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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. 
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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 ' 




