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Streszczenie
Publikacja przedstawia metodê okreœlenia koñcowych równañ procesu filtracji przy sta³ym przep³ywie V/t dla ró¿nych wartoœci wspó³czynnika œciœliwoœci sO równym odpowiednio 1/4, 1/5 oraz 1/6.
Tym wspó³czynnikom œciœliwoœci odpowiadaj¹ koñcowe równania filtracji wed³ug zapisów 28, 35
oraz 42. Odnoœne koñcowe równania filtracji zosta³y wyprowadzone na podstawie ogólnego równania
filtracji wed³ug zapisu 3 dla szczególnego przypadku sta³ego przep³ywu wed³ug zapisu 6.
Ogólnie równanie filtracji wed³ug zapisu 3, wyprowadzone z ogólnego równania Darcy’ego
przep³ywu p³ynu przez warstwê porowat¹ (Ciborowski 1965; Dahlstrom i Nickolaus 1956; Hertjess
1948; Hertjess i Haas 1949; Le Lec 1962; Palica i in. 2008; Rodziewicz i in. 2011; Wiœniewski i in.
2013) wed³ug zapisu 1 zosta³o dla przekszta³conej postaci w zapisie 6 rozwi¹zane przy za³o¿eniu,
¿e wystêpuj¹ce w mianowniku ciœnienie jest ciœnieniem motorycznym procesu, a wiêc tym samym
ciœnieniem do którego odnosi siê licznik w równaniu wyjœciowym wed³ug zapisu 3 – to jest okreœlone
nowe podejœcie w analizie teoretycznej procesu, które zosta³o przedstawione ju¿ w innych wczeœniejszych publikacjach m.in. (Piecuch i in. 2013; Piecuch 2009, 2010).
Niniejsza publikacja jest kontynuacj¹ rozwa¿añ przedstawionych w pracy (Piecuch i in. 2013),
w której wyprowadzono równania filtracji o sta³ym przep³ywie dla osadu o du¿ej œciœliwoœci, a wiêc
takiej dla której wspó³czynnik œciœliwoœci sO wyniós³ odpowiednio 1/2, 1/3 oraz 2/3.
Przeprowadzona analiza teoretyczna wskazuje, ¿e nie mo¿na sformu³owaæ jednego uniwersalnego równania filtracji, w którym wystêpuje jako parametr wspó³czynnik œciœliwoœci sO i za ten
wspó³czynnik do takiego jednego równania mo¿na podstawiaæ liczbow¹ wartoœæ tego wspó³czynnika
i wyliczaæ przep³yw medium w tym procesie. Dla ka¿dej nowej wartoœci wspó³czynnika œciœliwoœci sO
trzeba wyprowadziæ dla takiego szczególnego przypadku nowe równanie filtracji, jak tu przyk³adowo
przedstawione koñcowe równania w zapisie 28, 35 oraz 42.
W praktyce in¿ynierskiej tego typu filtracjê mieszanin przez siatkê filtracyjn¹ mo¿na spotkaæ
w filtrach pró¿niowych lub ciœnieniowych w zak³adach przeróbki mechanicznej kopalñ wêgla lub rud
w obiegach wodno-mu³owych (Palica i in. 2007, 2009, 2010a, 2010b; Palica i Kocurek 2001, 2003;
Piecuch 2010; Sówka i Piecuch 1974).

