Od Redakcji

Krótko o numerze
W poprzednim numerze w dziale „Z życia SEP” zamieściliśmy relacje z XXXVI Walnego Zjazdu Delegatów SEP oraz
informacje o strukturze władz i organów Stowarzyszenie na lata
2014–2018. W tym numerze zamieszczamy wykaz komitetów,
sekcji i komisji naukowo-technicznych. Pragniemy zacieśnić
współpracę z nimi i na początek zamieszczamy artykuł przewodniczącego Polskiego Komitetu Elektrochemicznej Ochrony
przed Korozją SEP p. dra inż. Wojciecha Sokólskiego pt. Rola
PKEOpK SEP w rozwoju technologii ochrony katodowej
w Polsce. Artykułem tym rozpoczynamy publikowanie prac Komitetu poświęconych
ochronie przed korozją konstrukcji żelbetowych. W instalacjach i urządzeniach elektrycznych – jak wiadomo – pręty zbrojeniowe w fundamentowych uziemieniach i konstrukcjach budowlanych wykorzystywane są w ochronie odgromowej i przeciwporażeniowej. Słupy żelbetowe są powszechnie stosowane w napowietrznych liniach niskiego
i średniego napięcia. Ich stan, jak wynika z listów Czytelników, jest często zagrażający
bezpieczeństwu ludzi i ich mienia. Wykorzystanie prętów zbrojeniowych w elementach
konstrukcyjnych i fundamentach oraz ich ochrona przed korozją wymagają popularyzacji zasad wiedzy technicznej w zakresie projektowania, wykonawstwa i eksploatacji.
W powakacyjnym wrześniu do końca roku odbędzie się szereg konferencji, sympozjów, seminariów naukowo-technicznych i imprez wystawienniczo-targowych. Jest
w czym wybierać i warto. Zawód elektryka wymaga ustawicznego kształcenia.
Tematyka artykułów publikowanych w tym numerze została zdominowana przez
oświetlenie elektryczne. Pierwszy z nich autorstwa p. dra inż. Jana Grzonkowskiego pt.
Energooszczędność oświetlenia w Polsce. Rzeczywistość roku 2014. Fakty i złudzenia jest przedrukiem referatu wygłoszonego na V Konferencji N-T na temat techniki
świetlnej 2014 zorganizowanej 13 maja 2014 roku przez Oddział Poznański SEP. Podobnie 5 innych artykułów dotyczących oświetlenia elektrycznego. Ciekawym artykułem z innej tematyki jest praca Radosława Szczerbowskiego pt. Aspekty techniczno-ekonomiczne rozwoju i przyłączania mikroinstalacji oraz małych instalacji
fotowoltaicznych.
Polecam uwadze Państwa Zmiany aktów prawnych zestawione w wykazie ustanowionych w czerwcu i lipcu br.
W dziale Listy do Redakcji publikujemy artykuł nadesłany przez przewodniczącego KKK PIIB z listem członka tej komisji dotyczącym uprawnień budowlanych w telekomunikacji. Wobec tego, że list nadszedł po zamknięciu poprzedniego numeru, tekst
listu zamieściliśmy na naszej stronie internetowej www.redinpe.com w zakładce Listy
do Redakcji. Otrzymaliśmy listy polemizujące i kilka telefonów. Zamierzoną odpowiedź na list KKK odkładamy do następnego numeru po uporządkowaniu polemicznych listów od Czytelników otrzymanych i zapowiedzianych telefonicznie.
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