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Κεφάλαιο 1 

 

Το πρόβληµα της ρύπανσης 

των υπόγειων νερών 
 

 

 

 

1.1 Υπόγεια νερά και υδροφορείς 

Ένα από τα µεγαλύτερα αγαθά που προσφέρεται από τη φύση στο ζωικό και φυτικό βασίλειο 

είναι το νερό. Ο συνολικός όγκος νερού που υπάρχει στη γη εκτιµάται ότι είναι γύρω στα 

1358 εκατοµµύρια κυβικά χιλιόµετρα. Απ' αυτήν την ποσότητα τη µερίδα του λέοντος 

κατέχει το αλµυρό νερό των ωκεανών (1320 x 106 km3 - 97.2 %) ενώ δεύτερο σε σειρά 

έρχεται το νερό που εµφανίζεται ως χιόνι ή πάγος (30 x 106 km3 -  2.15 %). Αµέσως µετά 

έρχεται το υπόγειο νερό που η συνολική του ποσότητα (8 x 106 km3 - 0.62 %) µοιράζεται 

ακριβώς στο νερό που βρίσκεται σε βάθος κάτω από 800 m από την επιφάνεια της γης - και 

πρακτικά είναι αδύνατο να εκµεταλλευθεί - και σ' αυτό που βρίσκεται µέχρι το βάθος των 

800 m. To υπόλοιπο, δηλαδή περίπου το 0.03%, αποτελεί το νερό των ποταµών, των λιµνών 

και το νερό των υδρατµών της ατµόσφαιρας. Η ανανέωση µέρους αυτού του συνολικού 

όγκου νερού γίνεται από τις κατακρηµνίσεις, που το ετήσιο άθροισµα τους εκτιµάται σε 

0.5x106 km3, δηλαδή περίπου 40 φορές περισσότερο από τον όγκο των υδρατµών στην 

ατµόσφαιρα. 

Ο διαχωρισµός των υδατικών πόρων σε υπόγειους και επιφανειακούς είναι ένας διαχωρισµός 

τεχνητός και ορισµένες φορές, τουλάχιστον από άποψη διαχείρισης, αποπροσανατολιστικός 

αφού υπάρχει µια δυναµική σχέση που τους συνδέει, όταν υπάρχει υδραυλική επικοινωνία 

µεταξύ τους. Έτσι η µεταβολή στις υδραυλικές συνθήκες, που ορίζουν τη λειτουργία 

επιφανειακών υδατικών πόρων, έχει άµεσες επιπτώσεις στις συνθήκες λειτουργίας υπόγειων 

υδατικών πόρων, όταν βέβαια υπάρχει µεταξύ τους υδραυλική επικοινωνία, και αντιστρόφως. 
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Όσο όµως έντονη φαίνεται η συσχέτιση επιφανειακών και υπόγειων υδατικών πόρων, από 

άποψη διαχείρισης του διαθέσιµου υδατικού δυναµικού, τόσο έντονες είναι και οι διαφορές 

στην υδραυλική λειτουργία τους. Το τελευταίο αυτό στοιχείο υποχρεώνει το µελετητή στο 

διαχωρισµό του τρόπου προσέγγισης και κατανόησης της λειτουργίας των υδατικών αυτών 

πόρων. 

Παρόλο που η παράλληλη χρησιµοποίηση επιφανειακών και υπόγειων υδατικών πόρων 

φαίνεται προφανής, όπου βέβαια είναι και οι δύο διαθέσιµοι, σε πολλά προγράµµατα 

διαχείρισης παρουσιάζεται µια διστακτικότητα στην εκµετάλλευση των υπόγειων υδατικών 

πόρων για τους παρακάτω συνήθως λόγους:  

- Η εκµετάλλευση υπόγειων υδατικών πόρων είναι δαπανηρή από άποψη ενέργειας, που 

απαιτείται για την άντληση, ειδικά αν η στάθµη του νερού είναι σε µεγάλο βάθος. 

- Ο σχεδιασµός της εκµετάλλευσης υπόγειων υδατικών πόρων απαιτεί συλλογή δεδοµένων 

για µεγάλο χρονικό διάστηµα, κάτι που συνήθως δεν είναι εφικτό. 

- Ο σχεδιασµός και η εκτίµηση υπόγειων υδατικών πόρων απαιτεί εξειδικευµένο 

επιστηµονικό προσωπικό που δεν είναι πάντα διαθέσιµο. 

- ∆εν υπάρχει οπτική επαφή µε τους υπόγειους υδατικούς πόρους, όπως υπάρχει µε τους 

επιφανειακούς, ώστε να διευκολύνεται η κατανόηση της λειτουργίας τους. 

- Είναι δύσκολο να προβλέψει κανείς την απόκριση ενός υδροφορέα σε προτεινόµενα 

σενάρια διαχείρισης. 

 

Από την άλλη µεριά όµως : 

- Μπορεί το κόστος άντλησης από ένα υδροφορέα να είναι µεγάλο, αλλά είναι αµελητέο 

µπροστά στο αρχικό κεφάλαιο που απαιτείται για την εκµετάλλευση επιφανειακών πόρων 

(υδραυλικές κατασκευές, αγωγοί µεταφοράς, φράγµατα κ.λ.π.). 

- Λόγω της µεγάλης αποθηκευτικής ικανότητας αλλά και των πολύ µικρών ταχυτήτων ροής, 

οι αντιδράσεις των υδροφορέων αντικατοπτρίζουν µακροχρόνια υδρολογικά φαινόµενα 

αφού οι µεταβολές τους είναι µικρές, σε αντίθεση µε τους επιφανειακούς υδατικούς 

πόρους όπου οι αντιδράσεις είναι άµεσες. Αυτό σηµαίνει ότι βραχυχρόνια δείγµατα 

δεδοµένων είναι δυνατό να δώσουν µια ικανοποιητική προσέγγιση της λειτουργίας ενός 

υδροφορέα, ενώ για τη λειτουργία επιφανειακών υδατικών πόρων απαιτούνται 

µακροχρόνια δείγµατα δεδοµένων για να αντιληφθεί κανείς την άµεση µεταβλητότητα 
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τους σε σχέση µε τα εκάστοτε αίτια που την προκαλούν. 

- Η αναγνώριση της ανάγκης εκµετάλλευσης υπόγειων υδατικών πόρων οδήγησε στην 

καλύτερη εκπαίδευση  και εξειδίκευση επιστηµόνων στο συγκεκριµένο αντικείµενο µε 

αποτέλεσµα περισσότεροι µηχανικοί και υδρογεωλόγοι να µπορούν να επιλύσουν 

προβλήµατα λειτουργίας υπόγειων υδροφορέων. 

- Με τα κατάλληλα δεδοµένα, την αναγκαία εµπειρία και τα απαραίτητα µαθηµατικά 

µοντέλα Η/Υ είναι δυνατή σήµερα η πρόβλεψη της απόκρισης υπόγειων υδροφορέων σε 

διάφορες θεωρητικές καταστάσεις και σενάρια διαχείρισης. 

 

Είναι σαφές ότι ένας υδροφορέας αποτελεί ένα σύστηµα που µπορεί κανείς να το 

χρησιµοποιήσει και να το διαχειριστεί ως µια ενότητα για να πετύχει διάφορους στόχους πέρα 

από την εκµετάλλευση του υδροφορέα ως πηγή νερού. Μερικές από τις λειτουργίες ενός 

υδροφορέα είναι οι εξής: 

- Πηγή παροχής νερού. 

- ∆εξαµενή αποθήκευσης πλεονάζοντος νερού (µε φυσικό ή ακόµα και τεχνητό τρόπο ). 

- Μεταφορά νερού. 

- Καθαρισµός του νερού από αιωρούµενα σωµατίδια και διάφορα χηµικά στοιχεία. 

- Έλεγχος ροής υδατορευµάτων. 

 

Τα υπόγεια νερά αποτελούν λοιπόν ένα µικρό µέρος µιας τεράστιας ποσότητας νερού που 

βρίσκεται στον πλανήτη, ποσότητα που όµως δεν παραµένει στάσιµη, αλλά βρίσκεται σε µια 

διαρκή κυκλοφορία αλλά και µετατροπή στις διάφορες φάσεις του νερού (υγρή, στερεά, 

αέρια). Η κυκλοφορία αυτή παρουσιάζει περιοδική µεταβολή και είναι γνωστή ως 

υδρολογικός κύκλος (σχ. 1.1) 

Το υπόγειο νερό είναι αποθηκευµένο ή κινείται µέσα στα διάκενα των εδαφών ή των 

πετρωµάτων. Οι όγκοι αυτοί των γεωλογικών σχηµατισµών, στους οποίους υπάρχει η 

δυνατότητα να κινηθεί το υπόγειο νερό, λέγονται υδροφορείς. Χαρακτηριστικό παράδειγµα 

υδροφορέων αποτελούν οι αλλουβιακές αποθέσεις άµµων και χαλίκων. Αντίθετα, υπάρχουν 

τα λεγόµενα αδιαπέρατα στρώµατα τα οποία, ενώ έχουν τη δυνατότητα να αποθηκεύουν - 

έστω και σε µικρές ποσότητες - νερό, πρακτικά δεν έχουν καµιά ικανότητα µεταφοράς του. 
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Κλασικό παράδειγµα στην κατηγορία αυτή αποτελούν τα διάφορα αργιλικά εδάφη. Ανάµεσα 

στις δύο παραπάνω ακραίες κατηγορίες εδαφών υπάρχουν και ενδιάµεσες που έχουν 

σηµαντικά µικρότερη, σε σχέση µε τα διαπερατά στρώµατα, ικανότητα µεταφοράς νερού. Τα 

εδαφικά αυτά στρώµατα χαρακτηρίζονται γενικά ως ηµιπερατά και τυπικό παράδειγµα τους 

είναι φακοί αργίλου σε εναλλαγή µε αµµώδη εδάφη. 

 

Σχήµα 1.1 Ο υδρολογικός κύκλος 

 

Η ροή του νερού στους υδροφορείς αναφέρεται συνήθως ως ροή σε πορώδη µέσα, αφού έτσι 

χαρακτηρίζονται όλα τα πετρώµατα και εδάφη που αποτελούνται από ένα στερεό σκελετό µε 

τη µορφή συνάθροισης στερεών κόκκων που διαχωρίζονται και περιβάλλονται από διάκενα, 

δηλαδή πόρους ή ρωγµές. Από την πλευρά της µελέτης της κίνησης του υπόγειου νερού, 

ειδικά η περίπτωση των γεωλογικών σχηµατισµών, όπου οι ρηγµατώσεις έχουν σηµαντικές 

διαστάσεις, αντιµετωπίζεται ως ιδιαίτερη κατηγορία φαινόµενου που χαρακτηρίζεται ως ροή 

σε ρηγµατωµένα µέσα. Από τη διάταξη λοιπόν του στερεού σκελετού και των διάκενων 

δηµιουργείται και η ικανότητα του µέσου να µεταφέρει νερό. Τυπικές περιπτώσεις φαίνονται 

στο σχ. 1.2. 

To βασικό κριτήριο για µια γενικευµένη ταξινόµηση των υδροφορέων αποτελεί η θέση της 

ανώτατης στάθµης του νερού στο έδαφος. Θεωρώντας µια κατακόρυφη κατανοµή του νερού 

στο έδαφος, παρατηρούνται δύο ζώνες στις οποίες οι νόµοι της κίνησης του είναι τελείως 

διαφορετικοί: α) η ζώνη αερισµού ή ακόρεστη ζώνη και β) η ζώνη κορεσµού ή κορεσµένη 
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ζώνη (σχ. 1.3) Το άνω όριο της ζώνης κορεσµού ονοµάζεται υδροφόρος ή φρεάτιος 

ορίζοντας. Ενώ λοιπόν η κίνηση του νερού στη ζώνη αερισµού γίνεται κατά την κατακόρυφη 

διεύθυνση, στη ζώνη κορεσµού γίνεται οριζόντια, ή πιο σωστά σχεδόν οριζόντια. Επειδή τα 

προβλήµατα που αφορούν στη διαχείριση των υπόγειων υδατικών πόρων αναφέρονται στους 

υδάτινους όγκους που κινούνται ή αποθηκεύονται στη ζώνη κορεσµού, η θεωρητική και 

µαθηµατική διερεύνηση του παρόντος συγγράµµατος αφορά αποκλειστικά στους 

συγκεκριµένους µηχανισµούς κίνησης και µεταφοράς νερού αλλά και διαλυµένων σ’ αυτό 

ουσιών µόνο στη ζώνη αυτή. 

 

 

Σχήµα 1.2 ∆ιάφοροι τύποι διάταξης στερεού σκελετού και διάκενων 

 

 

Σχήµα 1.3 Η κατανοµή του υπόγειου νερού κατά βάθος 
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Μια πρώτη ταξινόµηση των υδροφορέων που συνήθως εµφανίζονται στη φύση γίνεται 

ανάλογα µε τη γεωλογική τους δοµή αλλά και τις υδραυλικές συνθήκες που επικρατούν σ’ 

αυτούς (σχ. 1.4). Ο βασικός διαχωρισµός πάντως γίνεται σε συνάρτηση µε το αν υπάρχει 

στον υδροφορέα ελεύθερη επιφάνεια του νερού ή όχι. Έτσι, όταν υπάρχει ελεύθερη επιφάνεια 

(υδροφόρος ορίζοντας) ο υδροφορέας ονοµάζεται φρεάτιος. Χαρακτηριστικό των φρεάτιων 

υδροφορέων είναι ότι η ελεύθερη επιφάνειά τους δεν παραµένει σταθερή, αλλά ανεβαίνει ή 

κατεβαίνει αποκρινόµενη στις µεταβολές του διηθούµενου νερού, τόσο από την επιφάνεια 

του εδάφους όσο και από ή προς γειτονικούς υδροφορείς. Αντίθετα, ένας υδροφορέας 

ονοµάζεται περιορισµένος ή υπό πίεση αν περιορίζεται τόσο από κάτω όσο και από πάνω από 

αδιαπέρατους γεωλογικούς σχηµατισµούς. Συνέπεια των οριακών αυτών συνθηκών είναι ότι 

το νερό σ' έναν περιορισµένο υδροφορέα βρίσκεται πάντα υπό πίεση. Αυτή η κατάσταση 

µπορεί να διαπιστωθεί εύκολα στο πεδίο αν υπάρχει κάποιο πηγάδι, αφού η στάθµη του 

νερού σ' αυτό πρέπει να είναι ψηλότερη από το πάνω όριο του υδροφορέα. Αν µάλιστα η 

στάθµη της πιεζοµετρικής επιφάνειας του υδροφορέα βρίσκεται ψηλότερα και από την 

επιφάνεια του εδάφους τότε ο υδροφορέας λέγεται αρτεσιανός (σχ. 1.4). 

 

 

Σχήµα 1.4 Τύποι υπόγειων νδροφορέων 
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Η µέτρηση της στάθµης της ελεύθερης επιφάνειας για τους φρεάτιους υδροφορείς, ή της 

πιεζοµετρικής επιφάνειας για τους περιορισµένους, γίνεται χρησιµοποιώντας πηγάδια 

παρατήρησης, πηγάδια εκµετάλλευσης ή πιεζόµετρα. Με βάση τις µετρήσεις αυτές 

υπολογίζεται το (ολικό) υδραυλικό φορτίο, h[L], που συνήθως µετριέται από την επιφάνεια 

της θάλασσας και που ορίζεται ως το άθροισµα του φορτίου πίεσης, hp=p/ρg, και του 

υψοµέτρου, z (σχ. 1.5). Εφόσον ο υδροφορέας είναι φρεάτιος το µέγεθος του h καθορίζει και 

τη θέση της ελεύθερης επιφάνειας του νερού. Αν πάλι πρόκειται για περιορισµένο υδροφορέα 

τότε το φορτίο αυτό προσδιορίζει την πίεση που έχει το υπόγειο νερό σε κάθε σηµείο του 

υδροφορέα, καλείται πιεζοµετρικό φορτίο και - για πρακτικούς λόγους - διαφοροποιείται από 

τον γενικό συµβολισµό του υδραυλικού φορτίου και συµβολίζεται µε φ[L]. 

 

Σχήµα 1.5 Το υδραυλικό φορτίο και οι συνιστώσες του 

Η κίνηση του νερού στους υδροφορείς εξαρτάται τόσο από τα υδροδυναµικά χαρακτηριστικά 

του υδροφορέα όσο και από την υδραυλική κλίση, J [L/L], της ελεύθερης ή πιεζοµετρικής 

επιφάνειας, τη µεταβολή δηλαδή του φορτίου ανά µονάδα µήκους. Έτσι η παροχή Q [L3/T] 

οποιασδήποτε υπόγειας ροής µπορεί να υπολογισθεί εφαρµόζοντας τον νόµο του Darcy: 

Q = KAJ (1.1) 

όπου η παράµετρος Κ [L/Τ], χαρακτηρίζει τη διαπερατότητα του πορώδους µέσου και 

λέγεται υδραυλική αγωγιµότητα ενώ A [L2] είναι το εµβαδόν της διατοµής του υδροφορέα 

µέσα από την οποία γίνεται η ροή. 

Η ικανότητα ενός υδροφορέα να µεταφέρει νερό χαρακτηρίζεται από µια υδροδυναµική 

παράµετρο που καλείται µεταφορικότητα, T [L2/T], και ισούται µε το γινόµενο της 
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υδραυλικής αγωγιµότητας επί το πάχος, b, ενός φρεατίου υδροφορέα ή του ύψους, h, της 

κορεσµένης ζώνης ενός ελεύθερου υδροφορέα. Μια άλλη σηµαντική υδροδυναµική 

παράµετρος είναι η αποθηκευτικότητα, S, που εκφράζει την ποσότητα του νερού που 

αποµακρύνεται ή προστίθεται στον αποθηκευµένο όγκο νερού ανά µονάδα επιφάνειας του 

υδροφορέα εξαιτίας µιας µοναδιαίας αύξησης στο φορτίο. Η τιµή της παραµέτρου αυτής 

στους φρεάτιους υδροφορείς ισούται µε την ειδική απόδοση και κυµαίνεται από 0.1 ως 0.3 

ενώ είναι πολύ µικρότερη στους περιορισµένους υδροφορείς, όπου κυµαίνεται από 10-4 ως 

10-5. 

Η παραπάνω γενικευµένη ταξινόµηση των υδροφορέων δεν µπορεί να καλύψει την 

πολυπλοκότητα των σχηµατισµών που παρουσιάζονται στη φύση. Έτσι, κυρίως οι 

γεωλογικές αλλά και άλλες συνθήκες διαφοροποιούν σηµαντικά τους υδροφορείς από 

περιοχή σε περιοχή, µε αποτέλεσµα κάθε προσπάθεια χαρακτηρισµού του ειδικού τύπου 

υδροφορέα να απαιτεί όχι µόνο εξειδικευµένη γνώση αλλά και συστηµατική επιτόπου 

έρευνα. 

Σε ό,τι αφορά τη ρύπανση των υπόγειων νερών, είναι προφανές ότι το υδρογεωλογικό 

περιβάλλον, δηλαδή ο τύπος τελικά του υδροφορέα, παίζει καθοριστικό ρόλο αφού επηρεάζει 

τα φαινόµενα µεταφοράς και διασποράς των ρύπων. Ένα βασικό στοιχείο που 

διαφοροποιείται, ανάλογα µε το αν ο υδροφορέας είναι περιορισµένος ή φρεάτιος, είναι η 

µεταβλητότητα στον χρόνο των ποιοτικών χαρακτηριστικών των υπόγειων νερών. Έτσι, όταν 

πρόκειται για περιορισµένο υδροφορέα γίνεται συνήθως - και όχι αδικαιολόγητα - η υπόθεση 

ότι η ποιότητα του υπόγειου νερού σε κάθε θέση παραµένει σταθερή. Αυτό οφείλεται στο 

γεγονός ότι στις περιπτώσεις αυτές δεν παρατηρούνται έντονες µεταβολές στις συνθήκες 

ροής. Σε εκτεταµένους βέβαια υδροφορείς υπό πίεση, όπου εµφανίζονται µεγάλες µεταβολές 

στο υδραυλικό φορτίο, π.χ. από αντλήσεις, η πιθανότητα µεταβολών των ρυπαντικών 

φορτίων ή µετακίνησης νερών διαφορετικής ποιότητας από ή προς γειτονικούς υδροφορείς 

είναι σηµαντική. 

Σε αντίθεση µε τους περιορισµένους, η ποιότητα του υπόγειου νερού σε φρέατιους, και 

κυρίως αβαθείς, υδροφορείς µπορεί να µεταβάλλεται πολύ και σε µικρά ακόµα χρονικά 

διαστήµατα, π.χ. λίγων ηµερών ή και ωρών. Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι οι υδροφορείς 

αυτοί επηρεάζονται άµεσα από µεταβολές στον όγκο που προστίθεται ή αφαιρείται είτε από 

φυσικές πηγές (βροχοπτώσεις) είτε από ανθρωπογενείς (αντλήσεις), είτε από τον συνδυασµό 

τους. 
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1.2 Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη διαχείριση των υδατικών πόρων 

Η ανθρώπινη επέµβαση σε ένα τόσο ευαίσθητο περιβαλλοντικό παράγοντα, όπως είναι οι 

υδατικοί πόροι είναι ένα γεγονός που πρέπει να αντιµετωπίζεται µε σοβαρότητα και 

υπευθυνότητα. Η ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων είναι µια µεθοδολογία που 

ορίζει το τελευταίο µέσο που έχει εναποµείνει στον άνθρωπο για τη διατήρηση και τη 

βέλτιστη εκµετάλλευση τους. Ο χαρακτηρισµός "ορθολογική" διαχείριση βασίζεται σε κάποια 

κοινώς αποδεκτά, αλλά δυστυχώς σπάνια εφαρµοζόµενα στοιχεία που οριοθετούν την ανάγκη 

διατήρησης της φυσικής ισορροπίας που πρέπει να χαρακτηρίζει τους υδατικούς πόρους. Τα 

στοιχεία αυτά αφορούν στον ενεργητικό ή και παθητικό ρόλο των υδατικών πόρων στα 

πλαίσια του πολυδιάστατου χώρου στον οποίο συµµετέχουν, και ο οποίος χαρακτηρίζεται από 

την πολύµορφη αλλά και πολλές φορές αντιφατική του φύση.  

Το γεγονός ότι ο πολυδιάστατος αυτός χώρος είναι ένας χώρος ενιαίος, από άποψη υδατικού 

ισοζυγίου, που σηµαίνει ότι οι λειτουργίες των υδατικών πόρων ανακυκλώνονται µέσα στα 

όρια του χώρου αυτού, καθιστά επιβεβληµένη την ανάγκη, µέσα στα πλαίσια της ορθολογικής 

διαχείρισης, να λαµβάνονται υπ' όψη όσο το δυνατό περισσότερα, και κατά περίπτωση 

σηµαντικότερα, χαρακτηριστικά στοιχεία του χώρου αυτού. Αυτό βέβαια προϋποθέτει γνώση 

του χώρου που µπορεί να προέλθει µόνο από κατά πλάτος αλλά και κατά βάθος µελέτη και 

διερεύνηση των στοιχείων που τον ορίζουν. 

Τα όρια του χώρου λειτουργίας και συµµετοχής των υδατικών πόρων βρίσκονται παράλληλα 

µε τα όρια του υδρολογικού κύκλου, είναι όµως τόσο εκτεταµένα που καλύπτουν όλες σχεδόν 

τις περιβαλλοντικές λειτουργίες. Είναι πλέον αυτονόητο το γεγονός ότι σχεδόν όλες οι 

ανθρώπινες δραστηριότητες έχουν κάποιες άµεσες ή έµµεσες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Η 

έλλειψη συνειδητοποίησης του γεγονότος αυτού είχε µέχρι σήµερα τραγικά για το περιβάλλον 

αποτελέσµατα. 

Ακολουθώντας την πορεία του υδρολογικού κύκλου, τίθεται το πρόβληµα των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Ξεκινώντας από τις 

βροχοπτώσεις, κανείς δεν µπορεί να παραβλέψει το γεγονός της υποβάθµισης της ποιότητας 

του νερού λόγω της ρύπανσης του περιβάλλοντος και της εµφάνισης φαινοµένων όπως αυτό 

της όξινης βροχής.  

Ταυτόχρονα όµως η ανάπτυξη του φαινοµένου του θερµοκηπίου σε συνδυασµό µε τη 

συνεχιζόµενη καταστροφή των µεγάλων δασών έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση των 
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συνολικών βροχοπτώσεων και τη µεταβολή της χωρικής κατανοµής τους. Η ερηµοποίηση 

µεγάλων περιοχών του πλανήτη είναι ένα φαινόµενο άµεσα συνδεδεµένο µε τα παραπάνω. 

Οι περισσότερες βέβαια, ανθρώπινες παρεµβάσεις γίνονται κατά τη φάση της επιφανειακής 

απορροής του νερού. Μεγάλα έργα, όπως φράγµατα, εκτροπές ποταµών και άλλα, µπορούν να 

αλλάξουν ριζικά τις περιβαλλοντικές συνθήκες και µάλιστα όχι µόνο στο στενό εύρος που 

ορίζεται από το χώρο που περιβάλλει το έργο. Όσον αφορά στα φράγµατα, για παράδειγµα, η 

απαγόρευση της διαφυγής νερού προς τη θάλασσα έχει σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, 

τόσο στη χλωρίδα και πανίδα των παραποτάµιων περιοχών κατάντι του φράγµατος, όσο και 

στην προστασία και τον εµπλουτισµό των υδροφορέων. Επίσης, η αποκοπή της ροής των 

ποταµών έχει ως αποτέλεσµα, οι φερτές ύλες, που αποτελούν µια σηµαντική πηγή 

τροφοδοσίας της παράκτιας ζώνης, να µην έχουν τη θάλασσα ως τελικό φυσικό αποδέκτη και 

να παρουσιάζονται έντονα φαινόµενα διάβρωσης. Οι παρατηρήσεις µάλιστα αυτές έχουν ως 

στόχο την κατάρριψη του µύθου "ούτε µια σταγόνα νερού στη θάλασσα". 

Όσον αφορά στους υπόγειους υδροφορείς, θέµα που ενδιαφέρει περισσότερο στα πλαίσια του 

παρόντος συγγράµµατος, οι ανθρώπινες παρεµβάσεις έχουν πολύ σοβαρά αποτελέσµατα. Η 

αλόγιστη εκµετάλλευση των υδροφορέων εγκυµονεί πάρα πολλούς κινδύνους. Η 

υπεράντληση πέρα από τα όρια της φυσικής ανανέωσης, οδηγεί σε σταδιακή µείωση των 

υδατικών αποθεµάτων µε κίνδυνο την οικονοµικά απαγορευτική εκµετάλλευση τους, λόγω 

µεγάλης πτώσης της στάθµης, ή ακόµα και την πλήρη εξάντληση τους. 

Αντίστοιχα αποτελέσµατα µπορούν να προκύψουν και από τη ρύπανση των υδροφορέων. 

∆υνητικοί παράγοντες ρύπανσης µπορεί να είναι πάρα πολλοί και να προέρχονται είτε από το 

αστικό, είτε από το αγροτικό, είτε από το βιοµηχανικό περιβάλλον. Το πρόβληµα της 

ρύπανσης εντείνεται από το γεγονός ότι οι υδροφορείς χαρακτηρίζονται από µικρές ταχύτητες 

ροής, µε αποτέλεσµα ο τελικός χρόνος απορρύπανσης τους είναι πολύ µεγάλος. 

Άλλωστε η πλήρως λανθασµένη αντίληψη που δυστυχώς είναι αρκετά διαδεδοµένη, και µε 

βάση την οποία η σηµασία αλλά και η δυνατότητα συµµετοχής των υπόγειων υδατικών πόρων 

στην κάλυψη των υδατικών αναγκών, υποτιµάται, εκθέτει τους υδροφορείς σε µεγαλύτερους 

κινδύνους αλόγιστης εκµετάλλευσης και ρύπανσης. 

