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1 Εισαγωγή
Η δομή του νερού είναι απλή. Το μόριο του νερού αποτελείται από δύο άτομα 
υδρογόνου και ένα άτομο οξυγόνου. Ο χημικός του τύπος είναι H2O και το 
μοριακό του βάρος είναι 18. Το νερό περιέχει διαλυμένα και αιωρούμενα 
συστατικά τα οποία του προσδίδουν διάφορα χημικά χαρακτηριστικά, που 
μπορεί να σχετίζονται με την ποσιμότητα, την διαβρωτικότητα, την οσμή και 
τη γεύση του. Ένα βασικό ζήτημα για το εμφιαλωμένο νερό είναι ότι υπάρ-
χουν ελάχιστες δυνατότητες να μειωθεί η συγκέντρωση των ανεπιθύμητων, 
διαλυμένων σε αυτό συστατικών, ώστε το τελικό προϊόν να συμμορφώνεται 
με τα επιθυμητά/επιτρεπόμενα όρια των ποιοτικών απαιτήσεων.

1.1 Ο κύκλος του νερού
Το νερό υπήρχε από την αρχή της δημιουργίας της γης, όταν στην ατμό-
σφαιρα επικρατούσαν διάφορα αέρια, σε αέρια κατάσταση, δηλαδή με τη 
μορφή υδρατμών. Οι υδρατμοί με τη συνεχή πτώση της θερμοκρασίας συ-
μπυκνώθηκαν και σχημάτισαν υγρές μάζες.

Υπολογίζεται ότι η ποσότητα του νερού στη γη, σε όλες τις μορφές του, 
ανέρχεται περίπου σε 1.4 χ 106 Km3. Από αυτά, το 98% περίπου είναι σε υγρή 
κατάσταση, το 2% σε στερεή. Το 97% της συνολικής ποσότητας του νερού 
στη γη είναι αλμυρό (θαλασσινό) νερό και μόνο το 3% είναι χαμηλής περιε-
κτικότητας σε άλατα (γλυκό νερό).

Η κατανομή του γλυκού νερού στις διάφορες φυσικές δεξαμενές αποθή-
κευσής του παρουσιάζεται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:
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Κατανομή νερού χαμηλής περιεκτικότητας σε άλατα (γλυκό νερό)
Πάγοι - χιόνι 77 %
Υγρασία ατμόσφαιρας 0.04 %
Ποτάμια 0.003 %
Λίμνες 0.4 %
Φυτά - ζώα - άνθρωπος 0.003 %
Υγρασία εδάφους 0.2 %
Υπόγεια νερά, 0 - 800 m βάθος 9.8 %
Υπόγεια νερά, 800 - 4000 m βάθος 12.3%

Τα υπόγεια νερά που βρίσκονται σε βάθος μεγαλύτερο από 800 μέτρα 
δεν είναι πρακτικά προσβάσιμα για τον άνθρωπο και δεν μπορούν να αξι-
οποιηθούν. Όπως φαίνεται και από τον πίνακα, μόνο το 10% περίπου των 
αποθεμάτων γλυκού νερού είναι διαθέσιμο για άμεση εκμετάλλευση από τον 
άνθρωπο, δηλαδή το νερό των λιμνών, των ποταμών και τα υπόγεια νερά 
που βρίσκονται σε βάθος μικρότερο των 800 μέτρων.

1.1.1 O κύκλος του νερού 

Φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του νερού που επηρεάζουν τον υδρολογικό 
του κύκλο: 

• Για την εξάτμιση (μετάβαση από την υγρή στην αέρια φάση) ενός γραμ-
μαρίου νερού απαιτείται θερμότητα περίπου 591cal (θερμίδων).

• Υπάρχει μια μέγιστη συγκέντρωση κατακράτησης υγρασίας από τον 
ατμοσφαιρικό αέρα η οποία ονομάζεται υγρασία κορεσμού. Η υγρα-
σία κορεσμού του αέρα μεταβάλλεται ισχυρά με τη θερμοκρασία. Για 
παράδειγμα σε θερμοκρασία -10οC παίρνει τιμή 2,387g υδρατμών/m3 
αέρα ενώ σε θερμοκρασία 25οC έχει τιμή 23g υδρατμών/m3 αέρα.

