Measuring technique -- Part 1: General measurement principles

Data wycofania: 2014-09-19

PN-M-73008-02:1993 Napędy i sterowania hydrauliczne -- Technika pomiarowa -- Pomiar wartości średniej

ciśnienia w warunkach stanu ustalonego w przewodzie zamkniętym

Tytuł angielski: Hydraulic fluid power -- Measuring technique -- Part 2: Measurement of average steady-state

pressure in closed conduit

Data wycofania: 2014-09-19

PN-M-73084:1978 Napędy i sterowania hydrauliczne i pneumatyczne -- Wartości nominalnych częstości obrotów

(prędkości obrotowych)

Tytuł angielski: Fluid power systems and components -- Nominal rotational speed values

Data wycofania: 2014-09-19

23.100.10 Pompy i silniki

PN-M-73021:1973 Napędy i sterowania hydrauliczne -- Pompy hydrauliczne -- Podział i oznaczenie
Tytuł angielski: Hydraulic fluid power -- Hydraulic pumps -- Classification and designation
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Data wycofania: 2014-09-19

PN-M-73023:1973 Napędy i sterowania hydrauliczne -- Silniki hydrauliczne -- Podział i oznaczenie

Tytuł angielski: Hydraulic fluid power -- Hydraulic motors -- Classification and designation

Data wycofania: 2014-09-19

PN-M-73707:1973 Napędy i sterowania pneumatyczne -- Silniki pneumatyczne o ruchu posuwisto-zwrotnym

(siłowniki pneumatyczne) -- Podział i oznaczenie

Tytuł angielski: Pneumatic fluid power -- Linear motion pneumatic servo-motors -- Classification and designation

Data wycofania: 2014-09-19

23.100.20 Cylindry

PN-ISO 3322:1998 Napędy i sterowania hydrauliczne i pneumatyczne -- Cylindry (siłowniki) -- Ciśnienia

nominalne

Tytuł angielski: Fluid power systems and components - Cylinders - Nominal pressures

Data wycofania: 2014-09-19

PN-ISO 6981:1998 Napędy i sterowania hydrauliczne -- Cylindry -- Ucha końcówek tłoczysk -- Wymiary

przyłączeniowe

Tytuł angielski: Hydraulic fluid power - Cylinders - Rod end plain eyes - Mounting dimensions

Data wycofania: 2014-09-19

PN-ISO 6982:1998 Napędy i sterowania hydrauliczne -- Cylindry; ucha końcówek tłoczysk z łożyskami

przegubowymi -- Wymiary przyłączeniowe

Tytuł angielski: Hydraulic fluid power - Cylinders - Rod end spherical eyes - Mounting dimensions

Data wycofania: 2014-09-19

PN-ISO 7181:1998 Napędy i sterowania hydrauliczne -- Cylindry -- Wartości stosunków powierzchni tłoka

Tytuł angielski: Hydraulic fluid power - Cylinders - Bore and rod area ratios

Data wycofania: 2014-09-19

PN-ISO 8131:1998 Napędy i sterowania hydrauliczne -- Cylindry z tłoczyskiem jednostronnym, szereg 16 MPa

(160 bar) zwarty -- Tolerancje

Tytuł angielski: Hydraulic fluid power - Single rod cylinders, 16 MPa (160 bar) compact series - Tolerances

Data wycofania: 2014-09-19

PN-M-73004:1973 Napędy i sterowania hydrauliczne -- Cylindry hydrauliczne -- Podział i oznaczenie

Tytuł angielski: Hydraulic fluid power -- Hydraulic cylinders -- Classification and designation

Data wycofania: 2014-09-19

23.100.40 Przewody rurowe i złącza

PN-M-73028:1973 Napędy i sterowania hydrauliczne -- Łączniki hydrauliczne -- Podział i oznaczenie

Tytuł angielski: Hydraulic fluid power -- Hydraulic fittings -- Classification and designation

Data wycofania: 2014-09-19

PN-M-73708:1973 Napędy i sterowania pneumatyczne -- Przewody i łączniki -- Podział i oznaczenia

Tytuł angielski: Pneumatic fluid power -- Pipes and connectors -- Classification and designation

Data wycofania: 2014-09-19

23.100.50 Elementy sterujące
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PN-M-73284:1993 Napędy i sterowania hydrauliczne -- Zawory hydrauliczne sterujące kierunkiem przepływu,

ciśnieniem i natężeniem przepływu -- Metody badań

Tytuł angielski: Hydraulic fluid power -- Valves controlling flow and pressure -- Test methods

Data wycofania: 2014-09-19

23.100.60 Filtry, uszczelki i zanieczyszczenia płynów

PN-M-73024:1973 Napędy i sterowania hydrauliczne -- Filtry hydrauliczne -- Podział i oznaczenie

Tytuł angielski: Hydraulic fluid power -- Filters -- Classification and designation

Data wycofania: 2014-09-19

PN-M-73263:1973 Napędy i sterowania hydrauliczne -- Filtry hydrauliczne mechaniczne -- Ogólne wymagania i

badania

Tytuł angielski: Hydraulic fluid power -- Mechanical hydraulic filters -- Requirements and tests

Data wycofania: 2014-09-19

PN-M-73352:1978 Napędy i sterowania hydrauliczne -- Filtry hydrauliczne -- Metoda badania wytrzymałości

przegród filtrujących na odkształcenie trwałe

Tytuł angielski: Hydraulic fluid power -- Filter elements -- Verification of collapse/burst resistance

Data wycofania: 2014-09-19

PN-M-73353:1978 Napędy i sterowania hydrauliczne -- Filtry hydrauliczne -- Metoda badania wytrzymałości

materiału przegród filtrujących na zmęczenie

Tytuł angielski: Hydraulic fluid power -- Filter elements -- Verification of flow fatigue characteristics

Data wycofania: 2014-09-19

PN-M-73354:1978 Napędy i sterowania hydrauliczne -- Filtry hydrauliczne -- Metoda badania wytrzymałości

przegród filtrujących na obciążenie osiowe

Tytuł angielski: Hydraulic fluid power -- Filter elements -- Method for end load test

Data wycofania: 2014-09-19

23.100.99 Inne elementy napędów i sterowań hydraulicznych i
pneumatycznych

PN-M-73002:1973 Napędy i sterowania hydrauliczne -- Akumulatory hydrauliczne -- Podział i oznaczenie

Tytuł angielski: Hydraulic fluid power -- Hydraulic accumulators -- Classification and designation

Data wycofania: 2014-09-19

PN-M-73022:1973 Napędy i sterowania hydrauliczne -- Hydrauliczne elementy sterujące -- Podział i oznaczenie

Tytuł angielski: Hydraulic fluid power -- Hydraulic control elements -- Classification and designation

Data wycofania: 2014-09-19

PN-M-73050:1983 Napędy i sterowania hydrauliczne i pneumatyczne -- Pakiety uszczelnień wargowych --

Metody pomiaru wysokości

Tytuł angielski: Fluid power systems and components -- Multiple lip sealing sets -- Methods for measuring of

stack heights

Data wycofania: 2014-09-19

PN-M-73051:1988 Napędy i sterowania hydrauliczne -- Pierścienie zgarniające

Tytuł angielski: Hydraulic fluid power -- Wiper rings

Data wycofania: 2014-09-19

PN-M-73097:1973 Napędy i sterowania hydrauliczne -- Pierścienie podporowe twarde do pierścieni
uszczelniających o przekroju U -- Wymiary
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Tytuł angielski: Hydraulic fluid power -- Supporting hard rings for sealing rings U section type -- Dimensions

Data wycofania: 2014-09-19

PN-M-73098:1973 Napędy i sterowania hydrauliczne -- Pierścienie dociskowe i podporowe do pierścieni

uszczelniających o przekroju V -- Wymiary

Tytuł angielski: Hydraulic fluid power -- Press rings for sealing rings V section type -- Dimensions

Data wycofania: 2014-09-19

PN-M-73099:1973 Napędy i sterowania hydrauliczne -- Pierścienie podporowe miękkie do pierścieni

uszczelniających o przekroju U -- Wymiary

Tytuł angielski: Hydraulic fluid power -- Supporting soft rings for sealing ring U section type -- Dimensions

Data wycofania: 2014-09-19

PN-M-73272:1978 Napędy i sterowania hydrauliczne -- Elementy sterujące płytowe -- Wymiary przyłączeniowe

powierzchni stykowych płyt montażowych, górnych powierzchni elementów oraz górnych pokryw dla elementów o

średnicy nominalnej przelotu Dn 6 mm

Tytuł angielski: Hydraulic fluid power -- Plate control elements -- Dimensions of mounting surfaces of mounting

plates, high surfaces of elements and high covers for elements with nominal diameter of passage dn 6 mm

Data wycofania: 2014-09-19

PN-M-73283:1988 Napędy i sterowania hydrauliczne -- Elementy sterujące -- Wyznaczanie charakterystyk

spadku ciśnienia w funkcji natężenia przepływu

Tytuł angielski: Hydraulic fluid power -- Control valves -- Determination of pressure drop in differential/flow

characteristics

Data wycofania: 2014-09-19

PN-M-73355:1978 Napędy i sterowania hydrauliczne -- Pojemniki do pobierania próbek cieczy roboczej -- Metoda

badania jakości procesów oczyszczania

Tytuł angielski: Hydraulic fluid power -- Fluid sampling containers -- Cleaning processes quality test methods

Data wycofania: 2014-09-19

PN-M-73705:1973 Napędy i sterowania pneumatyczne -- Elementy przygotowujące czynnik -- Podział i

oznaczenia

Tytuł angielski: Pneumatic fluid power -- Air conditioning elements -- Classification and designation

Data wycofania: 2014-09-19

23.120 Wentylatory. Dmuchawy. Urządzenia klimatyzacyjne

PN-M-43026:1998 Wentylatory -- Wytyczne do konstrukcji wentylatorów przetłaczających wybuchowe mieszaniny

gazów palnych i par z powietrzem

Tytuł angielski: Fans -- Design instruction for fans for forced flow of explosive mixture of flammable gases and

vapours with air

Data wycofania: 2014-09-18

PN-M-52020:1983 Urządzenia techniki powietrza -- Terminologia

Tytuł angielski: Air technology installations -- Terminology

Data wycofania: 2014-09-18

Zastąpiona przez: PN-M-43011:1992
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23.140 Sprężarki i urządzenia pneumatyczne

PN-ISO 7183-2:1998 Osuszacze sprężonego powietrza -- Eksploatacyjne dane znamionowe

Tytuł angielski: Compressed air dryers - Part 2: Performance ratings

Data wycofania: 2014-09-19

PN-M-43111:1983 Sprężarki -- Wartości ciśnień nominalnych

Tytuł angielski: Compressors -- Nominal pressure values

Data wycofania: 2014-09-19

23.160 Technika próżni

PN-ISO 2861-2:2003 Technika próżni -- Złącza szybkorozłączalne -- Wymiary -- Część 2: Złącza skręcane

Tytuł angielski: Vacuum technology - Quick release couplings - Dimensions - Part 2: Screwed type

Data wycofania: 2014-09-01

PN-M-01051:1982 Rysunek techniczny maszynowy -- Technika próżni -- Symbole graficzne

Tytuł angielski: Technical drawings -- Vacuum technology -- Graphical symbols

Data wycofania: 2014-09-05

PN-M-43801:1978 Technika próżni -- Pojęcia podstawowe -- Nazwy, symbole i określenia

Tytuł angielski: Vacuum technology -- General concepts -- Terms, symbols and definitions

Data wycofania: 2014-09-01

25.040.20 Obrabiarki sterowane numerycznie

PN-M-42033:1993 Układy sterowania numerycznego maszyn technologicznych -- Podstawowy wzorcowy język

programu wejścia procesora

Tytuł angielski: Numerical control of machines - NC processor input -- Basic part program reference language

Data wycofania: 2014-09-05

PN-M-55251:1993 Maszyny sterowane numerycznie -- Osie współrzędnych i zwroty ruchów -- Nazwy i

oznaczenia

Tytuł angielski: Numerical control of machines -- Axis and motion nomenclature

Data wycofania: 2014-09-05

25.040.40 Pomiary i kontrola w procesie produkcyjnym

PN-M-42000:1988 Automatyka i pomiary przemysłowe -- Terminologia

Tytuł angielski: Industrial automation and measurement systems -- Terminology

Data wycofania: 2014-09-05

PN-M-42010:1988 Automatyka i pomiary przemysłowe -- Siłowniki elektryczne -- Wymiary elementów

przyłączeniowych

Tytuł angielski: Industrial automation and measurement systems -- Electric actuators -- Dimensions of

connecting elements

Data wycofania: 2014-09-05

PN-M-42067:1988 Automatyka i pomiary przemysłowe -- Siłowniki pneumatyczne membranowe -- Wymagania i

badania

Tytuł angielski: Industrial automation and measurement systems -- Pneumatic diaphragm actuators --

Requirements and tests

Data wycofania: 2014-09-05
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25.040.99 Inne normy dotyczące zautomatyzowanych systemów
produkcyjnych

PN-M-08504:1988 Środki mechanizacji i automatyzacji montażu -- Podajniki szczebelkowe -- Parametry

podstawowe

Tytuł angielski: Assembly tools -- Spoke conveyors -- Basic parameters

Data wycofania: 2014-09-15

PN-M-08505:1988 Środki mechanizacji i automatyzacji montażu -- Stoły podziałowe obrotowe z napędem

pneumatycznym

Tytuł angielski: Assembly tools -- Pneumatically powered dividing rotary tables

Data wycofania: 2014-09-16

25.120.10 Urządzenia kuźnicze. Prasy. Nożyce

PN-ISO 10069-1:1998 Tłoczniki -- Elastomerowe krążki sprężyste -- Wymagania ogólne

Tytuł angielski: Tools for pressing - Elastomer pressure springs - Part 1: General specification

Data wycofania: 2014-09-15

PN-ISO 10069-2:1998 Tłoczniki -- Elastomerowe krążki sprężyste -- Wyposażenie dodatkowe

Tytuł angielski: Tools for pressing - Elastomer pressure springs - Part 2: Specification of accessories

Data wycofania: 2014-09-15

PN-ISO 9183-2:1998 Tłoczniki -- Płyty prowadząco-ślizgowe -- Typ B

Tytuł angielski: Tools for pressing - Wear plates for press dies - Part 2: Type B

Data wycofania: 2014-09-15

PN-ISO 9448-1:1998 Tłoczniki -- Tuleje prowadzące -- Odmiany

Tytuł angielski: Tools for pressing - Guide bushes - Part 1: Forms

Data wycofania: 2014-09-15

PN-ISO 9448-2:1998 Tłoczniki -- Tuleje prowadzące -- Odmiana A, tuleje z prowadzeniem ślizgowym, bez

kołnierza, typ 1

Tytuł angielski: Tools for pressing - Guide bushes - Part 2: Form A, gliding bushes, plain, type 1

Data wycofania: 2014-09-16

PN-ISO 9448-3:1998 Tłoczniki -- Tuleje prowadzące -- Odmiana B, tuleje z prowadzeniem kulkowym, bez

kołnierza, typ 1

Tytuł angielski: Tools for pressing - Guide bushes - Part 3: Form B, ball cage bushes, plain, type 1

Data wycofania: 2014-09-16

PN-ISO 9448-4:1998 Tłoczniki -- Tuleje prowadzące -- Odmiana C, tuleje z prowadzeniem ślizgowym, z

kołnierzem, typ 1

Tytuł angielski: Tools for pressing - Guide bushes - Part 4: Form C, gliding bushes, headed, type 1

Data wycofania: 2014-09-15

PN-M-55691:1993 Warunki dopuszczalne dla pras mechanicznych wysięgowych -- Sprawdzanie dokładności

Tytuł angielski: Acceptance conditions of open front mechanical power presses -- Testing of accuracy

Data wycofania: 2014-09-15

PN-M-66027:1988 Tłoczniki -- Ogólne wymagania bezpieczeństwa

Tytuł angielski: Tools for pressing -- General safety requirements

Data wycofania: 2014-09-15

PN-M-66101-02:1993 Tłoczniki -- Czopy mocujące -- Typ C
Tytuł angielski: Tools for pressing -- Punch holder shanks -- Type C
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Data wycofania: 2014-09-15

PN-M-66101-03:1993 Tłoczniki -- Czopy mocujące -- Typ D

Tytuł angielski: Tools for pressing -- Punch holder shanks -- Type D

Data wycofania: 2014-09-15

PN-M-66102:1983 Tłoczniki -- Czopy mocujące wkręcane

Tytuł angielski: Tools for pressing -- Screwed shanks

Data wycofania: 2014-09-15

PN-M-66103:1983 Tłoczniki -- Czopy mocujące wtłaczane

Tytuł angielski: Tools for pressing -- Interference fitted fixing die shanks

Data wycofania: 2014-09-15

PN-M-66104:1983 Tłoczniki -- Czopy mocujące przykręcane

Tytuł angielski: Tools for pressing -- Flanged fixing die shanks

Data wycofania: 2014-09-15

PN-M-66107:1983 Tłoczniki -- Zabieraki do czopów mocujących sprzęgłowych

Tytuł angielski: Tools for pressing -- Upper parts for self-aligning die shanks

Data wycofania: 2014-09-15

PN-M-66154-01:1993 Tłoczniki -- Płyty prowadząco-ślizgowe -- Typ A

Tytuł angielski: Tools for pressing -- Wear plates for press dies -- Type A

Data wycofania: 2014-09-15

PN-M-66239:1993 Tłoczniki -- Tulejki tnące okrągłe

Tytuł angielski: Tools for pressing -- Round matrixes

Data wycofania: 2014-09-15

PN-M-66250:1983 Tłoczniki -- Skrzynki tnące w układzie poprzecznym z płytą podstawową -- Półwyroby

Tytuł angielski: Tools for pressing -- Transversal cutting die sets with die base plate -- Semi-products

Data wycofania: 2014-09-16

PN-M-66253:1983 Tłoczniki -- Skrzynki tnące w układzie wzdłużnym z płytą podstawową -- Półwyroby

Tytuł angielski: Tools for pressing -- Longitudinal cutting die sets with die base plate -- Semi-products

Data wycofania: 2014-09-15

PN-M-66263:1983 Tłoczniki -- Skrzynki tnące niewzmocnione w układzie poprzecznym bez płyty podstawowej --

Półwyroby

Tytuł angielski: Tools for pressing -- Not-reinforced transversal cutting die without die basis plate --

Semiproducts

Data wycofania: 2014-09-16

PN-M-66266:1983 Tłoczniki -- Skrzynki tnące niewzmocnione w układzie wzdłużnym bez płyty podstawowej --

Półwyroby

Tytuł angielski: Tools for pressing -- Not-reinforced longitudinal cutting die without die basis plate --

Semiproducts

Data wycofania: 2014-09-15

PN-M-66480:1978 Tłoczniki z wymiennymi zespołami -- Skrzynki wyginaków -- Półwyroby
Tytuł angielski: Tools for pressing with renewable blocks -- Bending die sets -- Semi-products
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Data wycofania: 2014-09-15

PN-M-66630:1988 Narzędzia kuźnicze -- Oprawy okrojników z tylnym układem prowadnic -- Półwyroby

Tytuł angielski: Forging tools -- Trimming die mounting with rear guides -- Semi-products

Data wycofania: 2014-09-15

PN-M-66631:1988 Narzędzia kuźnicze -- Słupy prowadzące do opraw okrojników

Tytuł angielski: Forging tools -- Trimming die mounting guide-posts

Data wycofania: 2014-09-15

PN-M-66632:1988 Narzędzia kuźnicze -- Tuleje prowadzące do opraw okrojników

Tytuł angielski: Forging tools -- Trimming die mounting guide sleeves

Data wycofania: 2014-09-15

PN-M-68021:1993 Prasy mechaniczne wysięgowe -- Nominalne naciski i wymiary

Tytuł angielski: Open front mechanical power presses -- Capacity ratings and dimensions

Data wycofania: 2014-09-15

PN-M-68028:1983 Maszyny do obróbki plastycznej metali -- Gniazda w suwakach pras -- Wymiary

Tytuł angielski: Hot and cold working machinery -- Recess in slide for punch stem -- Dimensions

Data wycofania: 2014-09-15

Zastąpiona przez: PN-M-68021:1993

25.120.30 Urządzenia do formowania

PN-H-11004:1988 Odlewnicze materiały formierskie -- Piaski formierskie wzorcowe

Tytuł angielski: Foundry moulding materials -- Standard moulding sands

Data wycofania: 2014-09-05

PN-H-11070:1983 Odlewnicze materiały formierskie -- Wykonywanie próbek do badań

Tytuł angielski: Foundry moulding materials -- Specimen preparation for testing

Data wycofania: 2014-09-05

PN-H-11073:1983 Odlewnicze materiały formierskie -- Pomiar wytrzymałości

Tytuł angielski: Foundry moulding materials -- Measurement of resistance

Data wycofania: 2014-09-05

PN-H-11077:1983 Odlewnicze materiały formierskie -- Analiza sitowa piasku formierskiego i bentonitu

Tytuł angielski: Foundry moulding materials -- Sieve analysis of the moulding sand and bentonite

Data wycofania: 2014-09-05

PN-H-11078:1983 Odlewnicze materiały formierskie -- Określanie powierzchni właściwej i wskaźnika kształtu

ziarn

Tytuł angielski: Foundry moulding materials -- Determination of the specific surface and shape index of the

grains

Data wycofania: 2014-09-05

25.140.30 Narzędzia z napędem ręcznym

PN-B-54050:1953 Narzędzia rzemieślnicze -- Młotki dwuobuchowe

Tytuł angielski: Handicraft tools -- Doubler face hammers

Data wycofania: 2014-09-15

PN-ISO 3318:1998 Narzędzia montażowe do śrub i nakrętek -- Klucze płaskie dwustronne, oczkowe dwustronne i
płasko-oczkowe -- Szerokości maksymalne główek
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Tytuł angielski: Assembly tools for screws and nuts - Double-headed open-ended wrenches, double-headed ring

wrenches and combination wrenches - Maximum widths of heads

Data wycofania: 2014-09-15

PN-ISO 5745:2003 Szczypce i obcęgi -- Szczypce do chwytania i manipulowania -- Wymiary i wartości

parametrów do badań

Tytuł angielski: Pliers and nippers - Pliers for gripping and manipulating - Dimensions and test values

Data wycofania: 2014-09-15

PN-ISO 8764-1:2003 Narzędzia montażowe do śrub i nakrętek -- Wkrętaki do śrub i wkrętów z wgłębieniem

krzyżowym -- Część 1: Zakończenia krzyżowe

Tytuł angielski: Assembly tools for screws and nuts - Screwdrivers for cross-recessed head screws - Part 1:

Driver points

Data wycofania: 2014-09-16

PN-ISO 8764-2:2003 Narzędzia montażowe do śrub i nakrętek -- Wkrętaki do śrub i wkrętów z wgłębieniem

krzyżowym -- Część 2: Wymagania ogólne, długość części roboczej oraz znakowanie wkrętaków ręcznych

Tytuł angielski: Screwdrivers for cross-recessed head screws - Part 2: General requirements, lengths of blades

and marking of hand-operated screwdrivers

Data wycofania: 2014-09-16

PN-M-64955:1988 Klucze do śrub i nakrętek -- Klucze oczkowe

Tytuł angielski: Assembly tools for screws and nuts -- Box wrenches

Data wycofania: 2014-09-15

PN-M-64965:1983 Narzędzia rzemieślnicze -- Punktaki, przebijaki, przecinaki, wycinaki i wybijaki -- Wymagania i

badania

Tytuł angielski: Hand tools -- Centre punches, punches, chippers, chisels and drifts -- Requirements and tests

Data wycofania: 2014-09-15

25.140.99 Inne narzędzia ręczne

PN-M-65032:1963 Klucze łańcuchowe jednostronne do rur

Tytuł angielski: Chain pipe tongs

Data wycofania: 2014-09-16

25.160.10 Procesy spawalnicze

PN-EN ISO 15614-12:2006 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- Badanie technologii

spawania -- Część 12: Zgrzewanie punktowe, liniowe i garbowe

Tytuł angielski: Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure

test - Part 12: Spot, seam and projection welding (ISO 15614-12:2004)

Data wycofania: 2014-09-29

Zastąpiona przez: PN-EN ISO 15614-12:2014-09

PN-M-69028:1978 Spawalnictwo -- Spawanie łukowe miedzi w osłonie argonu elektrodą topliwą -- Przygotowanie

brzegów do spawania

Tytuł angielski: Welding -- Argon shielded consumable electrode arc welding of copper (MIG-welding) -- Edges

preparation

Data wycofania: 2014-09-05

25.160.20 Materiały pomocnicze do spawania
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PN-M-69412:1973 Druty do gazowego i łukowego metalizowania natryskowego

Tytuł angielski: Wires for gas and arc metal spraying

Data wycofania: 2014-09-05

25.160.40 Złącza spawane i spoiny

PN-EN 12732:2013-10 Infrastruktura gazowa -- Spawanie stalowych układów rurowych -- Wymagania

funkcjonalne

Tytuł angielski: Gas infrastructure -- Welding steel pipework -- Functional requirements

Data wycofania: 2014-09-22

Zastąpiona przez: PN-EN 12732+A1:2014-09

PN-M-69011:1978 Spawalnictwo -- Złącza spawane w konstrukcjach stalowych -- Podział i wymagania

Tytuł angielski: Welding -- Welded joints in steels structures -- Classification and requirements

Data wycofania: 2014-09-05

PN-M-69710:1988 Spawalnictwo -- Próba statyczna rozciągania doczołowych złączy spajanych

Tytuł angielski: Welding -- Statical tensile test of butt welded brazed and soldered joints

Data wycofania: 2014-09-05

25.160.50 Lutowanie miękkie i lutowanie twarde

PN-EN 29455-5:2002 Topniki do lutowania miękkiego -- Metody badań -- Część 5: Próba lustra miedzi

Tytuł angielski: Soft soldering fluxes - Test methods - Part 5: Copper mirror test (ISO 9455-5:1992)

Data wycofania: 2014-09-24

Zastąpiona przez: PN-EN ISO 9455-5:2014-09

25.180.10 Piece elektryczne

PN-E-06204:1993 Metody badań pieców z łukiem bezpośrednim

Tytuł angielski: Test methods for direct arc furnaces

Data wycofania: 2014-09-05

25.200 Obróbka cieplna

PN-H-01200:1993 Obróbka cieplna metali i stopów -- Terminologia

Tytuł angielski: Heat treatment of metals and alloys -- Terminology

Data wycofania: 2014-09-05

25.220.20 Obróbka powierzchni

PN-M-69412:1973 Druty do gazowego i łukowego metalizowania natryskowego

Tytuł angielski: Wires for gas and arc metal spraying

Data wycofania: 2014-09-05

25.220.40 Powłoki metalowe

PN-EN ISO 10683:2004 Części złączne -- Nieelektrolityczne płatkowe powłoki cynkowe

Tytuł angielski: Fasteners - Non-electrolytically applied zinc flake coatings (ISO 10683:2000)

Data wycofania: 2014-09-22

Zastąpiona przez: PN-EN ISO 10683:2014-09

PN-H-97012:1978 Elektrolityczne powłoki srebrne techniczne
Tytuł angielski: Electroplated silver coatings for engineering purposes
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Data wycofania: 2014-09-19
Zastąpiona przez: PN-H-04607:1979

25.220.60 Powłoki organiczne

PN-EN 13523-4:2002 Metale powlekane metodą ciągłą -- Metody badań -- Część 4: Twardość ołówkowa

Tytuł angielski: Coil coated metals - Test methods - Part 4: Pencil hardness

Data wycofania: 2014-09-23

Zastąpiona przez: PN-EN 13523-4:2014-09

27.060.01 Palniki i kotły. Zagadnienia ogólne

PN-M-35500:1993 Metodyka obliczania zużycia paliwa do wytwarzania energii elektrycznej, cieplnej i

mechanicznej

Tytuł angielski: Methods of calculation of fuel consumption for generation of electrical, thermal and mechanical

energy

Data wycofania: 2014-09-15

27.060.30 Kotły i wymienniki ciepła

PN-M-34821-04:1988 Instalacje do odżużlania i odpopielania -- Rynny aeracyjne -- Wymagania i badania

Tytuł angielski: Ash removal and deslaging installations -- Aeratoring tubes -- Requirements and tests

Data wycofania: 2014-09-15

PN-M-34821-05:1988 Instalacje do odżużlania i odpopielania -- Aparaty wydmuchowe -- Wymagania i badania

Tytuł angielski: Ash removal and deslaging installations -- Apparatus for blowing -- Requirements and tests

Data wycofania: 2014-09-15

PN-M-35410:1988 Dna stalowe tłoczone -- Wymagania i badania

Tytuł angielski: Dished steel bottoms -- Requirements and tests

Data wycofania: 2014-09-15

27.100 Elektrownie. Zagadnienia ogólne

PN-M-34801-04:1988 Pomocnicze urządzenia cieplne w elektrowniach, elektrociepłowniach i ciepłowniach --

Odgazowywacze termiczne układów ciepłowniczych -- Wymagania i badania

Tytuł angielski: Power and heating plants -- Auxiliary heat equipment -- Thermic degasifiers for heating systems

-- Requirements and tests

Data wycofania: 2014-09-15

PN-M-34801-05:1988 Pomocnicze urządzenia cieplne w elektrowniach, elektrociepłowniach i ciepłowniach --

Pompy układów ciepłowniczych -- Wymagania i badania

Tytuł angielski: Power and heating plants -- Auxiliary heat equipment -- Pumps for heating systems --

Requirements and tests

Data wycofania: 2014-09-16

PN-M-34801-06:1988 Pomocnicze urządzenia cieplne w elektrowniach, elektrociepłowniach i ciepłowniach --

Kolektory sieci ciepłowniczej -- Wymagania i badania

Tytuł angielski: Power and heating plants -- Auxiliary heat equipment -- Collectors for heat distribution network --

Requirements and tests
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Data wycofania: 2014-09-15

PN-M-35500:1993 Metodyka obliczania zużycia paliwa do wytwarzania energii elektrycznej, cieplnej i

mechanicznej

Tytuł angielski: Methods of calculation of fuel consumption for generation of electrical, thermal and mechanical

energy

Data wycofania: 2014-09-15

27.120.01 Energetyka jądrowa. Zagadnienia ogólne

PN-J-01003-00:1973 Technika jądrowa -- Nazwy i określenia -- Postanowienia ogólne i zakres normy

Tytuł angielski: Nuclear technology -- Terms and definitions -- General -- Scope

Data wycofania: 2014-09-15

29.035.50 Materiały na bazie miki

PN-E-11005:1978 Materiały elektroizolacyjne -- Mikanit do kształtowania

Tytuł angielski: Electrical insulating materials -- Moulding micanite

Data wycofania: 2014-09-18

29.035.60 Tkaniny nasycone i lakiery elektroizolacyjne

PN-E-04410-01:1983 Lakiery elektroizolacyjne -- Metody badań -- Sprawdzanie jednolitości

Tytuł angielski: Electrical insulating varnishes -- Test methods -- Testing of hogomenity

Data wycofania: 2014-09-18

PN-E-04410-02:1983 Lakiery elekroizolacyjne -- Metody badań -- Sprawdzanie rozcieńczalności

Tytuł angielski: Electrical insulating varnishes -- Test methods -- Testing of dilution ability

Data wycofania: 2014-09-18

PN-E-04410-04:1983 Lakiery elektroizolacyjne -- Metody badań -- Sprawdzanie maksymalnej temperatury

kopolimeryzacji

Tytuł angielski: Electrical insulating varnishes -- Test methods -- Testing of the maximum temperature of

copolymerization

Data wycofania: 2014-09-18

PN-E-04410-05:1983 Lakiery elektroizolacyjne -- Metody badań -- Sprawdzanie zawartości substancji nielotnych

Tytuł angielski: Electrical insulating varnishes -- Test methods -- Testing of non-volatile matter content

Data wycofania: 2014-09-18

29.040.01 Płyny izolacyjne. Zagadnienia ogólne

PN-E-04418:1988 Materiały elektroizolacyjne ciekłe -- Oznaczenie stabilności gazowej w polu elektrycznym

Tytuł angielski: Insulating liquids -- Method for determination of gassing tendency in electric field

Data wycofania: 2014-09-18

29.060.10 Przewody

PN-E-90150:1983 Kable i przewody elektryczne -- Własności drutów miedzianych

Tytuł angielski: Electric cables and wires -- Properties of cooper wires

Data wycofania: 2014-09-18
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PN-E-90151:1983 Kable i przewody elektryczne -- Własności drutów aluminiowych

Tytuł angielski: Electric cables and wires -- Properties of aluminium wires

Data wycofania: 2014-09-18

PN-M-80013:1978 Druty stalowe ocynowane do przewodów elektrycznych

Tytuł angielski: Tinned steel wire for electric conductors

Data wycofania: 2014-09-15

29.060.20 Kable

PN-E-04160-04:1983 Przewody elektryczne -- Metody badań -- Sprawdzenie jakości ocynowania drutów

miedzianych

Tytuł angielski: Electric cables -- Methods of testing -- Quality of copper wires tinning tests

Data wycofania: 2014-09-18

PN-E-04160-05:1973 Przewody elektryczne -- Metody badań -- Sprawdzenie posrebrzania drutów miedzianych

Tytuł angielski: Electric cables -- Methods of testing -- Copper wires silvering tests

Data wycofania: 2014-09-18

PN-E-04160-06:1973 Przewody elektryczne -- Metody badań -- Sprawdzenie ocynkowania drutów stalowych

Tytuł angielski: Electric cables -- Methods of testing -- Steel wires galvanizing tests

Data wycofania: 2014-09-18

PN-E-04160-11:1973 Przewody elektryczne -- Metody badań -- Sprawdzenie własności mechanicznych drutów

Tytuł angielski: Electric cables -- Methods of testing -- Wires mechanical characteristics tests

Data wycofania: 2014-09-18

PN-E-04160-17:1973 Przewody elektryczne -- Metody badań -- Sprawdzenie własności mechanicznych izolacji

lub odzieży z materiałów włóknistych

Tytuł angielski: Electric cables -- Methods of testing -- Textile insulation or braid mechanical properties tests

Data wycofania: 2014-09-18

PN-E-04160-20:1973 Przewody elektryczne -- Metody badań -- Sprawdzenie wytrzymałości na rozdzieranie

powłok

Tytuł angielski: Electric cables -- Methods of testing -- Tear strength tests

Data wycofania: 2014-09-18

PN-E-04160-26:1973 Przewody elektryczne -- Metody badań -- Sprawdzenie giętkości przewodów

Tytuł angielski: Electric cables -- Methods of testing -- Cables flexibility tests

Data wycofania: 2014-09-18

PN-E-04160-27:1983 Przewody elektryczne -- Metody badań -- Sprawdzenie podatności na nawijanie kabli

elektroenergetycznych

Tytuł angielski: Electric cables -- Methods of testing -- Power cables bending tests

Data wycofania: 2014-09-18

PN-E-04160-47:1973 Przewody elektryczne -- Metody badań -- Sprawdzenie trwałości barwy

Tytuł angielski: Electric cables -- Methods of testing -- Test of colour fastness

Data wycofania: 2014-09-18

PN-E-04160-51:1973 Przewody elektryczne -- Metody badań -- Sprawdzenie odporności syciwa izolacyjnego na
ściekanie
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Tytuł angielski: Electic cables -- Methods of testing -- Drainage test for non-draining paper
Data wycofania: 2014-09-18

PN-E-04160-65:1973 Przewody elektryczne -- Metody badań -- Sprawdzenie braku obecności kwasów i zasad w

jedwabiu lub bawełnie

Tytuł angielski: Electric cables -- Methods of testing -- Test of lack of acids and bases in silk or cotton

Data wycofania: 2014-09-18

PN-E-04160-68:1988 Przewody elektryczne -- Metody badań -- Sprawdzenie rezystancji przejścia między

ekranem a żyłą ochronną

Tytuł angielski: Electric cables -- Methods of testing -- Test of contact resistance between protective conductor

and screen

Data wycofania: 2014-09-18

PN-E-04160-69:1988 Przewody elektryczne -- Metody badań -- Metody nagrzewania przewodów do badań

własności elektrycznych w podwyższonych temperaturach

Tytuł angielski: Electric cables -- Methods of testing -- Methods of cables heating for electrical tests at elevated

temperatures

Data wycofania: 2014-09-18

PN-E-04160-70:1983 Przewody elektryczne -- Metody badań -- Pomiar oporności i oporności właściwej

Tytuł angielski: Electric cables -- Methods of testing -- Measurement of resistance and resistivity

Data wycofania: 2014-09-18

PN-E-04160-71:1973 Przewody elektryczne -- Metody badań -- Pomiar asymetrii oporności

Tytuł angielski: Electric cables -- Methods of testing -- Tests of the resistance unbalance

Data wycofania: 2014-09-18

PN-E-04160-73:1983 Przewody elektryczne -- Metody badań -- Pomiary oporności izolacji

Tytuł angielski: Electric cables -- Methods of testing -- Insulation resistance tests

Data wycofania: 2014-09-18

PN-E-04160-75:1973 Przewody elektryczne -- Metody badań -- Sprawdzenie odporności na wyładowania

powierzchniowe

Tytuł angielski: Electric cables -- Methods of testing -- Superficial discharge resistance tests

Data wycofania: 2014-09-18

PN-E-04160-76:1973 Przewody elektryczne -- Metody badań -- Pomiar współczynnika strat dielektrycznych i

pojemności przewodów elektroenergetycznych

Tytuł angielski: Electric cables -- Methods of testing -- Dielectric loss factor and capacitance of power cables

tests

Data wycofania: 2014-09-18

PN-E-04160-77:1973 Przewody elektryczne -- Metody badań -- Pomiar pojemności elektrycznej przewodów

telekomunikacyjnych

Tytuł angielski: Electric cables -- Methods of testing -- Capacitance telecommunication cables tests

Data wycofania: 2014-09-18

PN-E-04160-78:1973 Przewody elektryczne -- Metody badań -- Pomiary asymetrii pojemności

Tytuł angielski: Electric cables -- Methods of testing -- Capacitance unbalance tests