Η αυξανόµενη έλλειψη υδατικών πόρων έχει φέρει στο προσκήνιο µια µεγάλη σύγκρουση που 

αφορά στους δύο ρόλους του νερού: ως εµπορεύσιµο αγαθό που υπηρετεί τους οικονοµικούς 

στόχους της µεγαλύτερης αγροτικής παραγωγικότητας και ως κρίσιµος παράγοντας ζωής για 

όλα τα είδη και τις φυσικές κοινότητες. Περισσότερο νερό για τις ανθρώπινες ανάγκες 
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σηµαίνει λιγότερο νερό για τη συντήρηση των οικοσυστηµάτων - και, σε πολλές περιοχές, η 

φύση χάνει γρήγορα έδαφος. 

Για τους λόγους αυτούς η ανάγκη ανάπτυξης ορθολογιστικής αντίληψης στην διαχείριση των 

υδατικών πόρων, που να περιλαµβάνει τόσο τους άµεσους ανθρώπινους στόχους όσο και την 

προστασία και το σεβασµό του περιβάλλοντος, καθίσταται όλο και πιο επιτακτική. 

 

1.3 Πηγές και τύποι ρύπανσης 

Η χηµική σύσταση του φυσικού νερού προσδιορίζεται από διάφορες ουσίες που βρίσκονται 

διαλυµένες σ' αυτό. Οι πηγές προέλευσης των ουσιών αυτών άλλοτε έχουν σχέση µε φυσικο-

χηµικές διαδικασίες του περιβάλλοντος, άλλοτε αφορούν σε ανθρώπινες δραστηριότητες και 

άλλοτε - τις περισσότερες φορές - σε συνδυασµό των δύο. Πολλές φορές ορισµένες από αυτές 

τις διαλυµένες ουσίες, ή και κάποιες αδιάλυτες στο νερό, έχουν βλαβερές συνέπειες στην 

υγεία των ανθρώπων, των ζώων και γενικά στο περιβάλλον. Στην περίπτωση αυτή οι 

βλαβερές ουσίες καλούνται ρύποι και το νερό που τους περιέχει χαρακτηρίζεται ως ακάθαρτο 

ή χαµηλής ποιότητας. Η ορθολογική λοιπόν διαχείριση των υπόγειων νερών αναφορικά µε 

την ποιότητα τους ή η ποιοτική διαχείριση των υπόγειων νερών, όπως πιο συχνά λέγεται, 

απαιτεί κατ' αρχήν τη βασική γνώση των διαδικασιών που καθορίζουν τη σύσταση του 

φυσικού νερού. 

Σύµφωνα µε τα προηγούµενα, µιλώντας για ποιότητα και ποιοτική διαχείριση του νερού 

αναφέρεται κανείς σε περιπτώσεις όπου υπάρχει κίνδυνος να έχει διαταραχθεί η χηµική 

σύσταση του φυσικού νερού σε τέτοιο βαθµό που να δηµιουργούνται σοβαρά προβλήµατα 

από τη χρήση του, κυρίως από τον άνθρωπο και κατά δεύτερο λόγο από ζώα και φυτά. Έτσι, 

ο γενικός όρος "ρύπανση του νερού" θα µπορούσε να αναφέρεται στις ακραίες εκείνες 

καταστάσεις όπου οι συγκεντρώσεις ανεπιθύµητων (βλαβερών) ουσιών στο νερό είναι τόσο 

µεγάλες που καθιστούν απαγορευτική τη χρήση του. Παρολαυτά και εξαιτίας των 

πολυάριθµων ουσιών που µπορούν να οδηγήσουν σε µια επικίνδυνη κατάσταση αλλά και των 

πολύπλοκων φυσικο-χηµικών φαινοµένων που συνδέονται µ' αυτές, ένας πιο ορθολογικός 

χαρακτηρισµός της ρύπανσης, που εξυπηρετεί και τις ανάγκες του παρόντος συγγράµµατος, 

είναι ότι αυτή µπορεί να ορισθεί απλά ως η προσθήκη στο νερό ενώσεων ή παθογόνων 

οργανισµών που αλλοιώνουν τη σύστασή του. Για την ειδική περίπτωση, όπου το πρόβληµα 

δηµιουργείται µόνο από παθογόνους οργανισµούς, χρησιµοποιείται συνήθως ο όρος 

"µόλυνση του νερού". 
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Ο παραπάνω γενικότερος ορισµός για τη ρύπανση ικανοποιεί βασικά τον διαχειριστικό στόχο 

µιας οποιασδήποτε µελέτης, αφού απαλλάσσει τον ερευνητή από την υποχρέωση να 

εξαρτάται από τα λεγόµενα επιτρεπόµενα όρια, όρια κινδύνου κτλ, που συνήθως ορίζονται µε 

διάφορα, όχι σταθερά, ούτε τελείως αδιαµφισβήτητα κριτήρια, που επίσης διαφέρουν και από 

χώρα σε χώρα. Σήµερα, που έχει αναγνωρισθεί ότι η σχέση δόσης (ποσότητας λήψης 

βλαβερής ουσίας) - απόκρισης (βλάβης στον ανθρώπινο οργανισµό) δεν είναι δυνατό να 

καθοριστεί σε παγκόσµιο επίπεδο µε ενιαίο τρόπο, αφού εξαρτάται και από γεωγραφικά και 

κοινωνικο-οικονοµικά χαρακτηριστικά, η παραπάνω θεώρηση ευθυγραµµίζεται και µε τη 

γενικότερη ευαισθητοποίηση που θα πρέπει να υπάρχει για την ποιότητα του νερού. Ειδικά 

για τις περιπτώσεις ρύπων ανθρωπογενούς προέλευσης που χαρακτηρίζονται από έντονη 

χωρο-χρονική µεταβλητότητα η κατάργηση παρόµοιων στεγανών, που είτε εφησυχάζουν είτε 

τροµοκρατούν, ανάλογα µε το σχετικό µέγεθός τους ως προς τα θεσπισµένα όρια, είναι 

τελείως απαραίτητη. Συµπερασµατικά, ο µελετητής θα πρέπει πάντα να θεωρεί ότι κατ’αρχήν 

υπάρχει ρύπανση - και κατά συνέπεια να µελετάει µε την αρµόζουσα προσοχή την εξέλιξή 

της - εφόσον διαπιστώνει στο πεδίο µια αυξηµένη συγκέντρωση ρύπου ή ρύπων σε νερό που 

χρησιµοποιείται ακόµα και από µικρές οµάδες ανθρώπων.  

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, µετά τη διαπίστωση ενός περιστατικού ρύπανσης των νερών ενός 

υδροφορέα πρέπει να προσδιορίζεται αµέσως ο βαθµός επικινδυνότητας (κρισιµότητας) του 

προβλήµατος. Η επικινδυνότητα ενός περιστατικού εξαρτάται από µια ή περισσότερες από τις 

εξής παραµέτρους: α) µέγεθος της συγκέντρωσης, εµµονή και τοξικότητα των ρύπων, β) 

αριθµός των ανθρώπων των οποίων θα επηρεασθεί η υγεία και γ) το ποσοστό των διαθέσιµων 

υπόγειων υδατικών πόρων που έχουν ρυπανθεί. Συνδεδεµένο µε όλες τις παραµέτρους αυτές, 

είναι και το οικονοµικό κόστος εύρεσης εναλλακτικών υδατικών πόρων, εάν το νερό δεν 

είναι πλέον κατάλληλο για χρήση ή το κόστος των εγκαταστάσεων καθαρισµού για την εκ 

νέου χρήση του, εφόσον ο καθαρισµός αυτός είναι τεχνολογικά εφικτός. Όλα αυτά τα θέµατα 

ανήκουν στο πλαίσιο της ποιοτικής διαχείρισης των υδατικών πόρων που αποτελεί και τον 

άµεσο στόχο των µεθοδολογιών που αναπτύσσονται στο παρόν σύγγραµµα. 

Η ταξινόµηση των πηγών ρύπανσης των υπόγειων νερών µπορεί να γίνει µε διάφορους 

τρόπους, ανάλογα µε το πιο θεωρείται το πιο βασικό χαρακτηριστικό τους. Έτσι, αν θελήσει 

κανείς να ταξινοµήσει τις πηγές ρύπανσης θεωρώντας ως πιο βασικό χαρακτηριστικό τους τη 

θέση από την οποία ξεκινάει η ρύπανση σε σχέση µε τον κύριο (εκµεταλλεύσιµο) υδροφορέα, 

µπορεί να καταλήξει στον παρακάτω Πίνακα 1.1. 
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Πίνακας 1.1 Πηγές ρύπανσης υπόγειων νερών 

Ρύπανση υπόγειων νερών που 

δηµιουργείται στην επιφάνεια 

του εδάφους 

Ρύπανση υπόγειων νερών που 

δηµιουργείται πάνω από τον 

υδροφόρο ορίζοντα 

Ρύπανση υπόγειων νερών που 

δηµιουργείται κάτω από τον 

υδροφόρο ορίζοντα 

∆ιήθηση ακάθαρτου 

επιφανειακού νερού 

Επιφανειακές δεξαµενές 

διάθεσης αποβλήτων 

∆ιάθεση αποβλήτων σε 

εκσκαφές µε νερό 

Επιφανειακή διάθεση 

στερεών και ρευστών 

αποβλήτων 

∆ιαρροή από υπόγειες 

δεξαµενές αποθήκευσης. 

Αγροτικά πηγάδια στράγγισης 

και αρδευτικές διώρυγες 

Σκουπιδότοποι 
Σηπτικοί και διηθητικοί 

βόθροι 
Υπεδάφια αποθήκευση 

∆ιάθεση αποβλήτων & 

λάσπης από σταθµούς 

επεξεργασίας 

∆ιαρροή από σωλήνες µέσα 

στο έδαφος 

∆ιάθεση αποβλήτων µε πηγά-

δια 

Ρίψη αλατιού στους δρόµους Χώροι ταφής απορριµµάτων Ορυχεία 

Συσσώρευση ζωοτροφών, 

χαλασµένων φρούτων κτλ. 

Λεκάνες αποστράγγισης και 

στερεµένα πηγάδια 
Ερευνητικές γεωτρήσεις 

Λιπάσµατα και εντοµοκτόνα Τεχνητός εµπλουτισµός Εγκαταλειµµένα πηγάδια 

∆ιαρροές από ατυχήµατα Ρίψη αποβλήτων σε εκσκαφές Πηγάδια ύδρευσης 

Ουσίες από την ατµόσφαιρα Νεκροταφεία Ανάπτυξη υδατικών πόρων 

 

Για την καλύτερη παρουσίασή τους, πάντως, η πιο δόκιµη ταξινόµηση των πηγών ρύπανσης 

των υπόγειων νερών είναι αυτή που γίνεται ανάλογα µε τις δραστηριότητες ή τις διεργασίες 

που την προκαλούν. Με βάση το κριτήριο αυτό έχουµε κατηγορίες ρύπανσης από: α) 

βιοµηχανικές δραστηριότητες, β) αγροτικές δραστηριότητες, γ) αστικές και οικιακές 

δραστηριότητες, δ) ραδιενεργές ουσίες και ε) φυσικές διεργασίες. Η αναλυτική περιγραφή 

των ιδιαιτεροτήτων κάθε κατηγορίας δεν εµπίπτει στο άµεσο αντικείµενο του παρόντος 

συγγράµµατος και µπορεί να αναζητηθεί σε εξειδικευµένα κείµενα. Έτσι, στα παρακάτω 

δίνεται µια συνοπτική µόνο παράθεση των γενικών χαρακτηριστικών κάθε µιας από τις 

κατηγορίες αυτές. 
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Ρύπανση από βιοµηχανικές δραστηριότητες 

Η ρύπανση των υπόγειων νερών από βιοµηχανικές δραστηριότητες χαρακτηρίζεται από την 

τεράστια ποικιλία οργανικών και ανόργανων ουσιών και ενώσεων που µπορούν να 

χαρακτηρισθούν ως ρύποι. Γενικά διακρίνονται τρεις οµάδες πηγών ρύπανσης: α) 

βιοµηχανικά απόβλητα που διατίθενται στον αέρα, το έδαφος, τα επιφανειακά και τα υπόγεια 

νερά, β) διαρροές και γ) ατυχήµατα. 

Τα υγρά απόβλητα αποτελούνται συνήθως από υψηλές συγκεντρώσεις διάφορων αλάτων, 

µπορεί όµως να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα οξέα ή οργανικές ενώσεις. Ο πιο κοινός τρόπος 

διάθεσής τους είναι απευθείας σε επιφανειακές δεξαµενές, στοές, λεκάνες, ή βαθιά πηγάδια. 

Τα στερεά απόβλητα κατά κανόνα διατίθενται σε ειδικούς χώρους ταφής, απ' όπου όµως οι 

ρύποι διασταλάζουν µε τη βοήθεια του διηθούµενου νερού της βροχής ή των υγρών 

αποβλήτων που πιθανόν διατίθενται στον ίδιο χώρο. 

Οι διαρροές αφορούν κυρίως στους αγωγούς µεταφοράς και στις δεξαµενές αποθήκευσης 

ρευστών π.χ. πετρελαιοειδή ή διάφορα χηµικά προϊόντα. Οι διαρροές από αγωγούς µπορούν 

να χαρακτηρισθούν και ως ατυχήµατα, εφόσον η διάρκεια τους είναι µικρή. Τέλος, ρύπανση 

από ατυχήµατα, εκτός των διαρροών από αγωγούς που αναφέρθηκαν πιο πάνω, προκαλείται 

και από τη µεταφορά χηµικών ή πετρελαιοειδών µε φορτηγά ή τραίνα που ανατρέπονται ή 

εκτροχιάζονται αντίστοιχα. Επειδή ο άµεσος κίνδυνος στις περιπτώσεις αυτές αφορά στη 

φωτιά και στις εκρήξεις, η πρώτη επέµβαση µετά από κάθε τέτοιο ατύχηµα είναι η έκπλυση 

της περιοχής µε µεγάλες ποσότητες νερού. Συνέπεια όµως της διαδικασίας αυτής είναι η 

ταυτόχρονη µεταφορά νερού και ρύπων µέσω των στραγγιστικών συστηµάτων στο έδαφος 

απ' όπου διηθούνται στους υποκείµενους υδροφορείς. 

Τα χαρακτηριστικά των ρύπων που προέρχονται από βιοµηχανικές δραστηριότητες 

διαφοροποιούνται ανάλογα µε τον αν πρόκειται για ανόργανα στοιχεία ή οργανικές ενώσεις. 

Στην πρώτη κατηγορία κυριαρχούν τα µέταλλα, που, παρ’όλο που συνήθως βρίσκονται σε 

µικρές συγκεντρώσεις, είναι επικίνδυνα γιατί η τοξικότητα ορισµένων απ' αυτά είναι πολύ 

υψηλή. Ακόµα, στην ίδια κατηγορία ανήκουν διάφορα άλατα µικρής ή µεγάλης τοξικότητας, 

οξέα και βάσεις. Στην κατηγορία των οργανικών ενώσεων, που προέρχονται τόσο από 

βιοµηχανικά απόβλητα, όσο και από διαρροές και ατυχήµατα, µπορεί κανείς να καταµετρήσει 

χιλιάδες βλαβερών ρύπων. Οι πιο επικίνδυνοι είναι αυτοί που προέρχονται από βιοµηχανίες 

εντοµοκτόνων και φυτοφαρµάκων, ενώ εδώ ανήκουν και όλα τα πετρελαιοειδή 
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(υδρογονάνθρακες) που έχουν το κοινό χαρακτηριστικό ότι είναι αδιάλυτα στο νερό. Ειδικά 

για τη ρύπανση από αδιάλυτες στο νερό ουσίες υπάρχει ένας µεγάλος προβληµατισµός 

σήµερα για το αν επαρκούν οι διαθέσιµες τεχνολογίες απορρύπανσης. Τέλος οι οργανικές 

ενώσεις από άλλες βιοµηχανίες, όπως επεξεργασίας τροφίµων, χαρτιού κτλ., αποτελούν 

σηµαντικό ποσοστό του συνόλου των διατιθέµενων στο έδαφος ρύπων, όµως η µόνη ίσως 

συνέπεια που έχει η διάθεση τους στο έδαφος είναι η αύξηση του οργανικού του φορτίου. 

 

Ρύπανση από αγροτικές δραστηριότητες 

Το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο της ρύπανσης από αγροτικές δραστηριότητες είναι ότι στις 

περισσότερες περιπτώσεις είναι κατανεµηµένη στον χώρο, σε αντίθεση µε τον "σηµειακό" 

χαρακτήρα των άλλων πηγών. Από τις αγροτικές γενικά δραστηριότητες, ρύπανση του 

υπόγειου νερού προκαλούν τα ζωικά λύµατα, τα άλατα των αρδεύσεων και τα διάφορα 

χηµικά που εφαρµόζονται στους αγρούς. Στην τελευταία κατηγορία ανήκουν οι οργανικές και 

ανόργανες ενώσεις του αζώτου, του φωσφόρου και του καλίου που υπάρχουν στα εµπορικά 

λιπάσµατα καθώς και τα εντοµοκτόνα και τα ζιζανιοκτόνα. Μικρής έκτασης, δηλαδή 

σηµειακή, ρύπανση µπορεί να προκληθεί από δραστηριότητες τοπικού χαρακτήρα, που 

αφορούν στη διάθεση αποβλήτων, ζωικών, γεωργοχηµικών ή φυτικών, ή από την 

αποθήκευση διάφορων χηµικών ουσιών, λιπασµάτων, φυτοφαρµάκων κτλ. 

Σήµερα ο µεγαλύτερος κίνδυνος για τα υπόγεια νερά, που προέρχεται από αγροτικές 

δραστηριότητες, αφορά στα λιπάσµατα και µάλιστα στα αζωτούχα. Αυτό οφείλεται στην 

τεράστια διάδοση και έκταση της εφαρµογής τους, που έχει ως στόχο την αύξηση της 

παραγωγικότητας των καλλιεργειών. Το αντικείµενο λοιπόν της µελέτης της ρύπανσης από 

αγροτικές δραστηριότητες είναι τελείως επίκαιρο παγκόσµια και προφανώς έχει ιδιαίτερη 

σηµασία για την Ελλάδα, λόγω της αναπτυγµένης γεωργίας της.  

 

Ρύπανση από αστικές και οικιακές δραστηριότητες 

∆ύο είναι οι τύποι ρύπανσης των υπόγειων νερών που προέρχονται από αστικές και οικιακές 

δραστηριότητες: α) τα στερεά απορρίµµατα και β) τα αστικά λύµατα. Επιπλέον αν τα 

επεξεργασµένα κατάλοιπα των δύο αυτών κατηγοριών διατίθενται στο έδαφος, τότε έχουµε 

και έναν τρίτο τύπο ρύπανσης από την ίδια πηγή. 

Αν τα στερεά απορρίµµατα διατίθενται ανεπεξέργαστα σε ανοικτούς λάκκους στο έδαφος ο 
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κίνδυνος για ρύπανση των υπόγειων νερών από τα διασταλάζοντα υγρά είναι άµεσος. 

∆ιάφορες σύγχρονες τεχνικές υγειονοµικής ταφής των απορριµµάτων αναπτύχθηκαν ακριβώς 

για να µειωθεί αυτή η επικινδυνότητα. Όσον αφορά στα αστικά λύµατα, οι κίνδυνοι που 

δηµιουργούνται, όχι µόνο από την απευθείας διάθεση τους στο έδαφος αλλά και από τη 

διάθεση της λάσπης των επεξεργασµένων καταλοίπων τους, αφορούν µικροβιακής και 

χηµικής προέλευσης επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία. Πρέπει να τονιστεί ότι στην 

κατηγορία των αστικών λυµάτων περιλαµβάνονται τόσο αυτά των συλλογικών δικτύων όσο 

και αυτά των µεµονωµένων κατοικιών, που διατίθενται στο έδαφος µε βόθρους. 

Τέλος, στην κατηγορία των αστικών δραστηριοτήτων συµπεριλαµβάνονται και τύποι 

ρύπανσης που αφορούν σε χηµικές ουσίες που διαρρέουν µέσω των οδοστρωµάτων (κυρίως 

από ατυχήµατα), σε χρήση αλατιού για ξεπάγωµα δρόµων, σε διαρροές των αγωγών 

αποχέτευσης κτλ. 

 

Ρύπανση από ραδιενεργές ουσίες 

Η πηγή προέλευσης της ρύπανσης που χαρακτηρίζει την κατηγορία αυτή είναι η βιοµηχανία 

που σχετίζεται µε την ατοµική ενέργεια και τις κάθε µορφής πυρηνικές τεχνολογίες. Εξ 

ορισµού η ρύπανση αυτή αφορά σε ραδιενεργές ουσίες που βρίσκονται στο υπόγειο νερό και 

που, σε αντίθεση µε τις υπόλοιπες κατηγορίες, είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη για την ανθρώπινη 

υγεία ακόµα και σε πολύ µικρές τιµές των συγκεντρώσεών τους. 

Οι πιο σηµαντικές πηγές της κατηγορίας αυτής είναι: α) η ύπαρξη στο υπόγειο νερό 

ραδιενεργών ουσιών ή στοιχείων φυσικής προέλευσης, β) αστοχίες δοκιµών ατοµικών όπλων 

και γ) ειρηνικές χρήσεις της ατοµικής ενέργειας. Γενικά για το περιβάλλον ο µεγαλύτερος 

κίνδυνος προέρχεται από τους πυρηνικούς αντιδραστήρες και τις αντίστοιχες βιοµηχανίες. 

Ειδικά για τα υπόγεια νερά το υπ' αριθµόν ένα πρόβληµα αποτελεί η διάθεση των 

ραδιενεργών αποβλήτων στο έδαφος. Η διάθεση αυτή πρέπει να γίνεται λοιπόν µε ιδιαίτερη 

µελέτη και προσοχή ώστε να µη συνιστά πηγή κινδύνων για τις ανθρώπινες δραστηριότητες 

στο µέλλον. Πάντως το θέµα της ρύπανσης από ραδιενεργές ουσίες δεν ενδιαφέρει άµεσα την 

Ελλάδα, τουλάχιστο προς το παρόν, και έτσι δεν εξετάζεται παραπέρα στο παρόν κείµενο. 

 

Ρύπανση από φυσικές διεργασίες 

Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται περιστατικά ρύπανσης υπόγειων νερών που η πηγή 
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προέλευσής τους µπορεί να είναι µια από τις εξής: α) διείσδυση θαλασσινού νερού, β) ρύποι 

της ατµόσφαιρας, γ) επαγωγικός εµπλουτισµός υδροφορέων µε ακάθαρτα επιφανειακά νερά, 

δ) θερµική ρύπανση και ε) τεχνητός εµπλουτισµός. 

Η διείσδυση θαλασσινού νερού αποτελεί έναν τύπο ρύπανσης που θα µπορούσε να ανήκει 

και σε προηγούµενη κατηγορία αφού προκαλείται κυρίως από υπεραντλήσεις παράκτιων 

υδροφορέων και συνεπώς είναι ανθρωπογενούς προέλευσης. Επειδή όµως διάφορα κλιµατικά 

και γεωλογικά φαινόµενα και µεταβολές σε παλιότερες γεωλογικές περιόδους είχαν ως 

αποτέλεσµα τη συσσώρευση αλάτων σε σχηµατισµούς που σήµερα αποτελούν 

εκµεταλλεύσιµους υδροφορείς και γενικά το φαινόµενο της διείσδυσης θαλασσινού νερού σε 

παράκτιους υδροφορείς είναι ένα µάλλον φυσικό φαινόµενο, γίνεται αποδεκτή η ταξινόµησή 

του στην κατηγορία αυτή. Πρόκειται ίσως για τον σηµαντικότερο τύπο ρύπανσης φυσικής 

προέλευσης ειδικά για την Ελλάδα που έχει ένα τεράστιο µήκος ακτών κατά µήκος των 

οποίων έχουν αναπτυχθεί πολλοί οικισµοί, χωριά ή και πόλεις. 

Η ρύπανση των υπόγειων νερών από ρύπους που υπάρχουν στην ατµόσφαιρα γίνεται µέσω 

των σταγόνων της βροχής. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις αποτελούν ρύποι κυρίως 

ανθρωπογενούς προέλευσης, όπως οι αέριες εκποµπές βιοµηχανιών, τα καυσαέρια καθώς και 

διάφορες µορφές αστικών πηγών (καυστήρες θέρµανσης κατοικιών κτλ.). Ακόµα, ο 

επαγωγικός εµπλουτισµός από επιφανειακούς αποδέκτες, όπως ποτάµια ή λίµνες, που 

συνδέονται υδραυλικά µ' αυτούς, έχει ως συνέπεια τη µεταφορά ρύπων από τα επιφανειακά 

στα υπόγεια νερά. Οι ρύποι αυτοί είναι συνήθως οργανικές και ανόργανες ενώσεις αλλά 

µπορεί να είναι και βακτήρια ή ιοί. Ο τύπος αυτής της ρύπανσης εµφανίζει έξαρση κυρίως σε 

περιοχές µε βαριά βιοµηχανία. Τέλος η θερµική ρύπανση (ανεπιθύµητη αύξηση της 

θερµοκρασίας) των υπόγειων νερών καθώς και η ρύπανση από τεχνητό εµπλουτισµό των 

υδροφορέων είναι δύο τύποι ρύπανσης µικρής συνήθως έκτασης και δεν σχολιάζονται 

περισσότερο. 

Κλείνοντας την παράγραφο αυτή για τη ρύπανση των υπόγειων νερών πρέπει να τονιστεί το 

γεγονός ότι τα τεράστια προβλήµατα που προκαλούνται απ' αυτήν στις περισσότερες 

περιοχές του πλανήτη µας σήµερα έχουν οδηγήσει την επιστήµη σε συστηµατικές έρευνες 

πεδίου που συνδυάζουν τόσο την υδρογεωλογική διερεύνηση όσο και τη χηµική ανάλυση των 

τόσων πολλών κατηγοριών ρύπων που εµφανίζονται στο υπόγειο νερό. Φυσική συνέπεια 

αυτής της δραστηριοποίησης είναι η δηµιουργία ενός νέου κλάδου που ονοµάζεται χηµική 

υδρογεωλογία και που έχει ως βασικό στόχο τη µελέτη της εµφάνισης, κατανοµής και 

εξέλιξης των χηµικών ουσιών σε συστήµατα υδροφορέων. Τα αποτελέσµατα τέτοιων 
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συνδυασµένων ερευνών υδρογεωλόγων και χηµικών καταδεικνύουν την πολυπλοκότητα του 

προβλήµατος, που οφείλεται στον τεράστιο αριθµό ρύπων, όπως πιο πάνω αναφέρθηκε, αλλά 

και στην έντονη ετερογένεια των γεωλογικών σχηµατισµών που αποτελούν τους υδροφορείς. 

Το πιο βασικό ίσως ερώτηµα που τίθεται σήµερα στον επιστηµονικό αυτό κλάδο είναι ποια 

θα είναι η ορθολογική κλίµακα µελέτης των φαινοµένων για τις προσεχείς δεκαετίες. 

Σχετικές λοιπόν έρευνες δείχνουν ότι η κλίµακα αυτή δεν µπορεί να είναι άλλη από τη 

µικροκλίµακα, δηλαδή την κλίµακα τοπικών συστηµάτων υδροφορέων που δεν ξεπερνά τις 

λίγες εκατοντάδες µέτρων. 

 

1.4 Η µεταφορά των ρύπων στους υδροφορείς 

Η προστασία και η εξυγίανση των υπόγειων υδατικών πόρων που έχουν υποστεί ρύπανση 

από µια ή περισσότερες πηγές, σαν αυτές που περιγράφηκαν στην προηγούµενη παράγραφο, 

είναι δυνατό να επιτευχθεί µόνο µε µια ολοκληρωµένη µελέτη του φυσικού προβλήµατος. 