Περιγραφή του κύκλου του νερού

Με την επίδραση ηλιακής ακτινοβολίας που παρέχει την απαραίτητη θερμό-
τητα, ένα ποσό του νερού που βρίσκεται στην επιφάνεια (θάλασσες, λίμνες, 
ποτάμια, υγρασία του εδάφους) εξατμίζεται και μεταφέρεται στην ατμό-
σφαιρα με τη μορφή υδρατμών. Οι υδρατμοί αυτοί συμπυκνώνονται και σχη-
ματίζουν σύννεφα τα οποία δίνουν βροχή, χιόνι, χαλάζι (κατακρημνίσματα). 
Το νερό από τα κατακρημνίσματα κατά τα 6/8 πέφτει στους ωκεανούς όπου 
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επαναλαμβάνεται ο κύκλος και κατά το 2/8 συλλέγεται από τη γη. Το νερό 
που δεν πέφτει κατευθείαν στους ωκεανούς αλλά φτάνει στη γη, μπορεί να 
ακολουθήσει ποικίλες διαδρομές:

• Ένα τμήμα του ρέει επιφανειακά πάνω στο έδαφος , συγκεντρώνεται 
σε ποταμούς και τελικά καταλήγει σε λίμνες και θάλασσες (επιφανει-
ακό νερό).

• Ένα μέρος του δε φτάνει ποτέ στο έδαφος, διότι εξατμίζεται είτε κατά 
τη διαδρομή της πτώσης του είτε πάνω στις επιφάνειες των φύλλων.

• Ένα άλλο τμήμα του νερού που φτάνει στο έδαφος, διαπερνά το λεπτό 
επιφανειακό στρώμα του εδάφους και παραλαμβάνεται από τις ρίζες 
των φυτών. Τελικά διαπνέεται από τα φύλλα και απελευθερώνεται 
πάλι στην ατμόσφαιρα.

• Το υπόλοιπο από το νερό που φτάνει στο έδαφος κινείται βαθύτερα 
μέσα στο έδαφος. Ένα μέρος του συγκρατείται από τους κόκκους των 
πετρωμάτων με δυνάμεις συνάφειας ή γεμίζει τα ανοίγματα των πε-
τρωμάτων με τριχοειδή διατομή. Το υπόλοιπο κατεισδύει βαθιά στα 
πετρώματα, εμπλουτίζει το υπόγειο νερό και αυξάνει τα αποθέματα 
στον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα.

Ο υδρολογικός κύκλος του νερού μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να δι-
αφοροποιηθεί. Γενικά εξαρτάται από τη γεωγραφική θέση και το κλίμα της 
περιοχής, την εποχή του έτους (παράγοντες που επηρεάζουν την ηλιοφάνεια 
και κατά συνέπεια την εξάτμιση των υδρατμών στην ατμόσφαιρα), τις μετεω-
ρολογικές συνθήκες και τις ανθρώπινες παρεμβάσεις. Οι ανθρώπινες παρεμ-
βάσεις συγκεκριμένα, μπορεί να αλλοιώσουν σημαντικά τον κύκλο αυτό και 
να επιφέρουν καταστροφικές συνέπειες για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

1.1.2 Γεωχημικός κύκλος του νερού

Το νερό είναι μια ουσία η οποία προκύπτει φυσικά. Γι' αυτό το λόγο, εκτός 
σπανίων εξαιρέσεων, δεν είναι επαρκώς καθαρό και δεν μπορεί να χρησιμο-
ποιηθεί για ανθρώπινη ή βιομηχανική κατανάλωση χωρίς να υποστεί κάποιας 
μορφής επεξεργασία. Ενώ κυκλοφορεί στο έδαφος, στην επιφάνεια της γης, 
ακόμα και στον αέρα, το νερό μολύνεται και επιβαρύνεται με αιωρούμενα 
ή διαλυμένα στερεά: αργιλικά μόρια (clay particles), φυτικά απόβλητα, ζω-
ντανούς οργανισμούς (πλαγκτόν, βακτήρια, ιοί), ποικίλα άλατα (χλωριούχα, 
θειικά, ανθρακικό νάτριο ή ασβέστιο, σίδηρος, μαγνήσιο κτλ.), οργανική ύλη 
(χουμικά και φουλβικά οξέα, βιομηχανικά απόβλητα) και αέρια.



