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. - Stolarki ' Budpwlanej dtiia 29 grudnia 1962 r. (Monitor 
Polski z 1963 r. Nr 15. poz. 92), 

2) BN-64t7122-07" - Wrota desk.pwe do budynków Ipaga
zynowych i gospodarczych.. Szczegóły konstrukcyjne", 
ustanowioną ' przez Dyrektora Zjednoczenia Zakładów' 
Stolarki Budowla'nej dnia 18 marca 1964 r. (Monitor Pol
ski Nr 39. poz. 185). 
6. Norma wymieniona w § 1 lp. 17 zastępuje normę 

BN-63/8864-03 "Rurociągi. Uchwyty do rur", ustanowicmą 
przez Dyrektora Zjednoczerria Przedsię·biorstw Instalacji Prze
mysłowych dnia 30 listopada 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. 
Nr lI, poz. 52) . 

1. Norma wymieniona w § 1 lp. t8 zastępuje normę 
,BN-63/8864-05 "Centralne ogrzewanie. Odmulniki", ustano
wioną przez Dyrek lora Zjednocz~nia Przedsiębiorstw Instala
cjiPrzemyslowych dnia 31 grudnia 1963 r. (Monitor Polski 
'l 196~ r. Nr 16. poz. 78). ) 

'8. . Norma wymieniona w § 1 II" t9 zastępuje następują
ce normy ' 
. t) BN-64/8864-06 ,,0) Centralne ogrzewanie. Wymienniki cie-

. pła rurowe typ Ur", . 
2) BN-63/8864-07,, ' - - Płaszcze", 
3) BN-63/8864-09" __ o - P-okrywy", 
4) BN-63/8864-10.. - - . Wężownice" " 

- ustanowione przez Dyrektora Zjednoczenia Przedsię
biorstw Instalacji Przemysłowych: pierwsza dnia 27 stycz
nia 1964 r.., a pozostałe dnia 31 grudnia 1963 r. (Moni-
tor Polski z 1964 r. Nr 1{>. poz. 78), . 

5) BN-63/8864-08" - - Króćce ~wężkow'e", ustanowioną 
przez Dyrektor a Zjednoczenia Przedsię bioTstw Instalac ji 
Przemysłowych dńia 31 grudnia ' 1963 r. (Monitor Polski 
z 19-64 r. Nr 24. poz. 109). 
9. Norma wymieniona w § 1 lp. 38 zastępuje normę 

BN-65/9378-18_ "Telekomunikacyjne linie napowietrzne. liaki 
. skrośne do izolatorów", ustanowioną przez Dyrektora Zjedno
czenia Budownictwa Łączności dnia 30 lipca 1965 r. (t0'oni-
tor Polski Nr 55, poz. 289). . 

10. Norma wymieniona w § 1 ·lp. 41 zastępuje normę 
BN-65/8984-07 "Telekomunikacyjne linie na,powietrzne. Słupy 

I strunobetonowe", ustanowioną przez Dyrektóra Zjednoczenia 
BudOwnkt,wa Łączności dnia 3 listppada 1965 r. (Monitor P.ol-
ski z 1966 r. Nr 3, poz. 24). . . 

11. Norma wymieniona w § 1 lp. 44 zastEtPuje nprmę 
BN-64/3755-04 "Poszycia pokładów zewnętrznych. Warunki 
techniczne", ustanowioną przez Dyrektora ' Centralneg·o Biu
ra Konstrukcji Okrętowych Nr 1 dnia 31 marca 1964 r. {Mo-
nitor P:olski Nr 50, poz. 245). . 

12. Norma wymieniona, w § 1 lp. 49 zastępuje normę 

BN~64/3750-03 "Bloki ładunkOWe okrętowe. Nazwy i określe
nia", ' ustanowioną prżez Dyrektora ,Zjednoczenia Przemysłu 
Okrętowego dnia 8 gru:d,niil 1964 r. (Monitor Polski z 1'965 r. 
Nr 19, paz. 88). 

13. Norma wymieni,ona w §1 · lp. 66 zastę puje normę 

. BN~64/8441·01 "Wyroby gumowe. Materace turystyczne ~ne
umatyczne", ustanowioną przez Przewodnićzącego Głównego 
Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki dnia 8 września 
1964 r. (Monitor Polski Nr 72, poz. 340). 