Data wycofania: 2014-09-18

PN-E-04160-79:1973 Przewody elektryczne -- Metody badań -- Pomiar asymetrii indukcyjności wzajemnych
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Tytuł angielski: Electric cables -- Methods of testing -- Mutual inductance unbalance tests
Data wycofania: 2014-09-18

PN-E-04160-80:1973 Przewody elektryczne -- Metody badań -- Pomiar współczynnika redukcyjnego

Tytuł angielski: Electric cables -- Methods of testing -- Reduction factor tests

Data wycofania: 2014-09-18

PN-E-04160-81:1973 Przewody elektryczne -- Metody badań -- Pomiary parametrów falowych

Tytuł angielski: Electric cables -- Methods of testing -- Wave parameters tests

Data wycofania: 2014-09-18

PN-E-04160-82:1973 Przewody elektryczne -- Metody badań -- Badania niejednorodności transmisyjnej

Tytuł angielski: Electric cables -- Methods of testing -- Transmission discontinuity tests

Data wycofania: 2014-09-18

PN-E-04160-83:1973 Przewody elektryczne -- Metody badań -- Pomiary oporności sprzężeniowej

Tytuł angielski: Electric cables -- Methods of testing -- Transfer impedance due to resistive and magnetic

coupling tests

Data wycofania: 2014-09-25

PN-E-04160-84:1973 Przewody elektryczne -- Metody badań -- Pomiary przewodności przenikowej

Tytuł angielski: Electric cables -- Methods of testing -- Transfer admittance due to electric coupling tests

Data wycofania: 2014-09-18

PN-E-04160-85:1973 Przewody elektryczne -- Metody badań -- Pomiary tłumienności przesłuchowych

Tytuł angielski: Electric cables -- Methods of testing -- Cross-talk attenuation tests

Data wycofania: 2014-09-18

PN-E-90115:1988 Przewody elektroenergetyczne o izolacji polwinitowej do taboru kolejowego -- Wymagania i

badania

Tytuł angielski: Polyvinyl chloride insulated electric cables for rolling stock -- Requirements and tests

Data wycofania: 2014-09-18

PN-E-90116:1988 Przewody elektroenergetyczne o izolacji polwinitowej do taboru kolejowego -- Przewody

jednożyłowe jednopowłokowe na napięcie znamionowe 750 V i 1,5 kV

Tytuł angielski: Polyvinyl chloride insulated electric cables for rolling stock -- Single core cables with polyvinyl

chloride insulation-sheath for rated voltages 750 V and 1,5 kV

Data wycofania: 2014-09-18

PN-E-90117:1988 Przewody elektroenergetyczne o izolacji polwinitowej do taboru kolejowego -- Przewody

jednożyłowe o powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 3 kV

Tytuł angielski: Polyvinyl chloride insulated electric cables for rolling stock -- Polyvinyl chloride sheathed single

core cables for rated voltages 3 kV

Data wycofania: 2014-09-18

PN-E-90120:1968 Przewody elektroenergetyczne o izolacji gumowej do taboru kolejowego -- Ogólne wymagania i

badania

Tytuł angielski: Rubber insulated electric cables for rolling stock -- General requirements and test methods

Data wycofania: 2014-09-18

PN-E-90121:1968 Przewody elektroenergetyczne o izolacji gumowej do taboru kolejowego -- Przewody
jednożyłowe na napięcie znamionowe 750 V
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Tytuł angielski: Rubber insulated electric cables for rolling stock -- Single core cables for rated voltages 750 V

Data wycofania: 2014-09-18

PN-E-90122:1968 Przewody elektroenergetyczne o izolacji gumowej do taboru kolejowego -- Przewody

wielożyłowe do układania na stałe na napięcie znamionowe 750 V

Tytuł angielski: Rubber insulated electric cables for rolling stock -- Multicore cables for fixed wiring for rated

voltages 750 V

Data wycofania: 2014-09-18

PN-E-90123:1968 Przewody elektroenergetyczne o izolacji gumowej do taboru kolejowego -- Przewody

wielożyłowe do połączeń ruchomych na napięcie znamionowe 750 V

Tytuł angielski: Rubber insulated electric cables for rolling stock -- Multicore cables for movable connections for

rated voltages 750 V

Data wycofania: 2014-09-18

PN-E-90124:1968 Przewody elektroenergetyczne o izolacji gumowej do taboru kolejowego -- Przewody

jednożyłowe na napięcie znamionowe 3 kV

Tytuł angielski: Rubber insulated electric cables for rolling stock -- Single core cables for rated voltages 3 kV

Data wycofania: 2014-09-18

PN-E-90125:1968 Przewody elektroenergetyczne o izolacji gumowej do taboru kolejowego -- Przewody

wielożyłowe na napięcie znamionowe 3 kV

Tytuł angielski: Rubber insulated electric cables for rolling stock -- Multicore cables for rated voltages 3 kV

Data wycofania: 2014-09-18

PN-E-90126:1968 Przewody elektroenergetyczne o izolacji gumowej do taboru kolejowego -- Przewody

jednożyłowe z żyłą ochronną na napięcie znamionowe 3 kV

Tytuł angielski: Rubber insulated electric cables for rolling stock -- Single core cables with protective wire for

rated voltages 3 kV

Data wycofania: 2014-09-18

PN-IEC 1423-1:1998 Przewody grzejne do zastosowań przemysłowych -- Wymagania i metody badań

Tytuł angielski: Heating cables for industrial applications - Part 1: Performance requirements and test methods

Data wycofania: 2014-09-18

PN-IEC 1423-2:1998 Przewody grzejne do zastosowań przemysłowych -- Wymagania konstrukcyjne i

materiałowe

Tytuł angielski: Heating cables for industrial applications - Part 2: Constructional and material requirements

Data wycofania: 2014-09-18

PN-V-84003:1998 Przewody elektryczne do połączenia okrętów z zewnętrzną siecią elektroenergetyczną --

Wymagania

Tytuł angielski: Electric ship-to-shore connecting cables -- Requirements

Data wycofania: 2014-09-25

29.120.50 Bezpieczniki i inne urządzenia zabezpieczające przed
przetężeniem prądowym

PN-E-06993:1993 Iskiernikowe zaworowe ograniczniki przepięć do sieci prądu przemiennego --
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Próby przy sztucznych zabrudzeniach

Tytuł angielski: Surge arresters -- Artificial pollution testing of surge arresters

Data wycofania: 2014-09-05

PN-IEC 1008-2-2:1996 Wyłączniki różnicowoprądowe bez wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego do

użytku domowego i podobnego (RCCB) -- Stosowanie postanowień ogólnych do wyłączników RCCB o działaniu

zależnym od napięcia sieci

Tytuł angielski: Residual current operated circuit-breakers without integral overcurrent protection for household

and similar uses (RCCB's) - Part 2-2: Applicability of the general rules to RCCB's functionally dependent on line

voltage

Data wycofania: 2014-09-19

PN-IEC 1009-2-2:1996 Wyłączniki różnicowoprądowe z wbudowanym zabezpieczeniem nadprądowym do użytku

domowego i podobnego (RCBO) -- Arkusz 2-2 Stosowanie postanowień ogólnych do wyłączników RCBO o

działaniu zależnym od napięcia sieci

Tytuł angielski: Residual current operated circuit-breakers with integral overcurrent protection for household and

similar uses (RCBO's) - Part 2.2: Applicability of the general rules to RCBO's functionally dependent on line

voltage

Data wycofania: 2014-09-19

PN-T-45001:1998 Elementy zabezpieczające -- Bezpieczniki topikowe teletechniczne -- Ogólne wymagania i

badania

Tytuł angielski: Protection components -- Fuses for telephone systems -- General specifications and test

methods

Data wycofania: 2014-09-25

29.120.70 Przekaźniki

PN-E-88603:1988 Przekaźniki energoelektryczne -- Badania trwałości zestyków przekaźników elektrycznych --

Zalecane wartości obciążeń

Tytuł angielski: Electrical relays -- Endurance test for electrical relay contacts -- Preferred values for contact

loads

Data wycofania: 2014-09-05

PN-E-88604:1988 Przekaźniki energoelektryczne -- Badania trwałości zestyków przekaźników elektrycznych --

Charakterystyki sprzętu probierczego

Tytuł angielski: Electrical relays -- Endurance tests for electrical relay contacts -- Specification for characteristics

of test equipment

Data wycofania: 2014-09-05

PN-E-88641:1993 Przekaźniki energoelektryczne -- Układy zabezpieczeniowe

Tytuł angielski: Electrical relays -- Protection (protective) systems

Data wycofania: 2014-09-05

29.130.10 Aparatura łączeniowa i sterownicza wysokonapięciowa

PN-E-06109:1968 Wyzwalacze pierwotne nadprądowe prądu przemiennego -- Ogólne wymagania i badania

Tytuł angielski: Alternating current overcurrent releases -- General requirements and tests

Data wycofania: 2014-09-15

29.130.20 Aparatura łączeniowa i sterownicza niskonapięciowa

PN-E-93211:1998 Osprzęt połączeniowy do obwodów niskiego napięcia -- Złączki do łączenia żył
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przewodów elektroenergetycznych o przekrojach powyżej 35 mm2 do 120 mm2 włącznie -- Ogólne wymagania i

badania

Tytuł angielski: Connecting devices for low voltage circuits -- Connecting devices with clamping units of the rated

capacity above 35 mm2 up to 120 mm2

Data wycofania: 2014-09-25

PN-EN 60947-4-3:2002 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 4-3: Styczniki i rozruszniki

-- Półprzewodnikowe styczniki i rozruszniki prądu przemiennego do obciążeń innych niż silniki

Tytuł angielski: Low-voltage switchgear and controlgear - Part 4-3: Contactors and motor-starters - AC

semiconductor controllers and contactors for non-motor loads (IEC 60947-4-3:1999)

Data wycofania: 2014-09-22

Zastąpiona przez: PN-EN 60947-4-3:2014-09

29.160.01 Maszyny wirujące. Zagadnienia ogólne

PN-E-04252:1978 Maszyny elektryczne wirujące -- Wyznaczanie momentu bezwładności części wirujących

Tytuł angielski: Rotating electrical machines -- Determination of moment of inertia of rotating parts

Data wycofania: 2014-09-05

29.160.10 Podzespoły maszyn wirujących

PN-E-06735:1992 Maszyny elektryczne wirujące -- Szczotki węglowe, trzymadła szczotkowe, komutatory i

pierścienie ślizgowe -- Terminologia

Tytuł angielski: Rotating electrical machines -- Carbon brushes, brush-holders, commutators and slip-rings --

Terms and definitions

Data wycofania: 2014-09-05

29.160.30 Silniki elektryczne

PN-E-04272:1972 Maszyny elektryczne wirujące -- Silniki indukcyjne trójfazowe -- Metody badań

Tytuł angielski: Rotating electrical machines -- Three-phase induction motors -- Test methods

Data wycofania: 2014-09-05

29.160.99 Inne normy dotyczące maszyn wirujących

PN-E-01006:1987 Maszyny elektryczne -- Elementy automatyki -- Terminologia

Tytuł angielski: Electric machines -- Elements for automatics -- Terminology

Data wycofania: 2014-09-05

PN-E-06710:1993 Maszyny elektryczne wirujące -- Zasady opisu maszyn synchronicznych

Tytuł angielski: Rotating electrical machines -- Conventions for description of synchronous machines

Data wycofania: 2014-09-05

PN-E-06738:1992 Maszyny elektryczne wirujące -- Metody badań właściwości fizycznych materiałów

szczotkowych

Tytuł angielski: Rotating electrical machines -- Test procedures for determining physical properties of brush

materials

Data wycofania: 2014-09-05

PN-E-06740:1993 Maszyny elektryczne wirujące -- Trzymadła szczotkowe -- Terminologia

Tytuł angielski: Definitions and terminology of brush-holders for electrical machines

Data wycofania: 2014-09-05
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29.220.01 Ogniwa galwaniczne i baterie. Zagadnienia ogólne

PN-E-01004:1988 Akumulatory elektryczne -- Terminologia

Tytuł angielski: Secondary cells and batteries -- Terminology

Data wycofania: 2014-09-05

29.220.30 Ogniwa i baterie wtórne zasadowe

PN-EN 61951-1:2007 Ogniwa i baterie wtórne zawierające zasadowe lub inne niekwasowe elektrolity --

Przenośne ogniwa akumulatorowe szczelnie zamknięte -- Część 1: Niklowo-kadmowe

Tytuł angielski: Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes - Portable sealed

rechargeable single cells - Part 1: Nickel-cadmium

Data wycofania: 2014-09-26

Zastąpiona przez: PN-EN 61951-1:2014-09

29.240.20 Linie przesyłowe i rozdzielcze mocy

PN-V-84002:1998 Brzegowe systemy zasilania okrętów energią elektryczną -- Wymagania

Tytuł angielski: Shore electric power systems for ships -- Requirements

Data wycofania: 2014-09-25

29.240.99 Inne wyposażenie do elektroenergetycznych sieci przesyłowych i
rozdzielczych

PN-EN 60831-2:2000 Kondensatory samoregenerujące do równoległej kompensacji mocy biernej w sieciach

elektroenergetycznych prądu przemiennego o napięciu znamionowym do 1 kV włącznie -- Próba starzenia, próba

samoregeneracji i próba zniszczenia

Tytuł angielski: Shunt power capacitors of the self-healing type for a.c. systems having a rated voltage up to and

including 1 kV - Part 2: Ageing test, self-healing test and destruction test (IEC 60831-2:1995)

Data wycofania: 2014-09-23

Zastąpiona przez: PN-EN 60831-2:2014-09

31.060.70 Kondensatory mocy

PN-EN 60831-2:2000 Kondensatory samoregenerujące do równoległej kompensacji mocy biernej w sieciach

elektroenergetycznych prądu przemiennego o napięciu znamionowym do 1 kV włącznie -- Próba starzenia, próba

samoregeneracji i próba zniszczenia

Tytuł angielski: Shunt power capacitors of the self-healing type for a.c. systems having a rated voltage up to and

including 1 kV - Part 2: Ageing test, self-healing test and destruction test (IEC 60831-2:1995)

Data wycofania: 2014-09-23

Zastąpiona przez: PN-EN 60831-2:2014-09

31.080.01 Przyrządy półprzewodnikowe. Zagadnienia ogólne

PN-T-01102:1988 Przyrządy półprzewodnikowe i układy scalone -- Terminologia

Tytuł angielski: Semiconductor devices and integrated circuits -- Terminology

Data wycofania: 2014-09-01

PN-T-01106:2003 Przyrządy półprzewodnikowe -- Przyrządy półprzewodnikowe dyskretne -- Norma wspólna

Tytuł angielski: Semiconductor devices -- Discrete semiconductor devices -- Generic specification

Strona 81 z 170

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego dla Bold-reklama, poligrafia Roman Kacperski, Gliwice (2014-12-08)



Data wycofania: 2014-09-01

31.080.99 Inne przyrządy półprzewodnikowe

PN-E-82050-00:1983 Półprzewodnikowe przyrządy mocy -- Ogólne wymagania i badania

Tytuł angielski: Power semiconductor devices -- General requirements and tests

Data wycofania: 2014-09-01

PN-E-82050-03:1983 Półprzewodnikowe przyrządy mocy -- Badania elektryczne

Tytuł angielski: Power semiconductor devices -- Electrical tests

Data wycofania: 2014-09-01

31.140 Przyrządy piezoelektryczne

PN-T-01027:1983 Filtry piezoelektryczne -- Nazwy i określenia

Tytuł angielski: Piezoelectric filters -- Terms and definitions

Data wycofania: 2014-09-16

31.200 Układy scalone. Mikroelektronika

PN-T-01102:1988 Przyrządy półprzewodnikowe i układy scalone -- Terminologia

Tytuł angielski: Semiconductor devices and integrated circuits -- Terminology

Data wycofania: 2014-09-01

31.220.10 Wtyczki. Gniazda. Łączniki

PN-T-83053:1998 Gniazdka i wtyczki telefoniczne -- Wymagania ogólne i metody badań

Tytuł angielski: Sockets and plugs of telephones -- General requirements and testing

Data wycofania: 2014-09-25

31.260 Optoelektronika. Urządzenia laserowe

PN-T-06705:2003 Bezpieczeństwo urządzeń laserowych -- Wskazania dotyczące projekcji i widowisk laserowych

Tytuł angielski: Safety of laser products -- Part 3: Guidance for laser displays and shows

Data wycofania: 2014-09-01

33.020 Telekomunikacja. Zagadnienia ogólne

PN-T-20272:1992 Lista definicji obwodów stykowych między urządzeniem końcowym transmisji danych (DTE) i

urządzeniem komunikacyjnym transmisji danych (DCE) w publicznych sieciach danych

Tytuł angielski: List of definitions for interchange circuits between data terminal equipment (DTE) and data circuit

- terminating equipment (DCE) on public data networks

Data wycofania: 2014-09-25

33.050.10 Wyposażenie telefoniczne

PN-T-83053:1998 Gniazdka i wtyczki telefoniczne -- Wymagania ogólne i metody badań

Tytuł angielski: Sockets and plugs of telephones -- General requirements and testing

Data wycofania: 2014-09-25

PN-T-83055:1998 Telekomunikacyjne sieci kablowe -- Kabina telefoniczna -- Podstawowe wymagania w zakresie

bezpieczeństwa i ergonomii

Tytuł angielski: Telecommunication cable network -- Public telephone booth -- Essential requirements in the field

of safety and ergonomics

Data wycofania: 2014-09-25
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33.060.40 Systemy rozdzielcze kablowe

PN-EN 50083-8:2004 Sieci kablowe służące do rozprowadzania sygnałów: telewizyjnych, radiofonicznych i usług

interaktywnych -- Część 8: Kompatybilność elektromagnetyczna sieci

Tytuł angielski: Cabled networks for television signals, sound signals and interactive services - Part 8:

Electromagnetic compatibility for networks

Data wycofania: 2014-09-24

Zastąpiona przez: PN-EN 50083-8:2014-09

33.100.01 Kompatybilność elektromagnetyczna. Zagadnienia ogólne

PN-EN 50083-8:2004 Sieci kablowe służące do rozprowadzania sygnałów: telewizyjnych, radiofonicznych i usług

interaktywnych -- Część 8: Kompatybilność elektromagnetyczna sieci

Tytuł angielski: Cabled networks for television signals, sound signals and interactive services - Part 8:

Electromagnetic compatibility for networks

Data wycofania: 2014-09-24

Zastąpiona przez: PN-EN 50083-8:2014-09

PN-EN 55016-1-2:2008 Wymagania dotyczące aparatury pomiarowej i metod pomiaru zaburzeń

radioelektrycznych oraz odporności na zaburzenia -- Część 1-2: Aparatura do pomiaru zaburzeń

radioelektrycznych i do badań odporności -- Wyposażenie pomocnicze -- Zaburzenia przewodzone

Tytuł angielski: Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 1-2:

Radio disturbance and immunity measuring apparatus - Ancillary equipment - Conducted disturbances

Data wycofania: 2014-09-22

Zastąpiona przez: PN-EN 55016-1-2:2014-09

PN-T-06450:1993 Przemysłowe zakłócenia radioelektryczne -- Urządzenia i metody pomiarów zakłóceń

radioelektrycznych

Tytuł angielski: CISPR specification for radio interference -- Measuring apparatus and measurement methods

Data wycofania: 2014-09-25

Zastąpiona przez: PN-CISPR 16-1:1997

33.100.10 Emisja

PN-EN 55016-2-1:2009 Wymagania dotyczące aparatury pomiarowej i metod pomiaru zaburzeń

radioelektrycznych oraz badania odporności na zaburzenia -- Część 2-1: Metody pomiaru zaburzeń i badania

odporności -- Pomiary zaburzeń przewodzonych

Tytuł angielski: Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 2-1:

Methods of measurement of disturbances and immunity - Conducted disturbance measurements

Data wycofania: 2014-09-23

Zastąpiona przez: PN-EN 55016-2-1:2014-09

PN-T-03501:1998 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Dopuszczalne poziomy -- Ograniczanie wahań

napięcia i migotania światła powodowanych przez odbiorniki o prądzie znamionowym większym niż 16 A, w

sieciach zasilających niskiego napięcia

Tytuł angielski: Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 3: Limits -- Section 5: Limitation of voltage

fluctuations and flicker in low-voltage power supply systems for equipment with rated current greater than 16 A

(IEC 1000-3-5:1994)
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Data wycofania: 2014-09-25

33.100.20 Odporność

PN-EN 55016-2-1:2009 Wymagania dotyczące aparatury pomiarowej i metod pomiaru zaburzeń

radioelektrycznych oraz badania odporności na zaburzenia -- Część 2-1: Metody pomiaru zaburzeń i badania

odporności -- Pomiary zaburzeń przewodzonych

Tytuł angielski: Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 2-1:

Methods of measurement of disturbances and immunity - Conducted disturbance measurements

Data wycofania: 2014-09-23

Zastąpiona przez: PN-EN 55016-2-1:2014-09

33.120.20 Przewody i kable symetryczne

PN-E-04160-77:1973 Przewody elektryczne -- Metody badań -- Pomiar pojemności elektrycznej przewodów

telekomunikacyjnych

Tytuł angielski: Electric cables -- Methods of testing -- Capacitance telecommunication cables tests

Data wycofania: 2014-09-18

33.160.30 Systemy audio

PN-T-86170:1993 Analogowe płyty gramofonowe z zapisem fonicznym oraz sprzęt odczytujący

Tytuł angielski: Analogue audio disk records and reproducing equipment

Data wycofania: 2014-09-16

33.160.40 Systemy wideo

PN-T-02031:1992 Pomiarowe sygnały wizyjne i parametry jakościowe analogowego sygnału wizyjnego

Tytuł angielski: Test signals and quality parameters of analogue video signal

Data wycofania: 2014-09-25

PN-T-86158:1993 Metody pomiarów właściwości taśm magnetycznych wizyjnych

Tytuł angielski: Measuring methods for video tape properties

Data wycofania: 2014-09-18

33.180.10 Włókna i kable

PN-EN 60793-1-51:2003 Włókna światłowodowe -- Część 1-51: Metody badań -- Badanie odporności na

działanie gorącego suchego powietrza

Tytuł angielski: Optical fibres - Part 1-51: Measurement methods and test procedures - Dry heat

Data wycofania: 2014-09-26

Zastąpiona przez: PN-EN 60793-1-51:2014-09

PN-EN 60793-1-52:2003 Włókna światłowodowe -- Część 1-52: Metody badań -- Badania odporności na zmiany

temperatury

Tytuł angielski: Optical fibres - Part 1-52: Measurement methods and test procedures - Change of temperature

Data wycofania: 2014-09-26

Zastąpiona przez: PN-EN 60793-1-52:2014-09

PN-EN 60793-1-53:2003 Włókna światłowodowe -- Część 1-53: Metody badań -- Badanie odporności na

przenikanie wody

Tytuł angielski: Optical fibres - Part 1-53: Measurement methods and test procedures - Water
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immersion

Data wycofania: 2014-09-26

Zastąpiona przez: PN-EN 60793-1-53:2014-09

PN-EN 60794-2-20:2010 Kable światłowodowe -- Część 2-20: Kable wewnętrzne -- Wymagania grupowe

dotyczące kabli rozdzielczych wieloświatłowodowych

Tytuł angielski: Optical fibre cables - Part 2-20: Indoor cables - Family specification for multi-fibre optical

distribution cables

Data wycofania: 2014-09-02

Zastąpiona przez: PN-EN 60794-2-20:2014-09

33.180.20 Złącza światłowodowe

PN-EN 61300-3-29:2008 Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Podstawowe procedury badań i pomiarów --

Część 3-29: Badania i pomiary -- Technika pomiaru do określania transmitancji widmowej elementów DWDM

Tytuł angielski: Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement

procedures - Part 3-29: Examinations and measurements - Measurement techniques for characterizing the

amplitude of the spectral transfer function of DWDM components

Data wycofania: 2014-09-26

Zastąpiona przez: PN-EN 61300-3-29:2014-09

35.200 Interfejs i urządzenia łączące

PN-T-20272:1992 Lista definicji obwodów stykowych między urządzeniem końcowym transmisji danych (DTE) i

urządzeniem komunikacyjnym transmisji danych (DCE) w publicznych sieciach danych

Tytuł angielski: List of definitions for interchange circuits between data terminal equipment (DTE) and data circuit

- terminating equipment (DCE) on public data networks

Data wycofania: 2014-09-25

PN-T-20301:1992 Interfejs między urządzeniem końcowym transmisji danych (DTE) i urządzeniem

komunikacyjnym transmisji danych (DCE) przy pracy synchronicznej w publicznych sieciach danych

Tytuł angielski: Interface between data terminal equipment (DTE) and data circuit-terminating equipment (DCE)

for synchronous operation on public data networks

Data wycofania: 2014-09-25

35.240.30 Zastosowanie IT w informacji, dokumentalistyce i działalności
wydawniczej

PN-ISO 6156:1998 Format do wymiany rekordów terminologicznych/leksykograficznych na taśmie magnetycznej

(MATER)

Tytuł angielski: Magnetic tape exchange format for terminological/ lexicographical records (MATER)

Data wycofania: 2014-09-04

43.040.40 Układy hamulcowe

PN-C-94251:1983 Węże gumowe tłoczne ze wzmocnieniem tekstylnym do powietrznych układów przenoszących

hamulców pojazdów samochodowych i przyczep

Tytuł angielski: Rubber pressure hoses with textile reinforcement for transfering air braking systems of road

vehicles and trailers

Data wycofania: 2014-09-15

PN-S-47044:1993 Pojazdy drogowe -- Uszczelki elastomerowe cylindrów hydraulicznego hamulca
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tarczowego przy zastosowaniu hydraulicznego płynu hamulcowego opartego na surowcach nieropopochodnych

(temperatura robocza maksimum 150 stopni C)

Tytuł angielski: Road vehicles -- Elastomeric seals for hydraulic brake cylinders using a non-petroleum base

hydraulic brake fluid (service temperature 150 degree C max.)

Data wycofania: 2014-09-16

43.040.65 Szklenie i systemy wycieraczek

PN-B-13061:1973 Szkła oświetleniowe bezbarwne do pojazdów mechanicznych

Tytuł angielski: Lighting glasses for motor vehicles

Data wycofania: 2014-09-01

43.160 Pojazdy specjalne

PN-V-80000:1998 Wojskowe opancerzone pojazdy kołowe -- Wymagania techniczne

Tytuł angielski: Military wheeled armoured vehicles -- Technical requirements

Data wycofania: 2014-09-25

45.020 Kolejnictwo. Zagadnienia ogólne

PN-K-02100:1973 Koleje wąskotorowe -- Szerokość torów

Tytuł angielski: Narrow-gauge railway -- Gauges

Data wycofania: 2014-09-15

45.040 Materiały i zespoły dla kolejnictwa

PN-H-84027-04:1988 Stal dla kolejnictwa -- Odkuwki urządzenia sprzęgowego -- Gatunki

Tytuł angielski: Steel for railway -- Forgings of draw-gear -- Grades

Data wycofania: 2014-09-19

PN-H-94114-02:1988 Tabor kolejowy normalnotorowy -- Koła bose nie obrobione mechanicznie do zestawów

kołowych wagonów D=780 mm -- Wymiary

Tytuł angielski: Railway rolling stock for normal gauge -- Unmachined wheel centres for wheel sets of wagons

D=780 mm -- Dimensions

Data wycofania: 2014-09-19

PN-H-94114-03:1988 Tabor kolejowy normalnotorowy -- Koła bose nie obrobione mechanicznie do zestawów

kołowych wagonów D=860 mm -- Wymiary

Tytuł angielski: Railway rolling stock for normal gauge -- Unmachined wheel centres for wheel sets of wagons

D=860 mm -- Dimensions

Data wycofania: 2014-09-19

PN-H-94114-04:1988 Tabor kolejowy normalnotorowy -- Koła bose nie obrobione mechanicznie do zestawów

kołowych zespołów trakcji elektrycznej i tendrów D=860 mm -- Wymiary

Tytuł angielski: Railway rolling stock for normal gauge -- Unmachined wheel centres for wheel sets carriages of

electric traction and tenders D=860 mm -- Dimensions

Data wycofania: 2014-09-19

PN-H-94114-05:1988 Tabor kolejowy normalnotorowy -- Koła bose nie obrobione mechanicznie do zestawów

kołowych wagonów i tocznych zestawów zespołów trakcyjnych D=820 mm -- Wymiary

Tytuł angielski: Railway rolling stock for normal gauge -- Unmachined wheel centres for wheel sets of wagons

and rolling carriage of traction D=820 mm -- Dimensions

Data wycofania: 2014-09-19

45.060.01 Pojazdy szynowe. Zagadnienia ogólne
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PN-K-88156:1993 Tabor kolejowy -- Sprzęgi hamulcowe

Tytuł angielski: Railway rolling stock -- Brake couplers

Data wycofania: 2014-09-19

PN-K-91042:1993 Tabor kolejowy -- Obręcze nieobrobione do zestawów kołowych -- Wymagania i badania

Tytuł angielski: Railway rolling stock -- Black tyres for wheel sets -- Requirements and tests

Data wycofania: 2014-09-15

45.060.20 Pojazdy ciągnione

PN-K-88152:1993 Wagony osobowe -- Okna -- Wymagania

Tytuł angielski: Coaches -- Windows -- Requirements

Data wycofania: 2014-09-19

PN-K-88157:1993 Wagony -- Prowadnik haka cięgłowego

Tytuł angielski: Wagons -- Draw hooks plate

Data wycofania: 2014-09-15

PN-K-91040:1958 Tabor kolejowy wąskotorowy -- Wagony -- Obręcze surowe do zestawów kołowych

Tytuł angielski: Narrow gauge railway rolling stock -- Wagons -- Black tyres for wheel sets

Data wycofania: 2014-09-15

45.080 Szyny i elementy konstrukcyjne linii kolejowych

PN-H-93426-00:1983 Kształtowniki stalowe walcowane na gorąco do produkcji podkładek płaskich oraz podkładki

płaskie dla nawierzchni kolejowej

Tytuł angielski: Hot-rolled steel sections for production of flat base plates and flat base plates for track structure

Data wycofania: 2014-09-15

PN-H-93426-01:1983 Kształtowniki stalowe walcowane na gorąco do produkcji podkładek płaskich oraz podkładki

płaskie dla nawierzchni kolejowej -- Kształtownik KR1 -- Wymiary

Tytuł angielski: Hot-rolled steel sections for productions of flat base plates and flat base plates for track structure

-- Shape KR1 -- Dimensions

Data wycofania: 2014-09-15

PN-H-93426-02:1983 Kształtowniki stalowe walcowane na gorąco do produkcji podkładek płaskich oraz podkładki

płaskie dla nawierzchni kolejowej -- Kształtownik KP42 -- Wymiary

Tytuł angielski: Hot-rolled steel sections for production of flat base plates and flat base plates for track structure -

- Shape KP42 -- Dimensions

Data wycofania: 2014-09-15

PN-H-93426-03:1983 Kształtowniki stalowe walcowane na gorąco do produkcji podkładek płaskich oraz podkładki

płaskie dla nawierzchni kolejowej -- Kształtownik KPR -- Wymiary

Tytuł angielski: Hot-rolled steel sections for production of flat base plates and flat base plates for track structure -

- Shape KPR -- Dimensions

Data wycofania: 2014-09-15

PN-H-93426-51:1983 Kształtowniki stalowe walcowane na gorąco do produkcji podkładek płaskich oraz podkładki

płaskie dla nawierzchni kolejowej -- Podkładka płaska PRM -- Wymiary

Tytuł angielski: Hot-rolled steel sections for production of flat base plates and flat base plates for track structure -

- Flat base plate PRM -- Dimensions

Data wycofania: 2014-09-15
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PN-H-93426-52:1983 Kształtowniki stalowe walcowane na gorąco do produkcji podkładek płaskich oraz podkładki

płaskie dla nawierzchni kolejowej -- Podkładka płaska PRM1 -- Wymiary

Tytuł angielski: Hot-rolled steel sections for production of flat base plates and flat base plates for track structure -

- Flat base plate PRM1 -- Dimensions

Data wycofania: 2014-09-15

PN-H-93426-53:1983 Kształtowniki stalowe walcowane na gorąco do produkcji podkładek płaskich oraz podkładki

płaskie dla nawierzchni kolejowej -- Podkładka płaska PRZ -- Wymiary

Tytuł angielski: Hot-rolled steel sections for production of flat base plates and flat base plates for track structure -

- Flat base plate PRZ -- Dimensions

Data wycofania: 2014-09-15

PN-H-93426-54:1983 Kształtowniki stalowe walcowane na gorąco do produkcji podkładek oraz podkładki płaskie

dla nawierzchni kolejowej -- Podkładka płaska PRZ1 -- Wymiary

Tytuł angielski: Hot-rolled steel sections for production of flat base plates and flat base plates for track structure -

- Flat base plate PRZ1 -- Dimensions

Data wycofania: 2014-09-16

PN-H-93426-55:1983 Kształtowniki stalowe walcowane na gorąco do produkcji podkładek płaskich oraz podkładki

płaskie dla nawierzchni kolejowej -- Podkładka płaska P1S -- Wymiary

Tytuł angielski: Hot rolled steel sections for production of flat base plates and flat base plates for track structure -

- Flat base plate P1S -- Dimensions

Data wycofania: 2014-09-16

PN-H-93426-56:1983 Kształtowniki stalowe walcowane na gorąco do produkcji podkładek płaskich oraz podkładki

płaskie dla nawierzchni kolejowej -- Podkładka płaska P3S -- Wymiary

Tytuł angielski: Hot-rolled steel sections for production of flat base plates and flat base plates for track structure -

- Flat base plate P3S -- Dimensions

Data wycofania: 2014-09-15

PN-H-93427-02:1988 Stal -- Kształtowniki żebrowe oraz podkładki żebrowe dla nawierzchni kolejowej -- Wymiary

kształtownika KPZ2

Tytuł angielski: Steel -- Finned sections and finned base plates for track structure -- Section KPZ2 dimensions

Data wycofania: 2014-09-15

PN-H-93427-04:1988 Stal -- Kształtowniki żebrowe oraz podkładki żebrowe dla nawierzchni kolejowej -- Wymiary

kształtownika KPZ4

Tytuł angielski: Steel -- Finned sections and finned base plates for track structure -- Section KPZ4 dimensions

Data wycofania: 2014-09-16

PN-H-93427-06:1988 Stal -- Kształtowniki żebrowe oraz podkładki żebrowe dla nawierzchni kolejowej -- Wymiary

kształtownika KPZ6

Tytuł angielski: Steel -- Finned sections and finned base plates for track structure -- Section KPZ6 dimensions

Data wycofania: 2014-09-15

PN-H-93427-52:1988 Stal -- Kształtowniki żebrowe oraz podkładki żebrowe dla nawierzchni kolejowej -- Wymiary

podkładek żebrowych Pz60

Tytuł angielski: Steel -- Finned sections and finned base plates for track structure -- Finned base plates Pz60

dimensions

Data wycofania: 2014-09-16
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PN-H-93427-54:1988 Stal -- Kształtowniki żebrowe oraz podkładki żebrowe dla nawierzchni kolejowej -- Wymiary

podkładek żebrowych asymetrycznych Ps49

Tytuł angielski: Steel -- Finned sections and finned base plates for track structure -- Finned base plates

asymmetrical Ps49 dimensions

Data wycofania: 2014-09-15

PN-H-93427-56:1988 Stal -- Kształtowniki żebrowe oraz podkładki żebrowe dla nawierzchni kolejowej -- Wymiary

podkładek żebrowych Pz49

Tytuł angielski: Steel -- Finned sections and finned base plates for track structure -- Finned base plates Pz49

dimensions

Data wycofania: 2014-09-16

PN-H-93427-57:1988 Stal -- Kształtowniki żebrowe oraz podkładki żebrowe dla nawierzchni kolejowej -- Wymiary

podkładek żebrowych BL3

Tytuł angielski: Steel -- Finned sections and finned base plates for track structure -- Finned base plates BL3

dimensions

Data wycofania: 2014-09-15

PN-K-80000:1988 Nawierzchnia kolejowa -- Śruby ze łbem sześciokątnym wieńcowym do łączenia podkładów

przyzłączowych

Tytuł angielski: Railway track structure -- Hexagon bolts with collar for fastening sleepers

Data wycofania: 2014-09-16

PN-K-80007:1988 Nawierzchnia kolejowa -- Śruby do zamka hakowego rozjazdów kolejowych

Tytuł angielski: Railway track structure -- Bolts for railway turnout lock

Data wycofania: 2014-09-15

PN-K-80013:1988 Nawierzchnia kolejowa -- Podkładka kwadratowa

Tytuł angielski: Railway track structure -- Square washer

Data wycofania: 2014-09-15

PN-K-80016:1988 Nawierzchnia kolejowa -- Podkładki okrągłe

Tytuł angielski: Railway track structure -- Plain washers

Data wycofania: 2014-09-15

PN-K-80017:1988 Nawierzchnia kolejowa -- Pierścienie sprężyste

Tytuł angielski: Railway track structure -- Spring washers

Data wycofania: 2014-09-16

47.020.05 Materiały i komponenty do budowy statków

PN-H-92147:1993 Stal -- Blachy grube i uniwersalne do budowy statków

Tytuł angielski: Steel -- Plates and universal plates for shipbuilding

Data wycofania: 2014-09-19

47.020.60 Urządzenia, wyposażenie i instalacje elektryczne na statkach i
konstrukcjach morskich

PN-V-84001:1998 Wyprowadzenia przyłączeniowe okrętowych rozdzielnic pobierania i wydawania energii

elektrycznej -- Wymagania

Tytuł angielski: Ship switchboard input/output terminals for ship-to-shore connections -- Requirements

Data wycofania: 2014-09-25

PN-V-84002:1998 Brzegowe systemy zasilania okrętów energią elektryczną -- Wymagania
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Tytuł angielski: Shore electric power systems for ships -- Requirements
Data wycofania: 2014-09-25

PN-V-84003:1998 Przewody elektryczne do połączenia okrętów z zewnętrzną siecią elektroenergetyczną --

