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лорът е един от не много 
популярните химични 
елементи, които са не-
разделна част от нашето 
ежедневие. Хлорът и 

натриевият хидроксид са сред първите 
десет химикала, произвеждани в света, и 
са включени в производството на голямо 
разнообразие от продукти, използвани в 
ежедневието: фармацевтични проду-
кти, перилни препарати, дезодоранти, 
дезинфектанти, хербициди, пестициди и 
пластмаси.

Първата промишлена употреба на 
хлор под формата на калиев хипохлорит 
е за избелване и датира от 1789 година. 
Това оказва значително въздействие 
върху избелването на текстил във Вели-
кобритания и Европа. Първата употреба 
на хлор за дезинфекция датира от 1832 
година, когато започва да се изполва в 
болниците. Хлорната вода се използва 
в родилните отделения за предотвра-
тяване на следродилна треска от 1826 г., 
а дезинфекцията с хлор става задължи-
телна по време на голямата европейска 
епидемия от холера.

След откритието, че бактериите 
са отговорни за предаване на някои 
болести, много изследователи проучват 
хлорирането на отпадъчните и питейни 
води в опит да унищожат тези бакте-
рии. През 1912 г. използването на хлор за 
пречистване на водата се превръща в 
обичайна практика и води до значително 
намаляване на честотата на болести, 
като коремен тиф.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ИНоВАЦИЯбизнес

Изпълнител: 
ThyssenKrupp Uhde GmbH 

Местонахождение:
Leuna, германия 

Капацитет: 
15,000 t/год. cl2 

Процес: 
хлор-алкален 

Лиценз: 
UHDEnora S.Р.a. 

Доставчик на модулите: 
UHDEnora S.Р.a. 

Пускане в експлоатация: 
2014 

ЗАВОД ЗА хЛОР-АЛкАЛНА
ЕЛЕкТРОЛИЗА ОТ МЕМБРАНЕН ТИП

вече и в бълГария

КАПАЦИТЕТ НА ИНСТАЛАЦИЯТА ЗА ХАЕ:
ХЛоР – 15 000 ТоНА/ГоД.
НАТРИЕВА оСНоВА (100%) – 17 000 ТоНА/ГоД.
СоЛНА КИСЕЛИНА (33%) – 30 000 ТоНА/ГоД.
оБЩ ГоДИШЕН ПРоИЗВоДСТВЕН КАПАЦИТЕТ – 120 000 ТоНА/ГоД.

текСт СИЛВИя гЕОРгИЕВА Снимки кОНТИНВЕСТ ООД

Хлорното 
производство на 
дадена страна 
е показател за 
степента на развитие 
на химическата й 
промишленост.
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След като през 1848 г. са признати 
анестетичните свойства на хлорофор-
ма, започва използването му в хирургич-
ната практика. В момента основните 
промишлени приложения на хлор са в 
целулозно-хартиената промишленост 
– за получаване на висококачествен из-
белен материал, както и в обработката 
на вода като дезинфектант. С най-голям 
обем органични продукти, включващи 
хлор, е поливинил хлоридът (PVC). PVC е 
много гъвкав термопластичен материал, 
използван в широк спектър от ежеднев-
ни продукти и познат на всички. 

основният метод, чрез който се 
получават хлор, водород, натриева 
основа (сода каустик) и готварска сол, 
е хлор-алкалната електролиза. За целта 
с вода от солните находища се извлича 
каменна сол, която се състои преди всич-
ко от готварска сол. Под формата на 
концентриран солен разтвор се подава 
в електролизната клетка. от края на 
XIX век са разработени три метода на 
хлор-алкалната електролиза – диафраг-
мен, мембранен и амалгамен. 

Хлор-алкалното производство е една 
от най-големите електрохимични техно-
логии в света. Това е енергоемък процес 
и е вторият по големина потребител 
на електроенергия (2400 милиарда кВтч) 
сред електролитните индустрии. 

В заключенията на ЕС относно Най-до-
брите налични техники (НДНТ) е отбеляза-
но, че за такава в хлор-алкалното производ-
ството се счита мембранната технология. 

През 1975 г. мембранният клетъчен 

процес е бил разработен, представяйки 
висока степен на подобрение на същест-
вуващите технологии. Има редица еколо-
гични преимущества пред двата по-стари 
метода и същевременно се явява като 
доста икономичен процес, особено в 
последните години. Днес това е най-обе-
щаващата и бързо развиваща се техника 
за хлор-алкално производство и безспор-
но ще измести другите две техники с 
течение на времето. Преимуществото 
на мембранните клетки е, че произвеж-
дат много чист разтвор на сода каустик 
и изразходват по-малко електрическа 
енергия от другите процеси. Като допъл-
нение мембранните процеси не използват 
високотоксични материали като живак и 
азбест. Недостатъкът на мембранните 
процеси е, че произведената сода каустик 
при определени условия се подлага на изпа-
ряване, за да се повиши концентрацията 
й, а при някои приложения произведеният 
хлорен газ трябва да бъде преработен, за 
да се отстрани кислородът. 

Производството на хлор се е увели-
чило неимоверно от 1940 г. насам като 
резултат от нарастващото търсене на 
пластмаси, предимно PVC и полиуретани. 

Хлорното производство на дадена 
страна е показател за степента на раз-
витие на химическата й промишленост.

от 1997 г. до днес инсталациите от 
мембранен тип са се увеличили 7 пъти. 
Индустриално развитите страни в Евро-
па са първи и по производство на хлор. 

За 2011 г. общото количество хлор, 
произведено от Германия, Франция и 

Белгия, е 90% от общото европейско ко-
личество хлор. Броят на инсталациите 
за хлор-алкална електролиза в Европа са 
74 и са разположени предимно в Западна 
Европа. от страните – членки на ЕС само 
България и Прибалтийските страни все 
още нямат свои инсталации за производ-
ство на хлор.

През 2010 г. 
единственият 
производител на хлор 
в България – „Полимери 
Девня“, спира работа 
и в страната няма 
производител на 
хлор. Доставките за 
страната са само от 
Румъния. 

Под въпрос е хлорирането на питей-
ната вода в цялата страна. 

В момента в България фирма „КоНТИН-
ВЕСТ“ ооД разработва проект за изграж-
дане на инсталация от мембранен тип от 
последно поколение, която ще задоволи 
нуждите от хлор на нашата и съседните 
й страни. С изграждането на тази инста-
лация България ще се нареди до страни 
като Германия, Франция и Белгия. Систе-
мата е от модулен тип, производство на 
фирмите UHDENOrA, thyssenKrupp Uhde и 
AkzoNobel, и ще бъдат извършени минима-
лен брой стоително монтажни работи.   

обработка на вода

производСтво на алуминий

Сапуни и почиСтващи препарати

друГи

хартиена промиШленоСт

неорГанични производСтва

pVC

2%

3%

10%

14%

21%

24%

26%

Употреба на хлор в %


