Od Redakcji

KRÓTKO O TYM NUMERZE

Numer otwiera tekst okolicznościowy o Patronie Roku
2018 w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich – ks. Józefie Osińskim, prekursorze ochrony odgromowej w Polsce. Dwa pierwsze
artykuły główne są związane z ochroną przeciwporażeniową.
Jeden traktuje o pomiarze napięć rażeniowych przy słupach linii
napowietrznych, drugi – o znaczeniu technicznych oraz ekonomicznych standardów projektowania i eksploatacji dla trwałości
uziomów. Kolejny artykuł wyjaśnia tajniki nadążnej kompensacji
ziemnozwarciowej w sieciach SN o znacznej naturalnej asymetrii doziemnej.
Ważnej sprawie narażeń środowiskowych sprzętu elektrycznego, ich ścisłej ocenie oraz zasadom koordynacji sprzętu elektrycznego i środowiska jego pracy jest poświęcony następny artykuł, a także – połowa bieżącego odcinka Technical English.
Wśród stałych działów jest Przegląd aktów normatywnych, a w nim informacja
o nowelizacji rozporządzenia ws. warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
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, 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.
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