14 . . Norma wymieniona w § 1 lp. 69 . zastępuje rlormę 

BN-64/6191-14 "Odczynniki. Nadsiarczan amonowy", usŁau,o
wioną przez Dyrektora Zjedoo<:zenia Przemysłu Nieorganicz
nego dnia 24 lutego 1964 r. (Monitor Polski Nr 29, poz. 131). 

15. Norma wymieniona w § 1 lp. 92 zastępuje ' normę 
BN-62/8036-01 "Żółtko pasteryzowane zamrożone. Białko pa
steryzowane zamrożone", ustanowioną przez Dyrektora Zjed
noczenia Przemysłu Jajczarsko-Drobiar:;;kiego dnia 29 czerw
ca1962 'r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 35. poz. 176). 

16. Norma wymieniona w § 1 lp. 98 zastępuje normę 
BN-65/8Q26-01 "Marynaty. Wymagania szczegółowe" ,' usta
nowioną przez Dyrektora Zjednocze,ni.a Gospodarki Rybnej 
dnia 30 września 1%5 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 38'6). . 

§ 4. Tracą , moc nast~pujące normy branżowe: 
1) z dniem ogłoszenia obwieszczenia: _ 

a) BN-67/0803-01 "Analiza chemiczna niklu", ustanowi,o
na przez Generalnego Dyrektora Zjednoczenia Górni
czo-Hutniczego Metali Nieżelaznych dnia 7 lutego 
1967 r. '(Monitor PolskiNr 30, poz. 142), 

b) BN-62/0822-01 "Brąz niklowo-aluminiowy BN62. Bla
chy i pasy", usta.nowiona przez Generalnego Dyrek
tora Zjedn'oczen~ GÓrnicz·o-Hutniczego Metali Nieże
laznych dnia 19 styeznia 1963 r. (Monitor polski Nr 26, 
poz. 133), ' , 

c)BN-64/0824-07 ' "Brąz cynowy. Pręty''-, ustanowiona 
przez Generalnego Dyrektora Zjednoczenia Górniczo
Hutnic'zego Metali Nieżelaznych dnia 31 grudnia 
1964 r. (Monitor PolskLz 1965 r. Nr 30, poz. 169); 

2) z dniem l kwietnia 1970 r.: 
~) BN-63/6163-01 ,,0) Materiały :ogniotrwałe. J(sztalt i wy

miary wyrobów dla czadnic typu Kerpely'ego", usta
nowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Ma

- teriałów Ogniotrwałych dnia 13 kwietnia 1963 r. (MO,
nitor Polski Nr 62, poz. 316), 

b) BN-64/6163-16 · " - Kształtki dla piecóW- elektrycz
nych oporowych. Wymiary", ustanowi-onaprzez Dy
rektora Zjednoczenia Przemysłu Materiałów Ognio
trwałych dnia 24 sierpnia 1964 r. (Monitor' Polski 
z 1965r. Nr 30, poz. 169); 

3) z dniem 1 stycznia 1971 r.: BN-64/3731-13 "Osprzęt rur'o
ciągów statków wodnych. Przejścia . grodziowe gwinto
wane Pnom = 16 kG/cm!", ustanowi'ona przez Dyrektora 
Centralnego ' Biura Konstrukcji Okrętowych Nr '1 dnia 
15 kwietnia 1964 r. (Monitor Polski Nr 12. poi. 340). 

Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego: B. Adamski 
~ 

, .) Pełny tytuł. normy; jedna' kreska przed tytułem tej ·samejseril norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu, II dwie kreski 
przed tytułem te1 sa.mej serii norm zastępują dwie pierwsze części pełIuigo tytułu. , 
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OBWlESZC1.ENIEPOLSI(IEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO 

z ,dnia 16 marca 1970 r. 

, w 'sprawle ' ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm .. 