Wymagania

Tytuł angielski: Electric ship-to-shore connecting cables -- Requirements

Data wycofania: 2014-09-25

PN-V-84004:1998 Przewody elektryczne do uziemiania kadłubów okrętów -- Wymagania

Tytuł angielski: Electric cables for ship hull earthing connections -- Requirements

Data wycofania: 2014-09-25

47.020.70 Urządzenia nawigacyjne i kontrolne

PN-EN 62065:2006 Urządzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej -- Systemy kontroli drogi --

Wymagania operacyjne i dotyczące działania, metody badania i wymagane wyniki badań

Tytuł angielski: Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - Track control systems -

Operational and performance requirements, methods of testing and required test results

Data wycofania: 2014-09-26

Zastąpiona przez: PN-EN 62065:2014-09

47.020.99 Inne normy dotyczące budowy statków i konstrukcji morskich

PN-V-84000:1998 Okrętowe systemy ochrony katodowej -- Ogólne wymagania i badania

Tytuł angielski: Cathodic protection systems of ships -- General requirements and tests

Data wycofania: 2014-09-25

49.020 Statki powietrzne i kosmiczne. Zagadnienia ogólne

PN-L-01267:1993 Statki powietrzne -- Tlen gazowy do oddychania

Tytuł angielski: Gaseous breathing oxygen supplies for aircraft

Data wycofania: 2014-09-25

PN-L-01302:1988 Samoloty z napędem śmigłowym o maksymalnej masie do startu do 9000 kg -- Hałas

zewnętrzny -- Wartości dopuszczalne i metody pomiaru

Tytuł angielski: Propeller-driven aeroplanes of maximum weight 9000 kg -- External noise -- Acceptable levels

and measuring methods

Data wycofania: 2014-09-01

49.035 Elementy konstrukcji w lotnictwie i kosmonautyce

PN-V-82066:2003 Wojskowe statki powietrzne -- Cięgła sterowania sztywne i giętkie

Tytuł angielski: Military aircraft -- Push-pull controls, flexible and rigid

Data wycofania: 2014-09-25

49.040 Powłoki i procesy ich nakładania w lotnictwie i kosmonautyce

PN-L-01412:1993 Lotnictwo i kosmonautyka -- Anodowe powłoki tlenkowe na stopach aluminium -- Powłoki

bezbarwne otrzymywane podczas procesu w kwasie chromowym przy 40 V prądu stałego

Tytuł angielski: Aerospace process -- Anodic treatment of aluminium alloys -- Chromic acid process 40 V d.c.,

undyed coating

Data wycofania: 2014-09-25

PN-L-01413:1993 Lotnictwo i kosmonautyka -- Anodowe powłoki tlenkowe na stopach aluminium -- Powłoki
bezbarwne otrzymywane podczas procesu w kwasie chromowym przy 20 V prądu stałego
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Tytuł angielski: Aerospace process -- Anodic treatment of aluminium alloys -- Chromic acid process 20 V d.c.,

undyed coating

Data wycofania: 2014-09-25

PN-L-01414:1993 Lotnictwo i kosmonautyka -- Anodowe powłoki tlenkowe na stopach aluminium -- Powłoki

bezbarwne otrzymywane podczas procesu w kwasie siarkowym

Tytuł angielski: Aerospace process -- Anodic treatment of aluminium alloys -- Sulfuric acid process undyed

coating

Data wycofania: 2014-09-25

PN-L-01415:1993 Lotnictwo i kosmonautyka -- Anodowe powłoki tlenkowe na stopach aluminium -- Powłoki

barwne otrzymywane podczas procesu w kwasie siarkowym

Tytuł angielski: Aerospace process -- Anodic treatment of aluminium alloys -- Sulfuric acid process dyed coating

Data wycofania: 2014-09-25

PN-L-01416:1993 Lotnictwo i kosmonautyka -- Chemiczne powłoki konwersyjne na stopach aluminium -- Powłoki

ogólnego przeznaczenia

Tytuł angielski: Aerospace process -- Chemical conversion coating for aluminium alloys -- General purpose

Data wycofania: 2014-09-25

49.045 Konstrukcje i elementy konstrukcyjne

PN-L-74510:1988 Poszycia statków powietrznych -- Dopuszczalne wartości wystawania lub zagłębiania łbów

nitów

Tytuł angielski: Aircraft skins -- Rivet heads project or cawing admissible values

Data wycofania: 2014-09-01

49.060 Urządzenia i układy elektryczne statków powietrznych i
kosmicznych

PN-EN 3774-004:2002 Lotnictwo i kosmonautyka -- Wyłączniki zabezpieczające trójbiegunowe skompensowane

temperaturowo, prąd znamionowy od 2 A do 25 A, zdolność przełączania 65 In -- Część 004: Zaciski z gwintem

UNC -- Norma wyrobu

Tytuł angielski: Aerospace series - Circuit breakers, three-pole, temperature compensated, rated currents 2 A to

25 A, switching capacity 65 /n - Part 004: UNC thread terminals - Product standard

Data wycofania: 2014-09-22

Zastąpiona przez: PN-EN 3774-004:2014-09

PN-EN 4604-009:2011 Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable elektryczne sygnałowe -- Część 009: Kable

współosiowe lekkie, 50 omów, 180 °C, typu KW (lekkie WN) -- Norma wyrobu

Tytuł angielski: Aerospace series - Cable, electrical, for signal transmission - Part 009: Cable, coaxial, light

weight, 50 ohms, 180 °C, type KW (light WN) - Product standard

Data wycofania: 2014-09-22

Zastąpiona przez: PN-EN 4604-009:2014-09

PN-L-01265:1993 Lotnictwo i kosmonautyka -- Wyłączniki dźwigniowe dwupołożeniowe ON/OFF -- Kierunki

włączania i wyłączania

Tytuł angielski: Aerospace -- Lever-operated, two-position ON/OFF switches -- Directions of operation

Data wycofania: 2014-09-25
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PN-L-01266:1993 Statki powietrzne -- Wyłączniki trójbiegunowe przyciskowo-wyciągane ogólnego przeznaczenia

-- Wymiary

Tytuł angielski: Aircraft -- Dimensions for general purpose push-pull three-pole circuit-breakers

Data wycofania: 2014-09-25

49.080 Hydraulika i pneumatyka statków powietrznych i kosmicznych

PN-L-01470:1993 Lotnictwo i kosmonautyka -- Obejmy Q (obejmy osiowo montowane) do instalacji płynowych --

Wymiary

Tytuł angielski: Aerospace -- "Q" clamps (centre-mounted clamps) for fluid systems -- Dimensions

Data wycofania: 2014-09-25

PN-V-82064:2003 Wojskowe statki powietrzne -- Liniowe siłowniki hydrauliczne -- Wymagania ogólne

Tytuł angielski: Military aircraft -- Linear hydraulic actuators -- General requirements

Data wycofania: 2014-09-25

49.100 Wyposażenie do konserwacji i obsługi naziemnej

PN-L-01471:1993 Statki powietrzne -- System napełniania paliwem pod ciśnieniem -- Badanie i wartość

granicznego nadciśnienia

Tytuł angielski: Aircraft -- Pressure fuel dispensing system -- Test procedure and limit value for shut-off surge

pressure

Data wycofania: 2014-09-25

PN-L-74503:1988 Wyposażenie lotnisk -- Dźwigniki hydrauliczne -- Wymagania

Tytuł angielski: Equipment for aerodromes -- Hydraulic lifting jacks -- Requirements

Data wycofania: 2014-09-01

PN-L-74504:1988 Wyposażenie lotnisk -- Podnośniki hydrauliczne -- Wymagania

Tytuł angielski: Equipment for aerodromes -- Hydraulic lifts -- Requirements

Data wycofania: 2014-09-01

PN-L-74513:1993 Statki powietrzne -- Złącza do napełniania instalacji ciekłym tlenem -- Wymiary przyłączeniowe

Tytuł angielski: Aircraft -- Liquid oxygen replenishment couplings -- Mating dimensions

Data wycofania: 2014-09-25

PN-L-74514:1993 Lotnictwo i kosmonautyka -- Podnośniki trójnożne -- Wymiary obrysu

Tytuł angielski: Aerospace -- Tripod jacks -- Clearance dimensions

Data wycofania: 2014-09-25

PN-L-74515:1993 Statki powietrzne -- Węzły podporowe

Tytuł angielski: Aircraft -- Jacking pads

Data wycofania: 2014-09-25

PN-L-74516:1993 Statki powietrzne -- Króćce pokładowe do połączenia instalacji klimatyzacyjnej z naziemnymi

urządzeniami zasilającymi

Tytuł angielski: Aircraft -- Ground air-conditioning connections

Data wycofania: 2014-09-25

PN-L-74600:1988 Wyposażenie lotnisk -- Końcówka smarownicy do smarowania pod ciśnieniem -- Wymiary

przyłączeniowe

Tytuł angielski: Equipment for aerodromes -- Greasers nipple for lubrication forced -- Mating dimensions
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Data wycofania: 2014-09-01

53.020.20 Dźwignice

PN-ISO 4301-2:1998 Dźwignice -- Klasyfikacja -- Żurawie samojezdne

Tytuł angielski: Lifting appliances - Classification - Part 2: Mobile cranes

Data wycofania: 2014-09-18

PN-ISO 4306-2:1998 Dźwignice -- Terminologia -- Żurawie samojezdne

Tytuł angielski: Cranes - Vocabulary - Part 2: Mobile cranes

Data wycofania: 2014-09-18

PN-M-06516:1988 Dźwignice -- Złącza spawane w stalowych ustrojach nośnych dźwignic

Tytuł angielski: Lifting equipment -- Welded joints of steel structures

Data wycofania: 2014-09-01

PN-M-45359-01:1993 Dźwignice -- Informacje dotyczące dostawy -- Postanowienia ogólne

Tytuł angielski: Cranes -- Information to be provided -- General

Data wycofania: 2014-09-01

PN-M-45359-04:1993 Dźwignice -- Informacje dotyczące dostawy -- Żurawie szynowe

Tytuł angielski: Cranes -- Information to be provided -- Jib cranes

Data wycofania: 2014-09-01

PN-M-45359-05:1993 Dźwignice -- Informacje dotyczące dostawy -- Suwnice pomostowe i bramowe

Tytuł angielski: Cranes -- Information to be provided -- Overhead travelling cranes and portal bridge cranes

Data wycofania: 2014-09-01

53.040.20 Części składowe przenośników

PN-EN 12881-1+A1:2011 Taśmy przenośnikowe -- Badanie palności metodą symulacji pożaru -- Część 1:

Badania z wykorzystaniem palnika propanowego

Tytuł angielski: Conveyor belts - Fire simulation flammability testing - Part 1: Propane burner tests

Data wycofania: 2014-09-23

Zastąpiona przez: PN-EN 12881-1:2014-09

53.100 Maszyny do robót ziemnych

PN-ISO 10261:1998 Maszyny do robót ziemnych -- System numeracji identyfikującej wyroby

Tytuł angielski: Earth-moving machinery - Product identification numbering system

Data wycofania: 2014-09-18

PN-ISO 10263-1:1998 Maszyny do robót ziemnych -- Środowisko przestrzeni osłoniętej operatora --

Postanowienia ogólne i definicje

Tytuł angielski: Earth-moving machinery - Operator enclosure environment - Part 1: General and definitions

Data wycofania: 2014-09-18

PN-ISO 10263-2:1998 Maszyny do robót ziemnych -- Środowisko przestrzeni osłoniętej operatora -- Badanie filtru

powietrza

Tytuł angielski: Earth-moving machinery - Operator enclosure environment - Part 2: Air filter test

Data wycofania: 2014-09-18

PN-ISO 10263-3:1998 Maszyny do robót ziemnych -- Środowisko przestrzeni osłoniętej operatora -- Metoda

badania układów utrzymywania zwiększonego ciśnienia w przestrzeni osłoniętej operatora

Tytuł angielski: Earth-moving machinery - Operator enclosure environment - Part 3: Operator
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enclosure pressurization test method
Data wycofania: 2014-09-18

PN-ISO 10263-4:1998 Maszyny do robót ziemnych -- Środowisko przestrzeni osłoniętej operatora -- Metoda

badania układów wentylacyjnych, grzejnych i/lub klimatyzacji w przestrzeni osłoniętej operatora

Tytuł angielski: Earth-moving machinery - Operator enclosure environment - Part 4: Operator enclosure

ventilation, heating and/or air-conditioning test method

Data wycofania: 2014-09-18

PN-ISO 10263-5:1998 Maszyny do robót ziemnych -- Środowisko przestrzeni osłoniętej operatora -- Metoda

badania układu odmrażania szyby przedniej

Tytuł angielski: Earth-moving machinery - Operator enclosure environment - Part 5: Windscreen defrosting

system test method

Data wycofania: 2014-09-18

PN-ISO 10263-6:1998 Maszyny do robót ziemnych -- Środowisko przestrzeni osłoniętej operatora -- Wyznaczanie

wpływu działania słońca na przestrzeń osłoniętą operatora

Tytuł angielski: Earth-moving machinery - Operator enclosure environment - Part 6: Determination of effect of

solar heating on operator enclosure

Data wycofania: 2014-09-18

PN-ISO 6011:1998 Maszyny do robót ziemnych -- Przyrządy pomiarowe

Tytuł angielski: Earth-moving machinery - Operating instrumentation

Data wycofania: 2014-09-16

PN-M-47007-00:1978 Ciągniki budowlane -- Podział i symbole

Tytuł angielski: Tractors for construction purposes -- Classification and symbols

Data wycofania: 2014-09-15

PN-M-47023:1993 Maszyny do robót ziemnych -- Korki wlewowe, kontrolne i spustowe

Tytuł angielski: Earth-moving machinery -- Drain fill and level plugs

Data wycofania: 2014-09-15

PN-M-47031-01:1993 Maszyny do robót ziemnych -- Narzędzia do obsługi technicznej -- Narzędzia ogólnego

stosowania do regulacji i konserwacji

Tytuł angielski: Earth-moving machinery -- Service tools -- Part 1: Common maintenance and adjustment tools

Data wycofania: 2014-09-15

PN-M-47031-02:1993 Maszyny do robót ziemnych -- Narzędzia do obsługi technicznej -- Narzędzia ogólnego

stosowania do napraw - Ściągacze mechaniczne zwykłe i przeciwsobne

Tytuł angielski: Earth-moving machinery -- Service tools -- Part 2: Common repair tools -- Mechanical pullers

and pushers

Data wycofania: 2014-09-16

PN-M-47051-01:1993 Maszyny do robót ziemnych -- Określenia i symbole wymiarów -- Maszyna podstawowa

Tytuł angielski: Earth-moving machinery -- Definitions of dimensions and symbols -- Part 1: Base machine

Data wycofania: 2014-09-16

PN-M-47051-02:1993 Maszyny do robót ziemnych -- Określenia i symbole wymiarów -- Osprzęt

Tytuł angielski: Earth-moving machinery -- Definitions of dimensions and symbols -- Part 2: Equipment
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Data wycofania: 2014-09-16

55.020 Pakowanie i dystrybucja wyrobów. Zagadnienia ogólne

PN-O-79002:1988 Opakowania jednostkowe -- Zamknięcia -- Terminologia

Tytuł angielski: Unit packages -- Closures -- Terminology

Data wycofania: 2014-09-01

PN-O-79003:1988 Opakowania -- Rodzaje badań -- Terminologia

Tytuł angielski: Packages -- Test methods -- Terminology

Data wycofania: 2014-09-01

PN-O-79170:1963 Opakowania -- Badanie szczelności na przenikanie pary wodnej

Tytuł angielski: Packages -- Water vapour permeability test

Data wycofania: 2014-09-01

55.040 Materiały i przybory opakowaniowe

PN-O-79115:1968 Opakowania -- Materiały przeciwwstrząsowe -- Badania metodą statyczną i quasi-statyczną

Tytuł angielski: Packages -- Cushioning materials -- Static and quasi-static testing methods

Data wycofania: 2014-09-01

PN-O-79123:1983 Materiały opakowaniowe -- Określanie podatności na ładowanie elektrostatyczne folii z

tworzyw sztucznych i materiałów wielowarstwowych

Tytuł angielski: Packaging materials -- Determination of the static electricity propensity of plastics films and

laminates

Data wycofania: 2014-09-01

PN-O-79763:1978 Opakowania jednostkowe z tworzyw sztucznych -- Tacki -- Szereg wymiarowy

Tytuł angielski: Consumer plastics packages -- Trays -- Dimension series

Data wycofania: 2014-09-01

55.100 Butelki. Słoje

PN-O-79710:1983 Balony szklane

Tytuł angielski: Glass carboys

Data wycofania: 2014-09-01

PN-O-79761:1978 Opakowania jednostkowe z tworzyw sztucznych -- Kubki o przekroju kołowym -- Szereg

wymiarowy

Tytuł angielski: Consumer plastics packages -- Cups with round cross-section -- Dimension series

Data wycofania: 2014-09-01

PN-O-79764:1978 Opakowania jednostkowe z tworzyw sztucznych -- Butelki -- Szereg wymiarowy

Tytuł angielski: Consumer plastics packages -- Bottles -- Dimension series

Data wycofania: 2014-09-01

55.160 Pudła. Skrzynie. Klatki

PN-D-79604:1988 Skrzynie i komplety skrzyniowe drewniane o ładowności od 150 do 1000 kg -- Wspólne

wymagania i badania

Tytuł angielski: Wooden cases and cases elements with capacity from 150 to 1000 kg -- Common requirements

and tests

Data wycofania: 2014-09-01

PN-D-79609:1978 Skrzynki i komplety skrzynkowe o poszyciu z elementów płytowych o masie
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zawartości do 150 kg -- Wspólne wymagania i badania

Tytuł angielski: Cases made of panel pieces and cases elements with capacity up to 150 kg -- Common

requirements and tests

Data wycofania: 2014-09-01

PN-O-79762:1978 Opakowania jednostkowe z tworzyw sztucznych -- Pudełka o przekroju prostokątnym -- Szereg

wymiarowy

Tytuł angielski: Consumer plastics packages -- Rectangular boxes -- Dimension series

Data wycofania: 2014-09-01

55.180.10 Kontenery ogólnego zastosowania

PN-K-46021:1973 Kontenery ładunkowe uniwersalne wielkie -- Czopy stałe ustalające

Tytuł angielski: Universal large freight containers -- Twist lock lifting devices

Data wycofania: 2014-09-15

55.200 Maszyny pakujące

PN-EN 415-1+A1:2009 Bezpieczeństwo maszyn pakujących -- Część 1: Terminologia i klasyfikacja maszyn

pakujących i wyposażenia dodatkowego

Tytuł angielski: Packaging machines safety - Part 1: Terminology and classification of packaging machines and

associated equipment

Data wycofania: 2014-09-22

Zastąpiona przez: PN-EN 415-1:2014-09

59.040 Materiały pomocnicze dla przemysłu tekstylnego

PN-C-04569-00:1983 Woda dla przemysłu włókienniczego -- Postanowienia ogólne i zakres normy

Tytuł angielski: Water for textile industry -- Generalities and scope of standard

Data wycofania: 2014-09-18

59.060.01 Włókna tekstylne. Zagadnienia ogólne

PN-P-04607:1983 Metody badań surowców włókienniczych i przędzy -- Wyznaczanie zawartości substancji

niewłóknistych

Tytuł angielski: Test methods for textile raw materials and yarns -- Determination of nonfibrous matter content

Data wycofania: 2014-09-18

PN-P-04750-01:1993 Tekstylia -- Włókna i nitki -- Wyznaczanie masy handlowej dla partii dostawy --

Wyznaczanie masy i obliczenia

Tytuł angielski: Textiles -- Fibres and yarns -- Determination of commercial mass of consignments -- Mass

determination and calculations

Data wycofania: 2014-09-18

PN-P-04750-02:1993 Tekstylia -- Włókna i nitki -- Wyznaczanie masy handlowej dla partii dostawy -- Metody

pobierania próbek laboratoryjnych

Tytuł angielski: Textiles -- Fibres and yarns -- Determination of commercial mass of consignments -- Methods for

obtaining laboratory samples

Data wycofania: 2014-09-19

PN-P-04750-03:1993 Tekstylia -- Włókna i nitki -- Wyznaczanie masy handlowej dla partii dostawy -- Sposoby

oczyszczania próbek roboczych

Tytuł angielski: Textiles -- Fibres and yarns -- Determination of commercial mass of consignments -- Specimen

cleaning procedures

Strona 96 z 170

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego dla Bold-reklama, poligrafia Roman Kacperski, Gliwice (2014-12-08)



Data wycofania: 2014-09-18

PN-P-04750-04:1993 Tekstylia -- Włókna i nitki -- Wyznaczanie masy handlowej dla partii dostawy -- Wartości

liczbowe dodatków handlowych łącznych i dodatków handlowych wilgotności

Tytuł angielski: Textiles -- Fibres and yarns -- Determination of commercial mass of consignments -- Values

used for commercial allowances and the commercial moisture regains

Data wycofania: 2014-09-18

PN-P-04847-01:1993 Tekstylia -- Wyznaczanie zawartości włókien w mieszankach dwuskładnikowych metodami

chemicznymi -- Postanowienia ogólne

Tytuł angielski: Textiles -- Quantitative chemical analysis of binary fibre mixtures -- General

Data wycofania: 2014-09-18

PN-P-04847-02:1993 Tekstylia -- Wyznaczanie zawartości włókien w mieszankach dwuskładnikowych metodami

chemicznymi -- Wyznaczanie zawartości włókien octanowych

Tytuł angielski: Textiles -- Quantitative chemical analysis of binary fibre mixtures -- Determination of acetate fibre

content

Data wycofania: 2014-09-18

PN-P-04847-03:1993 Tekstylia -- Wyznaczanie zawartości włókien w mieszankach dwuskładnikowych metodami

chemicznymi -- Wyznaczanie zawartości włókien proteinowych

Tytuł angielski: Textiles -- Quantitative chemical analysis of binary fibre mixtures -- Determination of protein fibre

content

Data wycofania: 2014-09-18

PN-P-04847-05:1993 Tekstylia -- Wyznaczanie zawartości włókien w mieszankach dwuskładnikowych metodami

chemicznymi -- Wyznaczanie zawartości włókien z celulozy regenerowanej w mieszankach z bawełną z

zastosowaniem kwasu mrówkowego i chlorku cynkowego

Tytuł angielski: Textiles -- Quantitative chemical analysis of binary fibre mixtures -- Determination of regenerated

cellulose fibre content in mixtures with cotton using formic acid and zinc chloride

Data wycofania: 2014-09-18

PN-P-04847-06:1993 Tekstylia -- Wyznaczanie zawartości włókien w mieszankach dwuskładnikowych metodami

chemicznymi -- Wyznaczanie zawartości włókien poliamidowych

Tytuł angielski: Textiles -- Quantitative chemical analysis of binary fibre mixtures -- Determination of polyamide

fibre content

Data wycofania: 2014-09-18

PN-P-04847-07:1993 Tekstylia -- Wyznaczanie zawartości włókien w mieszankach dwuskładnikowych metodami

chemicznymi -- Wyznaczanie zawartości włókien octanowych z włóknami trójoctanowymi z zastosowaniem

roztworu acetonu

Tytuł angielski: Textiles -- Quantitative chemical analysis of binary fibre mixtures -- Determination of acetate fibre

content in mixtures with triacetate fibre using acetone

Data wycofania: 2014-09-18

PN-P-04847-10:1993 Tekstylia -- Wyznaczanie zawartości włókien w mieszankach dwuskładnikowych metodami

chemicznymi -- Wyznaczanie zawartości włókien celulozowych w mieszankach z włóknami poliestrowymi

Tytuł angielski: Textiles -- Quantitative chemical analysis of binary fibre mixtures -- Determination of cellulose

fibre content in mixtures with polyester fibre

Data wycofania: 2014-09-18

PN-P-04847-11:1993 Tekstylia -- Wyznaczanie zawartości włókien w mieszankach dwuskładnikowych metodami
chemicznymi -- Wyznaczanie zawartości włókien akrylowych
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Tytuł angielski: Textiles -- Quantitative chemical analysis of binary fibre mixtures -- Determination of acrylic fibre

content

Data wycofania: 2014-09-18

PN-P-04847-16:1993 Tekstylia -- Wyznaczanie zawartości włókien w mieszankach dwuskładnikowych metodami

chemicznymi -- Wyznaczanie zawartości włókien chlorowych (homopolimerów chlorku winylu)

Tytuł angielski: Textiles -- Quantitative chemical analysis of binary fibre mixtures -- Determination of chlorofibre

(homopolymers of vinyl chloride) content

Data wycofania: 2014-09-19

PN-P-04850:1993 Tekstylia -- Wyznaczanie zawartości włókien w mieszankach dwuskładnikowych metodami

chemicznymi -- Wyznaczanie zawartości włókien poliuretanowych

Tytuł angielski: Textiles -- Quantitative chemical analysis of binary fibre mixtures -- Determination of

polyurethane fibre content

Data wycofania: 2014-09-18

PN-P-04851:1993 Tekstylia -- Wyznaczanie zawartości włókien w mieszankach dwuskładnikowych metodami

chemicznymi -- Wyznaczanie zawartości włókien lnianych

Tytuł angielski: Textiles -- Quantitative chemical analysis of binary fibre mixtures -- Determination of flax fibre

content

Data wycofania: 2014-09-18

59.060.10 Włókna naturalne

PN-EN ISO 10306:2000 Tekstylia -- Włókna bawełny -- Wyznaczanie dojrzałości metodą przepływu powietrza

Tytuł angielski: Textiles - Cotton fibres - Evaluation of maturity by the air flow method (ISO 10306:1993)

Data wycofania: 2014-09-29

Zastąpiona przez: PN-EN ISO 10306:2014-09

PN-ISO 3060:1993 Włókna bawełniane -- Wyznaczanie wytrzymałości na rozciąganie płaskich pęczków

Tytuł angielski: Textiles - Cotton fibres - Determination of breaking tenacity of flat bundles

Data wycofania: 2014-09-15

PN-P-01723:1988 Słoma lniana i konopna -- Zestawienie wskaźników jakościowych i metod badań

Tytuł angielski: Flax and hemp straw -- List of quality indices and test methods

Data wycofania: 2014-09-15

PN-P-04675-02:1988 Bawełna -- Wyznaczanie zawartości wadliwych włókien i zanieczyszczeń

Tytuł angielski: Cotton -- Determination of faulty fibres and impurities content

Data wycofania: 2014-09-16

PN-P-04675-03:1988 Bawełna -- Wyznaczanie długości

Tytuł angielski: Cotton -- Determination of length

Data wycofania: 2014-09-15

PN-P-04675-04:1988 Bawełna -- Wyznaczanie stopnia dojrzałości

Tytuł angielski: Cotton -- Determination of maturity index

Data wycofania: 2014-09-16

PN-P-04675-05:1988 Bawełna -- Wyznaczanie masy liniowej
Tytuł angielski: Cotton -- Determination of linear density
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Data wycofania: 2014-09-15

PN-P-04680-11:1988 Metody badań surowców włókienniczych -- Słoma lniana surowa i roszona -- Wyznaczanie

stopnia rozciągnięcia łodyg w snopku

Tytuł angielski: Test methods for textile raw materials -- Raw and retted flax straw -- Determination of the degree

of stalk stretching in a sheaf

Data wycofania: 2014-09-16

59.060.20 Włókna chemiczne

PN-P-80000:1988 Surowce włókiennicze -- Włókna wiskozowe typu bawełnianego Textra

Tytuł angielski: Textile raw materials -- Viscose fibres of the cotton type Textra

Data wycofania: 2014-09-15

PN-P-80010:1988 Surowce włókiennicze -- Włókna poliakrylonitrylowe -- Anilana

Tytuł angielski: Textile raw materials -- Polyacrylonitrile fibres -- Anilana

Data wycofania: 2014-09-15

59.080.01 Tekstylia. Zagadnienia ogólne

PN-P-04636:1988 Metody badań wyrobów włókienniczych -- Wyroby tkane -- Wyznaczanie wrobienia nitek

osnowy i wątku

Tytuł angielski: Test methods for textiles -- Woven fabrics -- Determination of crimp of warp and weft threads

Data wycofania: 2014-09-18

PN-P-04641:1973 Metody badań wyrobów włókienniczych -- Wykrywanie środków utleniających i redukujących

po procesie bielenia

Tytuł angielski: Test methods for textiles -- Detection of oxydizing and reducing agents after bleaching process

Data wycofania: 2014-09-18

PN-P-04710:1983 Metody badań wyrobów włókienniczych -- Wyroby wełniane -- Wyznaczanie zawartości

apretury moloodpornej

Tytuł angielski: Test methods for textiles -- Wool articles -- Determination of mothproof finish content

Data wycofania: 2014-09-18

PN-P-04822:1973 Metody badań wyrobów włókienniczych -- Wyznaczanie stopnia merceryzacji

Tytuł angielski: Test methods for textiles -- Determination of mercerizing effect

Data wycofania: 2014-09-19

PN-P-04872:1973 Metody badań wyrobów włókienniczych -- Wyroby konfekcyjne techniczne -- Wyznaczanie

wodoszczelności i odporności na deszcz w szwie

Tytuł angielski: Test methods for textiles -- Ready-made industrial articles -- Determination of watertightness and

resistance to rain in a seam

Data wycofania: 2014-09-19

59.080.20 Przędze

PN-P-01734:1993 Tekstylia -- Scalona tablica zamienników zastępująca tradycyjne numery nitek przez

zaokrąglone wartości w Systemie Tex

Tytuł angielski: Textiles -- Integrated conversion table for replacing traditional yarn numbers by rounded values

in the tex system

Data wycofania: 2014-09-18
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PN-P-04607:1983 Metody badań surowców włókienniczych i przędzy -- Wyznaczanie zawartości substancji

niewłóknistych

Tytuł angielski: Test methods for textile raw materials and yarns -- Determination of nonfibrous matter content

Data wycofania: 2014-09-18

PN-P-04683:1988 Metody badań wyrobów włókienniczych -- Nitki gumowe

Tytuł angielski: Test methods for textiles -- Rubber yarns

Data wycofania: 2014-09-18

PN-P-04750-01:1993 Tekstylia -- Włókna i nitki -- Wyznaczanie masy handlowej dla partii dostawy --

Wyznaczanie masy i obliczenia

Tytuł angielski: Textiles -- Fibres and yarns -- Determination of commercial mass of consignments -- Mass

determination and calculations

Data wycofania: 2014-09-18

PN-P-04750-02:1993 Tekstylia -- Włókna i nitki -- Wyznaczanie masy handlowej dla partii dostawy -- Metody

pobierania próbek laboratoryjnych

Tytuł angielski: Textiles -- Fibres and yarns -- Determination of commercial mass of consignments -- Methods for

obtaining laboratory samples

Data wycofania: 2014-09-19

PN-P-04750-03:1993 Tekstylia -- Włókna i nitki -- Wyznaczanie masy handlowej dla partii dostawy -- Sposoby

oczyszczania próbek roboczych

Tytuł angielski: Textiles -- Fibres and yarns -- Determination of commercial mass of consignments -- Specimen

cleaning procedures

Data wycofania: 2014-09-18

PN-P-04750-04:1993 Tekstylia -- Włókna i nitki -- Wyznaczanie masy handlowej dla partii dostawy -- Wartości

liczbowe dodatków handlowych łącznych i dodatków handlowych wilgotności

Tytuł angielski: Textiles -- Fibres and yarns -- Determination of commercial mass of consignments -- Values

used for commercial allowances and the commercial moisture regains

Data wycofania: 2014-09-18

PN-P-04754:1988 Jedwab teksturowany pneumatycznie o masie liniowej poniżej 1000 dtex -- Metody badań

Tytuł angielski: Air jet textured yarn of linear density below 1000 dtex -- Test methods

Data wycofania: 2014-09-18

PN-P-04771:1988 Taśmy przędne -- Wyznaczanie sczepliwości

Tytuł angielski: Slivers and tops -- Determination of fibre cohesion

Data wycofania: 2014-09-18

PN-P-04817:1988 Metody badań wyrobów włókienniczych -- Jedwab poliamidowy i polipropylenowy dywanowy --

Wyznaczanie stopnia skędzierzawienia

Tytuł angielski: Test methods for textiles -- Polyamide and polypropylene carpet filament yarns -- Determination

of the degree of crimping

Data wycofania: 2014-09-18

PN-P-04818:1988 Metody badań wyrobów włókienniczych -- Jedwab teksturowany metodą knit deknit --

Wyznaczanie stopnia skędzierzawienia

Tytuł angielski: Test methods for textiles -- Filament yarns textured by the knit-deknit method -- Determination of

the degree of crimping

Data wycofania: 2014-09-18
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PN-P-04819:1988 Metody badań wyrobów włókienniczych -- Jedwab teksturowany metodą knit deknit --

Wyznaczanie liczby karbików

Tytuł angielski: Test methods for textiles -- Filament yarns textured by the knit-deknit method -- Determination of

the number of crimps

Data wycofania: 2014-09-18

59.080.30 Płaskie wyroby tekstylne

PN-ISO 3801:1993 Tekstylia -- Tkaniny -- Wyznaczanie masy liniowej i powierzchniowej

Tytuł angielski: Textiles - Woven fabrics - Determination of mass per unit length and mass per unit area

Data wycofania: 2014-09-18

PN-P-01732:1983 Przędziny -- Zestawienie wskaźników technologicznych, użytkowych i metod badań

Tytuł angielski: Stitch bonded fabrics -- List of technological and performance indices and test methods

Data wycofania: 2014-09-18

PN-P-04614:1983 Metody badań wyrobów włókienniczych -- Tkaniny -- Wykrywanie i wyznaczanie zawartości

apretur ulegających hydrolizie w kwasie solnym

Tytuł angielski: Test methods for textiles -- Woven fabrics -- Detection and determination of finish content

hydrolyzeable in hydrochloric acid

Data wycofania: 2014-09-18

PN-P-04625:1988 Tkaniny -- Wyznaczanie masy liniowej, skrętu i siły zrywającej nitek wyprutych z tkaniny

Tytuł angielski: Woven fabrics -- Determination of linear density, twist and breaking force of yarns removed from

fabric

Data wycofania: 2014-09-18

PN-P-04644:1973 Metody badań wyrobów włókienniczych -- Tkaniny -- Wykrywanie rodzaju i wyznaczanie

zawartości środków wykończalniczych (apretury)

Tytuł angielski: Test methods for textiles -- Woven fabrics -- Detection of the type of finishing agents and

determination of their content

Data wycofania: 2014-09-18

PN-P-04650:1973 Metody badań wyrobów włókienniczych -- Tkaniny z okrywą runową -- Wyznaczanie masy

powierzchniowej runa

Tytuł angielski: Test methods for textiles -- Pile fabrics -- Determination of pile mass per unit area

Data wycofania: 2014-09-18

PN-P-04699:1978 Metody badań wyrobów włókienniczych -- Tkaniny i włókniny -- Wykrywanie rodzaju i

wyznaczanie zawartości żywic termoklejących poliamidowych i polichlorowinylowych

Tytuł angielski: Test methods for textiles -- Woven and nonwoven fabrics -- Detecting thermogluing polyamide

and polyvinyl chloride resins and determining their content

Data wycofania: 2014-09-19

PN-P-04701:1988 Metody badań wyrobów włókienniczych -- Tkaniny lniane brezentowe -- Wyznaczanie

zawartości impregnacji wodoodpornej i przeciwgnilnej

Tytuł angielski: Test methods for textiles -- Woven linen tarpaulin fabrics -- Determination of water and rot

resistant impregnation content

Data wycofania: 2014-09-19
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PN-P-04737:1973 Metody badań wyrobów włókienniczych -- Tkaniny -- Wyznaczanie odporności na mięcie

Tytuł angielski: Test methods for textiles -- Woven fabrics -- Determination of crease resistance

Data wycofania: 2014-09-18

PN-P-04950:1988 Metody badań wyrobów włókienniczych -- Laminaty włókiennicze i włókniny -- Wyznaczanie

siły rozwarstwiania

Tytuł angielski: Test methods for textiles -- Laminated and nonwoven fabrics -- Determination of delaminating

force

Data wycofania: 2014-09-18

PN-P-04979:1993 Tekstylia -- Płaskie wyroby włókiennicze -- Wyznaczanie odporności na ścieranie na

przyrządzie Weartester

Tytuł angielski: Textiles -- Fabrics -- Determination of abrasion resistance with a weartester

Data wycofania: 2014-09-18

PN-P-06709:1993 Tkaniny -- Opis błędów -- Terminologia

Tytuł angielski: Woven fabrics -- Description of defects -- Vocabulary

Data wycofania: 2014-09-18

PN-P-06768:1988 Dziane wyroby ażurowe odpasowane -- Stopnie jakości

Tytuł angielski: Knitted cross-boarded openwork fabrics -- Quality grades

Data wycofania: 2014-09-19

PN-P-82010-00:1983 Tkaniny i przędziny bawełniane i bawełnopodobne powszechnego użytku -- Postanowienia

ogólne

Tytuł angielski: Cotton and cottonlike woven and stitch bonded fabrics of common use -- General

Data wycofania: 2014-09-18

PN-P-82010-15:1983 Tkaniny i przędziny bawełniane i bawełnopodobne powszechnego użytku -- Wymagania

użytkowe dotyczące tkanin i przędzin zasłonowych

Tytuł angielski: Cotton and cottonlike woven and stitch bonded fabrics of common use -- Performance

requirements for woven and stich bonded fabrics for curtains

Data wycofania: 2014-09-18

PN-P-82010-16:1983 Tkaniny i przędziny bawełniane i bawełnopodobne powszechnego użytku -- Wymagania

użytkowe dotyczące tkanin obrusowych i serwetkowych

Tytuł angielski: Cotton and cottonlike woven and stitch bonded fabrics of common use -- Performance

requirements for woven and stitch bonded fabrics for table-cloths and doilies

Data wycofania: 2014-09-18

PN-P-82257:1988 Tkaniny kocowe -- Wspólne wymagania użytkowe

Tytuł angielski: Woven fabrics for blankets -- Common performance requirements

Data wycofania: 2014-09-18

PN-P-84003:1993 Dzianiny -- Opis błędów -- Terminologia

Tytuł angielski: Knitted fabrics -- Description of defects -- Vocabulary

Data wycofania: 2014-09-18

PN-P-85031:1993 Tkaniny sieciowe rybackie -- Oznaczanie nitek sieciowych w systemie tex

