DEZVOLTAREA TEHNICII MINIERE DIN MUNTii
CARAŞENI INA DOUA JUMATATE A SECOLULUI
AL XVIII-LEA

Df'scoperirilC' arhC'ologice din preistorii· ~i antid1itale, at.Huri ci"
piqirwle izvoare referitoare la mineritul mC'dieYal, dovedesc cf1 acesta
a urmat o linie lf'ntă <le dezvoltare, earadnisliU1 Europei Centrale
pi11;l i11 s1·•·olul al X VI-lca, iar Europei rasririll'nc pină în ~ccolul al
\YIII-ka, cxislîn<l tolll!;ii 1lcoscbiri în funcţie <le diferite zone.
Pc tC'ritoriul iării noastre mi1wri111I 1·11110a-;;lc în diferite pcrioad<'
istorice o dezvoltare inegală, care este în direcU1 lcgăturf1 cu nivelul
forf<'lor <le producti<', natura şi bogătia z;fr;lmîntulni şi caracterul
sUt!i}nirii politice. ln cursul evului mC'diu, mi1wl<' <lin I\luniii Apuseni. din Maramureş (Baia Marc) au jucat un rol important în viata
r1·onomică din Transilvania, pe cind în al'cea-;;i p<'rÎ0;11L-1 istorică minc11· din Banal, în special cele <lin Munii Carăşcni (fîşia 111ctalifl'rr1 car<' Sf' întind<' între Rocşa şi Dunăre pe o lungime de cca B.) km), au o
pondere mai mieri în viafa cconomicf1 a acestei provincii, alît înainte
rtt şi după sUtpînir<'a lur('f'as61 1 • Dup;l pacea de la Passarovilz
( 171 P, ), rî1HI Hanatul trece în sUtpînir<'a H ahslrnrgilor, guvernatorul
t Primele centre miniere din Banal care au fost ctlC'slnle documentar în mori
;;igur sînt: Secaş, la sud de Dognecea, în 1358, l'r. Pesty, Krasso V.irmegye
Tortenete, voi. JIL p. :n; Ciclova (Chiglobanya) în 14:37, idem. p. :lG4 şi ac<'la din apropierea cet;)~ii Cuiesd (Kwesd} amintit la 1395, idem, voi. I, p. 297,
cf. G. Wenzcl, Magydrorszcig bany.lnsldlanak krilil<ai tOrlcnete, l3udapC'st;1,
1880, p. 123, nota :l. (Jn document din 1525 amint0ştc în jurul C!ransebeşu
lui spălatul aurului, cf. G. Wenzel, op. cit., p. 433 şi urm. Din perioada ocupatiei turceşti avem trei documente referitoare Ia unele regiuni miniere din
P.ilnat, care datează toate din 1594, rr. Pcsty, op. cil., 174-7.
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Banalul fiinJ tlonlt'niu dl' Coroani1, 111111cll' d1· a1l'I. spre tl~·o~el11rr <le cele <lin Tran~ihania. au n111!'otitui~ ~lt· la i11t·qn1l propril'l~l• a
stalului. Vroart·cc Loga\iilc 111i11i1·n· tlt· illl't nu s-au t''\ploalal ~l~ll'
malic in timpul ol·upa\ici turn·:;-ti, s·a pulul trnt• la_ o .. rl'oq:,amz_an·
f un<lanH'ntaha a :-.t·1 torului minin tl11pa mml1·l11I pronlll·ulor .n„d1la
rr :?. -Astfel s-au infiintal patru ofkii montani!'otin· ( Bcrg-Ht•\ tl'l"l' ~au
Bcrgămtcr) !':'Î am11111· la Ora' i1a. Uogll('l't'a. '1ol1lo' a. ~a~t J; al~a~m'.·
re i>uh t·utHlucerca tlir„qi1111ii 1111111ta11istin· t 11 :--t·.li11l 111a1 i11li1 la f11111·
3
':'oara apui la Ora,·i1a .
.
.
Fort1·l1· 1lc pro1l111 til' 111 111i1lt'rit au 1·011t11111at tot li_':'• sil _s1·. d1·Z\ ol·
t1· lent pin<) la mijlonil s1·1 ul11l11i al \ \ l l l-l1·a datorita 1 riz1·1 ~·1 01w.
111i„u·fi11a111 iarc prin l'art· a tn·1·11t monarhia 1 a urmare .1 l1111gtlur ~·
i._t 0 ,·itoar„lor n'lzLoah· p11rtat1· pe timpul :\larici Tt·n·zu. ~e rl':-.im!t'~
':'i lil'sa an1L'1 a unor :-.pel'iali";-ti pentru 111i1wl1· .lin Ba11:1t. _11wit la .,.,
ia1111ari1· I i:!9 st' infiin\1·a1.a la Orii\ ila o ':'l·oala monlam:-.lll'i'l '·
( :11 ;111111 I i:d î11n·pc 1111111·!'>io11ar1·a minl'lor t'illn• partil'ulari. H'·
~lrmc11lat<l tl1·f initi\ i11 I iJ(1 prin onlonanta 11111111·r;l ,.llmwtiscl1t•
Jlf'rg.'i~·slt'mu··, 1·11111T1111ta 111· 1111 inalt funq io11;11· &ii a1lmini„tr&qid 11.1·
11a1c1w. li.:nalz \1·ffz1·rn.
"i1wll' h;111;·111·111· su f 1·r;) mari stri1 a1 i1111i 111 urma razlwiul11i
&111stro-t11rl' 1lin I i:~i-1 i:ţB. miawritul putirnl fi ri·luat abia in I "i·W.
ln I î 11 Sl" exli1Hl1· ~i asupra Bi11rnt11lui ortlouan\a 11111111•n\ maximi·
liana. 111 't•rsi11111·a 1·i din l îOJ ~. Hqdt·mt•11larl'a al'l'a~la
ipulsiona f an,raliil "'·ohqia rxploarnrilor minil"rf' din Banat.
.. \.le' ;'trata 1·otit1ir;1 e1 an1l i11s;'1 101· aliia tl11p;1 pil'I"tl1·r1·a l"l'~Îll·
11ii mi11i1·r„ a ~iln.iei (I î<d) dtul 111i1writ11l tlin Transih auia !;-i Ba·
nat ii l'i\palat o importau\<\ t·uropt·aml, l'd ptqin in n·ca l'l' pl'Î\l'~l8
pro(lnc\ia metaJ„lor nobile !;-Î a aranll·i"' '·
Pro1l11qia minier<\ în l'IJrsul s1·n1l11lui al \ \'111-lca prime:o;;lc Llll
('ara~·tcr l'apitalist tot mai pro111m\at, nu 1111111ai prin î11locuirca lrt>pta·
tă a muncii iohâgc~ti l'U forta .!1· lllllll('fl salariat•\, t:i mai cu s1•amă
prin 1·re~h'rra rnnsitl1·raliiL\ a ninlul11i teltnil' al utilajului de mitwrit. Ziăd1111infrle minerale tir supra faţi1 fiind l'flllizalc în marc parte
in antid1itatc ~i în 1·n1l me.liu, s1· fal'eau mari inn·stitii pntlru cxtincl1·rl'a lu„rarilor în atlinl'inw.

,.„

B. Surdu, Liniile dezvoltării social·ecooomicc a Transilvaniei in secolul ,ii
X VIII-le a pînă la răscoala lui Horea. i n AIIC, II, 1960, p. 119.
s Ignatz von Bom in scrierile sale: Briefe tiber mlneralogiscbe Gegenslăode
aus seiner Rclse durch das Temcswarer Banal, Siebenbtirgeo, Ober- und Nied~ru~garn, Frankfurt und Leipzig, 1774, p. 19, aminteşte următoarele patru
districte: Bocşa (inclusiv Reşita), Oravita, Dognecea şi Sasca împreună cu
Moldova.
' Dumitru P. Ştefan (Ştefan Pascu), Din luptele muncitorimii ardelene in trecut - lupta muocltorllor din Banat la 1733, în SCIM, 1951, II, nr. 1. p. 53.
5 G. W enzel, op. cil., p. 250, nota. 1.
6 B. Surdu, op. cil., p. 119-120.
1
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E'\ploatarl'a res11rs1·lor minerale la mari adîn('imi cerea mijloa·
cc prrfeqionalc alil pentru <lesprirnler('a rocii din slîn('a mclalifcra,
c·îl si pentru lransporlul 111itwrc1il11i la s11prafa![1; din al'clca~i con:->i<lcr~nlc trclrniau luat1· o s1·ric ele m:huri pentru asigurare•• ('oncli!iilor ele lul'rll 1·11 ajutorul 1111or iu~Lala!ii pentru,., aniarca apl'i, a a1·ri1i11i 'i1·ial de.
l>c~crÎl'rea urn·llelor ':'i a in~Lal;qiilor de minerit 11-a 1·011slil11ÎL
p111a in prczcul s11hicl'l11I unui studiu mai amplu cu l'aractcr istoric 7.
el no g r a fi au des ni s u 11 c I t I' ':' i ins ta I <t! ii as I' m ;111 :Ho an· î 11 111 ,., :'i n r a în l'arc af'estca erau legate 1le protluqia casnic;-1-!arf111eas1·a ( 1·x.
~p;tlalul nisipului aurifer) 8 • . \ILc stu<lii se referit la c:xploatar1·a \arnl11i :i ':'i a sarii 10 •