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 
1961- r.onormaIizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 298) PoJskt Komitet 
Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje: 

§ 1. Ustanowione zostały następujące Polskie NOT
my (PN): 
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Lp. 
Numer' 
normy 

/ 

:rytuł normy l zakres obowiązywania 

D a t a ' 

" 

od której norma " 
ustanowienIiI normy 

2 1 
--------------------:----~ 3 ' ' 

I obowiązuje 
----'4------j-- " 5 --- --

1 70/C-84129 
2 10/G-53036 

3 7()fG-53()38 

4 70;G-54102 
5 70/G~74014 
6 70/M-44230 

7 70/A-77701 
'8 70/p-82021 
9 70/p-82045 

10 7r/p-850~ 

w zakresie produkcJI: ' 

Azotan potasowy 
SprawdziatIly i ' przeciwsprawdziany do gwintów walco
, w'yćh trapezowych symetrycznych o kąCie rozwar

cia 10° I 'skoku 4 mm 
Sprawdziany i przeCiwsprawdziany do gwi-ntów walco

wych trapezowych symetrycznych ' o kącie , rozwarCia 
lOoi skoku 6,35 mm -

Wiercenia obrotowe. Widełki ' , 
Wiercenia obrotowe mal-ośredn1cowe' Łączniki 
Pompy okrętowe tłokowe pionowe' dwustrOOl1lego dzia

łania. Wielkoś-ci charakterystyczne 

w zakresie produkcji l 'obrotu: 

Produkty' warzywne. Ogórki ,kwaszone 
Tkaniny techniczne tra~spoI:terowe bawełni-a;ne 
Tkani>Ily techniczne _ transporterowe !itylonowe 
Szczeliwa i sznury. PaKowanie, przechowywanie, trans-

port ' 

w zakretWe produkcji, o,brotu i eksploatacji: 

10 lutęg-o 1970 r. 
20 lutego 1970 r. ' 
19 lutego 1970 r. 
5 marca 1970 r. 

11 70/E-06008') P.rze-myslowe zakłócenia radioelektryczne. Urządzenia po- ' 2 marca 1970 r. 
, wszechnego użytku zawierające silniki " elektrycz~e 

i silniki do t.yc.h ' urządzeń. Dopuszczalne . poziomy_ Wy-
magania i ba d:ani a ' 

12 70/E-06018 - Maszyny elektryczne wirujące oraz urządzenia 3 m-arca 1970 r. 
przemysł-owe zawierające takie maszyn,y. ' Dopusz-

, czalne poziomy. W y II) a gani·a' i badania / 
13 70/F-02002 Symbole klawiszy funkcyjnych W, maszynach do pisania 27 lutego , 1970 r. 

w zakresiedókumentacji technicznej: 

14 70{G-56260 Górniezy sprzęt pneumatyczny. Wierta'rki udar·owe ręcz-

15 701B-1OO26 

ne. POdstawowe parametry 

w zakresie wykonawstwa robót l badań odbiorczych: 

Sciany monolityczne z' lekkich betonów z kruszywa mi
neral,nego porowatego. Wymagania l badania 

w zakresie metod badań: 

23 luteg-o 1970 r. 

17 lutego 1970 r. ' 

~ 

1 lipca 1970 r. 
1 stycznia ,1971 , t. ' 
1 stycznia 1911 r. 
1 lipca 1970 r. 

1 stycznia 1971 r. 

. 
l , styczn-i-a 1971 r. 

l stycznia 1971 -r. , 

, 
1 stycznia , 1971 , ' 

r O' 

l stycznia 1971r. " 

§ 2. 1. Wpr-owadz.one zostały zmiany w następtijących Polskich Normach (PN), obowiązujące od dnia 1 czerw- ' 
Cd 1970 r.: 

Nurner -

.1 

D a t a 
Lp. normy rI"ytuł normy 

ustanowienia normy .' 
I 

ustanowienia zmian -- , 
l 2 3 4 5 

-
l 64/A-86431 " Mleko i przetwory mleczarskie. Lody 24 listopada 1964 r. (Monitor 20 lutego 1970 r. 

Polski- z 1965 r:. 'Nr 3. poz. 12) 
6S/A-88051 Wyroby cukiernicze trwałe. Herbatniki. Wy- 17 listopada 1965 r. (Monitor 17 lutego 1970 r • 

, 

--

2, magania wspólne P.olski Nr 71. poz. 412) 
. ' , 

3 69/B-30300 Wapno nie gasz'on~e do celów budowlanych 30 czerwca 1969 r. (Monitor 7 marca 1970 r. 
PolskI Nr 39, poz. 328) . 
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1 
Numer ----:--------=-------::----'----1.· Da. l a 

Tytuł. normy ----------- .- ---;---------
normy .'· ustanawie:ria normy f ustanowienia zmian 

2. _. 3 "' -4 5. 