Μια τέτοια µελέτη απαιτεί κατ' αρχήν την εφαρµογή ενός µαθηµατικού µοντέλου 

προσοµοίωσης που περιλαµβάνει και περιγράφει όλους τους φυσικο-χηµικούς µηχανισµούς 

και που έχει τη δυνατότητα πρόβλεψης της µελλοντικής εξέλιξης του φαινοµένου. Σε δεύτερη 

φάση είναι δυνατό - ανάλογα και µε το µέγεθος και τη σηµασία του προβλήµατος - τα 

αποτελέσµατα αυτού του µοντέλου προσοµοίωσης να συνδυασθούν µε κατάλληλες µεθόδους 

ανάλυσης συστηµάτων και βελτιστοποίησης µε σκοπό την ορθολογική του διαχείριση. 

Η επιτυχία ενός µοντέλου προσοµοίωσης φαινοµένων µεταφοράς ρύπων στο έδαφος και το 

υπόγειο νερό εξαρτάται από τον βαθµό αντίληψης και κατανόησης των διεργασιών και 

διαδικασιών που τα επηρεάζουν. Αυτή η κατανόηση επιτρέπει: α) την πρόβλεψη του χρόνου 

άφιξης και τις τιµές συγκέντρωσης των ρύπων στις θέσεις ελέγχου, π.χ. σε πηγάδια άντλησης, 

β) τον σχεδιασµό ενός οικονοµικού και ασφαλούς συστήµατος διάθεσης αποβλήτων, γ) την 

εγκατάσταση ενός συστήµατος µετρήσεων και ελέγχου και δ) την ανάπτυξη εφικτών και 

οικονοµικά αποδοτικών λύσεων για την εξυγίανση µολυσµένων υδροφορέων. 

Οι ρύποι που εισάγονται σ' έναν όγκο υπόγειου νερού κινούνται µ' αυτό κυρίως κατά την 

οριζόντια διεύθυνση. Η κίνηση αυτή, που αφορά βέβαια την κορεσµένη ζώνη του εδάφους, 

καθορίζεται από την υδραυλική κλίση της τοπικής ροής. Επιπλέον, η συγκέντρωση των 

ρύπων κατά τη διάρκεια της µεταφοράς τους µειώνεται εξαιτίας διεργασιών όπως η διασπορά 

(µοριακή και υδροδυναµική), η προσρόφηση, διάφορες χηµικές αντιδράσεις, η µικροβιακή 

αποδόµηση, ο ρυθµός διάθεσης των ρύπων στο έδαφος και, τέλος, η σχετική απόσταση που 
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διανύεται. Φυσικές διεργασίες, όπως η υδροδυναµική διασπορά επηρεάζουν µε τον ίδιο 

τρόπο όλες τις κατηγορίες των ρύπων, ενώ άλλες όπως η προσρόφηση, οι χηµικές διεργασίες 

και η αποδόµηση έχουν διαφορετικές επιδράσεις και κατά συνέπεια άλλους ρυθµούς 

µεταβολής στις συγκεντρώσεις διαφορετικών ρύπων. Τελικά, τόσο η πολυπλοκότητα του 

περιβάλλοντος χώρου στον οποίο εξελίσσονται αυτά τα φαινόµενα, όσο και η τεράστια 

ποικιλία των ουσιών που χαρακτηρίζονται ως ρύποι καθιστά σχεδόν αδύνατη τη γενίκευση 

των παραγόντων που τα επηρεάζουν. Έτσι, µοναδική λύση για την προσοµοίωση και την 

πρόγνωση της εξέλιξης των φαινοµένων αποτελούν τα διάφορα µαθηµατικά µοντέλα που 

έχουν τη δυνατότητα να περιλάβουν σε µια ολοκληρωµένη µορφή τους παράγοντες αυτούς. 

Στόχος της παρούσας παραγράφου είναι να περιγράψει συνοπτικά όλους τους µηχανισµούς 

και τις φυσικο-χηµικές διεργασίες, που έχουν πρωτεύοντα ρόλο στα φαινόµενα µεταφοράς 

ρύπων στους υδροφορείς, έτσι ώστε στα επόµενα κεφάλαια να είναι δυνατή η απευθείας 

περιγραφή και εφαρµογή των µαθηµατικών µοντέλων που χρησιµοποιούνται για την επίλυση 

των ειδικών προβληµάτων. 

 

Η θεωρία συναγωγής-διασποράς 

Η διασπορά ρύπων σ' ένα πορώδες µέσο αφορά στη συνεχή εξάπλωση ενός ορισµένου όγκου 

ακάθαρτου νερού που κινείται µέσα σ' αυτό. Συνέπεια της διασποράς είναι η ανάµειξη του 

ακάθαρτου µε καθαρό υπόγειο νερό, πρόκειται δηλαδή για έναν µηχανισµό αραίωσης των 

ρύπων που έχει ιδιαίτερη σηµασία όταν η πηγή γένεσης είναι σηµειακής µορφής. 

Χαρακτηριστικό γνώρισµα της διασποράς είναι ότι οι ρύποι φθάνουν σε διάφορα σηµεία του 

πεδίου ροής σε µικρότερο χρόνο απ' αυτόν που υπολογίζεται αν ληφθεί υπόψη µόνο η µέση 

ταχύτητα του υπόγειου νερού. Αν λοιπόν µετρηθούν οι συγκεντρώσεις ενός ρύπου σ' ένα 

πηγάδι παρατήρησης που βρίσκεται στα κατάντη - σχετικά µε τη ροή - της περιοχής διάθεσής 

του και χαραχθεί το γράφηµα της µεταβολής της συγκέντρωσης στην υπόψη θέση σε σχέση 

µε το χρόνο, παρατηρείται ότι πρόκειται για καµπύλη και όχι ευθεία, όπως θα ήταν αν δεν 

υπήρχε διασπορά. Η καµπύλη αυτή έχει σιγµοειδές σχήµα και από τη σχεδίασή της για ένα 

µονοδιάστατο πρόβληµα σε οµογενή υδροφορέα φαίνεται ότι η µεν άφιξη του κέντρου της 

µάζας των ρύπων συµπίπτει µ' αυτήν που θα παρατηρούνταν αν δεν υπήρχε διασπορά – ίσχυε 

δηλαδή µόνο το φαινόµενο της συναγωγής - ενώ η εξάπλωσή της στη διάρκεια του χρόνου 

οφείλεται στον βαθµό διασποράς του ρύπου στο υπόψη πορώδες µέσο (σχ. 1.6). 
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Σχήµα 1.6 Καµπύλη µεταβολής της συγκέντρωσης σε πηγάδι παρατήρησης 

 

Η διασπορά των ρύπων στους υδροφορείς προκαλείται από: α) τη µοριακή διάχυση, που είναι 

σηµαντική µόνο σε πολύ µικρές ταχύτητες ροής, και β) την υδροδυναµική ανάµειξη, που 

προκαλείται όταν οι ταχύτητες ροής είναι µεγάλες. Τα δύο αυτά φαινόµενα, µοριακής 

διάχυσης και µηχανικής διασποράς ορίζουν τη λεγόµενη µικροσκοπική διασπορά αφού 

οφείλονται στα υδροδυναµικά χαρακτηριστικά της ροής στη µικροκλίµακα των πόρων. 

Όµως, εκτός απ' αυτήν υπάρχει η µακροσκοπική διασπορά, που οφείλεται κυρίως στην 

ετερογένεια των γεωλογικών σχηµατισµών που αποτελούν τους υδροφορείς, µε την οποία 

ερµηνεύεται η συνήθως µεγαλύτερη εξάπλωση των ρύπων σε προβλήµατα µεγάλης κλίµακας, 

σε σύγκριση µ' αυτήν που θα αναµένονταν από θεωρητικές ή εργαστηριακές έρευνες στις 

οποίες θεωρείται µόνο η µικροσκοπική διασπορά.  

Η µηχανική διασπορά σ' έναν υδροφορέα δηµιουργείται επειδή το υπόγειο νερό αναγκάζεται 

συνεχώς να κινείται γύρω από τους κόκκους της στερεάς φάσης, όπως φαίνεται στο σχήµα 

1.7. Το νερό µπορεί βέβαια να κινείται ελεύθερα γύρω από τους κόκκους, όµως παρατηρούνται 

δύο τύποι διασποράς που προκαλούνται κατά την κίνηση των ρύπων. Ο συντελεστής της κατά 

µήκος διασποράς, που συµβολίζεται µε DL, χαρακτηρίζει το κύριο φαινόµενο της εξάπλωσης 

των ρύπων που είναι αποτέλεσµα των διαφορών στον χρόνο διάνυσης των µορίων κατά 

µήκος των γραµµών ροής, οι οποίες αναγκαστικά διαχωρίζονται στα όρια των στερεών 

κόκκων. Ο συντελεστής εγκάρσιας διασποράς, που συµβολίζεται µε DT, χαρακτηρίζει ένα 

µικρότερης έντασης φαινόµενο, που προκαλείται από τις µετακινήσεις µορίων µεταξύ 

γειτονικών γραµµών ροής. Και οι δύο συντελεστές διασποράς έχουν διαστάσεις [L2/T]. Τέλος 

στο σχήµα 1.7 φαίνεται επίσης και η στατιστική φύση της διασποράς, δηλαδή το τυχαίο της 

επιλογής της διεύθυνσης κίνησης γύρω από κάθε στερεό κόκκο. 
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Σχήµα 1.7 ∆ιαµήκης και εγκάρσια διασπορά, όπως ορίζεται στη µικροσκοπική κλίµακα 

 

Στη γενική του µορφή ο συντελεστής διασποράς είναι ένας τανυστής τέταρτης τάξης που 

εξαρτάται από το πεδίο των ταχυτήτων ροής. Εάν ως άξονες, σ' ένα οµογενές και ισότροπο µέσο, 

ληφθούν η διεύθυνση της κύριας ταχύτητας ροής x και η κάθετη σ' αυτήν y καταλήγουµε στις 

απλές σχέσεις: 

Dxx = αL v (1.2 ) 

Dyy = αT v (1.3 ) 

όπου v είναι η µέση ταχύτητα ροής και αL και αT είναι παράµετροι µε διάσταση µήκους, που 

χαρακτηρίζουν την ικανότητα διασποράς του πορώδους µέσου κατά τη διεύθυνση της ροής και 

την κάθετη σ' αυτήν αντίστοιχα και καλούνται συντελεστές ικανότητας διασποράς. Συνεπώς, 

εάν τα δεδοµένα του προβλήµατος είναι τέτοια ώστε να θεωρηθεί αµελητέα η επίδραση της 

διάχυσης ισχύουν οι σχέσεις DL = Dxx και DT = Dyy ενώ εάν ληφθεί υπόψη και η διάχυση 

έχουµε: 
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DL = Dxx + Dd = αLv + Dd (1.4) 

DT = Dyy + Dd = αTv + Dd (1.5) 

όπου Dd είναι παράµετρος που αφορά τη διάχυση και ορίζεται αµέσως παρακάτω. Στη µορφή 

µε την οποία παρουσιάζονται στις σχέσεις 1.4 και 1.5 οι DL και DT είναι οι κύριες 

συνιστώσες του συντελεστή υδροδυναµικής διασποράς. 

Όσον αφορά στη συναγωγή, που αποτελεί τη δεύτερη βασική συνιστώσα του φαινόµενου 

συναγωγής - διασποράς, αυτή ορίζεται ως µεταφορά µιας συντηρητικής ουσίας, µιας ουσίας 

δηλαδή που δεν αντιδρά χηµικά στη διάρκεια της εξέλιξης του φαινόµενου ούτε µε το 

περιβάλλον ούτε µε άλλες ουσίες. Συνεπώς, η µεταφορά µόνο µε συναγωγή, που σηµαίνει 

µεταφορά µε το κινούµενο φυσικό υπόγειο νερό, θεωρείται ότι γίνεται µε τη µέση ταχύτητά 

του. Έτσι, η συναγωγή εξαρτάται από τους νόµους και τις παραµέτρους που περιγράφουν την 

κίνηση του φυσικού νερού και που αναφέρονται στην παράγραφο 1.1. Από την άλλη µεριά 

µη συντηρητικοί ρύποι, ρύποι δηλαδή που αντιδρούν µε διάφορους τρόπους µέσα στον 

υδροφορέα στον οποίο βρίσκονται, κινούνται µε ταχύτητα που προφανώς διαφέρει από τη 

µέση ταχύτητα ροής του υπόγειου νερού. 

Η µαθηµατική περιγραφή του φαινοµένου συναγωγής-διασποράς ρύπων στο υπόγειο νερό 

γίνεται µε τη γνωστή εξίσωση συναγωγής - διασποράς. Σύµφωνα µε την εξίσωση του Darcy 

(σχέση 1.1) η µέση ταχύτητα του υπόγειου νερού, u [L/T], είναι 

u = K J / n (1.6) 

όπου, Κ είναι η υδραυλική αγωγιµότητα, J η υδραυλική κλίση και n το ενεργό πορώδες του 

µέσου (το ποσοστό του όγκου του νερού που στη φάση κορεσµού µπορεί να κινηθεί στα 

διάκενα του πορώδους µέσου προς το συνολικό όγκο του µέσου). Η διαίρεση µε το πορώδες 

γίνεται γιατί η ταχύτητα πρέπει να αναχθεί στο τµήµα της διατοµής του υδροφορέα που 

αποτελείται µόνο από νερό. 

Υποθέτοντας ότι η διασπορά µπορεί να παρασταθεί µε µια έκφραση ανάλογη του δεύτερου 

νόµου διάχυσης του Fick έχουµε 
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όπου c [Μ/L3] είναι η συγκέντρωση του ρύπου, D*ij [L/Τ] είναι ο συντελεστής 

υδροδυναµικής διασποράς και xj [L] είναι οι συντεταγµένες ενός γενικά τρισδιάστατου 

καρτεσιανού συστήµατος (i,j = 1,2,3). Ο συντελεστής υδροδυναµικής διασποράς 

αποδεικνύεται ότι είναι ένας τανυστής δεύτερης τάξης που ορίζεται από τη σχέση: 

D*
ij = Dij + Dd (1.8) 

όπου Dij είναι ο συντελεστής µηχανικής διασποράς και Dd ο συντελεστής µοριακής διάχυσης 

(βαθµωτό µέγεθος). Λόγω της µεγάλης διαφοράς στην τάξη µεγέθους των δύο αυτών όρων, 

στα περισσότερα πρακτικά προβλήµατα ο όρος Dd συνήθως αγνοείται (Dd=0). Επιπλέον, ο 

συντελεστής της µηχανικής διασποράς υπολογίζεται ίσος µε το γινόµενο της µέσης ταχύτητας 

ροής επί µια παράµετρο αναλογίας, που συνήθως αναφέρεται και σαν χαρακτηριστικό µήκος 

ανάµειξης. 

Με βάση τα παραπάνω η εξίσωση συναγωγής - διασποράς στη γενική µορφή της γράφεται ως 

εξής: 
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 (1.9) 

όπου, επιπλέον των παραπάνω, c' είναι η συγκέντρωση των ρύπων στην πηγή εισόδου ή 

εξόδου του νερού, W* [T-1] είναι η παροχή ανά µονάδα όγκου του πορώδους µέσου και t [T] 

ο χρόνος. Είναι προφανές ότι η σχέση αυτή εξισώνει τον ρυθµό µεταβολής της µάζας των 

ρύπων στη διάρκεια του χρόνου µε το άθροισµα διάφορων όρων. Ο πρώτος όρος αφορά το 

µερίδιο της διασποράς, όπως περιγράφηκε πιο πάνω (σχέση 1.7). Ο δεύτερος όρος αφορά τη 

ροή της µάζας των ρύπων µε συναγωγή, ο τρίτος αποτελεί τον όρο πηγής (πρόσθεση ή 

αφαίρεση µάζας) ενώ ο τέταρτος είναι ο όρος που αφορά προσθήκη ή αφαίρεση µάζας του 

ρύπου εξαιτίας χηµικών αντιδράσεων. Στον τελευταίο όρο υποτίθεται ότι υπάρχουν Ν 

συνολικά αντιδράσεις στις οποίες συµµετέχει ο υπό µελέτη ρύπος και έτσι µε Rk 

συµβολίζεται ο ρυθµός παραγωγής του ρύπου εξαιτίας της k-στής αντίδρασης. 

Η παραπάνω γενική µορφή της εξίσωσης συναγωγής - διασποράς ισχύει εφόσον ισχύουν οι 

παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν στη διαδικασία εξαγωγής της. Τα βασικά ερωτήµατα που 

θέτουν σε αµφισβήτηση την ισχύ της εξίσωσης 1.9 είναι δύο: α) είναι αποδεκτή η υπόθεση 

ότι ο όρος που περιγράφει τη διασπορά υπακούει στον νόµο του Fick; και β) είναι δυνατόν οι 

συντελεστές διασποράς να ορίζονται από φυσικές παραµέτρους που µετρούνται επιτόπου; Τα 
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ερωτήµατα αυτά δεν έχουν απαντηθεί ακόµα µε βεβαιότητα καθώς υπάρχουν διάφορες 

απόψεις ειδικών επιστηµόνων που διατυπώνονται σχετικά µ' αυτά. 

Θα πρέπει να τονιστεί ότι η παραπάνω ανάλυση αφορά στη µεταφορά ρύπων σε πορώδεις 

σχηµατισµούς. Αν πάλι η µεταφορά των ρύπων γίνεται σε ρηγµατωµένους υδροφορείς τότε 

νέες παραδοχές και υποθέσεις πρέπει να προστεθούν στα παραπάνω για να είναι δυνατή η 

φυσική περιγραφή και στη συνέχεια η µαθηµατική προσοµοίωση των αντίστοιχων 

φαινοµένων.  

Τέλος, όλο το σύγγραµµα αναφέρεται σε προβλήµατα µονοφασικών ροών, όπου οι ρύποι 

είναι διαλυµένοι στο νερό που αποτελεί και τη µοναδική φάση. Τα προβλήµατα των 

πολυφασικών ροών, στα οποία περιλαµβάνεται και η µεταφορά των αδιάλυτων στο νερό 

ρύπων, αποτελεί ένα ξεχωριστό αντικείµενο έρευνας που, για τον λόγο αυτό, δεν 

αντιµετωπίζεται καθόλου στο παρόν σύγγραµµα. 

 

Χηµικές διεργασίες ρύπων στο υπόγειο νερό 

Στην παράγραφο αυτή δίνονται περισσότερα στοιχεία αναφορικά µε τις χηµικές διεργασίες 

που είναι πιθανό να συνεισφέρουν στη µεταφορά µάζας στους υδροφορείς και που 

περιγράφονται µαθηµατικά µε τον τελευταίο όρο του αριστερού µέλους της σχέσης 1.9, 

δηλαδή της εξίσωσης συναγωγής - διασποράς. Η έµφαση δίνεται κυρίως στη χηµική 

συµπεριφορά διαλυµένων ανόργανων ρύπων και πιο ειδικά µετάλλων, βαριών µετάλλων 

αλλά και µη µεταλλικών ενώσεων, όπως π.χ. αυτές που σχετίζονται µε τα νιτρικά ιόντα. 

Οι χηµικές αντιδράσεις σ' έναν όγκο υπόγειου νερού που περιέχει ρύπους αποτελούν ένα 

δυναµικό φαινόµενο που προκαλείται από µεταβολές στις χηµικές συνθήκες εξαιτίας της 

διασποράς, της διάχυσης και των φαινοµένων επαφής του ακάθαρτου νερού µε τις επιφάνειες 

των ορυκτών και των άµορφων στερεών του µέσου. Ακόµα χηµικές µεταβολές στη ζώνη 

ρύπανσης µπορεί να δηµιουργηθούν και από τη δράση βακτηρίων στο σύστηµα του υπόγειου 

νερού. 

Υπάρχουν δύο θεωρήσεις στις οποίες συνήθως στηρίζονται οι µελέτες για τη µαθηµατική 

περιγραφή των χηµικών αντιδράσεων των ρύπων στο υπόγειο νερό. Η πρώτη περιέχει την 

ενσωµάτωση ενός απλού όρου µεταφοράς χηµικής µάζας που παριστάνει µόνο την 

προσρόφηση στην εξίσωση συναγωγής - µεταφοράς (σχέση 1.9). Με τη θεώρηση αυτή 

περιγράφεται ο ρυθµός προώθησης και το σχήµα του µετώπου της ζώνης ρύπανσης (κηλίδας) 

που προέρχεται από µια πηγή σε συνεχή ή προσωρινή λειτουργία Η δεύτερη θεώρηση έχει ως 
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στόχο την πρόγνωση των συγκεντρώσεων των ρύπων που θα υπάρξουν στην περιοχή 

ρύπανσης µετά το στάδιο εκείνο κατά το οποίο η µεταφορά χηµικής µάζας θα έχει οδηγήσει 

σε χηµική ισορροπία, εξαιτίας φαινοµένων καθίζησης, οξείδωσης και αναγωγής. Όλες οι 

διεργασίες αυτές, συµπεριλαµβανόµενης και της προσρόφησης, συνήθως συµβαίνουν 

ταυτόχρονα στην περιοχή ρύπανσης των υπόγειων νερών. Έτσι η επιλογή της πρώτης 

θεώρησης, που συνήθως γίνεται για την επίλυση των σχετικών προβληµάτων και κατά την 

οποία εξετάζονται οι επιπτώσεις µόνον της προσρόφησης, δικαιολογείται εξαιτίας της άνεσης 

που προσφέρει στη µορφοποίηση και στη διαδικασία των σχετικών υπολογισµών. 

Με βάση τα παραπάνω η ανάλυση των χηµικών διεργασιών που περιγράφονται µε τα 

µοντέλα πρόγνωσης του παρόντος ερευνητικού έργου ακολουθεί την κλασική θεώρηση και 

περιορίζεται έτσι στο θέµα της ποσοτικής περιγραφής των επιπτώσεων της προσρόφησης σε 

συστήµατα µεταφοράς ρύπων µε τον µηχανισµό συναγωγής - διασποράς. Η προσρόφηση 

εισάγεται στην εξίσωση που περιγράφει αυτό τον µηχανισµό, κάνοντας την υπόθεση ότι η 

συγκέντρωση του ρύπου, c, στην υγρή φάση του διαλύτη είναι συνάρτηση της συγκέντρωσης, 
_
c , στη στερεά φάση. Μια γενική λοιπόν σχέση της µορφής 

_
c f  c =  (1.10) 

εφόσον γίνει η υπόθεση ότι έχουµε αντιδράσεις ανταλλαγής σε κατάσταση ισορροπίας, 

οδηγεί στην αντικατάσταση του όρου της χηµικής µεταφοράς µάζας στην εξίσωση 1.10 µε 

βάση τη σχέση 

t
c 

n
ρ

 -  R
_

b
N

1k
k ∂

∂
=∑

=

 (1.11) 

όπου ρb, [Μ/L3] είναι η φαινόµενη ξηρή πυκνότητα του πορώδους µέσου. 

Η αντικατάσταση της σχέσης 1.11 στη 1.9 γίνεται µε απλό τρόπο αν συσχετισθεί η 

προσροφούµενη συγκέντρωση στο σκελετό, , µε τη συγκέντρωση στο νερό, c, µε βάση µια 
_
c

σχέση που καλείται ισόθερµη προσρόφησης: 

c.Kc d

_
=  (1.12) 

όπου Kd παράµετρος µε σταθερή τιµή (στη γενική της µορφή πρόκειται για µεταβλητή) που 
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καλείται συντελεστής κατανοµής. Με βάση τα παραπάνω η σχέση 1.11 καταλήγει στην 

παρακάτω µορφή: 

t
c 

n
Kρ

 -  R db
N

1k
k ∂

∂
=∑

=

 (1.13) 

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η σχέση 1.12 περιγράφει µια αντιστρεπτή διαδικασία γραµµικής 

µορφής που καλύπτει ορισµένες µόνο κατηγορίες φαινοµένων µεταφοράς ρύπων σε υπόγειο 

νερό. Παρά λοιπόν την ελκυστική, λόγω απλότητας, έκφρασή της, θα πρέπει να ελέγχεται µε 

προσοχή αν µπορεί να εφαρµοσθεί για κάθε περίπτωση. Εφόσον πάντως γίνει αποδεκτή η 

υπόθεση ισχύος της και θεωρώντας και αµελητέα τη µοριακή διάχυση, η εξίσωση συναγωγής 

- διασποράς µπορεί να γραφεί σε µια πιο απλή και ταυτόχρονα πρακτική µορφή: 
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όπου R είναι χαρακτηριστική παράµετρος που καλείται παράγοντας επιβράδυνσης και εξ 

ορισµού ισούται µε 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +=

n
Kρ

1R db  (1.15) 

Η φυσική σηµασία του παράγοντα επιβράδυνσης είναι ότι χαρακτηρίζει µια κίνηση των 

ρύπων στον υδροφορέα µε ταχύτητα τόσο µικρότερη της µέσης ταχύτητας της φυσικής ροής 

όσο µεγαλύτερη είναι η τιµή του. Στη γενική περίπτωση η καθυστέρηση αυτή οφείλεται σε 

χηµικές διεργασίες που υφίσταται ο υπόψη ρύπος, όπως καθίζηση, προσρόφηση στο στερεό 

σκελετό και ιοντοανταλλαγή.  

Ενδεικτικό είναι το σχ. 1.8 όπου φαίνεται η επίδραση του R για τρεις διαφορετικούς ρύπους: 

ανάλογα µε την τιµή του R διαφοροποιείται δραστικά ο χρόνος άφιξης των ρύπων σ' ένα 

πηγάδι παρατήρησης, όπως επίσης διαφοροποιείται και η µορφή της καµπύλης µεταβολής της 

συγκέντρωσης (αφού, εκτός από τον όρο µεταφοράς µε συναγωγή, η τιµή του R επηρεάζει 

και τους υπόλοιπους όρους της εξίσωσης 1.14). 
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Σχήµα 1.8 Μεταβολή του χρόνου µετακίνησης ρύπων για διάφορες τιµές τον παράγοντα 

επιβράδυνσης 



 

Κεφάλαιο 2 

 

Τεχνικές εξυγίανσης 

υπόγειων υδροφορέων 
 

 

 

 

2.1 Ταξινόµηση µεθόδων ελέγχου ποιότητας υπόγειων νερών 

Στο προηγούµενο κεφάλαιο, και ειδικά στην παράγραφο 1.2, παρουσιάσθηκαν οι διάφορες 

κατηγορίες πηγών ρύπανσης αλλά και οι αντίστοιχες ταξινοµήσεις των πολυπληθών ουσιών 

που χαρακτηρίζονται ως ρύποι όταν, ανάλογα µε τη συγκέντρωσή τους στο υπόγειο νερό, το 

καθιστούν ακατάλληλο για χρήση. Τα σηµερινά δεδοµένα των αναγκών της ανθρωπότητας 

ειδικά, αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος του πλανήτη γενικότερα, δεν επιτρέπουν την 

πολυτέλεια της κατάργησης υδατικών πόρων που έχουν ρυπανθεί και την αναζήτηση νέων 

εναλλακτικών πηγών, πρακτική που εφαρµόζονταν στο παρελθόν. Έτσι προέκυψε µια 

ολόκληρη τεχνολογία που, συνδυαζόµενη µε µια σειρά µεθοδολογιών, έχει ως στόχο αυτό 

που χαρακτηρίζεται γενικά ως έλεγχος της ποιότητας των υπόγειων νερών, και που πρακτικά 

διαχωρίζεται σε δύο κατηγορίες: 

α. Έλεγχος των πηγών ρύπανσης. Πρόκειται για την αντιµετώπιση προβληµάτων που αφορούν 

στις επιπτώσεις στην ποιότητα του υπόγειου νερού από νέες εγκαταστάσεις που ενέχουν τον 

κίνδυνο ρύπανσης (διάθεση λυµάτων και βιοµηχανικών αποβλήτων, ταφή ραδιενεργών 

ουσιών κτλ.). Βασικός στόχος των σχετικών µελετών, που αφορούν µεθοδολογίες εκτίµησης 

των επιπτώσεων και τεχνικές ελαχιστοποίησής τους, είναι η όσο το δυνατό µικρότερη 

επιβάρυνση των υπόγειων υδατικών συστηµάτων από τις αντίστοιχες δραστηριότητες. 