l ni i

I11tr-acln;1r un astfel 1lc studiu i11li111pi11a multe di ficuluqi, deoa
reci· uneltele de miucril <le c1·le mai multe ori nu se p;lstrcazft iar instala!iile suhll'ranc se <lcgraclcazit foarte u~or; alteori sînl î11lo('11itc
l'a fiiu<l dcpa~ile <lin puncl <le Hderc tehnic. Tolu~i, în lipsa unui
material arhivistic alrnn<lent <lrspre minele din Banal, care chiar <lal'a l'Xisla, nu 1·0111ine material ilustrativ pentru aspectul tdrnic al
descrierii, sînl prezentate în accsl slu<liu loate descoperirile cari·
provin clin \'('('hi lunari minit·rl'. Colurile tlol'u111entarc priviml studiul tchnil'ii miniere pol fi compldalc cu <lescricrilc unor calatori,
111wori l'hiar speciali~ti 1·11 nmo~Li1q1· de gl'ologic sau min„ralogie,
1·arc au vizitat în a doua jumatatt' a sernlului al XVlll-lea minele din
Banal 11 ca: lgnatz \OH Boru (1770), Franz Griselini (1771--1777) 1 ~
şi Jeps Esmarl'k ( 179.J) i.1. La fel ?i h;1r!il1· miniere ~i tratatele ved1i
<le minerit ne f urnizeaz<~l <late' pre!ioasc pl'ntru n·conslituin·a tehnicii miniere din aed timp. Cel mai imporlanl tratat clin scl'. al
\VI II-iea, valabil ~i peutru prima j11111alall' a ,·cacului urma tor a
Pentru unele invenlii tehnice care s-au f,icul în Munlii Apuseni în sec.
XVIII, vezi: A Neamţu, Inovatori rom<Îni în tehnica minieră din Transilv~
nia în a doua jumătate a secolului al XVIII-iea, i11 Studii, ?:, 1LJ37, nr. '.2, p.
97-126; Un raport oficial din anul 1827 despre o inovaNe a unui iobag romAn, în AIIC, 1958-1 !J59, p. 60-89; Tehnica minieră din Transilvania in
s~r. al XVIII-iea (sub tipar).
R V. Butură, Spălarea aurului din aluviuni şi
mineritul tărăncsc din Muntii
Apuseni, în Anuarul Muzeului etnografic al Transilvaniei, Cluj, 1965--67,
IJ. fi0-89.
PH. O. Maicr, Vărăritul. o străvech~ ocupa\ie a locuitorilor din Munţii Apuseni, în Apulum. VI, 1967, p. 473-499.
10 P. MurC'şan, A9pecte etnografice din exploatarea sJrii în trecut la Ocna
Dej, în Anuarul Muzeului etnogretlic al Transilvaniei, Cluj, 196:2-1964, p.
384-419.
tt Cf. V. Birou, Exploatarea miniNa din Munţii Căra~eni in sec. 18 văzu
tă de cercetători slreini, în Studii şi articole de istorie, li, 1!157, p. 157-17!1.
u Versuch einer politischen und naliirlichcn Geschichte des temeswarer Banat5 in Briefen an Standespersoncn und Gelehrle, Wien, 1780.
•~ Kurze Beschreibung einer mineralogischen Reise durch Ungarn, Siebenbtirgen und Banal, Freyberg, 1798.
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tt Uelius ~nleitung zu dcr BcrgbaukunJc"' apa.
fost a \~!
·. r a!!, g.~ -111 Jlrim ~::<lilic 14. Autorul a1·cslui tratat ( , .. pi.
rut 1a u·na m
J
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I ·
·· ·
·
I), fost „asesor- la tlin·qit11ll'a m1mt•r•'_ a Ban~~u m, a act1\ ~-t .1~1.l~~
anii 1770-177~ l·a profesor I~ _„ha~lcuua de ştm~1<'_ montarusllu ,.
sih·iZ·e la ~dicmnitz (Banska-~lianrn:a, ~dmc-c~ban)a), . fi~ml numit
a pot· -co11~1·1·tt:·r <le Curte •·11 Of it-iului t·ana·ral ş1 muntamslll' tl<' la

1 7

\ Îl'lla.
.
· 1· t"
:\cailcmia a jm·at un rol important in pre~all~t·a unor spcna. l~ l
mi11il'ri cu o înaltă ealifi1·ar1·. 1·ar1· fiind ri·paruzap m l'l'Ulrt·lc mm1~
rl' 1lin Transih ani a ~i Banat 1011tril1Uiau tlirl't'l la , Jez,·ollarca h'luucii mini<·rt·. ri1licin<l-o la nin~lul n·lc·i din Europa Len_tral.:i. .
--Printr(' numt·ru~ii slutll'nli carl' fig11rl'aZ11 lll foile m~lneulc al_c
~colii inliluim ţ-i , iituri ~peciali~~i 111i1wri t~t· ori;.:.i!w ro 1~1anu c.:a : i~l 1hail Barlu~ (l77lJ), \itola1· ~itkttlu~ (1191-9.•),
a\'t'. 1_,az_a~
(I :9B-99) !;oii allii. La int·1·p11t11l !-t't·ulului al \I \:h:a stt~~liazil a1t·1
Martin ))d,rct·zcuy, d1· origine iu)J&l!!t·ast·a. ale• ;'trm mo\·a111 au adus
mari beul'fil'ii industriei 111ini1·rt· transih ;îlw111· 1 ~.
Planul inf iin\;lrii unt·i institu1ii mu11tani<.ti1·1· sup<"rioan· hi
~dwmnitz. un important 1·c-ntru minil'r din SJo,·al'ia, s-a 11ilsn1t lnc:l
in anul l ';l1 l, dntl la l ~11iHr~itatc-a <lr la Pra~a s-a l'rt'at l':tlt'tlra •lt·
slii1111· muntanistin· 16 . t :11rsurilt- au i11n·put i•rin pr<'lq!;cril•· tic d1i111it·
profesorului Nil'olao J ;1q11i11, Ioan ~copoii 17 iar ln 17(,5 se infiinlt•azc'\ 1·atcdra <l1· 111at1·mati1·il, dc1i1111ta al11111 i tl1· profl'sornl Nicolae
Bo1la 18 .
La :.! aprilie 1770 5-a aproliat statutul <l•· uq~anizarc prin car·~
!:'rnafa prime~tc rang11l tlt· A•·a•l1·mi1·. l>is„iplinc-1<' s-au n·parti1.al pc
tn·i c al1·tlr" iar durata ele· sl11tlii rra d1· tr•·i ani. ln primul an S<' pre•la 111atemati1·i1. fi7.i1·a. lllf'l'ani1·a. in al doilea d1i111ia ~i 111i1wralo~ia,
iar in ultimul an lt'hnit·a rxpluatarii 111i11i1·rt· ~i 1101i11ni .le topo~ralic.
Aşa n1m s-a mai arataL an·asta ('ill<'clr;\ o drtinra intn· B s1·plt·111brie
1770 şi martie 177'2 Ch. T. Dclius. r1·1111inincl apoi 'al'a11la timp 11<' :r;
ani [!inc'\ dncl a fost Ot'llpati\ ci" \t'slitul profrsor ele topografic Lane
,·on llanstaclt (181'2-lB·ll ).

1

1

;1„

1' Titlul complet ~I tratatului est~: Anleilung zu der Bergbaukunst nacb
lhrer Theorie und AusUbung, nebsl einer Abband.lung von den Grundsătzen
der Kameralwissenschall. La s(irşitul lucrării sini 24 anexe. Lucrarea a fost
tradusă în anul 1778 în limba rrancc-ză de Schreiber şi a apărut in tipografia
<·on...,„il du H· iy l'I <"rilli•q" Hn\'itlP dP I r;i1H'<'.
t.\ C. D.aicoviciu, SI. J-'cls<·u, V. ChNestc!:>iU ~i coldh„ Din istoria Trt!nsilvaniei,
ml. I, cd. II. p. 308.
10 Gedenkbucb zur hunderljăhrlgen Grtindung der konlgllcben ungarlscben
Berg- und Forstakademie ln Schemnitz 1770-1870, Schcmnitz, 1871, p. 5.
17 Cele mai importante lucrări ale lui N. Scopoli slnl: Jntroductlo ad blsloriam naturalem slstens genera lapldum, plantarum el anlmallum, Praga,
1778, Anfangsgriinde der Metallurgle, 1 voi., plus 20 anexe; Chrlstographl.t
Hungarlae, Praga, 1776.
18
Este autorul unui curs de mecanică intitulat: Kurzgefasste Bescbrelbung
bel dem Bergbau zu Schemnltz ln Nleder-Hungarn errkhteten Maschlnen
zum Gebraucbe der bel der Scbemnitzer Bergscbule errlcbteten mccbanlscben Vorlesungen, vol. I, Praga, 1771.
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Perioada de studii era urmată <le 6 luni <le praclicJ., din rare
primele 3 erau destinate practicii miniere propriu-zise şi topografi1·i,
iar ccl[dalte ~~ luni cunoaşterii procesului de preparare a minereului
( ErzaufLreitung ).
Direqiunilc miniere districtuale aveau <lrrplul Sil propun[l anuar
palru bursieri pentru Academia montanistil'ă; a('eşlia dupa terminarea studiului se întorceau <le oLicei la districtele minien· de umk
au plecat. Pe unii dintre aceştia îi găsim mai Lîrziu în f unqii de conducere în minele şi topitoriile <lin Banal 19 •

Reţeaua mm1cr~1 a Uanatului a cunoscut în a <loua jum:1lalc ct
secolului al X YIII-lea o continuă <lczYoltare şi <lin·rsificare prin dt·~
chi<lcrea unor noi exploatări în toate tlislricLele miniere (vezi harta).
l\u cunoaştem <lata precisă pentru deschiderea celor mai mn!Lc mine
din .Muniii Căr[1şeni, <lar după informatiile pc care ni Ic-au la~al c~t1.Horii şi specialiştii aminti!i, putem afla care din ele an iunqional
la dala t în<l al:eslea au fost vizitate.
ln districtul minier Oraviţa, cele 111a1 importanlP cxploalari 111inierc care au funqional între 1770 şi 1775 se aflau pc <lealul J\osd10H'ilz (Coşovita). lu intervalul amintit au 1·xislat ai('i 11ow1 mine din
l'arc minele „Cabriel'", „Genoveva", „Maria Huna-Veslirc"' şi „i\laria
Tereza" au încetat s<l funqiouezc, Jar într-o harlcl <lin J 191 un.i din
<H cstca reapare sub numele ~,Maria Buna-Vestire l\011a"".
ln <lealul Comuf ilda s-au săpat şapte galerii, allc pa Lrn î1.
dealul Dilfa ~i tot patru in dealul Vuc/unw. La accasl[t dat:l au fosl
abandonate Loale patru ~alcriifr dt· l'e dealul Timi~ul, iar la Cidorn
s-a mai pftslrat <lo<tr galeria ,,Georgi Erbstollen".
i\Jinelc de la l\lol<lova-Nouă au fost grupale în jurul dcalmilor: Sf. Benedict, Florimund şi Sf. Andrei.
Se parc că în anul 1798 multe <lin aceste Jucrari au fosl i11d1isc, căci în <le scrierea lui J ens von Esmark 20 se mai aminle~c doar l'Îlc\'a: <le exemplu <le pc dealul Florimtuul d1· Ja l\loldova "'' 11w11\iorn~azrt <lin vechile mine <loar gal1·ria „Mariana", în schimb apar 1111-