" 69JB-10307 

5 61łC-1ł15Q1 

Wapna suchogaszone {hydratyzowane) d,o ce
lów budowlanych 

.WyrobY.1ald:elOwe.. Oznaczanie Iozlewno·śd 

6 68/C--84024 Kwas ilizclowy techIticz.ny 

30 ,CleIwca 1969' r. (Mo·niter 
Polski Nr 39, poz. 3'18) 

3 listopada 1961 r. tMonHor 
Polski z 1968 r. Nr 6,poz. 37) 

~ 18 ,matca. 1968 r. (Mo nit Ol • 

Polsk.i. Nr 22, poz. 150) 

7- marc;,a 1970 I. 

" marca 1970 l. 

. 5 marca , 1970. l. 

7 61/C-94140 

8 ~C-991l2 

Wyroby' gumowe. Chodniki pooiogowe ryflo- n października 1~·1 r. (Moni- ' 
- tOI Polski. Nr 89. poz., 319) 

13 lutego 197G r. 
wane ( 

A~~tan lue~Ia do celów fotog!aHcznych _ 28 września 1964 r. (Monitor 13 lutego 1970 r. 
Polski Nr 17, po'Z. 368) 

I 
9' 63/~0ti041 TransfoImato-ry trójfazowe olejowe o mt,cy 7 października 1963 r. (Moni

lor Polski NI 88. poz. 4l9.} 
18 lutego 1970 r. 

od 20 do40-.000kV A na napięcie gó!nę , 
óo HO k.V. Wyposażenie 

10 68JE-06.106 Rozłączniki wysokonapięciowe prą.du prze- 19 czerwca, 1968 r. (Monitor . 11 marca 1910 r. 
miennego. Ogólne wymagania i. bada.nia 

. 11 69/E-93451 Stateczniki do lamp fluorescencyjnych w ukła-
Po.iski Nr 34, poz. 242} 

26 ue'Iwca 1969 r. lMonltciI 
Polski Nr 39, poz. 32~}' 

• 2a lutego 1970 ·r; 
dach zaplon.nik.owych. Wspólne wymagania 
i badania 

1264/H-92723' ·,Brąz. Blachy i pasy 

13 651H~93464 ' Kształtowniki stalowe gięte na ościeżnice 
drzwiowe 

9 paw,?:iemika 1964 r. (Moni
tor Polski Nr 84, poz. 39B) 

31 grudnia 1965 L . (Monitor 
Polski z 1966 I, Nr 12. poz. al) 
17 października 1964 r. . (Moni

tor 'Polski z 19651'. Nr 3. 
p·oz. 12} 

26 lutego 1970r. 

~2:6 lutego 1970 .J. 

1-4 M/H-IMSDO Kubki do ogniw baterii suchych ~ . 5 marca 197Dr. 

15 68/M-4661 t Przenośniki taśmowe l taśmą elastyczną prze- 16 lipca 1968 T. (Monitor 
Polski Nr 40,. poz. 2a6) 

25 lutego 1970. r. 
woźne i przenośne . . 

16 611M-84168 ' Łańcuchy napędowe rolkowe precyzyjne 

17 63/P-04909 Kontrola jakości wyrobów . włókienniczych. 

15 grudnia 1961 r. (Monitor 
Pelski z 1968 r. Nr 9, poz .. ' 54} 

5 kwietnia 1963 r . . (Monitor 
Polski Nr 41, poz. 205) 

25 lutego 1970 r. 

17 luteg{)' 1910.: l. . -
18' 69/P-83615 

19 66/R-75024 

Wyznaczanie odporności wybarwieil. 
światło dl.i~IllU! " 

Taśmy tkane. Taśmy ekwipunkowe nośne 

Owoce świeźe. Jabłka 
-' , 

na 

30 września 1969r. (Monitor 
Polski Nr 50, poz. :J89) 
18 maja 19-66 r. (Monitor 
Polsb Nr JO, poz. 160.) 

24 lutego 1970 r. 

27 lutego i970 l. 

