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За солта
Искам да ви разкажа за натриевия хлорид, който ежедневно употребяваме и
наричаме простичко: сол.
Помните ли приказката за трите дъщери‚ които бащата пита колко го обичат? Двете
по-големи се присмиват на най-малката и най-мъдрата‚ която казва‚ че го обича
колкото солта.
Необходима ли ни е солта?
Това е реторичен въпрос, защото няма съмнение, че солта е важна съставка на нашето
битие и тяло.
Солта е особено ценена още от древността. За нея се водели войни, понякога
струвала колкото златото. В Древен Рим например един роб се продавал за толкова
килограма сол, колкото е неговото тегло. Солта била символ на живота, щастието,
закрилата, богатството и здравето. За това свидетелстват многобройни ритуали и
обичаи.
За пречистването на ритуални предмети се е ползвала подсолена вода. Хората са
вярвали, че ако споделиш солта с някого, тогава си готов да споделиш и щастието си. В
много народи и днес има обичай да се посрещат добри гости с хляб и сол.
При най-значимите събития в живота на човек като раждане, кръщене, сватба,
далечни пътувания, построяване на къща и смърт се е разсипвала сол. Преди
младоженците да се нанесат в новата къща, стаите се посипвали със сол, за да се
изгонят злите духове. Древните гърци и римляни използвали подсолената вода като
светена вода.
Солта (натриев хлорид) е безусловно необходима за живота на Земята. Ежедневно,
всеки от близо седемте милиарда души на Земята, приемат с храната си сол.
Елементът натрий е нужен за поддържане на баланса между киселинността и
количеството на водата в кръвта, за правилните функции на стомаха, нервите и
мускулите. Смята се, че дневната доза сол, която човек трябва да приема е 6-10 грама,
а според други източници препоръчителната дневна доза е 3-4 грама в зависимост от
възрастта.
Причините, натриевият хлорид да е незаменимо вещество за правилното
функциониране на човешкия организъм са:
- всички тъкани и течности в нашия организъм съдържат натриеви и хлорни йони;
- соленият й вкус активира слюноотделянето, което е важно за храносмилането;
- натрият и хлорът са незаменима част на стомашния сок. Натрият участва в
разграждането на въглехидратите, а хлорът влиза в състава на солната киселина,
която ускорява асимилацията на хранителните вещ;
- разпространението на нервните импулси чрез сигнална трансдукция се регулира от
натриеви йони;
- солта регулира циркулацията на течности, отговаря за разреждането на кръвта и
лимфата;

- натрият е незаменима част от структурата на много транспортни белтъци, пренасящи
различни хранителни вещества до клетките;
- при липса на сол се получават аномалии в организма – гадене, отпадналост, нервни
разстройства, схващане на мускулите, т. нар. крампи;
- освен че придава характерния солен вкус на храната, солта подобрява вкусовите й
качества, дава възможност на вкуса на продукта да се прояви с по-голяма сила.
Заради ценните си качества сол се добива от дълбока древност. С развитието на
индустриалните технологии от към средата на ХІХ век нуждата от сол, особено за
химическата промишленост, е станала много голяма. Понастоящем солта е суровина
за получаване на почти всички съединения на натрия, например натриева основа
(сода каустик) и натриев карбонат (калцинираната сода). Големи количества сол се
използват в производството на стъкло, хартия, гумени изделия и текстил. Солта се
използва и като средство против заледяванията по пътищата.
Солта е сред най-често срещаните минерали на Земята – халит. Огромните запаси от
сол в световния океан са неизчислими. Но на сушата тя се среща сравнително рядко и
особено в древността нейното набавяне е било трудно. Оттук и стратегическото
значение на районите с находища на сол и с технически умения за нейното добиване.
Солта се добива главно по три начина:
-пряко извличане от подземните находища (каменна сол),
-разтваряне на каменната сол под земята и изпаряване на получения воден разтвор в
специални изпарителни инсталации
-от морската вода или от водата на солени езера чрез изпарение в плитки басейни
(солници) под действие на слънчевата топлина.
Солниците в Поморие
До началото на ХХ век в България източник на така необходимата сол е била
единствено солената вода на Черно море и по-точно – на солените езера по нашето
Черноморие: Шабленската тузла, Наневската тузла (Тауклиман), Балчишката тузла,
Поморийското езеро и Атанасовското езеро. От тях, само поморийските и бургаските
солници са имали практическо значение за добив на морска сол. Най-старо е
производството на сол в Поморие.