rn In 1773 - Feueregger Francisc la minele de la Oraviţa, Bocşa şi Dogn~
cea; 1774 - Hoffmann Johann la Oraviţa, Sasca şi Rusca-Montană; 1778 De Addd Jakob la Oraviţa, Arvai Ladislau la minele de la Moldova şi Gravita; 1781-82 - Lischka Iosif şi Poschl Francisc la topitoriile de la Reşiţa,
li3fi - Schaarschmid Samuel la topitoriile ele la Reşita ~i ap:.ii la cf'lc clP
la Oravita; 1793 - Hoffmann Francisc la minele de la Rusca-Montană; Ortmayer Michael la Dognecea, apoi devine administrator general al topitoriilor şi domeniilor la Bocşa-Montană; Ortmayer Thomas, fiul acestuia; 1794Mihalovic Iosif la Ornvitn în functie ct0 „Bcrc1m0i~tc'r" şi încf'pind cu 17q7
Prokop Shatka Zwiszlov în funcţia de director general al Tezaurariatului de
la Oraviţa. Tot aici a funcţionat ca topograf minier un alt absolvent al
/. ra;!pmiE'i Montanistice: Nyuni Ioan.
2 0 op. cit., p. 71-75,
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ri·sm~t· di· 111 prn. L\.11·pji1· fa1· i.:,al1·riil1· „Ioan Bapll . . la „ar~· 11rn1rrc~l<' un Zill'illllint LI(' fil'f ':-i ., l'a11l11s"' c·an· llll'rgl' p1· 1111 filon l •
pl11111h-aq:.1·11ti f l'f ·~ 1 •
Exploalart·a ir.qiP11al.1 a ai ,„„111i 1ompln. •• 1 011lril11iil pr 11<' o
parll' la sarat irl'a . . 1111 ului ci.- 111i11t·n·u. iar pt• tl„ allil parh· in_i·a lil
sf 1r ... itul tll'l'l'Hiul11i al (J.J„a 111i11a era a1111·ni11(ala n1 1rnrparl'~ r1. l ln
a~1·1~1·111·a 1·a1adi~111 a pulul Ii ,., ital pri11 luare· a 1111or 111a~11n li<' nrn:
soli1larc a i11trq~11lui 10111plr'.\. pri11 ar111arc·a J!alcriilor lr&1ll!oo\1'r!->all' ':-I
prin ra111lili1·n·a inlrl'i.;.ii mini· pin;) la orizunt11l al I X-l1·a t·11 rol'il sll'·
ril •\ 22 .
O alui zona 111l'lalif„ra t·arr 1·0111i1lt' mult;\ gal<'uita argrnlif1·r;\
"c intintl•· pc 'luntcl1· ~f. Ioan aflat i11tn· o„ua tl•· Fi1·r ~i IJ0:;111·•·"a.
1nl'a in l I 10 s-a iun·put 1·\ploalarl'a argintului i11tr-u ~all'ril' •le 1500
1l1· slinjl'11i, Llin 1 &1r1· s-au tll'~d1is noi 1·xploatari n1: „Maria Crio,;tina'·,
,J;<'org;ius" .. >11„an&1„. „Nt·po1111u·", ,.Uarhara·· ~i altclt•. M11h<' galerii ':-i p11\11ri au foo,;l piira~ilt· in an·asli\ 1.una clin nmza rC'pctatelor
i111111llatii ~11htl'r;11w ::.i. altcl1• t·a cll' rxemplu „Antonius de Paclua';,
„Petru ':-i Pa\1·)·· ramin n·„tih· pri11 bog•\fia şi rcutaLilitall'a lor pina
la sfir';-itul ~1·1 olului. Du pa 1 u111 arati\ harta 111ini1·r;\ clin 17B-l. t·ar1~
reprezinta ansamlil11l 111ini1·r şi instalaţiilr din valea M unll'lui Sf.
Ioan. la al'ra tlati·1 au mai f unqiunat şi alte mi1lC' t'a: „Hegina Jo.
sC'pha", „i\larlinus"', „lg11ati11s". Al'eslra t·o11fineau în sufidenla m3·
sură şi cupru.
J\luntii \\ olf gang, earc for111<'ază a treia zona me'lalifC'ril din dislril'lul l>ognen·a. nm(in plumh şi cupru. ln a doua jum~1Late a a<"c.
al XVIII-iea era mai imporlanl&i mina a fost „Maria Vietoria''.
11

!~

Fr. Griselini, op. cit.. p. 75-77.
idem, p. 7fl: „Die noligen Durchfahrten wurden mit starker Zlmmerarbelt

versehen, den unlem Teii der Grube, aber von der Teule bis zur 9-ten Ebensohle herauf, eine Hohe von 21 Klaflern oder 126 Scbub, mlt taubem Berg
verselzlM.
zs Una din ~xploal~~ile miniere care a avui mult de suferit din cauza per-

manentelor m1;1ndal1~ a. f~sl J?U.tul. „_ChrislinaM. Evacuarea a:pel de aici a preocupat pe multi ~pN·1al1~l1 mtn1en intre anii 1770-1784 (vezi infra, nota 61 ).
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Pt· dealul Dilfa (Tîlva), care contine mai cu seam<l minereu tl1•
l'Upru se lleschi<l înl'f1 înainte de 1770 galeriile „Hochus"', „Trrcsia··.
,.Fahianus'" şi „Sehastianus". ln anul 176,1 s·an descoperit ai<i ranLit:qi în~enmatc de aur 24 •

a. Unelte

şi

procedee folosite La fftiut11l

şi

tlespritttlt•rea rocilor

'L1ien·a sau <lesprimlcrea (depilarea) din zi1ca111înt a sulibtan!t'·
lor minerale sau a rocilor se efectua manual, cu explosiv, iar uneori
prin î11calzirea rocilor. Alegerea metodelor de U1iere, a unei ll'lor ~i a
utilajelor folosite se Llcea în raport cu t:aral'lcristicile rol'il01· ~i ill
special <·u U1ria acestora. L1 roci de li1ric mc<lic, pri11lre care s1· 1111mări1 ~isturile argiloase, l'alcarcle slabe, gresiile etc., se aplic<"1 U1ierca
manualii cu ajutorul unui tîrnăl'op minier, ciocan, 1îm·uş sau cu prnr
~i rfmgi. Îu minele <lin J\luntii Cănl~e11i s-au pastrat 111wori astfel d1·
unelte, datorită faptului cf1 ele s-au folosit pînă la introtlucerea ciocanului <le abataj (pneumatic), fărit sft sufere suhstantialc modi (i1-.·1ri tiµologice.
largă întrebuinţare a avut lîrnăcopul de minerii, care se folosr'.1 ~i c;("
pentru tăierea recilor şi s1cobirca în filon. Un lip frecvc:1L inlîi·
nit la minerii din zona Mole.iova-Nouă, Dogncl ca -- Ucna de Fier este tîrn<lcopl1l cu un singur brat ascutit în form<l ctc vîrf, denumit şi ciocan dC' mină
Spîlzhaken) :!:i. La partea opusă are uneori un pinten cu ccuc se spa.rg bolovanii mici (pi. II, fig. 1, 2). La roci s0miiari se mai foloseşte tîrnăcopul cu

O

foloseşte

,Jouă

brate, avînd capelele ascutite. Spre deosebire ele acest tip s~ mai focu un capăt lat.
Ciocanele fdlosite în minerit pentru „bălului" găurilor ele mină (pentru
inlroclucerca prafului de puşcă) sau pentru sfărîmarea rocilor, se jmpurt în
mai multe ca legorii în funcţie de form<l, greutate şi utilizare.
Fistăul (Slufenhammer), un ciocan de cca 1,5-'.:',5 kg, arc două capelr.
plctlc u5or rulunjilc· spre' llliillT (pi_ Jr-a, fiq. :l). Tl'rnwnul care <;-a q<'n<'r<ili.
1.at în minele clin Muntii Banatului pentru ciocanul minier e::.tc „Schla~1el",
rci să tină întotdeauna cont ele aceste deosebiri tipologice.
Putea, cu greutate între 2,5 şi 5 kg, cu forma obişnuită de ciocan, făcer1
trecerea de la fistău la barosul care ajungea pînă la qrculalca de 10 kq.
~anqa (Brechstange), se jnlrebuinţa la tras copturile şi prin inlrorlucerea
capătului <lScutit în crăp<lturilc rocii; acţiona. ca o pîrghil'.
Ţăncuşul sau şpitul (Raumnacleln), se
întrebuinţa lri copluril, scobir'C'a
io filon, spargerea bolovanilor şi la făcut pălugi.
Dalta (Handfeistcl sau Bergeisen) este o unealliJ ascmănZ.loure cu tin:uşul., clar în loc ele vî.rf are un capiit lat.
Sapa ele minerit (Kratzcn) s-a folosit mai ales la scipcirea pămînlului sau
ri rocilor mo.i, apoi pentru scoaterea minereului clin ro~logol ş; înc;irciHed
troacei (pi. II-a, fig. 4).
Penele, sînt piese mici din fier forjrit, care se introduc în crăpălurilt>
nal1Jralc S<lU lăcaşurile făcute cu tincuşul, fiind „b<llule" cu putea sau harnsul.
:<'';(',1 lirnă·copul obişnuit

1

H

Griselini, op. cil., p. 80-81.

25 Considerăm utilă şi necesară menţionarea

denumirii germane a principRlelor categorii de unelte şi utilaje de minerit, întruoît acestea au fost adoptate şi de minerii autohtoni în regiunile uncie ponderea coloniştilor specializat[ ln minerit era mai pronunţată.
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Desprinderea rocilor cu ajutorul substanţelor explosive
Această metodei !6 incepe se! se generalizeze in sec. XVlll în mi.oele din
Transilvania şi Banal; dar şi mai tirziu se găsesc galerii săpate exclusiv cu
dalia şi ciocanul O asllel de galerie cu profil eliptic s-a păstrat pe o lungime ele peste 50
la Dognecea (pl. 111). In vederea introducerii inec'.irc<iturii
explosive s-au perforat găuri de mină. ln acedslă perioadă, opera\ia se Ideea
numai manual cu ajutorul unor sfredele spirală (Kronenbohrer) cu virl in
lorm.'\ de coadă de rindunică, iar la roci mai dure se lo!oseau sfredele cu
baril-de u\cl avînd la cdpăl o daltă în formă de lloarc (runde Bohrstangc).
c;aura se oblinea prin lo\'irea acestui sfredel cu un ciocan greu.
Ultimul procc•dl·U (•nuntat con~La in „dt•pilart·a· din 1ăc ămint a rocilor
prin intermediul fotului (feuersL'lzen). Acest procedeu nu dispare definitiv
ctupă- dcscoperircc1 substantclor c•xplosiv<:' ~i pe1 sistă incc'i multă vreme mai
ales jn unele regiuni bogate in p<iduri. Prin încălzirea rocii se urmăreşte elimin<Jrca umidităţii din zAcc\mînt, pentru d slllbi coeziunea lui. Astfel !>C produc crcipilturi in rocl1 şi ('a poatc• fi dc:-priJh.'.i în felii subtiri -:;, Pentru a obli·
ne o căldură cit mai ridicată, care să podlă fi concentralA cu maximă eficienlă într-un anumit punct, s-au construit pentru acest procedeu sobe speciale
din tabl."i şi cu grltt.u din liN (Pri,gL·lkdtze). <.'arc pNmit loct1;i111rca llăcit
rii cu un clt:>bil fodate rPclus de fum, Proccdl'Ul a pulul fi întrebuin\al numai
in [!line cu condi\ii cort:>spunz.'.itoarc de a~rnj.