20 ·· 6.1/S-95012 " .. Panc.eue wałków giętkich sżybkośdomierzy 2 listopada 1961 r. (Mónitor ' 
Polski Nr 98, pciz. 417) 

25 lutego 1970 r. 
, samochodowych i moto.cyklowych 

2. WpIowad2-ona została zmiana -obowiązująca od dnia 
1 kwietnia 1970 r. do normy PN-fi7/H-84041 .,stal na łoźyska 
tOcl.ne. Kęsiska, kęsy, pTęty. walc6wka i druty", ustanowio
nej przez P,oIski Komitet Normalizacyjny dnia 12 grudnia 
1961 f. (Monitor Polski z 1968 r. Nr 9. })?z. 5~). 

3. Data obowiązywania zmiany ogłoszooej w obwiesz
czeniu Polskiego Komitetu Normalil.acyjnego z dnia 9 lute· 
'go 1970. r. . (Monitor Polski Nr , 6. poz. 61) do normy 
PN-66/A-741D5 .. Pieczywo pszenne", ustanowionej przez Pol
ski Komitet Normalizacyjny dnia 30 czerwca 1966 r. (Mo
nitor Polski Nr 44, poz. 223), zmieniona została na d,atę 
1 kwietnia 1970. r. . 

4. Data obowiązywania normyPN-70/C-04588 "Woda 
do picia 'do celów gospodarczych i przemysłowych. Oznacza
ni'e zawartości fluorków", ustanowionej przez Polski Komi
tet Normalizacyjny dnia lO. lutego 1970. r. (Monitor Polski 
Nr 7,poz. :71), zmieniona została Il:a 'datę 1 stycznia lą71 r. 

5. Data obowiązywania normy pN-69/E-69015 .. Wyroby 
z węgli uszlachetnionych. Elektrody izląpa graf itowane", 
ustanowiOJlej przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 
10 grudnia 1969 r. (Monitor Polski oz 1970 i. Nr6~ poz. 61), 
%1ll!~miona została ńa datę l stycznia 1971 r. . 

. 6. 'Data · obowiązyWania normy PN-C'"9/H: 150DO "Z10m 
&t}llowy'\ ustanowionej przez Polski Komitet . Normalizacyj- . 

, 

ny dnia 5 grudnia 1969 r. (Monitor Polski z 1970 r. Nr 6, 
poz.61), zmieniona wstała na datę l stycznia 191-1 r. 

7. Data obowiązywania normy PN-69/0-91055 .• .Ko.pyta ' . 
do przemysłowej produkcji obuwia. Wielkości", ustanowionej 
przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 22 grudnia. 1969 r. 
(Monitor Polski 2. 1970 f. Nr 6, poz. 61). zmie-niona została 
na dalę 1 stycznia 1971 r. 

§ 3. I. Norma wymieniona w § 1 lp. t zastępuje nor
mę PN-60/C-84129 "Saletra potasowa", ustanowioną jako obo
wiązującą przez Polski Komitet NoqnaIizacyjny dnia 18 .Ii
stopada 1960 r. (Monito~" Polski z 19-61 r. Nr 6, poz. 3.2). 

2. Norma wymienioną w § 1 lp. 2 zastępuje normę 

PN-65/G-53036 •. Wiertnictwo. Sprawdziany do gwintów wal
cowych trape'zowych symetrycznych o kącie rozwarcia 10.° 
i skoku 4 mm", ustanowioną przez Polski Komitet Normali
zacyjny dnia 28 grudnia 1965 r. (Monitor Polski z 1966r. 
Nr 12, poz. &1). . 

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

PN-66/G~53D38 .. Wiertnictwo. Sprawdziany do gwiritu walco
wego trapezowego s ymetrycznegq o kącie roi warcia 10.° 
j skoku 6,35 mm", ustanowioną przez Polski Komitet Nor
malizacyjny dllla 29 wrześni.r1966 r. (Monitor Polskj Nr 62, 
poz. 30D). . 

'. 
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4. Norma wymieni·ona w § 1 lp. 5 zastępuje normę 

PN-67/G-74014 "Wiercenia ' obrotowe małośredni~owe. Łącz~ 
nik i", ustanowioną przez Polski . Komitet Normalizacyjny _ 
,dnia 11 m'luca 1967 r. (Monitor Polski Nr 21, poz. 121). ' 

5. Norma wymieniona w § 1 lp. 7 z'astępuje nQrmę 
PN-61/A-77701 "Produkty warzywjle. ' Ogórki kwaszone", usta

. nowi·oną jako obOWIązującą przez PQ1~ki Komitet . Nonnali
zacyjnydnia 9 czerwca 1961 r. (Mb nitor Polski Nr · ~ł3, 
poz: 254). 