β. Εξυγίανση υδροφορέων. Στην κατηγορία αυτή κατατάσσονται όλα εκείνα τα διαπιστωµένα 

επεισόδια ρύπανσης υπόγειων υδατικών πόρων, όπου διάφορες δραστηριότητες στο 

παρελθόν έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήµατα υποβάθµισης της ποιότητας των υπόγειων 
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νερών, ώστε να καθίσταται τελείως αναγκαία η εφαρµογή κάποιας τεχνικής εξυγίανσης του 

υδροφορέα, εφόσον επιδιώκεται η συνέχεια της εκµετάλλευσής του. 

Επειδή η παγκόσµια ευαισθητοποίηση για την προστασία των διαθέσιµων υδατικών πόρων 

έχει οδηγήσει στον καθορισµό αυστηρών µηχανισµών ελέγχου νέων εγκαταστάσεων που 

υπάρχει η πιθανότητα να υποβαθµίσουν την ποιότητα των υπόγειων νερών, τα προβλήµατα 

της πρώτης κατηγορίας έχουν κυρίως διαδικαστικό χαρακτήρα. Αντίθετα, η έλλειψη του 

ανάλογου προγραµµατισµού και της πρόβλεψης κατά τις προηγούµενες δεκαετίες οδήγησε 

στη δηµιουργία χιλιάδων περιστατικών ρύπανσης, κυρίως στις αναπτυγµένες τεχνολογικά 

χώρες. Το χειρότερο στοιχείο για τις περιπτώσεις αυτές είναι ότι, εξαιτίας του γεγονότος ότι 

το υπόγειο νερό κινείται αργά και κυρίως κάτω από την επιφάνεια του εδάφους, έτσι ώστε η 

εµφάνισή του σε πηγές ή πηγάδια να γίνεται µετά από µεγάλα χρονικά διαστήµατα, είναι 

εξαιρετικά δύσκολη η εκτίµηση της εξάπλωσης της ρύπανσης και κατά συνέπεια ο έλεγχός 

της. Έτσι, το µεγαλύτερο βάρος στις ερευνητικές προσπάθειες σήµερα δίνεται τόσο σε 

τεχνικές µετρήσεων πεδίου όσο και σε µεθοδολογίες διαχείρισης, που συνίστανται από 

θεωρητικά µοντέλα προσοµοίωσης σε συνδυασµό µε µοντέλα ανάλυσης συστηµάτων και 

βελτιστοποίησης αλλά και από τεχνολογίες καθαρισµού και επεξεργασίας των ακάθαρτων 

νερών.  

Σχετικά µε το πρόβληµα ελέγχου των πηγών ρύπανσης πρωταρχικός στόχος είναι η µείωση 

του συνολικού ρυπαντικού φορτίου που µετά τη διάθεση στο έδαφος εισέρχεται στο υπόγειο 

νερό. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µε µια σειρά επεξεργασιών που περιλαµβάνουν φυσικές, 

χηµικές και βιολογικές διεργασίες. Πέραν όµως της πρωτογενούς, όπως λέγεται, αυτής 

επεξεργασίας λαµβάνονται και πρόσθετα µέτρα για την παρεµπόδιση εισόδου των ακάθαρτων 

νερών στους υδροφορείς. Ένα τέτοιο σύστηµα, που χαρακτηρίζεται ως έλεγχος της πηγής, 

αποσκοπεί στη µείωση του διηθούµενου όγκου των αποβλήτων. Οι πιο συχνά 

χρησιµοποιούµενες τεχνικές είναι η υδατοµόνωση της επιφάνειας του εδάφους µε διάφορα 

αδιαπέρατα υλικά, ειδικές διαµορφώσεις στην τοπογραφία του χώρου διάθεσης µε στόχο τον 

έλεγχο τόσο της επιφανειακής απορροής όσο και της διήθησης των διασταλαζόντων ρύπων, 

εγκαταστάσεις αποστράγγισης κτλ. 

Όσον αφορά στην κατηγορία των περιστατικών που επιβάλλουν την εξυγίανση υδροφορέων 

που έχουν ήδη υποστεί ρύπανση οι επικρατούσες τεχνικές ταξινοµούνται σε δύο κατηγορίες: 

α) φυσικές µέθοδοι ελέγχου και β) επιτόπου µέθοδοι εξυγίανσης. Οι τεχνικές αυτές 

αναπτύσσονται αναλυτικά σε επόµενες παραγράφους του παρόντος κεφαλαίου. 
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Για να ολοκληρωθεί η παρουσίαση της ταξινόµησης των διάφορων µεθοδολογιών ελέγχου 

της ποιότητας των υπόγειων νερών θα πρέπει να αναφερθεί ότι η επιλογή της 

καταλληλότερης εξαρτάται και από τον χαρακτηρισµό του περιστατικού ρύπανσης που είναι 

είτε οξύ είτε χρόνιο. Οξέα περιστατικά ρύπανσης είναι αυτά που προέρχονται από διαρροές ή 

διαθέσεις ρύπων σε µεγάλες ποσότητες µέσα σε µικρό χρονικό διάστηµα. Κλασικό 

παράδειγµα αποτελούν τα διάφορα οδικά ή σιδηροδροµικά ατυχήµατα, και ατυχήµατα ή 

καταστροφές σε εργοστάσια και βιοµηχανίες όπου οι ρύποι είναι κατά κανόνα πετρελαιοειδή 

και χηµικά προϊόντα. Χρόνια φαινόµενα ρύπανσης είναι όλα εκείνα που προέρχονται από τις 

υπόλοιπες πηγές ρύπανσης, σηµειακές ή κατανεµηµένες, και περιλαµβάνουν από νιτρικά και 

βακτήρια µέχρι µέταλλα και συνθετικές οργανικές ουσίες. 

Τέλος, ανάλογα µε τον σκοπό που εξυπηρετούν, οι διάφορες τεχνικές ελέγχου της ποιότητας 

των υπόγειων νερών χωρίζονται σε µεθοδολογίες περιορισµού της ρύπανσης και σε 

µεθοδολογίες θεραπείας. Περιορισµός της ρύπανσης είναι η παρεµπόδιση της εισόδου των 

ρύπων στο υπόγειο νερό ή της µετακίνησης της ζώνης (κηλίδας) ακάθαρτου νερού σε 

περιοχές του υδροφορέα από τις οποίες γίνονται αντλήσεις και συνεπώς και η εκµετάλλευσή 

του. Η δεύτερη περίπτωση αποτελεί το γνωστό πρόβληµα της διαχείρισης κηλίδων. Η 

θεραπεία (εξυγίανση) ενός υδροφορέα - παρόλο που ως γενική έννοια περιλαµβάνει και την 

προηγούµενη κατηγορία του περιορισµού - αναφέρεται ειδικά στη διαδικασία ανάκτησης της 

αρχικής ποιότητας καθαρού νερού. Αφού καταργηθεί λοιπόν η πηγή ρύπανσης, η τεχνική που 

συνήθως ακολουθείται έχει ως στόχο την ανανέωση του ακάθαρτου µε καθαρό νερό. Θα 

πρέπει να τονιστεί ότι για έναν µεγάλο αριθµό προβληµάτων ρύπανσης δεν αρκεί µια µόνο 

τεχνική, απ' αυτές που περιγράφονται αµέσως παρακάτω, αλλά συνδυασµός δύο ή 

περισσοτέρων για µια πιο αποτελεσµατική αντιµετώπιση κάθε περιστατικού. 

 

2.2 Φυσικές µέθοδοι ελέγχου 

Στην κατηγορία αυτή µπορούν να ενταχθούν δύο τύποι ελέγχου της ποιότητας των υπόγειων 

ροών που έχουν ως κοινό χαρακτηριστικό ότι ο γενικός τους στόχος επιτυγχάνεται µέσω των 

µηχανισµών κίνησης και µεταφοράς του νερού και κατά συνέπεια και των ρύπων που 

µεταφέρονται µ' αυτό, ξεκινώντας από τη διήθηση του επιφανειακού νερού στην ακόρεστη 

ζώνη και φθάνοντας στην κίνησή του σε βαθείς, περιορισµένους υδροφορείς. Οι δύο αυτοί 

τύποι θα µπορούσαν να χαρακτηρισθούν µε βάση την επέµβαση ή µη του ανθρώπου στους 

παραπάνω µηχανισµούς ως: α) φυσικές διεργασίες καθαρισµού και β) ανθρωπογενείς 
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διαδικασίες ελέγχου των υπόγειων ροών. Παρακάτω δίνονται αναλυτικά τα πιο χρήσιµα 

στοιχεία των δύο αυτών τύπων, κυρίως γιατί αφορούν στο κύριο αντικείµενο του παρόντος 

συγγράµµατος. 

 

Φυσικές διεργασίες καθαρισµού 

Οι φυσικές διεργασίες καθαρισµού του υπόγειου νερού αφορούν κυρίως σε περιπτώσεις 

αβαθών, δηλαδή φρεατίων υδροφορέων που έχουν υποστεί ρύπανση. Εδώ µπορούµε να 

διακρίνουµε τέσσερις µορφές φυσικών διεργασιών. Η πρώτη µορφή έχει να κάνει µε τα 

φυσικά και χηµικά χαρακτηριστικά των εδαφών µέσα από τα οποία κινούνται οι υγροί ρύποι. 

Μια µεγάλη λοιπόν εκτόνωση του ρυπαντικού φορτίου γίνεται στην πρώτη φάση του 

φαινοµένου που αφορά στη διάβαση των ρύπων από την ακόρεστη ζώνη. Χηµικές και 

βιολογικές αντιδράσεις στη ζώνη αυτή οδηγούν στην αποδόµηση των ρύπων, στην καθίζηση, 

την προσρόφηση και την οξείδωσή τους. Όσο µεγαλύτερο είναι το πάχος της ακόρεστης 

ζώνης τόσο πιο µεγάλος είναι και ο βαθµός της απορρύπανσης που επιτυγχάνεται µέσα σ' 

αυτήν. Ακόµα πιο βαθιά, και ειδικότερα κάτω από τον φρεάτιο ορίζοντα, η περιεκτικότητα 

του γεωλογικού σχηµατισµού σε ορυκτά καθίσταται πιο κρίσιµη καθώς διεργασίες, όπως η 

ανταλλαγή ιόντων ή η προσρόφηση, επιτυγχάνονται σχετικά πιο εύκολα µε την παρουσία 

διάφορων τύπων αργίλων, υδροξειδίων και οργανικής ύλης. 

Η δεύτερη µορφή φυσικής διεργασίας ελέγχου της ποιότητας περιλαµβάνει τις φυσικές 

διαδικασίες που τείνουν να αποµακρύνουν ή να υποβαθµίσουν έναν ρύπο κατά µήκος της 

υπόγειας ροής του νερού από περιοχές ή σηµεία φόρτισης σε περιοχές ή σηµεία εκφόρτισης. 

Οι διαδικασίες αυτές αναφέρονται στη διήθηση, προσρόφηση, ιοντοανταλλαγή, διασπορά, 

οξείδωση και µικροβιακή αποδόµηση, καθώς και στην αραίωση. Η τρίτη περίπτωση έχει 

σχέση µε την υδροδυναµική των υπόγειων ροών και πιο ειδικά µε τις υδραυλικές συνθήκες 

που επικρατούν, τα διάφορα στρώµατα που συναντώνται στη διάρκεια της ροής, την 

υδραυλική επικοινωνία των στρωµάτων αυτών µε γειτονικούς υδροφορείς κτλ. 

Τέλος, στην τέταρτη περίπτωση τον πρώτο ρόλο παίζει ο τύπος του ρύπου. Αυτός 

περιλαµβάνει όλα τα φυσικά, χηµικά και βιολογικά χαρακτηριστικά του και ειδικότερα τον 

βαθµό ισορροπίας του κάτω από διαφορετικές συνθήκες. Από τη γενικότερη άποψη, τόσο οι 

φυσικές διεργασίες όσο και οι ανθρωπογενείς διαδικασίες ελέγχου, που περιγράφονται πιο 

κάτω, εξαρτώνται κυρίως από το υδρογεωλογικό περιβάλλον των σχηµατισµών που 

αποτελούν τους υδροφορείς. Πιο σηµαντική παράµετρος στον έλεγχο της κίνησης των νερών 
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και των ρύπων είναι η υδραυλική αγωγιµότητα των υδροφορέων, πρωτογενής και 

δευτερογενής. Επίσης σηµαντικό ρόλο παίζει και η θέση του φρεατίου ορίζοντα, όχι µόνο 

γιατί αποτελεί το διαχωριστικό όριο µεταξύ ακόρεστης και κορεσµένης ζώνης αλλά γιατί 

προσδιορίζει και το πάχος της ακόρεστης. Στις περισσότερες επίσης περιπτώσεις ο φρεάτιος 

ορίζοντας επηρεάζεται και από τυχόν αντλήσεις. Έτσι ο κώνος πτώσης που σχηµατίζεται 

µεταβάλλει τοπικά τόσο την υδραυλική κλίση όσο και την ταχύτητα της υπόγειας ροής. 

Παρόµοιες µεταβολές παρατηρούνται και στην. περιοχή λεκανών διάθεσης ή εµπλουτισµού 

µε καθαρό νερό ακριβώς επειδή οι όγκοι των υγρών που διηθούνται από την επιφάνεια του 

εδάφους συσσωρεύονται και δηµιουργούν ανάστροφους - σε σχέση µε την άντληση - κώνους 

στην επιφάνεια του υπόγειου νερού. Όπως φαίνεται παραστατικά και στο σχ. 2.1 oι κώνοι 

αυτοί διαφοροποιούν την υδραυλική κλίση σε τοπικό επίπεδο, έτσι ώστε οι ρύποι είναι 

δυνατόν να κινηθούν και προς διευθύνσεις τελείως διαφορετικές απ' αυτήν της φυσικής ροής. 

 

 

Σχήµα 3.1 ∆ιήθηση από λεκάνη εµπλουτισµού 

 

Ανθρωπογενείς διαδικασίες ελέγχου 

Οι τύποι του φυσικού ελέγχου των ροών που χαρακτηρίζονται ως ανθρωπογενείς αποτελούν 

µια πολύ συχνά χρησιµοποιούµενη τεχνική προστασίας και εξυγίανσης των υδροφορέων από 

ένα πολύ µεγάλο αριθµό ρύπων. Τα σχετικά έργα που απαιτούνται διαχωρίζονται σε τέσσερις 

ευρύτερες κατηγορίες: α) αδιαπέρατα διαφράγµατα, β) διαπερατές κλίνες επεξεργασίας, γ) 

συστήµατα πηγαδιών και δ) βιολογικές τεχνικές αποκατάστασης. Λόγω των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών των τεχνικών αυτών αλλά και της εκτεταµένης εφαρµογής τους υπάρχει 

πλούσια διαθέσιµη βιβλιογραφία για επιµέρους στοιχεία και λεπτοµέρειες. Αµέσως 

παρακάτω δίνονται συνοπτικά ορισµένα µόνο χαρακτηριστικά κάθε κατηγορίας. 

α. Τα αδιαπέρατα διαφράγµατα χρησιµοποιούνται κυρίως για να εκτρέψουν τη φυσική 
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υπόγεια ροή, έτσι ώστε είτε η ροή να µην περάσει από µια περιοχή διάθεσης ρύπων είτε να 

περιορισθεί τοπικά η ζώνη ρύπανσης που δηµιουργήθηκε από µια τέτοια διάθεση. Ανάλογα 

µε το υλικό που χρησιµοποιείται έχουµε διαφράγµατα που διαµορφώνονται µε έγχυση 

πολτών σε επιφανειακές τάφρους, κουρτίνες τσιµεντενέσεων, τοίχους µεταλλικών 

πασσαλοσανίδων κτλ. Η αποτελεσµατικότητα των διαφραγµάτων αυτών εξαρτάται τόσο από 

τους ρύπους όσο και από τα αντίστοιχα πετρώµατα. Π.χ. αν πρόκειται για µια επιφανειακή 

ρύπανση σε αβαθή αλλουβιακό υδροφορέα ένας τοίχος από µπετονίτη θα ήταν η πρώτη 

επιλογή, ενώ αν η ρύπανση αφορά βαθύτερα στρώµατα βράχου τότε η λύση των µεταλλικών 

πασσαλοσανίδων είναι η πιο ενδεδειγµένη. 

β. Οι διαπερατές κλίνες επεξεργασίας χρησιµοποιούνται ως εναλλακτική λύση των φυσικών 

διαφραγµατικών τοίχων για περιπτώσεις ρύπανσης υπόγειων νερών σε σχετικά µικρά βάθη 

από την επιφάνεια του εδάφους. Λειτουργικά έχουµε και πάλι ένα διάφραγµα από διαπερατό 

όµως υλικό - έτσι ώστε να µη διαταράσσεται η ροή - που έχει την ιδιότητα να "συγκρατεί" µε 

φυσικό ή χηµικό τρόπο τους ρύπους, εµποδίζοντας την είσοδό τους στους κινούµενους στα 

κατάντι του διαφράγµατος όγκους του υπόγειου νερού. 

Τα υλικά που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή των κλινών είναι σχετικά 

λίγα: ασβεστόλιθος, ενεργός άνθρακας, γλαυτονιτική πράσινη άµµος και συνθετικές ρητίνες 

ιοντοανταλλαγής. Τα κατασκευαστικά στοιχεία που πρέπει να µελετηθούν, ανάλογα µε τον 

τύπο των ρύπων και τις τοπικές υδραυλικές συνθήκες της ροής, αφορούν το σχήµα και το 

µέγεθος της τάφρου που σκάβεται για να γεµίσει µε το αντίστοιχο υλικό πλήρωσης. 

Χαρακτηριστικός στόχος µιας τέτοιας µελέτης είναι να µη διαταραχθεί η ροή, δηλαδή η 

υδραυλική κλίση στην τάφρο να παραµείνει ίδια µ' αυτήν της τοπικής ροής. (σχ. 2.2) 

γ. Η χρήση συστηµάτων πηγαδιών, κυρίως άντλησης, για τον έλεγχο της ποιότητας των 

υπόγειων νερών αποτελεί την πιο διαδεδοµένη πρακτική κι αυτό οφείλεται τόσο στην 

αποτελεσµατικότητά της όσο και στο ότι η απαιτούµενη θεωρητική υποδοµή - η θεωρία της 

υπόγειας υδραυλικής - είναι τόσο σαφής και κατανοητή όσο και απλή στην εφαρµογή της. Η 

διαφορά µε τις δύο προηγούµενες κατηγορίες, που παθητικά µόνο επεµβαίνουν στο 

φαινόµενο, είναι ότι µε τον υδροδυναµικό έλεγχο, όπως ονοµάζεται η τεχνική αυτή, η 

εκτροπή της υπόγειας ροής είναι ενεργή και ελεγχόµενη. Τα συστήµατα πηγαδιών που 

χρησιµοποιούνται είναι συνήθως τόσο πολύπλοκα και εξαρτώνται τόσο πολύ από το ειδικό 

πρόβληµα, ώστε θα ήταν ουτοπική η οποιαδήποτε προσπάθεια ταξινόµησής τους. Στο σηµείο 

λοιπόν αυτό θα αναφερθούµε συνοπτικά σε γενικές αρχές. 
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Σχήµα 2.2 Εφαρµογή της µεθόδου κλινών επεξεργασίας 

 

Η πιο γενική ταξινόµηση εφαρµογών µε συστήµατα πηγαδιών περιλαµβάνει τρεις 

παραλλαγές: α) αντλήσεις για τον υποβιβασµό της στάθµης των υπόγειων νερών, β) 

αντλήσεις που στοχεύουν στον περιορισµό (ακινητοποίηση ή παρεµπόδιση της κίνησης προς 

µια συγκεκριµένη διεύθυνση) της κηλίδας ακάθαρτου νερού και γ) αντλήσεις και 

επεξεργασία του νερού. Στην πρώτη οµάδα εφαρµογών που έχει ως στόχο τον υποβιβασµό 

της στάθµης κάτω από περιοχές διάθεσης ρύπων, έτσι ώστε να εµποδιστεί η επαφή 

διηθούµενων ρύπων και κινούµενου καθαρού νερού, χρησιµοποιούνται είτε συστήµατα 

βαθιών πηγαδιών είτε συστήµατα πολλών µικρών και αβαθών κατακόρυφων σωληνώσεων 

που συνεργάζονται µε κοινό αντλητικό συγκρότηµα (συστήµατα well-points). Τόσο σ' αυτήν 

όσο και στις άλλες δύο κατηγορίες συστηµάτων πηγαδιών πρωταρχικό ρόλο στη µελέτη και 

την εφαρµογή της λύσης έχει το υδρογεωλογικό περιβάλλον, η καλή γνώση του οποίου 

αποτελεί την απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία της µεθόδου. 

Στη δεύτερη οµάδα, όπου στόχος είναι ο έλεγχος της κίνησης (διαχείρισης) της κηλίδας 

ακάθαρτου νερού, είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθούν όχι µόνο πηγάδια άντλησης αλλά και 

φόρτισης.  

Η τρίτη οµάδα εφαρµογών για τον έλεγχο των υπόγειων νερών µε πηγάδια περιλαµβάνει 

συστήµατα πηγαδιών που αντλούν ακάθαρτο νερό το οποίο στη συνέχεια επεξεργάζεται 

(καθαρίζεται) και προσφέρεται για χρήση. Πρόκειται για την πιο κοινή διαδικασία 
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αντιµετώπισης προβληµάτων ρύπανσης υπόγειων νερών µικρής κλίµακας και, επειδή είναι 

δοκιµασµένη, αποτελεί συνήθως και την πρώτη επιλογή λύσης ακόµα και σε περιπτώσεις 

εκτεταµένης ρύπανσης. Παρολαυτά, σε ορισµένες εφαρµογές, έχουν διαπιστωθεί λειτουργικά 

προβλήµατα σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα της τεχνικής αυτής, κυρίως όταν οι ρύποι 

είναι αδιάλυτες στο νερό ουσίες, όπως υδρογονάνθρακες, διάφοροι οργανικοί διαλύτες, 

απορρυπαντικά κλπ. 

δ. Η κατηγορία των τεχνικών αποκατάστασης της ποιότητας των υπόγειων νερών µε 

βιολογικές διεργασίες αφορά ρύπους που είναι βιοαποδοµήσιµοι. Παρόλο που είναι τεχνικές 

επιτόπου καθαρισµού, εντάσσονται στις φυσικές µεθόδους ελέγχου, και όχι στην παρακάτω 

ταξινόµηση των µεθόδων επιτόπου εξυγίανσης, γιατί µε σχετικά απλές ανθρώπινες 

επεµβάσεις επιταχύνεται ένα φυσικό φαινόµενο, το φαινόµενο της αποδόµησης. Η 

επιτάχυνση του ρυθµού αποδόµησης των οργανικών ρύπων - κυρίως υδρογονανθράκων  -  

γίνεται χρησιµοποιώντας µικρόβια σε συνδυασµό µε την προσθήκη αέρα αλλά και θρεπτικών 

υλών στο έδαφος. Αποτέλεσµα της διαδικασίας αποδόµησης είναι η µετατροπή των 

οργανικών ρύπων σε βιοµάζα και αβλαβή υποπροϊόντα µικροβιακού µεταβολισµού. 

Πρόκειται για µια σχετικά νέα τεχνική, που δεν είναι ιδιαίτερα δαπανηρή, ενώ ταυτόχρονα 

είναι αποτελεσµατική, τουλάχιστο σε ό,τι αφορά την προστασία του περιβάλλοντος από τους 

συγκεκριµένους ρύπους για τους οποίους εφαρµόζεται. 

 

2.3 Μέθοδοι επιτόπου εξυγίανσης 

Στην παράγραφο αυτή περιγράφονται συνοπτικά οι σύγχρονες µέθοδοι και τεχνικές επιτόπου 

καθαρισµού των υπόγειων νερών. Σ' αυτές συµπεριλαµβάνονται όλες εκείνες οι τεχνικές που 

αφορούν τη χηµική επεξεργασία των ακάθαρτων νερών καθώς και οι επαγωγικές µέθοδοι 

µικροβιακών διεργασιών (οι αντίστοιχες φυσικές διεργασίες περιγράφηκαν στην 

προηγούµενη παράγραφο). 

Η απόφαση να γίνει χηµική επιτόπου επεξεργασία των υπόγειων νερών παίρνεται µόνον όταν 

είναι γνωστός ο τύπος των ρύπων και συγχρόνως έχουν εκτιµηθεί τόσο η έκταση όσο και ο 

βαθµός της ρύπανσης. Η τεχνική γενικά περιλαµβάνει την εγκατάσταση ενός αριθµού 

πηγαδιών φόρτισης στο µέτωπο ή στο εσωτερικό µιας κηλίδας ακάθαρτου νερού. Στη 

συνέχεια, ένας παράγοντας καθαρισµού (χηµική ουσία) εισάγεται µε πίεση στον υδροφορέα 

µέσα από τα πηγάδια φόρτισης. Είναι προφανές ότι - εκτός από τις περιπτώσεις όπου έχει 

διαπιστωθεί ότι οι ταχύτητες της υπόγειας ροής είναι πολύ µικρές - η εφαρµογή 
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οποιασδήποτε από τις επιτόπου τεχνικές προαπαιτεί την ακινητοποίηση της κηλίδας, κάτι που 

επιτυγχάνεται µε ένα σύστηµα πηγαδιών άντλησης ή φόρτισης, όπως αναφέρθηκε και 

νωρίτερα. 

Μια από τις παλιότερες τεχνικές που έχουν χρησιµοποιηθεί µε επιτυχία είναι ο καθαρισµός 

του εδάφους µε έκπλυση µε διαλύτες και συλλογή των εκπλυµάτων µε ένα σύστηµα well-

point. Η έκπλυση για επιφανειακούς αβαθείς υδροφορείς, γίνεται απευθείας από το έδαφος 

και η πιο οικονοµική και αποτελεσµατική λύση είναι να χρησιµοποιηθεί ως βασικός διαλύτης 

το νερό. Το αντλούµενο νερό στη συνέχεια υφίσταται κάποια συγκεκριµένη επεξεργασία και, 

ανάλογα µε τον τελικό βαθµό καθαρισµού του, χρησιµοποιείται επιτόπου ή µεταφέρεται σε 

άλλους χώρους για επαναδιάθεση. Στις περιπτώσεις όπου ο ρύπος είναι υδατοδιαλυτός το 

νερό είναι προφανώς ο µοναδικός διαλύτης. Τυπικά παραδείγµατα αποτελούν διαλύµατα 

θειικού, υδροχλωρικού, νιτρικού, φωσφορικού και ανθρακικού οξέος που εισάγονται στον 

υδροφορέα για να διαλύσουν τα αντίστοιχα άλατα. Η ανακύκλωση µε επαναφόρτιση µέρους 

των αντληθέντων εκπλυµάτων - ενώ το υπόλοιπο υφίσταται την κανονική επεξεργασία - 

αποτελεί µια παραλλαγή της τεχνικής σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει άφθονο επιφανειακό 

νερό για την εφαρµογή της τεχνικής. 