97

Το εργοστάσιο - 
Μηχανολογικός εξοπλισμός

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

4

4.1 Εισαγωγή
Αφού έχουμε ήδη αναφερθεί στα προηγούμενα κεφάλαια στη χημεία- μικρο-
βιολογία- νομοθεσία του εμφιαλωμένου νερού (Κεφάλαιο 1), στη γεώτρηση 
(Κεφάλαιο 2) και στην επεξεργασία του νερού (Κεφάλαιο 3), σε αυτό το 
κεφάλαιο θα αναφερθούμε σε θέματα που αφορούν το εργοστάσιο (κτίριο, 
μηχανολογικός εξοπλισμός κτλ).

Πιο συγκεκριμένα, τα θέματα που αναλύονται στο Κεφάλαιο 4 είναι τα 
εξής: Περιγραφή κτιρίου - Μέγεθος - Λειτουργικότητα - Ροή διεργασιών.  
Ειδικές προδιαγραφές που αφορούν τους χώρους του εργοστασίου, ειδικά 
στο χώρο εμφιάλωσης.

Περιγραφή της γραμμής παραγωγής - Βασική λειτουργία μηχανημάτων.  
Διάταξη    μηχανημων  - Ταχύτητες μηχανημάτων - layout - Εργονομία - Τα-
χύτητες γραμμών - Ταινίες.

Σκοπός του παρόντος κεφαλαίου είναι να βοηθήσει τον ιδιοκτήτη ενός ερ-
γοστασίου, τον διευθυντή έργων, τον διευθυντή συντήρησης, τον κατασκευ-
αστή να κατανοήσει τις τεχνικές ιδιαιτερότητες του εργοστασίου εμφιάλωσης 
νερού σε σχέση με τις γενικότερες συνθήκες που ισχύουν στο βιομηχανικό 
τομέα. Ελπίζουμε να γίνει επαρκής ανάλυση των ιδιαιτεροτήτων αυτών ώστε 
να ελαχιστοποιηθούν τα τεχνικά λάθη στον κλάδο αυτό.
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4.2 Κτίριο εμφιάλωσης νερού

4.2.1 Λειτουργίες κτιρίου

Στο κτίριο που θα εγκατασταθεί το εργοστάσιο εμφιάλωσης νερού θα πρέπει 
να τοποθετηθούν οι διεργασίες που αναφέρονται στη συνέχεια: 

α. Χώρος επεξεργασίας νερού
Ο χώρος αυτός είναι ο χώρος που περιεγράφηκε στο κεφάλαιο 3, και περι-

λαμβάνει τη δεξαμενή αποθήκευσης, τα φίλτρα, πιθανώς οζονιστή και σύστημα 
υπεριώδους ακτινοβολίας UV, το σύστημα τροφοδοσίας ρίνσερ που μπορεί 
να περιέχει και RO (αντίστροφη ώσμωση) καθώς και σύστημα CIP (clean in 
place). Τέλος στο χώρο αυτό θα μπορούν να υπάρχουν και οι αποσκληρυντές 
για την κατεργασία του νερού που οδηγείται στα βοηθητικά μηχανήματα. 

β. Χώρος παραγωγής - εμφιάλωσης
Στο χώρο αυτό διαμορφώνεται η φιάλη, μεταφέρεται στο γεμιστικό όπου 

πραγματοποιείται η πλήρωση της φιάλης και τοποθετείται το πώμα (πωμα-
τισμός). Ο χώρος αυτός έχει την ιδιομορφία ότι πρέπει να επικρατούν πολύ 
καλές συνθήκες καθαριότητας και υγιεινής, διότι στο χώρο αυτό δημιουργεί-
ται ο περιέκτης ο οποίος είναι ακάλυπτος με αποτέλεσμα να υπάρχει μικρο-
βιολογικός κίνδυνος. Μόλις τοποθετηθεί το πώμα ο βασικός μικροβιολογικός 
κίνδυνος εξαλείφεται. 