6. Norma wymieniona w § 1 lp. 8 zastępuje normę 
PN-61/P-82021 "Tkaniny techniczne bawełniane. Tkanina 
przenośnikowa TB-2515", ustanowi'oną jak·o obowiązującą 
przez PoJski' Komitet Normalizacyjny dnia 24 ,listopada 1961 r. 
(Monitor PolskI Nr 98, poz. 417). . 

7. Norma wymieniona w § 1 lp. 11 zastępuje następu-, 

Jące normy: " '. 
1) PN--6.4/E-06008 ,,0) Prz,emysłowe zakłócenia radioelektrycz

ne, Zabezpieczenia przeciwzakłóce'ni'owe w elektryq
nych maszy nach i napędach urządzeń. OgQlne wymaga
nia i bad.ania", ustanowioną przez Polskf Komitet Nor
malizacyjny . d.nia29 : sierpnia 1964 r. (Mooitor P.ol*i 
Nc 77; poz. 368)" - • 

2) PN-'69/E-02031 " - Dopuszczalne poziomy" - w zakre-
. sie doptis'zc'2:al nycł:l ' norma.lnych pozi.omów zakłócen (po

ziomów N) dla grupy urządzeń 1 (rys~ 1 i 2) - ustano
wioną przez Pols~i Komitet · Normalizacyjny dnia ,5 Wrze- . 
śnia J 969 r. (Monit'or Polski Nr 50, poz. 389). 

8 . . Norma wymieniona w §) lp .12 zastępuje w za-
k.H!sie dopuszczalnych wysokich poziomów zakłóceń (pozi.o
mów W) . dla grupy urządzeń 1 (rys. 1 i ' 2) - normę 
PN-69/E-02031 "Przemysłowe zakłócenia r,!di.oelektryczne. 
Dopuszczalne poziomy", ustanowi·oną przez Polski KO'mitet 
Normalizacyjny dnia 5 września 1969 r. (Monitor Polski 
Nr 50, poz. 389) . . 

9. Norma w"ymieniooa w § 1 lp. 16 zastępuje normę 
PN-65/f{-74010 "Ziarno zbóż i nasi ona strączkowe jadalne. 
P·obieranie próbek", ustanowioną przez Polski Komitet Nor
malizacyjny dni.a 1 grudnia 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. 
Nr 5, poz. 49). . . 

10. Norma wymieniona w §' 1 lp. 11 ~astępuje normę 
PN/R-74013 '"Ziarno zbóż. Kontrola organoleptyczna", za

.twie,rdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodni
cząceg'o Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego 
rz dnia ·3 lufego 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm pań
stwowych ustalonych pr~z Polski Komitet Normalizacyjny, 
dotyczących produktów spożywczych i · rolnictwa (Dz. U. 
Nr 1, poz. 44). . . , 

§ 4. Tracą moc następujące ' Polskie Normy. (PN): . 
1) z dniem ogłoszenia obwieszczenia: 

a) PN.,63/C-89074 "Tworzywa sztuczne. Oznacza·n~e ma
ksymalnej temperatury i szybk·ości wzrostu tempera
tury podczas Kopolimeryzacji nie nasycónych .żywic 

\ ' ." 

poliestrowych", ustanowi·ona przez Polski Komitet 
NormaIizątyjny dnia 30 września 196.3 r. (Monitor 
Polski Nr?8. poz. 419), 

g) . PN-56/H-56024 .. Kadzię odlewni·cze kołyskowe", za
twierdz.ona jako obowiązująca rozporządzeniem Prze
wodnicząc!,!go Państwowej Komisji Plan,o~anla Go- . 
spo.darczęgo z dnia 1{) lipca 1956 r, "' w sprawie za~wier"; " 
dzenia norm państ:wowych (Oz. 11. Nr 33, poz. 154), 

cj PN-62/M-53856 "Oporniki wyrównawcze do termome
trów elektrycznych" ., ustanowiona przez Polski Komi
tet Normalizacyjny dni,a 5 października 1962 r. (Mó-'· ·· 
nit·or Polski Nr 80, poz. 316l, .. , 

d) PN-69/0-19703 "Butelki do krwi i plazmy oraz do '.': 
płynów . zastępujący-ch krew." , jls,t.anowi <fria prząz Pol: ,;.. 
ski Komitet Normalizacyjny dnia 18 listopada 1969r. 
z datą obowiązywania od dnia 1 lipca 1970 r; .(Mon'i
tor Pols·ki z 1970 r. Nr 2, poz. 27), wzwiąz)cu z tym 
skreśla się w obwieszczeniu Polskie(io Komitetu No~~' 
malizacyjne'go z dnia 6 stycznia 1970 r. '(Monit,or P·bl-

... . ski Nr 2, poz. 27) w § 3 ust. 15; .. 
2) z oniem 1 lipca 1970 ·t.: . 