Μια άλλη επιτόπου τεχνική είναι αυτή της ουδετεροποίησης/αποτοξικοποίησης, που 

συνίσταται στην επιφανειακή εφαρµογή ή τη φόρτιση µε πηγάδια µιας ουσίας που 

εκµηδενίζει την κινητικότητα των ρύπων ή τους καταστρέφει πλήρως. Η εφαρµογή της 

περιορίζεται σε απόβλητα βιοµηχανιών γιατί αυτά έχουν συνήθως την ικανότητα να 

διασπώνται σε µη τοξικά παράγωγα προϊόντα που αποικοδοµούνται και, τελικά, 

µετατρέπονται σε αδιάλυτα ιζήµατα. Αντίθετα η τεχνική δεν αποτελεί ενδεδειγµένη λύση για 

ρύπανση που προέρχεται από αστικά λύµατα, όπου διαρκώς παράγονται προϊόντα αναερόβιας 

αποσύνθεσης που θα απαιτούσαν µεγάλα χρονικά διαστήµατα ουδετεροποίησης. Τέλος, η 

τεχνική της µικροβιακής υποβάθµισης ή αποικοδόµησης, η απλή (φυσική) παραλλαγή της 

οποίας περιγράφηκε στην προηγούµενη παράγραφο, αποτελεί µια σύνθετη διαδικασία που 

εξαρτάται σηµαντικά από τον τύπο του ρύπου και κατά συνέπεια περιλαµβάνει ένα σύνολο 

διαφορετικών και εξειδικευµένων, κατά περίπτωση, χειρισµών. 

Από τα δεδοµένα της διεθνούς βιβλιογραφίας φαίνεται ότι οι επιτόπου µέθοδοι εξυγίανσης, 

σαν αυτές που περιγράφηκαν πιο πάνω, αλλά και ακόµα νεώτερες, µε περιορισµένες ως τώρα 

εφαρµογές, βρίσκονται σε µια δυναµική φάση ανάπτυξης και, µε δεδοµένα τόσο το µεγάλο 

χρονικό ορίζοντα όσο και το υψηλό κόστος των υπόλοιπων τεχνικών, φαίνεται ότι αποτελούν 

την ελπίδα για το µέλλον στον τοµέα του ελέγχου της ποιότητας των υπόγειων νερών.



 

 

Κεφάλαιο 3 

 

Μοντέλα προσοµοίωσης σε 

πορώδεις υδροφορείς 
 

 

 

 

3.1 Το µαθηµατικό πρόβληµα 

Οι βασικές εξισώσεις που διέπουν τα φυσικά φαινόµενα της ροής του υπόγειου νερού και της 

µεταφοράς των ρύπων µ' αυτό είναι: η σχέση του Darcy (σχέση 1.1), η εξίσωση ροής σε 

υπόγειους υδροφορείς και η εξίσωση συναγωγής - µεταφοράς (σχέση 1.5). Από τις εξισώσεις 

αυτές η µόνη που δεν αναφέρθηκε ακόµα είναι η εξίσωση ροής. Έτσι, στην παράγραφο αυτή 

περιγράφονται συνολικά οι τρεις αυτές εξισώσεις που µαζί µε τις κατάλληλες οριακές και 

αρχικές συνθήκες ορίζουν το µαθηµατικό πρόβληµα ροής και µεταφοράς σε υπόγειους 

υδροφορείς. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι, ανάλογα µε την περίπτωση, το µαθηµατικό 

πρόβληµα συµπληρώνεται και επιπλέον µε σχέσεις που εκφράζουν ποσοτικά τις διάφορες 

χηµικές και βιοχηµικές µεταβολές που υφίστανται οι υπό µελέτη ρύποι. 

 

Η σχέση τον Darcy 

Η σχέση του Darcy συνδέει τη ροή του υπόγειου νερού µε την κινητήρια δύναµη που είναι η 

υδραυλική κλίση. Στη γενική της µορφή λοιπόν, για µια τριδιάστατη ροή σε ετερογενές και 

ανισότροπο πορώδες µέσο, η σχέση 2.1 γράφεται: 

j
iji x

φKq
∂
∂

−=  (3.1) 
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όπου qi (L/Τ) είναι η ειδική παροχή (παροχή ανηγµένη στη µονάδα επιφάνειας) κατά τη 

διεύθυνση i, Kij (L/Τ) ο τανυστής υδραυλικής αγωγιµότητας, φ (L) το υδραυλικό ή 

πιεζοµετρικό φορτίο, όπως ορίσθηκε στην παράγραφο 1.1, και xi (i = l,2,3) είναι οι 

καρτεσιανές συντεταγµένες ενός σηµείου του πεδίου ροής. Συνήθως το σύστηµα των αξόνων 

επιλέγεται έτσι ώστε να είναι παράλληλοι και κάθετοι στην διεύθυνση της στρωµάτωσης των 

εδαφών. Ένα τέτοιο σύστηµα λέγεται σύστηµα των κύριων διευθύνσεων της ροής και αν οι 

σχετικές εξισώσεις γραφούν ως προς το σύστηµα αυτό τότε έχουµε απλούστερες µορφές, 

τόσο της σχέσης του Darcy όσο και των άλλων εξισώσεων, δηλαδή ροής και µεταφοράς. 

 

Η γενική εξίσωση ροής σε υπόγειους υδροφορείς 

Η εξίσωση της ροής του νερού σε πορώδες µέσο, στη γενική της µορφή, βασίζεται στην αρχή 

της διατήρησης της µάζας του ρευστού σ' αυτό. Συνδυάζοντας λοιπόν τη σχέση που 

προκύπτει από την αρχή αυτή µε τη σχέση του Darcy καταλήγουµε στην εξής διαφορική 

εξίσωση που ισχύει για ετερογενές και ανισόστροπο µέσο: 

t
φ S  

x
φK

x s
j

ij
i ∂

∂
=⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

∂
∂

∂
∂  (3.2) 

όπου t είναι ο χρόνος και Ss [L-1] είναι µια παράµετρος που ονοµάζεται ειδική 

αποθηκευτικότητα του πορώδους µέσου και που εξαρτάται τόσο από την ελαστικότητα του 

στερεού σκελετού όσο και από τη συµπιεστότητα του ρευστού. 

Η εξίσωση ροής 3.2 ισχύει για µονοδιάστατα, διδιάστατα και τριδιάστατα συστήµατα. 

Παρόλο που το φυσικό φαινόµενο είναι γενικά τριδιάστατο, τα µοντέλα που 

χρησιµοποιούνται συνήθως για τα πρακτικά προβλήµατα είναι διδιάστατα. Αυτό γίνεται 

κυρίως για οικονοµία τόσο στους υπολογισµούς όσο και στα απαιτούµενα δεδοµένα από 

επιτόπου µετρήσεις. Τα διδιάστατα µοντέλα παρουσιάζονται σε δύο τύπους: α) Τα µοντέλα 

για περιορισµένους ή και φρεάτιους οριζόντιους υδροφορείς και β) τα µοντέλα κατακόρυφων 

τοµών, κυρίως για φρεάτιους υδροφορείς, που αφορούν προβλήµατα στα οποία οι φυσικές 

διεργασίες εµφανίζουν µεγάλες µεταβολές κατά την κατακόρυφη διεύθυνση. Αµέσως 

παρακάτω γίνεται η περιγραφή των µαθηµατικών µοντέλων που καλύπτουν τις δύο αυτές 

κατηγορίες προβληµάτων. 
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Εξισώσεις ροής σε οριζόντιους υδροφορείς 

Εφόσον η ροή σ' έναν υδροφορέα γίνεται κατά την οριζόντια διεύθυνση (σχ. 3.1) η γενική 

τριδιάστατη µορφή της εξίσωσης (σχέση 3.2) µπορεί να ολοκληρωθεί κατά την κατακόρυφη 

διεύθυνση στο πάχος ενός περιορισµένου υδροφορέα (Bear, 1979). Η διαφορική εξίσωση για 

ισότροπο µέσο παίρνει λοιπόν την παρακάτω µορφή: 
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όπου Τ = Kb είναι η µεταφορικότητα του υδροφορέα, µε b=b(x,y) το πάχος του, S = Ssb είναι 

η αποθηκευτικότητα του υδροφορέα, Κ' /b' (φ-φ') είναι η παροχή διαρροής από γειτονικό 

(υπερκείµενο ή υποκείµενο) υδροφορέα µικρής διαπερατότητας (Κ' είναι η υδραυλική 

αγωγιµότητα ενός τέτοιου στρώµατος, b' το πάχος του και φ' το πιεζοµετρικό φορτίο σ' αυτό) 

και Q είναι όρος πηγής που αφορά παροχή νερού που εισάγεται ή αφαιρείται µε πηγάδια. 

Σηµειώνεται ότι από τη σχέση 3.3 και παρακάτω το σύστηµα συντεταγµένων, όπου κρίνεται 

σκόπιµο για εποπτικούς λόγους, θα παριστάνεται ως σύστηµα x-y. 

 

Σχήµα 3.1 Η γενική µορφή ενός συστήµατος φρεάτιου-περιορισµένου υδροφορέα 
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Στην περίπτωση που ο υδροφορέας είναι φρεάτιος η αντίστοιχη εξίσωση ροής είναι: 
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όπου h είναι το υδραυλικό φορτίο στον φρεάτιο ορίζοντα, b(x,y) = h(x,y) - B(x,y) είναι το 

κορεσµένο πάχος του υδροφορέα (B(x,y) είναι το υψόµετρο του πυθµένα), Sy είναι η ειδική 

απόδοση ή ενεργό πορώδες του εδάφους, και qR είναι η επιφανειακή φόρτιση νερού του 

φρεατίου ορίζοντα (σχ. 3.1). Η εξίσωση 3.4 είναι µη γραµµική επειδή η τιµή της ενεργού 

µεταφορικότητας Kb εξαρτάται από την άγνωστη µεταβλητή, h. 

Η ολοκλήρωση του µαθηµατικού προβλήµατος για τις οριζόντιες ροές γίνεται µε την 

προσθήκη των αρχικών και οριακών συνθηκών. Ως αρχική συνθήκη σ' ένα χρόνο t=0 

ορίζεται η κατανοµή του υδραυλικού φορτίου στην αρχή του φαινόµενου του οποίου 

µελετάται η εξέλιξη. Η γενική µορφή µιας αρχικής συνθήκης είναι: 

φ = f(x,y,0) (3.5) 

όπου f είναι µια γνωστή συνάρτηση σε κάθε σηµείο x, y του πεδίου. 

Από τη µαθηµατική φυσική είναι γνωστό ότι υπάρχουν τρεις κλασικοί τύποι οριακών 

συνθηκών: α) συνθήκες που αφορούν στην τιµή της µεταβλητής, β) συνθήκες που αφορούν 

στην παράγωγο της µεταβλητής και γ) συνθήκες που συνδέουν την ίδια την µεταβλητή µε την 

παραγωγό της. Οι περιπτώσεις των ορίων υπόγειων ροών που αντιστοιχούν στις συνθήκες 

αυτές είναι οι εξής: 

α)  Όριο γνωστού φορτίου (οριακή συνθήκη πρώτου τύπου ή Dirichlet). Όταν σε κάποιο 

όριο το φορτίο είναι ανεξάρτητο από τη ροή στον υδροφορέα τότε έχουµε τη σχέση: 

 φ = fi (x, y, t) (3.6) 

όπου fi είναι γνωστή συνάρτηση. Στις περισσότερες περιπτώσεις η fi Θεωρείται ότι έχει 

σταθερή τιµή, ίση µε την τιµή του υδραυλικού φορτίου στο όριο (π.χ. στάθµη λίµνης, 

θάλασσας ή ποταµού που είναι σε υδραυλική επικοινωνία µε τον υδροφορέα).  

β)  Όριο γνωστής παροχής (οριακή συνθήκη δεύτερου τύπου). Κατά µήκος ενός τέτοιου 

ορίου ισχύει η εξής σχέση για την ανά µονάδα µήκους και κάθετα στην καµπύλη του 

διηθούµενη παροχή. 
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   (3.7) t)y, (x, f Q 2
'
n =

όπου f2 γνωστή συνάρτηση. Για οµογενή και ισότροπα µέσα ισχύει . Η πιο ( nφ/ T  f 2 ∂∂= )
συνηθισµένη περίπτωση οριακής συνθήκης δεύτερου τύπου είναι η συνθήκη ( ) 0nφ/ =∂∂  

(Neumann) που αφορά στα αδιαπέρατα όρια. 

γ)  Ηµιπερατό όριο (οριακή συνθήκη τρίτου τύπου ή Cauchy). Αφορά ειδικά τις περιπτώσεις 

κοίτης ποταµού ή λίµνης που έχουν αποφράξει µερικά λόγω απόθεσης λεπτόκοκκων 

υλικών. Έτσι, η υδραυλική επικοινωνία µεταξύ επιφανειακού αποδέκτη και υδροφορέα 

δεν είναι άµεση και περιγράφεται µε µια σχέση που, όπως αναµένεται, αναφέρεται σε µια 

ενδιάµεση κατάσταση µεταξύ ενός ορίου σταθερού φορτίου και ενός αδιαπέρατου ορίου. 

 

Εξισώσεις γραµµών ροής και δυναµικού 

Η συνάρτηση δυναµικού Φ=Κφ ορίζεται αρχικά για οµογενή και ισότροπα µέσα για τα οποία 

είναι αρµονική, ικανοποιεί δηλαδή την εξίσωση Laplace. Παρολαυτά η χρήση της µπορεί να 

επεκταθεί και σε πιο σύνθετα µέσα. Γραµµές ίσου δυναµικού ή ισοδυναµικές γραµµές είναι οι 

καµπύλες εκείνες του επίπεδου x-y για τις οποίες ισχύει Φ(x,y)=σταθ. Ακόµα, από τη σχέση 

του Darcy (σχέση 3.1) φαίνεται ότι για οµογενές και ισότροπο µέσο το διάνυσµα της ειδικής 

παροχής σε κάθε σηµείο µιας ισοδυναµικής καµπύλης είναι κάθετο σ' αυτήν. Κατ' αναλογία 

λοιπόν ορίζονται οι γραµµές ροής ως οι καµπύλες εκείνες οι οποίες σε κάθε σηµείο τους 

έχουν εφαπτόµενο το διάνυσµα της ειδικής παροχής, q (σχ. 3.2) 

 

Σχήµα 3.2 Γραµµές ροής 
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Συνάρτηση ροής ή ροϊκή συνάρτηση Ψ(x,y) είναι µια συνάρτηση του επιπέδου η οποία 

διατηρεί σταθερή την τιµή της κατά µήκος κάθε µιας γραµµής ροής. Και οι δύο συναρτήσεις 

Φ και Ψ έχουν διαστάσεις L2/T, δηλαδή διαστάσεις παροχής ανηγµένης σε ένα µοναδιαίο 

πλάτος υδροφορέα. Επίσης, στην ιδεατή περίπτωση ενός οµογενούς και ισότροπου πορώδους 

µέσου οι δύο αυτές οικογένειες καµπύλων τέµνονται κάθετα, έχουµε δηλαδή ένα ορθογώνιο 

δίκτυο καµπύλων. 

 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω οι δύο συναρτήσεις δυναµικού, Φ, και ροής, Ψ, εξ ορισµού 

συνδέονται µεταξύ τους. Έτσι, ένα τυπικό πρόβληµα µόνιµης ροής, στο οποίο οι µεταβολές 

στη διάρκεια του χρόνου θεωρούνται αµελητέες και το οποίο µπορεί να σχηµατοποιηθεί έτσι 

ώστε οι άξονες συντεταγµένων να συµπίπτουν µε τις κύριες διευθύνσεις της ροής, µπορεί να 

περιγραφεί από οποιαδήποτε ή και τις δύο από τις παρακάτω ισοδύναµες εξισώσεις: 
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όπου Κxx και Kyy είναι οι συνιστώσες του τανυστή υδραυλικής αγωγιµότητας, όπως 

υποτέθηκε, κατά τις κύριες διευθύνσεις x και y αντίστοιχα. Οι αντίστοιχες τιµές της 

ταχύτητας Darcy, ή ειδικής παροχής, για την περίπτωση αυτή υπολογίζονται από την 

εφαρµογή της σχέσης 3.1 για τις δύο κύριες διευθύνσεις ροής και δίνονται από τις δύο 

παρακάτω σχέσεις: 
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Πρέπει να σηµειωθεί ότι στις παραπάνω τέσσερις σχέσεις 3.8 - 3.11 χρησιµοποιήθηκε η 

συνάρτηση του πιεζοµετρικού φορτίου, φ, αντί της συνάρτησης δυναµικού, Φ, κυρίως για 
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εποπτικούς λόγους. Πιο ειδικά, µε τον τρόπο αυτό είναι εύκολο να γίνει η σύνδεση µε τον 

τύπο προβληµάτων οριζόντιων ροών. 

Η πιο χαρακτηριστική ιδιότητα της ροϊκής συνάρτησης είναι ότι η παροχή Q', που περνά από 

έναν σωλήνα ροής - ανάµεσα δηλαδή από δύο γραµµές ροής - ισούται µε τη διαφορά των 

αριθµητικών τιµών των δύο αυτών γραµµών ροής (σχ. 4.2). Με τον τρόπο αυτό η ταχύτητα 

Darcy µπορεί να υπολογισθεί από την παρακάτω σχέση: 

AB

12

AB

'

S
Ψ - Ψ  

S
Q  q ==  (3.12) 

Φαίνεται λοιπόν ότι µε τη χρήση των συναρτήσεων ροής είναι δυνατό να υπολογισθούν οι 

ταχύτητες ανεξάρτητα από την εξίσωση ροής. Για συστήµατα υδροφορέων µε µεγάλο µήκος 

και µικρό πάχος ο αριθµητικός υπολογισµός της ταχύτητας µε τον τρόπο αυτό είναι πιο 

ακριβής απ' αυτόν που στηρίζεται στις σχέσεις του φορτίου. Επειδή στην επίλυση της 

εξίσωσης συναγωγής - διασποράς, που περιγράφει τα φαινόµενα της µεταφοράς ρύπων, µια 

καλύτερη ακρίβεια στην εκτίµηση της ταχύτητας έχει ανάλογες θετικές συνέπειες στην 

ακρίβεια των τιµών της συγκέντρωσης, η παραπάνω µέθοδος επίλυσης των εξισώσεων ροής 

µε τις συναρτήσεις Φ και Ψ προτιµάται κυρίως στα προβλήµατα κατακόρυφων τοµών, όπου 

κατά κανόνα η κατακόρυφη κλίµακα είναι πολύ µικρότερη από την οριζόντια. 

Τα προβλήµατα που επιλύονται στο κατακόρυφο επίπεδο (που για πρακτικούς λόγους θα 

συνεχίζει να συµβολίζεται µε x-y, και όχι µε x-z όπως θα έπρεπε σε µια γενικευµένη 

παρουσίαση) χαρακτηρίζονται, όπως αναφέρθηκε στα προηγούµενα, από την έντονη 

µεταβολή των συγκεντρώσεων κατά την κατακόρυφη διεύθυνση, δηλαδή κατά την έννοια του 

βάθους του υδροφορέα. Έτσι η υπόθεση οριζόντιας ροής δεν ισχύει και το πρόβληµα πρέπει 

να αντιµετωπισθεί στη γενική του µορφή ως τριδιάστατο. Για απλότητα όµως θεωρείται ότι, 

αν γίνουν χαρακτηριστικές κατακόρυφες τοµές του υδροφορέα κατά την κύρια οριζόντια 

διεύθυνση της ροής, τα αντίστοιχα προβλήµατα που θα προκύψουν είναι δυνατόν να 

µελετηθούν στο επίπεδο των τοµών αυτών ως διδιάστατα. Ενδεικτικό παράδειγµα µιας 

κατακόρυφης τοµής υδροφορέα δίνεται στο σχ. 3.3. 

Ένα πρόβληµα κατακόρυφης τοµής οριοθετείται συνήθως από ένα αδιαπέρατο πυθµένα και 

από τον φρεάτιο ορίζοντα (σχ. 3.3). Οι βασικές υποθέσεις που γίνονται για τη µοντελοποίηση 

του προβλήµατος αυτού είναι:  

α)  Εξαιτίας των µεγάλων διαστάσεων της κορεσµένης ζώνης και της µεγάλης χρονικής 



Κεφάλαιο 3    44
   

κλίµακας των φαινοµένων µεταφοράς η κίνηση στην ακόρεστη ζώνη αγνοείται, 

θεωρείται δηλαδή ότι οποιαδήποτε µεταβολή της παροχής στην επιφάνεια του εδάφους 

µεταβιβάζεται στιγµιαία στον φρεάτιο ορίζοντα. 

β)  Επίσης εξαιτίας της µεγάλης χρονικής κλίµακας, που συνήθως είναι της τάξης µεγέθους 

ετών, οι εποχιακές µεταβολές αγνοούνται και θεωρείται µια µέση, µακροχρόνια, ροή στο 

σύστηµα. 

γ)  Για να είναι αξιόπιστο το µοντέλο η κατακόρυφη τοµή πρέπει να γίνεται κατά µήκος της 

υδραυλικής κλίσης. 

 

 

Σχήµα 3.3 Τυπική περίπτωση ροής σε κατακόρυφη τοµή 

 

Τέλος, η ολοκλήρωση του µαθηµατικού µοντέλου για την κατηγορία αυτών των ροών γίνεται 

προσθέτοντας στις διαφορικές εξισώσεις 3.8 και 3.9 τις οριακές συνθήκες, τόσο για τη Φ όσο 

και για την Ψ. Οι κλασικές οριακές συνθήκες που αναφέρθηκαν στα προηγούµενα 

µεταφέρονται εύκολα και στα προβλήµατα αυτά και συνοπτικά - αλλά και εποπτικά - 

φαίνονται στο σχήµα 3.4 (στο οποίο µε το σύµβολο gn
Ψ δίνεται η κλίση της Ψ στην κάθετη 

στο όριο διεύθυνση). 

Είναι προφανές ότι, εξαιτίας των προηγούµενων υποθέσεων, τα προβλήµατα της κατηγορίας 

αυτής θεωρούνται προβλήµατα µόνιµων ροών και έτσι δεν απαιτούνται αρχικές συνθήκες 

στον καθορισµό του µαθηµατικού προβλήµατος. 
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Η εξίσωση συναγωγής-διασποράς 

Στην παράγραφο 1.3, όπου περιγράφηκε κυρίως το φυσικό πρόβληµα της µεταφοράς των 

ρύπων στους υδροφορείς, δόθηκαν και αρκετά στοιχεία του µαθηµατικού ορισµού των 

σχέσεων που διέπουν το φαινόµενο. Εδώ λοιπόν ολοκληρώνεται το θέµα κυρίως προς την 

κατεύθυνση της διαµόρφωσης του µαθηµατικού προβλήµατος. Έτσι, θεωρώντας ότι η 

εξίσωση 1.10 αποτελεί την πιο τυπική µορφή της εξίσωσης συναγωγής - διασποράς αποµένει 

να περιγραφούν οι αρχικές και οριακές συνθήκες για τη µεταβλητή c (συγκέντρωση) και να 

συζητηθούν οι πρακτικές µέθοδοι εκτίµησης των συντελεστών διασποράς. 

 

Σχήµα 3.4 Οριακές συνθήκες για µοντέλα ροής κατακόρυφων τοµών 

 

Η αρχική συνθήκη για τη συγκέντρωση έχει παρόµοια µορφή µ' αυτήν που αφορά το 

υδραυλικό φορτίο (σχέση 3.5): 

c = f (x, y, 0) (3.13) 

όπου f γνωστή συνάρτηση. Συνήθως υποτίθεται ότι στην αρχή του φαινοµένου η 

συγκέντρωση των ρύπων έχει µια ενιαία τιµή σε όλο το πεδίο. 

Οι οριακές συνθήκες είναι επίσης τριών τύπων. Έτσι, είτε για προβλήµατα οριζόντιων 

υδροφορέων είτε κατακόρυφων τοµών (σχ. 3.5) έχουµε: 

α)  Οριακή συνθήκη πρώτου τύπου ή Dirichlet. Πρόκειται για µια συνθήκη της µορφής: 
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 c = f1 (x, y, t) (3.14) 

όπου η f1 είναι µια γνωστή συνάρτηση στο χώρο και το χρόνο για το συγκεκριµένο 

τµήµα του ορίου για το οποίο ισχύει. 

β)  Οριακή συνθήκη δεύτερου τύπου ή Neumann, που περιγράφει την κάθετη σε κάποιο 

τµήµα του ορίου κλίση της συγκέντρωσης: 

  t)y, (x, f  
n
c

2=
∂
∂  (3.15) 

όπου n είναι η κάθετη στο όριο διεύθυνση και f2 γνωστή συνάρτηση. Για αδιαπέρατα 

όρια ισχύει f2 = 0. 

γ)  Οριακή συνθήκη τρίτου τύπου ή Cauchy που συνδέει τη συγκέντρωση µε την παραγωγό 

της κατά µήκος τµήµατος του ορίου: 

  t)y, (x, f  
n
c D - uc 3n =
∂
∂  (3.16) 

όπου Dn είναι η συνιστώσα του συντελεστή διασποράς κατά την κάθετη στο όριο 

διεύθυνση, n, ενώ η f3 είναι γνωστή συνάρτηση. Ο πρώτος όρος του αριστερού µέλους 

της 3.16 παριστάνει τη ροή µάζας µε συναγωγή ενώ ο δεύτερος την αντίστοιχη που 

οφείλεται στη διασπορά. 

 

Σχήµα 3.5 Οριακές συνθήκες για το µοντέλο µεταφοράς κατακόρυφης τοµής 
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Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι οι συνθήκες πρώτου και τρίτου τύπου µπορούν εναλλακτικά να 

περιγράψουν τύπους πηγών ρύπανσης (σχ. 3.5). Έτσι, η µεν συνθήκη πρώτου τύπου µπορεί 

να περιγράψει µια πηγή η οποία διατηρεί µια γνωστή τιµή της συγκέντρωσης στην αντίστοιχη 

περιοχή του υδροφορέα ενώ η αντίστοιχη τρίτου τύπου χρησιµοποιείται για περιπτώσεις όπως 

π.χ. σε έναν σκουπιδότοπο, όπου εξαιτίας διηθούµενων νερών βροχής οι ρύποι διασταλάζουν 

δια µέσου της ακόρεστης ζώνης στον φρεάτιο ορίζοντα. Στην τελευταία περίπτωση η 

συνάρτηση f3 µπορεί να εξισωθεί µε qoco/n, όπου qo είναι η γνωστή εκ των προτέρων φόρτιση 

ακάθαρτου νερού από το όριο, co είναι η συγκέντρωση του ρύπου που µεταφέρεται µε το νερό 

φόρτισης και n είναι το πορώδες του εδάφους. 

Στη µοντελοποίηση του φαινοµένου της διασποράς σηµαντικό ρόλο παίζει η ορθή εκτίµηση 

των συνιστωσών του συντελεστή µηχανικής διασποράς, D, που συνήθως καταλήγει να 

περιλαµβάνει µόνο τη µηχανική διασπορά, αφού στα πρακτικά προβλήµατα η διάχυση είναι 

αµελητέα και κατά συνέπεια αγνοείται η επίδραση της (παράγραφος 1.3 - σχέση 1.4). Επειδή 

η τιµή της παραµέτρου αυτής υπολογίζεται έµµεσα και επιπλέον µεταβάλλεται στο χώρο, 

απαιτούνται ειδικές υποθέσεις για την πιο ορθολογική - κατά προτίµηση - εκτίµησή της. 