Tytuł angielski: Fishing nets -- Designation of netting yarns in the tex system

Data wycofania: 2014-09-19

59.080.40 Płaskie wyroby tekstylne powlekane

PN-P-04745:1988 Metody badań wyrobów włókienniczych -- Tkaniny powlekane i folie --
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Wyznaczanie kwaso- i ługoochronności

Tytuł angielski: Test methods for textiles -- Coated fabrics and films -- Determination of acid and alkali

absorptivity

Data wycofania: 2014-09-19

59.080.50 Liny i sznury

PN-P-04742:1973 Metody badań wyrobów włókienniczych -- Taśmy tkane i plecione -- Wyznaczanie długości,

szerokości i średnicy

Tytuł angielski: Test methods for textiles -- Woven and braided tapes -- Determination of length, width and

diameter

Data wycofania: 2014-09-18

PN-P-04791:1973 Metody badań wyrobów włókienniczych -- Taśmy plecione -- Wyznaczanie liczby nitek i

przeplotów na 10 cm

Tytuł angielski: Test methods for textiles -- Braided tapes -- Determination of the number of threads and

interlacings per 10 cm

Data wycofania: 2014-09-18

PN-P-06749:1978 Wyroby powroźnicze plecione -- Błędy

Tytuł angielski: Plaited ropes -- Defects

Data wycofania: 2014-09-19

59.100.10 Materiały włókiennicze szklane

PN-ISO 4602:1998 Tekstylia szklane -- Tkaniny -- Wyznaczanie liczby nitek osnowy i wątku na jednostkę długości

Tytuł angielski: Reinforcements - Woven fabrics - Determination of number of yarns per unit length of warp and

weft

Data wycofania: 2014-09-19

59.100.20 Materiały węglowe

PN-ISO 10120:1993 Włókna węglowe -- Wyznaczanie masy liniowej

Tytuł angielski: Carbon fibre - Determination of linear density

Data wycofania: 2014-09-15

59.120.10 Maszyny do przędzenia, skręcania i teksturowania

PN-ISO 341:1998 Maszyny włókiennicze i ich wyposażenie -- Maszyny przygotowawcze przędzalni bawełny --

Szerokości robocze

Tytuł angielski: Textile machinery and accessories - Cotton spinning machinery - Working width

Data wycofania: 2014-09-18

PN-P-63505:1983 Maszyny włókiennicze -- Niedoprzędzarki -- Podstawowe wymiary

Tytuł angielski: Textile machinery -- Roving frames -- Main dimensions

Data wycofania: 2014-09-18

PN-P-63510:1983 Maszyny włókiennicze -- Cewki do niedoprzędzarek

Tytuł angielski: Textile machinery -- Flyer bobbins

Data wycofania: 2014-09-18

59.120.20 Maszyny i wyposażenie do przewijania

PN-P-63010:1983 Maszyny włókiennicze -- Snowarki -- Szerokości robocze
Tytuł angielski: Textile machinery -- Warping machines -- Working widths
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Data wycofania: 2014-09-16

PN-P-63011:1983 Maszyny włókiennicze -- Klejarki osnów -- Maksymalne szerokości użyteczne

Tytuł angielski: Textile machinery -- Warp sizing machines -- Maximum usable widths

Data wycofania: 2014-09-16

PN-P-63525-04:1993 Maszyny włókiennicze -- Cewki cylindryczne -- Cewki do jedwabiu teksturowanego

Tytuł angielski: Textile machinery and accessories -- Cylindrical tubes -- Tubes for textured yarns

Data wycofania: 2014-09-18

PN-P-66068:1993 Maszyny włókiennicze i wyposażenie -- Wały nawojowe do wytwarzania tkanych i dzianych

taśm -- Terminologia i główne wymiary

Tytuł angielski: Textile machinery and accessories -- Beams for winding -- Beams for ribbon weaving and ribbon

knitting -- Terminology and main dimensions

Data wycofania: 2014-09-18

59.120.30 Krosna. Maszyny tkackie

PN-P-63032:1993 Maszyny włókiennicze -- Wyposażenie krosien -- Terminologia

Tytuł angielski: Textile machinery -- Weaving machine accessories -- Terminology

Data wycofania: 2014-09-18

PN-P-64062-01:1988 Maszyny włókiennicze -- Płochy tkackie -- Postanowienia ogólne

Tytuł angielski: Textile machinery -- Reeds -- General

Data wycofania: 2014-09-18

PN-P-64066-01:1988 Maszyny włókiennicze -- Struny tkackie z drutu podwójnego -- Postanowienia ogólne

Tytuł angielski: Textile machinery -- Twin wire weaving healds -- General

Data wycofania: 2014-09-18

PN-P-64066-02:1988 Maszyny włókiennicze -- Struny tkackie z drutu podwójnego -- Struny żakardowe typu A

Tytuł angielski: Textile machinery -- Twin wire healds for jacquard weaving, type A

Data wycofania: 2014-09-18

PN-P-64066-04:1988 Maszyny włókiennicze -- Struny tkackie z drutu podwójnego -- Struny nicielnicowe typu F i

M

Tytuł angielski: Textile machinery -- Twin wire weaving healds, type F and M

Data wycofania: 2014-09-18

PN-P-64066-05:1988 Maszyny włókiennicze -- Struny tkackie z drutu podwójnego -- Struny nicielnicowe typu D

Tytuł angielski: Textile machinery -- Twin wire weaving healds, type D

Data wycofania: 2014-09-18

PN-P-64075:1993 Maszyny włókiennicze -- Pierścienie uiglone rozpinek

Tytuł angielski: Weaving machines -- Temple cylinders

Data wycofania: 2014-09-18

59.120.40 Maszyny dziewiarskie

PN-P-62005:1988 Maszyny włókiennicze -- Maszyny dziewiarskie -- Podział, nazwy i określenia

Tytuł angielski: Textile machinery -- Knitting machines -- Classification and terminology

Data wycofania: 2014-09-18
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PN-P-62007:1988 Maszyny włókiennicze -- Maszyny dziewiarskie -- Podziałki uiglenia

Tytuł angielski: Textile machinery -- Knitting machines -- Pitches of knitting machine needles

Data wycofania: 2014-09-18

PN-P-62009:1993 Maszyny włókiennicze -- Maszyny dziewiarskie -- Liczba igieł w szydełkarkach cylindrycznych

o dużej nominalnej średnicy

Tytuł angielski: Textile machinery -- Knitting machines -- Number of needles for circular knitting machines of

large nominal diameter

Data wycofania: 2014-09-18

PN-P-66067:1993 Maszyny włókiennicze i wyposażenie -- Wały nawojowe sekcyjne dla osnowarek dziewiarskich

-- Terminologia i główne wymiary

Tytuł angielski: Textile machinery and accessories -- Beams for winding -- Sectional beams for warp knitting

machines -- Terminology and main dimensions

Data wycofania: 2014-09-18

PN-P-67118:1993 Maszyny włókiennicze -- Maszyny dziewiarskie -- Tabliczka znamionowa

Tytuł angielski: Textile machinery -- Knitting machines -- Nameplate information

Data wycofania: 2014-09-18

PN-P-67119:1993 Maszyny włókiennicze -- Maszyny dziewiarskie - osnowarki płaskie -- Numeracja grzebieni

iglicowych

Tytuł angielski: Textile machinery -- Flat warp knitting machines -- Numbering of guide bars

Data wycofania: 2014-09-18

59.120.50 Wyposażenie do barwienia i wykończania

PN-P-63104:1993 Maszyny włókiennicze -- Prędkości nominalne maszyn wykończalniczych

Tytuł angielski: Textile machinery -- Dyeing and finishing machines -- Nominal speeds

Data wycofania: 2014-09-18

59.140.20 Skóry surowe, skóry niewyprawione

PN-P-22028:1983 Skóry surowe zwierząt futerkowych -- Badania odbiorcze

Tytuł angielski: Raw skins of fur animals -- Acceptance testing

Data wycofania: 2014-09-15

PN-P-22029:1983 Skóry surowe zwierząt futerkowych -- Znakowanie, magazynowanie, pakowanie i transport

Tytuł angielski: Raw skins of fur animals -- Stamping, storage, packing and transport

Data wycofania: 2014-09-15

59.140.30 Skóry wyprawione zwykłe i futerkowe

PN-ISO 5400:1993 Skóra wyprawiona -- Oznaczanie całkowitej zawartości krzemu -- Spektrofotometryczna

metoda oznaczania zredukowanego molibdenokrzemianu

Tytuł angielski: Leather - Determination of total silicon content - Reduced molybdosilicate spectrometric method

Data wycofania: 2014-09-16

PN-P-22173:1993 Skóry wyprawione -- Wyznaczanie odporności barwy na światło sztuczne

Tytuł angielski: Leather -- Determination of colour fastness to artificial light

Data wycofania: 2014-09-16

PN-P-22174:1993 Skóry wyprawione -- Wyznaczanie odporności barwy na światło dzienne
Tytuł angielski: Leather -- Determination of colour fastness to day light
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Data wycofania: 2014-09-15

PN-P-22175:1993 Skóry wyprawione -- Wyznaczanie odporności barwy na prasowanie

Tytuł angielski: Leather -- Determination of colour fastness to ironing

Data wycofania: 2014-09-16

PN-P-22219:1973 Skóry wyprawione ortopedyczne

Tytuł angielski: Orthopaedic leather

Data wycofania: 2014-09-15

PN-P-22220:1973 Skóry wyprawione techniczne twarde

Tytuł angielski: Technical leather

Data wycofania: 2014-09-15

PN-P-22250:1988 Sztuczne skóry -- Materiały kaletniczo-obuwiowe powlekane poli(chlorkiem winylu) -- Stopnie

jakości

Tytuł angielski: Artificial leather -- PVC-coated fabrics for fancy goods and footwear -- Quality grades

Data wycofania: 2014-09-15

59.140.35 Wyroby ze skóry

PN-P-22401:1983 Wyroby rymarskie -- Terminologia

Tytuł angielski: Saddler's articles -- Terminology

Data wycofania: 2014-09-16

61.020 Odzież

PN-P-01729:1983 Wyroby konfekcyjne -- Zestawienie cech i wskaźników techniczno-użytkowych

Tytuł angielski: Ready-made textile articles -- List of technical and performance features and indices

Data wycofania: 2014-09-19

PN-P-84501:1983 Wyroby konfekcyjne -- Szwy -- Klasyfikacja i oznaczenia

Tytuł angielski: Ready-made textile articles -- Seams -- Classification and symbols

Data wycofania: 2014-09-19

PN-P-84502:1983 Wyroby konfekcyjne -- Ściegi -- Klasyfikacja i oznaczenia

Tytuł angielski: Ready-made textile articles -- Stitches -- Classification and symbols

Data wycofania: 2014-09-19

PN-P-84506:1983 Wyroby konfekcyjne -- Badania odbiorcze

Tytuł angielski: Ready-made textile articles -- Acceptance testing

Data wycofania: 2014-09-19

PN-P-84529:1983 Koszule dzienne męskie

Tytuł angielski: Shirts for men

Data wycofania: 2014-09-19

61.040 Nakrycia głowy. Galanteria włókiennicza. Zapięcia

PN-P-01729:1983 Wyroby konfekcyjne -- Zestawienie cech i wskaźników techniczno-użytkowych

Tytuł angielski: Ready-made textile articles -- List of technical and performance features and indices

Data wycofania: 2014-09-19

PN-P-06768:1988 Dziane wyroby ażurowe odpasowane -- Stopnie jakości

Tytuł angielski: Knitted cross-boarded openwork fabrics -- Quality grades

Data wycofania: 2014-09-19
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PN-P-84501:1983 Wyroby konfekcyjne -- Szwy -- Klasyfikacja i oznaczenia

Tytuł angielski: Ready-made textile articles -- Seams -- Classification and symbols

Data wycofania: 2014-09-19

PN-P-84502:1983 Wyroby konfekcyjne -- Ściegi -- Klasyfikacja i oznaczenia

Tytuł angielski: Ready-made textile articles -- Stitches -- Classification and symbols

Data wycofania: 2014-09-19

61.060 Obuwie

PN-O-91052:1978 Spody drewniane do obuwia wyjściowego i roboczego

Tytuł angielski: Wooden bottoms for outdoor and work footwear

Data wycofania: 2014-09-15

PN-O-91056:1988 Obuwie profilaktyczne -- Wkładki profilaktyczne do obuwia dla dzieci i młodzieży

Tytuł angielski: Prophylactic footwear -- Supporting footwear inserts for children and youth

Data wycofania: 2014-09-16

PN-O-91112:1968 Obuwie -- Wyznaczanie elastyczności

Tytuł angielski: Footwear -- Determination of flexibility

Data wycofania: 2014-09-15

PN-O-91126:1988 Obuwie -- Wyznaczanie wytrzymałości przymocowania podeszwy zachodzącej na wierzch

Tytuł angielski: Footwear -- Determination of attachment strength of soles overlapping uppers

Data wycofania: 2014-09-15

61.080 Maszyny do szycia i pozostałe wyposażenie dla przemysłu
odzieżowego i obuwniczego

PN-P-67012:1988 Domowe maszyny do szycia -- Terminologia ściegów i błędów ściegów

Tytuł angielski: Household sewing machines -- Terms and definitions of stitches and stitch defects

Data wycofania: 2014-09-18

65.020.01 Gospodarka rolna i leśna. Zagadnienia ogólne

PN-R-04150:1983 Zabiegi uprawowe -- Nazwy i określenia

Tytuł angielski: Soil tillage treatments -- Terms and definitions

Data wycofania: 2014-09-04

65.020.20 Uprawa roślin

PN-R-04011:1978 Materiał roślinny i gleba -- Pobieranie próbek do ilościowego oznaczania pozostałości

pestycydów

Tytuł angielski: Plant material and the soil -- Sampling for quantitative determination of residues of pesticides

Data wycofania: 2014-09-01

PN-R-04012-00:1983 Analiza chemiczno-rolnicza roślin -- Pobieranie próbek -- Zakres normy i postanowienia

ogólne

Tytuł angielski: Chemical and agricultural analysis of plants -- Sampling, scope of standard and generalities

Data wycofania: 2014-09-01

PN-R-04012-01:1983 Analiza chemiczno-rolnicza roślin -- Pobieranie próbek -- Rośliny zbożowe
Tytuł angielski: Chemical and agricultural analysis of plants -- Sampling -- Cereals
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Data wycofania: 2014-09-01

PN-R-04012-03:1988 Analiza chemiczno-rolnicza roślin -- Pobieranie próbek -- Rośliny okopowe - bulwy

ziemniaka

Tytuł angielski: Chemical and agricultural analysis of plants -- Sampling -- Root crops -- Potato tubers

Data wycofania: 2014-09-01

PN-R-04013:1988 Analiza chemiczno-rolnicza roślin -- Oznaczanie powietrznie suchej i suchej masy

Tytuł angielski: Chemical and agricultural analysis of plants -- Determination of air dry and dry mass

Data wycofania: 2014-09-01

PN-R-04104:1993 Gleba i materiał roślinny -- Oznaczanie pozostałości herbicydów -- Substancja aktywna -

klomazone

Tytuł angielski: Soil and plant material -- Determination of residue of herbicides -- Active substance - clomazone

Data wycofania: 2014-09-01

PN-R-04105:1993 Gleba i materiał roślinny -- Oznaczanie pozostałości herbicydów -- Substancja aktywna -

flurochloridon

Tytuł angielski: Soil and plant material -- Determination of residue of herbicides -- Active substance -

flurochloridone

Data wycofania: 2014-09-01

PN-R-04106:1993 Gleba i materiał roślinny -- Oznaczanie pozostałości herbicydów -- Substancja aktywna -

pirydat

Tytuł angielski: Soil and plant material -- Determination of residue of herbicides -- Active substance - pyridate

Data wycofania: 2014-09-04

65.020.30 Hodowla i chów zwierząt

PN-R-78551:1993 Drób rzeźny -- Indyki

Tytuł angielski: Poultry for slaughter -- Turkeys

Data wycofania: 2014-09-04

PN-R-78552:1993 Drób rzeźny -- Kaczki, gęsi, kaczki brojlery i gęsi brojlery

Tytuł angielski: Poultry for slaughter -- Ducks, geese, ducks broilers and geese broilers

Data wycofania: 2014-09-01

65.080 Nawozy sztuczne

PN-C-87007-05:1993 Nawozy sztuczne wapniowe -- Pobieranie i przygotowywanie próbek do badań

Tytuł angielski: Calcium fertilizers -- Sampling and sample preparation for testing

Data wycofania: 2014-09-01

65.120 Pasze dla zwierząt

PN-R-64750:1993 Pasze -- Oznaczanie zawartości wapnia -- Metoda miareczkowa

Tytuł angielski: Animal feeding stuffs -- Determination of calcium content -- Part 1: Titrimetric method

Data wycofania: 2014-09-01

PN-R-64751:1978 Pasze -- Oznaczanie karotenu

Tytuł angielski: Animal feeding stuffs -- Determination of carotene

Data wycofania: 2014-09-01
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65.160 Tytoń, wyroby tytoniowe i wyposażenie dla przemysłu tytoniowego

PN-A-99004-07:1988 Tytoń i wyroby tytoniowe -- Badania chemiczne -- Oznaczanie zawartości węglowodanów

redukujących rozpuszczalnych w wodzie

Tytuł angielski: Tobacco and tobacco products -- Chemical tests -- Determination of contents of water soluble

reducing carbohydrates

Data wycofania: 2014-09-01

PN-A-99006:1993 Badania fizyczne tytoniu przemysłowego

Tytuł angielski: Physical tests of industrial tobacco

Data wycofania: 2014-09-04

PN-A-99010:1988 Badania fizyczne papierosów

Tytuł angielski: Physical tests of cigarettes

Data wycofania: 2014-09-01

PN-A-99011:1988 Tytoń i wyroby tytoniowe -- Oznaczanie zawartości wody

Tytuł angielski: Tobacco and tobacco products -- Determination of water content

Data wycofania: 2014-09-01

PN-ISO 6565:2003 Tytoń i wyroby tytoniowe -- Opór zaciągania papierosów i spadek ciśnienia w sztabkach

filtrowych -- Warunki standardowe i pomiar

Tytuł angielski: Tobacco and tobacco products - Draw resistance of cigarettes and pressure drop of filter rods -

Standard conditions and measurement

Data wycofania: 2014-09-01

67.060 Zboża, nasiona roślin strączkowych i ich przetwory

PN-A-74012:1993 Ziarno zbóż i przetwory zbożowe -- Oznaczanie wilgotności (podstawowa metoda odwoławcza)

Tytuł angielski: Cereals and cereal products -- Determination of moisture content (basic reference method)

Data wycofania: 2014-09-01

PN-A-74020:1993 Przetwory zbożowe -- Mąka makaronowa zwyczajna

Tytuł angielski: Cereal products -- Macaroni common wheat flour

Data wycofania: 2014-09-04

PN-A-74250:1978 Wyroby i półprodukty ciastkarskie -- Pobieranie próbek i kontrola jakości

Tytuł angielski: Confectionery products and semifinished products -- Sampling and quality control

Data wycofania: 2014-09-05

PN-A-74600:1973 Przetwory zbożowe -- Groch obłuskany polerowany

Tytuł angielski: Cereal products -- Shelled and polished peas

Data wycofania: 2014-09-04

67.080.01 Owoce, warzywa i ich przetwory. Zagadnienia ogólne

PN-R-75200:1993 Owoce i warzywa -- Zasady i techniki przechowywania w atmosferze kontrolowanej

Tytuł angielski: Fruits and vegetables -- Principles and techniques of the controlled atmosphere method of

storage

Data wycofania: 2014-09-01

PN-R-75201:1993 Owoce i warzywa -- Warunki fizyczne w chłodniach -- Definicje i pomiary
Tytuł angielski: Fruits and vegetables -- Physical conditions in cold stores -- Definitions and
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measurement
Data wycofania: 2014-09-01

67.080.10 Owoce i przetwory owocowe

PN-A-75102:1993 Przetwory owocowe -- Powidła śliwkowe

Tytuł angielski: Fruit products -- Plum jam

Data wycofania: 2014-09-01

PN-A-75103:1993 Przetwory owocowe -- Marmolada

Tytuł angielski: Fruit products -- Marmalade

Data wycofania: 2014-09-04

PN-R-75517:1993 Figi świeże

Tytuł angielski: Fresh figs

Data wycofania: 2014-09-01

67.080.20 Warzywa i przetwory warzywne

PN-A-74705:1988 Przetwory ziemniaczane i skrobiowe -- Pakowanie, przechowywanie i transport

Tytuł angielski: Potato and starch products -- Packing storage and transport

Data wycofania: 2014-09-01

PN-A-78508:1968 Grzyby świeże i produkty grzybowe -- Pobieranie próbek

Tytuł angielski: Mushrooms and mushroom products -- Sampling

Data wycofania: 2014-09-01

PN-R-75354:1993 Warzywa świeże -- Fasola Flageolet

Tytuł angielski: Fresh vegetables -- Flageolet beans

Data wycofania: 2014-09-01

PN-R-75416:1993 Pomidory -- Wytyczne przechowywania i transportu chłodniczego

Tytuł angielski: Tomatoes -- Guide to cold storage and refrigerated transport

Data wycofania: 2014-09-01

PN-R-75516:1993 Koper włoski

Tytuł angielski: Fennel

Data wycofania: 2014-09-01

PN-R-75520:1993 Chrzan

Tytuł angielski: Horse-radish

Data wycofania: 2014-09-04

67.100.10 Mleko i przetwory mleczne przetworzone

PN-A-86028:1978 Śmietanka i śmietana -- Metody badań

Tytuł angielski: Sour cream and cream -- Test methods

Data wycofania: 2014-09-01

67.100.30 Sery

PN-A-86230:1968 Mleko i przetwory mleczarskie -- Sery podpuszczkowe dojrzewające

Tytuł angielski: Milk and milk products -- Rennet manner fermented cheeses

Data wycofania: 2014-09-01

67.120.10 Mięso i przetwory mięsne

PN-A-82062:1988 Przetwory mięsne -- Wędliny -- Badania organoleptyczne i fizyczne
Tytuł angielski: Meat products -- Pork-butcher's meat -- Organoleptic and physical tests
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Data wycofania: 2014-09-01

PN-A-82112:1973 Mięso i przetwory mięsne -- Oznaczanie zawartości soli kuchennej

Tytuł angielski: Meat and meat products -- Determination of domestic salt content

Data wycofania: 2014-09-04

67.120.30 Ryby i przetwory rybne

PN-A-86733:1993 Ryby i inne zwierzęta wodne świeże i mrożone -- Oznaczanie zapasożycenia i kryteria oceny

Tytuł angielski: Fresh and deep frozen fishes and aquatic invertebrates -- Determination of parasites and

estimation criteria

Data wycofania: 2014-09-01

PN-A-86744:1953 Przetwory rybne -- Oznaczanie zanieczyszczeń mineralnych

Tytuł angielski: Fish products -- Determination of mineral impurities

Data wycofania: 2014-09-01

PN-A-86788:1993 Surowce i przetwory z ryb i innych zwierząt wodnych -- Oznaczanie zawartości ołowiu metodą

płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej

Tytuł angielski: Raw materials and products of fish and of aquatic invertebrates -- Determination of lead content

by flame atomic absorption spectrometric method

Data wycofania: 2014-09-04

67.120.99 Inne produkty pochodzenia zwierzęcego

PN-A-82246:1993 Uboczne surowce rzeźne dla przetwórstwa farmaceutycznego i chemicznego

Tytuł angielski: Slaughter by-products designed as raw materials for pharmaceutical and chemical processing

Data wycofania: 2014-09-01

PN-R-22001:1988 Szczecina preparowana

Tytuł angielski: Prepared bristle

Data wycofania: 2014-09-01

67.160.10 Napoje alkoholowe

PN-A-79021:1993 Wyroby spirytusowe, produkty i półprodukty -- Terminologia

Tytuł angielski: Products and semi-finished products based on ethyl alcohol -- Terminology

Data wycofania: 2014-09-04

PN-A-79121:1998 Wino owocowe

Tytuł angielski: Fruit wine

Data wycofania: 2014-09-05

PN-A-79125:1998 Aromatyzowane wino owocowe

Tytuł angielski: Aromatized fruit wine

Data wycofania: 2014-09-05

PN-A-79126:1998 Napoje winopodobne

Tytuł angielski: Wine like drinks

Data wycofania: 2014-09-05

PN-A-79127:1998 Napoje winopochodne

Tytuł angielski: Wine based drinks

Data wycofania: 2014-09-05
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67.160.20 Napoje bezalkoholowe

PN-A-79032:1993 Napoje bezalkoholowe gazowane

Tytuł angielski: Fizzy soft drinks

Data wycofania: 2014-09-05

67.180.10 Cukier i wyroby cukiernicze

PN-A-74855-14:1993 Cukier -- Metody badań -- Oznaczanie zabarwienia cukru metodą barwnych wzorców

stałych

Tytuł angielski: Sugar -- Test methods -- Determination of sugar colour by solid coloured standards method

Data wycofania: 2014-09-05

PN-A-74858:1973 Wyroby cukiernicze trwałe -- Pobieranie próbek

Tytuł angielski: Durable confectionery -- Sampling

Data wycofania: 2014-09-05

PN-A-77626:1988 Miód pszczeli

Tytuł angielski: Honey

Data wycofania: 2014-09-01

PN-A-88100:1993 Wyroby cukiernicze trwałe -- Guma do żucia

Tytuł angielski: Durable confectionery products -- Chewing gum

Data wycofania: 2014-09-05

67.180.20 Skrobia i produkty pochodne

PN-A-74705:1988 Przetwory ziemniaczane i skrobiowe -- Pakowanie, przechowywanie i transport

Tytuł angielski: Potato and starch products -- Packing storage and transport

Data wycofania: 2014-09-01

PN-A-74710:1993 Przetwory ziemniaczane -- Skrobia ziemniaczana

Tytuł angielski: Potato products -- Potato starch

Data wycofania: 2014-09-01

67.200.10 Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce

PN-C-04288-05:1988 Tłuszcze techniczne -- Metody badań -- Oznaczanie substancji nierozpuszczalnych w

eterze naftowym

Tytuł angielski: Technical fats -- Test methods -- Determination of insoluble matter in petroleum ether

Data wycofania: 2014-09-05

PN-C-04288-06:1988 Tłuszcze techniczne -- Metody badań -- Oznaczanie liczby kwasowej i liczby neutralizacji

Tytuł angielski: Technical fats -- Test methods -- Determination of acid number and neutralization value

Data wycofania: 2014-09-05

PN-C-04288-07:1988 Tłuszcze techniczne -- Metody badań -- Oznaczanie liczby zmydlenia

Tytuł angielski: Technical fats -- Test methods -- Determination of saponification number

Data wycofania: 2014-09-05

PN-C-04288-10:1988 Tłuszcze techniczne -- Metody badań -- Oznaczanie liczby nadtlenkowej
Tytuł angielski: Technical fats -- Test methods -- Determination of peroxide value
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Data wycofania: 2014-09-05

PN-C-04288-18:1988 Tłuszcze techniczne -- Metody badań -- Oznaczanie zawartości substancji nie

zmydlających się

Tytuł angielski: Technical fats -- Test methods -- Determination of unsaponifiable matter content

Data wycofania: 2014-09-05

PN-EN ISO 12228:2002 Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce -- Oznaczanie poszczególnych steroli i ich

całkowitej zawartości -- Metoda chromatografii gazowej

Tytuł angielski: Animal and vegetable fats and oils - Determination of individual and total sterols contents - Gas

chromatographic method (ISO 12228:1999)

Data wycofania: 2014-09-23

Zastąpiona przez: PN-EN ISO 12228-1:2014-09

67.220.10 Przyprawy ziołowe i korzenne

PN-EN ISO 3493:2007 Wanilia -- Terminologia

Tytuł angielski: Vanilla - Vocabulary (ISO 3493:1999)

Data wycofania: 2014-09-23

Zastąpiona przez: PN-EN ISO 3493:2014-09

67.220.20 Dodatki do żywności

PN-C-84300-09:1993 Metody badań soli fosforowych -- Fosforany skondensowane techniczne (stosowane także

do środków spożywczych) -- Oznaczanie zawartości chlorków -- Metoda potencjometryczna

Tytuł angielski: Test methods of phosphates -- Condensed phosphates for industrial use (including foodstuffs) --

Determination of chloride content -- Potentiometric method

Data wycofania: 2014-09-01

PN-C-84300-10:1993 Metody badań soli fosforowych -- Fosforany skondensowane techniczne (stosowane także

do środków spożywczych) -- Oznaczanie zawartości tlenków azotu -- Metoda spektrofotometryczna z

zastosowaniem 3,4-ksylenolu

Tytuł angielski: Test methods of phosphates -- Condensed phosphates for industrial use (including foodstuffs) --

Determination of oxides of nitrogen content -- 3,4-xylenol spectrophotometric method

Data wycofania: 2014-09-01

PN-C-84300-12:1993 Metody badań soli fosforowych -- Fosforany sodu techniczne (stosowane także do środków

spożywczych) -- Oznaczanie zawartości fluoru -- Metoda spektrofotometryczna z zastosowaniem kompleksonu

alizaryny i azotanu lantanu

Tytuł angielski: Test methods of phosphates -- Sodium phosphates for industrial use (including foodstuffs) --

Determination of fluorine content -- Alizarin complexone and lanthanum nitrate photometric method

Data wycofania: 2014-09-01

PN-C-84300-16:1993 Metody badań soli fosforowych -- Fosforany skondensowane techniczne (stosowane także

do środków spożywczych) -- Oznaczanie zawartości wapnia -- Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii

atomowej

Tytuł angielski: Test methods of phosphates -- Condensed phosphates for industrial use (including foodstuffs) --

Determination of calcium content -- Flame atomic absorption spectrometric method

Data wycofania: 2014-09-01

PN-C-84300-20:1993 Metody badań soli fosforowych -- Fosforany skondensowane techniczne (stosowane także
do środków spożywczych) -- Oznaczanie zawartości arsenu -- Metoda
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spektrofotometryczna z zastosowaniem dwuetylodwutiokarbaminianu srebra

Tytuł angielski: Test methods of phosphates -- Condensed phosphates for industrial use (including foodstuffs) --

Determination of arsenic content -- Silver diethyldithiocarbamate spectrophotometric method

Data wycofania: 2014-09-01

67.250 Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z produktami
spożywczymi

PN-EN 12873-1:2005 Wpływ materiałów na wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi -- Wpływ spowodowany

migracją -- Część 1: Metoda badania wyrobów produkowanych fabrycznie z materiałów innych niż metalowe i

cementowe

Tytuł angielski: Influence of materials on water intended for human consumption - Influence due to migration -

Part 1: Test method for non-metallic and non-cementitious factory made products

Data wycofania: 2014-09-02

Zastąpiona przez: PN-EN 12873-1:2014-09

67.260 Wytwórnie i wyposażenie dla przemysłu spożywczego

PN-A-55612:1993 Łańcuchy płytkowe i koła łańcuchowe do przenośników

Tytuł angielski: Flat-top chains and associated chain wheels for conveyors

Data wycofania: 2014-09-15

71.040.20 Naczynia laboratoryjne i aparatura towarzysząca

PN-B-12330:1978 Porcelanowy sprzęt laboratoryjny -- Wymagania i badania

Tytuł angielski: Laboratory porcelain ware and -- Specifications and test methods

Data wycofania: 2014-09-01

PN-B-13005:1973 Szklany sprzęt laboratoryjny -- Kolby produkowane metodą hutniczą

Tytuł angielski: Laboratory glassware -- Flasks

Data wycofania: 2014-09-01

71.040.30 Odczynniki chemiczne

PN-C-04958:1978 Odczynniki -- Oznaczanie pozostałości po prażeniu

Tytuł angielski: Reagents -- Determination of residue after ignition

Data wycofania: 2014-09-05

PN-C-04970:1988 Odczynniki -- Metody oznaczania zawartości wody

Tytuł angielski: Reagents -- Determination of water content

Data wycofania: 2014-09-01

PN-C-80047:1988 Odczynniki i substancje specjalnie czyste -- Ogólne wytyczne pobierania próbek i

przygotowania średniej próbki laboratoryjnej

Tytuł angielski: Reagents and specially pure substances -- General guidelines for sampling and preparation of

laboratory sample

Data wycofania: 2014-09-04

71.040.40 Analiza chemiczna

PN-C-01300:1988 Analiza gazów -- Sporządzanie mieszanin gazów do wzorcowania -- Metody wagowe

Tytuł angielski: Gas analysis -- Preparation of calibration gas mixtures -- Weight methods

Data wycofania: 2014-09-18
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PN-C-04953:1988 Analiza chemiczna -- Oznaczanie małych zawartości sodu, potasu, wapnia i strontu metodą

fotometrii płomieniowej

Tytuł angielski: Chemical analysis -- Determination of small amounts of sodium, potassium, calcium and

strontium by flame photometry method

Data wycofania: 2014-09-04

PN-C-07000:1993 Produkty chemiczne stosowane w przemyśle -- Metoda ogólna oznaczania jonów chlorkowych

-- Metoda potencjometryczna

Tytuł angielski: Chemical products for industrial use -- General method for determination of chloride ions --

Potentiometric method

Data wycofania: 2014-09-01

PN-C-96010:1993 Analiza gazów -- Urządzenia do pobierania próbek gazów do analiz oraz wprowadzania ich do

analizatorów

Tytuł angielski: Gas analysis -- Sampling and transfer equipment for gases supplying an analytical unit

Data wycofania: 2014-09-18

PN-ISO 6145-3:1993 Analiza gazu -- Sporządzanie gazowych mieszanek wzorcowych -- Dynamiczne metody

objętościowe -- Okresowe wstrzykiwanie gazowego składnika wzorcowego do strumienia gazu dopełniającego

Tytuł angielski: Gas analysis - Preparation of calibration gas mixtures - Dynamic volumetric methods - Part 3:

Periodic injections into a flowing gas stream

Data wycofania: 2014-09-18

PN-ISO 6711:1993 Analiza gazu -- Kontrola składu gazowych mieszanek wzorcowych metodą porównawczą

Tytuł angielski: Gas analysis - Checking of calibration gas mixtures by a comparison method

Data wycofania: 2014-09-18

71.060.40 Zasady

PN-C-84002-11:1988 Wodorotlenek sodowy techniczny -- Oznaczanie zawartości siarczanu sodowego

Tytuł angielski: Sodium hydroxide for industrial use -- Determination of sodium sulphate content

Data wycofania: 2014-09-05

PN-C-84002-20:1983 Wodorotlenek sodowy techniczny -- Oznaczanie zawartości wapnia i magnezu -- Metoda

atomowej spektrometrii absorpcyjnej

Tytuł angielski: Sodium hydroxide for industrial use -- Determination of calcium and magnesium content --

Atomic absorption spectrometric method

Data wycofania: 2014-09-05

PN-C-84039-02:1988 Wodorotlenek potasowy techniczny -- Wymagania

Tytuł angielski: Potassium hydroxide for industrial use -- Requirements

Data wycofania: 2014-09-05

PN-C-84039-03:1988 Wodorotlenek potasowy techniczny -- Pakowanie, przechowywanie i transport

Tytuł angielski: Potassium hydroxide for industrial use -- Packing, storage and transport

Data wycofania: 2014-09-05

PN-C-84039-04:1988 Wodorotlenek potasowy techniczny -- Pobieranie próbek do badań

Tytuł angielski: Potassium hydroxide for industrial use -- Sampling for tests

Data wycofania: 2014-09-05
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PN-C-84039-05:1988 Wodorotlenek potasowy techniczny -- Program badań

Tytuł angielski: Potassium hydroxide for industrial use -- Tests program

Data wycofania: 2014-09-01

PN-C-84039-09:1988 Wodorotlenek potasowy techniczny -- Oznaczanie zawartości metali ciężkich

Tytuł angielski: Potassium hydroxide for industrial use -- Determination of heavy metals content

Data wycofania: 2014-09-05

PN-C-84039-10:1988 Wodorotlenek potasowy techniczny -- Oznaczanie zawartości chlorków

Tytuł angielski: Potassium hydroxide for industrial use -- Determination of chlorides content

Data wycofania: 2014-09-01

PN-C-84039-11:1988 Wodorotlenek potasowy techniczny -- Oznaczanie zawartości siarczanów

Tytuł angielski: Potassium hydroxide for industrial use -- Determination of sulphates content

Data wycofania: 2014-09-05

PN-C-84039-12:1988 Wodorotlenek potasowy techniczny -- Oznaczanie zawartości chloranów

Tytuł angielski: Potassium hydroxide for industrial use -- Determination of chlorates content

Data wycofania: 2014-09-05

71.060.50 Sole

PN-C-84060:1988 Kriolit syntetyczny

Tytuł angielski: Synthetic cryolithe

Data wycofania: 2014-09-05

PN-C-84070:1973 Kreda techniczna

Tytuł angielski: Chalk for industrial use

Data wycofania: 2014-09-05

PN-C-84300-01:1993 Metody badań soli fosforowych -- Postanowienia ogólne

Tytuł angielski: Test methods of phosphates -- General

Data wycofania: 2014-09-01

PN-C-84300-02:1993 Metody badań soli fosforowych -- Oznaczanie ogólnej zawartości tlenku fosforu (V) w

postaci fosforomolibdenianu chinoliny -- Metoda wagowa

Tytuł angielski: Test methods of phosphates -- Determination of total phosphorus (V) oxide content -- Quinoline

phosphomolybdate gravimetric method

Data wycofania: 2014-09-01

PN-C-84300-03:1993 Metody badań soli fosforowych -- Oznaczanie ogólnej zawartości tlenku fosforu (V) --

Metoda miareczkowa

Tytuł angielski: Test methods of phosphates -- Determination of total phosphorus (V) oxide content -- Titrimetric

method

Data wycofania: 2014-09-01

PN-C-84300-04:1993 Metody badań soli fosforowych -- Trójpolifosforan sodu i pirofosforan sodu techniczny --