1n

Vedem dcei că, aC'olo mule tlhritalc'a rol'ii, strul'tura ~i i11dinart a
Zill'a111~11t.ul11i ~' ~u·r~nit<·au, iar. pn·111l comlrnstil.ilului 1111 dcp~l~c-n
1·~11·ltmelal1• pn1·111111t1· de· fol11~1n·a rxplosi\ ului, an·asll\ ml'lodil prnt'·
l1u1t;·1 i111 a in 111i111·rit11l antil', 1·u11ti11111\ sa fie a)'lil'at1\ )'Îllil 111 pragul
ori11tl11irii c:apitalistc.

11. Trn11 ....1wrt11l

,,,;„;,.„ (i11rnri·an·a

~i ,., an1arl'a 111i11rrl·ului)

~l'ran spori 11 I .•.11i11i ~ ~ ~ rul,.. 1~ ·'iii 1ru11 ~ 111111. fii rtl crung), cu pri aul,.
totalatat1·a opl'r1q11lor ~1 111stala111lor (l(' suprafal•l !;'i din suhtcr110
111 ·ntru 1 ·\·a1·11a~ra mah:rialului 1·xtras tli11 mirn\ pi111a la inetalu1iilc de
pr<'parar" a 1111111•r(·ul111, sau pin;l la lol'ul de 1lcpozitare.
. Tran~portul .a ~ost ~i rsti- 1111 f ador important al <'Xploal<irii mimc·r~·· •··~··• dl<'lt11.11:Ja_I„ ~Ic lr<~nsport. influ~1~1eaz•l in marc parte prc1ul
tir (ost al prodm l!e1. LI dl',·1111· 111a1 l'ost1s1tor 1lan} fronturile de lu<Tt~ si· ~<is<'st· la d1sta11l<l sau a<lindmc marc, sau danl minereul trebmc rcmc~reat <le mai _multe ori. ln general se face distim:1ic intrl':
Lran~port 111 s111'tera11 ş1 la suprafafa.
1

(

•

începind cu sPColul al XVlll-l1•a se> con.stată · ·
· 1 1· '
răşl'111 folosirea lui
.. I
1
,
~· ln mmc e r in ··1u11l11 CA„

•

:~r.~•i'Ei~i~~~\l~~~~h2:~1~l\;::~~~E~:~;•~!!:~~~u~~~~~~t~~=~~~;
orizo~l:~C'~~ ~~~~~~:
!~~n,
şi

Tra05portul
10

Praful dc> puşcă se foi

dC'
r.oslogcluri (FOllOrter)
VdgonC'te.
e mai ungi se IC'icca manua,J (cu v.:JCj'JnPleJ

·

l

·

jumătate a secolului al xV.~~I e an

.

mme>le din Europa incC'pînd cu a doua
n D l'
ea.
e ius, op. cit., P 136 citează m·
d
1
Baia-Sprie (Felsl>bâ~ya) unde • d ma. ~ P umb, argint şi de aur de 111
:nt acest procedeu
m eceruu al 7-lca al sec. XVIII s-ar fi aplidas Bergwerk aus ::.;::â:{andament: „ln unsern Lăndern lst hauptsăcblicb
Feuersetzen mit N t
en. an der siebenbUrglscben Grenze wo das
u zen ausgeUbt wird".
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sau cu cai. Transportul înclinat se făcea pe „planuri" cu cablurile şi instalaţiile simple descrise mai jos; cel vertical prin puturi cu găleti, coşuri sau colivii. De la suprafaţă pînă la instalaţiile de preparnre, rampe de încărcare
ele., transportul se făcea manual cu ajutorul unor vagoneLL' mai mari (Riesenhunde).
Evacuarea materialului Lăiat cuprindea şi alte operaţii mai mici, pregă
titoare ca: spargerea blocurilor mari, încărcarea troacei de mină apoi a vaqonetului. Materialul rezultat din tăiere cade în cea mai mare parte lîngă
frontul de lucru. Pentru a se putea continua ciclul de săpare, la o eventuală
înaintare în galerie sau abataj, se asigură mai întîi frontul de lucru şi apoi
se trece la eva.cuarea materialului tăiat sau „puşcat". Vasul de transport utilizat cel mai frecvent, chiar pînă cu 3-4 decenii în urmă a fost troaca de
iemn (pl. IV, fig. 1 ). Minereul se transporta cu ajutorul troacei fie dir<>ct
la rostogol (Fi.illorl}, fie că se încărca cu ea vagonetul de mină.
Vagonetul de mină (Grubenhund) era o la.dă dreplunghiular<l montală
pe roti metalice sau din lPmn (pl. \', fig. 1 ). În tratat1) vechi de minerit 28 gă
sim descrierea mai multor tipuri de vagonete de minfl care se deoseuesc prin
ca-l)acitate şi particularităţi de construcţie.
Vagonetul cu tijă de ghidare (Grubenhund mit Leitnagel), - vezi pi. V,
Fi. 1, 3 - cu palm roti de aceleaşi dimensiuni. Intre rotile din fat<1 are o tijă din metal, cu un manşon în formă ele tub pentru evitarea frecării cu şina.
Tija de ghidare se introducea între două şine apropiate din lemn, care impun şi dirijea.rză directia de mişcare a vagonetului. Prin folosirea ac:eslui tip
de vago1wl d0venf'a inutil<l folosire<1 lămpii miniere în timpul !ransportului 2!l,
Un all tip de vagonet, din care s-a păstrat un exemplar descoperit într-o
veche mină la Ocna de Fier 30 are două ro·ti mari, ,de 6 ţo11i diam<>tri :11 fixate
in centrul de greutate a.I vagonetului şi două roti mai mid de 3 ţoli (pi. V,
Fig. 2). Poziţia centrală a roţilor mari permite o mobilitate mai mare a vagonetului pentru manevre la stînga şi dreapta şi uşurează munca vagonetarului prin reducerea frecării roţilor la jumătate. Vagonetul este confectionat
din scînduri de 3 toli iar pentru fundul lăzii pe care se Fixau osiile de la roţi
se Foloseau scînduri mai groase. Pentru mărirea rezistentei peretilor vagonetului se aplicau ferecături din fier.
Al treilea tip de vagonet de mină (Riesenhund sau Riesenkasten), folosit
mai mult la suprafaţă sau în galeriile principale, avea dimensiuni mai mari
şi era prevăzut cu un perete mobil care se putea deschide cu ajutorul unei
p:rghii de fier penrtru a uşura operntia de golire în put sau la „haldină" (locul de depunere a rocilor sterile, nemetalifere). Rotile vagonetului au forma
unor cilindri orizontali care se mişcă pe şine de lemn foarte simple - două
'>CÎnduri mai groase paralele. Pentru stabilitatea vagonetului pe a•ceste scîn:luri el este prevăzut cu patru tije de ghidare fixate pe şasiu 32,
idem, p. 258.
I. v. Born, op. cit., p. 29, arată că în minele din Banat aceste vagonete se
foloseau cu acelaşi scop de a economisi uleiul pentru ştearturi: „Auf die
Stollen fOrdert man mit dem Leithunde, zur Erspahrung der Lichter, mit
wekhem man iiberhaupt sehr wirtschaftlich umgehtu.
30 Se păstrează în
cole·ctia documentară a întreprinderH Miniere Bocsa,
Exploatarea Ocna de Fier, unde mi-a fost pusă la dispozilie împ101nă cu alte ma1eriale de către tovarăşul C. Brindza.
st Un tol are 2,5 cm.
3 2 Delius, op. cit., Anexe: Tab. IX, fig. 6. Acest tip de vagonet ele mină n-a
fost atestat pînă în prezent în minele din Muntii Banatului, dar din informatiile aceluiaşi autor (p. 258) reiese că are o largă întrebuintare în Slovacia şi Transilvania. Şi azi se mai găsesc în mina de aur de la Almaşul Mare
(Exploatarea minieră Zlatna) astfel cfp şine la lcllpa unor galnii.
28

211
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Roaba de mină (Schubkarren sdu Laurbahren) s-a inlr_ebuintat deo;tul cte
ITK:\'ent in minele medievale, chiar şi in sec. X\1111. dar din ~auz.a coru,truc\iei ei, nu se putea intrebuin\a decit pentru transportul. pe d&stan\e scurte,
iar in lipsa unui volum suficient de ~are 40-~ Pfund J3 dP.vene.a de multe
ori nerentabilă ln abatajul unei vechi exploatări de la Ocna d~ F~er s-a de~
coperit cu ci\i~a ani jn urmă butucul cu 4 spi\e de lemn al une1 roabe nuniere (pi. IV, fig. 2 şi 3).
Un alt element al transportului ii reprezintă suportul, asigurttt de şinele
de lemn. Jn arară de cele descrise pentru anumite tipuri de vagonete, pentru
cele obişnuite asem~nătoare cu vagonetele de azi - de la care s-a păstrat
0 singură roatc'.i de lemn (pi. IV, fig. 4), - .e~istau ~ine inguste lixdt4" pe tr ..1verse scurte (in func\ie de lă\imea galeriei) cu ajutorul unor scoabe, mai
binespus cuie tot din lemn. La tempt>ratura şi ume.ze11la consta11t~ a m111~
lor care sint buni factori de conservare a lemnului, s-au descoperit in ult1mil ani cu ocazia deschidl•rii unor lucrriri din sc:-c. :XVIU asemen~a ~inc 1 •.

Din categoria mecaolsmelor simple care servt>au la ridicarl'a sau mai
bine 1is la transportarea minereului la suprnfalA (BergfOrderung), trebuie
descris mai pe larg troliul manual de extrac\ie (FOrdertrnspel). El folosea la
1·xtrac\ia minereului atit prin puturi dt şi prin „planuri tnclioate•. Troliul H
monta de obicei pe cadrul de armare al pu\ului (Schachtkrnnz) şi cu ajutorul
unui cilindru rotativ (in forma unui tambur ori7.ontal) ac-\ionat cu dou,'\ manivele (Haspel hume:-) pi. VI) -;(• ridica indirdltura la supraratli. Odgonul sau cablul troliului Na astft·l inr~urat, ca cele două gAletl ( FOrderkGhel) aflate la capetele cablului s.l racA o mişcare de pt>ndulare pentru ca ln
timp ce gilleata indrcatA sc> ridica, c-ea qoală să c-obouP. Fără indolalcl constructorii acestei instala\ii, destul de simplă de altfel. au cunoscut prlnclpiul
mecanic potrivit căruia greutatf'a de actionare a troliului este• in functie de
grosimea tamburului şi de lungimea bratului cotit (a manivelei).
Aceast.1 instala\if' mecanică, deşi avea o largi r.lsp1ndire, mai cu seamă
la lucrări miniere de mică adincime ~ din Banal, nu s-a pa.strat in intregime
ln nici una din aceste mint-. Fiind montatA de obicei Ja suprafa\4, a dispărut
lncă de mult lmpreună cu alte construc\ii din
t-xterioru1 minei. ln schimb
s-au dPc;coperit la DognKea, aproape de panoul actual de explo11t1He nr. 'J7
şi 65 citeva piese fragmentare ao ale unui troliu montat la capcltu1 unui „plan
înclinat•. Cu ajutorul lui se ridicau lăzi umplute cu minereu pln.1 la primn
galerie principală.
lnfăUşarea unor astfel de instalaUi o
prezentări

XVJil

3•.

artistice

şi

cunoaşte!'tn !Ji din descrieri :JT, re-

konografice Ja precum

şi

din

hllrli minit'rt.? din soc.

