Πορώδες (θ) Porosity: θ= Vv/V
Vv O όγκος των κενών στη μονάδα του όγκου των υλικών της
γης όπου V Ο μοναδιαίος όγκος

Στα δύο πρώτα σχήματα στη κυβική διάταξη των κόκκων το πορώδες να φθάνει το
47.65%, ενώ στη ρομβοεδρική το 25.95%. Στα δύο επόμενα σχήματα το πορώδες των
ανθρακικών πετρωμάτων συνίσταται σε διευρυμένες διακλάσεις και επιφάνειες
στρώσεων από την διαλυτική δράση του νερού καθώς επίσης και σε ρωγματώσεις. Στα
δύο επόμενα σχήματα το πορώδες του 47.65% μειώνεται σημαντικά ανάλογα με το
σχήμα και το μέγεθος μικρότερου σε διάμετρο υλικού που μπορεί να πληρώσει τους
πόρους.
Το πορώδες συνδέεται άμεσα με τη κοκκομετρική διαβάθμιση των χαλαρών
πετρωμάτων. Ανάλογα με τη διάμετρο των κόκκων τα ιζήματα διακρίνονται σε
κατηγορίες όπως π.χ:

Πορώδες και ταξινόμηση των υλικών

Κοκκομετρική διαβάθμιση

Κοκκομετρική

καμπύλη:
-συγκρατούμενων
-διερχόμενων

Κοκκομετρικές παράμετροι

Ταξινόμηση των
υλικών

Πορώδες ιζηματογενών πετρωμάτων
Πρωτογενές
Δευτερογενές

Ιζηματογενή Πετρώματα
Τα ιζήματα είναι το προϊόν είτε των διαδικασιών διάβρωσης αποσάθρωσης είτε
της χημικής απόθεσης ενός υλικού. Τα ιζηματογενή πετρώματα προκύπτουν από μια
διαδικασία γνωστή ως διαγέννεση όταν τα ιζήματα θαφτούν. Κάτω από το βάρο ς των
υπερκείμενων υλικών αλλά και τις χημικές αντιδράσεις που λαμβάνουν χώρα αλλάζουν
και μετασχηματίζονται σε νέα υλικά. Οι αλλαγές περιλαμβάνουν την συμπύκνωση των
κόκκων και κατά συνέπεια την μείωση του πορώδους. Είναι όμως δυνατόν κάτω από
υψηλές πιέσεις και θερμοκρασίες να υπάρξουν μετασχηματισμοί και ορυκτών. Το
συνδετικό υλικό των κόκκων που μπορεί να είναι ασβεστίτης, δολομίτης ή διοξείδιο του
πυριτίου μειώνει περαιτέρω το πορώδες. Είναι όμως δυνατόν διαλύματα εγκλωβισμένα
στους πόρους των ιζημάτων να διαλύσουν ορυκτά και να αυξήσουν το πορώδες τους.
Τα ιζηματογενή πετρώματα, λόγω τεκτονισμού, πολύ συχνά παρουσιάζουν
ρωγμές – διακλάσεις μικρότερου ή μεγαλύτερου φάρδους. Έντονα τεκτονικά γεγονότα
είναι δυνατόν να κατακερματίσουν ένα πέτρωμα και να δώσουν τεκτονικά λατυποπαγή.
Στους πόρους λοιπόν των ιζηματογενών πετρωμάτων ή στις ρωγμές τους ή στις
στρωσιγενείς επιφάνειες συγκεντρώνονται τα υπόγεια νερά. Οι πόροι αποτελούν το
προτωγενές πορώδες ενώ οι διακλάσεις ή οι ρωγμές το δευτερογενές πορώδες.
Εκρηξιγενή πετρώματα
Τα εκρηξιγενή πετρώματα είναι συμπαγή πετρώματα σχηματισμένα από το μάγμα που
ψύχεται σε βάθος. Τα πετρώματα αυτά στερούνται πορώδους, είναι όμως δυνατόν να
παρουσιάζουν σ’ ένα μικρό βάθος από την επιφάνεια του εδάφους λόγω αποσάθρωσης ή
και τεκτονισμού.
Μεταμορφωμένα πετρώματα.