Oznaczanie zawartości ortofosforanów w postaci błękitu fosforomolibdenowego -- Metoda spektrofotometryczna

Tytuł angielski: Test methods of phosphates -- Sodium tripolyphosphate and sodium pyrophosphate for industrial

use -- Determination of orthophosphate content -- Photometric method using reduced molybdophosphate

Data wycofania: 2014-09-05

PN-C-84300-05:1993 Metody badań soli fosforowych -- Pirofosforany sodu techniczne -- Oznaczanie zawartości
pirofosforanów -- Metoda potencjometryczna
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Tytuł angielski: Test methods of phosphates -- Sodium pyrophosphates for industrial use -- Determination of

pyrophosphate content -- Potentiometric method

Data wycofania: 2014-09-01

PN-C-84300-06:1993 Metody badań soli fosforowych -- Trójpolifosforan sodu techniczny -- Oznaczanie

zawartości trójpolifosforanów -- Metoda wagowa z zastosowaniem chlorku trój(etylenodwuamino)kobaltu(III)

Tytuł angielski: Test methods of phosphates -- Sodium tripolyphosphate for industrial use -- Estimation of

tripolyphosphate content -- Tris(ethylenediamine)-cobalt(III) chloride gravimetric method

Data wycofania: 2014-09-05

PN-C-84300-07:1993 Metody badań soli fosforowych -- Trójpolifosforan sodu i pirofosforan sodu techniczny --

Rozdzielanie metodą chromatografii kolumnowej i oznaczanie różnych form fosforanów

Tytuł angielski: Test methods of phosphates -- Sodium tripolyphosphate and sodium pyrophosphate for industrial

use -- Separation by column chromatography and determination of different phosphate forms

Data wycofania: 2014-09-05

PN-C-84300-08:1993 Metody badań soli fosforowych -- Oznaczanie zawartości chlorków

Tytuł angielski: Test methods of phosphates -- Determination of chloride content

Data wycofania: 2014-09-01

PN-C-84300-09:1993 Metody badań soli fosforowych -- Fosforany skondensowane techniczne (stosowane także

do środków spożywczych) -- Oznaczanie zawartości chlorków -- Metoda potencjometryczna

Tytuł angielski: Test methods of phosphates -- Condensed phosphates for industrial use (including foodstuffs) --

Determination of chloride content -- Potentiometric method

Data wycofania: 2014-09-01

PN-C-84300-10:1993 Metody badań soli fosforowych -- Fosforany skondensowane techniczne (stosowane także

do środków spożywczych) -- Oznaczanie zawartości tlenków azotu -- Metoda spektrofotometryczna z

zastosowaniem 3,4-ksylenolu

Tytuł angielski: Test methods of phosphates -- Condensed phosphates for industrial use (including foodstuffs) --

Determination of oxides of nitrogen content -- 3,4-xylenol spectrophotometric method

Data wycofania: 2014-09-01

PN-C-84300-11:1993 Metody badań soli fosforowych -- Oznaczanie zawartości siarczanów

Tytuł angielski: Test methods of phosphates -- Determination of sulphate content

Data wycofania: 2014-09-01

PN-C-84300-12:1993 Metody badań soli fosforowych -- Fosforany sodu techniczne (stosowane także do środków

spożywczych) -- Oznaczanie zawartości fluoru -- Metoda spektrofotometryczna z zastosowaniem kompleksonu

alizaryny i azotanu lantanu

Tytuł angielski: Test methods of phosphates -- Sodium phosphates for industrial use (including foodstuffs) --

Determination of fluorine content -- Alizarin complexone and lanthanum nitrate photometric method

Data wycofania: 2014-09-01

PN-C-84300-13:1993 Metody badań soli fosforowych -- Oznaczanie zawartości fluoru -- Metoda

potencjometryczna z zastosowaniem jonoselektywnej elektrody fluorkowej

Tytuł angielski: Test methods of phosphates -- Determination of fluorine content -- Potentiometric method with

ion-selective fluoride electrode

Data wycofania: 2014-09-05
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PN-C-84300-14:1993 Metody badań soli fosforowych -- Oznaczanie zawartości żelaza -- Metoda

spektrofotometryczna z zastosowaniem 2,2-dwupirydylu

Tytuł angielski: Test methods of phosphates -- Determination of iron content -- 2,2-bipyridyl spectrophotometric

method

Data wycofania: 2014-09-05

PN-C-84300-16:1993 Metody badań soli fosforowych -- Fosforany skondensowane techniczne (stosowane także

do środków spożywczych) -- Oznaczanie zawartości wapnia -- Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii

atomowej

Tytuł angielski: Test methods of phosphates -- Condensed phosphates for industrial use (including foodstuffs) --

Determination of calcium content -- Flame atomic absorption spectrometric method

Data wycofania: 2014-09-01

PN-C-84300-17:1993 Metody badań soli fosforowych -- Oznaczanie zawartości ołowiu, miedzi, kadmu i cynku --

Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej

Tytuł angielski: Test methods of phosphates -- Determination of lead, copper, cadmium and zinc content --

Atomic absorption spectrometric method

Data wycofania: 2014-09-01

PN-C-84300-20:1993 Metody badań soli fosforowych -- Fosforany skondensowane techniczne (stosowane także

do środków spożywczych) -- Oznaczanie zawartości arsenu -- Metoda spektrofotometryczna z zastosowaniem

dwuetylodwutiokarbaminianu srebra

Tytuł angielski: Test methods of phosphates -- Condensed phosphates for industrial use (including foodstuffs) --

Determination of arsenic content -- Silver diethyldithiocarbamate spectrophotometric method

Data wycofania: 2014-09-01

PN-C-84300-21:1993 Metody badań soli fosforowych -- Oznaczanie zawartości substancji nierozpuszczalnych w

wodzie

Tytuł angielski: Test methods of phosphates -- Determination of matter insoluble in water

Data wycofania: 2014-09-01

PN-C-84300-22:1993 Metody badań soli fosforowych -- Oznaczanie zawartości wody -- Metoda wagowa

Tytuł angielski: Test methods of phosphates -- Determination of water content -- Gravimetric method

Data wycofania: 2014-09-05

PN-C-84300-23:1993 Metody badań soli fosforowych -- Trójpolifosforan sodu i pirofosforan sodu techniczny --

Oznaczanie strat prażenia

Tytuł angielski: Test methods of phosphates -- Sodium tripolyphosphate and sodium pyrophosphate for industrial

use -- Determination of loss on ignition

Data wycofania: 2014-09-05

PN-C-84300-24:1993 Metody badań soli fosforowych -- Oznaczanie pH -- Metoda potencjometryczna

Tytuł angielski: Test methods of phosphates -- Measurement of pH -- Potentiometric method

Data wycofania: 2014-09-05

PN-C-84300-25:1993 Metody badań soli fosforowych -- Trójpolifosforan sodu techniczny -- Oznaczanie

zawartości fazy I

Tytuł angielski: Test methods of phosphates -- Sodium tripolyphosphate for industrial use -- Determination of

form I content
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Data wycofania: 2014-09-05

PN-C-84300-26:1993 Metody badań soli fosforowych -- Oznaczanie pozostałości na sicie

Tytuł angielski: Test methods of phosphates -- Determination of residue on sieve

Data wycofania: 2014-09-01

PN-C-84300-27:1993 Metody badań soli fosforowych -- Trójpolifosforan sodu i pirofosforan sodu techniczny --

Oznaczanie składu ziarnowego metodą przesiewania mechanicznego

Tytuł angielski: Test methods of phosphates -- Sodium tripolyphosphate and sodium pyrophosphate for industrial

use -- Determination of particle size distribution by mechanical sieving

Data wycofania: 2014-09-05

71.080.15 Węglowodory aromatyczne

PN-C-97094:1993 Produkty węglopochodne -- Oznaczanie zanieczyszczeń naftalenu metodą chromatografii

gazowej

Tytuł angielski: Coal derivatives -- Determination of impurities in naphthalene by gas chromatography

Data wycofania: 2014-09-01

71.080.30 Związki organiczne zawierające azot

PN-C-88002:2003 Izocyjaniany -- Izocyn T-80

Tytuł angielski: Izocyanates -- Izocyn T-80

Data wycofania: 2014-09-01

71.080.40 Kwasy organiczne

PN-C-45301-01:1993 Kaprolaktam -- Metody badań -- Postanowienia ogólne i zakres normy

Tytuł angielski: Caprolactam -- Test methods -- General and scope of standard

Data wycofania: 2014-09-01

PN-C-45301-02:1993 Kaprolaktam -- Metody badań -- Oznaczanie wskaźnika nadmanganianowego metodą

spektrofotometryczną

Tytuł angielski: Caprolactam -- Test methods -- Determination of permanganate index -- Spectrometric method

Data wycofania: 2014-09-05

PN-C-45301-03:1993 Kaprolaktam -- Metody badań -- Oznaczanie liczby nadmanganianowej 3-procentowego

roztworu wodnego metodą wizualną

Tytuł angielski: Caprolactam -- Test methods -- Determination of permanganate number of 3 percent aqueous

solution by visual method

Data wycofania: 2014-09-01

PN-C-45301-04:1993 Kaprolaktam -- Metody badań -- Oznaczanie barwy 50-procentowego roztworu wodnego

kaprolaktamu w jednostkach skali Hazena metodą spektrofotometryczną

Tytuł angielski: Caprolactam -- Test methods -- Determination of colour of 50-percent aqueous caprolactam

solution expressed in Hazen units -- Spectrometric method

Data wycofania: 2014-09-05

PN-C-45301-05:1993 Kaprolaktam -- Metody badań -- Oznaczanie absorbancji przy długości fali 290 nm

Tytuł angielski: Caprolactam -- Test methods -- Determination of absorbence at wavelength of 290 nm

Data wycofania: 2014-09-05
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PN-C-45301-06:1993 Kaprolaktam -- Metody badań -- Oznaczanie zawartości lotnych zasad

Tytuł angielski: Caprolactam -- Test methods -- Determination of volatile bases content

Data wycofania: 2014-09-05

PN-C-45301-07:1993 Kaprolaktam -- Metody badań -- Oznaczanie zawartości lotnych zasad metodą destylacji z

parą wodną

Tytuł angielski: Caprolactam -- Test methods -- Determination of volatile bases content by steam distillation

method

Data wycofania: 2014-09-01

PN-C-45301-08:1993 Kaprolaktam -- Metody badań -- Oznaczanie temperatury krystalizacji

Tytuł angielski: Caprolactam -- Test methods -- Determination of crystallizing point

Data wycofania: 2014-09-05

PN-C-45301-09:1993 Kaprolaktam -- Metody badań -- Oznaczanie kwasowości lub alkaliczności

Tytuł angielski: Caprolactam -- Test methods -- Determination of acidity and alkalinity

Data wycofania: 2014-09-05

PN-C-45301-10:1993 Kaprolaktam -- Metody badań -- Oznaczanie zawartości żelaza

Tytuł angielski: Caprolactam -- Test methods -- Determination of iron content

Data wycofania: 2014-09-05

PN-C-83048:1983 Kwas octowy techniczny

Tytuł angielski: Acetic acid for industrial use

Data wycofania: 2014-09-05

71.080.50 Bezwodniki

PN-C-88006:1988 Produkty chemiczne organiczne -- Dwusiarczek węgla techniczny -- Wymagania i badania

Tytuł angielski: Chemical organic products -- Carbon disulphide for industrial use -- Requirements and tests

Data wycofania: 2014-09-01

71.080.60 Alkohole. Etery

PN-C-45051-08:1993 Wyższe alkohole tłuszczowe -- Metody badań -- Oznaczanie liczby hydroksylowej

Tytuł angielski: Higher fatty alcohols -- Test methods -- Determination of hydroxyl value

Data wycofania: 2014-09-05

71.080.80 Aldehydy i ketony

PN-C-88000:1983 Formalina techniczna

Tytuł angielski: Formaline for industrial use

Data wycofania: 2014-09-05

71.100.01 Wyroby przemysłu chemicznego. Zagadnienia ogólne

PN-ISO 11014-1:1998 Bezpieczeństwo chemiczne -- Karta charakterystyki bezpieczeństwa produktów

chemicznych -- Treść i kolejność działów

Tytuł angielski: Safety data sheet for chemical products - Part 1: Content and order of sections

Data wycofania: 2014-09-15

71.100.30 Materiały wybuchowe. Pirotechnika i ognie sztuczne
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PN-C-86081:1998 Amunicja małokalibrowa -- Naboje bocznego zapłonu ślepe bez pocisku

Tytuł angielski: Small caliber ammunition -- Rim fire blank cartridges without bullets

Data wycofania: 2014-09-15

71.100.40 Środki powierzchniowo czynne

PN-C-04804-21:1978 Środki do prania i mycia -- Podstawowe metody badań mydeł -- Oznaczanie

rozpuszczalności

Tytuł angielski: Agents for laundering and washing -- Basic methods for tests of soaps -- Determination of

solubility

Data wycofania: 2014-09-01

PN-C-04804-22:1978 Środki do prania i mycia -- Podstawowe metody badań mydeł -- Oznaczanie ścieralności

Tytuł angielski: Agents for laundering and washing -- Basic methods for tests of soaps -- Determination of

abrasion resistance

Data wycofania: 2014-09-01

PN-C-04806:1968 Środki powierzchniowo czynne -- Oznaczanie zdolności dyspergowania mydeł wapniowych

Tytuł angielski: Surface active agents -- Determination of dispersing power of lime soaps

Data wycofania: 2014-09-05

PN-C-04808:1988 Środki do prania i mycia -- Proszki do prania -- Pobieranie i przygotowywanie próbek do badań

Tytuł angielski: Agents for laundering and washing -- Washing powders -- Sampling and preparation of samples

Data wycofania: 2014-09-01

PN-C-04810-01:1993 Środki do prania i mycia -- Oznaczanie zdolności piorącej środków do prania tkanin

bawełnianych

Tytuł angielski: Agents for laundering and washing -- Determination of washing power of agents for laundering of

woven cotton fabrics

Data wycofania: 2014-09-01

PN-C-04825:1983 Środki do prania i mycia -- Proszki do prania -- Oznaczanie barwy proszku

Tytuł angielski: Agents for laundering and washing -- Washing powder -- Determination of colour

Data wycofania: 2014-09-01

PN-C-04826:1983 Środki do prania i mycia -- Oznaczanie zmian parametrów tkaniny bawełnianej po praniu

Tytuł angielski: Agents for laundering and washing -- Determination of parameter changes of cotton fabrics after

laundering

Data wycofania: 2014-09-01

PN-C-04827:1983 Środki do prania i mycia -- Proszki do prania -- Oznaczanie aktywności enzymatycznej

Tytuł angielski: Agents for laundering and washing -- Washing powder -- Determination of enzymatic activity

Data wycofania: 2014-09-01

PN-C-04839-01:1988 Środki do prania i mycia -- Środki piorące -- Klasyfikacja -- Postanowienia ogólne, zakres

normy, zasady klasyfikacji

Tytuł angielski: Agents for laundering and washing -- Washing agents -- General, scope of standard,
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rules of classification
Data wycofania: 2014-09-01

PN-C-04839-02:1988 Środki do prania i mycia -- Środki piorące -- Klasyfikacja -- Środki piorące w postaci płynów

Tytuł angielski: Agents for laundering and washing -- Washing agents -- Classification -- Liquid agents for

washing

Data wycofania: 2014-09-01

PN-C-04839-05:1988 Środki do prania i mycia -- Środki piorące -- Klasyfikacja -- Mydła, płatki i nitki do prania

Tytuł angielski: Agents for laundering and washing -- Washing agents -- Classification -- Soap and soap flakes

Data wycofania: 2014-09-01

PN-C-04860-06:1993 Jonity -- Metody badań -- Oznaczanie wilgotności

Tytuł angielski: Ion exchange resins -- Test methods -- Determination of humidity

Data wycofania: 2014-09-05

PN-C-04860-09:1993 Jonity -- Metody badań -- Oznaczanie odporności na uderzenia osmotyczne

Tytuł angielski: Ion exchange resins -- Test methods -- Determination of osmotic stress resistance

Data wycofania: 2014-09-05

PN-C-04860-15:1993 Jonity -- Metody badań -- Oznaczanie gęstości

Tytuł angielski: Ion exchange resins -- Test methods -- Determination of density

Data wycofania: 2014-09-05

PN-C-04860-17:1993 Jonity -- Metody badań -- Oznaczanie zawartości chlorków

Tytuł angielski: Ion exchange resins -- Test methods -- Determination of chlorides content

Data wycofania: 2014-09-01

PN-C-04860-20:1993 Jonity -- Metody badań -- Analiza mikroskopowa

Tytuł angielski: Ion exchange resins -- Test methods -- Microscopic analysis

Data wycofania: 2014-09-01

PN-ISO 4313:1993 Proszki do prania -- Oznaczanie ogólnej zawartości tlenku fosforu(V) w postaci

fosforomolibdenianu chinoliny -- Metoda wagowa

Tytuł angielski: Washing powders - Determination of total phosphorus(V) oxide content - Quinoline

phosphomolybdate gravimetric method

Data wycofania: 2014-09-01

71.100.50 Chemiczne środki ochrony drewna

PN-C-04901:1975 Środki ochrony drewna -- Oznaczanie głębokości wnikania w drewno

Tytuł angielski: Wood preservatives -- Determination of depth penetration in wood

Data wycofania: 2014-09-02

Zastąpiona przez: PN-C-04901:2014-09

71.100.60 Olejki eteryczne

PN-A-86949:1993 Produkty leczniczo-przemysłowe -- Olejki cytrusowe

Tytuł angielski: Products of medicinal industry -- Citrus oils

Data wycofania: 2014-09-01

71.100.70 Kosmetyki. Środki higieny osobistej
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PN-C-04843:1993 Wyroby kosmetyczne i perfumeryjne -- Wykrywanie i oznaczanie wolnego formaldehydu

Tytuł angielski: Cosmetic and perfumery products -- Detection and determination of free formaldehyde

Data wycofania: 2014-09-01

71.100.80 Chemikalia do uzdatniania wody

PN-EN 1017:2008 Chemikalia do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia -- Dolomit prażony

Tytuł angielski: Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Half-burnt dolomite

Data wycofania: 2014-09-23

Zastąpiona przez: PN-EN 1017:2014-09

73.020 Górnictwo i eksploatacja kamieniołomów

PN-G-02010:1993 Kopalniane stacje ratownictwa górniczego -- Zasady projektowania

Tytuł angielski: Mining rescue stations -- Rules of design

Data wycofania: 2014-09-15

PN-G-02075:1993 Wiercenia obrotowe normalnośrednicowe -- Połączenia gwintowe -- Gwinty rur okładzinowych

złączkowych

Tytuł angielski: Rotary drillings of normal diameters -- Screw joints -- Casing coupling pipes threads

Data wycofania: 2014-09-15

PN-G-09016:1973 Mapy górnicze -- Umowne znaki wyrobisk odkrywkowych i zwałowisk

Tytuł angielski: Mine maps -- Conventional marks for open pits and dumps

Data wycofania: 2014-09-19

PN-G-09017:1973 Mapy górnicze -- Umowne znaki robót strzelniczych w górnictwie odkrywkowym

Tytuł angielski: Mine maps -- Conventional marks for blasting work in opencast mines

Data wycofania: 2014-09-05

PN-G-09018:1973 Mapy górnicze -- Umowne znaki urządzeń i obiektów w górnictwie odkrywkowym

Tytuł angielski: Mine maps -- Conventional marks for installations and objects in opencast mines

Data wycofania: 2014-09-05

PN-G-11010:1993 Górnictwo -- Materiały do podsadzki hydraulicznej -- Wymagania i badania

Tytuł angielski: Mining -- Materials for hydraulic filling -- Requirements and tests

Data wycofania: 2014-09-05

PN-G-60005:1973 Tamy bezpieczeństwa -- Zasady projektowania i wykonania

Tytuł angielski: Emergency stopping -- Designing and executing rules

Data wycofania: 2014-09-15

PN-G-60101:1973 Przewietrzanie wyrobisk górniczych -- Tamy wentylacyjne -- Zasady projektowania i wykonania

Tytuł angielski: Mines ventilation -- Air stopping -- Designing and executing rules

Data wycofania: 2014-09-05

73.040 Węgiel

PN-G-04545:1988 Węgiel kamienny -- Oznaczanie wskaźników plastometrycznych metodą Sapożnikowa

Tytuł angielski: Hard coal -- Determination of plastometric indexes by Sapożnikow method

Data wycofania: 2014-09-05
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73.060.01 Minerały metaliczne. Zagadnienia ogólne

PN-H-04080:1978 Analiza chemiczna rud żelaza i manganu oraz ich koncentratów, spieków i grudek -- Wytyczne

ogólne

Tytuł angielski: Chemical analysis of iron and manganese ores, concentrates, agglomerates and pellets --

General guidelines

Data wycofania: 2014-09-15

PN-H-04081:1978 Analiza chemiczna rud manganu, koncentratów i spieków -- Oznaczanie wilgotności

Tytuł angielski: Chemical analysis of manganese ores, concentrates and agglomerates -- Determination of

moisture content

Data wycofania: 2014-09-15

PN-H-04083:1988 Analiza chemiczna rud manganu, koncentratów i spieków -- Oznaczanie zawartości wody

związanej chemicznie

Tytuł angielski: Chemical analysis of manganese ores, concentrates and agglomerates -- Determination of

bound water content

Data wycofania: 2014-09-16

PN-H-04084:1978 Analiza chemiczna rud manganu oraz ich koncentratów i spieków -- Oznaczanie całkowitej

zawartości manganu

Tytuł angielski: Chemical analysis of manganese ores, concentrates and agglomerates -- Determination of total

manganese content

Data wycofania: 2014-09-15

PN-H-04096:1983 Analiza chemiczna rud manganu, koncentratów, spieków i grudek -- Oznaczanie zawartości

siarki

Tytuł angielski: Chemical analysis of manganese ores, concentrates, agglomerates and pellets -- Determination

of sulphur content

Data wycofania: 2014-09-15

PN-H-04098:1988 Analiza chemiczna rud manganu, koncentratów i spieków -- Oznaczanie straty podczas

prażenia

Tytuł angielski: Chemical analysis of manganese ores, concentrates and agglomerates -- Determination of the

ignition loss of mass

Data wycofania: 2014-09-15

PN-H-04110:1983 Analiza chemiczna rud żelaza, koncentratów, spieków i grudek -- Oznaczanie zawartości

ołowiu

Tytuł angielski: Chemical analysis of iron ores, concentrates, agglomerates and pellets -- Determination of lead

content

Data wycofania: 2014-09-15

Zastąpiona przez: PN-H-04125:1992

PN-H-04111:1983 Analiza chemiczna rud żelaza, koncentratów, spieków i grudek -- Oznaczanie zawartości

cynku

Tytuł angielski: Chemical analysis of iron ores, concentrates, agglomerates and pellets -- Determination of zinc

content

Data wycofania: 2014-09-15

Zastąpiona przez: PN-H-04125:1992

PN-H-04119:1983 Analiza chemiczna rud żelaza, koncentratów, spieków i grudek -- Oznaczanie

Strona 124 z 170

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego dla Bold-reklama, poligrafia Roman Kacperski, Gliwice (2014-12-08)



straty podczas prażenia

Tytuł angielski: Chemical analysis of iron ores, concentrates, agglomerates and pellets -- Determination of the

ignition loss of mass

Data wycofania: 2014-09-15

73.060.10 Rudy żelaza

PN-H-04062:1993 Rudy żelaza -- Określanie gęstości nasypowej pozornej

Tytuł angielski: Iron ores -- Determination of bulk density

Data wycofania: 2014-09-05

PN-H-04126:1993 Rudy żelaza -- Oznaczanie zawartości siarki -- Metoda spalania

Tytuł angielski: Iron ores -- Determination of sulphur content -- Combustion method

Data wycofania: 2014-09-16

PN-ISO 4688-1:1993 Rudy żelaza -- Oznaczanie zawartości glinu -- Metoda płomieniowej atomowej spektrometrii

absorpcyjnej

Tytuł angielski: Iron ores - Determination of aluminium content - Part 1: Flame atomic absorption spectrometric

method

Data wycofania: 2014-09-18

PN-ISO 9507:1993 Rudy żelaza -- Oznaczanie całkowitej zawartości żelaza -- Metody redukcji chlorkiem

tytanu(III)

Tytuł angielski: Iron ores - Determination of total iron content - Titanium(III) chloride reduction methods

Data wycofania: 2014-09-18

73.060.20 Rudy manganu

PN-ISO 4297:1993 Rudy manganu i koncentraty -- Metody analizy chemicznej -- Wytyczne ogólne

Tytuł angielski: Manganese ores and concentrates - Methods of chemical analysis - General instructions

Data wycofania: 2014-09-18

73.060.30 Rudy chromu

PN-H-04159-00:1983 Analiza chemiczna rudy chromowej i materiałów ogniotrwałych zawierających tlenek

chromowy -- Wytyczne ogólne

Tytuł angielski: Chemical analysis of chromium ore and refractories containing chromium oxide -- General

guidelines

Data wycofania: 2014-09-05

PN-H-04159-01:1983 Analiza chemiczna rudy chromowej i materiałów ogniotrwałych zawierających tlenek

chromowy -- Oznaczanie straty przy prażeniu

Tytuł angielski: Chemical analysis of chromium ore and refractories containing chromium oxide -- Determination

of the ignition loss of mass

Data wycofania: 2014-09-05

PN-H-04159-02:1983 Analiza chemiczna rudy chromowej i materiałów ogniotrwałych zawierających tlenek

chromowy -- Oznaczanie zawartości krzemionki

Tytuł angielski: Chemical analysis of chromium ore and refractories containing chromium oxide -- Determination

of silica content

Data wycofania: 2014-09-05

PN-H-04159-03:1983 Analiza chemiczna rudy chromowej i materiałów ogniotrwałych zawierających
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tlenek chromowy -- Oznaczanie całkowitej zawartości żelaza wyrażonego w postaci tlenku żelazowego

Tytuł angielski: Chemical analysis of chromium ore and refractories containing chromium oxide -- Determination

of total iron as iron(III) oxide content

Data wycofania: 2014-09-05

PN-H-04159-04:1983 Analiza chemiczna rudy chromowej i materiałów ogniotrwałych zawierających tlenek

chromowy -- Oznaczanie zawartości tlenku glinowego

Tytuł angielski: Chemical analysis of chromium ore and refractories containing chromium oxide -- Determination

of aluminium oxide content

Data wycofania: 2014-09-05

PN-H-04159-05:1983 Analiza chemiczna rudy chromowej i materiałów ogniotrwałych zawierających tlenek

chromowy -- Oznaczanie zawartości tlenku chromowego

Tytuł angielski: Chemical analysis of chromium ore and refractories containing chromium oxide -- Determination

of chromium oxide content

Data wycofania: 2014-09-05

PN-H-04159-06:1983 Analiza chemiczna rudy chromowej i materiałów ogniotrwałych zawierających tlenek

chromowy -- Oznaczanie zawartości tlenku wapniowego i tlenku magnezowego

Tytuł angielski: Chemical analysis of chromium ore and refractories containing chromium oxide -- Determination

of calcium oxide and magnesium oxide contents

Data wycofania: 2014-09-05

PN-H-04159-07:1983 Analiza chemiczna rudy chromowej i materiałów ogniotrwałych zawierających tlenek

chromowy -- Oznaczanie zawartości pięciotlenku fosforu

Tytuł angielski: Chemical analysis of chromium ore and refractories containing chromium oxide -- Determination

of phosphorus pentoxide content

Data wycofania: 2014-09-05

73.100.30 Urządzenia do wiercenia i wydobywania urobku

PN-G-56265:1993 Wiertarki górnicze udarowe -- Wiertła jednodłutowe -- Żerdzie i koronki

Tytuł angielski: Mining percussive drills -- One chisel drills, rods and bits

Data wycofania: 2014-09-15

PN-G-56300:1993 Młotki pneumatyczne górnicze ręczne

Tytuł angielski: Mining manual pneumatic hammers

Data wycofania: 2014-09-15

PN-G-56305:1993 Młotki pneumatyczne górnicze -- Groty -- Podstawowe wymagania

Tytuł angielski: Mining pneumatic hammers -- Picks -- Basic requirements

Data wycofania: 2014-09-15

PN-G-57000:1993 Wiertarki górnicze obrotowe -- Żerdzie śrubowe i raczki -- Podstawowe wymagania i wymiary

przyłączeniowe

Tytuł angielski: Mining rotary drills -- Drill rods and drill bits -- Basic requirements and connecting dimensions

Data wycofania: 2014-09-15

73.100.99 Inne maszyny i urządzenia

PN-G-58000:1993 Puszki na górnicze materiały wybuchowe

Tytuł angielski: Cans for mining explosives

Data wycofania: 2014-09-15
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PN-G-58001:1993 Ładownice na górnicze zapalniki elektryczne

Tytuł angielski: Containers for mining electrical igniters

Data wycofania: 2014-09-15

PN-G-59005:1993 Samojezdne maszyny górnicze -- Oświetlenie własne zewnętrzne i sygnalizacja optyczna --

Wymagania

Tytuł angielski: Self-propelled mining machines -- Own outer lighting and visual signalling -- Requirements

Data wycofania: 2014-09-05

PN-G-59010:1993 Samojezdne maszyny górnicze -- Sygnalizatory dźwiękowe -- Wymagania i badania

Tytuł angielski: Self-propelled mining machines -- Sound signalling devices -- Requirements and tests

Data wycofania: 2014-09-05

73.120 Urządzenia do przeróbki kopalin

PN-G-64060:1998 Maszyny i urządzenia do przeróbki mechanicznej węgla i innych kopalin -- Zagęszczacze

promieniowe -- Podstawowe wymagania

Tytuł angielski: Machines and equipment for coal and other minerals preparation -- Radial thickeners -- Principal

requirements

Data wycofania: 2014-09-15

PN-G-65000:1998 Maszyny i urządzenia do przeróbki mechanicznej węgla -- Wzbogacalniki -- Terminologia i

podział

Tytuł angielski: Machines and equipment for coal preparation -- Separators -- Terminology and classification

Data wycofania: 2014-09-15

PN-G-65030:1998 Maszyny i urządzenia do przeróbki mechanicznej węgla -- Flotowniki -- Wymagania

Tytuł angielski: Machines and equipment for coal preparation -- Flotation machines -- Requirements

Data wycofania: 2014-09-15

75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne

PN-C-04005:1988 Przetwory naftowe -- Oznaczanie zawartości siarki i chloru w produktach naftowych metodą

Wickbolda

Tytuł angielski: Petroleum products -- Determination of sulphur chlorine content in petroleum products by

Wickbold combustion method

Data wycofania: 2014-09-05

PN-C-04072:1968 Przetwory naftowe -- Oznaczanie zawartości asfaltów twardych

Tytuł angielski: Petroleum products -- Determination of asphaltenes content

Data wycofania: 2014-09-01

PN-EN 24260:2002 Przetwory naftowe i węglowodory -- Oznaczanie zawartości siarki -- Spalanie metodą

Wickbolda

Tytuł angielski: Petroleum products and hydrocarbons - Determination of sulfur content - Wickbold combustion

method (ISO 4260:1987)

Data wycofania: 2014-09-19

75.100 Smary, oleje przemysłowe i produkty podobne
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PN-C-04183:1988 Przetwory naftowe -- Badanie odporności olejów do sprężarek chłodniczych na działanie

czynników chłodniczych (metodą Phillip'a)

Tytuł angielski: Petroleum products -- Testing of resistance of refrigerating oils to refrigerants

Data wycofania: 2014-09-05

PN-C-04185:1988 Przetwory naftowe -- Badanie trwałości użytkowej smarów plastycznych na stanowisku

badawczym SKF R2F

Tytuł angielski: Petroleum products -- Performance characteristic of lubricating greases in SKF R2F testing

apparatus

Data wycofania: 2014-09-01

PN-C-04190:1983 Przetwory naftowe -- Oznaczanie zawartości części lotnych w olejach lotniczych metodą

dynamiczną

Tytuł angielski: Petroleum products -- Determination of volatile matter of aviation oils by dynamic method

Data wycofania: 2014-09-05

75.120 Ciecze hydrauliczne

PN-C-04084:1988 Oznaczanie odporności hydrolitycznej cieczy hydraulicznych

Tytuł angielski: Petroleum products -- Determination of hydrolytic stability of hydraulic fluids

Data wycofania: 2014-09-05

75.140 Parafina, materiały bitumiczne i inne przetwory naftowe

PN-C-96177:1958 Przetwory naftowe -- Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco

Tytuł angielski: Petroleum products -- Bituminous glue without filler for hot working

Data wycofania: 2014-09-01

75.160.10 Paliwa stałe

PN-EN 14588:2011 Biopaliwa stałe -- Terminologia, definicje i określenia

Tytuł angielski: Solid biofuels - Terminology, definitions and descriptions

Data wycofania: 2014-09-24

Zastąpiona przez: PN-EN ISO 16559:2014-09

75.160.20 Paliwa płynne

PN-C-04198:1993 Przetwory naftowe -- Oznaczanie wartości opałowej paliw lotniczych metodą obliczeniową

Tytuł angielski: Petroleum products -- Estimation of net heat of combustion of aviation fuels by calculation

method

Data wycofania: 2014-09-01

PN-C-96037:1958 Przetwory naftowe -- Nafta do oświetlania

Tytuł angielski: Petroleum products -- Lighting kerosene

Data wycofania: 2014-09-01

75.160.30 Paliwa gazowe

PN-C-96012:1993 Paliwa gazowe -- Oznaczanie zawartości składników gazowych w gazie koksowniczym

metodami chromatografii gazowej

Tytuł angielski: Gaseous fuels -- Determination of gaseous compounds in cokery-gas by gas chromatography

methods

Data wycofania: 2014-09-18
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75.180.10 Sprzęt do prac poszukiwawczych, wiertniczych i eksploatacji

PN-H-74238:1993 Rury stalowe bez szwu wydobywcze, normalnośrednicowe

Tytuł angielski: Seamless steel tubing pipes of standard diameter

Data wycofania: 2014-09-05

75.200 Urządzenia do transportu ropy naftowej, produktów naftowych i
gazu ziemnego

PN-EN ISO 6808:2004 Węże i przewody z tworzyw sztucznych do zasysania i tłoczenia ciekłych przetworów

naftowych pod niskim ciśnieniem -- Wymagania

Tytuł angielski: Plastics hoses and hose assemblies for suction and low-pressure discharge of petroleum liquids

- Specification (ISO 6808:1999)

Data wycofania: 2014-09-26

Zastąpiona przez: PN-EN ISO 6808:2014-09

77.040.10 Badania mechaniczne metali

PN-H-04302:1983 Badania wytrzymałościowe metali -- Próba tarcia w układzie: 3 wałeczki - stożek

Tytuł angielski: Mechanical testing of metals -- The friction test in 3 rollers-cone system

Data wycofania: 2014-09-05

PN-H-04337:1988 Badania wytrzymałościowe metali -- Próba odporności na zatarcie na maszynie Amslera

Tytuł angielski: Mechanical testing of metals -- The antiseizebility test on an Amsler machine

Data wycofania: 2014-09-05

PN-H-04357:1993 Stal i staliwo -- Tablice porównawcze twardości określonej sposobem Rockwella, Vickersa,

Brinella, Shore'a i wytrzymałości na rozciąganie

Tytuł angielski: Steel and cast steel -- Comparative tables of the Rockwell, Vickers, Brinell and Shore hardness

and tensile strength values

Data wycofania: 2014-09-05

PN-H-04406:1988 Badanie odporności na uderzenie stalowych wyrobów hutniczych -- Próba kafarowa

Tytuł angielski: Drop work test for steel products

Data wycofania: 2014-09-05

PN-H-04411:1983 Próba spęczania metali

Tytuł angielski: Upsetting test of metals

Data wycofania: 2014-09-05

77.040.99 Inne metody badania metali

PN-H-04504:1963 Badanie mikrostruktury stalowych wyrobów hutniczych -- Cementyt trzeciorzędowy --

Pasmowość -- Struktura Widmannstaettena

Tytuł angielski: Microstructure testing of steel products -- Tertiary cementite -- Banding -- Widmannstatten's

structure

Data wycofania: 2014-09-05

77.060 Korozja metali

PN-H-04610:1978 Korozja metali -- Metody oceny badań korozyjnych
Tytuł angielski: Corrosion of metals -- Evaluation of corrosion tests
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Data wycofania: 2014-09-19

PN-H-97080-08:1988 Ochrona czasowa -- Ochrona międzyoperacyjna -- Ogólne wymagania

Tytuł angielski: Temporary corrosion protection -- Interoperational protection -- General requirements

Data wycofania: 2014-09-19

PN-V-84000:1998 Okrętowe systemy ochrony katodowej -- Ogólne wymagania i badania

Tytuł angielski: Cathodic protection systems of ships -- General requirements and tests

Data wycofania: 2014-09-25

77.080.01 Surówka, żeliwo i stal. Zagadnienia ogólne

PN-H-04030:1983 Analiza chemiczna surówki, żeliwa i stali -- Oznaczanie zawartości tantalu

Tytuł angielski: Chemical analysis of pig iron, cast iron and steel -- Determination of tantalum content

Data wycofania: 2014-09-15

PN-H-04039:1978 Analiza chemiczna surówki, żeliwa i stali -- Wytyczne ogólne

Tytuł angielski: Chemical analysis of pig iron, cast iron and steel -- General guidelines

Data wycofania: 2014-09-15

77.080.20 Stale

PN-H-83160:1988 Staliwo odporne na ścieranie -- Gatunki

Tytuł angielski: Abrasive wear resistant cast steel -- Grades

Data wycofania: 2014-09-05

77.100 Żelazostopy

PN-H-18013:1983 Żelazostopy -- Żelazokrzemomangan

Tytuł angielski: Ferroalloys -- Ferrosilicomanganese

Data wycofania: 2014-09-19

77.120.10 Aluminium i stopy aluminium

PN-H-04835-15:1983 Analiza chemiczna stopów aluminium -- Oznaczanie zawartości sodu

Tytuł angielski: Chemical analysis of aluminium alloys -- Determination of sodium content