.. Pentn~ transportul un.or c~ntită\i mai mari de minereu cu ajutorul coliv11lor (Tre1bkl'>rbe) sau chiar ş& pentru transportul minerilor se foloseau mec~lsme compl~xe, ac\ionate fie de for\a hidraulică, fie dtt tractiune ani111all.
Prantre aceste mstala\ii despre utilizarea cărora in minele din Banat avem

:: Un Pfund are _56 d~kagrame s.au 560 grame (Pfund-livră) .
. La J?ognecea m mana „Padua , „Cota 440• şi ln unele galerii care duceau
dan onzontul „Barbara" spre Sud.
15
.~· v. Born, op. clt., p. 29 „Ole Erze werden, well dle KIUfte lo kelne betracblllcbe Teule setzen, durcb den gewobnllchen Haspel zu Tage gelardert".
18
Se păstrează ln prezent la Muzeul de l.storle din Reoila.
:~ Del~U5, op. clt., Anexe: Tab. IV, fig. 7.
Relief ul i;nu~al ~ln cor~l bisericli romano-catolice din Dognecea.
39
Harta mi.ne~ !.Simon ş1 luda" unde în legend~ se specifică la fig. 7: „der
alte Haspel ş1 m decorul marginal al hăr\ii din 1784,
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5tiri şi urme materiale, se înşiră crivacul (Pferdegopel) lio. Prima i.ltestare
docunwnta.ril despre folosirea crivaculu1 în mina „Simon şi Iuda" de la
Dognecea o avem din anul 1770 în descrierea geologului lgnatz v. Horn 'tl.
Ueşi sarcina principclld. a aceslui crivac, după cum se spune în Lexl, pare !'>d.
fi fost evacuarea apei, construcţia lui aşa cum apare şi pe hartă (pl. VII)
e>sle identică cu acelea folosite numai pentru transportarea minereului
la suprafalil. La aceeaşi minli, Fr. Griselini aminteşte în anul lT/5 un fel de
crivac (Rosskunst), care acliona un şteamp pentru zdrobirea la fata locului
a minereului extras 42.
Deşi nu s-au păstrat urme de la mecanismele descrise anterior, o mare
parte a complexului „Simon şi luda" fiind abandonată de mult şi surpată,
se mai cunoaşte un crivac subteran, la mkă depărtare, tot în cadrul minei
de ia Dognecea. El se găseşte în orizontul „Ferdinand", în zona abatajelor
actuale 12 şi 12-A, adăpostit într-o excavaţie uriaşă sd.patd. în calcar în acoperişul zăcămîntului (pl. VIII).
Crivacul li:1 era construit clin grosimea
lr-un tambur cilindric (Spindelbaum) cu un ax vertical confecţionat în întregime din lemn. Tamburul denumit şi „tobă avea diametrul de cca. 4 m,
grosimea de 2 m, fiind compus din două discuri a căror margine exterioară
era prevăzută cu canale circulare adîncite pentru sustinerea odgoanelor de
cînepă sau a
cablurilor {pi. VIII). Din cele dou5 discuri care erau
montate pe po.rtea de sus a axului vertical, sub cupol<l, s-a p<lst1at numai
cel de sus „in situ", iar resturile celuilalt disc se gi:isesc în parte distruse
şi prăbuşite la baza stilpului central. Tamburul crd
acţionat de cloud. perechi de cai, prin intermediul a dou<l bîrne piHc.ilele „lovele" (Kreuzbi.iume).
Oiametrul de rulare al atelajului, apreciat după dimensiunile lovelelor şi
diametrul golului ex·cavat în stîncă este cam de 20 m. Cablul s:i.u odgonul de
rînepă se bobina pe tobă (disc) în timpul învîrtirii acesteia. Cablurile sînt
trecute apoi peste două roti (Sli.irzrader), care au suport special construit
deasupra puţului şi execută manevra de ridicare a coliviilor. Alunei cînd
caii se mişcau într-un sens, ei trăgeau toba şi cablul se desfi:işura într-o
parte, înfăşurîndu-se în cealnWi parte. Cînd se deplasau în sens ~'untrtH, ~e
inversa rolul şi se desfăşura în partea bobinată. Astfel în timp ce o colivie
Iţe ridica în put, ·cealaltă cobora (vezi schita de
rPCOihlituirc a instalatiei
5i a principiului de funcţionare (pl. IX).
H

Coliviile crivacului pierz.indu-se foarte probabil în pul, nu !;jli1n cum ,uZ1lau, dar de obicei se foloseau recipiente în formă de butoi (Tonnen) s<1u
coşuri împleli1e (Treibkorbe). La minele de sare se foloseau şi saci de
piele.
Despre utilizarea unor asemenea „maşini" încă în mijlocul sec. XVI-lea
in minele transilvănene pentru scoaterea unor poveri mai mari, vezi: D.
Prodan - S. Goldenberg, Inventarele din 1553 şi 1556 ale minelor şi monetăriei din Baia Mare, în AIIC, VII, 1964, p. 122-123.
41 op. cit., p. 49: „.„auf diesem Schacble
wird mit Pferden gefordert, und
eben da steht eine Rosskunst, die die Wasser aus der Teufe bis auf die zur
neunten Ebensohle hebt".
4 2 op, cit., p. 75.
4
speciale la ~alinele din Praid:
3 Despre crivacul în general şi cu referiri
M. Marcu,Crlvacul, un vechi mecanism minier, în RevMuz, 6, 1969 p. 544547. Autorul studiului neştiind de existenta crivarului de la Dognecea spune: .„In afară de hecna de la Muzeul republicii al petrolului din Ploieşti, mecamsm asemănător cu cel al crivacului de care ne ocupăm, la noi tn ţară nu
mai există asemenea exponate 11 • Acest sistem de extractie este tntîlnit şi fn
al~e ~aline: P. Mureşan, op. cil„ p. 404-408; M. Stamatiu, Monografia salinei
Slamc, Bucureşti, 1942, p. 46 şi urm.
40
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c. Aernjul minier
ln t:ontli Jiilc perfectionarii tehnit:ii minier~ inn.·~ind cu st•t·olul al
t'C 11101
important printre masurile de st'cuntat<' a mum·11 suLlc'rane.

XVIII-iea~ proLlema aerajului_ Ol'Upil un )~~· thn t·e m

Pledn<l de la cilc,·a no1iuni elt>nwntarc tir aerome~rie-, spel'ialhtii mini„ri stu<liazi·, l'ompozitia !:iÎ lf•mpe~atura .. aerulm, p~ntru ~
gasi solutii dl mai cfit·icnte în ,·etlen·a as1~uri'lr11 exploarnrilor 1111~
nicrc suliterane t·u aer eurat. Ac·eash\ opera\1e de evacuare a at>rulm
\'iciat o ( Lusl' Wcllcr„) din mină şi improspatarra permanrnlll cu
aer curat '( „g utc Weller„) se numl·şlt· at•ruj minier ( BefOrdcrung
Jes \\'ettt·rzugt·s). Aerisirea lucrărilor minit·re putra fi 11ut11rală sau
urtificiald, în f unl'ţic de metoda prin care s-a creat llrpr('siunt>a atmosferil'a pentru punerea ln mişt·arc a aerului.
Aerajul natural, se reali-zeazc\ prin crearea unei d4!'presluni atmosferice
rcrnllZ. din dift'rPn\a de niw·l dintre> două guri de minc"J {pi. X, fiq. :!, nr.
1). Aerul poate sc1 intre prin: galerii, puţuri, sau „plane ln<"linate• {Durch... chlagP) şi ~.l kw prin nite· pu\uri (\\/l'tkr-..chli< hlt·I )i '>Uitnri de• r1er~jU. Pe>ntru a· realiza un aeraj bun, aerul curat trebuie C"ondus pină la orizontul cel
111.ii a'llinc c.il mirwi, de unde se ridică µrin abataje pin:1 la ori1.'Jntul !>Upt.'I ior
'ji ele aici este scos prin putui de aeraj. Deoarece aerajul natural pre1.intă o
serie de dezavantaje d!n cau1.a difere11\elor mici de prrsiune, a variatiilor de
temperatură, a atmosferei şi uneori din cau-za schimbării sensului curentului. se recurge incc\ dPStul de timpuriu la aerajul mecanic (artificial) cu ajutorul unor ventilatoare manuale, foale sau suflante. Prin a<"estP instald\il
pe care le intilnim ln minele din MunUi Cărăşeni se ob\inc:> o presiune
constantă şi se men\ine mereu acelaşi sens al curen\llor. Crearea dif erc:>n\ei
de presiune cu ajutorul act>stor mecanisme simple se poate realiza prin:
depresiune (Wettersaugen) sau prin suprapresiune {Wellerblasen). Deprei;iunea prin aspira\ie const.l ln evacuarea aerului viciai la locul de muncel
µrin absorbirea lui de c/Hrc:> ventilator prin tubul de aer13j şi aHme>11ta1c>a
locului respc>ctiv cu aer curat din ga·lc:>rie. Din minPle studiatP nu cu11na5tem
asemenea instalaţii. In celăldlt caz, aerul curat adus prjn tuburi este refulat
~pre frontul de lucru, lmplngind guele vătămătoare prin galerie în exterior. Jn tratatele de tehnică minieră din se<". XVIII se citează exemple de
suflantr primitive"' (TrAq- oder Tretwerke ), foale ru supape (Blasebăl
ger) folosite in acest scop. Jn bibliografia veche de specialitate se cunoaşte
un răsuflător manual (Focher, Wetterrad sau Windtrornmel) fo'3rte si~1lu
pentru ob\inerea aerului de suprapre5'iune (pl. X, fig. 2 nr. 2). Mecanismul
constă dintr-o carcasă rotundă de lemn cu un diametru de 6 picioare 47 şi
dinl~-un cilindru r<:>tativ cu 8 palete tot din lemn, actlonate cu ajutorul unei
manivele. Aerul dm Interiorul tobei de ventilatle devine ln urma rni.5cărli
rotative tot mai rar şi mal uşor, pennltlnd aerului curat să intre printr-o
u Prin aer viciat se ln\elege lipsa de