γ. Χώρος συσκευασίας
Στο χώρο συσκευασίας οι φιάλες με το προϊόν λαμβάνουν την ετικέτα/ την 

σήμανση/ διαμορφώνονται τα εκάστοτε πακέτα που αποτελούν την μονάδα 
πώλησης, ανάλογα με τις ανάγκες του τμήματος πωλήσεων και τελικά δια-
μορφώνεται η παλέτα που αποτελεί τη βασική μονάδα μεταφοράς τόσο για 
την πρωτογενή μεταφορά όσο και για τη δευτερογενή. 

δ. Χώρος αποθήκευσης
Στο χώρο αυτό γίνεται η αποθήκευση των υλικών και συνήθως χωρίζεται 

σε 2-3 τμήματα (δ1-δ2-δ3). Τα τμήματα αυτά είναι (δ1): χώρος αποθήκευ-
σης των υλικών για τους περιέκτες (preform-γυαλί- πώματα), (δ2): χώρος 
αποθήκευσης των υπόλοιπων υλικών τα οποία μπορεί να είναι χαρτοκιβώτια, 
ετικέτες, φιλμ, κόλλες κτλ., και τέλος (δ3): χώρος αποθήκευσης του τελικού 
προϊόντος σε μορφή παλετών που θα κατευθυνθεί προς τους πελάτες. 
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ε. Χώρος χημείου
Στο χώρο αυτό πραγματοποιούνται οι μικροβιολογικές και χημικές αναλύ-

σεις και λοιποί ποιοτικοί έλεγχοι.

στ. Χώρος βοηθητικών μηχανημάτων
Στο χώρο αυτό βρίσκονται τα υποστηρικτικά μηχανήματα του εργοστασίου 

τα κυριότερα από τα οποία αναφέρονται στη συνέχεια.
ρεύμα: Μετασχηματιστές - κεντρικοί διανομείς.
θερμότητα: Ατμογεννήτριες.
ψύξη: Πύργοι ψύξης - κομπρεσέρ.
αέρα: Σύστημα επεξεργασίας αέρα - κομπρεσέρ χαμηλής - υψηλής.

ζ. Διάφοροι άλλοι χώροι
1. Χώρος διοίκησης - τμημάτων υποστήριξης - οικονομικό τμήμα - πω-

λήσεις μάρκετινγκ. Αυτά μπορεί να βρίσκονται και σε άλλο όροφο. 
2. Χώρος συντήρησης (ηλεκτρολογείο - μηχανουργείο). 
3. Χώρος ανταλλακτικών (αποθήκη των βασικών ανταλλακτικών του 

εργοστασίου).
4. Χώρος αποθήκης - τιμολόγησης. Αυτός ο χώρος είναι ο χώρος όπου 

βρίσκονται οι αποθηκάριοι, εκδίδονται τα τιμολόγια και περνούν οι 
πελάτες για να φορτώσουν τα εμπορεύματά τους. 

5. Χώρος τουαλετών και αποδυτηρίων για τις ανάγκες του προσωπικού.

4.2.2 Διάρθωση του χώρου

Για να κατανοήσουμε τη επιθυμητή διάταξη του χώρου σε ένα εργοστάσιο, 
πρέπει να τοποθετήσουμε τις διεργασίες σε ένα πίνακα (όπως φαίνεται πα-
ρακάτω) και να συνδέσουμε τους χώρους όπου πραγματοποιούνται διεργα-
σίες που έχουν δυναμική συσχέτιση μεταξύ τους.
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Ο βασικός κανόνας 1 είναι ότι χώροι που έχουν υψηλό βαθμό συσχέτισης 
δηλαδή πολλά βέλη πρέπει να είναι συνεχόμενοι, ενώ χώροι οι οποίοι δεν 
έχουν βέλη σύνδεσης μπορούν να απέχουν μεταξύ τους.

Ο δεύτερος κανόνας 2 για την διαμόρφωση του χώρου είναι ότι η φυσική 
διεργασία στο εργοστάσιο εμφιάλωσης νερού αποτελείται από 4 στάδια: 