Data wycofania: 2014-09-16

77.120.30 Miedź i stopy miedzi

PN-H-04720-01:1988 Analiza chemiczna miedzi -- Oznaczanie zawartości bizmutu

Tytuł angielski: Chemical analysis of copper -- Determination of bismuth content

Data wycofania: 2014-09-16

PN-H-04720-04:1988 Analiza chemiczna miedzi -- Oznaczanie zawartości arsenu

Tytuł angielski: Chemical analysis of copper -- Determination of arsenic content

Data wycofania: 2014-09-16

PN-H-04720-14:1988 Analiza chemiczna miedzi -- Oznaczanie zawartości selenu

Tytuł angielski: Chemical analysis of copper -- Determination of selenium content

Data wycofania: 2014-09-15

PN-H-04720-15:1983 Analiza chemiczna miedzi -- Oznaczanie zawartości telluru

Tytuł angielski: Chemical analysis of copper -- Determination of tellurium content

Data wycofania: 2014-09-15

PN-H-04742-00:1983 Analiza chemiczna mosiądzów wysokoniklowych -- Wytyczne ogólne
Tytuł angielski: Chemical analysis of copper-nickel-zinc alloys -- General guidelines
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Data wycofania: 2014-09-15

PN-H-04742-01:1983 Analiza chemiczna mosiądzów wysokoniklowych -- Oznaczanie zawartości miedzi

Tytuł angielski: Chemical analysis of copper-nickel-zinc alloys -- Determination of copper content

Data wycofania: 2014-09-15

PN-H-04742-02:1983 Analiza chemiczna mosiądzów wysokoniklowych -- Oznaczanie zawartości niklu

Tytuł angielski: Chemical analysis of copper-nickel-zinc alloys -- Determination of nickel content

Data wycofania: 2014-09-15

PN-H-04742-03:1983 Analiza chemiczna mosiądzów wysokoniklowych -- Oznaczanie zawartości manganu

Tytuł angielski: Chemical analysis of copper-nickel-zinc alloys -- Determination of manganese content

Data wycofania: 2014-09-15

PN-H-04742-04:1983 Analiza chemiczna mosiądzów wysokoniklowych -- Oznaczanie zawartości żelaza

Tytuł angielski: Chemical analysis of copper-nickel-zinc alloys -- Determination of iron content

Data wycofania: 2014-09-15

PN-H-04742-05:1983 Analiza chemiczna mosiądzów wysokoniklowych -- Oznaczanie zawartości ołowiu

Tytuł angielski: Chemical analysis of copper-nickel-zinc alloys -- Determination of lead content

Data wycofania: 2014-09-15

PN-H-04742-06:1983 Analiza chemiczna mosiądzów wysokoniklowych -- Oznaczanie zawartości fosforu

Tytuł angielski: Chemical analysis of copper-nickel-zinc alloys -- Determination of phosphorus content

Data wycofania: 2014-09-15

PN-H-04742-07:1983 Analiza chemiczna mosiądzów wysokoniklowych -- Oznaczanie zawartości krzemu

Tytuł angielski: Chemical analysis of copper-nickel-zinc alloys -- Determination of silicon content

Data wycofania: 2014-09-15

PN-H-04742-08:1983 Analiza chemiczna mosiądzów wysokoniklowych -- Oznaczanie zawartości magnezu

Tytuł angielski: Chemical analysis of copper-nickel-zinc alloys -- Determination of magnesium content

Data wycofania: 2014-09-15

PN-H-04742-09:1983 Analiza chemiczna mosiądzów wysokoniklowych -- Oznaczanie zawartości arsenu

Tytuł angielski: Chemical analysis of copper-nickel-zinc alloys -- Determination of arsenic content

Data wycofania: 2014-09-15

PN-H-04742-10:1983 Analiza chemiczna mosiądzów wysokoniklowych -- Oznaczanie zawartości bizmutu

Tytuł angielski: Chemical analysis of copper-nickel-zinc alloys -- Determination of bismuth content

Data wycofania: 2014-09-15
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PN-H-04742-11:1983 Analiza chemiczna mosiądzów wysokoniklowych -- Oznaczanie zawartości antymonu

Tytuł angielski: Chemical analysis of copper-nickel-zinc alloys -- Determination of antimony content

Data wycofania: 2014-09-15

PN-H-04742-12:1983 Analiza chemiczna mosiądzów wysokoniklowych -- Oznaczanie zawartości cyny

Tytuł angielski: Chemical analysis of copper-nickel-zinc alloys -- Determination of tin content

Data wycofania: 2014-09-15

PN-H-04742-13:1983 Analiza chemiczna mosiądzów wysokoniklowych -- Oznaczanie zawartości kobaltu

Tytuł angielski: Chemical analysis of copper-nickel-zinc alloys -- Determination of cobalt content

Data wycofania: 2014-09-15

PN-H-04742-14:1983 Analiza chemiczna mosiądzów wysokoniklowych -- Oznaczanie zawartości węgla

Tytuł angielski: Chemical analysis of copper-nickel-zinc alloys -- Determination of carbon content

Data wycofania: 2014-09-15

PN-H-04742-15:1983 Analiza chemiczna mosiądzów wysokoniklowych -- Oznaczanie zawartości siarki

Tytuł angielski: Chemical analysis of copper-nickel-zinc alloys -- Determination of sulphur content

Data wycofania: 2014-09-15

PN-H-04745-16:1983 Analiza chemiczna brązów -- Oznaczanie zawartości magnezu

Tytuł angielski: Chemical analysis of bronzes -- Determination of magnesium content

Data wycofania: 2014-09-16

PN-H-87027:1993 Stopy miedzi do przeróbki plastycznej -- Stopy miedzi z niklem i cynkiem -- Gatunki

Tytuł angielski: Wrought copper-nickel-zinc alloys -- Grades

Data wycofania: 2014-09-15

77.120.40 Nikiel, chrom i ich stopy

PN-H-04781-01:1993 Analiza chemiczna stopów niklu -- Postanowienia ogólne

Tytuł angielski: Chemical analysis of nickel alloys -- General guidelines

Data wycofania: 2014-09-19

PN-H-04781-02:1993 Analiza chemiczna stopów niklu -- Oznaczanie zawartości niklu

Tytuł angielski: Chemical analysis of nickel alloys -- Determination of nickel content

Data wycofania: 2014-09-16

PN-H-04781-03:1993 Analiza chemiczna stopów niklu -- Oznaczanie zawartości miedzi

Tytuł angielski: Chemical analysis of nickel alloys -- Determination of copper content

Data wycofania: 2014-09-16

PN-H-04781-04:1993 Analiza chemiczna stopów niklu -- Oznaczanie zawartości kobaltu

Tytuł angielski: Chemical analysis of nickel alloys -- Determination of cobalt content

Data wycofania: 2014-09-18

PN-H-04781-05:1993 Analiza chemiczna stopów niklu -- Oznaczanie zawartości chromu

Tytuł angielski: Chemical analysis of nickel alloys -- Determination of chromium content

Data wycofania: 2014-09-18

PN-H-04781-06:1993 Analiza chemiczna stopów niklu -- Oznaczanie zawartości manganu
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Tytuł angielski: Chemical analysis of nickel alloys -- Determination of manganese content
Data wycofania: 2014-09-18

PN-H-04781-07:1993 Analiza chemiczna stopów niklu -- Oznaczanie zawartości krzemu

Tytuł angielski: Chemical analysis of nickel alloys -- Determination of silicon content

Data wycofania: 2014-09-18

PN-H-04781-08:1993 Analiza chemiczna stopów niklu -- Oznaczanie zawartości żelaza

Tytuł angielski: Chemical analysis of nickel alloys -- Determination of iron content

Data wycofania: 2014-09-18

PN-H-04781-09:1993 Analiza chemiczna stopów niklu -- Oznaczanie zawartości glinu

Tytuł angielski: Chemical analysis of nickel alloys -- Determination of aluminium content

Data wycofania: 2014-09-18

PN-H-18024:1983 Dodatki stopowe -- Chrom metaliczny

Tytuł angielski: Alloy additions -- Metallic chromium

Data wycofania: 2014-09-19

77.120.99 Inne metale nieżelazne i ich stopy

PN-H-04741-01:1988 Analiza chemiczna stopów srebra -- Wytyczne ogólne

Tytuł angielski: Chemical analysis of silver alloys -- General guidelines

Data wycofania: 2014-09-16

PN-H-04741-02:1988 Analiza chemiczna stopów srebra -- Oznaczanie zawartości srebra

Tytuł angielski: Chemical analysis of silver alloys -- Determination of silver content

Data wycofania: 2014-09-15

PN-H-04741-03:1988 Analiza chemiczna stopów srebra -- Oznaczanie zawartości miedzi

Tytuł angielski: Chemical analysis of silver alloys -- Determination of copper content

Data wycofania: 2014-09-16

PN-H-04741-04:1988 Analiza chemiczna stopów srebra -- Oznaczanie zawartości manganu

Tytuł angielski: Chemical analysis of silver alloys -- Determination of manganese content

Data wycofania: 2014-09-15

PN-H-04741-05:1988 Analiza chemiczna stopów srebra -- Oznaczanie zawartości niklu

Tytuł angielski: Chemical analysis of silver alloys -- Determination of nickel content

Data wycofania: 2014-09-16

PN-H-04741-06:1988 Analiza chemiczna stopów srebra -- Oznaczanie zawartości fosforu

Tytuł angielski: Chemical analysis of silver alloys -- Determination of phosphorus content

Data wycofania: 2014-09-15

PN-H-04741-07:1988 Analiza chemiczna stopów srebra -- Oznaczanie zawartości kadmu

Tytuł angielski: Chemical analysis of silver alloys -- Determination of cadmium content

Data wycofania: 2014-09-16

PN-H-04741-08:1988 Analiza chemiczna stopów srebra -- Oznaczanie zawartości ołowiu

Tytuł angielski: Chemical analysis of silver alloys -- Determination of lead content

Data wycofania: 2014-09-16

PN-H-04741-09:1988 Analiza chemiczna stopów srebra -- Oznaczanie zawartości żelaza

Tytuł angielski: Chemical analysis of silver alloys -- Determination of iron content

Data wycofania: 2014-09-16

PN-H-04741-10:1988 Analiza chemiczna stopów srebra -- Oznaczanie zawartości bizmutu
Tytuł angielski: Chemical analysis of silver alloys -- Determination of bismuth content
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Data wycofania: 2014-09-16

PN-H-04741-11:1988 Analiza chemiczna stopów srebra -- Oznaczanie zawartości antymonu

Tytuł angielski: Chemical analysis of silver alloys -- Determination of antimony content

Data wycofania: 2014-09-16

PN-H-04741-12:1988 Analiza chemiczna stopów srebra -- Oznaczanie zawartości cynku

Tytuł angielski: Chemical analysis of silver alloys -- Determination of zinc content

Data wycofania: 2014-09-16

PN-H-04741-13:1988 Analiza chemiczna stopów srebra -- Oznaczanie zawartości cyny

Tytuł angielski: Chemical analysis of silver alloys -- Determination of tin content

Data wycofania: 2014-09-16

PN-H-04741-14:1988 Analiza chemiczna stopów srebra -- Oznaczanie zawartości arsenu

Tytuł angielski: Chemical analysis of silver alloys -- Determination of arsenic content

Data wycofania: 2014-09-16

PN-H-04741-15:1988 Analiza chemiczna stopów srebra -- Oznaczanie zawartości tlenu

Tytuł angielski: Chemical analysis of silver alloys -- Determination of oxygen content

Data wycofania: 2014-09-16

PN-H-87202:1978 Stopy drukarskie

Tytuł angielski: Type metals

Data wycofania: 2014-09-15

77.140.01 Wyroby z żeliwa i stali. Zagadnienia ogólne

PN-H-04406:1988 Badanie odporności na uderzenie stalowych wyrobów hutniczych -- Próba kafarowa

Tytuł angielski: Drop work test for steel products

Data wycofania: 2014-09-05

PN-H-04420:1988 Metale -- Półwyroby i wyroby hutnicze -- Pomiar odchyłek kształtu

Tytuł angielski: Metals -- Metallurgic semiproducts and products -- Measurement of shape deviations

Data wycofania: 2014-09-05

77.140.50 Wyroby i półwyroby płaskie stalowe

PN-H-92127:1973 Blachy stalowe żeberkowe

Tytuł angielski: Embossed steel plates

Data wycofania: 2014-09-19

PN-H-92147:1993 Stal -- Blachy grube i uniwersalne do budowy statków

Tytuł angielski: Steel -- Plates and universal plates for shipbuilding

Data wycofania: 2014-09-19

PN-H-92336:1983 Taśmy ze stali i stopów niklu o wysokiej oporności elektrycznej

Tytuł angielski: Steel and high electrical resistance nickel alloys strips

Data wycofania: 2014-09-15

77.140.65 Drut stalowy, liny stalowe i łańcuchy ogniwowe

PN-M-80013:1978 Druty stalowe ocynowane do przewodów elektrycznych

Tytuł angielski: Tinned steel wire for electric conductors

Data wycofania: 2014-09-15

77.140.75 Rurociągi i rury stalowe specjalnego stosowania
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PN-H-74238:1993 Rury stalowe bez szwu wydobywcze, normalnośrednicowe

Tytuł angielski: Seamless steel tubing pipes of standard diameter

Data wycofania: 2014-09-05

77.140.85 Odkuwki z żeliwa i stali

PN-H-84027-04:1988 Stal dla kolejnictwa -- Odkuwki urządzenia sprzęgowego -- Gatunki

Tytuł angielski: Steel for railway -- Forgings of draw-gear -- Grades

Data wycofania: 2014-09-19

PN-H-94054:1983 Pręty kute ze stali narzędziowej węglowej i stopowej do pracy na zimno

Tytuł angielski: Forged bars of carbon and alloy tool steels for cold work

Data wycofania: 2014-09-19

77.150.01 Wyroby z metali nieżelaznych. Zagadnienia ogólne

PN-H-01701:1973 Metale nieżelazne -- Półwyroby i wyroby -- Cechowanie

Tytuł angielski: Non-ferrous metals -- Semi-finished products and products -- Marking

Data wycofania: 2014-09-15

77.150.30 Wyroby z miedzi

PN-H-92825:1978 Miedzionikiel MNM441 -- Taśmy

Tytuł angielski: Copper-nickel alloy MNM441 -- Strips

Data wycofania: 2014-09-15

PN-H-93651:1998 Miedź i stopy miedzi -- Pręty, rury i kształtowniki ze stopów miedzi odlewane metodą ciągłą

Tytuł angielski: Copper and copper alloys -- Bar, tube and section casted by continuous method

Data wycofania: 2014-09-15

PN-H-93846:1978 Miedzionikiel manganowy MNM401 -- Drut

Tytuł angielski: Cupro-nickel-manganese alloy MNM401 -- Wire

Data wycofania: 2014-09-15

PN-H-93850:1993 Miedź stopowa -- Drut

Tytuł angielski: Alloyed copper -- Wire

Data wycofania: 2014-09-15

77.150.40 Wyroby z niklu i chromu

PN-H-93836:1978 Nikiel i stopy niklu -- Drut

Tytuł angielski: Nickel and nickel alloys -- Wire

Data wycofania: 2014-09-15

Zastąpiona przez: PN-ISO 9724:2000

77.150.60 Wyroby z ołowiu, cynku i cyny

PN-H-92918:1968 Ołów i stopy ołowiu -- Folia i taśmy

Tytuł angielski: Lead and lead alloys -- Foil and strips

Data wycofania: 2014-09-05

77.150.99 Inne wyroby z metali nieżelaznych

PN-H-92909:1973 Srebro -- Anody

Tytuł angielski: Silver -- Anodes

Data wycofania: 2014-09-05
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PN-H-92910:1973 Miedź -- Anody

Tytuł angielski: Copper -- Anodes

Data wycofania: 2014-09-15

77.160 Metalurgia proszków

PN-H-04961:1983 Metody badań węglików spiekanych -- Pomiar rezystywności elektrycznej

Tytuł angielski: Methods of tests of hardmetals -- Electrical resistivity test

Data wycofania: 2014-09-05

PN-H-89500:1988 Węgliki spiekane -- Gatunki

Tytuł angielski: Sintered carbides -- Grades

Data wycofania: 2014-09-05

81.040.01 Szkło. Zagadnienia ogólne

PN-B-13111:1988 Szkło -- Oznaczanie odporności na działanie kwasów

Tytuł angielski: Glass -- Resistance to attack by acid

Data wycofania: 2014-09-01

PN-B-13152:1983 Szkło -- Metody badań -- Pomiar wytrzymałości na uderzenia zginające

Tytuł angielski: Glass -- Methods of tests -- Determination of bending impact resistance

Data wycofania: 2014-09-01

PN-B-13162:1983 Szkło -- Metody badań -- Oznaczanie odporności ziarn szkła na działanie wody w temperaturze

121 stopni C i klasyfikacja

Tytuł angielski: Glass -- Hydrolytic resistance of glass grains at 121 degrees C -- Methods of tests and

classification

Data wycofania: 2014-09-01

PN-B-13203:1988 Szkło -- Właściwości szkła -- Pojęcia i określenia

Tytuł angielski: Glass -- Glass properties -- Terminology

Data wycofania: 2014-09-01

81.040.30 Wyroby szklane

PN-B-13061:1973 Szkła oświetleniowe bezbarwne do pojazdów mechanicznych

Tytuł angielski: Lighting glasses for motor vehicles

Data wycofania: 2014-09-01

81.060.20 Wyroby ceramiczne

PN-B-12100:1968 Wyroby ceramiki szlachetnej i kamionki -- Nazwy i określenia

Tytuł angielski: Ceramic whiteware and stoneware -- Terms and definitions

Data wycofania: 2014-09-01

Zastąpiona przez: PN-B-12101:1978

81.080 Materiały ogniotrwałe

PN-H-04159-00:1983 Analiza chemiczna rudy chromowej i materiałów ogniotrwałych zawierających tlenek

chromowy -- Wytyczne ogólne

Tytuł angielski: Chemical analysis of chromium ore and refractories containing chromium oxide -- General

guidelines

Data wycofania: 2014-09-05

PN-H-04159-01:1983 Analiza chemiczna rudy chromowej i materiałów ogniotrwałych zawierających tlenek
chromowy -- Oznaczanie straty przy prażeniu

Strona 136 z 170

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego dla Bold-reklama, poligrafia Roman Kacperski, Gliwice (2014-12-08)



Tytuł angielski: Chemical analysis of chromium ore and refractories containing chromium oxide -- Determination

of the ignition loss of mass

Data wycofania: 2014-09-05

PN-H-04159-02:1983 Analiza chemiczna rudy chromowej i materiałów ogniotrwałych zawierających tlenek

chromowy -- Oznaczanie zawartości krzemionki

Tytuł angielski: Chemical analysis of chromium ore and refractories containing chromium oxide -- Determination

of silica content

Data wycofania: 2014-09-05

PN-H-04159-03:1983 Analiza chemiczna rudy chromowej i materiałów ogniotrwałych zawierających tlenek

chromowy -- Oznaczanie całkowitej zawartości żelaza wyrażonego w postaci tlenku żelazowego

Tytuł angielski: Chemical analysis of chromium ore and refractories containing chromium oxide -- Determination

of total iron as iron(III) oxide content

Data wycofania: 2014-09-05

PN-H-04159-04:1983 Analiza chemiczna rudy chromowej i materiałów ogniotrwałych zawierających tlenek

chromowy -- Oznaczanie zawartości tlenku glinowego

Tytuł angielski: Chemical analysis of chromium ore and refractories containing chromium oxide -- Determination

of aluminium oxide content

Data wycofania: 2014-09-05

PN-H-04159-05:1983 Analiza chemiczna rudy chromowej i materiałów ogniotrwałych zawierających tlenek

chromowy -- Oznaczanie zawartości tlenku chromowego

Tytuł angielski: Chemical analysis of chromium ore and refractories containing chromium oxide -- Determination

of chromium oxide content

Data wycofania: 2014-09-05

PN-H-04159-06:1983 Analiza chemiczna rudy chromowej i materiałów ogniotrwałych zawierających tlenek

chromowy -- Oznaczanie zawartości tlenku wapniowego i tlenku magnezowego

Tytuł angielski: Chemical analysis of chromium ore and refractories containing chromium oxide -- Determination

of calcium oxide and magnesium oxide contents

Data wycofania: 2014-09-05

PN-H-04159-07:1983 Analiza chemiczna rudy chromowej i materiałów ogniotrwałych zawierających tlenek

chromowy -- Oznaczanie zawartości pięciotlenku fosforu

Tytuł angielski: Chemical analysis of chromium ore and refractories containing chromium oxide -- Determination

of phosphorus pentoxide content

Data wycofania: 2014-09-05

83.040.30 Materiały pomocnicze i dodatki do tworzyw sztucznych

PN-C-89401:1988 Plastyfikatory -- Metody badań

Tytuł angielski: Plasticizers -- Test methods

Data wycofania: 2014-09-05

83.060 Guma

PN-C-04258-00:1983 Wzorcowe mieszanki gumowe -- Postanowienia ogólne i zakres normy

Tytuł angielski: Rubber test mixes -- General and scope of standard

Data wycofania: 2014-09-15

PN-C-05051:1978 Kauczuki syntetyczne -- Pakowanie, przechowywanie i transport

Tytuł angielski: Synthetic rubbers -- Packing, storage and transport

Data wycofania: 2014-09-16
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83.080.01 Tworzywa sztuczne. Zagadnienia ogólne

PN-C-89102:1973 Polimery -- Nazwy i określenia

Tytuł angielski: Polymers -- Terms and definitions

Data wycofania: 2014-09-01

PN-EN ISO 11358:2004 Tworzywa sztuczne -- Termograwimetria (TG) polimerów -- Zasady ogólne

Tytuł angielski: Plastics - Thermogravimetry (TG) of polymers - General principles (ISO 11358:1997)

Data wycofania: 2014-09-22

Zastąpiona przez: PN-EN ISO 11358-1:2014-09

PN-EN ISO 3167:2005 Tworzywa sztuczne -- Uniwersalne kształtki do badań

Tytuł angielski: Plastics - Multipurpose test specimens (ISO 3167:2002)

Data wycofania: 2014-09-23

Zastąpiona przez: PN-EN ISO 3167:2014-09

83.080.10 Tworzywa termoutwardzalne

PN-C-89082-05:1988 Nienasycone żywice poliestrowe -- Metody badań -- Oznaczanie barwy

Tytuł angielski: Unsaturated polyester resins -- Test methods -- Determination of colour

Data wycofania: 2014-09-01

PN-C-89082-06:1988 Nienasycone żywice poliestrowe -- Metody badań -- Oznaczanie współczynnika załamania

światła

Tytuł angielski: Unsaturated polyester resins -- Test methods -- Determination of refraction index

Data wycofania: 2014-09-01

PN-C-89085-07:1988 Żywice epoksydowe -- Metody badań -- Oznaczanie barwy

Tytuł angielski: Epoxy resins -- Test methods -- Determination of colour

Data wycofania: 2014-09-04

PN-C-89085-20:1988 Żywice epoksydowe -- Metody badań -- Oznaczanie czasu życia żywicy po zmieszaniu z

utwardzaczem

Tytuł angielski: Epoxy resins -- Test methods -- Determination of resin pot life after mixing with hardener

Data wycofania: 2014-09-01

PN-C-89085-21:1988 Żywice epoksydowe -- Metody badań -- Oznaczanie szczytu temperaturowego

Tytuł angielski: Epoxy resins -- Test methods -- Determination of thermal spike

Data wycofania: 2014-09-01

PN-EN ISO 4895:2003 Tworzywa sztuczne -- Ciekłe żywice epoksydowe -- Oznaczanie tendencji do krystalizacji

Tytuł angielski: Plastics - Liquid epoxy resins - Determination of tendency to crystallize (ISO 4895:1997)

Data wycofania: 2014-09-22

Zastąpiona przez: PN-EN ISO 4895:2014-09

83.080.20 Tworzywa termoplastyczne

PN-C-89285:1988 Polietylen -- Oznaczanie dyspersji sadzy i pigmentów

Tytuł angielski: Polyethylene -- Determination of carbon black and pigments dispersion

Data wycofania: 2014-09-01

PN-C-89291-23:1983 Poli(chlorek winylu) -- Oznaczanie lepkości past za pomocą Rheotestu RV
Tytuł angielski: Poly(vinyl chloride) resins -- Determination of pastes viscosity by Rheotest RV
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Data wycofania: 2014-09-01

PN-C-89295:1983 Dyspersje polimerów i kopolimerów octanu winylu -- Oznaczenie

Tytuł angielski: Dispersions of homopolymers and copolymers of vinyl acetate -- Designation

Data wycofania: 2014-09-01

PN-C-89297:1988 Polistyren spienialny -- Oznaczanie zdolności samogaśnięcia

Tytuł angielski: Expandable polystyrene -- Determination of self-extinguishing ability

Data wycofania: 2014-09-04

83.100 Materiały porowate

PN-C-89071:1993 Tworzywa sztuczne porowate -- Próba ściskania sztywnych tworzyw sztucznych

Tytuł angielski: Cellular plastics -- Compression test for rigid materials

Data wycofania: 2014-09-19

PN-C-89072:1993 Tworzywa sztuczne porowate -- Oznaczanie wytrzymałości na ścinanie sztywnych materiałów

Tytuł angielski: Cellular plastics -- Determination of shear strength of rigid materials

Data wycofania: 2014-09-19

PN-C-89077-01:1993 Tworzywa sztuczne sztywne porowate -- Badania na zginanie -- Próba zginania

Tytuł angielski: Cellular plastics, rigid -- Flexural tests -- Bending test

Data wycofania: 2014-09-19

PN-C-89084:1993 Tworzywa sztuczne sztywne porowate -- Oznaczanie chłonności wody

Tytuł angielski: Cellular plastics, rigid -- Determination of water absorption

Data wycofania: 2014-09-19

PN-EN ISO 3385:1999 Elastyczne tworzywa porowate -- Oznaczanie zmęczenia przy stałym obciążeniu

Tytuł angielski: Flexible cellular polymeric materials - Determination of fatigue by constant-load pounding (ISO

3385:1989)

Data wycofania: 2014-09-22

Zastąpiona przez: PN-EN ISO 3385:2014-09

83.140.10 Folie i arkusze

PN-C-89091:1983 Folie z tworzyw sztucznych -- Oznaczanie wytrzymałości na rozdzieranie

Tytuł angielski: Plastics, film and sheeting -- Determination of tear resistance

Data wycofania: 2014-09-19

PN-C-89438:1993 Tworzywa sztuczne -- Folie i płyty -- Oznaczanie zwilżalności

Tytuł angielski: Plastics -- Film and sheeting -- Determination of wetting tension

Data wycofania: 2014-09-19

83.140.20 Arkusze laminowane

PN-C-89099:1988 Materiały wielowarstwowe giętkie -- Oznaczanie wytrzymałości na oddzieranie warstw

Tytuł angielski: Flexible multilayer laminates -- Determination of delamination strength

Data wycofania: 2014-09-19

83.140.40 Węże

PN-C-94251:1983 Węże gumowe tłoczne ze wzmocnieniem tekstylnym do powietrznych układów
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przenoszących hamulców pojazdów samochodowych i przyczep

Tytuł angielski: Rubber pressure hoses with textile reinforcement for transfering air braking systems of road

vehicles and trailers

Data wycofania: 2014-09-15

PN-EN ISO 6808:2004 Węże i przewody z tworzyw sztucznych do zasysania i tłoczenia ciekłych przetworów

naftowych pod niskim ciśnieniem -- Wymagania

Tytuł angielski: Plastics hoses and hose assemblies for suction and low-pressure discharge of petroleum liquids

- Specification (ISO 6808:1999)

Data wycofania: 2014-09-26

Zastąpiona przez: PN-EN ISO 6808:2014-09

83.140.50 Uszczelnienia

PN-S-47044:1993 Pojazdy drogowe -- Uszczelki elastomerowe cylindrów hydraulicznego hamulca tarczowego

przy zastosowaniu hydraulicznego płynu hamulcowego opartego na surowcach nieropopochodnych (temperatura

robocza maksimum 150 stopni C)

Tytuł angielski: Road vehicles -- Elastomeric seals for hydraulic brake cylinders using a non-petroleum base

hydraulic brake fluid (service temperature 150 degree C max.)

Data wycofania: 2014-09-16

83.140.99 Inne wyroby z gumy i tworzyw sztucznych

PN-B-89020:1993 Wyroby budowlane z tworzyw sztucznych -- Okładzina poręczowa z plastyfikowanego

poli(chlorku winylu)

Tytuł angielski: Building plastics products -- Hand-rails coating made of plastified poly(vinyl chloride)

Data wycofania: 2014-09-01

83.180 Kleje

PN-ISO 6238:1993 Kleje -- Klejowe połączenia drewna z drewnem -- Oznaczanie wytrzymałości na ścinanie przy

obciążeniu ściskającym

Tytuł angielski: Adhesives - Wood-to-wood adhesive bonds - Determination of shear strength by compression

loading

Data wycofania: 2014-09-01

83.200 Maszyny dla przemysłu gumowego i tworzyw sztucznych

PN-M-68253:1992 Maszyny i urządzenia do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych --

Wytłaczarki ślimakowe -- Ogólne wymagania i badania

Tytuł angielski: Plastic and rubber working machines -- Screw extruding presses -- General requirements and

tests

Data wycofania: 2014-09-01

Zastąpiona przez: PN-EN 1114-1:1999

85.060 Papier i tektura

PN-EN ISO 2759:2005 Tektura -- Oznaczanie wytrzymałości na przepuklenie

Tytuł angielski: Board - Determination of bursting strength (ISO 2759:2001)

Data wycofania: 2014-09-29

Zastąpiona przez: PN-EN ISO 2759:2014-09

PN-ISO 1924-1:1998 Papier i tektura -- Oznaczanie właściwości przy działaniu sił rozciągających -- Badanie przy
stałym przyroście obciążenia
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Tytuł angielski: Paper and board - Determinatin of tensile properties - Part 1: Constant rate of loading method

Data wycofania: 2014-09-18

PN-P-50081:1993 Papier i tektura -- Oznaczanie pH wyciągu wodnego papieru i tektury przeznaczonych do celów

elektrycznych

Tytuł angielski: Paper and board -- Determination of pH of aqueous extracts in paper and board for electrical

purposes

Data wycofania: 2014-09-16

PN-P-50082:1993 Papier i tektura -- Oznaczanie przewodności właściwej wyciągu wodnego papieru i tektury

przeznaczonych do celów elektrycznych

Tytuł angielski: Paper and board -- Determination of conductivity of aqueous extracts of paper and board for

electrical purposes

Data wycofania: 2014-09-16

PN-P-50137:1973 Wytwory przemysłu papierniczego -- Oznaczanie wytrzymałości na skręcanie

Tytuł angielski: Paper industry products -- Determination of torsion strength

Data wycofania: 2014-09-15

PN-P-50141:1988 Tektura falista -- Oznaczanie wodotrwałości sklejenia warstw

Tytuł angielski: Corrugated board -- Determination of water resistance of glue bonds

Data wycofania: 2014-09-16

PN-P-50162:1993 Papier i tektura -- Oznaczanie odporności na przepuklenie po zanurzeniu w wodzie

Tytuł angielski: Paper and board -- Determination of bursting strength after immersion in water

Data wycofania: 2014-09-15

PN-P-50166-01:1993 Papier i tektura -- Oznaczanie szorstkości/gładkości (metodami przepływu powietrza) --

Postanowienia ogólne

Tytuł angielski: Paper and board -- Determination of roughness/smoothness (air leak methods) -- General

method

Data wycofania: 2014-09-15

PN-P-50174-01:1993 Papier i tektura -- Przyspieszone starzenie -- Sucha obróbka termiczna w temperaturze 105

stopni C

Tytuł angielski: Paper and board -- Accelerated ageing -- Dry heat treatment at 105 degrees C

Data wycofania: 2014-09-16

PN-P-50174-02:1993 Papier i tektura -- Przyspieszone starzenie -- Wilgotna obróbka termiczna w temperaturze

90 stopni C i wilgotności względnej 25 procent

Tytuł angielski: Paper and board -- Accelerated ageing -- Moist heat treatment at 90 degrees C and 25 percent

relative humidity

Data wycofania: 2014-09-16

PN-P-50174-03:1993 Papier i tektura -- Przyspieszone starzenie -- Wilgotna obróbka termiczna w temperaturze

80 stopni C i wilgotności względnej 65 procent

Tytuł angielski: Paper and board -- Accelerated ageing -- Moist heat treatment at 80 degrees C and 65 percent

relative humidity

Data wycofania: 2014-09-15

PN-P-50176-06:1993 Papier i tektura -- Oznaczanie przenikalności powietrza -- Metoda dla papierów i tektur

przeznaczonych do celów elektrycznych

Tytuł angielski: Paper and board -- Determination of air permeance -- Method for paper and board
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for electrical purposes
Data wycofania: 2014-09-16

PN-P-50177-01:1993 Papier i tektura -- Pomiar rozszerzalności pod wpływem wilgoci -- Rozszerzalność pod

wpływem wilgoci przy maksymalnej wilgotności względnej do 68 procent

Tytuł angielski: Paper and board -- Measurement of hygroexpansivity -- Hygroexpansivity up to a maximum

relative humidity of 68 percent

Data wycofania: 2014-09-16

PN-P-50177-02:1993 Papier i tektura -- Pomiar rozszerzalności pod wpływem wilgoci -- Rozszerzalność pod

wpływem wilgoci przy maksymalnej wilgotności względnej do 86 procent

Tytuł angielski: Paper and board -- Measurement of hygroexpansivity -- Hygroexpansivity up to a maximum

relative humidity of 86 percent

Data wycofania: 2014-09-16

85.080.10 Papier biurowy

PN-ISO 623:1993 Papier i tektura -- Skoroszyty i segregatory -- Wymiary

Tytuł angielski: Paper and board - Folders and files - Sizes

Data wycofania: 2014-09-16

PN-ISO 838:1993 Papier -- Dziurki do kartotekowania dokumentów -- Wymagania

Tytuł angielski: Paper - Holes for general filing purposes - Specifications

Data wycofania: 2014-09-16

87.040 Farby i lakiery

PN-EN 15458:2008 Farby i lakiery -- Laboratoryjna metoda badania skuteczności w powłoce środków ochrony

powłok przed glonami

Tytuł angielski: Paints and varnishes - Laboratory method for testing the efficacy of film preservatives in a

coating against algae

Data wycofania: 2014-09-29

Zastąpiona przez: PN-EN 15458:2014-09

PN-EN 927-2:2007 Farby i lakiery -- Wyroby lakierowe i systemy powłokowe na drewno zastosowane na

zewnątrz -- Część 2: Wymagania eksploatacyjne

Tytuł angielski: Paints and varnishes - Coating materials and coating systems for exterior wood - Part 2:

Performance specification

Data wycofania: 2014-09-26

Zastąpiona przez: PN-EN 927-2:2014-09

91.040.30 Budynki mieszkalne

PN-B-01052-00:1978 Budownictwo mieszkaniowe -- Pomieszczenie kuchenne -- Postanowienia ogólne

Tytuł angielski: Residential buildings -- Kitchen room -- General

Data wycofania: 2014-09-01

PN-B-01056:1978 Budownictwo mieszkaniowe -- Pomieszczenia sanitarne -- Układy funkcjonalne i wyposażenie

-- Nazwy i określenia

Tytuł angielski: Residential building -- Sanitary rooms -- Functional systems and equipment -- Terms and

definitions

Data wycofania: 2014-09-01

PN-B-01058:1988 Budownictwo mieszkaniowe -- Pomieszczenia sanitarne w mieszkaniach --
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Wymagania koordynacyjne elementów wyposażenia i powierzchni funkcjonalnych

Tytuł angielski: Residential building -- Sanitary rooms -- Coordinating requirements concerning equipment

elements and functional space

Data wycofania: 2014-09-01

91.060.01 Elementy budynków. Zagadnienia ogólne

PN-B-10027:1993 Pionowe elementy budowlane -- Badania odporności na uderzenia -- Ciała uderzające i ogólna

procedura badawcza

Tytuł angielski: Vertical building elements -- Impact resistance tests -- Impact bodies and general test

procedures

Data wycofania: 2014-09-01

91.060.30 Sufity. Podłogi. Stropy. Schody

PN-B-89020:1993 Wyroby budowlane z tworzyw sztucznych -- Okładzina poręczowa z plastyfikowanego

poli(chlorku winylu)

Tytuł angielski: Building plastics products -- Hand-rails coating made of plastified poly(vinyl chloride)

Data wycofania: 2014-09-01

91.100.15 Materiały mineralne i wyroby

PN-B-06714-32:1978 Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie kwasoodporności

Tytuł angielski: Mineral aggregates -- Testing -- Determination of acid resistance

Data wycofania: 2014-09-01

PN-B-06714-33:1978 Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie ługoodporności

Tytuł angielski: Mineral aggregates -- Testing -- Determination of alkali resistance

Data wycofania: 2014-09-01

PN-B-06714-36:1988 Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie zawartości związków barwiących

Tytuł angielski: Mineral aggregates -- Testing -- Determination of staining compounds content

Data wycofania: 2014-09-01

PN-B-06714-47:1988 Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie potencjalnej reaktywności alkalicznej --

Oznaczanie zawartości krzemionki rozpuszczalnej w wodorotlenku sodowym (NaOH)

Tytuł angielski: Mineral aggregates -- Testing -- Determination of potential alkali reactivity -- Determination of

silica soluble in sodium hydroxide content (NaOH)

Data wycofania: 2014-09-04

PN-B-06715:1988 Studnie wiercone -- Piaski i żwiry filtracyjne

Tytuł angielski: Drilled water wells -- Filter sands and gravels

Data wycofania: 2014-09-01

PN-B-11215:1998 Materiały kamienne -- Metody pomiaru cech geometrycznych i właściwości fizycznych

wyrobów z kamienia

Tytuł angielski: Stone materials -- Method of measurement of geometric characterics and physical properties of

natural stone products

Data wycofania: 2014-09-01

91.100.23 Płytki ceramiczne

PN-EN ISO 10545-4:2012 Płytki i płyty ceramiczne -- Część 4: Oznaczanie wytrzymałości na zginanie i siły