oxigen, surplus de bioxid de carbon,
prezenta unor gaze asfixiante, toxice şi explosive, a unor particule line de
praf, precum şi umiditatea exceslvA
415
Grisellnl, op. cit., p. 78, vorbind d espre mina „Ioan Baptista• şl „Paulus•
d~ ~:1 Dognecea aminteşte un puţ de aeraj: „„. slnd nocb d.le belden Kunstschacbte zu bemerken, davon der elae eluen Luttzug„. endlgt slcb ln dem
Glpfel des Berges•.
418 DeHus, op. clt,, p. 298.
47
l pidor vienez are 0,31 m.
0
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deschizătură laterală şi să asigure astfel circuitul neîntrerupt. Intrucît direc-

tia ele mişcare a aerului este înspre periferia tobei, orificiul pentru racorc!area tubului de aeraj trebuie tăiat în partea de jos a turbinei.
Un asemenea mecanism s-a descoperit cu cîtiva ani în urmă într-o veche lucrare minieră din preajma „Putului Ponor" de la Anina 41' (pi. X, fig.
1). Descoperirea lui tocmai într-o mină de cărbuni nu este inlînplătoare,
avînd în vedere condiţiile mult mati grele de aeraj de aici fată de minele
metalifere, unde se lucrează la adîncimi aşa de mari. Tuburile de aeraj
(Wetterlullen) puteau fi confecţionate din scînduri şi atunci se fixau deobicei într-un colt din ta,vanul galeriei (pl. X, fig. 2, nr. 3) sau din truncl 1 i
de tei so:u molift prin găurire, prinse apoi cu scoabe sau brătări. Cele rotunde se îmbinau prin introducerea capătului unui tub în capătul celuilalt şi
se etanşau cu lut sau cînepă.

d. !luminatul fri subteran
ln tot cursul secolului al XVIII-iea, dar chiar şi m veacul urmălor, pînă la apariţia lămpii cu carhid sau cu acetilenă, minerii foloseau lămpi portative cu ulei (tragernlc offr1w Ollampl·n), ~lcar
ţuri, care în Muntii Cărăşeni poarlă deobicei numele candele (Grubcnlichl). Ca formă, volum şi principiu de funcţionare lampa eslt>
asemfm:Hoart:' cu opaiţul antic. Candela C'onf ecţionată deohicei din
fontă sau Lahlă se prindea în timpul deplasării de un mîner (un fel
de toartă îmloită înspre interior), de care se putt>a lega prin intr·rmediu] unei verigi nn cîrlig pentru agr1tarea lămpii de perete. ln
locul c-îrlignlui, candPla pulPa fi prt>vt1zul,~1 cu 1111 1:1.nţi~or ,.,, avl'a
o clame]ă ascuţită ]a capăt, aceasta introducîndn-se în timpul lul'rului într-o err1pătură a peretdui. Partea superioară este prevr1zută
deobicci cu 2 sau 3 orificii care snveau la introducerea u]eiu]ui, a
fitilului sau pentru accesu] acrului.
După forma,t, deosebim candele rotunde, care la rîndul lor pot fi platei
sau cilindrice (pl. XI, fig. 3), candele cu gît prelungit (pi. XI, fiq. 1) sau
candelele plate în formă de pară (Froschlampen, pl. XI, fig. 2, 4) care sînt
cele mai frecvente. Se pare că lămpile turnate din fontă şi cu miner forja~
sînt mai vechi ele.cit cele clin tablă. Lămpile miniere de tipul celor descrise
s-au păstrat şi după introducerea lămpii de carbid, lămpii de siguranţă cu
benzină sau a lămpii electrice, transmitîndu-se uneori la familii de mineri
în mod simbolic din tată în fiu. Ele apar destul de frecvent şi în reprezentările figurative mai vechi, care se inspiră din via.ta minerilor 49.
Lampa de siguranţă cu benzină a fost introdusă ceva mai tîrziu în minele de cărbuni din Banat. Este o lampă portativă cu flacără închisă (protejată), are o luminozitate mai mică <lecit alte tipuri, dar ,se foloseşte în primul rînd pentru determinarea conţinutului de gaz metan în mină. so. Dacă
la început lămpile de siguranţă aveau doar rezervorul şi o sită simplă (aşil
numitele lămpi de Lip „Davys" (pi. XII, fig. 1), mai tîrziu se punea şi o
sticlă pentru protejarea flăcării. Formatul lămpii şi
volumul rezervorului
pentru benzină au fost la început mult mai mari decît la cele folosite astăzi
(pi. XII, fig. 2).
4R

Se

găseşte

la Muzeul de istorie

Reşita.

49 Amintim acelaşi relief mural din biserica romano-catolică de Ia Dognecea
(construită în a. 1741 ), unde doi îngeraşi poartă în mină cite un ştearţ, motiv artistic şi simbolic care nu lipseşte nici în unele reprezentări picturale

:ile patroanei religioase a minerilor: una tot la Dognecea şi alta la Secul.
Se face după forma, înăHimea şi culoarea flacării care se formează în
lampă în urma contactului cu gazul metnn.

50
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La minele cu gaze explosive - grizut?ase - (S~hlagwetter) sau i~ spe:
)f'll\rtl 1unt1ri de s.:ilvare s-au folo!'oit mea de l.:t i_nceputul Sf>Colulu1 XI~
lă '·1
electrice cu acumulator. Acumulatorul se introducea într-o cutie
1
dr~~t u~ qhiulară clin tabla de aJarnă, iar _JH' una din laturile_ sa.Jt.•.!te afla. cc_rpul
1
·.L' l:uri ·nill, fo>m.:il dintr-o rezistenta m1:c.J ~ll' c~l mult 3_ '' clH ~~ ~ l CJl11Hl.1 _de
.·. l- -11 ~ (I I v11 fig · 3) · Toat<.•
. trc:1 tipurile
. 1 dc•scnse mai sus s-au mI <11.in <1 c1 1c1 J • „, ·
Lrebuintal in minele de cdrl>una de la Anina ~ .

ciill

1

e. Erncuureu apei din mimi. Instala/ii dP drenaj.
Datorita Infiltrării aprlor rezultate din ploi şi topirea zApezilor
se formeaz;\ 111 munţi o serie de inoare subterane care inundA abatajele miniere şi fronturile de luau. Atunl'i t·~nd se afla.u ~a micA ad~~
1irnc, al'estc ilpe au fost e\•acuate t:u găle_ll sau sa~1. tmpermea~1h
( \\" asserpclg"n) folosindu-se mecamsme sample de ruhcat, ca trohul
manual. Al'olo mule tlehitul tle api\ de\'l·nc.-a mai abundent se foloseau
pompl' 111a1111al„. m11·ori pompl' aqional(' t'U roti \'olante (Tret- oder
~dm1111!!rii1lc·r). Apele· infiltralL' in c·antit1\ţi mari şi la mn~ atlnwi.
1111· m1 pot fi t'' a1 uatl' t·u mijloan• manualt>. l>in lipsa unor meconi,.,.
ahandonat în antichitate precum
111 1· perf eqionall' cil' pompare· !'-au
':'i ln l'Ursul e\·ului nwtliu numl'roasl' exploatftri miniere.
Metod.i clasică pentru a se reali1.a scurg<"rea apelor subterane

J

fo!tt -

din vl'chime pină in i'ilelP noa„trc•
!>ăparea unor galerii de drenaj (Erbstolll'llJ. ln cursul „<'<'olului <tl XVIII-iea s-au construii in regiunea minierA a Ua·
11<.1\ului o sc•rie de· asemenell galerii r.~. De> <'Xc>mplu la Orclvaa, la min11 „Ro·
cilu ... •. s-a d<>_sd1is îneci in dc"('eniul al 5-l<•a o g,1lc>ric> de> drC'naj dl" 3~7 stin·
<·11i .:.:1, 1..1 min,1 „Marin Schnc>e· una de -lOO stinjc.>ni, itH la Cich.>\ a a functio1
1;11\ o C1stll•I de> ~1alc>ri<> dc>numit;·1 „Ceor~1i-Erhslcillen·. Ui Dognecea inJinll• de

intrilt Io l'Xplootarc•a prin< ipnlil din codrul „Simon şi ludft" lrt..'Jula sl
o aslfl•l de qalNie de• :!'.W stinjt>ni r.~.
c;alc-riile de clr<.>naj prezi.nlă avantajul că. o d11tlt construite (să\,-alc), st'r\'c„c la scurgc.>re,1 apei mai multă vr<"mc• făr:S alle investitii, i.u in celt:> din
urmii, pe milsura adincirii exploatării, trebuie săpate alte galerii. Din cauza
nrnfiquratiei tc.>rf'nului ele multe ori g,1lc_ariile pL•n\ru evacuarc>'J :ipei nu pot
fi s<lpate la o adincime doritA şi in acest ca'l se impune necesi:ntea construiri.i unor mecanisme specia!e.
ln a doua jumătate a secolului al XVlll-lea s-au expc>rimenlat şi s-au lnlrebuintat variate tipuri de pompe actionate de diferite forte motrice u. Se
pare că pompele intrebuintate cel mai des au rost actionate de rotl hidraulice, dar acolo unde nu era apa se intrebuintau pompe puse in mişcare de
rai. Un exemplu pentru cazul din urmă l-am tntilnit în descrierea lui lgnatz
v. Ilorn care> vorbeşte de un crivac (Rosskunst) din mina „Simon şi Iuda• de
la Dognecea so. ln aceeaşi descriere, autorul, prezentind exploatările minie-

