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Производството на морска сол от морска вода по метода на слънчевото
изпарение е разположено в Бургаски регион. Всяка година в резултат на това
производство се получават значителни количества отпадни луги. Малка част от тях се
използува за поддръжане на пътищата през зимата, за разработването на продукти за
медицинската козметика, притежаващи мултифункционално действие с козметичен,
профилактичен и лечебен ефект.
Черноморската луга от Поморийското и Бургаското солени езера е уникален
природен биологично активен продукт с богат минерален и биологичен състав.
Съдържа редица важни във физиологично отношение макрокомпоненти, голям брой
микрокомпоненти, следи от елементи, микроводорасли, колоиди и биологически
активни вещества. Стимулира защитните реакции и регенеративните тъканни процеси
в организма. Приложима е при лечение на артрози, дископатии, радикулити, неврити,
кожни рани и възпаления, възпаление на горните дихателни пътища и в устната кухина,
парадонтоза.
Все по-широкото приложние на морската луга за лечение, рехабилитация и
профилактика на редица заболявания, актуалността на противовъзпалителното
действие на лугата при асептично и бактериално възпаление, липсата на достатъчно
приложни разработки за часовете по биология, ни мотивираха при избора на темата
на настоящата разработка.
Моретата и океаните са огромни природни водно-солеви системи и поради
мащабите си те са практически неизчерпаем източник за минералните компоненти,
съдържащи се в техните води. В различните морета съдържанието на соли е различно.
То варира от 5g/l в Балтийско море до 270g/l (почти наситен на натриев хлорид
разтвор) в Мъртво море. Океаните съдържат около 31 g/l , а солеността на Черно море
възлиза на около 17 g/l.

По-ниското солево съдържание на черноморската вода, в сравнение с това на
океанската може да се счита за недостатък, когато се касае за разработване на
технологии за извличане на съдържащите се във водата соли. В други случаи обаче пониското солево съдържание може да се окаже предимство. Например при
получаването на прясна вода.

Първите данни за химическия състав на черноморската вода са дадени от Ф.
Гьобел (1842г.). След него са работили Гасхаген (1852 г.), както и още редица други
руски химици, изследвали води предимно от брега на Кримския полуостров. Първите
систематични изследвания обаче започват от 1890г., когато са били предприети
няколко експедиции. Един от най-важните резултати от тези експедиции е откритието,
че в дълбочините на Черно море се съдържа сероводород. Те установяват, че с
дълбоочината съдържанието му съществено нараства. В това отношение Черно море е
уникално, тъй като не са известни други морски басейни да съдържат сероводород.
Само по изглючение в някои морета се наблюдават съвсем малки количества (напр.
Каспийско море) или появата на сероводород е локална или силно ограничена, какъвто
е случаят в някои фиорди на Скандинавският полуостров. Въпросът за причините за
произхода на сероводорода в Черно море все още не е решен. Има няколко теории, но
еднозначно, общоприето обяснение за сега няма.
Още от дълбока древност хората, населяващи Черноморския регион по нашите
земи, са черпели от богатствата на Черно море. Има данни, че през IIIв. Преди н.е
жителите на древния град Анхиало са добивали сол от Поморийското езеро, а през
XVIII в. от Атанасовското езеро започва да се добива сол по промишлен начин. В
началото на ХХв., през 1906г., А. Илиев в съдружие с И. Туршу от Румъния създава
първото солодобивно предприятие край Атанасовското езеро (Атанаскьой) , Бургас.
През 1908г. са получени първите 6000 t сол. Създаването на солниците е извършено на
два етапа. Първоначално са изградени южните солници, а десетина години по-късно и
северните солници.
И до днес производството на сол продължава в същите басейни и при
използването на същите технологии. Днес годишното производство на морска сол у нас
е от порядъка на 50 000- 60 000 t в зависимост от климатичните условия. Това е
основният продукт, който произвежда тази индустрия.
Течната фаза, която остава след отделянето на солта, представлява т.нар морска
луга – наситен натриев хлорид разтвор, обогатен на всички останали соли, съдържащи
се в морската вода. В лугата се концентрира и съдържащия се в морската вода
фитопланктон, състоящ се предимно от Dunaliella salina, Dunaliella viridis, Euglenophyta
g.sp., Navicula, Lyngbia и Diatomea, a също така и зоопланктонът, предимно Artemia
salinа, и червените халофилни бактерии Halobaeterium и Halococeus.
Доскоро тази луга се използваше само за обезледяване на пътища при зимни
условия, а през известен период от време беше използвана и като основна съставка на
някои медицински продукти поради установените от векове нейни лечебни свойства.
Лугата, отпадаща от солодобива, е в количества, приблизително равни на
количеството на произвежданата сол, т.е. около 50 000- 60 000 тона годишно.
Приложение засега намира една много малка часто от тази луга. Основната част от нея
се изхвърля обратно в морето. Поради значително по-високото и солево съдържание
от това на морската вода на местата на изхвърляне настъпва локален екологичен шок,
оказващ вредно влияние върху морската флора и фауна. Важен за решаване проблем е
намирането на технология за цялостното използване на отпадната луга от солодобива.

Високият минерален състав на черноморската луга, включена като активна
съставка в различни продукти обуславя приложението им в:
1.
Козметиката за подхранване, хидратиране, омекотяване, почистване и
разкрасяване на кожата, за антицелулитни програми;
2.
При профилактика и лечение на различни дерматологични заболявания и
наранявания, на костно-ставни заболявания като артрози, дископатии, радикулити,
неврити, на мускулни болки, на инфекциозни, диабетни, хипертонични и психически
заболявания, при асептични и бактериални възпаления;
3.

За релаксация, освежаване и тонизиране на организма.

РЕЗУЛТАТИ
1. Среща на Международния фестивал „Море от наука“ -26.09.2013г. с проф.
Христо Баларев –БАН;
2. Оганизиране и провеждане на лектория на тема „Оползотворяване на
отпадни луги“, с гост лектор Доц. Д-р. Стефка Тепавичарова –БАН - 07.11.2013г.;
4. Организирано посещение в лабораторията по неорганични соли на БАН 14.11.2013г.;
5. Запознаване с производствения процес на получаването на MgCO3.3H2О от
отпадни луги на морския солодобив.
6. Реализиране на практичеки упражнения: „Наблюдение под микроскоп на
едрокристален MgCO3.3H2О“ и „Получаване на разтвор за вана и масажен гел“.
7.Популяризиране напроблема сред училищната общност, чрез организиране на
„Лабораторни практикуми“.
ИЗВОДИ
1. Моретата и океаните са огромни природни водно-солеви системи и са
практически неизчерпаем източник за минералните компоненти.
2. Лечебна луга е истинско световно съкровище.
3. Използвайте морето като природен, лечебен, профилактичен и козметичен
център.
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