Γενικά είναι παραδεκτό ότι αν οι άξονες του συστήµατος συντεταγµένων επιλεγούν έτσι ώστε 

να συµπίπτουν µε τους κύριους άξονες του τανυστή διασποράς, δηλαδή παράλληλα και 

κάθετα στις γραµµές ροής, τότε οι µόνες µη µηδενικές συνιστώσες του υπολογίζονται από τις 

σχέσεις: 

Dxx = αL u (3.17) 

Dyy = αT u (3.18) 

όπου αL και αT είναι οι παράµετροι που χαρακτηρίζουν την ικανότητα διασποράς του 

πορώδους µέσου κατά τη διεύθυνση της ροής και την κάθετη σ' αυτήν αντίστοιχα, και u είναι 

η µακροσκοπικά µέση τιµή της ταχύτητας της ροής κατά τη διεύθυνση της. Ο κλασικός αυτός 

ορισµός του συντελεστή διασποράς γίνεται µε την υπόθεση ότι το µέσο είναι ισότροπο σε 

σχέση µε τη διασπορά και συνεπώς οι τιµές των αL και αT είναι σταθερές. 

Η παραπάνω υπόθεση αµφισβητείται κυρίως στην περίπτωση υδροφορέων µε σηµαντική 

ετερογένεια, όπου οι παράµετροι διασποράς αυξάνουν ανάλογα µε την κλίµακα, δηλαδή όσο 

µεγαλώνουν οι διαστάσεις του προβλήµατος. Έτσι, όσο οι ρύποι µετακινούνται σε 

µεγαλύτερες αποστάσεις, συναντώντας συνεχώς νέα ετερογενή στρώµατα, η διασπορά γίνεται 
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περισσότερο έντονη. Σήµερα υφίστανται διάφορες θεωρίες για τη ζητούµενη ασυµπτωτική 

τιµή των παραµέτρων διασποράς, όµως η παράθεση τους ξεφεύγει από το περιεχόµενο του 

παρόντος συγγράµµατος. Το χαρακτηριστικό πάντως στοιχείο που πρέπει να αναφερθεί στο 

σηµείο αυτό είναι ότι η τιµή του αL στο πεδίο κυµαίνεται ανάµεσα στο ένα και στα εκατό 

περίπου µέτρα ενώ η τιµή του αT, αν µεν πρόκειται για οριζόντια διεύθυνση, είναι περίπου 10 

φορές µικρότερη του αL ενώ αν η κάθετη διεύθυνση στη ροή είναι η κατακόρυφη - όπως 

συµβαίνει στα προβλήµατα κατακόρυφων τοµών - τότε η τιµή του αT µπορεί να είναι και 30 

φορές µικρότερη. 

 

3.2 Γενικά περί µαθηµατικών µοντέλων σε υπόγειους υδροφορείς 

Με τον όρο µαθηµατικό µοντέλο υπόγειου υδροφορέα ορίζεται µια µη-µοναδική, 

απλοποιηµένη µαθηµατική έκφραση ενός υπόγειου υδροφορέα, που παρουσιάζει τις 

ουσιαστικότερες λειτουργίες του συστήµατος, ανάλογα µε τους στόχους για τους οποίους έχει 

αναπτυχθεί, και που περιλαµβάνει διάφορες παραδοχές, υποθέσεις και περιορισµούς που 

επιβάλλονται από το ίδιο το σύστηµα. 

Το µοντέλο εκφράζει τις αλληλεπιδράσεις µεταξύ διαφόρων µεγεθών του συστήµατος αλλά 

και µεταξύ του συστήµατος και του περιβάλλοντός του. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται η 

προσαρµογή της λειτουργίας του συστήµατος κάτω από διάφορες συνθήκες. 

Η λύση ενός µαθηµατικού µοντέλου µπορεί να είναι είτε συνεχής είτε διακριτή στο χώρο ή 

και στο χρόνο. Ανάλογα µε την εφαρµογή τους τα µαθηµατικά µοντέλα κατατάσσονται σε 

τέσσερις βασικές κατηγορίες : 

• Μοντέλα επεξεργασίας δεδοµένων 

• Μοντέλα καθορισµού των παραµέτρων του προβλήµατος 

• Μοντέλα πρόβλεψης της λειτουργίας του συστήµατος 

• Μοντέλα διαχείρισης 

 

Μοντέλα επεξεργασίας δεδοµένων 

Είναι σαφές ότι η συνολική ποσότητα αλλά και η ποιότητα των δεδοµένων ενός προβλήµατος 

επηρεάζει άµεσα την αξιοπιστία των αποτελεσµάτων του µοντέλου. Από την παρατήρηση 

αυτή πηγάζει και η ανάγκη κατάστρωσης και χρησιµοποίησης µαθηµατικών µοντέλων, µε 
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στόχο τον ορισµό των διαδικασιών συλλογής δεδοµένων, το σχεδιασµό δικτύων παρατήρησης 

και συλλογής δεδοµένων, την αξιολόγηση των υπαρχόντων δεδοµένων και την εκτίµηση των 

υπολοίπων τιµών που συµπληρώνουν το δίκτυο παρατήρησης. 

 

Μοντέλα καθορισµού των παραµέτρων του προβλήµατος 

Τα µοντέλα καθορισµού των παραµέτρων ενός προβλήµατος αναπτύχθηκαν για να καλύψουν 

την ανάγκη εκτίµησης των υδρογεωλογικών παραµέτρων του υδροφορέα µε βάση 

παρατηρήσεις και µετρήσεις πεδίου. Η διαδικασία αυτή είναι γνωστή και σαν επίλυση του 

αντίστροφου προβλήµατος (δηλαδή, ο υπολογισµός των φυσικών παραµέτρων του υδροφορέα 

γνωρίζοντας τη µεταβολή κάποιων υδραυλικών µεγεθών  (π.χ. στάθµη του υδροφορέα) στο 

χρόνο). 

 

Μοντέλα πρόβλεψης της λειτουργίας του συστήµατος 

Αυτή είναι και η βασικότερη κατηγορία και αφορά στα µαθηµατικά µοντέλα που, 

χρησιµοποιώντας τα αποτελέσµατα από τις δύο κατηγορίες που προαναφέρθηκαν, 

προσοµοιάζουν τη λειτουργία ενός υδροφορέα και µπορούν να προβλέψουν την απόκριση του 

στη µεταβολή κάποιων παραµέτρων του συστήµατος. Μπορούν να διακριθούν σε δύο 

κατηγορίες : 

• στα µοντέλα ροής και 

• στα µοντέλα µεταφοράς 

Τα µοντέλα ροής είναι µοντέλα που εξετάζουν από ποσοτική άποψη τη ροή σε υπόγειους 

υδροφορείς και τις παραµέτρους που την επηρεάζουν. 

Τα µοντέλα µεταφοράς είναι µοντέλα που εξετάζουν από ποιοτική άποψη τη λειτουργία 

υπόγειων υδροφορέων. 

 

Μοντέλα διαχείρισης 

Τα µοντέλα διαχείρισης έχουν αναπτυχθεί στα πλαίσια ελέγχου των αποτελεσµάτων 

διαχειριστικών αποφάσεων για τη λειτουργία ενός υδροφορέα, ώστε αυτές να οδηγούν στην 

επίτευξη των αντικειµενικών στόχων, που έχουν τεθεί, χωρίς να παραβιάζουν κάποιους 

προκαθορισµένους περιορισµούς. Τέτοιοι στόχοι µπορεί να είναι η µεγιστοποίηση των 
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οικονοµικών εσόδων από την εκµετάλλευση του υδροφορέα, η ελαχιστοποίηση του κόστους, 

η εξασφάλιση των απαιτούµενων ποσοτήτων νερού ή ο συνδυασµός όλων αυτών.  

 

Το καίριο θέµα που παραµένει όµως πάντα, είναι η αξιοπιστία των αποτελεσµάτων των 

µαθηµατικών µοντέλων. Οι παράγοντες που επηρεάζουν την ορθότητα ή µη των 

αποτελεσµάτων είναι η αβεβαιότητα όσον αφορά τη χρήση των συγκεκριµένων εξισώσεων, 

των παραµέτρων και των δεδοµένων που χρησιµοποιήθηκαν για την προσοµοίωση του 

φυσικού προβλήµατος. Επίσης αστοχία των µοντέλων πρόβλεψης µπορεί να προέλθει και από 

απρόβλεπτα µελλοντικά γεγονότα όπως ξηρασία, αλλαγή χρήσης νερού κ.λ.π. Γι'αυτό και 

σήµερα υπάρχει µια τάση, ο παράγοντας αβεβαιότητα να περιλαµβάνεται στις λειτουργίες των 

µοντέλων προσοµοίωσης. 

Φυσικά ο χρήστης παραµένει ο σηµαντικότερος παράγοντας ώστε ένα µαθηµατικό µοντέλο να 

δίνει σωστά αποτελέσµατα. Η κατανόηση της λειτουργίας , η γνώση των παραδοχών και του 

φάσµατος ισχύος του µοντέλου είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη σωστή περιγραφή ενός 

φυσικού φαινοµένου, όπως είναι στην προκειµένη περίπτωση η λειτουργία ενός υπόγειου 

υδροφορέα. 

 

3.3 Αναλυτικές λύσεις του µαθηµατικού προβλήµατος 

Χαρακτηριστικό των αναλυτικών λύσεων οποιουδήποτε µαθηµατικού προβλήµατος είναι ότι 

αποτελούν µια κλειστή έκφραση, µια σχέση δηλαδή που συνδέει την άγνωστη µεταβλητή µε 

τις παραµέτρους, σε συνάρτηση κάθε φορά µε τις ισχύουσες αρχικές και οριακές συνθήκες. 

Το χαρακτηριστικό αυτό δίνει ένα βασικό πλεονέκτηµα στην κατηγορία αυτών των λύσεων, 

κυρίως σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα που προσφέρεται να µελετηθεί ένα µεγάλο εύρος των 

τιµών των παραµέτρων και να εκτιµηθούν οι αντίστοιχες επιπτώσεις στην εξέλιξη του 

φαινόµενου µε ακριβή και οικονοµικό τρόπο. Τα µειονεκτήµατα τους όµως, ειδικά σε ό,τι 

αφορά προβλήµατα πεδίου, είναι αρκετά:  

α)  δεν είναι δυνατό να βρεθούν λύσεις για τις γενικές µορφές των εξισώσεων, ιδίως όταν 

πρόκειται για διδιάστατα ή τριδιάστατα προβλήµατα,  

β)  δεν είναι δυνατό να αντιµετωπισθούν πεδία µε σύνθετη ή ακανόνιστη γεωµετρία ορίων 

και  

γ)  είναι πολύ δύσκολο να επιλυθούν σύνθετα προβλήµατα, όπως ταυτόχρονη λειτουργία 
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πηγαδιών και µεταφορά ρύπων, κυρίως γιατί τα αντίστοιχα πεδία ταχυτήτων είναι 

τελείως διαφορετικά από τα οµοιόµορφα που απαιτούνται για την αναλυτική επίλυση της 

εξίσωσης συναγωγής - διασποράς. 

Στόχος της παρούσας παραγράφου είναι µια πολύ συνοπτική παρουσίαση κυρίως 

πληροφοριών για τις διαθέσιµες σήµερα αναλυτικές λύσεις προβληµάτων ρύπανσης 

υδροφορέων. Η ουσιαστικότερη συνεισφορά των αναλυτικών λύσεων στη γενικότερη 

επιστηµονική περιοχή είναι ίσως η δυνατότητα που παρέχουν για τον έλεγχο - µε σύγκριση 

των αποτελεσµάτων τους - των αριθµητικών µεθόδων επίλυσης των σχετικών µαθηµατικών 

προβληµάτων. Τέλος, µια ακόµα πιθανή χρήση τους είναι στην προκαταρκτική µελέτη ενός 

προβλήµατος στο οποίο οι απλουστευτικές παραδοχές που γίνονται για την εφαρµογή τους 

δεν επηρεάζουν σηµαντικά τις κατ' αρχήν ποσοτικές εκτιµήσεις που µπορούν να γίνουν πριν 

από την εφαρµογή ενός πιο λεπτοµερούς αριθµητικού µοντέλου. 

Αναλυτικές λύσεις για το µαθηµατικό πρόβληµα µόνο της υπόγειας ροής υπάρχουν πολλές 

και µάλιστα αποτελούσαν και τη µοναδική µορφή λύσεων για αρκετά χρόνια, πριν από την 

ανάπτυξη και τη διάδοση της χρήσης των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Οι πιο σύνθετες 

αναλυτικές λύσεις της κατηγορίας αυτής αφορούν σε µη µόνιµες υπόγειες ροές στις οποίες 

βασικό ρόλο παίζουν και πηγάδια άντλησης ή φόρτισης. 

Εκτός από τις παραπάνω λύσεις, που συνήθως χρησιµοποιούνται σε προβλήµατα ποσοτικής 

διαχείρισης των υπόγειων υδατικών πόρων, υπάρχουν και αναλυτικές λύσεις της εξίσωσης 

ροής που η άµεση εφαρµογή τους µπορεί να αφορά σε προβλήµατα ελέγχου της ρύπανσης. 

Μια τυπική περίπτωση αποτελεί µια εργασία όπου οι απλές αναλυτικές σχέσεις των γραµµών 

ροής σε πεδία µε ένα ή περισσότερα πηγάδια άντλησης χρησιµοποιούνται στη µελέτη 

περιορισµού µιας κηλίδας ρύπανσης. Στο σχ. 3.6 δίνεται ένα χαρακτηριστικό διάγραµµα από 

την εργασία αυτή στο οποίο φαίνεται πως η άντληση από τρία πηγάδια δηµιουργεί ένα 

"υδραυλικό διάφραγµα" κατά µήκος µιας γραµµής ροής που περιορίζει την προς τα κατάντη 

µετατόπιση της κηλίδας. 

Το µεγαλύτερο πάντως ενδιαφέρον, όσον αφορά στην ποιοτική διαχείριση των υπόγειων 

ροών, έχουν οι αναλυτικές λύσεις της εξίσωσης συναγωγής - διασποράς. Οι αναλυτικές αυτές 

λύσεις άρχισαν να αναπτύσσονται σχετικά πρόσφατα, ακριβώς γιατί πρόσφατα οξύνθηκαν 

και τα προβλήµατα ρύπανσης των υδροφορέων. Οι περισσότερες λύσεις αναφέρονται σε 

µονοδιάστατα προβλήµατα χωρίς όµως να λείπουν και λύσεις για διδιάστατα  ή και για 

τριδιάστατα. Ειδικά για διδιάστατα ή τριδιάστατα προβλήµατα, και παρά τις απλουστευτικές 
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παραδοχές που γίνονται, οι αναλυτικές λύσεις µπορούν να δώσουν αξιόπιστα αλλά και 

χρήσιµα αποτελέσµατα, ιδίως όταν εφαρµόζονται σε πεδία µεγάλων διαστάσεων. 

 

Σχήµα 3.6 Περιορισµός κηλίδας ρύπανσης µε άντληση από τρία πηγάδια 

 

Στο σχ. 3.7 φαίνονται τα αποτελέσµατα ενός διδιάστατου αναλυτικού µοντέλου που αφορούν 

στη χρονική εξάπλωση µιας κηλίδας σε οριζόντιο υδροφορέα. Η πηγή ρύπανσης είναι 

γραµµικού τύπου, έχει πεπερασµένο µήκος και βρίσκεται στην αρχή των αξόνων x-y. Όπως 

φαίνεται στις δύο περιπτώσεις του σχ. 3.7, είναι χαρακτηριστική η διαφοροποίηση της 

εξάπλωσης της κηλίδας ανάλογα µε τη χρονική µεταβολή (ρυθµό) διάθεσης των ρύπων στην 

πηγή.  

Μια ιδιαίτερη τέλος κατηγορία λύσεων που έχουν αναλυτικό υπόβαθρο είναι οι λεγόµενες 

ηµιαναλυτικές λύσεις. Το πιο τυπικό παράδειγµα αποτελεί ο συνδυασµός αναλυτικών 

σχέσεων για τις γραµµές και τις ταχύτητες ροής σε οριζόντιο υδροφορέα µε την αριθµητική 

µέθοδο των κινούµενων σηµείων, που περιγράφεται στην παράγραφο 3.7. Ένας κλασικός 

αλγόριθµος που χρησιµοποιεί αυτό το συνδυασµό παρέχει τη δυνατότητα µελέτης της 

κατανοµής της συγκέντρωσης των ρύπων σε διάφορα σηµεία εξαιτίας µιας ή περισσότερων 

πηγών ρύπανσης σε πεδία όπου, εκτός από τη φυσική ροή, µπορεί να υπάρχουν και 

συστήµατα πηγαδιών άντλησης ή φόρτισης. Κλασικές συλλογές πολλών αναλυτικών λύσεων 



Μοντέλα προσοµοίωσης σε πορώδεις υδροφορείς  53 

για πεδία µιας, δύο ή τριών διαστάσεων για διάφορους τύπους διαφορικών εξισώσεων και 

αρχικών και οριακών συνθηκών υπάρχουν ήδη στη βιβλιογραφία, που συνεχώς εµπλουτίζεται 

µε νέες λύσεις πιο σύνθετων περιπτώσεων φαινοµένων ρύπανσης υπόγειων νερών. 

 

Σχήµα 3.7 Εξάπλωση κηλίδας ρύπανσης σε υδροφορέα:  

(α) ∆ιάθεση όγκου ρύπων στη διάρκεια 5 ετών - (β) ∆ιάθεση του ίδιου όγκου ρύπων σε 1 έτος 
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3.4 Αριθµητική επίλυση τον µαθηµατικού προβλήµατος 

Στην παράγραφο αυτή δίνονται οι γενικές αρχές που διέπουν τα αριθµητικά µοντέλα 

επίλυσης του µαθηµατικού προβλήµατος της ροής του υπόγειου νερού και της µεταφοράς 

ρύπων µ' αυτό. Η περιγραφή των διάφορων βασικών µεθοδολογιών επίλυσης που ακολουθεί 

περιλαµβάνει τα απαραίτητα στοιχεία για την κατασκευή των επιµέρους αριθµητικών 

µοντέλων καθώς και τα ιδιαίτερα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατά τους. 

 

Ο σκοπός των αριθµητικών µοντέλων προσοµοίωσης 

Η ανάγκη χρήσης αριθµητικών µεθόδων προσοµοίωσης των φυσικών φαινοµένων που έχουν 

σχέση µε τη ρύπανση των υπόγειων νερών προέκυψε κυρίως από την αδυναµία των 

αναλυτικών λύσεων να καλύψουν µε αξιοπιστία τα πρακτικά προβλήµατα διάφορων 

εφαρµογών. Οι λόγοι που οδηγούν σ' αυτή την αδυναµία αναλύθηκαν στην προηγούµενη 

παράγραφο 3.2. 

Μια γενική ταξινόµηση των αριθµητικών µοντέλων τα διαχωρίζει σε δύο κατηγορίες: α) 

µοντέλα ποσότητας και β) µοντέλα ποιότητας. Στην κατηγορία των µοντέλων ποσότητας 

ανήκουν όλα εκείνα στα οποία επιλύεται συνήθως µόνο η εξίσωση της ροής µε στόχο την 

ποσοτική διαχείριση των υδροφορέων, τον σχεδιασµό συστηµάτων πηγαδιών, τη µελέτη της 

αλληλεπίδρασης επιφανειακών και υπόγειων νερών κτλ. Πολλά αξιόλογα µοντέλα αυτής της 

κατηγορίας έχουν χρησιµοποιηθεί µε επιτυχία σε µεγάλο πλήθος πρακτικών εφαρµογών. 

Τα αριθµητικά µοντέλα ποιότητας χρησιµοποιούνται κυρίως για τη µελέτη των συνεπειών 

περιστατικών ρύπανσης των υπόγειων νερών, την εξεύρεση τρόπων για την προστασία και 

τον έλεγχο εκµεταλλεύσιµων υπόγειων υδατικών πόρων και για τον σχεδιασµό τεχνικών 

εξυγίανσης. Τυπικά ερωτήµατα στα οποία τα αριθµητικά µοντέλα είναι δυνατό να δώσουν 

απαντήσεις αφορούν: α) την πορεία των ρύπων στους υδροφορείς, β) την πιθανότητα άφιξης 

των ρύπων σε περιοχές άντλησης υπόγειων νερών, γ) τη διάρκεια των περιστατικών 

ρύπανσης πηγαδιών άντλησης, δ) τη δυνατότητα εξυγίανσης των υδροφορέων µε τεχνητές ή 

φυσικές διαδικασίες. Γενικά και στα µοντέλα αυτής της κατηγορίας παρατηρείται σήµερα µια 

πολύ καλή εξέλιξη, κυρίως µετά από την ήδη επιτυχηµένη εφαρµογή τους σε πρακτικά 

προβλήµατα. Πάντως οι σχετικές ερευνητικές προσπάθειες συνεχίζονται µε στόχο τη 

µοντελοποίηση πιο σύνθετων προβληµάτων, όπως η ταυτόχρονη µεταφορά περισσότερων 

του ενός ρύπων, διάφορες χηµικές ή βιοχηµικές αντιδράσεις κτλ. 
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Η κατασκευή ενός αριθµητικού µοντέλου 

Για την κατασκευή ενός αριθµητικού µοντέλου που προσοµοιώνει τα φυσικά φαινόµενα σ' 

ένα σύστηµα υπόγειων νερών πρέπει αρχικά να καθοριστούν, όσο πιο σωστά γίνεται, οι 

γεωλογικές του ενότητες και οι υδρογεωλογικές παράµετροι του πεδίου που µελετάται. 

Κατόπι πρέπει να προσδιορισθούν οι φυσικές διεργασίες, δηλαδή τα φαινόµενα, που 

συντελούν ενεργά στη µεταφορά των ρύπων. Στη γενική περίπτωση τα φαινόµενα αυτά είναι: 

α) ροή του υπόγειου νερού, β) µεταφορά των ρύπων µε συναγωγή, γ) µεταφορά των ρύπων 

µε υδροδυναµική διασπορά, δ) χηµικές αντιδράσεις, ε) βιοχηµικές αντιδράσεις και στ) 

θερµικές µεταβολές. Στις περισσότερες πάντως πρακτικές περιπτώσεις τα φαινόµενα αυτά 

δεν παρουσιάζονται ταυτόχρονα. 

Οι βασικοί φυσικοί νόµοι που διέπουν τα παραπάνω φαινόµενα µπορούν να ταξινοµηθούν σε 

τρεις κατηγορίες: α) καταστατικοί νόµοι (σχέση του Darcy, νόµος του Fick), β) νόµοι 

διατήρησης της µάζας των ρευστών, των ρύπων αλλά και της θερµικής ενέργειας και τέλος, 

γ) νόµοι ισορροπίας δυνάµεων. Οι παραπάνω νόµοι µπορούν να εκφρασθούν µαθηµατικά µε 

τη µορφή εξισώσεων που συνήθως είναι διαφορικές εξισώσεις µε µερικές παραγώγους. Οι 

πιο βασικές από τις εξισώσεις αυτές για τα φαινόµενα ρύπανσης των υπόγειων νερών 

παρουσιάσθηκαν ήδη στην παράγραφο 3.1. 

Όπως αναφέρθηκε και στην παράγραφο 3.1 το µαθηµατικό πρόβληµα, ή όπως αλλιώς λέγεται 

το θεωρητικό µοντέλο του συστήµατος, καθορίζεται όταν περιγραφούν µε τις κατάλληλες 

διαφορικές εξισώσεις οι φυσικοί νόµοι που το διέπουν, παράλληλα µε την περιγραφή της 

υδρογεωλογίας και τον καθορισµό των ορίων και των οριακών συνθηκών. Για την 

αριθµητική επίλυση των διαφορικών εξισώσεων το σύστηµα (πεδίο) διακριτοποιείται και οι 

εξισώσεις προσεγγίζονται µε αλγεβρικές εξισώσεις σ' έναν πεπερασµένο αριθµό σηµείων του 

πεδίου. Η αριθµητική λοιπόν λύση του µαθηµατικού προβλήµατος αφορά στην επίλυση των 

αλγεβρικών αυτών εξισώσεων, που για πρακτικά προβλήµατα είναι συνήθως αρκετές 

χιλιάδες. Η όλη διαδικασία αυτής της επίλυσης, σχηµατοποιείται µ' έναν αριθµητικό κώδικα, 

ή όπως πιο απλά συνηθίζεται να λέγεται µ' ένα πρόγραµµα ηλεκτρονικού υπολογιστή, που 

χαρακτηρίζεται, εσφαλµένα, ως αριθµητικό µοντέλο.  

Το πραγµατικό αριθµητικό µοντέλο είναι εκείνο που έχει ήδη περιγραφεί νωρίτερα, δηλαδή η 

αναπαράσταση του πραγµατικού συστήµατος και των φαινοµένων που λαµβάνουν χώρα σ' 

αυτό µε τις αριθµητικές (αλγεβρικές) σχέσεις που το προσεγγίζουν και που η αξιοπιστία του 

εξαρτάται κατά κύριο λόγο από τον αρχικό καθορισµό του θεωρητικού µοντέλου. Πριν να 
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εφαρµοσθεί οποιοδήποτε αριθµητικό µοντέλο σε κάποιο πρακτικό πρόβληµα πρέπει να 

αξιολογηθεί, κυρίως σε ότι αφορά τα αριθµητικά σφάλµατα που εµφανίζει και που µπορεί να 

προέρχονται τόσο από την επίλυση του συστήµατος των αλγεβρικών εξισώσεων όσο και από 

τα σφάλµατα στον αριθµητικό κώδικα. Η διαδικασία αυτή γίνεται συνήθως συγκρίνοντας τα 

αποτελέσµατα του αριθµητικού µοντέλου µε τα αντίστοιχα αποτέλεσµα µιας αναλυτικής 

λύσης για απλές περιπτώσεις προβληµάτων. Η ακρίβεια των αποτελεσµάτων του αριθµητικού 

µοντέλου είναι τόσο πιο µεγάλη όσο τα αριθµητικά σφάλµατα που διαπιστώνονται τείνουν σε 

πολύ µικρούς αριθµούς ή, όπως λέγεται, ελαχιστοποιούνται. 

Σε µια δεύτερη φάση, πριν από την εφαρµογή του, το αριθµητικό µοντέλο πρέπει να ελεγχθεί 

αν πράγµατι προσοµοιώνει τα φυσικά φαινόµενα τα οποία υποτίθεται ότι αναπαράγει. Αυτή η 

διαδικασία ελέγχου υλοποιείται συγκρίνοντας τα αποτελέσµατα του µοντέλου µε αντίστοιχες 

µετρήσεις στο εργαστήριο ή στο πεδίο. Στη φάση αυτή δεν επιδιώκεται η κατ' αρχήν απόλυτη 

συµφωνία στα αποτελέσµατα, θα πρέπει όµως να αποδεικνύεται ότι οι φυσικές, χηµικές και 

βιοχηµικές διαδικασίες παριστάνονται ορθά από το συγκεκριµένο µοντέλο. Επειδή 

αποκλίσεις µεταξύ µετρήσεων και αριθµητικών αποτελεσµάτων παρουσιάζονται σχεδόν 

πάντα, εξαιτίας ελλείπων δεδοµένων πεδίου ή σφαλµάτων µετρήσεων, η διαδικασία 

ολοκληρώνεται µε τη λεγόµενη ρύθµιση του µοντέλου. Η σύγχρονη αντίληψη για τη ρύθµιση 

των αριθµητικών µοντέλων επικεντρώνεται στην αυτοµατοποιηµένη τροποποίηση και 

προσαρµογή των τιµών των φυσικών παραµέτρων µε διάφορες µεθόδους που συνιστούν το 

λεγόµενο πρόβληµα ταυτοποίησης των παραµέτρων ή αντίστροφο πρόβληµα. 

Η τελευταία φάση της διαδικασίας είναι η φάση της εφαρµογής του µοντέλου, στην οποία 

αποκλειστικός στόχος είναι η προσοµοίωση των φυσικών φαινοµένων ενός πραγµατικού 

συστήµατος και ειδικότερα η διερεύνηση ή η πρόγνωση των πιο δυσµενών συνήθως 

καταστάσεών του. 