t1

µarrnr~Ji

Singurele exemplare care s-au păstrat au fost donate de către conducerea
Intreprinderii miniere din Anina Muzeului de istorie din Reşiţa.
a2 Griselini. op. cil., p. 67-69.
li3 Idem, p. 75.
5 ' l stinjen vienez avea 6 picioare l,89 m, la Schemnilz -· '..!,02. Ltinglmea galeriilor şi a altor lucrări miniere se măsura cu o unitate specifică:
~ ergl~cbter - care repreze!lta 80 de toll ~6,2/3 picioare).
5 D~hus, op. el~., p. 316 ammteşte 5 tipuri de maşini, din care unele pot fi
considerate proiecte pentru maşina cu aburi (Feuermaschlne). Alte mecanisme. au fost: pompa cu coloană de api şi maşini cu aer comprimat (Luflmaschmen).
5G Supra, nota 4 t.
51
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re de pe dealul Sf. Ioan, tot în împrejurimile Dognecei, remarc<l greutătilc
întîmpinate din cauza permanentelor inundalii subterane de la mina „Maria-Cristina". ln text 5i se ar ală că putui minei amintite este inundal în cca
mai mare parle a anului. De aceea autorul descrierii, specialist montanistic
versat, propune insta;Jarea unei pompe de evacuarea apei actional.:.i cu cui,
dar îşi exprim<l în cele din urmă îndoiala în ce priveşte efica.cilalea unui
astfel de mecanism 58. După cinci ani, în timpul călătoriei lui Fr. Criselini
prin Munlii Cărăşeni, instalaţia construită încă în 1770 mai era în stare ele
funcţionare, dar într-adevăr rezultalul a fosl contrar aşteptărilor 5!l.
Pînă nu de mult nu s-a cunoscut o şlire documentară despre încercările
de înlocuire a mecanismului insta.lat în 1770, cu un sistem de pompare acţionat de roată hidraulică cu butoni de manivelă. In anul 1967 am aflat dec;;pre existenta unei hărţi miniere de o deosebitd. valoare documentară, care
se păstrea~ă în copie într-o colectie partioulară Go. Originalul a fost întocmit
de topografu! (K. K. Markschneider) Bonifacio Titis şi copiat în 1784 de
practicantul Johann Tischlcr pe o hîrli(• cu filiqran de l),70 X 1,50 m. Harta
reprezintă complexul minier de pe dealul Sf. Ioan de la Dognecea, cu zona
lacurilor de acumulare (Tcicht0) si a sislemului de canalizare (Wasserfuhrungs-Graben) necesare instalaliilor de extracţie şi prepa1rare (Waschwerk)
precum şi cu alle amănunte de topografie locală. In afară de legenda hărlii
[Erklarung der Nummern) care este reprodus<l în pi. Xlll, µe jumătc1lca
dreaptă a hărtii există un text explica-tiv în dreptul unui desen
executat
~chematiic î.n tuş şi a.nia'fele (pl. XlV).
Lectura textului redat intE'grnl in
pi. XV vorbeşte despre un proiect penl.ru cc.n6truirea unei roţi hidraulice cu
un diametru de 5 stînjeni pentru evacuarea apei clin putui „Cristina" Gt. în
cazul cd. roata cu o singură bielă rnanivel<l (einfachcn Kurbel) nu va pule<t
pune în funcţiune instalatia de drenaj, spunP texlul in continuare, se propune construirea unei roţi hidrauHce cu doi butoni de bielă manivelă (zwe!
krumme Zapfen), instalaţie care să fie pusă chiar în dreptul putului (Kunst<;chacht). Mai departe textul se referă la cîleva planşe cu desene, am•xat2 lil
hartă, care ar ilustra o invenţie pentru un alt mecanism, actional ru vase de
echilibru (Palanzschalen). Aceste planşe nu s--au păstrat şi prin urmare în
lipsă de analogii din mineile noaslre nu cunoaştem principiul de funcţionare
a·l maşinii proiectate.

Documentele mai recente, descrierile minelor din Banat întocmite de
S.T.E.G., monografiile centrelor miniere şi celela,Jte şliri pe cart' IP pc~ed:1rn,
nu amintesc o instalaţie asemănătoare cum este cea prezent:ită pe hartă. Aceasta ar fi putut însemna sau că mf'canismul a fost scos clin functio1rnre
destul de timpuriu, la începutul sec. al XIX-iea, dovedindu-se ineficaCl'. snu
că proiectul nici nu s-a introdus în pradidl. DilE'ma a dispărut d11p,i ce cu.
op. cit., p. 44: „ .•. sind diese Gebăude sehr dem Zudringen der Tagewăsser
unterworfen: die meissten slehen bis auf wenige Teufe die grtisste Zeit des
Jahres, wie z.B. Maria Cristina".
58 idem, p. 45: „„. wo man zwar mit einer daselbst erbauten
Rosskunst dle
zudringenden Wasser zu gewăltigen denket, aber schwerlich den Endzweck
erreichen wird".
59 <>p. cit., p. 80: „Man hal seil 1770 aul Maria Cristina miltelst einer daselbsl
erbauten Rosskunst dle Wasser auszulehren gesucht, der Erfolg aber hat
der Hoffnung nicht entsprochenu.
80 Multumesc pe această ca1e ing. topograf Petru Hânda din Anina care mi-a
pus la dispozitie cu bunăvoinţă pentru studiu acest document.
01 Putui „C'fistinau are aidtncimea de 14 stînjeni, se spune tn text: dar această cifră se referea numai la partea superioară a minei porttunl"a prezentată în desen. Informaţiile lui Born şi Grise!ini despre repetate inundatll
din aceasta mină sînt confirmate în hartă: „.„ der ln Wa~ser ~tehenden
Christinascbacbt welcher zu Siimpfen.,. u.
67
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·
l
ă ·i de prospectiuni geologice tn dreptu} putului „Cristiua·. Je
·xaz1a unor ucr r
t ·1
· · tem de
·
lt b d nat s-au descoperit la 30 m ad 1ncime res un e unui s1s
11
~r~na~ :;0 °erit 'cu apă şi îngropat în mare w:>arte . în năm?l . J?acă desenu~
de ~ har~ se refer:t mai mult la roat~ ~idra~hcă, s~h1t:fnd m rest numai
· lp ·· mara· principiul de functionare dinl interiorul
mmei, ne dăm seama
10 1011
· ·
.
. d CCd ., 5 •.>ri
cei ne aflăm în fata unui mecani!>m comp ex, mai ingenios ş1 e
. -··
mdi mare.
tn istoria tehnicii miniere se mai cunosc ins~.alatii. de pompare c~ un~1
douCi sau chiar trei pistoane ac\ionate de for\a h1drau~1cc1. La G. Ag~1cola ,
fo exemplu. găsim pistoane de pompare d~ 6 m lungime a căr~~ m1şc8!.e a
rost sincronizată în trei timpi, iar prin înşirarea acest<:>r tubun J~ s~n~ se
putea cobori )a 240 m în vederea evacuării apei. ~h1mbarea d:rechei de
mişcare rotativă într-o mişcare de pompare sus-101 Sf' făcea m sec. al
XVI-iea cu ajutorul unui mecanism c.are se asemăna cu Acele unor şteam
puri de zdrobit minereu (pi. XVI).
ln afară de înlocuirea principiului cu butoni de manivPlă, sist~mul de
pompare practicat la Dognecea prime.şie 1n acea parte car~ nu est~ ilustrată pe harta din 1784, o serit> de particularităti de construct1e. ln pnmul rlnd
se constată că apa nu se scotea din mini pe o linie verticală (cum ar rezulta din desen), ci dintr-o zonă lnundatA mal adtncl şi lndepărtatll, cf' imp~J
nea construirea unui sistem de conducte duble mult mai comp! ~x: apa d10
abatajul inundat se pompa mai lntii prin două tuburi lntr-un bazin de captare, de unde prin alte două conducte se> ridică pe un plan lnclinat rle ccn
300 într-un al doilea bazin. care se afla ln drPptul pu\ului centr1tl (µrincipal) 6•. Dt> aiC"i apa se pompa la suprafaţă (vezi schit.a de func\ionare - pl.
XVlll .
Dificultatea tehnică a mecanismului coruta ln rtoali1.area ln acelaşi timp
a unui sistem de transmisie a mişcării de pompau• pe plan vntical şi diagonal, apoi in racordarea pistoanelor la tija de put. ln ace&t scop la baza put11l11i central şi la capătul de sus al putului rolector s„1u cons:ruit dou~ mecanisme. Unul fixat chiar in cadrul de armare • pu\ului, deMupra bazinului
colector (pi. XVII. fig. 2. pl. XVIII. fig. I. 2) avea rlouA h&lamol'lre Wagbaum-Hauptschwinge) tn forml\ ele furră cu un unghi de 90" intre brnle. D~
capătul unui brat al furcii se fixează tija de ghidare (tija de put Schachtstange) care vine de la biela manivelă a rotil hidraulice, lar de celAll!llt brat
al furcii se leagă tija care face legătura cu cel de-al doilea mecl!lnism, tot
un balansor. instalat dPasupra putului colector (pl. XVII. fig. 2). Acest mecanism ii imită pe cel descris ml!ll sus in miniatură, avlnd tamburul mal mic
si gros cu brate mal mici (pi. XIX, fig. l, 2: pi. XX, fig. 2), dar ln lipo;a uî1ei
armături de pu\ are un suport propriu sprijinit pe pere\ii stlncii. Unul din
cei dol tamburi s-a desprins din locaşul ini\ial dar n-a căzut departe de balansor (pl. XIX, fig. t, 2).
82_~ul\u~esc

conducerii exploatării miniere din Dognecea, ing. Fr. Rost, tehnicianului topograf Vasile Jupnic şi celorlaltl colaboratori pentru semnalar~a acestor vestigii ~i ajutorul acordat ln repetate expeditil subterane din
anu 1~67, 1968, 1969 şi 1970, precum şl pentru asigurarea conditiilor de
acces m această zonă greu de pătruns.
.
ns De re metallka llbri XII, ed. III Dusi;eldorf, citat el<> H. Wilsdorf; Umrl~se
der alten bergmănnlscben Wasserwlrtscball aut dem Prelberger Revier, în
Festscbrift zum 100 jăbrlgen Besteben des Naturkundemuseums Prelberg
~reiberg, 1964, p. 103-152, pl. 3.
'
114
'. Constr~~~ia în etaj~ trebuie explicată prin efectele legil fundamE'ntale a
h~dro~tahcu (Legea lui Blaise Pascal - 1647) potrivit căreia apa se poate ridica l~tr-o coloană numai pe o diferenţă de nivel de 10 m. ln cazul nostru,
~ trei perechi de tuburi apa se putea ridica lil 30 m, deci puţul trebuia să
fl avut peste 14 sttnjenl,
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Dacă

primul mecanism avea menirea să transmită mişcarea verticală clin
„Cristina" pe pl~m înclinat spre al doilea balansor, prin mecanismul <li
doilea se obtinea din nou o mişcare rectilineară, necesară pistonului de
pompare din putui colector. Tija pistonului de pompare se fixa în ambele
cazuri de acel brat al furcii de care se monta şi tija centrală a putului. ln
pi. XXI, fig. 1, 1, ~inl reproduse capetele ferecate ale celor două tij~. a~a
cum s-au păstrat pînă azi.
puţul

Tuburile sau conductele de evacuarea apei, au formă cilindrică cu o
perfec-t rotundă pentru piston (pi. XXI, fig. 3) şi sînt confectionate
de obicei din lemn de tei sau molift şi pentru a rezista presiunii apei pom.pate li c;c aplicau cc·rcuri de fier. La capătul tubului care se intrnrluce în putui colector sau în bazinul de captare se punea <le obicei
o sită. Un astfel de „sorb" (pl. XXI, fig. 4), împletit din nuiele şi care a servit la filtrarea impuritătilor căzute în bazinul de captare s-a descoperit în
1966 într-una din vechile mine de la Dognecea, fiind transportat împreună
cu mai multe fregmente de conducte de lemn la Muzeul din Reşiţa.
Bazinul colector era de obicei o simplă ladă dreptunghiulară în care
~e introducea capătul de jos al conductei de absorbtie în vederea pompării
conţinutului la nivelul următor sau la suprafaţă. Aici sau la prima galerie
de drenaj (Erbstollen), bazinul era prevăzut cu un jgheab de scurgere. Pe
pi. XXII, se redau după tratatul lui Ch. T. Delius elementele unui
sistem de pompare pe verticală cu mai multe bazine, precum şi părtile componente a:e pistonului simplu şi ale pistonului cu supape.
~Jaură

f.