łamiącej

Tytuł angielski: Ceramic tiles - Part 4: Determination of modulus of rupture and breaking strength
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(ISO 10545-4:2004)

Data wycofania: 2014-09-22

Zastąpiona przez: PN-EN ISO 10545-4:2014-09

PN-EN ISO 10545-8:1998 Płytki i płyty ceramiczne -- Oznaczanie cieplnej rozszerzalności liniowej

Tytuł angielski: Ceramic tiles - Part 8: Determination of linear thermal expansion (ISO 10545-8:1994)

Data wycofania: 2014-09-22

Zastąpiona przez: PN-EN ISO 10545-8:2014-09

91.100.30 Betony i wyroby betonowe

PN-B-06281:1973 Prefabrykaty budowlane z betonu -- Metody badań wytrzymałościowych

Tytuł angielski: Precast concrete elements -- Methods of strength testing

Data wycofania: 2014-09-01

91.140.30 Systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne

PN-EN 13141-8:2006 Wentylacja budynków -- Badanie właściwości elementów do wentylacji budynków

mieszkalnych -- Część 8: Badanie właściwości bezkanałowych urządzeń mechanicznych nawiewu i wywiewu

(uwzględniono odzysk ciepła) do instalacji wentylacji mechanicznej dla pojedynczych pomieszczeń

Tytuł angielski: Ventilation for buildings - Performance testing of components/products for residential ventilation -

Part 8: Performance testing of un-ducted mechanical supply and exhaust ventilation units (including heat

recovery) for mechanical ventilation systems intended for a single room

Data wycofania: 2014-09-01

Zastąpiona przez: PN-EN 13141-8:2014-09

91.140.40 Instalacje gazowe

PN-M-75199:1988 Osprzęt przewodów gazowych niskiego ciśnienia -- Kurki stożkowe z przyłączami kielichowymi

gwintowymi

Tytuł angielski: Fittings for low pressure gas pipings -- Conical plug valves with threaded connections ends

Data wycofania: 2014-09-18

PN-M-75200:1988 Osprzęt przewodów gazowych niskiego ciśnienia -- Kurki stożkowe z przyłączami do węży

Tytuł angielski: Fittings for low pressure gas pipings -- Conical plug valves with connections to hoses

Data wycofania: 2014-09-18

91.140.60 Instalacje wodociągowe

PN-EN 14154-1+A2:2011 Wodomierze -- Część 1: Wymagania ogólne

Tytuł angielski: Water meters - Part 1: General requirements

Data wycofania: 2014-09-26

Zastąpiona przez: PN-EN ISO 4064-1:2014-09, PN-EN ISO 4064-2:2014-09, PN-EN ISO 4064-3:2014-09, PN-

EN ISO 4064-4:2014-09, PN-EN ISO 4064-5:2014-09

PN-EN 14154-2+A2:2011 Wodomierze -- Część 2: Instalacja i warunki użytkowania

Tytuł angielski: Water meters - Part 2: Installation and conditions of use

Data wycofania: 2014-09-26

Zastąpiona przez: PN-EN ISO 4064-1:2014-09, PN-EN ISO 4064-2:2014-09, PN-EN ISO 4064-3:2014-09, PN-

EN ISO 4064-4:2014-09, PN-EN ISO 4064-5:2014-09
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PN-EN 14154-3+A2:2011 Wodomierze -- Część 3: Metody i wyposażenie do badań

Tytuł angielski: Water meters - Part 3: Test methods and equipment

Data wycofania: 2014-09-26

Zastąpiona przez: PN-EN ISO 4064-1:2014-09, PN-EN ISO 4064-2:2014-09, PN-EN ISO 4064-3:2014-09, PN-

EN ISO 4064-4:2014-09, PN-EN ISO 4064-5:2014-09

PN-M-74087:1973 Armatura przemysłowa -- Zdroje wodociągowe na ciśnienie nominalne do 10 kG/cm2

Tytuł angielski: Industrial valves -- Municipal water tap points for nominal pressure up to 10 kG/cm2

Data wycofania: 2014-09-19

91.140.70 Instalacje sanitarne

PN-B-12630:1978 Wyroby sanitarne porcelanowe -- Wymagania i badania

Tytuł angielski: Porcelain sanitary ware -- Specifications and tests

Data wycofania: 2014-09-01

91.190 Akcesoria budowlane

PN-B-94399:1988 Okucia budowlane -- Zamki wpuszczane -- Terminologia, klasyfikacja i oznaczenia

Tytuł angielski: Building hardware -- Flush locks -- Terminology, classification and designations

Data wycofania: 2014-09-01

PN-B-94403:1993 Okucia budowlane -- Zamki drzwiowe wpuszczane -- Klasa T

Tytuł angielski: Building hardware -- Flushdoor locks -- Class T

Data wycofania: 2014-09-01

PN-B-94412:1993 Okucia budowlane -- Uchwyty gałkowe drzwiowe z tarczami -- Klasa A

Tytuł angielski: Building hardware -- Door knobs and plates -- Class A

Data wycofania: 2014-09-01

PN-B-94415:1993 Okucia budowlane -- Tarcze drzwiowe WC -- Klasa 0

Tytuł angielski: Building hardware -- Door plate WC -- Class 0

Data wycofania: 2014-09-01

PN-B-94440:1988 Okucia budowlane -- Klucze okrągłe do zamków

Tytuł angielski: Building hardware -- Round keys for locks

Data wycofania: 2014-09-01

PN-B-94441:1973 Okucia budowlane i meblowe -- Klucze płaskie zamknięć bębenkowych

Tytuł angielski: Building hardware and furniture fittings -- Flat keys for cylinder locks

Data wycofania: 2014-09-01

PN-B-94461-03:1983 Okucia budowlane -- Wkładki bębenkowe profilowe -- Wkładki jednostronne

Tytuł angielski: Building hardware -- Special cylinder locks -- One side inserts

Data wycofania: 2014-09-01

PN-B-94461-07:1978 Okucia budowlane -- Wkładki bębenkowe profilowe -- Układy centralnego otwierania

Tytuł angielski: Building hardware -- Special cylinder locks -- Locking system

Data wycofania: 2014-09-01

93.160 Budownictwo hydrotechniczne

PN-B-12043:1993 Drenowanie -- Wykonawstwo -- Roboty przygotowawcze
Tytuł angielski: Drainage -- Execution -- Preparatory works
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Data wycofania: 2014-09-01

95.020 Technika wojskowa. Logistyka. Dowodzenie

PN-V-04061:2007 Technika wojskowa -- Inżynieria środowiskowa -- Badania laboratoryjne

Tytuł angielski: Military Technology - Environmental engineering - Laboratory tests

Data wycofania: 2014-09-25

PN-V-80000:1998 Wojskowe opancerzone pojazdy kołowe -- Wymagania techniczne

Tytuł angielski: Military wheeled armoured vehicles -- Technical requirements

Data wycofania: 2014-09-25

PN-V-82064:2003 Wojskowe statki powietrzne -- Liniowe siłowniki hydrauliczne -- Wymagania ogólne

Tytuł angielski: Military aircraft -- Linear hydraulic actuators -- General requirements

Data wycofania: 2014-09-25

PN-V-82066:2003 Wojskowe statki powietrzne -- Cięgła sterowania sztywne i giętkie

Tytuł angielski: Military aircraft -- Push-pull controls, flexible and rigid

Data wycofania: 2014-09-25

97.060 Sprzęt pralniczy

PN-P-04902:1988 Pranie przemysłowe i chemiczne czyszczenie wyrobów włókienniczych -- Określenie

przydatności użytkowej maszyn do chemicznego czyszczenia odzieży -- Wymagania i badania

Tytuł angielski: Industrial laundering and dry cleaning of textiles -- Determination of functional quality of

machines for dry cleaning clothing -- Requirements and testing

Data wycofania: 2014-09-18

PN-P-04903:1988 Pranie przemysłowe i chemiczne czyszczenie wyrobów włókienniczych -- Określenie

przydatności użytkowej pralnic bębnowych i pralnicowirówek -- Wymagania i badania

Tytuł angielski: Industrial laundering and dry cleaning of textiles -- Determination of functional quality of washing

machines -- Requirements and testing

Data wycofania: 2014-09-18

PN-P-04904:1988 Pranie przemysłowe i chemiczne czyszczenie wyrobów włókienniczych -- Metody badań i

ocena przydatności użytkowej maszyn odwadniających

Tytuł angielski: Industrial laundering and dry cleaning of textiles -- Methods of testing and usability assessment

of hydroextracting machines

Data wycofania: 2014-09-18

97.140 Meble

PN-B-94441:1973 Okucia budowlane i meblowe -- Klucze płaskie zamknięć bębenkowych

Tytuł angielski: Building hardware and furniture fittings -- Flat keys for cylinder locks

Data wycofania: 2014-09-01

PN-M-77623:1993 Okucia meblowe -- Pakowanie, przechowywanie i transport

Tytuł angielski: Hardware for furniture -- Packaging, storage and transport

Data wycofania: 2014-09-01

97.160 Tekstylia domowe. Bielizna pościelowa i stołowa

PN-P-06768:1988 Dziane wyroby ażurowe odpasowane -- Stopnie jakości
Tytuł angielski: Knitted cross-boarded openwork fabrics -- Quality grades
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Data wycofania: 2014-09-19

PN-P-84517:1988 Wyroby pościelowe z pierza, puchu i surowców włókienniczych

Tytuł angielski: Bed linen from feathers, down and textile raw materials

Data wycofania: 2014-09-19

PN-P-84520:1988 Bielizna pościelowa

Tytuł angielski: Bed linen

Data wycofania: 2014-09-19

PN-P-84555:1983 Wyroby wełniane i wełnopodobne -- Koce, pledy i kocyki dziecięce

Tytuł angielski: Wool and woollike articles -- Blankets, plaids and children blankets

Data wycofania: 2014-09-18

97.180 Różne urządzenia domowe i handlowe

PN-F-94051:1958 Pomoce biurowe -- Ołówki -- Znak skali twardości

Tytuł angielski: Office equipment -- Pencils -- Marks of hardness scale

Data wycofania: 2014-09-16

97.220.20 Zimowy sprzęt sportowy

PN-ISO 6004:1993 Narty zjazdowe -- Wkręty do wiązań narciarskich -- Wymagania

Tytuł angielski: Alpine skis - Ski binding screws - Requirements

Data wycofania: 2014-09-18

PN-ISO 6005:1993 Narty zjazdowe -- Wkręty do wiązań narciarskich -- Metody badań

Tytuł angielski: Alpine skis - Ski binding screws - Test methods

Data wycofania: 2014-09-18

PN-N-97001:1988 Narty -- Nazwy i określenia

Tytuł angielski: Skis -- Terms and definitions

Data wycofania: 2014-09-18

97.220.40 Sprzęt i wyposażenie do sportów wodnych i na wolnym powietrzu

PN-EN 1809:2001 Sprzęt nurkowy -- Kompensatory pływalności -- Wymagania funkcjonalne i bezpieczeństwa,

metody badań

Tytuł angielski: Diving accessories - Buoyancy compensators - Functional and safety requirements, test

methods

Data wycofania: 2014-09-29

Zastąpiona przez: PN-EN 1809:2014-09
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Dokumenty normalizacyjne CEN i CENELEC 

 opublikowane we wrześniu 2014 roku 

01.040.35 Technika informatyczna. Wyposażenie biurowe (Słownictwo) 

CLC/TR 50584:2014 Information technology - CENELEC/ETSI Glossary of terms and definitions for broadband 
deployment including sustainability aspects 

13.030.10 Odpady stałe 

CEN/TS 16675:2014 Characterisation of waste - Test methods for the determination of the monolithic status of 
waste 

13.220.40 Zapalność, palność i odporność ogniowa materiałów i wyrobów 

CLC/TS 50576:2014 Electric cables - Extended application of test results 

25.040.40 Pomiary i kontrola w procesie produkcyjnym 

CLC/TS 62603-1:2014 Industrial process control systems - Guideline for evaluating process control systems - Part 
1: Specifications 

29.060.20 Kable 

CLC/TS 50576:2014 Electric cables - Extended application of test results 

33.060.40 Systemy rozdzielcze kablowe 

CLC/TR 50083-2-1:2014 Cable networks for television signals, sound signals and interactive services - Part 2-1: 
Electromagnetic compatibility measurements 

35.110 Tworzenie sieci 

CLC/TR 50584:2014 Information technology - CENELEC/ETSI Glossary of terms and definitions for broadband 
deployment including sustainability aspects 

35.240.50 Zastosowanie IT w przemyśle 

CWA 16799:2014 Validation of computational solid mechanics models 

35.240.60 Zastosowanie IT w transporcie i handlu 

CLC/TR 50610:2014 Railway applications - Train Modes functional interface specification 

91.100.10 Cement. Gips. Wapno. Zaprawa 

CEN/TR 14245:2014 Cement - Guidelines for the application of EN 197-2 Conformity Evaluation 

93.080.20 Materiały do budowy dróg 

CEN/TS 12633:2014 Method of polishing specimens prior to the measurement of slip and skid resistance 
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Normy Międzynarodowe opublikowane 
 we wrześniu 2014 roku 

01.040.21 Zespoły mechaniczne i części ogólnego zastosowania (Słownictwo) 

ISO 1891-2:2014 Fasteners -- Terminology -- Part 2: Vocabulary and definitions for coatings 

01.110 Dokumentacja techniczna wyrobu 

ISO 10628-1:2014 Diagrams for the chemical and petrochemical industry -- Part 1: Specification of diagrams 

03.220.01 Transport. Zagadnienia ogólne 

ISO/TS 21219-2:2014 Intelligent transport systems -- Traffic and travel information (TTI) via transport protocol 
experts group, generation 2 (TPEG2) -- Part 2: UML modelling rules 

07.030 Fizyka. Chemia 

IEC/TS 62607-5-1:2014 Nanomanufacturing - Key control characteristics - Part 5-1: Thin-film organic/nano 
electronic devices - Carrier transport measurements 

07.100.20 Mikrobiologia wody 

ISO 9308-1:2014 Water quality -- Enumeration of Escherichia coli and coliform bacteria -- Part 1: Membrane 
filtration method for waters with low bacterial background flora 

07.100.99 Inne normy dotyczące mikrobiologii 

ISO 17516:2014 Cosmetics -- Microbiology -- Microbiological limits 

11.040 Wyposażenie i sprzęt medyczny 

IEC 62353:2014 Medical electrical equipment - Recurrent test and test after repair of medical electrical 
equipment 

IEC/TR 62354:2014 General testing procedures for medical electrical equipment 

11.040.10 Aparatura do reanimacji, anestezji i sztucznego oddychania (respiratory) 

ISO 5359:2014 Anaesthetic and respiratory equipment -- Low-pressure hose assemblies for use with 
medical gases 

11.040.40 Wszczepy dla chirurgii, protetyki i ortopedii 

ISO 12891-2:2014 Retrieval and analysis of surgical implants -- Part 2: Analysis of retrieved surgical implants 

ISO 5832-4:2014 Implants for surgery -- Metallic materials -- Part 4: Cobalt-chromium-molybdenum casting 
alloy 

ISO 5832-11:2014 Implants for surgery -- Metallic materials -- Part 11: Wrought titanium 6-aluminium 
7-niobium alloy 

11.040.50 Sprzęt radiograficzny 

IEC 61910-1:2014 Medical electrical equipment - Radiation dose documentation - Part 1: Radiation dose 
structured reports for radiography and radioscopy 

11.040.60 Sprzęt terapeutyczny 

IEC 60601-2-64:2014 Medical electrical equipment - Part 2-64: Particular requirements for the basic safety and 
essential performance of light ion beam medical electrical equipment 

IEC 60601-2-68:2014 Electrical medical equipment - Part 2-68: Particular requirements for the basic safety and 
essential performance of X-ray-based image-guided radiotherapy equipment for use with 
electron accelerators, light ion beam therapy equipment and radionuclide beam therapy 
equipment 

11.040.70 Sprzęt okulistyczny 
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IEC 80601-2-58:2014 Medical electrical equipment - Part 2-58: Particular requirements for the basic safety and 

essential performance of lens removal devices and vitrectomy devices for ophthalmic 
surgery 

IEC 80601-2-58:2014 Medical electrical equipment -- Part 2-58: Particular requirements for basic safety and 
essential performance of lens removal devices and vitrectomy devices for ophthalmic 
surgery 

ISO 8598-1:2014 Optics and optical instruments -- Focimeters -- Part 1: General purpose instruments 

ISO 18259:2014 Ophthalmic optics -- Contact lens care products -- Method to assess contact lens care 
products with contact lenses in a lens case, challenged with bacterial and fungal organisms 

ISO 11979-6:2014 Ophthalmic implants -- Intraocular lenses -- Part 6: Shelf-life and transport stability testing 

ISO 11978:2014 Ophthalmic optics -- Contact lenses and contact lens care products -- Labelling 

ISO/TS 19979:2014 Ophthalmic optics -- Contact lenses -- Hygienic management of multipatient use trial 
contact lenses 

ISO 14730:2014 Ophthalmic optics -- Contact lens care products -- Antimicrobial preservative efficacy 
testing and guidance on determining discard date 

11.060.20 Sprzęt dentystyczny 

ISO 16635-2:2014 Dentistry -- Dental rubber dam instruments -- Part 2: Clamp forceps 

11.100.20 Ocena biologiczna urządzeń medycznych 

ISO 10993-3:2014 Biological evaluation of medical devices -- Part 3: Tests for genotoxicity, carcinogenicity 
and reproductive toxicity 

11.180.10 Pomoce i dostosowania do przemieszczania 

ISO 7176-22:2014 Wheelchairs -- Part 22: Set-up procedures 

13.020.99 Inne normy dotyczące ochrony środowiskowej 

ISO 18611-3:2014 Ships and marine technology -- Marine NOx reduction agent AUS 40 -- Part 3: Handling, 
transportation and storage 

ISO 18611-2:2014 Ships and marine technology -- Marine NOx reduction agent AUS 40 -- Part 2: Test 
methods 

ISO 18611-1:2014 Ships and marine technology -- Marine NOx reduction agent AUS 40 -- Part 1: Quality 
requirements 

13.060.50 Badanie zawartości substancji chemicznych w wodzie 

ISO 16308:2014 Water quality -- Determination of glyphosate and AMPA -- Method using high performance 
liquid chromatography (HPLC) with tandem mass spectrometric detection 

13.100 Bezpieczeństwo w miejscu pracy. Higiena przemysłowa 

ISO/TR 18786:2014 Health and safety in welding -- Guidelines for risk assessment of welding fabrication 
activities 

ISO 13577-2:2014 Industrial furnaces and associated processing equipment -- Safety -- Part 2: Combustion 
and fuel handling systems 

ISO 25980:2014 Health and safety in welding and allied processes -- Transparent welding curtains, strips 
and screens for arc welding processes 

13.220.40 Zapalność, palność i odporność ogniowa materiałów i wyrobów 

IEC 60695-11-10:2013/Cor 1:2014 Fire hazard testing - Part 11-10: Test flames - 50 W horizontal and vertical flame test 
methods 

17.040.20 Właściwości powierzchni 

ISO 16610-71:2014 Geometrical product specifications (GPS) -- Filtration -- Part 71: Robust areal filters: 
Gaussian regression filters 

17.140.50 Elektroakustyka 
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IEC 62489-2:2014 Electroacoustics - Audio-frequency induction loop systems for assisted hearing - Part 2: 

Methods of calculating and measuring the low-frequency magnetic field emissions from the 
loop for assessing conformity with guidelines on limits for human exposure 

17.240 Pomiary promieniowania 

ISO 16641:2014 Measurement of radioactivity in the environment -- Air -- Radon 220: Integrated 
measurement methods for the determination of the average activity concentration using 
passive solid-state nuclear track detectors 

19.040 Badania środowiskowe 

IEC 60068-2-75:2014 Environmental testing - Part 2-75: Tests - Test Eh: Hammer tests 

19.080 Badania elektryczne i elektroniczne 

IEC 61010-2-010:2014 Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use - 
Part 2-010: Particular requirements for laboratory equipment for the heating of materials 

21.060.01 Części złączne. Zagadnienia ogólne 

ISO 1891-2:2014 Fasteners -- Terminology -- Part 2: Vocabulary and definitions for coatings 

21.060.10 Śruby, wkręty, śruby dwustronne 

ISO 10664:2014 Hexalobular internal driving feature for bolts and screws 

23.040.15 Rury z metali nieżelaznych 

ISO 6362-2:2014 Wrought aluminium and aluminium alloys -- Extruded rods/bars, tubes and profiles -- Part 
2: Mechanical properties 

23.100.60 Filtry, uszczelki i zanieczyszczenia płynów 

ISO 16908:2014 Hydraulic filter element test methods -- Thermal conditioning and cold start-up simulation 

25.080.01 Obrabiarki do metali. Zagadnienia ogólne 

ISO 230-10:2011/Amd 1:2014 Test code for machine tools -- Part 10: Determination of the measuring performance of 
probing systems of  numerically controlled machine tools 

25.100.70 Materiały ścierne 

ISO 6103:2014 Bonded abrasive products -- Permissible unbalances of grinding wheels as delivered -- 
Static testing 

25.160.01 Spawanie, zgrzewanie i lutowanie. Zagadnienia ogólne 

ISO/TR 18786:2014 Health and safety in welding -- Guidelines for risk assessment of welding fabrication 
activities 

25.160.10 Procesy spawalnicze 

ISO 25980:2014 Health and safety in welding and allied processes -- Transparent welding curtains, strips 
and screens for arc welding processes 

25.180.01 Piece przemysłowe. Zagadnienia ogólne 

ISO 13577-2:2014 Industrial furnaces and associated processing equipment -- Safety -- Part 2: Combustion 
and fuel handling systems 

27.060.10 Palniki na paliwo stałe i ciekłe 

ISO 6806:2014 Rubber hoses and hose assemblies for use in oil burners -- Specification 

27.120 Energetyka jądrowa 
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IEC 60412:2014 Nuclear instrumentation - Nomenclature (identification) of scintillators and scintillation 

detectors and standard dimensions of scintillators 

29.020 Inżynieria elektryczna. Zagadnienia ogólne 

IEC 60695-11-10:2013/Cor 1:2014 Fire hazard testing - Part 11-10: Test flames - 50 W horizontal and vertical flame test 
methods 

29.120.50 Bezpieczniki i inne urządzenia zabezpieczające przed przetężeniem prądowym 

IEC 60127-6:2014 Miniature fuses - Part 6: Fuse-holders for miniature fuse-links 

IEC 60127-2:2014 Miniature fuses - Part 2: Cartridge fuse-links 

29.130.20 Aparatura łączeniowa i sterownicza niskonapięciowa 

IEC/TR 61641:2014 Enclosed low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Guide for testing under 
conditions of arcing due to internal fault 

IEC 60947-1:2007/Amd 2:2014 Low-voltage switchgear and controlgear - Part 1: General rules 

29.140.40 Oprawy oświetleniowe 

IEC 62722-1:2014 Luminaire performance - Part 1: General requirements 

29.140.99 Inne normy dotyczące lamp 

IEC 61347-2-13:2014 Lamp controlgear - Part 2-13: Particular requirements for d.c. or a.c. supplied electronic 
controlgear for LED modules 

IEC 62031:2008/Amd 2:2014 LED modules for general lighting - Safety specifications 

IEC 62868:2014 Organic light emitting diode (OLED) panels for general lighting - Safety requirements 

29.160 Maszyny wirujące 

IEC 60034-26:2006/Cor 1:2014 Rotating electrical machines - Part 26: Effects of unbalanced voltages on the performance 
of three-phase cage induction motors 

IEC 60034-19:2014 Rotating electrical machines - Part 19: Specific test methods for d.c. machines on 
conventional and rectifier-fed supplies 

29.220.10 Ogniwa i baterie pierwotne 

IEC 60086-4:2014 Primary batteries - Part 4: Safety of lithium batteries 

29.240.99 Inne wyposażenie do elektroenergetycznych sieci przesyłowych i rozdzielczych 

IEC/TR 62511:2014 Guidelines for the design of interconnected power systems 

31.080.99 Inne przyrządy półprzewodnikowe 

IEC 62031:2008/Amd 2:2014 LED modules for general lighting - Safety specifications 

31.120 Wyświetlacze elektroniczne 

IEC 61747-10-2:2014 Liquid crystal display devices - Part 10-2: Environmental, endurance and mechanical test 
methods - Environmental and endurance 

31.220.10 Wtyczki. Gniazda. Łączniki 

IEC 60352-5:2012/Cor 1:2014 Solderless connections - Part 5: Press-in connections - General requirements, test 
methods and practical guidance 

IEC 61076-2-104:2014 Connectors for electronic equipment - Product requirements - Part 2-104: Circular 
connectors - Detail specification for circular connectors with M8 screw-locking or 
snap-locking 

31.240 Konstrukcje mechaniczne do urządzeń elektronicznych 

IEC 60297-3-108:2014 Mechanical structures for electronic equipment - Dimensions of mechanical structures of 
the 482,6 mm (19 in) series - Part 3-108: Dimensions of R-type subracks and plug-in units 

Strona 152 z 170

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego dla Bold-reklama, poligrafia Roman Kacperski, Gliwice (2014-12-08)



 

 

 

33.120.10 Kable współosiowe. Falowody 

IEC 61196-10:2014 Coaxial communication cables - Part 10: Sectional specification for semi-rigid cables with 
polytetrafluoroethylene (PTFE) dielectric 

IEC 61196-10-1:2014 Coaxial communication cables - Part 10-1: Blank detail specification for semi-rigid cables 
with polytetrafluoroethylene (PTFE) dielectric 

33.120.20 Przewody i kable symetryczne 

IEC/TR 61156-1-2:2009/Amd 1:2014 Multicore and symmetrical pair/quad cables for digital communications - Part 1-2: Electrical 
transmission characteristics and test methods of symmetrical pair/quad cables 

33.160.01 Systemy audio, wideo i audiowizualne. Zagadnienia ogólne 

IEC 61883-6:2014 Consumer audio/video equipment - Digital interface - Part 6: Audio and music data 
transmission protocol 

33.180.10 Włókna i kable 

IEC 61753-031-6:2014 Fibre optic interconnecting devices and passive components - Performance standard - Part 
031-6: Non-connectorized single-mode 1×N and 2×N non-wavelength-selective branching 
devices for Category O - Uncontrolled environment 

IEC 60794-3:2014 Optical fibre cables - Part 3: Outdoor cables - Sectional specification 

IEC 60793-1-50:2014 Optical fibres - Part 1-50: Measurement methods and test procedures - Damp heat (steady 
state) tests 

33.180.20 Złącza światłowodowe 

IEC 61754-7-1:2014 Fibre optic interconnecting devices and passive components - Fibre optic connector 
interfaces - Part 7-1: Type MPO connector family - One fibre row 

IEC 61753-031-2:2014 Fibre optic interconnecting devices and passive components - Performance standard - Part 
031-2: Non-connectorized single-mode 1×N and 2×N non-wavelength-selective branching 
devices for Category C - Controlled environment 

35.040 Zestawy znaków i kodowanie informacji 

ISO/IEC 19772:2009/Cor 1:2014 Information technology -- Security techniques -- Authenticated encryption 

ISO/IEC 18000-7:2014 Information technology -- Radio frequency identification for item management -- Part 7: 
Parameters for active air interface communications at 433 MHz 

ISO/IEC 27001:2013/Cor 1:2014 ISO/IEC 27001:2013/Cor 1:2014 

ISO/IEC 27002:2013/Cor 1:2014 ISO/IEC 27002:2013/Cor 1:2014 

ISO/IEC 18031:2011/Cor 1:2014 ISO/IEC 18031:2011/Cor 1:2014 

35.060 Języki stosowane w technice informatycznej 

ISO/IEC 1539-1:2010/Cor 3:2014 Information technology -- Programming languages -- Fortran -- Part 1: Base language 

35.100.60 Warstwa prezentacji danych 

ISO/IEC 8824-4:2008/Cor 1:2014 Information technology -- Abstract Syntax Notation One (ASN.1): Parameterization of 
ASN.1 specifications 

ISO/IEC 8825-1:2008/Cor 2:2014 Information technology -- ASN.1 encoding rules: Specification of Basic Encoding Rules 
(BER), Canonical Encoding Rules (CER) and Distinguished Encoding Rules (DER) 

ISO/IEC 8825-5:2008/Cor 2:2014 Information technology -- ASN.1 encoding rules:  Mapping W3C XML schema definitions 
into ASN.1 

ISO/IEC 8825-4:2008/Cor 2:2014 Information technology -- ASN.1 encoding rules: XML Encoding Rules (XER) 

ISO/IEC 8824-1:2008/Cor 2:2014 Information technology -- Abstract Syntax Notation One (ASN.1): Specification of basic 
notation 

35.100.70 Warstwa aplikacyjna 

ISO/IEC 17811-3:2014 Information Technology -- Device control and management -- Part 3: Specification of 
Reliable Message Delivery Protocol 

35.200 Interfejs i urządzenia łączące 
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IEC 61883-6:2014 Consumer audio/video equipment - Digital interface - Part 6: Audio and music data 

transmission protocol 

35.220.30 Urządzenia pamięci optycznej 

ISO 18938:2014 Imaging materials -- Optical discs -- Care and handling for extended storage 

35.240.60 Zastosowanie IT w transporcie i handlu 

ISO/TS 21219-2:2014 Intelligent transport systems -- Traffic and travel information (TTI) via transport protocol 
experts group, generation 2 (TPEG2) -- Part 2: UML modelling rules 

35.240.80 Zastosowanie IT w technice medycznej 

ISO 22600-3:2014 Health informatics -- Privilege management and access control -- Part 3: Implementations 

ISO 22600-2:2014 Health informatics -- Privilege management and access control -- Part 2: Formal models 

ISO 22600-1:2014 Health informatics -- Privilege management and access control -- Part 1: Overview and 
policy management 

ISO 17090-4:2014 Health informatics -- Public key infrastructure -- Part 4: Digital Signatures for healthcare 
documents 

35.240.99 Zastosowanie IT w innych dziedzinach 

ISO 11783-12:2014 Tractors and machinery for agriculture and forestry -- Serial control and communications 
data network -- Part 12: Diagnostics services 

37.020 Przyrządy optyczne 

ISO 9345-2:2014 Microscopes -- Imaging distances related to mechanical reference planes -- Part 2: 
Infinity-corrected optical systems 

ISO 14135-1:2014 Optics and photonics -- Specifications for telescopic sights -- Part 1: General-purpose 
instruments 

ISO 14135-2:2014 Optics and photonics -- Specifications for telescopic sights -- Part 2: High-performance 
instruments 

37.040.99 Inne normy dotyczące fotografii 

ISO 18938:2014 Imaging materials -- Optical discs -- Care and handling for extended storage 

37.080 Zastosowania obrazowania dokumentu 

ISO/TR 18160:2014 Document management -- Digital preservation -- Analog recording to silver-gelatin 
microform 

ISO/TR 17797:2014 Electronic archiving -- Selection of digital storage media for long term preservation 

43.040.01 Układy pojazdów drogowych. Zagadnienia ogólne 

ISO 17324:2014 Rubber hoses for automotive turbochargers -- Specification 

43.040.15 Informatyka samochodowa. Systemy komputerowe pokładowe (wewnętrzne) 

ISO 18541-2:2014 Road vehicles -- Standardized access to automotive repair and maintenance information 
(RMI) -- Part 2: Technical requirements 

ISO 18541-3:2014 Road vehicles -- Standardized access to automotive repair and maintenance information 
(RMI) -- Part 3: Functional user interface requirements 

ISO 18541-1:2014 Road vehicles -- Standardized access to automotive repair and maintenance information 
(RMI) -- Part 1: General information and use case definition 

43.180 Sprzęt do diagnostyki, obsługi i badań 

ISO 18541-3:2014 Road vehicles -- Standardized access to automotive repair and maintenance information 
(RMI) -- Part 3: Functional user interface requirements 

ISO 18541-2:2014 Road vehicles -- Standardized access to automotive repair and maintenance information 
(RMI) -- Part 2: Technical requirements 

ISO 18541-1:2014 Road vehicles -- Standardized access to automotive repair and maintenance information 
(RMI) -- Part 1: General information and use case definition 
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47.020.60 Urządzenia, wyposażenie i instalacje elektryczne na statkach i konstrukcjach morskich 

IEC/PAS 80005-3:2014 Utility connections in port -- Part 3: Low Voltage Shore Connection (LVSC) Systems -- 
General requirements 

47.020.99 Inne normy dotyczące budowy statków i konstrukcji morskich 

ISO 18611-2:2014 Ships and marine technology -- Marine NOx reduction agent AUS 40 -- Part 2: Test 
methods 

ISO 18611-3:2014 Ships and marine technology -- Marine NOx reduction agent AUS 40 -- Part 3: Handling, 
transportation and storage 

ISO 18611-1:2014 Ships and marine technology -- Marine NOx reduction agent AUS 40 -- Part 1: Quality 
requirements 

53.100 Maszyny do robót ziemnych 

ISO 17253:2014 Earth-moving machinery and rough-terrain variable-reach trucks -- Design requirements for 
machines intended to be driven on road 

65.060.01 Maszyny i sprzęt rolniczy. Zagadnienia ogólne 

ISO 11783-12:2014 Tractors and machinery for agriculture and forestry -- Serial control and communications 
data network -- Part 12: Diagnostics services 

67.200.10 Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce 

ISO 12228-2:2014 Determination of individual and total sterols contents -- Gas chromatographic method -- 
Part 2: Olive oils and olive pomace oils 

71.020 Produkcja w przemyśle chemicznym 

ISO 10628-1:2014 Diagrams for the chemical and petrochemical industry -- Part 1: Specification of diagrams 

71.040.20 Naczynia laboratoryjne i aparatura towarzysząca 

IEC 61010-2-010:2014 Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use - 
Part 2-010: Particular requirements for laboratory equipment for the heating of materials 

71.040.40 Analiza chemiczna 

ISO 17560:2014 Surface chemical analysis -- Secondary-ion mass spectrometry -- Method for depth 
profiling of boron in silicon 

71.100.99 Inne wyroby przemysłu chemicznego 

ISO 17516:2014 Cosmetics -- Microbiology -- Microbiological limits 

75.020 Wydobycie i przetwórstwo ropy naftowej i gazu ziemnego 

ISO 10628-1:2014 Diagrams for the chemical and petrochemical industry -- Part 1: Specification of diagrams 

75.060 Gaz ziemny 

ISO 16960:2014 Natural gas -- Determination of sulfur compounds -- Determination of total sulfur by 
oxidative microcoulometry method 

75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne 

ISO/TR 19686-1:2014 Petroleum products -- Equivalency of test method determining the same property -- Part 1: 
Atmospheric distillation of petroleum products 

77.040.10 Badania mechaniczne metali 

ISO 6506-3:2014 Metallic materials -- Brinell hardness test -- Part 3: Calibration of reference blocks 
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ISO 6506-2:2014 Metallic materials -- Brinell hardness test -- Part 2: Verification and calibration of testing 
machines 

ISO 6506-1:2014 Metallic materials -- Brinell hardness test -- Part 1: Test method 

ISO 6506-4:2014 Metallic materials -- Brinell hardness test -- Part 4: Table of hardness values 

77.140.10 Stale do obróbki cieplnej 

ISO 683-18:2014 Heat-treatable steels, alloy steels and free-cutting steels -- Part 18: Bright steel products 

77.140.20 Stale wysokojakościowe 

ISO 683-18:2014 Heat-treatable steels, alloy steels and free-cutting steels -- Part 18: Bright steel products 

ISO 630-5:2014 Structural steels -- Part 5: Technical delivery conditions for structural steels with improved 
atmospheric corrosion resistance 

77.140.45 Stale niestopowe 

ISO 683-18:2014 Heat-treatable steels, alloy steels and free-cutting steels -- Part 18: Bright steel products 

77.140.50 Wyroby i półwyroby płaskie stalowe 

ISO 4995:2014 Hot-rolled steel sheet of structural quality 

77.140.70 Kształtowniki stalowe 

ISO 630-6:2014 Structural steels -- Part 6: Technical delivery conditions for seismic-proof improved 
structural steels for building 

77.150.10 Wyroby z aluminium 

ISO 6361-2:2014 Wrought aluminium and aluminium alloys -- Sheets, strips and plates -- Part 2: Mechanical 
properties 

ISO 6361-3:2014 Wrought aluminium and aluminium alloys -- Sheets, strips and plates -- Part 3: Strips: 
Tolerances on shape and dimensions 

ISO 6361-4:2014 Wrought aluminium and aluminium alloys -- Sheets, strips and plates -- Part 4: Sheets and 
plates: Tolerances on shape and dimensions 

ISO 6362-2:2014 Wrought aluminium and aluminium alloys -- Extruded rods/bars, tubes and profiles -- Part 
2: Mechanical properties 

ISO 6362-7:2014 Wrought aluminium and aluminium alloys -- Extruded rods/bars, tubes and profiles -- Part 
7: Chemical composition 

81.040.20 Szkło budowlane 

ISO 11485-3:2014 Glass in building -- Curved glass -- Part 3: Requirements for curved tempered and curved 
laminated safety glass 

83.040.10 Lateks i kauczuk 

ISO 12000:2014 Plastics/rubber -- Polymer dispersions and rubber latices (natural and synthetic) -- 
Definitions and review of test methods 

83.060 Guma 

ISO 7663:2014 Halogenated isobutene-isoprene rubber (BIIR and CIIR) -- Evaluation procedures 

ISO 4659:2014 Styrene-butadiene rubber (carbon black or carbon black and oil masterbatches) -- 
Evaluation procedure 

ISO 4097:2014 Rubber, ethylene-propylene-diene (EPDM) -- Evaluation procedure 

83.080.01 Tworzywa sztuczne. Zagadnienia ogólne 

ISO 17541:2014 Plastics -- Quantitative evaluation of scratch-induced damage and scratch visibility 

ISO 15512:2014 Plastics -- Determination of water content 

83.080.20 Tworzywa termoplastyczne 
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ISO 12000:2014 Plastics/rubber -- Polymer dispersions and rubber latices (natural and synthetic) -- 
Definitions and review of test methods 