ą) PN/C-80262 ,,') Odczynniki. NadmaIiyanian. potasowy", 
b) PN/C-80276" - Siarczan amonowy" 
-=- zatwierdżone jako obowią'z,ując e rozporządzeniem 
Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Go
spodarczego z dnia 20 maja 1954 r. w sprawie zatwiet
d~e.nia norm państwo'wych ustalonych przez Polskf ~.o
mitet Normalizacyjny w zakresie chemii (Dz. U. Nr 27 .. 
poz. 107), 
c) PN-60/T-05602 ,: ) Telekomunikacyjne linie napowietrz- . , 

ne. Zwisy i naciągi przewodów gołych", ustanowiona 
jako oboWiązując~ przez Polski ,Komitet Normaliza
cyjny dnia 16 grud.nia 1960 r. (Monitor PolskI 'z 1961 r. 
Nr 18, poi .. 90), 

dl PN-61/T-92020 " -.: Haki do izolatorów", ustanowiona 
jako obo~iązująca przez Pols~i Komitet Nodpali~~ ' 
cyjny dnia 11 października 1961 r. (~oriitor "J>olski 
Nr 98, poz. 417), 

e) PN-57/T-92310 "Telekomunikacyjne liniekaJ>lowe. 
}'f uf Y żełiwne", ustanowiona jako obowiązującą przez 
Polski Komitet Normalizacyjny dnia 19 października 
1957 r. (Monitor Polski Nr 101, poz. 592); 

3) z ' dniem 1 października 1970 r.: PN-58/C-81018 , ',Żółcień 
cynkowa~', ustanowiona jak·o obowiązująca przez Polski 
Komitet Normalizacyjny dnia 27 września 1958 r ; (Mo~ 
nitar Polski Nr 91, poz. 5(6); 

4) z dn.iem 1 stycznia 1911 r.: PN-62/W-88065 "Za"mk.nię:cia ' 
okrętowych otworów. Zasłony iluminatorów", ustanowio· 
na przez Pól~ki Komitet NormalizaCyjny dnia 30 cz.erwca . 
1962 r. (Monitor Polski Nr 68, poz. 320) . . 

. Prezes Polskiego KomitetU'· Normalizacyjnego: B. Adam$ki ' 

'l Pełny tytuł normy; kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwsząćzęść pełnego tytułu. 

83 

OBWIESZCZENIE P~EZESA CENTRALNEGO URZĘDU JAKOSCI I . MIAR 

rz dnia 24 marca 1910 r. 

-w. sprawie" ogłoszenia instrukcji o sprawdzaniu taksometrów. 

-Na ptx:lstawie art. 8 ust . 2 ustawy z dnia 11 czerwca 
1966 r. o miarach i narzędziach ' pomi,arowych (Dz. U~ Nr 23; 
!poz. 14~) podaje się dl;> wiadamości, Co nąstęp.uJe: 

Wydano instrąkcję o sp'i-a\vdzaniu taksometrów ' ~ . dnia 
26UsŁopada 1969 r., która zostala ogłoszol}.a· w Dzienniku Urzę
ijowY~.centralneg,o Urzędu Jak'Ości ~ Miar nr 32,poz. 5,18/2. 

Instrukcja wchodzi. w życie 'Z dniem 1 kwietn'ia 1910 r. ~. 
Równocześnie traci moc instrukćja legalizacyjna z :dnia ,31 lip
ca 1937 t.' o taksometrach ' (pOM pez. 5,18/1) wtaz Z uzupeł
nieniem z dnia 9 Września 1938 r. (POM poz. 5,18/1,1). 

. Prezes CentralnegQ yrzędu Jakośc~ i Miar: Z! Ostrowski ' 




