Od Redakcji

KRÓTKO O TYM NUMERZE
Numer otwiera artykuł o układach uziomowych projektowanych i budowanych w konwencji zbuduj i zapomnij, bo trwałość
uziomu dorównuje trwałości obiektu, któremu on służy. Drugi
artykuł główny objaśnia zasady projektowania prefabrykowanych fundamentów słupów narażonych na zginanie w wyniku
naciągu przewodów.
Zamieszczamy pełny tekst szwajcarskiego rozporządzenia
734.27 o instalacjach elektrycznych niskiego napięcia, a ściślej –
o organizacji inspekcji elektroenergetycznej, o kwalifikacjach warunkujących przyznanie uprawnień do wykonywania robót instalacyjnych, do ich nadzorowania i kontrolowania; kształcenia ustawicznego wymaga się również od elektromonterów. Ze
szczególną uwagą radzimy przeczytać art. od 5 do 9 oraz 27 i 31 tego rozporządzenia.
Jest w tym numerze pierwszy felieton J. Kurelli o e-mobilności. Są stałe działy:
Technical English, pytania i odpowiedzi, przegląd norm, aktów prawnych oraz
czasopism.
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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