Υγροσκοπικό νερό ή νερό κατακράτησης

Sr:Ειδική κατακράτηση, Specific retention
Βαρυτικό νερό

Sy:Ειδική απόδοση, Specific yield

Θ = Sr + Sy

Υδραυλική αγωγιμότητα των υλικών

h

Q=kA L
L
hL=hA-hB

Q=vA
hL
v=k
L
hL
=i
L

i=Συντελεστής υδραυλικής
κλίσης (%) hydraulic
gradient
k=Συντελεστής υδραυλικής
αγωγιμότητας
(L/T) hydraulic
conductivity

Περατότητα των ιζημάτων
Cd 2γΑ dh Οι παράμετροι C (shape factor) και d είναι
Q=−
ιδιότητες του πορώδους μέσου ενώ οι γ
µ dl και μ του ρευστού

Ki = Cd
K = − Ki

2

Ki = Περατότητα, Intrinsic permeability

γ
ρg
= −Κι ( )
µ
µ

dh
Q = − KA
dl

K = Cd102

Hazen

Διαστάσεις
Ki=L2
H μονάδα που
χρησιμοποιείται
είναι το Darcy
και
1darcy=10-8cm2

K= Υδραυλική αγωγιμότητα (cm/s)
d10 το ενεργό μέγεθος (cm)
C=40-80 για λεπτόκοκκους άμμους
80-120 για μεσόκοκκους άμμους
120-150 για χονδρόκοκκους άμμους

Περατότητα των ιζημάτων

Σταθερού
φορτίου
k=VL/Ath
V ο όγκος του νερού (L3, cm3) που εξέρχεται της συσκευής σε χρόνο t (T, sec), L το
μήκος του δείγματος (L, cm), A η επιφάνεια της διατομής του δείγματος (L2, cm2), h το
υδραυλικό φορτίο (L, cm), K η υδραυλική αγωγιμότητα (L/T, cm/sec)

Μεταβλητού Φορτίου
2
2
k=(dt L/dc t)ln (h0/h)
Τα παραπάνω σύμβολα K και L ισχύουν. Επί πλέον
h o το αρχικό φορτίο (L, cm), h το τελικό φορτίο (L,
cm), t ο απαιτούμενος χρόνος (T, sec) προκειμένου
το φορτίο να διαφοροποιηθεί από h o σε h, d t η
εσωτερική διάμετρος του σωλήνα πτώσης φορτίου
(L, cm) d c η εσωτερική διάμετρος του σωλήνα του
δείγματος (L, cm).

Περατότητα των ιζημάτων

Κατακόρυφη κατανομή του υπόγειου
νερού

Ζώνη αερισμού:

Ροή διφασική (αέρας + νερό)
Ρηχό νερό, υγροσκοπικό νερό
Υποζώνες
εδαφικού νερού
ενδιάμεση ρηχή υποζώνη
τριχοειδής υποζώνη
Πίεση μικρότερη της ατμοσφαιρικής

Κορεσμένη Ζώνη:

Μονοφασική ροή, Βαρυτικό νερό
Πίεση μεγαλύτερη ή ίση της ατμοσφαιρικής

Η ακόρεστη ζώνη
Unsaturated zone ή vadoze zone
vΠίεση μικρότερη της ατμοσφαιρικής
vH υγρασία του εδάφους μπορεί να
μετρηθεί άμεσα με διαδοχικές
ζυγίσεις υγρού (Ww) και ξηρού (Wd)
δειγμάτων αρχικού όγκου V.
H υγρασία του εδάφους μπορεί επίσης να μετρηθεί με τη βοήθεια ενός
επιταχυντή νετρονίων

θ = (Ww − Wd ) / V

Η ακόρεστη ζώνη
Ισοζύγιο εδαφικής υγρασίας

Η επιφάνεια του υπόγειου νερού
Σε απουσία υπόγειας ροής η επιφάνεια
του υπόγειου νερού είναι επίπεδη
Μια κεκλιμένη επιφάνεια είναι ένδειξη
ροής
Οι περιοχές εκφόρτισης του υπόγειου
νερού ευρίσκονται σε χαμηλά
τοπογραφικά θέσεις.
Γενικά η επιφάνεια του υπόγειου νερού
έχει μια όμοια εικόνα με την
τοπογραφική επιφάνεια της περιοχής.
Σε γενικές γραμμές η ροή του νερού
πραγματοποιείται από τοπογραφικά
υψηλές σε τοπογραφικά χαμηλές
περιοχές.

