
Εμφιάλωση και ποιότητα υπόγειου νερού.

Η εμφιάλωση νερού και η ποιότητά του είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα για τις βιομηχανίες
εμφιάλωσης. Εκτός του προβλήματος της ποιότητας του νερού υπάρχει και το πρόβλημα
της ποσότητάς του αλλά και της αντοχής της πηγής ή της γεώτρησης που θα παρέχει το
νερό μελλοντικά.

  

Τα υπόγεια νερά ήδη έχουν αρχίσει σε πολλές περιοχές της χώρας να μολύνονται
επικίνδυνα και ταυτόχρονα να μειώνονται οι ποσότητες παροχής των πηγών ή των
γεωτρήσεων. Το αποτέλεσμα είναι πολλές μονάδες να θέλουν την μετεγκατάστασή τους
για καλύτερα και μονιμότερα αποτελέσματα.
 Η SubSystem με την πρωτοποριακή μέθοδο της ευρεσιτεχνίας της μπορεί να δώσει άμεση
λύση στο θέμα της εμφιάλωσης τόσο για τις ήδη υπάρχουσες μονάδες εμφιάλωσης όσο και
τις νέες μονάδες που θέλουν να ιδρυθούν.

  

1) Για τις υπάρχουσες μονάδες εμφιάλωσης μπορεί να γίνει μια έρευνα εάν κοντά στην
πηγή ή στην γεώτρηση υπάρχει δυνατότητα  να αυξηθεί η παροχή ή όχι.

  

2) Για τις υπάρχουσες μονάδες εμφιάλωσης εφόσον η ποιότητα είναι ιδανική αλλά η
παροχή μειώνεται η SubSystem μπορεί κάνοντας έρευνα σε απόσταση 2 ,3, 5  ή και
περισσοτέρων χιλιομέτρων να εντοπίσει την διαδρομή της συγκεκριμένης παροχής και να
δει εάν υπάρχει  η δυνατότητα αύξησης της παροχής χωρίς αλλοίωση της
ποιότητας.Εφόσον πρόκειται για την ίδια παροχή με μια νέα γεώτρηση θα μεταφερθεί το
νερό με δίκτυο ή θα γίνει ανόρυξη και εμπλουτισμός του υπόγειου ρήγματος μεταφοράς
νερού στην παροχή λήψης χωρίς εξωτερικό δίκτυο. Αυξάνεται έτσι η ποσότητα χωρίς να
αλλοιωθεί η ποιότητα.

  

3) Για μονάδες εμφιάλωσης που θέλουν μετεγκατάσταση σε νέα μονάδα, η SubSystem
μπορεί να κάνει έρευνα σε οποιοδήποτε χώρο στην επικράτεια και να βγάλει ασφαλή
συμπεράσματα τόσο για την περιοχή, όσο και για την ποσότητα και την ποιότητα του
υπόγειου κοιτάσματος και θα είναι ιδανική για την βιωσιμότητα της μονάδας εμφιάλωσης
μελλοντικά χωρίς προβλήματα.

  

4) Ήδη από γενικές έρευνες η SubSystem έχει εντοπίσει υπόγεια νερά σε μεγάλες
ποσότητες παροχής 200,300,500, κυβικά ανά  ώρα σε περιοχές ορεινές με πρόσβαση στο
δρόμο και κοντά σε ρεύμα.Για ανταγωνιστικούς λόγους μια μονάδα εμφιάλωσης πρέπει να
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είναι κοντά σε κεντρικό οδικό δίκτυο και κοντά στην πρωτεύουσα ή την συμπρωτεύουσα ή
σε άλλες μεγάλες κωμοπόλεις.

  

5) Με την μέθοδο που χρησιμοποιεί η SubSystem γνωρίζουμε το βάθος του νερού και
επιλέγουμε το σημείο που θα είναι το καταλληλότερο για την υδρογεώτρηση ώστε να μην
είναι 200,300 μέτρα βάθος αλλά να είναι προσιτό δηλαδή 80,100,150 μέτρα.

  

Για τους πέντε βασικούς λόγους που προαναφέραμε,  μπορούμε να δώσουμε την λύση στο
χώρο της εμφιάλωσης χωρίς μελλοντικά προβλήματα για τη βιωσιμότητα της μονάδας.
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