Технологията на морския солодобив, накратко казано, се състои в изпарение на
морската вода под действието на слънчевата топлина в последователно разположени
плитки басейни. След кристализацията, солта се събира и изнася от солниците. В
сравнение със световния океан, солеността на черноморската вода е почти два пъти
по-ниска. Следователно за получаването на едно и също количество сол, тук е
необходима около два пъти по-голяма изпарителна площ отколкото, например, в
солниците по Средиземноморието.
От всички крайбрежни места по Българското Черноморие, до 1922 г. солниците
в Поморие са били единствени. Причината за това е благоприятното съчетание на
няколко фактора. Единият от тях е Поморийското езеро, което е свръхсолена лагуна с
естествен произход. То е с площ около 850 хектара и е доста плитко, най-голямата му
дълбочина е 1,5 – 1,7 метра. Затова през топлите летни месеци водата се нагрява
бързо, изпарението се ускорява и концентрацията на солта става до 3 – 4 пъти повисока от тази в морето. Така, езерото е един естествен изпарителен басейн, източник

на достатъчно количество концентрирана солена вода. Всички солници са
разположени около Поморийското езеро и черпят вода от него.
Вторият фактор е наличието на достатъчно равна земя около езерото, подходяща за
изграждане на солниците.
Третият благоприятен фактор за добив на морската сол в Поморие са климатичните
условия: разположението на града и солодобивните местности на открито място,
изложено на ветрове, улесняващи изпарението, както и сравнително малкото валежи,
особено през работните месеци.
В Поморие, древният Анхиало, морска сол се добива от незапомнени времена.
Според българските историци, солниците са съществували още преди основаването на
града (около V век пр. Хр.). Многовековният опит се е предавал от бащи на синове.
През XVIII започва промишлен добив от Атанасовското езеро (край Бургас).
През далечната 1906 г. е основано предприятие "Черноморски солници",
съществуващо и до днес.
За съжаление, технологията и механизацията на добив не са се развили особено и до
ден днешен... Дървените лопати са заменени с железни, а изцяло дървената количка с хидротранспорт. Каруците са заменени от вагончета и теснолинейка. Първата посериозна механизация - лентови транспортьори, си работи и до ден днешен. Водата от
морето по специални канали навлиза в огромни плитки басейни за предварително
обогатяване. След изпаряване на повече от половината вода започва запълването на
кристализаторите. Това са почти квадратни полета с приблизителни размери 100х100
метра. По време на сезона кристализаторите се зареждат неколкократно. В
зависимост от годината (брой слънчеви дни, количество валежи) солният слой достига
от дебелина 5 до 10 сантиметра, а в много благоприятни години - и до 15-16 см. Солта
се изкарва от солните полета (кристализаторите) с хидротранспорт, т.е. смесва се с
луга (наситена със сол вода) и с помощта на помпа се изпраща по тръба до
съоръженията за промиване. Солта се складира във форма на пресечени пирамиди,
наречени бохори. Направата на бохора е цяло изкуство. Важно е да се спазят
размерите, пропорциите и наклона. Повърхностният слой, под влияние на слънцето и
дъждовете, образува твърда, трудноразтворима от водата коричка, която запазва
солта в продължение на години.
Солодобивът се колебае силно от климатичните особености на летния сезон.
Всеки от нас може да се запознае с технологията на солодобива от древността
до наши дни в Музея на солта в Поморие. Той е открит на 7 септември 2002г.
Създаден е с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез програма „Фар“ в
изпълнение на проектите „Всичко за солта /АЛАС/“ 2001-2002г. и „Развитие на Музея
на солта в Поморие като завършен обект на културния туризъм“ 2004-2005г. Включен
е в 1ОО - те национални туристически обекта.
Музеят в Поморие е единственият в България и в Източна Европа специализиран
музей за производството на сол чрез слънчево изпарение на морската вода.
Музеят представя древната анхиалска технология за производство на морска сол. Той
се състои от експозиционна зала и 20 дка действащи солници. Солниците към музея
произвеждат сол по същия начин, както това е ставало в древността. Посетителите
могат да видят "на живо" всички технологични операции, да разговарят със соларите
за тънкостите на занаята, да усетят автентичната атмосфера на миналото.
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