Οι υδροφόροι ορίζοντες

Υδρολιθολογία

Τα χαρακτηριστικά των υδροφόρων
οριζόντων
(Μεταβιβαστικότητα, Αποθηκευτικότητα)

Η μεταβιβαστικότητα των υδροφόρων οριζόντων
δίνεται από την σχέση:

Τ = bK

T η μεταβιβαστικότητα (L2/T , m2/d)
b το πάχος του υδροφόρου (L, m)
K η υδαταγωγιμότητα (L/T, m/d)
Συντελεστής αποθηκευτικότητας ή υδροχωρητικότητας ή
πορώδες (S) (Storage coefficient or storativity)
H ειδική αποθηκευτικότητα
ή υδροχωρητικότητα (Ss)
(specific storage) είναι η
ποσότητα νερού που μπορεί
να (αποθηκευτεί ή) αποδοθεί
από το μοναδιαίο όγκο
υδροφόρου ορίζοντα εξ’
αιτίας συμπύκνωσης του
σκελετού του και διόγκωσης
του νερού για μια αλλαγή
φορτίου ίση με τη μονάδα.
Ισχύει S=Ssb.

Τα χαρακτηριστικά των υδροφόρων
οριζόντων
(Ειδική αποθηκευτικότητα)








Ss=ρwg(α+θβ) (1/L, 1/m)
3
pw = η πυκνότητα του νερού (M/L ,
Kg/m3, 1000 Kg/m3)
g η επιτάχυνση της βαρύτητας (L/T2,
m/s2, 9.81 m/sec2)
α η συμπιεστότητα του σκελετού του
υδροφόρου [(1/(Μ/LT2), (N/m2)]
θ το πορώδες (L3/L3)
β η συμπιεστότητα του νερού
[(1/(Μ/LT2), (N/m2)]. Η
συμπιεστότητα (compressibility) του
νερού για θερμοκρασίες
περιβάλλοντος κυμαίνεται μεταξύ
(4.4χ10-10 m2/N για θερμοκρασία
15.5οC) και (4.8χ10-10 για 25.5οC).

Τα χαρακτηριστικά των υδροφόρων
Βαρομετρική – Παλιρροιακή ικανότητα





Σ’ ένα ελεύθερο υδροφόρο ορίζοντα
ισχύει: S=Sy+bSs. Επειδή Ss είναι
πολύ μικρή, S=Sy.
Ο συντελεστής αποθηκευτικότητας
(S) συνδέεται με τη βαρομετρική
ικανότητα και την συμπιεστότητα του
νερού των υπό πίεση υδροφόρων
1
οριζόντων με τη σχέση:S = p gβb BE
όπου ΒΕ η βαρομετρική ικανότητα η
οποία δίνεται σε %. Η παλιρροιακή
ικανότητα των υδροφόρων ΤΕ (%)
συνδέεται με τη συμπιεστότητα του
σκελετού των υδροφόρων και με την
βαρομετρική ικανότητα με την σχέση
ΒΕ+ΤΕ=1.
W



Τα χαρακτηριστικά των υδροφόρων
Ομοιογένεια - Ισοτροπία
n

Kx = ∑

m =1

Kz =

K xmbm
b
b

n

∑

m =1

Κχ= η μέση οριζόντιος υδραυλική

bm
K zm

αγωγιμότητα σε (L/T, m/d)
Kxm= η οριζόντιος υδραυλική αγωγιμότητα σε
(L/T, m/d)
bm= το πάχος του μ/στού στρώματος (L, m)
b το συνολικό πάχος (L, m).

Χάρτες υδροϊσουψών καμπυλών

Μηχανική ενέργεια
Νευτώνεια δυναμική: ένα υλικό σημείο σ’ ένα ρευστό κατέχει ενέργεια

1. (Ek =1/2mv2, ML2/T2, Kg.m2/s2 )
2. (Eg=mgh, ML2/T2, Kg.m2/s2)
3. ενέργεια λόγω πίεσης

P=F/A όπου F (N) η δύναμη που ασκείται σε μια επιφάνεια Α(L2, m2). Ένα
Pa=N/m2=N.m/m3=J/m3, δηλαδή η πίεση είναι δυνατόν να θεωρηθεί ως η
δυναμική ενέργεια ανά μονάδα όγκου ενός ρευστού.

