Od Redakcji

KRÓTKO O TYM NUMERZE
„Ocieplanie” budynku z piorunochronem źle u nas wróży,
jeśli ma być on zakryty. Często sprawdza się zasada z czasów
PRL, że modernizacji towarzyszy zniszczenie równe co do
wielkości i przeciwnie skierowane. Pierwszy artykuł wyjaśnia, jak postępować, a zwłaszcza – jak rozumować, aby takie
przedsięwzięcie przeprowadzić zgodnie z uznanymi zasadami
wiedzy technicznej, ochrony odgromowej oraz analizy procesów cieplno-wilgotnościowych przegród budowlanych.
Kolejny artykuł wszechstronnie objaśnia właściwe postępowanie z gniazdami bocianimi na słupach linii nn i metodykę sprawdzania wytrzymałości słupów
z platformami i gniazdami, narażonych na dodatkowe obciążenia z tego tytułu.
Ilu rzeczoznawców, tyle rozbieżnych opinii w kwestiach ochrony przeciwpożarowej budynków, bo taki stopień zawiłości osiągnęły przepisy w tej dziedzinie, co
przebija z następnego artykułu. Są obszerne odpowiedzi na pytania Czytelników.
Są też inne stałe działy.
Edward Musiał
Redaktor naczelny
Artykuły o charakterze naukowo-technicznym są recenzowane. Opinie zawarte w artykułach, zwłaszcza polemicznych, prezentujących osobiste poglądy autorów, wykraczające poza aktualne zasady wiedzy technicznej, nie
muszą być podzielane przez Redakcję.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń, reklam i artykułów sponsorowanych. Nie zwraca materiałów nie zamówionych i zastrzega sobie prawo skracania tekstów.
Przedruk z miesięcznika INPE jest możliwy wyłącznie po otrzymaniu pisemnej zgody Redakcji.
Rada programowa: dr hab. inż. Stanisław Czapp (przewodniczący), dr inż. Ryszard Niewiedział (sekretarz)
Członkowie: mgr inż. Mieczysław Balcerek, dr inż. Henryk Boryń, prof. dr hab. inż. Leszek S. Czarnecki, mgr inż.
Franciszek Gładykowski, prof. dr hab. inż. Jacek F. Gieras, prof. dr hab. inż. Zbigniew Hanzelka, prof. dr hab. inż.
Mieczysław Hering, dr inż. Witold Jabłoński, mgr inż. Zdzisław Jankiewicz, dr inż. Janusz Konieczny, doc. Bohdan
Kopchak, doc. Lubomir Kopchak, doc. dr inż. Stanisław Krakowiak, mgr inż. Jerzy Martyński, mgr inż. Jan Musiał,
dr inż. Jacek Nowicki, prof. dr hab. inż. Aleksandra Rakowska, mgr inż. Włodzimierz Sobecki, dr inż. Przemysław
Tabaka, mgr inż. Krzysztof Wincencik, dr inż. Mirosław Zielenkiewicz.

Miesięcznik INPE (Informacje o Normach i Przepisach Elektrycznych)
Wydawca i Redakcja: SEP – Zakład Wydawniczy INPE
ul. Czapliniecka 96, 97-400 Bełchatów, tel./fax 44 633 33 55
e-mail: biuro.redinpe@poczta.neostrada.pl, www.redinpe.com

ISSN 1234-0081

NIP: 526-000-09-79

Redaktor naczelny: Edward Musiał, e-mail: e.musial.inpe@gmail.com, tel. 609 623 121
Redaktor działowy: Tadeusz Malinowski, e-mail: t.malinowski.inpe@gmail.com, tel. 785 028 557
Kierownik ZW INPE: Jarosław Topolski, e-mail: j.topolski.inpe@gmail.com, tel. 601 727 770
Biuro i księgowość: Małgorzata Filipiak, e-mail: m.filipiak.inpe@gmail.com, tel. 783 976 966
Druk: Skaner Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów
ul. św. Alberta Chmielowskiego 6, tel. 44 633 83 00, tel./fax 44 633 62 69
www.skaner.biz.pl

Rok wyd. XXIII
Nakład: do 3500 egz.