ISO 19066-1:2014 Plastics -- Methyl methacrylate-acrylonitrile-butadiene-styrene (MABS) moulding and 
extrusion materials -- Part 1: Designation system and basis for specifications 

83.100 Materiały porowate 

ISO 2440:1997/Amd 2:2014 Flexible and rigid cellular polymeric materials -- Accelerated ageing tests 

83.140.40 Węże 

ISO 27126:2014 Thermoplastic multi-layer (non-vulcanized) hoses and hose assemblies for the transfer of 
hydrocarbons, solvents and chemicals -- Specification 

ISO 6806:2014 Rubber hoses and hose assemblies for use in oil burners -- Specification 

ISO 17324:2014 Rubber hoses for automotive turbochargers -- Specification 

ISO 5359:2014 Anaesthetic and respiratory equipment -- Low-pressure hose assemblies for use with 
medical gases 

87.040 Farby i lakiery 

ISO 2813:2014 Paints and varnishes -- Determination of gloss value at 20 degrees, 60 degrees and 85 
degrees 

ISO 13803:2014 Paints and varnishes -- Determination of haze on paint films at 20 degrees 

91.080.40 Konstrukcje betonowe i żelbetowe 

ISO 19338:2014 Performance and assessment requirements for design standards on structural concrete 

91.100.23 Płytki ceramiczne 

ISO 10545-1:2014 Ceramic tiles -- Part 1: Sampling and basis for acceptance 

91.120.25 Ochrona sejsmiczna i antywibracyjna 

ISO 630-6:2014 Structural steels -- Part 6: Technical delivery conditions for seismic-proof improved 
structural steels for building 

91.220 Maszyny budowlane i sprzęt budowlany 

ISO 18650-2:2014 Building construction machinery and equipment -- Concrete mixers -- Part 2: Procedure for 
examination of mixing efficiency 

97.040.20 Trzony kuchenne, stoły robocze, piekarniki itp. 

IEC 60335-2-90:2006/Amd 2:2014 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-90: Particular requirements for 
commercial microwave ovens 

97.120 Aparatura sterownicza do użytku domowego 

IEC 60730-1:2013/Cor 1:2014 Automatic electrical controls - Part 1: General requirements 
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Ankieta powszechna 

Projekty Polskich Norm 
 

 
Wprowadza Termin 

nadsyłania uwag 

Liczba stron Zastąpi 

KT 100 ds. Wyrobów z Drewna i Materiałów Drewnopochodnych 

Sektor: SPU 

prPN-prEN 14322 Wersja angielska 

Plyty drewnopochodne -- Płyta melaminowana do 
zastosowań wewnętrznych -- Definicja, wymagania 
i klasyfikacja 

prEN 14322 rev 2014-11-14  10 PN-EN 
14322:2005 

prPN-prEN 14323 Wersja angielska 

Płyty drewnopochodne -- Plyty melaminowane do 
zastosowań wewnętrznych -- Metody badań 

prEN 14323 rev 2014-11-14  17 PN-EN 
14323:2005 

KT 101 ds. Dźwignic, ich Zespołów i Części 

Sektor: SLT 

prPN-EN ISO 3266:2010/prA1 Wersja angielska 

Śruby oczkowe klasy 4 do podnoszenia ogólnego 
przeznaczenia 

ISO 3266:2010/DAmd 1 2014-11-05  6 

EN ISO 3266:2010/prA1 

KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych 

Sektor: STI 

prPN-prEN 50849 Wersja angielska 

Dźwiękowe systemy ostrzegawcze prEN 50849:2014 2014-11-13  26 PN-EN 
60849:2001 

prPN-prEN 62842 Wersja angielska 

System rozmieszczania plików ograniczający 
późniejsze przemieszczanie przeznaczony dla 
multimedialnych serwerów domowych (TA 8) 

FprEN 62842:2014 2014-11-05  27 

KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych 

Sektor: SHT 

prPN-EN ISO 7539-10 Wersja angielska 

Korozja metali i stopów -- Badanie korozji 
naprężeniowej -- Część 10: Metoda odwrotnego 
zginania próbki w kształcie litery U 

ISO 7539-10:2013 2014-10-23  19 

FprEN ISO 7539-10 

prPN-EN ISO 7539-11 Wersja angielska 

Korozja metali i stopów -- Badanie korozji 
naprężeniowej -- Część 11: Wytyczne dotyczące 
badania odporności metali i stopów na kruchość 
wodorową i pękanie wodorowe 

ISO 7539-11:2013 2014-10-23  25 

FprEN ISO 7539-11 

prPN-prEN ISO 11177 Wersja angielska 

Emalie szkliste i porcelanowe -- Zewnętrzne i 
wewnętrzne emaliowane zawory i złączki rur 
ciśnieniowych do wodociągów wody niezdatnej i 
zdatnej do picia -- Wymagania jakościowe i 
badania 

prEN ISO 11177 2014-11-06  13 

ISO/DIS 11177 

prPN-prEN ISO 17668 Wersja angielska 

Cynkowe powłoki dyfuzyjne na wyrobach 
stalowych -- Szerardyzacja -- Specyfikacja 

ISO/DIS 17668 2014-11-03  21 PN-EN 
13811:2005 
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Cynkowe powłoki dyfuzyjne na wyrobach 
stalowych -- Szerardyzacja -- Specyfikacja 

prEN ISO 17668 2014-11-03  21 PN-EN 
13811:2005 

prPN-prEN ISO 28721-5 Wersja angielska 

Emalie szkliste i porcelanowe -- Aparatura 
emaliowana dla zakładów przemysłowych -- Część 
5: Prezentacja i charakterystyka wad 

ISO/DIS 28721-5 2014-11-06  24 

prEN ISO 28721-5 

KT 11 ds. Telekomunikacji 

Sektor: STI 

prPN-prEN 60728-11 Wersja angielska 

Sieci kablowe służące do rozprowadzania 
sygnałów: telewizyjnych, radiofonicznych i usług 
interaktywnych -- Część 11: Wymagania 
bezpieczeństwa 

FprEN 60728-11:2014 2014-11-07  71 

KT 12 ds. Materiałów Wybuchowych i Wyrobów Pirotechnicznych 

Sektor: SCH 

prPN-prEN 15947-1 Wersja angielska 

Wyroby pirotechniczne -- Wyroby pirotechniczne 
widowiskowe, klasy 1, 2 i 3 -- Terminologia 

prEN 15947-1 rev 2014-11-12  20 PN-EN 
15947-1:2012 

prPN-prEN 15947-2 Wersja angielska 

Wyroby pirotechniczne -- Wyroby pirotechniczne 
widowiskowe, klasy 1, 2 i 3 -- Część 2: Klasy i typy 
wyrobów pirotechnicznych widowiskowych 

prEN 15947-2 rev 2014-11-12  13 PN-EN 
15947-2:2010 

prPN-prEN 15947-3 Wersja angielska 

Wyroby pirotechniczne -- Wyroby pirotechniczne 
widowiskowe, klasy 1, 2 i 3 -- Część 3: Minimalne 
wymagania dotyczące etykietowania 

prEN 15947-3 rev 2014-11-12  28 PN-EN 
15947-3:2010 

prPN-prEN 15947-4 Wersja angielska 

Wyroby pirotechniczne -- Wyroby pirotechniczne 
widowiskowe, klasy 1, 2 i 3 -- Część 4: Metody 
badań 

prEN 15947-4 rev 2014-11-12  37 PN-EN 
15947-4:2010 

prPN-prEN 15947-5 Wersja angielska 

Wyroby pirotechniczne -- Wyroby pirotechniczne 
widowiskowe, klasy 1, 2 i 3 -- Część 5: Wymagania 
konstrukcyjne i funkcjonowanie 

prEN 15947-5 rev 2014-11-12  31 PN-EN 
15947-5:2010 

KT 128 ds. Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji Metalowych i Konstrukcji Zespolonych 

Sektor: SBD 

prPN-EN 1993-1-4:2007/prA1 Wersja angielska 

Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- 
Część 1-4: Reguły ogólne -- Reguły uzupełniające 
dla konstrukcji ze stali nierdzewnych 

EN 1993-1-4:2006/FprA1 2014-11-17  16 

prPN-EN 1993-1-6:2009/prA1 Wersja angielska 

Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- 
Część 1-6: Wytrzymałość i stateczność konstrukcji 
powłokowych 

EN 1993-1-6:2007/FprA1 2014-11-17  25 

prPN-EN 1993-4-1:2009/prA1 Wersja angielska 

Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- 
Część 4-1: Silosy 

EN 1993-4-1:2007/FprA1 2014-11-17  24 
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prPN-EN 1993-4-2:2009/prA1 Wersja angielska 

Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- 
Część 4-2: Zbiorniki 

EN 1993-4-2:2007/FprA1 2014-11-17  13 

KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów 

Sektor: SMC 

prPN-prEN 13121-3 Wersja angielska 

Naziemne zbiorniki z tworzyw sztucznych 
wzmocnionych włóknem szklanym -- Część 3: 
Projektowanie i wykonanie 

prEN 13121-3 rev 2014-10-26  198 PN-EN 
13121-3+A1:2010 

PN-EN 
13121-3+A1:2010/
AC:2011 

KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych 

Sektor: SCH 

prPN-prEN 1453-1 Wersja angielska 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw 
sztucznych o ściankach strukturalnych, do 
odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i 
wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji 
budowli -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) 
(PVC-U) -- Część 1: Wymagania dotyczące rur i 
systemu 

prEN 1453-1 rev 2014-12-31  30 PN-EN 
1453-1:2002/Ap1:
2003 

PN-EN 
1453-1:2002 

KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych 

Sektor: SCH 

prPN-EN ISO 22007-6 Wersja angielska 

Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie przewodności 
cieplnej i dyfuzyjności cieplnej -- Część 6: Metoda 
porównawcza dla niskich wartości przewodności 
cieplnej wykorzystująca technikę modulacji 
temperatury 

FprEN ISO 22007-6 2014-11-30  23 

ISO 22007-6:2014 

prPN-EN ISO 9988-2 Wersja angielska 

Tworzywa sztuczne -- Polioksymetylen (POM) do 
różnych technik formowania -- Część 2: 
Przygotowanie kształtek do badań i oznaczanie 
właściwości 

FprEN ISO 9988-2 2014-11-15  8 

ISO 9988-2:2006 

prPN-prEN ISO 17855-2 Wersja angielska 

Tworzywa sztuczne -- Polietylen (PE) do różnych 
technik formowania -- Część 2: Przygotowanie 
kształtek do badań i oznaczanie właściwości 

prEN ISO 17855-2 rev 2014-11-15  12 PN-EN ISO 
1872-2:2008 

ISO/DIS 17855-2 PN-EN ISO 
1872-2:2008 

prPN-prEN ISO 19069-2 Wersja angielska 

Tworzywa sztuczne -- Polipropylen (PP) do 
różnych technik formowania -- Część 2: 
Przygotowanie kształtek do badań i oznaczanie 
właściwości 

prEN ISO 19069-2 rev 2014-11-15  14 PN-EN ISO 
1873-2:2009 

ISO/DIS 19069-2 PN-EN ISO 
1873-2:2009 
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KT 143 ds. Elektryczności Statycznej 

Sektor: SET 

prPN-prEN 61340-2-1 Wersja angielska 

Elektryczność statyczna -- Część 2-1: Metody 
pomiaru -- Zdolność materiałów i wyrobów do 
rozpraszania ładunku elektrostatycznego 
(Proponowana norma horyzontalna) 

FprEN 61340-2-1:2014 2014-11-13  20 PN-EN 
61340-2-1:2004 

prPN-prEN 61340-4-7 Wersja angielska 

Elektryczność statyczna -- Część 4-7: 
Znormalizowane metody badań do określonych 
zastosowań -- Jonizacja 

FprEN 61340-4-7:2014 2014-11-10  29 

KT 16 ds. Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych 

Sektor: SMC 

prPN-prEN ISO 17989-1 Wersja angielska 

Ciągniki i maszyny rolnicze i leśne -- 
Zrównoważony rozwój -- Część 1: Zasady 

prEN ISO 17989-1 2014-10-30  26 

KT 162 ds. Logistyki, Kodów Kreskowych i Gospodarki Magazynowej 

Sektor: SLT 

prPN-prEN 12674-4 Wersja angielska 

Pojemniki przejezdne -- Część 4: Wymagania 
eksploatacyjne 

FprEN 12674-4 2014-11-18  10 PN-EN 
12674-4:2007 

KT 168 ds. Wyrobów z Tworzyw Sztucznych 

Sektor: SCH 

prPN-EN ISO 13894-1 Wersja angielska 

Wysokocisnieniowe laminaty dekoracyjne - 
Elementy kompozytowe - Część 1: Metody badań ( 
ISO 13894-1:2000) 

FprEN ISO 13894-1 2014-12-31  35 

ISO 13894-1:2000 

prPN-EN ISO 13894-2 Wersja angielska 

Wysokociśnieniowe laminaty dekoracyjne - 
Elementy kompozytowe – Część 2: Specyfikacje 
elementów kompozytowych z substratów na bazie 
drewna do stosowania wewnątrz 

FprEN ISO 13894-2 2014-12-31  18 

ISO 13894-2:2005 

prPN-prEN 438-7 Wersja angielska 

Wysokociśnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL) -- 
Płyty z żywic termoutwardzalnych (zwyczajowo 
nazywane laminatami) -- Część 7: Laminatowe 
panele kompaktowe i panele kompozytowe HPL 
stosowane na ściany wewnętrzne i zewnętrzne 
oraz jako wykończenia sufitów 

prEN 438-7 2014-11-15  49 PN-EN 
438-7:2006 

KT 169 ds. Okien, Drzwi, Żaluzji i Okuć 

Sektor: SBD 

prPN-prEN 12217 Wersja angielska 

Drzwi -- Siły operacyjne -- Wymagania i 
klasyfikacja 

FprEN 12217 2014-11-10  5 PN-EN 
12217:2005 
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KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego 

Sektor: SLT 

prPN-prEN ISO 11243 Wersja angielska 

Rowery -- Bagażniki rowerowe -- Wymagania i 
metody testowania 

prEN ISO 11243 2014-12-01  28 PN-EN 
14872:2007 

KT 175 ds. Farb i Lakierów 

Sektor: SCH 

prPN-prEN ISO 11997-1 Wersja angielska 

Farby i lakiery -- Oznaczanie odporności na 
cykliczne warunki korozyjne -- Część 1: Mokro 
(mgła solna)/sucho/wilgotno 

prEN ISO 11997-1 rev 2014-10-31  18 PN-EN ISO 
11997-1:2007 

prPN-prEN ISO 1514 Wersja angielska 

Farby i lakiery -- Znormalizowane płytki do badań prEN ISO 1514 rev 2014-11-10  17 PN-EN ISO 
1514:2006 

KT 183 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych 

Sektor: STI 

prPN-EN 61850-7-410:2013-06/prA1 Wersja angielska 

Systemy i sieci komunikacyjne automatyzacji 
przedsiębiorstw elektroenergetycznych -- Część 
7-410: Podstawowa struktura komunikacyjna -- 
Elektrownie wodne -- Komunikacja dla celów 
nadzoru i sterowania 

EN 
61850-7-410:2013/FprA1:2014 

2014-11-12  15 

prPN-prEN 62361-100 Wersja angielska 

Zarządzanie systemami elektroenergetycznymi i 
związaną z tym wymianą informacji -- 
Interoperacyjność długoterminowa -- Część 100: 
Odwzorowanie profili CIM do układu XML 

FprEN 62361-100:2014 2014-11-12  42 

KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki 

Sektor: SLT 

prPN-prEN 4560 Wersja angielska 

Lotnictwo i kosmonautyka -- Złączki rurowe 37 
stopni, kuliste, do 21000 kPa -- Szereg calowy -- 
Warunki techniczne 

FprEN 4560 2014-11-13  17 PN-EN 4560:2004 

prPN-prEN 4726 Wersja angielska 

Lotnictwo i kosmonautyka –- Odbiór 
kosmetycznych zmian w wyglądzie części 
kabinowej statku powietrznego 

FprEN 4726 2014-11-13  38 

prPN-prEN 4727 Wersja angielska 

Lotnictwo i kosmonautyka -- Znormalizowane 
informacje o ciężarze fotela pasażerskiego 

FprEN 4727 2014-11-13  8 

KT 196 ds. Cementu i Wapna 

Sektor: SBD 

prPN-prEN 13282-2 Wersja angielska 

Hydrauliczne spoiwa drogowe -- Część 2: 
Hydrauliczne spoiwa drogowe normalnie wiążące 
-- Skład, wymagania i kryteria zgodności 

FprEN 13282-2 2014-11-26  33 
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Hydrauliczne spoiwa drogowe -- Część 3: Ocena 
zgodności 

FprEN 13282-3 rev 2014-11-26  14 PN-EN 
13282-3:2013-07 

prPN-prEN 459-1 Wersja angielska 

Wapno budowlane -- Część 1: Definicje, 
wymagania i kryteria zgodności 

FprEN 459-1 2014-11-26  50 PN-EN 
459-1:2012 

prPN-prEN 459-3 Wersja angielska 

Wapno budowlane -- Część 3: Ocena zgodności FprEN 459-3 2014-11-26  13 PN-EN 
459-3:2011 

PN-EN 
459-3:2011 

KT 197 ds. Płytek i Sanitarnych Wyrobów Ceramicznych 

Sektor: SBD 

prPN-prEN 16578 Wersja angielska 

Ocena zrównoważonego rozwoju -- Ceramiczne 
urządzenia sanitarne 

prEN 16578 2014-11-17  33 

KT 2 ds. Sportu i Rekreacji 

Sektor: SPU 

prPN-EN 13089:2011/prA1 Wersja angielska 

Sprzęt alpinistyczny -- Narzędzia do lodu -- 
Wymagania bezpieczeństwa i metody badań 

EN 13089:2011/FprA1 2014-12-05  4 

prPN-prEN 566 Wersja angielska 

Sprzęt alpinistyczny -- Pętle -- Wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań 

prEN 566 2014-12-05  10 PN-EN 566:2009 

prPN-prEN ISO 20957-9 Wersja angielska 

Stacjonarny sprzęt treningowy -- Część 9: 
Trenażery eliptyczne, dodatkowe szczególne 
wymagania bezpieczeństwa i metody badań 

FprEN ISO 20957-9 2014-11-20  16 PN-EN 
957-9:2005 

KT 204 ds. Rysunku Technicznego i Dokumentacji Technicznej 

Sektor: SZP 

prPN-prEN ISO 3098-1 Wersja angielska 

Dokumentacja techniczna wyrobu -- Pismo -- 
Część 1: Zasady ogólne (ISO/FDIS 3098-1:2014) 

FprEN ISO 3098-1 rev 2014-11-03  9 PN-EN ISO 
3098-0:2002 

ISO/FDIS 3098-1 PN-EN ISO 
3098-0:2002 

KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników 

Sektor: SZŚ 

prPN-EN ISO 17491-4:2008/prA1 Wersja angielska 

Odzież ochronna -- Metody badania odzieży 
chroniącej przed chemikaliami -- Część 4: 
Wyznaczanie odporności na przesiąkanie 
rozpylonej cieczy (test rozpylonej cieczy) 

EN ISO 17491-4:2008/prA1 2014-11-19  6 

ISO 17491-4:2008/DAmd 1 

prPN-prEN ISO 13506-1 Wersja angielska 

Odzież chroniąca przed ciepłem i płomieniem -- 
Część 1: Metoda badania wyrobów całościowych -- 
Pomiar przeniesionej energii z zastosowaniem 
oprzyrządowanego manekina 

prEN ISO 13506-1 2014-11-21  40 

prPN-prEN 13282-3 Wersja angielska 
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KT 210 ds. Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych 

Sektor: SMC 

prPN-prEN 16767 Wersja angielska 

Armatura przemysłowa -- Armatura zwrotna 
stalowa i żeliwna 

prEN 16767 rev 2014-11-02  14 PN-EN 
14341:2006 

PN-EN 
12334:2005 

KT 212 ds. Budowy i Utrzymania Dróg 

Sektor: SBD 

prPN-prEN 12697-2 Wersja angielska 

Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metoda badania 
-- Część 2: Oznaczanie uziarnienia 

FprEN 12697-2 2014-11-27  9 PN-EN 
12697-2+A1:2008 

prPN-prEN 12697-31 Wersja angielska 

Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań -- 
Część 31: Przygotowanie próbek w prasie 
żyratorowej 

prEN 12697-31 rev 2014-11-27  33 PN-EN 
12697-31:2007 

prPN-prEN 12697-35 Wersja angielska 

Mieszanki mineralno-asfaltowe --- Metody badań -- 
Część 35: Mieszanie laboratoryjne 

prEN 12697-35 2014-11-27  21 

prPN-prEN 12697-4 Wersja angielska 

Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań -- 
Część 4: Odzyskiwanie asfaltu - Kolumna do 
destylacji frakcyjnej 

FprEN 12697-4 2014-11-27  16 PN-EN 
12697-4:2007 

prPN-prEN 14187-9 Wersja angielska 

Zalewy szczelin na zimno -- Metody badań -- 
Część 9: Sprawdzenie działania połączeń 

prEN 14187-9 2014-11-26  10 PN-EN 
14187-9:2006 

KT 215 ds. Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Drewna i z Materiałów Drewnopochodnych 

Sektor: SBD 

prPN-prEN 16784 Wersja angielska 

Konstrukcje drewniane -- Metody badań -- 
Wymagania dla długoterminowej pracy łączników 
trzpieniowych z zabezpieczeniem lub bez 
zabezpieczenia powłokami ochronnymi 

prEN 16784 2014-11-16  10 

KT 222/PK 1 ds. Paliw Płynnych 

Sektor: SCH 

prPN-prEN 12916 Wersja angielska 

Przetwory naftowe -- Oznaczanie grup 
węglowodorów aromatycznych w średnich 
destylatach -- Metoda wysokosprawnej 
chromatografii cieczowej z detektorem 
współczynnika załamania światła 

prEN 12916 rev 2014-11-07  17 PN-EN 
12916:2008 

prPN-prEN 15940 Wersja angielska 

Paliwa do pojazdów samochodowych -- Parafinowy 
olej napędowy z procesu syntezy lub uwodornienia 
-- Wymagania i metody badań 

prEN 15940 2014-11-24  13 

Strona 164 z 170

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego dla Bold-reklama, poligrafia Roman Kacperski, Gliwice (2014-12-08)



  
                                                                                Wprowadza                                      Zastąpi               Termin nadsyłania    Liczba stron  

                                                                                      uwag  
 

 

 
prPN-prEN ISO 13299 Wersja angielska 

Analiza sensoryczna -- Metodologia -- Ogólne 
wytyczne ustalania profilu sensorycznego 

prEN ISO 13299 2014-11-06  46 PN-EN ISO 
13299:2010 

KT 236 ds. Części Złącznych i Narzędzi Montażowych 

Sektor: SMC 

prPN-prEN 15048-1 Wersja angielska 

Zestawy śrubowe do połączeń niesprężanych -- 
Część 1: Wymagania ogólne 

FprEN 15048-1 rev 2014-11-20  29 PN-EN 
15048-1:2008 

prPN-prEN 15048-2 Wersja angielska 

Zestawy śrubowe do połączeń niesprężanych -- 
Część 2: Badanie przydatności 

prEN 15048-2 2014-12-10  13 PN-EN 
15048-2:2008 

KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów 

Sektor: SZŚ 

prPN-prEN ISO 7198 Wersja angielska 

Implanty sercowo-naczyniowe i systemy 
pozaustrojowe -- Protezy naczyń krwionośnych -- 
Wszczepy naczyń tabularnych i łaty naczyniowe 

prEN ISO 7198 2014-10-31  61 

KT 249 ds. Analizy Chemicznej 

Sektor: SCH 

prPN-prEN 14368 Wersja angielska 

Produkty do uzdatniania wody przeznaczonej do 
spożycia -- Wapień pokryty ditlenkiem manganu 

FprEN 14368 2014-11-15  16 PN-EN 
14368:2005 

prPN-prEN 14369 Wersja angielska 

Produkty do uzdatniania wody przeznaczonej do 
spożycia -- Tlenek glinu aktywowany granulowany 
pokryty żelazem 

FprEN 14369 2014-11-15  13 PN-EN 
14369:2005 

KT 268 ds. Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki Drewna 

Sektor: SMC 

prPN-prEN 16770 Wersja angielska 

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna -- Systemy 
usuwania pyłu i wiórów do instalacji wewnątrz -- 
Wymagania bezpieczeństwa 

prEN 16770 2014-11-17  27 

KT 277 ds. Gazownictwa 

Sektor: SMC 

prPN-ISO 10976 Wersja polska 

Schłodzone lekkie węglowodory płynne -- Pomiary 
ładunków na pokładzie transportowców LNG 

ISO 10976:2012 2014-11-27  72 

KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji 

Sektor: SBD 

prPN-prEN 1113 Wersja angielska 

Armatura sanitarna -- Przewody natryskowe do 
armatury sanitarnej systemu zasilania typu 1 i typu 
2 -- Ogólna specyfikacja techniczna 

FprEN 1113 2014-12-12  23 PN-EN 
1113+A1:2011 

Sektor: SRZ 

KT 235 ds. Analizy Żywności 
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Wodociągi -- Specyfikacja ogrzewanych pośrednio, 
nie odpowietrzanych (zamkniętych) 
pojemnościowych podgrzewaczy wody 

prEN 12897 rev 2014-12-12  28 PN-EN 
12897:2006 

KT 280 ds. Jakości Powietrza 

Sektor: SZŚ 

prPN-prEN ISO 19694-3 Wersja angielska 

Emisja ze źródeł stacjonarnych -- Wyznaczanie 
emisji gazów cieplarnianych (GHG) w przemyśle 
wysokoenergetycznym -- Część 3: Przemysł 
cementowy 

ISO/DIS 19694-3 2014-11-14  76 

prEN ISO 19694-3 

prPN-prEN ISO 19694-4 Wersja angielska 

Emisja ze źrodeł stacjonarnych -- Wyznaczanie 
emisji gazów cieplarnianych (GHG) w przemyśle 
wysokoenergetycznym -- Część 4: Przemysł 
aluminiowy 

ISO/DIS 19694-4 2014-11-14  25 

prEN ISO 19694-4 

prPN-prEN ISO 19694-5 Wersja angielska 

Emisja ze źródeł stacjonarnych -- Wyznaczanie 
emisji gazów cieplarnianych (GHG) w przemyśle 
wysokoenergetycznym -- Część 5: Przemysł 
wapienniczy 

prEN ISO 19694-5 2014-11-14  68 

ISO/DIS 19694-5 

prPN-prEN ISO 19694-6 Wersja angielska 

Emisja ze źródeł stacjonarnych -- Wyznaczanie 
emisji gazów cieplarnianych (GHG) w przemyśle 
wysokoenergetycznym -- Część 6: Przemysł 
stopów żelaza 

ISO/DIS 19694-6 2014-11-14  36 

prEN ISO 19694-6 

KT 282 ds. Techniki Światłowodowej 

Sektor: SEK 

prPN-prEN 61753-382-2 Wersja angielska 

Światłowodowe złącza i elementy bierne  –  Norma 
eksploatacyjna  – Część 382-2: Nie zakończone 
złączami jednomodowe dwukierunkowe elementy 
G-PON-NGA WWDM dla kategorii C – środowisko 
kontrolowane 

FprEN 61753-382-2:2014 2014-11-07  19 

KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych 

Sektor: SZŚ 

prPN-prEN ISO/IEC 80369-3 Wersja angielska 

Łączniki z otworami o małej średnicy do płynów i 
gazów stosowane w medycynie ogólnej -- Część 3: 
Łączniki do zastosowań dojelitowych 

prEN ISO/IEC 80369-3 2014-10-26  47 

KT 294 ds. Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów Ferrytowych 

Sektor: SEK 

prPN-EN 62333-2:2009/prA1 Wersja angielska 

Ekran do tłumienia zakłóceń w przyrządach i 
urządzeniach cyfrowych -- Część 2: Metody 
pomiarowe 

EN 62333-2:2006/FprA1:2014 2014-11-25  6 

prPN-prEN 12897 Wersja angielska 
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KT 301 ds. Odlewnictwa 

Sektor: SHT 

prPN-prEN 16774 Wersja angielska 

Berzpieczeństwo maszyn -- Wymagania 
bezpieczeństwa dla konwertora stalowniczego oraz 
wyposażenia towarzyszącego 

prEN 16774 2014-11-04  50 

KT 302 ds. Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia 

Sektor: STI 

prPN-prEN ISO 21549-7 Wersja angielska 

Informatyka w ochronie zdrowia -- Dane dotyczące 
karty zdrowia pacjenta -- Część 7: Dane o lekach 

ISO/DIS 21549-7 2014-11-24  58 PN-EN ISO 
21549-7:2009 

prEN ISO 21549-7 PN-EN ISO 
21549-7:2009 

KT 311 ds. Konserwacji Dóbr Kultury 

Sektor: SZP 

prPN-prEN 16782 Wersja angielska 

Konserwacja dziedzictwa kulturowego -- 
Czyszczenie porowatych materiałów 
nieorganicznych -- Techniki czyszczenia 
laserowego w obszarze dziedzictwa kulturowego 

prEN 16782 2014-11-14  20 

KT 317 ds. Wentylacji i Klimatyzacji 

Sektor: SBD 

prPN-prEN ISO 15858 Wersja angielska 

Urządzenia UV-C -- Informacje dotyczące 
bezpieczeństwa -- Dopuszczalna ekspozycja ludzi 

prEN ISO 15858 2014-11-21  13 

prPN-prEN ISO 16890-1 Wersja angielska 

Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji 
ogólnej -- Część 1: Specyfikacje techniczne, 
wymagania i system klasyfikacji skuteczności 
określony na podstawie wielkości cząstek pyłu 
(PM) 

prEN ISO 16890-1 2014-12-12  32 

prPN-prEN ISO 16890-2 Wersja angielska 

Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji 
ogólnej -- Część 2: Pomiar skuteczności filtracji w 
funkcji wymiaru cząstek oraz oporu przepływu 
powietrza 

prEN ISO 16890-2 2014-12-12  61 

KT 318 ds. Kominów 

Sektor: SBD 

prPN-prEN 16497-2 Wersja angielska 

Kominy -- Systemy kominowe z betonu -- Część 2: 
Zastosowania urządzeń nie pobierających 
powietrza z pomieszczenia 

prEN 16497-2 2014-11-25  53 

KT 5 ds. Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek 

Sektor: SMC 

prPN-prEN 16764 Wersja angielska 
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 Maszyny do lodów -- wymagania i ocena zużycia 
energii 

prEN 16764 2014-11-05  13 

prPN-prEN ISO 18623-1 Wersja angielska 

Sprężarki powietrza i systemy sprężonego 
powietrza -- Sprężarki powietrza -- Część 1: 
Wymagania bezpieczeństwa 

prEN ISO 18623-1 rev 2014-11-18  42 PN-EN 
1012-1:2011 

PN-EN 
1012-1:2011 

KT 52 ds. Systemów Alarmowych Włamania i Napadu 

Sektor: SOB 

prPN-prEN 62676-3 Wersja angielska 

Systemy dozoru wizyjnego stosowane w 
zabezpieczeniach -- Część 3: Analogowe i cyfrowe 
interfejsy wizyjne 

FprEN 62676-3:2014 2014-11-03  38 

KT 53 ds. Kabli i Przewodów 

Sektor: SET 

prPN-prEN 60317-31 Wersja angielska 

Wymagania dla poszczególnych typów przewodów 
nawojowych -- Część 31: Przewody miedziane 
prostokątne, gołe lub emaliowane, w obwoju z 
włókna szklanego nasyconym lakierem lub żywicą, 
wskaźnik temperaturowy 180 

FprEN 60317-31:2014 2014-11-23  9 PN-EN 
60317-31:2002/A2
:2006 

PN-EN 
60317-31:2002 

prPN-prEN 60317-32 Wersja angielska 

Wymagania dla poszczególnych typów przewodów 
nawojowych -- Część 32: Przewody miedziane 
prostokątne, gołe lub emaliowane, w obwoju z 
włókna szklanego nasyconym lakierem lub żywicą, 
wskaźnik temperaturowy 155 

FprEN 60317-32:2014 2014-11-23  9 PN-EN 
60317-32:2002 

PN-EN 
60317-32:2002/A2
:2006 

prPN-prEN 60317-33 Wersja angielska 

Wymagania dla poszczególnych typów przewodów 
nawojowych -- Część 33: Przewody miedziane 
prostokątne, gołe lub emaliowane, w obwoju z 
włókna szklanego nasyconym lakierem lub żywicą, 
wskaźnik temperaturowy 200 

FprEN 60317-33:2014 2014-11-23  9 PN-EN 
60317-33:2002 

PN-EN 
60317-33:2002/A2
:2006 

prPN-prEN 60966-2-4 Wersja angielska 

Osprzęt przewodów -- Część 2-4: Wymagania 
szczegółowe dotyczące przewodów do połączeń 
odbiorników TV lub radiowych -- Zakres 
częstotliwości od 0 MHz do 3 000 MHz, złącza 
według IEC 61169-2 

FprEN 60966-2-4:2014 2014-11-09  9 PN-EN 
60966-2-4:2009 

prPN-prEN 60966-2-5 Wersja angielska 

Osprzęt przewodów -- Część 2-5: Wymagania 
szczegółowe dotyczące przewodów do połączeń 
odbiorników TV lub radiowych od 0 MHz do 1 000 
MHz, złącza według IEC 61169-2 

FprEN 60966-2-5:2014 2014-11-09  10 PN-EN 
60966-2-5:2009 
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KT 56 ds. Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym 

Sektor: SEL 

prPN-prEN 62841-2-14 Wersja angielska 

Narzędzia o napędzie elektrycznym, ręczne, 
przenośne, do trawników i inne ogrodnicze -- 
Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-14: 
Wymagania szczegółowe dotyczące strugarek 
ręcznych 

FprEN 62841-2-14:2014 2014-10-24  17 

KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych 

Sektor: SEK 

prPN-EN 60747-5-5:2011/prA1 Wersja angielska 

Przyrządy półprzewodnikowe -- Przyrządy 
dyskretne -- Część 5-5: Przyrządy 
optoelektroniczne -- Transoptory 

EN 60747-5-5:2011/FprA1:2014 2014-10-30  4 

prPN-EN 62047-1 Wersja angielska 

Przyrządy półprzewodnikowe -- Przyrządy 
mikroelektromechaniczne -- Część 1: Określenia i 
definicje 

FprEN 62047-1:2014 2014-11-10  26 

IEC 62047-1:2005 

KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego 

Sektor: SEL 

prPN-EN 50500:2008/prA1 Wersja angielska 

Procedury pomiaru poziomów pól magnetycznych 
generowanych przez urządzenia elektroniczne i 
elektryczne w środowisku kolejowym w odniesieniu 
do narażenia ludzi 

EN 50500:2008/FprA1 2014-10-28  3 

prPN-prEN 50405 Wersja angielska 

Zastosowania kolejowe -- Systemy odbioru prądu 
-- Pantografy, metody badań nakładek stykowych 

prEN 50405:2014 2014-12-01  37 PN-EN 
50405:2006 

prPN-prEN 50633 Wersja angielska 

Zastosowania kolejowe -- Urządzenia stacjonarne 
-- Zasady dotyczące ochrony w systemach trakcji 
elektrycznej a.c. i d.c. 

prEN 50633:2014 2014-10-28  40 

prPN-prEN 61377 Wersja angielska 

Zastosowania kolejowe -- Tabor -- Wspólne 
badania silników i ich systemów sterowania 

FprEN 61377:2014 2014-10-28  45 PN-EN 
61377-2:2003 

PN-EN 
61377-1:2006/AC:
2007 

PN-EN 
61377-1:2006 

PN-EN 
61377-3:2003 

KT 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego 

Sektor: SEL 

prPN-prEN 62752 Wersja angielska 

Zintegrowane z przewodem urządzenia 
sterownicze i zabezpieczające do ładowania w 
trybie 2 pojazdów elektrycznych (IC-CPD) 

FprEN 62752:2014 2014-11-05  147 
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KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku 

Sektor: SEL 

prPN-EN 61591:2002/prAA Wersja angielska 

Domowe okapy nadkuchenne i inne wyciągi 
oparów kuchennych -- Metody badań cech 
funkcjonalnych 

EN 61591:1997/FprAA 2014-10-27  5 

prPN-prEN 60335-2-6/prAA Wersja angielska 

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i 
podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- 
Część 2-6: Wymagania szczegółowe dotyczące 
stacjonarnych kuchni, płyt kuchennych, 
piekarników i podobnego sprzętu 

FprEN 
60335-2-6:2013/FprAA:2014 

2014-11-05  6 

KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej 

Sektor: SEK 

prPN-EN 60731:2012/prA1 Wersja angielska 

Medyczne urządzenia elektryczne -- Dawkomierze 
z komorami jonizacyjnymi stosowane w radioterapii 

EN 60731:2012/FprA1:2014 2014-11-09  3 

KT 69 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Pomiarowych, Sterujących i Sprzętu Laboratoryjnego 

Sektor: SEK 

prPN-prEN 61010-2-020 Wersja angielska 

Wymagania bezpieczeństwa dotyczące 
elektrycznych przyrządów pomiarowych, 
automatyki i urządzeń laboratoryjnych -- Część 
2-020: Wymagania szczegółowe dotyczące 
wirówek laboratoryjnych 

FprEN 61010-2-020:2014 2014-11-25  34 PN-EN 
61010-2-020:2008 

KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce 

Sektor: SET 

prPN-prEN 60375 Wersja angielska 

Ustalenia dotyczące obwodów elektrycznych i 
magnetycznych 

FprEN 60375:2014 2014-11-03  29 PN-EN 
60375:2006 

ZŚ ds. Rada Sektorowa Sektora Zdrowia, Środowiska i Medycyny 

Sektor: SZŚ 

prPN-prEN 16736 Wersja angielska 

Ocena ryzyka dla zdrowia stwarzanego przez 
substancje chemiczne -- Wymagania dotyczące 
organizowania szkoleń 

prEN 16736 2014-10-24  12 
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