Od Redakcji

KRÓTKO O TYM NUMERZE
Numer otwiera artykuł o racjonalnym doborze przekroju żył
powrotnych kabli SN, omijającym naszą skłonność do przesadnej ostrożności w tej kwestii. Kolejny tekst przekonuje, że przemyślanymi prostymi zabiegami, z zakresu technologii eksploatacji, można wydatnie ułatwić czynności i prace planowe, a jeszcze
bardziej – naprawy poawaryjne napowietrznych linii nn i SN.
Następny, obszerny artykuł przedstawia szeroki asortyment krajowych słupowych stacji elektroenergetycznych SN/nn.
Trwa akcja sprawozdawczo-wyborcza przełomu kadencji władz i agend SEP. Prezentujemy nowy skład Centralnego Kolegium Sekcji Energetyki i jego program działania na lata 2018–2022, a także wkład UE w nasze bezpieczeństwo energetyczne.
Połączenia wyrównawcze ochronne to główny temat bieżącego odcinka Pytań i odpowiedzi oraz Technical English. Brytyjski Guide (polecamy rozdz. E 6.3)
przypomina przejściowe szaleństwo z lat 80. ub. wieku przyłączania przewodu
wyrównawczego do wszystkiego co przewodzące.
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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