 

Ταξινόµηση αριθµητικών µοντέλων ρύπανσης υπόγειων νερών 

Έχοντας ως δεδοµένο ότι το φαινόµενο που µελετάται είναι η µεταφορά ρύπων στο υπόγειο 

νερό και ότι για τη µελέτη αυτή χρειάζεται η προσοµοίωση τόσο της εξίσωσης ροής όσο και 

της εξίσωσης συναγωγής - διασποράς, όπως περιγράφηκαν στην παράγραφο 3.1, µια κατ' 

αρχήν ταξινόµηση των διάφορων κατηγοριών µοντέλων θα µπορούσε να γίνει µε βάση τις 

αριθµητικές µεθόδους που χρησιµοποιούνται για την επίλυση των εξισώσεων αυτών. 

Πράγµατι, στις επόµενες παραγράφους του παρόντος κεφαλαίου τα διάφορα µοντέλα 
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παρουσιάζονται ξεχωριστά και ανάλογα µε τη µέθοδο διακριτοποίησης των διαφορικών 

εξισώσεων που εφαρµόζεται. 

Οι αριθµητικές µέθοδοι που περιγράφονται αµέσως πιο κάτω είναι: α) η µέθοδος των 

πεπερασµένων διαφορών, β) η µέθοδος των πεπερασµένων στοιχείων, γ) η µέθοδος των 

οριακών στοιχείων και δ) η µέθοδος των κινούµενων σηµείων. 

 

3.5 Η µέθοδος των πεπερασµένων διαφορών 

Ο βασικός στόχος των µεθόδων πεπερασµένων διαφορών είναι να προσεγγισθούν οι µερικές 

παράγωγοι στη διαφορική εξίσωση που επιλύεται από αντίστοιχους όρους διαφορών. Η 

εξίσωση διαφορών που προκύπτει µε τον τρόπο αυτό γράφεται για έναν πεπερασµένο αριθµό 

χαρακτηριστικών σηµείων του πεδίου καταλήγοντας έτσι σ' ένα σύστηµα αλγεβρικών 

εξισώσεων που είναι δυνατό να λυθούν πιο εύκολα απ' ότι η αρχική διαφορική εξίσωση. 

Για να υλοποιηθεί η αριθµητική διακριτοποίηση της διαφορικής εξίσωσης πρέπει κατ' αρχήν 

να διακριτοποιηθεί το πεδίο ροής. Αν λοιπόν στο επίπεδο x-y ορισθεί το πεδίο ροής, R, µε το 

όριο του, C, η διακριτοποίηση γίνεται χαράζοντας ένα ορθογωνικό δίκτυο γραµµών, 

παράλληλων προς τους δύο άξονες x και y, που ονοµάζεται κάναβος (σχ. 3.8). Οι άξονες 

αυτοί τοποθετούνται συνήθως παράλληλα προς τις δύο κύριες διευθύνσεις της ροής ώστε, 

όπως αναφέρθηκε και στην παράγραφο 3.1, να υπάρχει η δυνατότητα απλοποίησης των όρων 

των διαφορικών εξισώσεων. 

Ο κάναβος που χαράζεται δεν πρέπει υποχρεωτικά να είναι τετραγωνικός, να ισχύει δηλαδή η 

σχέση ∆xi = ∆yi για κάθε i (σχ. 3.8), ούτε είναι απαραίτητο να παραµένουν σταθερές οι 

ισοδιαστάσεις ∆xi και ∆yi σε όλη την έκταση του πεδίου. Αντίθετα µάλιστα υπάρχουν 

περιπτώσεις, π.χ. στη γειτονιά πηγαδιών, όπου είναι απαραίτητη η πύκνωση του κανάβου σε 

ορισµένες περιοχές του πεδίου. Στα παρακάτω πάντως η περιγραφή της αριθµητικής µεθόδου 

γίνεται για λόγους απλότητας για σταθερό ορθογωνικό κάναβο, δηλαδή για ∆xi = ∆x και ∆yi 

= ∆y, όπου ∆x και ∆y έχουν σταθερές τιµές. Τέλος, για µη µόνιµα προβλήµατα, το συνολικό 

χρονικό διάστηµα µελέτης του προβλήµατος διακριτοποιείται σε χρονικά βήµατα, ∆tk, που 

επίσης δεν είναι απαραίτητο να είναι ίσα µεταξύ τους. 

Θεωρώντας, για καλύτερη εποπτεία, ένα µονοδιάστατο πρόβληµα και τη µεταβλητή φ=φ(x) 

συνεχή σ' όλο το πεδίο, µπορούµε να έχουµε το ανάπτυγµα της φ σε σειρά Taylor στη 

γειτονιά ενός σηµείου προς τη θετική διεύθυνση των x:  
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Σχήµα 3.8 Τυπική µορφή κανάβου πεπερασµένων διαφορών 

( ) ( ) ...
dx
φ(x)d
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dx
φ(x)d

!2
x

dx
φ(x)d∆x  φ(x)  ∆x)φ(x 3

33

2

22

+
∆

+
∆

++=+  (3.19) 

Η σχέση 3.19 µπορεί να γραφεί και µε τη µορφή: 

( ) )x(0
x∆

φ(x)∆xxφ
dx
φ(x)d

∆+
−+

=  (3.20) 

όπου το υπόλοιπο 0(∆x) αφορά όλους τους όρους της σειράς που είναι ανώτερης τάξης από 

∆x. Παραλείποντας λοιπόν το υπόλοιπο αυτό έχουµε µια σχέση διαφορών που προσεγγίζει 

την πρώτη παράγωγο dφ/dx στη θέση x µε σφάλµα της τάξης µεγέθους του 0(∆x). 

( )
x∆

φ(x)∆xxφ
dx
φ(x)d −+

=  (3.21) 

Η παραπάνω προσέγγιση της παραγώγου µε τη διαφορά των τιµών της µεταβλητής στα δύο 

σηµεία x και x+∆x αποτελεί την προσέγγιση µε εµπροσθοδροµική διαφορά. Είναι φανερό ότι 

όσο µικρότερο εκλεγεί το ∆x τόσο µικρότερο θα είναι και το αντίστοιχο σφάλµα αποκοπής 

στην προσέγγιση αυτή. θα πρέπει εδώ να τονιστεί ότι η αναφορά στη µεταβλητή φ είναι 

γενική και αφορά οποιαδήποτε χωρική µεταβλητή. 

Χρησιµοποιώντας το ανάπτυγµα του Taylor κατά την αρνητική τώρα διεύθυνση των x 

καταλήγουµε σε µια έκφραση ανάλογη µε την 3.21 που λέγεται προσέγγιση µε 

οπισθοδροµική διαφορά και είναι: 
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( )
x∆

∆xxφ - φ(x)
dx
φ(x)d −

=  (3.22) 

που επίσης οδηγεί σε σφάλµα πρώτης τάξης, δηλαδή 0(∆x). 

Μια πιο ακριβής προσέγγιση της πρώτης παραγώγου µπορεί να ληφθεί αν συνδυασθούν οι 

δύο προσεγγίσεις εµπροσθοδροµικής και οπισθοδροµικής διαφοράς. Με τον τρόπο αυτό 

παίρνουµε τη σχέση της κεντρικής διαφοράς που είναι: 

( ) ( )
x2∆

∆xxφ - ∆xxφ
dx
φ(x)d −+

=  (3.23) 

Η σχέση αυτή εισάγει σφάλµα αποκοπής 0(∆x2). Τα σφάλµατα που εισάγονται µε τις τρεις 

παραπάνω προσεγγίσεις φαίνονται εποπτικά και στο σχ. 3.9. 

Μια προσέγγιση της δεύτερης παραγώγου παίρνεται αν προστεθεί η αρχική σχέση 

προσέγγισης εµπροσθοδροµικής διαφοράς (σχέση 3.19) µε την αντίστοιχη της 

οπισθοδροµικής διαφοράς: 

( ) ( ) ( )
22

2

)x(∆
∆xxφ x2φ - ∆xxφ

dx
φ(x)d −++

≅  (3.23) 

που έχει σφάλµα αποκοπής 0(∆x2). Με βάση τις παραπάνω σχέσεις είναι δυνατό να επιλυθεί 

ένα µη µόνιµο πρόβληµα, π.χ. η µονοδιάστατη έκφραση της εξίσωσης ροής σε οριζόντιο 

υδροφορέα υπό πίεση (σχέση 3.3) για οµογενές και ισότροπο µέσο χωρίς παροχές από ή προς 

γειτονικούς υδροφορείς και χωρίς πηγάδια άντλησης ή φόρτισης. Με τις παραδοχές αυτές η 

εξίσωση 3.3 καταλήγει στην απλή µορφή: 

2
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∂
∂

=
∂
∂  (3.25) 

Χρησιµοποιώντας µια προσέγγιση ζυγιστικής διαφοράς για τη χρονική, παράγωγο και 

συµβολίζοντας την προσέγγιση του φ στο σηµείο i του κανάβου κατά τη χρονική στιγµή k µε 

φi
k, παίρνουµε την παρακάτω εξίσωση διαφορών: 
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Σχήµα 3.9 Προσεγγίσεις διαφορών της πρώτης παραγώγου 

 

Η ακρίβεια της προσέγγισης αυτής εξαρτάται από τον ζυγιστικό συντελεστή λ, που συνήθως 

παίρνει τις τιµές λ=0, 1/2 και 1, οδηγώντας σε αριθµητικά σχήµατα που καλούνται αντίστοιχα 

ρητό, κεντρικής διαφοράς ή Crank-Nicolson, και πεπλεγµένο. Η ακρίβεια αυτών των 

σχηµάτων είναι αντιστρόφως ανάλογη του όγκου υπολογισµών που απαιτούν και η επιλογή 

τους πρέπει να γίνεται µε ιδιαίτερη προσοχή. 

Ανάλογα µε την παραπάνω ανάλυση γίνεται και η εφαρµογή της µεθόδου για πεδία δύο ή 

τριών διαστάσεων. Επίσης θέµατα όπως ετερογένεια, εισαγωγή όρων πηγών κτλ. 

αντιµετωπίζονται µε διάφορες τεχνικές. Ειδικά για την προσοµοίωση της ροής υπάρχουν 

αξιόλογα µοντέλα πεπερασµένων διαφορών µε πολλές πρακτικές εφαρµογές στο ενεργητικό 

τους. Γενικά όµως η µέθοδος δεν θεωρείται η καλύτερη εξαιτίας κυρίως της δέσµευσης από 

τον κάναβο που πρέπει να είναι ορθογωνικής µορφής αλλά και από τη δυσκολία στην ακριβή 

αριθµητική διακριτοποίηση των όρων των εξισώσεων, και ιδιαίτερα της εξίσωσης συναγωγής 

- διασποράς. Έτσι δεν προχωράµε σε περισσότερες λεπτοµέρειες για τη µέθοδο αυτή. 

 

3.6 Η µέθοδος των πεπερασµένων στοιχείων 

Τα βασικά πλεονεκτήµατα της µεθόδου των πεπερασµένων στοιχείων που την καθιστούν 

πολύ εύχρηστη και αποτελεσµατική είναι:  

α)  αναπαριστάνονται µε φυσικό τρόπο τα ακανόνιστα γεωµετρικά όρια των πεδίων και οι 

συνδυασµοί των οριακών συνθηκών,  
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β)  η ετερογένεια και η ανισοτροπία του πεδίου προσοµοιώνονται µε πολύ ικανοποιητική 

ακρίβεια,  

γ)  ειδικές περιοχές του πεδίου, όπου αναµένονται έντονες µεταβολές του πιεζοµετρικού 

φορτίου ή της συγκέντρωσης, προσοµοιώνονται επίσης µε ακρίβεια καθώς είναι πολύ 

εύκολη η τοπική πύκνωση των σηµείων του κανάβου.  

 

Σχήµα 3.10 Τυπικοί κάναβοι πεπερασµένων στοιχείων 

 

3.7 Η µέθοδος των οριακών στοιχείων 

Τα βασικά πλεονεκτήµατα της µεθόδου των οριακών στοιχείων απέναντι στις "µεθόδους 

πεδίου", όπως χαρακτηρίζονται οι µέθοδοι πεπερασµένων διαφορών και πεπερασµένων 

στοιχείων, είναι: α) η µεγάλη ακρίβεια των αποτελεσµάτων στο εσωτερικό του πεδίου, β) η 

χαρακτηριστική απλότητα εισαγωγής των δεδοµένων του φυσικού προβλήµατος και γ) το 

µικρό µέγεθος των συστηµάτων αλγεβρικών εξισώσεων που προκύπτουν από τη 

διακριτοποίηση των διαφορικών εξισώσεων. Στα µειονεκτήµατα της µεθόδου 

περιλαµβάνονται: α) η δυσκολία περιγραφής ετερογενών και ανισότροπων πεδίων, 

τουλάχιστο σε ότι αφορά στην απλότητα του αριθµητικού κώδικα, β) η έλλειψη απλότητας 

αλλά και αµεσότητας στην εφαρµογή των µοντέλων που προσοµοιώνουν τα µη µόνιµα 

φαινόµενα και γ) η πρακτική αδυναµία προσοµοίωσης της πλήρους εξίσωσης συναγωγής - 

µεταφοράς. Ειδικά για τον τελευταίο λόγο η εφαρµογή της µεθόδου περιορίζεται κυρίως στην 

επίλυση προβληµάτων ροής τα οποία, εξαιτίας των άλλων δύο λόγων, θα πρέπει να 

χαρακτηρίζονται από σχετικά µικρού βαθµού ετερογένεια στις παραµέτρους και να αφορούν 

σε µόνιµα φαινόµενα. Παρά τους περιορισµούς αυτούς τα πλεονεκτήµατα που αναφέρθηκαν 

πιο πάνω καθιστούν τη µέθοδο των οριακών στοιχείων ιδιαίτερα χρήσιµη σε ειδικές 

κατηγορίες προβληµάτων µεταφοράς, στα οποία η επίδραση της διασποράς είναι δυνατό να 

θεωρηθεί ως αµελητέα. 
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3.8 Οι µέθοδοι των κινούµενων σηµείων 

Η βασική αρχή των µεθόδων κινούµενων σωµατιδίων, ή πιο απλά σηµείων, είναι ότι η 

κατανοµή της συγκέντρωσης ενός ρύπου στο υπόγειο νερό παριστάνεται από έναν 

πεπερασµένο αριθµό υλικών σηµείων, αφού υποτίθεται ότι κάθε σηµείο µεταφέρει είτε µια 

συγκεκριµένη ποσότητα ρύπων (συγκέντρωση) είτε ένα συγκεκριµένο ποσοστό της 

συνολικής τους µάζας. Η αρχή εφαρµογής της µεθόδου σ' ένα πρόβληµα µεταφοράς ρύπων 

στο υπόγειο νερό είναι η εξής: Καθώς τα σηµεία κινούνται, σύµφωνα µε το πεδίο της 

ταχύτητας του υπόγειου νερού, παρακολουθείται διαρκώς η διαχρονική µετατόπισή τους. Σε 

κάθε λοιπόν χρονική στιγµή είναι δυνατή η εκτίµηση της κατανοµής τους στο χώρο και κατά 

συνέπεια η συναγωγή αντίστοιχων συµπερασµάτων για τη µεταβολή της συγκέντρωσης των 

ρύπων. 

Το κύριο πλεονέκτηµα της µεθόδου είναι ότι δεν απαιτείται η εφαρµογή του κριτηρίου Peclet, 

γεγονός που σηµαίνει ότι η µέθοδος είναι πολύ κατάλληλη για προβλήµατα µεταφοράς στα 

οποία κυριαρχεί η συναγωγή και για τα οποία η εφαρµογή των µεθόδων πεδίου - 

πεπερασµένων διαφορών ή στοιχείων - θα απαιτούσε εξαιρετικά µικρές ισοδιαστάσεις 

κανάβου. Πάντως και οι λύσεις µε τις µεθόδους κινούµενων σηµείων έχουν µια σχετική 

εξάρτηση από την ισοδιάσταση του δικτύου. 

Ένα βασικό µειονέκτηµα των µεθόδων κινούµενων σηµείων είναι ότι µη γραµµικές χηµικές ή 

βιοχηµικές διεργασίες δεν µπορούν να αντιµετωπισθούν µε εύκολο τρόπο. Έτσι η εφαρµογή 

τους συνήθως περιορίζεται σε προβλήµατα υδραυλικού κυρίως χαρακτήρα, όπου επικρατεί η 

µεταφορά µε συναγωγή και η διασπορά θεωρείται αµελητέα, ή τουλάχιστον πολύ µικρή. 

Οι δύο πιο βασικές µέθοδοι κινούµενων σηµείων είναι δύο: α) η µέθοδος των 

χαρακτηριστικών και β) η µέθοδος των τυχαίων βηµάτων.  

 

3.9 Αξιολόγηση των αριθµητικών µοντέλων προσοµοίωσης 

Στις προηγούµενες παραγράφους, 3.4 - 3.7, περιγράφηκαν συνοπτικά οι διάφορες µέθοδοι 

αριθµητικής επίλυσης των διαφορικών εξισώσεων της ροής και της µεταφοράς ρύπων στους 

υδροφορείς και αναφέρθηκαν τα γενικά πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατά τους. Στην 

παρούσα παράγραφο η έµφαση δίνεται στην αξιολόγηση των πιο γνωστών ολοκληρωιιένων 

µοντέλων που χρησιµοποιούνται σε πρακτικές εφαρµογές για την επίλυση προβληµάτων 

µεταφοράς. Είναι αυτονόητο ότι κάθε ολοκληρωµένο µοντέλο µεταφοράς εµπεριέχει και τον 

αντίστοιχο αριθµητικό κώδικα για την επίλυση της εξίσωσης ροής, καθώς τα αποτελέσµατα 
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της τελευταίας, και ειδικά οι ταχύτητες ροής, είναι τελείως απαραίτητα για την εκτέλεση του 

αριθµητικού κώδικα που προσοµοιώνει το µοντέλο µεταφοράς. 

Στη συνέχεια της παραγράφου αυτής παρουσιάζεται µια συνολική σύγκριση και αξιολόγηση 

των µεθόδων αριθµητικής επίλυσης των διαφορικών εξισώσεων ροής και συναγωγής - 

διασποράς. 

Η εξίσωση µεταφοράς ρύπων, όπως δίνεται στη γενική της µορφή (σχέση 1.10) ως εξίσωση 

συναγωγής - διασποράς για πεδία δύο διαστάσεων, περιγράφει µια σειρά φυσικών και 

χηµικών διεργασιών από τις οποίες σηµαντικότερες είναι η µεταφορά µε συναγωγή και η 

διασπορά. Στα παρακάτω λοιπόν η οποιαδήποτε συζήτηση για τα διάφορα µοντέλα θα 

αναφέρεται κυρίως στους δύο αυτούς µηχανισµούς µεταφοράς. 

Η εξίσωση 1.10 αποτελεί µια διαφορική εξίσωση δεύτερης τάξης µε µερικές παραγώγους. Αν 

αγνοηθεί η επίδραση της συναγωγής, και κατά συνέπεια παραλειφθεί ο αντίστοιχος µη 

γραµµικός όρος από την εξίσωση, η 1.10 καταλήγει σε µια εξίσωση µεταφοράς µόνο µε 

διασπορά. Η εξίσωση αυτή είναι παραβολικού τύπου και µοιάζει µε τη γενική µορφή της 

εξίσωσης ροής (σχέση 3.3 ή 3.4). Πρακτικά περιγράφει τη διάδοση κυµάτων συγκέντρωσης 

ρύπων σ' όλο το πεδίο, µέχρι τα όριά του, και λύνεται χωρίς δυσκολίες µε τις κλασικές 

τεχνικές των µεθόδων πεδίου, δηλαδή των µεθόδων πεπερασµένων διαφορών και 

πεπερασµένων στοιχείων. Από την άλλη µεριά, η εξίσωση της µεταφοράς µόνο µε συναγωγή, 

που προκύπτει αν αγνοηθεί η επίδραση της διασποράς - µε παράλειψη του αντίστοιχου όρου 

από τη διαφορική εξίσωση - είναι υπερβολικού τύπου και µοιάζει µε την εξίσωση 

κυµατισµών. Στην ουσία περιγράφει τη διάδοση κυµάτων συγκέντρωσης ρύπων κατά µήκος 

χαρακτηριστικών γραµµών και η αριθµητική της επίλυση είναι πιο δύσκολη από την 

περίπτωση του παραβολικού τύπου. 

Η επικράτηση του ενός από τους δύο µηχανισµούς εις βάρος του άλλου στην πλήρη εξίσωση 

- ειδικά στη φάση της αριθµητικής επίλυσης της - διαπιστώνεται από την τιµή του αριθµού 

Peclet του κάναβου διακριτοποίησης. Για µικρές τιµές Peclet (Pe<l) υπερισχύει ο 

παραβολικός χαρακτήρας της εξίσωσης, ενώ για µεγαλύτερους αριθµούς Peclet (Pe>2) 

επικρατεί ο υπερβολικός, µε τις αντίστοιχες συνέπειες στη δυσκολία επίλυσης της. 

Η αριθµητική επίλυση της εξίσωσης συναγωγής - διασποράς, αλλά και της εξίσωσης της 

υπόγειας ροής είναι δυνατόν να γίνει µε µια από τις µεθόδους που περιγράφηκαν στις 

παραγράφους 3.4 - 3.7, δηλαδή: α) τη µέθοδο των πεπερασµένων διαφορών, β) τη µέθοδο 

των πεπερασµένων στοιχείων, γ) τη µέθοδο των οριακών στοιχείων, δ) τη µέθοδο των 



Κεφάλαιο 3    64
   

χαρακτηριστικών και ε) τη µέθοδο των τυχαίων βηµάτων. Πρωταρχικό χαρακτηριστικό των 

αριθµητικών σχηµάτων τα οποία εφαρµόζουν οι µεθοδολογίες αυτές - ειδικά οι τρεις πρώτες - 

είναι η διακριτοποίηση του πεδίου σε µικρότερες υποπεριοχές ή στοιχεία. Στο σχήµα 3.11 

φαίνονται τρία ενδεικτικά παραδείγµατα διακριτοποίησης ενός συγκεκριµένου πεδίου µε τις 

αντίστοιχες αριθµητικές µεθόδους. 

Από τις εφαρµοζόµενες αριθµητικές τεχνικές, η µέθοδος των πεπερασµένων διαφορών είναι η 

πιο απλή, κατανοητή και, από την υπολογιστική πλευρά, άµεσα εφαρµόσιµη. Οι διάφορες 

παραλλαγές της συνήθως αφορούν διαφορετικές τιµές του αντίστοιχου ζυγιστικού 

συντελεστή (π.χ. σχέση 3.26). Από τις παραλλαγές αυτές συνήθως προτιµούνται τα σχήµατα 

κεντρικών διαφορών γιατί το σφάλµα αποκοπής είναι δεύτερης τάξης. Παρολαυτά τα 

σχήµατα κεντρικών διαφορών είναι πιο ευάλωτα σε ότι αφορά την ισχύ των κριτηρίων 

διακριτοποίησης. Τα πεπλεγµένα σχήµατα, από την άλλη µεριά, είναι πιο εύρωστα αλλά 

συνήθως παρουσιάζουν σηµαντική αριθµητική διασπορά. Παρόµοια προβλήµατα σχετικά 

πάντα µε τους ζυγιστικούς συντελεστές παρατηρούνται και σε αριθµητικά σχήµατα 

πεπερασµένων στοιχείων. Σηµαντικός αριθµός ερευνητών, πάντως, συνεχίζει να εργάζεται 

για τη βελτίωση των υπαρχόντων αλγορίθµων µε την εισαγωγή νέων ειδικών τεχνικών που 

µειώνουν τα σφάλµατα κυρίως των προβληµάτων στα οποία επικρατεί η συναγωγή. 

Η µέθοδος των πεπερασµένων στοιχείων επιτρέπει µια σηµαντικά πιο ευέλικτη 

διακριτοποίηση του πεδίου και του ορίου του, σε σύγκριση µε τη µέθοδο των πεπερασµένων 

διαφορών. Η διακριτοποίηση της διαφορικής εξίσωσης γίνεται µε την ελαχιστοποίηση του 

σφάλµατος ή υπόλοιπου που προκύπτει από µια χαρακτηριστική ολοκληρωµατική σχέση. Για 

τα µη µόνιµα προβλήµατα η µεθοδολογία αυτή οδηγεί σε µια κανονική διαφορική εξίσωση 

για κάθε κόµβο του δικτύου. Στη συνέχεια η διαφορική αυτή εξίσωση µετατρέπεται σε 

σύστηµα αλγεβρικών εξισώσεων µε την εφαρµογή σχέσεων πεπερασµένων διαφορών ως 

προς το χρόνο. 

Η µέθοδος των οριακών στοιχείων έχει ως µεγαλύτερο πλεονέκτηµα τη µείωση των 

διαστάσεων του προβλήµατος κατά µία. Έτσι, ένα τριδιάστατο πρόβληµα λύνεται ως 

διδιάστατο, ενώ ένα διδιάστατο ως µονοδιάστατο. Για τις περιπτώσεις µόνιµων φαινόµενων 

σε υδροφορείς που εµφανίζουν σε µεγάλες εκτάσεις τους οµογένεια στις υδρογεωλογικές 

παραµέτρους η µέθοδος αυτή είναι η καλύτερη επιλογή. 

Η µέθοδος των χαρακτηριστικών είναι τελείως διαφορετική από τις προηγούµενες, γιατί δεν 

στηρίζεται στο ίδιο θεωρητικό υπόβαθρο. Είναι µια ελκυστική µέθοδος, κυρίως εξαιτίας της 
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απλότητας της και των λίγων µαθηµατικών που χρειάζονται για την κατανόηση, τον 

προγραµµατισµό και την εφαρµογή της στο πεδίο. Η βασική της αρχή στηρίζεται στον 

διαχωρισµό του φαινόµενου µεταφοράς σε συναγωγή κατά µήκος ορισµένων 

χαρακτηριστικών γραµµών και σε καθαρή διασπορά, ως προς ένα σύστηµα συντεταγµένων 

που σχετίζεται µε τη συναγωγή. Με την εισαγωγή των κινούµενων σηµείων, που αποτελούν 

δείκτες της τοπικής συγκέντρωσης, υπολογίζονται ανάλογα τα ποσοστά της συγκέντρωσης 

που αντιστοιχούν στους δύο µηχανισµούς µεταφοράς. 

Η µέθοδος των τυχαίων βηµάτων είναι επίσης µια µέθοδος κινούµενων σηµείων, στην οποία 

όµως κάθε σωµατίδιο αναπαριστά µια καθορισµένη µάζα ρύπων. Η µετακίνηση των σηµείων 

περιγράφει λοιπόν τη µεταφορά, τόσο λόγω συναγωγής όσο και λόγω διασποράς. Η 

µετατόπιση ενός µόνο σηµείου, που υπακούει εν µέρει και σε νόµους τυχαίων µεταβολών, 

δεν δίνει καµιά πληροφορία για τη συγκέντρωση των ρύπων. Οι αντίστοιχοι υπολογισµοί 

γίνονται θεωρώντας την επαλληλία, ή καλύτερα τη συνάθροιση, πολλών τροχιών και το 

άθροισµα των αντίστοιχων µαζών σε µικρές υποπεριοχές του πεδίου. 

Όλες οι παραπάνω αριθµητικές µέθοδοι έχουν χρησιµοποιηθεί στην κατασκευή 

ολοκληρωµένων µοντέλων που διατίθενται "στην αγορά" για ακαδηµαϊκές ή πρακτικές 

εφαρµογές. Στο σηµείο αυτό κρίνεται σκόπιµο να δοθούν συνοπτικά τα συµπεράσµατα από 

µια εµπεριστατωµένη συγκριτική αξιολόγηση που έγινε µε µοντέλα µεταφοράς των 

τεσσάρων µεθοδολογιών (εξαιρείται η µέθοδος των οριακών στοιχείων που είναι ακόµα 

ανεπαρκής για πρακτικά προβλήµατα συναγωγής - διασποράς). Σύµφωνα λοιπόν µε τη 

µελέτη αυτή ισχύουν τα εξής: 

α)  Αν είναι εφικτή µια αρκετά λεπτοµερής διακριτοποίηση του πεδίου, τότε οι µέθοδοι 

πεπερασµένων διαφορών και πεπερασµένων στοιχείων υπερέχουν των µεθόδων 

κινούµενων σηµείων, σε ότι αφορά τόσο στους υπολογιστικούς χρόνους όσο και στη 

δυνατότητα εκτέλεσης αναλύσεων ευαισθησίας. Η απαιτούµενη διάσταση των κανάβων 

στις περιπτώσεις αυτές δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερη από το µέγεθος του συντελεστή 

ικανότητας διασποράς κατά τη διεύθυνση της ροής, αL. 

