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Podręcznik jest zbiorem 320 zadań z mechaniki płynów. W każdym rozdziale za-
mieszczono zadania w pełni rozwiązane oraz do samodzielnego rozwiązania. Zadania 
w niniejszym zbiorze uzupełniają i ilustrują zastosowanie teorii zawartej w monografii 
„Mechanika płynów w inżynierii środowiska”, napisanej przez ten sam zespół autorów, 
wydanej w 1997 r. przez WNT. 

W niniejszym podręczniku utrzymano taki sam podział na 23 rozdziały jak w mono-
grafii. Podręcznik jest przede wszystkim przeznaczony dla studentów wydziałów inży-
nierii środowiska. Może również zainteresować studentów innych wydziałów, a także 
inżynierów praktyków.

Autorami podręczników są najwybitniejsi polscy naukowcy z dziedziny inżynierii  
i ochrony środowiska, pracujący na uczelniach i w instytutach naukowych.
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INŻYNIERIA 
i OCHRONA ŚRODOWISKA

W latach osiemdziesiątych XX wieku sformułowano ideę zrów-
noważonego rozwoju, tzw. ekorozwoju, zgodnie z którą rozwój 
społeczny, a także gospodarczy nie może odbywać się kosztem 
nieodwracalnego zniszczenia środowiska naturalnego.

Tematyka książek z serii Inżynieria i ochrona środowiska obejmuje 
zagadnienia zarówno teoretyczne, jak i praktyczne, dotyczące:
■ zasad ekorozwoju;
■ zarządzania środowiskiem;
■ ekonomii środowiska;
■ technologii ochrony wód, powietrza i litosfery;
■ inżynierii i bezpieczeństwa ekologicznego i procesowego.

Wydawnictwo poleca tę serię podręczników studentom kierun-
ków inżynieria i ochrona środowiska, którzy w życiu zawodowym 
będą wdrażali ideę ekorozwoju do przemysłu, rolnictwa i gospo-
darki komunalnej.
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