Για ένα μοναδιαίο

όγκο που η μάζα είναι ίση αριθμητικά
με την πυκνότητα και σύμφωνα με τα παραπάνω προκύπτει ότι η συνολική
2
ενέργεια ανά μονάδα όγκου (Ε v) ενός υγρού είναι ίση με Ε v =1/2ρv +ρgz+P
Διαιρώντας δια την πυκνότητα προκύπτει η

συνολική ενέργεια για την

μοναδιαία μάζα Εm =1/2v2+gz+P/ρ Bernoulli.
Για ροές χωρίς τριβές, συνθήκες μόνιμης ροής (συνθήκες που δεν αλλάζουν με τον
χρόνο) και κατά μήκος μιας γραμμής ροής η μηχανική ενέργεια παραμένει σταθερή και
2
κατά συνέπεια ισχύει: 1/2v +gz+P/ρ = σταθερό
δια g δίνει: v2/2g +z+P/ρg = σταθερό
Οι μονάδες για τα επί μέρους τμήματα της εξίσωσης είναι:
2
2 2
2

v /2g = (L /T / L/T = L [m])
(z [m])

3

2

N L T
N M L
2
3
2
/
.
P/ρg = (N/L )/M/L .L/T = L2 L3 T 2 = L2 . M L =
M ( L / T 2 ) L3 T 2
.
=L(m)
L2
M L
Το άθροισμα των τριών αυτών παραγόντων είναι
γνωστό σαν

υδραυλικό φορτίο, h (L, m) (Hydraulic Head).

Επειδή η κινητική ενέργεια σε σχέση με τους άλλους δύο όρους είναι μικρή, το

υδραυλικό φορτίο δίνεται τελικά από τη σχέση :

P
h= z+
pg

Επειδή η πίεση ισούται με το βάρος της στήλης του υγρού
που είναι πάνω από το θεωρούμενο σημείο, , προκύπτει
από τις προηγούμενες δύο σχέσεις ότι

P = pgh p

h = z + hp

το υδραυλικό φορτίο (h) είναι ίσο ,
δηλαδή η συνολική μηχανική ενέργεια ανά μονάδα
βάρους σ’ ένα σημείο στη μάζα ενός υγρού ισούται με
την στάθμη (υψόμετρο σε σχέση μ’ ένα επίπεδο
αναφοράς, elevation head, L,m) επί πλέον την στήλη του
υγρού πάνω από το σημείο, πιεζομετρικό φορτίο
(pressure head, L,m).

Υδραυλικό δυναμικό και υδραυλικό φορτίο
Εm =1/2v2+gz+P/ρ δίνει την ολική ενέργεια ανά
μονάδα μάζας που είναι το άθροισμα της κινητικής ενέργειας και της δυναμικής
Η εξίσωση

ενέργειας λόγω υψομέτρου και πίεσης. Η ολική δυναμική ενέργεια ονομάζεται
διαφορετικά δύναμη δυναμικού (force potential, Hubbert 1940) ή υδραυλικό
δυναμικό (Φ )

ρgh p
Φ = gz + = gz +
= g ( z + h p ) = gh
ρ
ρ
P

Το υδραυλικό δυναμικό και Ο νόμος του Darcy
Από προηγούμενες παραγράφους είναι γνωστό ότι η μαθηματική έκφραση του νόμου του
dh
Darcy δίνεται από τη σχέση Q = − KA . Εάν στη σχέση αυτή αντικατασταθεί η
dl
διαφορά φορτίου από το υδραυλικό δυναμικό τότε θα προκύψει η σχέση:

KA dΦ
Q=−
g dl .

Εφαρμογή του νόμου του Darcy
Ο νόμος του Darcy εφαρμόζεται για περιπτώσεις γραμμικής ροής.

Όταν η ροή δεν είναι γραμμική τότε ο αριθμός Reynolds

ρqd
R=
µ

παίρνει τιμές

μεγαλύτερες του 10 και ο νόμος Darcy δεν εφαρμόζεται. Στη παραπάνω σχέση ρ είναι η
πυκνότητα του υγρού (Μ/L3, Kg/m3), q η ταχύτητα εκροής (L/T, m/s) μέσω της διατομής
των πόρων d (L,m) εκ των οποίων διέρχεται το υγρό ιξώδο υς μ (M/T.L, Kg/sec.m).
Μονάδα μέτρησης το Poise (P). 1 P=100 cP = 1dyn*sec/cm2 =10-5N*s/10-4 m2 =
0.1 N*s/m2. Το ιξώδες του νερού είναι περίπου 1cP = 10-2 P = 10-3 N*s/m2.

Ειδική παροχή (Specific discharge) και μέση
γραμμική ταχύτητα (average linear velocity)
Ειδική παροχή (Specific discharge)

Q = vA ⇔ v = Q / A = − K

dh
dl

μέση γραμμική ταχύτητα (average linear velocity) η ειδική
παροχή διαιρείται με το ενεργό πορώδες (θ) και προκύπτει:

dh
v = Q / θA = − K
θdl

.