β)  Συνήθως τα προβλήµατα των πρακτικών εφαρµογών αφορούν τόσο µεγάλα πεδία, έτσι 

ώστε να µην είναι υπολογιστικά εφικτή η ικανοποίηση των παραπάνω απαιτήσεων. Κάτω 

από παρόµοιες συνθήκες η µέθοδος των χαρακτηριστικών και η µέθοδος των τυχαίων 

βηµάτων προτιµούνται σε σχέση µε τις κλασικές µεθόδους πεδίου. Όταν τέλος είναι 

απαραίτητη η διακριτοποίηση στην τάξη µεγέθους της ικανότητας διασποράς κατά την 
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εγκάρσια στη ροή διεύθυνση αλλά, λόγω µικρού µεγέθους, δεν είναι δυνατό να 

πραγµατοποιηθεί, η µονή µέθοδος που µπορεί να εφαρµοσθεί χωρίς περιορισµούς είναι 

των τυχαίων βηµάτων. 

γ)  Για προβλήµατα µόνιµων ροών και απαιτούµενη διακριτοποίηση µικρών διαστάσεων η 

αριθµητική τεχνική των κύριων διευθύνσεων, που εφαρµόζεται κυρίως σε κατακόρυφες 

τοµές, αποτελεί την πιο αποδοτική λύση. Η µέθοδος των πεπερασµένων στοιχείων 

υπερτερεί εδώ της αντίστοιχης των πεπερασµένων διαφορών ακριβώς επειδή διαθέτει την 

ευελιξία της προσαρµογής του τελικού κάναβου στο δίκτυο των κυρίων διευθύνσεων. 

 

 

Σχήµα 3.11 Μορφές διακριτοποίησης πεδίων 
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δ)  Η µέθοδος των τυχαίων βηµάτων µπορεί να περιγράψει οποιοδήποτε φάσµα τιµών των 

συντελεστών ικανότητας διασποράς. Από την άλλη µεριά, οι µέθοδοι πεπερασµένων 

διαφορών και στοιχείων είναι οι πιο κατάλληλες για την περιγραφή όρων χηµικών 

διεργασιών. 

ε)  Συµπερασµατικά, η πιο ασφαλής διαδικασία στην επίλυση ενός σύνθετου πρακτικού 

προβλήµατος είναι η παράλληλη εφαρµογή µιας κλασικής µεθόδου µε µια µέθοδο 

κινούµενων σηµείων. 



 

Κεφάλαιο 4 

 

Ζώνες προστασίας γεωτρήσεων 
 

 

 

 

4.1 Έννοιες και ορισµοί 

Για την καλύτερη κατανόηση των διαδικασιών και µεθοδολογιών που θα αναπτυχθούν στη 

συνέχεια, κρίνεται απαραίτητη, στο σηµείο αυτό, η παρουσίαση και επεξήγηση των 

βασικότερων εννοιών που θα χρησιµοποιηθούν. Στο πλαίσιο αυτό θα γίνει µια σύντοµη 

αναφορά στις έννοιες της ζώνης επιρροής, της ζώνης σύλληψης και της ζώνης προστασίας 

γεωτρήσεων άντλησης ή φόρτισης σε υπόγειους υδροφορείς. 

 

Ζώνη επιρροής 

Ως ζώνη επιρροής µιας γεώτρησης ορίζεται η µέγιστη απόσταση στην οποία παρατηρείται 

διαταραχή της στάθµης του υδροφορέα λόγω της λειτουργίας της γεώτρησης. Είναι προφανές 

ότι στο όριο της ζώνης επιρροής η πτώση της στάθµης λόγω της λειτουργίας της γεώτρησης 

είναι µηδενική, ενώ σε όλα τα ενδιάµεσα σηµεία είναι µεγαλύτερη. Η πτώση της στάθµης 

παίρνει τη µέγιστη της τιµή στις παρειές της γεώτρησης. 

Εάν στο πεδίο υπάρχουν περισσότερες από µία γεωτρήσεις, όπως συµβαίνει συνήθως στην 

πράξη, τότε η τελική στάθµη του υδροφόρου ορίζοντα  επηρεάζεται από όλες.  

Τα στοιχεία που επηρεάζουν τη στάθµη του υδροφόρου ορίζοντα είναι: 

• 

• 

• 

η σχετική θέση των γεωτρήσεων 

η παροχή άντλησης 

τα υδρογεωλογικά χαρακτηριστικά του υδροφορέα 
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Σχήµα 4.1 Ζώνη επιρροής γεώτρησης άντλησης 

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, η αλληλεπίδραση µεταξύ γειτονικών γεωτρήσεων 

εξαρτάται από πολλούς και σύνθετους παράγοντες µε έντονα τοπικά χαρακτηριστικά. Έτσι 

για τη σωστή προσέγγιση του προβλήµατος και τον καθορισµό ορθολογικών ορίων ελάχιστης 

απόστασης καθώς και µέγιστης παροχής άντλησης µεταξύ γειτονικών γεωτρήσεων, θα πρέπει 

κανείς να είναι σε θέση να διερευνήσει την υδραυλική λειτουργία του κάθε υδροφορέα. Αυτό 

γίνεται συνήθως µε την εφαρµογή µαθηµατικών µοντέλων προσοµοίωσης της ροής.  

 

Ζώνες σύλληψης 

Ως ζώνη σύλληψης (ή ζώνη συνεισφοράς) µιας γεώτρησης ορίζεται η επιφανειακή ή υπόγεια 

περιοχή που την περιβάλλει και η οποία περιέχει νερό και ρύπους που τελικά θα καταλήξουν 

στην γεώτρηση και θα αντληθούν απ’ αυτήν.  

Λόγω της  λειτουργίας µιας γεώτρησης άντλησης, το πιεζοµετρικό φορτίο µεταβάλλεται 

δηµιουργώντας ένα κώνο γύρω από τη γεώτρηση, αλλοιώνοντας το πεδίο των 

ισοπιεζοµετρικών καµπυλών µε πολύ µεγαλύτερη ένταση στην περιοχή γύρω από τη 

γεώτρηση. Οι κορυφές του κώνου αυτού καθορίζουν και τα όρια της ζώνης σύλληψης. Η 

ζώνη σύλληψης κατά το µεγαλύτερο µέρος της βρίσκεται στα ανάντι της ροής, υπάρχει όµως 

και ένα µικρό τµήµα µπροστά από τη γεώτρηση που συνεισφέρει και αυτό στο συνολικά 

αντλούµενο νερό. 
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Σχήµα 4.2 Αλληλεπίδραση µεταξύ γειτονικών γεωτρήσεων άντλησης 

 

Στο σχήµα 4.3 φαίνεται µια χαρακτηριστική περίπτωση µεταβολής του πεδίου των 

ισοπιεζοµετρικών καµπυλών και διαµόρφωσης της αντίστοιχης ζώνης σύλληψης. Στα 

σχήµατα 4.3.α και 4.3.γ φαίνεται το δίκτυο γραµµών δυναµικού πριν και µετά την έναρξη 

λειτουργίας της γεώτρησης. Αντίστοιχα, στα σχήµατα 4.3 β και 4.3.δ φαίνεται το δίκτυο των 

γραµµών ροής. Η γραµµοσκιασµένη επιφάνεια στο σχήµα 4.3.δ αποτελεί τη ζώνη σύλληψης. 

Ένα χαρακτηριστικό σηµείο της ζώνης σύλληψης είναι το σηµείο Β (σχήµα 4.3.δ). Το σηµείο 

αυτό ονοµάζεται στάσιµο σηµείο (stagnation point). Στο σηµείο αυτό µηδενίζεται η ταχύτητα 

ροής. Σε περίπτωση σύνθετου πεδίου ροής µε ταυτόχρονη λειτουργία περισσότερων 

γεωτρήσεων, είναι δυνατόν να εµφανιστούν περισσότερα από ένα στάσιµα σηµεία. 
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Σχήµα 4.3 Ζώνες σύλληψης γεωτρήσεων άντλησης 

 

Αντίστοιχα συµπεράσµατα και παρατηρήσεις προκύπτουν και στην περίπτωση λειτουργίας 

γεώτρησης φόρτισης αντί άντλησης. Στην περίπτωση αυτή ο κώνος που δηµιουργείται έχει τα 

κοίλα προς τα πάνω και η ζώνη που δηµιουργείται ονοµάζεται ζώνη απόρριψης ή ζώνη 

φόρτισης. 

 

Ζώνες προστασίας 

Αντίστοιχα ως ζώνη προστασίας µιας γεώτρησης ορίζεται όλη η περιοχή που πρέπει να 

προστατευτεί ούτως ώστε να µη φτάνουν ρύποι σε επικίνδυνες συγκεντρώσεις στην 

γεώτρηση άντλησης. Η ζώνη προστασίας, που έχει ως µέγιστη τιµή τη ζώνη σύλληψης, 

διακρίνεται από αυτήν βάση κάποιων κριτηρίων που καθορίζουν ουσιαστικά τον βαθµό 

επικινδυνότητας και την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι ρύποι κατά την χρονική στιγµή 
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που φτάνουν στη γεώτρηση άντλησης. Τέτοια κριτήρια είναι η απόσταση, ο χρόνος που 

απαιτείται για να φτάσει το νερό στην γεώτρηση, ο χρόνος ζωής τυχόν µικροβίων κλπ. 

Ειδικά σε περιπτώσεις υδρευτικών γεωτρήσεων, είναι πολύ σηµαντικό να γνωρίζει κανείς τη 

ζώνη προστασίας έτσι ώστε να την προστατεύσει από τυχόν πηγές ρύπανσης. 

Είναι προφανές ότι η ζώνη προστασίας δεν έχει κυκλική µορφή και γι’ αυτό δεν πρέπει να 

αντιµετωπίζεται το πρόβληµα απλοποιητικά, απαγορεύοντας την ανάπτυξη ρυπογόνων 

δραστηριοτήτων σε κάποια συγκεκριµένη απόσταση από τις υδρευτικές γεωτρήσεις. Θα 

πρέπει κανείς να διερευνήσει αναλυτικά το υδραυλικό πεδίο στον υδροφορέα και να 

καθορίσει, λαµβάνοντας υπόψη όλους τους παράγοντες που επηρεάζουν το φαινόµενο, 

επακριβώς την ζώνη προστασίας.  

Ακόµη πρέπει να ληφθεί υπόψη και το γεγονός ότι η ζώνη προστασίας δεν είναι ένα στατικό 

χαρακτηριστικό του υδροφορέα αλλά εξαρτάται από παράγοντες µεταβλητούς. Έτσι, ακόµα 

και στον ίδιο υδροφορέα, ακόµα και για την ίδια πηγή υδροληψίας και ακόµα και για τις ίδιες 

πηγές ρύπανσης, η ζώνη σύλληψης, εάν αλλάξουν κάποιες άλλες παράµετροι όπως για 

παράδειγµα οι παροχές γειτονικών γεωτρήσεων, της γεώτρησης µπορεί να είναι διαφορετική.  

Γενικά η ζώνη προστασίας µιας γεώτρησης εξαρτάται από τα παρακάτω: 

• 

• 

• 

• 

• 

κατανοµή του υδραυλικού φορτίου και κλίση του υδροφόρου ορίζοντα 

υδρογεωλογικά χαρακτηριστικά του υδροφορέα 

παροχή άντλησης από την υπό προστασία γεώτρηση 

το υδραυλικό πεδίο όπως διαµορφώνεται από τις γειτονικές γεωτρήσεις 

 

4.2 Κριτήρια οριοθέτησης ζωνών προστασίας 

Ο σηµαντικότερος στόχος της πολιτικής ελέγχου της ρύπανσης εξασφαλίζεται µε την 

οριοθέτηση της ζώνης προστασίας της πηγής άντλησης νερού. Η δυνατότητα αυτής της 

οριοθέτησης εξαρτάται από την προσέγγιση και ικανοποίηση µιας σειράς 

προδιαγεγραµµένων κριτηρίων.  

Οι γενικοί στόχοι της προστασίας καθορίζουν σε µεγάλο βαθµό ποια κριτήρια είναι χρήσιµα 

σε κάθε περίπτωση. Τα βασικότερα από αυτά περιγράφονται συνοπτικά στη συνέχεια: 

Το κριτήριο της απόστασης είναι ο πιο άµεσος τρόπος οριοθέτησης της ζώνης 

προστασίας και βασίζεται στην απόσταση µεταξύ του πηγαδιού και του σηµείου που 
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εξετάζεται (π.χ. πηγή ρύπανσης). Το κριτήριο αυτό οδηγεί συνήθως στη διαµόρφωση 

µιας κυκλικής ζώνης στην οποία εφαρµόζονται απαγορευτικές διατάξεις. Πρόκειται 

για µια πρώτη και αρκετά απλουστευτική προσέγγιση της οριοθέτησης. 

• 

• 

• 

• 

Το κριτήριο της πτώσης στάθµης καθορίζει την έκταση στην οποία η άντληση 

προκαλεί πτώση στη στάθµη, ενός φρεάτιου υδροφορέα ή στην πιεζοµετρική 

επιφάνεια ενός υδροφορέα υπο πίεση. Καθορίζει τη ζώνη επιρροής και τον κώνο 

πτώσης στάθµης. Με την άντληση προκαλείται επιτάχυνση της κίνησης προς το 

πηγάδι µε αποτέλεσµα η ρύπανση να φτάνει γρηγορότερα στο σηµείο άντλησης. 

Το κριτήριο του χρόνου εξαρτάται από τον µέγιστο χρόνο που απαιτείται για να 

φτάσει η ρύπανση στο πηγάδι. Περιλαµβάνει µεθόδους υπολογισµού της κίνησης των 

ρύπων και κυρίως της µεταφοράς, αν και σε περιπτώσεις µικρών ταχυτήτων ροής και 

οι υπόλοιποι µηχανισµοί κίνησης είναι εξίσου σηµαντικοί. Το κριτήριο αυτό έχει 

ιδιαίτερη σηµασία αφού ορισµένες φορές ο χρόνος άφιξης των ρύπων µπορεί να 

υπολογιστεί µε µεγαλύτερη ακρίβεια από ότι οι αναµενόµενες συγκεντρώσεις. 

Το κριτήριο των ορίων του πεδίου ροής είναι σηµαντικό ειδικά σε περιπτώσεις όπου ο 

χρόνος µετακίνησης προς αυτά είναι µικρός.  

Το κριτήριο της αφοµοιωτικής ικανότητας εφαρµόζεται για να περιγράψει τον τρόπο 

µε τον οποίο συµβάλλουν η ακόρεστη και η κορεσµένη ζώνη στην ελάττωση της 

ρύπανσης 

 

4.3 Όρια κριτηρίων οριοθέτησης ζωνών προστασίας 

Τα αριθµητικά όρια των κριτηρίων εξαρτώνται από τους στόχους της πολιτικής ελέγχου που 

εφαρµόζεται. Κάποιες ενδεικτικές τους τιµές είναι, για το κριτήριο της απόστασης από 300 

έως 3000 m, για την πτώση στάθµης από 4 έως 40 cm. Τα όρια του πεδίου ροής µπορεί ναι 

είναι φυσικά ή υδραυλικά ενώ η αφοµοιωτική ικανότητα µπορεί να αφορά ένα µόνο ρύπο ή 

όλα τα χηµικά στοιχεία που περιλαµβάνονται στο πόσιµο νερό. 

Ειδικά για το κριτήριο του χρόνου συνήθως εφαρµόζεται ένα ελάχιστο όριο της τάξης των 10 

ετών το οποίο βασίζεται στον απαιτούµενο χρόνο αποκατάστασης του υδροφορέα ή 

αναζήτησης νέας πηγής υδροληψίας. Μεγαλύτερες τιµές, από αυτή των 10 ετών, 

εφαρµόζονται σε περιπτώσεις όπου υπάρχει περιορισµένη δυνατότητα κατανόησης της 

λειτουργίας του υδροφορέα ή όπου υφίστανται σηµαντικές απειλές για την ποιότητα του 
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υπόγειου νερού.  

Εκτός όµως από τη µέγιστη αυτή ζώνη προστασίας, όπως καθορίζεται µε βάση το κριτήριο 

του χρόνου, υπάρχει η δυνατότητα οριοθέτησης και µιας σειράς υποζωνών µε βάση 

µικρότερα χρονικά όρια. Έτσι µπορούν να διαµορφωθούν και ζώνες µε βάση τις ακόλουθες 

ενδεικτικές τιµές του κριτηρίου του χρόνου διάνυσης: 

• 

• 

• 

• 

Χρόνος διάνυσης έξι µηνών: ∆ίνεται έµφαση σε µικρόβια και µικροοργανισµούς 

καθώς και στον κίνδυνο άµεσης ρύπανσης από άλλες πηγές. Υπάρχουν ενδείξεις ότι 

ορισµένοι ιοί (όπως ηπατίτιδα Α) και µικροοργανισµοί µπορούν να επιβιώσουν στο 

υπόγειο νερό για εκτεταµένες χρονικές περιόδους Εάν είναι δυνατό, οι πηγές αυτών 

των οργανισµών θα πρέπει να διατηρούνται σε απόσταση µεγαλύτερη της ζώνης που 

καθορίζεται από τον χρόνο διάνυσης των έξι µηνών. Επίσης, χηµικά, ικανά να 

ρυπάνουν ένα υπόγειο υδατικό σύστηµα, πρέπει να διατηρούνται σε απόσταση 

µεγαλύτερη από αυτήν µε χρόνο διάνυσης έξι µηνών, λόγω της αδυναµίας 

αντίδρασης σε ένα πιθανό επεισόδιο ρύπανσης. Τέλος λόγω της πιθανότητας αλλαγής 

στην υδραυλική κλίση συνιστάται η ζώνη που αντιστοιχεί σε χρόνο διάνυσης έξι 

µηνών να έχει κυκλική µορφή µε κέντρο το σηµείο υδροληψίας. 

Χρόνος διάνυσης µέχρι 5 έτη: Στο χώρο µεταξύ των ζωνών µε χρόνους διάνυσης έξι 

µηνών και πέντε ετών, θα πρέπει να δίνεται έµφαση στην αναγνώριση και στον 

έλεγχο των πιθανών πηγών ρύπανσης. Θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην 

αποτροπή της ρύπανσης και στον περιορισµό της επικινδυνότητας. Περιοχές µέσα σε 

αυτή τη ζώνη θα πρέπει να ιεραρχούνται µε βάση κατάλληλη ανάλυση τρωτότητας. 

Χρόνος διάνυσης µέχρι 10 έτη: Ο χώρος µεταξύ των ζωνών µε χρόνους διάνυσης 5 και 

10 έτη θα πρέπει να θεωρείται ως ο χώρος αναζήτησης νερού ύδρευσης για το άµεσο 

µέλλον και θα πρέπει να αντιµετωπίζεται ανάλογα. Η ανάλυση τρωτότητας µπορεί να 

βοηθήσει στην ιεράρχηση των δραστηριοτήτων στη ζώνη αυτή. 

Ζώνη συνεισφοράς: ∆εν πρέπει να αγνοείται το γεγονός ότι ο ορισµός ανάντι ορίου 

στη ζώνη διάνυσης των 10 ετών δεν εξασφαλίζει τη ζώνη προστασίας και κατ’ 

επέκταση και την πηγή υδροληψίας από πηγές ρύπανσης που βρίσκονται εκτός, αλλά 

πολύ κοντά στο όριο αυτό. Για την πλήρη αντιµετώπιση του προβλήµατος αυτού, θα 

πρέπει να οριοθετείται και να αναγνωρίζεται η συµβολή και της ζώνης συνεισφοράς 

της πηγής υδροληψίας. 
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Τέλος θα πρέπει να σηµειωθεί ότι οι ζώνες που καθορίζονται από τους παραπάνω χρόνους 

διάνυσης µπορεί σε κάποιο σηµείο να διακόπτονται από τα φυσικά ή υδραυλικά όρια του 

πεδίου ροής. 

 

4.4 Μέθοδοι οριοθέτησης ζωνών προστασίας 

Αφού καθοριστούν τα κριτήρια οριοθέτησης των ζωνών προστασίας, σύµφωνα µε τα 

παραπάνω, θα πρέπει να εφαρµοστούν οι κατάλληλες µέθοδοι για την προσοµοίωση των υπο 

µελέτη ζωνών προστασίας. Οι µέθοδοι που εφαρµόζονται µπορούν να ταξινοµηθούν σε τρεις 

βασικές κατηγορίες, οι οποίες παρουσιάζονται συνοπτικά στη συνέχεια κατά αύξουσα σειρά 

όσον αφορά στο κόστος εφαρµογής αλλά και στο επίπεδο προσέγγισης: 

• 

• 

Μέθοδοι καθορισµού κυκλικής περιοχής: οι µέθοδοι αυτής της κατηγορίας βασίζονται 

στον σχεδιασµό µιας κυκλικής περιοχής γύρω από την πηγή υδροληψίας. Ο 

σχεδιασµός αυτός µπορεί να βασίζεται σε µια προκαθορισµένη ακτίνα, στην πιο απλή 

µορφή, ή µπορεί να υπολογίζεται µε βάση απλές εξισώσεις. Στην πρώτη περίπτωση 

χρησιµοποιείται το κριτήριο της απόστασης. Πρόκειται για απλές, φτηνές, γρήγορες 

µεθόδους η εφαρµογή των οποίων δεν απαιτεί µεγάλη εµπειρία. Φυσικά το 

µεγαλύτερο µειονέκτηµα τους είναι ο σηµαντικός βαθµός αβεβαιότητας των 

αποτελεσµάτων τους. Στη δεύτερη περίπτωση χρησιµοποιούνται απλές εξισώσεις για 

τον προσδιορισµό της ζώνης προστασίας µε βάση τον όγκο του νερού που θα 

αντληθεί από τον υδροφορέα σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Το καθοριστικό 

κριτήριο για την εφαρµογή των µεθόδων αυτών, είναι το κριτήριο του χρόνου. Το 

χρονικό διάστηµα που θα επιλεγεί θα πρέπει να αντιστοιχεί σε ένα χρόνο διάνυσης 

που να εξασφαλίζει τον καθαρισµό του υπόγειου νερού ή την διάλυση ή διάχυση των 

ρύπων. Οι µέθοδοι αυτές είναι πιο ακριβείς από τις προηγούµενες αφού απαιτούνται 

περισσότερα δεδοµένα, αλλά µπορεί και αυτές να δώσουν γρήγορα αποτελέσµατα. 

Αναλυτικές µέθοδοι: οι µέθοδοι αυτές χρησιµοποιούν εξισώσεις για την προσοµοίωση 

της ροής και της µεταφοράς ρύπων σε υπόγειους υδροφορείς. Απαιτούν τον 

καθορισµό υδρογεωλογικών παραµέτρων, όπως µεταφορικότητα, πορώδες, 

υδραυλική κλίση, διαπερατότητα και το κορεσµένο πάχος του υδροφορέα. Συνήθως 

οι εξισώσεις αυτές επιλύονται µε τη βοήθεια υπολογιστών. Οι µέθοδοι αυτές είναι 

πολύ πιο ακριβείς από τις προηγούµενες και, καθώς η εφαρµογή τους είναι 

εξαιρετικά διαδεδοµένη, επιτρέπουν τη σύγκριση των αποτελεσµάτων και του πεδίου 
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εφαρµογής τους. 

• Αριθµητικές µέθοδοι: οι µέθοδοι αυτές παρέχουν τη δυνατότητα επίλυσης σύνθετων 

εξισώσεων και για το λόγο αυτό, καλύτερα προσαρµοσµένων στις απαιτήσεις ενός 

φυσικού προβλήµατος. Παρέχουν τη δυνατότητα πιο ακριβούς προσοµοίωσης και 

µπορούν να εφαρµοστούν σχεδόν σε όλα τα υδρογεωλογικά προβλήµατα. Επίσης 

µπορούν να αντιµετωπίσουν σύνθετες οριακές συνθήκες καθώς και χωρικές και 

χρονικές µεταβολές των υδρογεωλογικών χαρακτηριστικών του υδροφορέα. Οι 

µέθοδοι βασίζονται στη διακριτοποίηση του πεδίου (π.χ. σε πεπερασµένα στοιχεία ή 

πεπερασµένες διαφορές) και στην επίλυση στο κάθε στοιχείο διαφορικών εξισώσεων 

µε µερικές παραγώγους. Εκτός ελάχιστων εξαιρέσεων, η εφαρµογή των αριθµητικών 

µεθόδων απαιτεί τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών.  

 

Αξιολόγηση των µεθόδων οριοθέτησης των ζωνών προστασίας 

Στην παράγραφο αυτή αναφέρονται συνοπτικά τα βασικά πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα 

της κάθε κατηγορίας µεθόδων οριοθέτησης των ζωνών προστασίας. 

 

Μέθοδοι καθορισµού κυκλικής περιοχής: 

Πλεονεκτήµατα:  Απλότητα, χαµηλό κόστος, δεν απαιτείται µεγάλο πλήθος δεδοµένων. 

Μειονεκτήµατα:  Γενικά δεν προσοµοιάζουν ικανοποιητικά το υπόγειο υδατικό σύστηµα, 

τείνουν να υπερ-προστατεύουν την κατάντι περιοχή και υπο-προστατεύουν 

την ανάντι, συχνά καταλήγουν σε µεγαλύτερης έκτασης ζώνες προστασίας 

σε σχέση µε τις άλλες µεθόδους. 

 

Αναλυτικές µέθοδοι: 

Πλεονεκτήµατα: Λαµβάνουν υπόψιν υδρογεωλογικά χαρακτηριστικά του υδροφορέα, 

χαρακτηριστικά της υπόγειας ροής και οριακές συνθήκες, βασίζονται σε 

δεδοµένα µε τοπικό χαρακτήρα, συχνά καταλήγουν σε µικρότερης έκτασης 

ζώνες προστασίας σε σχέση µε την προηγούµενη κατηγορία. 

Μειονεκτήµατα: Στις περισσότερες περιπτώσεις υποθέτουν οµογενή υδροφορέα, απαιτούν 

σηµαντική εµπειρία και έχουν σχετικά µεγάλο κόστος εφαρµογής. 
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Αριθµητικές µέθοδοι:  

Πλεονεκτήµατα: Μπορούν να ληφθούν υπόψιν σύνθετες οριακές συνθήκες καθώς και 

χρονικές και χωρικές µεταβολές των υδρογεωλογικών παραµέτρων, 

µπορούν να αξιοποιηθούν για τη διερεύνηση των επιπτώσεων διαφόρων 

σεναρίων διαχείρισης και ακόµα παρέχουν τη δυνατότητα τρισδιάστατης 

προσοµοίωσης της ροής  Καταλήγουν σε πιο ακριβή οριοθέτηση της ζώνης 

προστασίας της οποίας η έκταση είναι συνήθως µικρότερη από αυτήν που 

προκύπτει από τις άλλες µεθόδους. 

Μειονεκτήµατα:  Έχουν υψηλό κόστος σε σχέση µε τις άλλες µεθόδους, απαιτούν µεγάλο 

πλήθος δεδοµένων και πολύ µεγάλη εµπειρία στην ανάπτυξη και εφαρµογή 

τους. 
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