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Азотните генератори пестят време и пари на 
винопроизводителите
Използването на азот в производството на хранителни про-
дукти, напитки и във винарската промишленост предпазва 
продуктите от негативното въздействие на кислорода върху 
качествата им. Наличието на кислород е предпоставка за 
развитие на множество вредни за хранителните продукти 
и напитки микроорганизми, гъбички и аеробни бактерии, 
които могат да доведат до промяна в аромата, цвета и вкуса 
на продукта, а така също и до развалянето му. Азотът, от своя 
страна, измества кислорода, и в резултат на това елиминира 
неговото вредно въздействие върху продуктите. Във виноп-
роизводството обичайно винарите използват азот за почист-
ване или изолиране на съдовете, в които държат виното, при 
източване на бъчвите, при пълнене на виното в бутилките и 
във всеки друг момент, когато виното може да влезе в досег 
с въздуха.

Източници на азот

Има два начина винопроизводителите да се сдобият с азот:

• Доставка от външен снабдител

• Самостоятелно производство с азотен генератор

Специфики при доставка на азот от външен снабдител

Много винари понастоящем получават доставки на азот от 
външни фирми по определен график. Доставките се извърш-
ват в различни по обем и форма цилиндри под високо наля-
гане – самостоятелни бутилки, множество бутилки свързани 
в батерии или цистерни. 

За да бъде възмжно тези доставки да се случват, винпроиз-
водителите трябва да получат разрешение от компетентните 
органи по охрана и безопасност на труда и периодично да 
бъдат одитирани от тях. Обемните контейнери, освен че из-

искват наличие на специална бетонна площадка с ограда за 
съхранението им, такси за разрешителни, също така те са и 
скъпи.

Друг въпрос, свързан с избора на външен доставчик на азот, 
е необходимостта да се администрират договорите и да се 
следи за клаузи като автоматично подновяване, автоматична 
промяна на количества и/или цените, задължения за едного-
дишно предизвестие при прекратяване и т.н.

В допълнение, цените на доставяния азот, наема на бутил-
ките или цистерните, таксите за работа с опасни материали, 
транспортните разходи по доставките,  държавните и местни 
данъци и т.н. може да се повишат и в резултата на това виноп-
роизводителите могат да генерират непредвидени допълни-
телни разходи. 

От друга страна усложнения като нарушения на графика, 
забавяне на доставките или внезапно появила се нужда в 
производството от по-големи обеми азот за обработка на 
по-голямо количество продукция, могат да  доведат до не-
предвидени забавяния и прекъсвания на производствения 
процес.

Всичко това означава в крайна сметка допълнителна админи-
стративна работа и по-високи оперативни разходи. 

Доставката на азот от външни фирми доставчици също така 
не съответства на съвременните тенденции за оптимизиране 
и повишаване на ефективността на производствения процес.

Специфики при собствено производство на азот

Алтернатива на описания по-горе подход е генерирането 
на азот в самото предприятие. В този случай се елиминират 
административните усложнения, свързани с уреждането на 
доставките и на договорите с доставчиците, гарантира се 
дългосрочна стабилност на цената на азота, снабдяването 
с азот е стабилно и дългосрочно, няма риск от недостиг на 
азот за производството, дори когато продукцията се увели-
чава, а също така този начин на получаване на азот е иконо-
мически по-ефективен и по-сигурен.

Лесни за работа и подръжка

Азотните генератори са лесни за инсталиране, пускане, тест-
ване и експлоатиране.

Те са отлично разработена и проста технология, с която се 
работи много лесно.

Азотните генератори са създадени да работят безпроблемно 
и безотказно в режим на работа 24/7.

 

 
 

КОГАТО ИМАТЕ НУЖДА ОТ АЗОТ 
 

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 

            За контакти: 
             Търговско предсавителство на Паркър за България        Тел и факс : +359 2 980 13 44  

              Гр. София 1301, ул Позитано №9, бл 1, вх, Б, офис №3.       E-mail: daniel.kouzmanov@parker.com;  
              Инж. Даниел Кузманов          www.parker.com 

        Новото поколение азотни газгенератори 
      Без еквивалент на пазара! 

 

• Икономичност и най-висок КПД – обем произведен азот 
• Уникална система за енергоспестяване (EST) 
• Единствена по рода си на пазара ниска поддръжка и обслужване 
• Уникална система за контрол на параметрите на газа 
• Уникална система за дистанционно следенe на работата 
• Уникална съвместимост с изискванията за безопасност на хранително-

вкусовата и фармацевтичната  индустрии 
• Уникална 5 годишна гаранция 
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Те могат да бъдат произведени, така че дебита им да бъде 
адаптиран към необходимото за производството количество 
азот (което обикновено се измерва в кубически метра на 
час).

Новите модели азотни генератори се адаптирани отлично 
към тежките работни условия във винарските изби.

Изработени от алуминии, азотните генератори са устойчиви 
на корозия и леки, което позволява лесно да бъдат премест-
вани от едно масто на друго, така че да са в близост до масто-
то където е необходим азот.

Всичко, което е необходимо за работата на един азотен гене-
ратор, е източник на електроенергия и връзка с компресора 
за осигуряване на сгъстен въздух.

Азотните генератори на Parker Hannifin, предназначени да 
работят на място в производството, осигуряват до 99.9% 
чист и сух азот. Те са оборудвани с прецизен цифров блок за 
управление и контрол на параметрите на произвеждания 
азот, който може лесно да бъде настройван и управляван в 
реално време в процеса на работа. За да се гарантира мак-
симална чистота на азота, азотните генератори на Parker са 
разработени на база технологията за абсорбиране чрез про-
мяна в налягането (PSA - Pressure swing adsorption), при която 
газът преминава през решетка от молекули въглерод (CMS), 
съставена от отделни въглеродни топчета. Патентованата от 
Паркър технология за „изравняване на налягането“ предпаз-
ва топчетата от преждевременно разграждане, като ги реге-

нерират и по този начин удължава живота им и подобрява 
работата им, с което намалява разходите по производство на 
азот. Препоръчителните ежедневни дейности по подръжка-
та на генераторите са минимални, а за обслужването им се 
предлагат комплекти с необходимите филтри и О-пръстени, 
които могат да бъдат подменени и от обслужващия персо-
нал. 

Възвръщаемостта на средствата, инвестирани за закупуване 
на азотния генератор обикновено е 12-18 месеца, след което 
произвежданият азот на практика е със значително заниже-
на себестойност. 

По-високо качество, по-ниски цени

В заключение бихме могли да кажем, че собственото произ-
водство на азот е най-ефикасният начин да се неутрализира 
отрицателния ефект на кислорода във винопроизводството. 
То не само води до създаване на по-качествен продукт, но и е 
финансово най-изгодно и опростява работния процес.
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