Dczrol tarea l'lmoştin/elor topografice la sfîrşitul secul ului u.l

XVI Ii-lea

şi

începutul secolului al XIX-Zea

Extinderea lucrărilor miniere ca suprafa~ă şi în a<lîncime, pentru descoperirea unor noi resurse minerale, a fost con<liiionată în
afară de dezvoltarea tehnicii miniere propriu-zise şi <le exislenia unor
noţiuni <le lopografie minieră. Primde şi cele mai directe dovezi penlru aplicarea acestor cunoştinţe în exploatarea minieră sînt hărţile
miniere, înlocmite pentru minele <lin ·Munţii Cărăşeni încă din <lcccuiul 7 al secolului XVIII, o dată cu exploatarea sistematică a uuor
resurse mai importante. Cca mai V<~chc hartil pc care o cunoaştem,
1latcaz;l <lin primii ani ai <leceniului 7 (înainte d1· 17711) 115 , rl'prczcnlînd planul orizontal şi profilul (în scqiunc) al minei „Simon şi
Iuda" din Dognecea (pJ. XXIII-XXV).
Nu i!Vem motive să credem că există hărti Indi vechi referitoare la minele din Banat, deoarece pînă în 1770 au existai puHni spcciilli;;ti în topografie minieră. Abia în aprilie 1770 prin decretul imperial pentru înfiintarea
Academiei Montanistice de la Schemnitz, topogrnfia minier[! (Markscheiclckunst) devine o disciplină obligatorie pentru al lrcilea an ele studiu ss. Aici
8.> Ing. C. E(:'ne ele la Moravita (Ocna de fier) ~i Dognecea, care aduce în
1900 anumite modificări şi completări acestei hărti, remarcă pe bună dreptate că anul 1774 cînd harta este reprodusă de Born în cartea lui, este un
„terminus post quem ": .,Diese Karte ist ăller als Herren Born's Briefe, also
noch vor 1774 angefertigt"; Se pare c't hnrla existi1 înci1 în l/iO, cîncl Born
vizitase mina, căci ea indică doar 15, pe cînd în scrisorile sale vorbeşte de
16 galerii de etai: „.„ der Aufriss reicht nur bis zur XV Sohle, wăhrend bei
Horn XVI Sohlen angegeben sind".
66 Gedenkbuch zur hundertjăhrigen t;riindung der koniglichen ungarischcn
Berg- und Forstakademie in Schemnitz 1770-1870, Schemnitz, 1871, p. 9-10.
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egăteau practicanti topogrdfi lMarkscheider) pentru toate ceni:relc mi5~ pr . ·
·u ale cciror nume se cunosc fie din registrele matricole ale
n1crc dm 1mpen ,
.
.
Academici, fie de pc hărtile miniere pe care le-au mtocm1t.
lntocmirea hăr\ilor n11niere presupune cunoştinte ri~uro~se. de geometric, trigonometric şi desen, precum şi o aparatu~ă specială& •. S-au păstrat
foarte pu\ine aparate topografice din sec. XVl_ll, i~r pc u~ele le cunoaşte~
doar din tratate sau din i.u~tr.itule unor hdrl1. ~\.şa de cxc.mplu, un mstru
ment des utilizat pentru măsurar<:'a indirectă a distantelor şi pe~tr~ mll!ur:~
tori de nivelment - stadia sau mira_~ e_ste rl'pr?dus ~e o. hirl..i dm_ ~ ~78
L'n miner imbr.kal in crn„tumul spcof1c \lile ? mJr.i ori:wn.al~ •.~ pout1c de
lucru. Un al doilcd miuer indică cu lJrll\ul mhc,!t lrgcnda _hut•!· . care cuprinde lista tuturor semnelor conven\ionale folosite la hAr\1le miniere.
Din categoria instrumentelor de mc'.isurat ungh_iurile_ (numite şi goniomc:re) ro con.. . iderăm c;J pinJ ld incc>pulul <;ecolulu1 al_ XlX-lc:.i nu S·d fo1osit deci I busola cu arc suspendat ( drnomctru sau echnometru suspendat).
Termenul folosit in sec. X Vili pentru acest aparat: astraloblu (Winkelmesser). Este formal dintr-un !'>emicerc de lemn sau de olJicei din al_amA, divizai
ln grnde cu indexul o0 Io mijlocul n•rcului dt• unde ntirnll u~ hr ~e plumh.
Pc pi. XXVII, fig. I, c•slr.• rrpro{~u~., o astfc>l de busol.l pro\'en111d din c~ntrul
miniC"r Anina ~o.
La execulilrC'a desenelor topogrnlice se mai utiliza: plan.ş<'la, nivela topograficci, linid de alamri ldiopterna), e-:herul şi compasul.
Un aparat mai complt'x, utiliz.al ceva mai tirziu pentru măsurarea unqhi1m.or de iudurnr<' c"'Ste teodolitul (pi. .X.XVII, fig. :.!), prcv;1rnl cu cNcuri
!Jrildtlk. di~p01itiv pentru mcntinerca poLi\iei oril'.ontale şi o lunetl de vizare. Teodulitul fiind un aparat de precii.ie şi cu grC'Ultlle proprie mare, trebuie· montat pe un trepied masiv (pi. XXVII, fig. 31.
Hărtile miniere <Jmintile şi in !tpecial hdlta din 1784 reprez.entind minele de pe dealul Sf. lotlll - nu conhn numai elemente şl reaHtAh topografice sau geologice, ci ne oferA şi preU011se detalii pentru studiul tehnicii
minier<', aşa cum ~-ii v<izut la capitolul privind mijloncele pentru evacuarea
c!pC'i. i't• <Ic• cill,l parte, dCt'lt.'d~•• j 11.Jr\i ofer.J O bogă\ie de c:>lc>menlC' ~(' IOpOQr<l·
fit' Juc-.:1;1 ( lcponimie) şi uneori chiar motive arlislico-dccoral1vL·; astfel, in
<>paliul liber de la marginea hărhi. in măsura in care nu este rez.ervat legendei sau scării grafice, se deseneazA uneori o lrumoa.sA rozetA &telali care
indică azimutul geograJic, altC'ori clădiri de supral~lă, scene de lucru (mineri săpind in genunchi sau ieşind din mină), precum şi scene din viata cotidiană a minerilor 71.

Toate t1ccstea
miniere.

ridică

valoarcil inlorrnllti\'il

şi

decordlivit a vechilor liarti

Primul ~ratat ele topografie minieră n lui Johann MOhling, Anleltung aur
Markschc1dekunst, apare la Viena ln 1793.
r." Hnr!a reprezin!.'i o mină din imprejuttJli'c Oravi\ei: Koschowllz.aer Hauptk~rle von sa~entllchen Bergamlllchen und Prlvatgruben (proprietate P.
67

~fanda -

/\nma).

/\I. S~ndul<'~cu, V. Sficle<1, Cartografle-topogralle, Ed. didactică ·şi pedago~1că, Hucureşt1, 1968, p. 116-136, explică principiul de funcţionare $i modul
de exploatare a aparatelor topografice.
7
~ Această piesă a fost donată împreună cu un teodolit tlp „Hildebrand" şi o
mv~lă t?po~rafică veche de către Intreprinderea Minieră Anina Muzeului
de 1slone dm Reşita.
'
71
.Pe o hartă din 1791 de la Oravita: Grund und Kreuzrlss von den Koscbo~llza~r M~tlagswărts llegenden Gruben, este redatl o scenă idilică, persona1ele fund imbrăcate in costume de lucru.

89
.
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g. Spcilar<'a nisipurilor aurifere in Banat

Unele rîuri clin Mun!ii Ba11atul11i con\in o marc ca11Lilale de
aluviuni care se formează neconlcnil din <liluviuni aurifere. Con!irn1tul lor de aur se extrage exclusiv prin spftlare şi prin urmare aceasta
ocupa\ic s-a practicat din cele mai vechi timpuri. Griselini în dcscrÎL'rca Banatului 72 şi alfi autori 73 care S'.? ocupă cu descrierea provinl'i1·i în secolul XVIII ('Ollstal;l 4'<·1 acl1111at11l aurului <lin ni-;ipurik amiferc al rîurilor cslc un n·chi ohicei local.
ln cadrul măsurilor de reorganizare a exploatărilor miniere dertuale de autoritfqilc austriece în Banat în cursul sec. XVIII s-a avut
în vedere preocuparea de a <·en da structura ~eolo~icf1 a lt're1111rilor
aurifl'n' pn·<·um ~i sp;·tl;Horiilc clin Tara Aln1t1jului î".
Prima acţiune sistematică s-a întreprins în anul 1769 de con~i
lierul de curte, Ko('zian, cîn<l a inspectat spălătoriile de aur şi terenul aurifer din împrejurimile Bozoviciului, la locul de confluenF1 11
rîului 1\liniş cu Nera. Dupf1 <·e a nrmfirit o demonstraţie de spălare a
aurului, faculf1 de cei mai priceputi spălători, a propus înfiin!arca
unor exploaUiri regulal1• (~ei f e11wcrke) în <ll'CSL clistri"t. C11 a('cst prilej Koczian înlocme~tc o harlf1 a împrejurimilor Bozoviciului (pi.
\\VI I). înst·11111î1HI lol'l11il1· unde s1· spalf1 aur, sat1 urnlc a întreprins ccrcrlftri în vederea slabilirii eficientei unei exploatări aurifl'rc. Born ,i Crisl'lini, ('ill'aza 111ai mulll' lol'alit;qi 1li11 l1azi11ul hiclrologic al Nerci în care s-a praclical spălaLul <liluviunilor auri (ere:
lfania. Dalboşc!, H1ulf1ria ş.a. ln dislrÎl'l11l Carans1·heş - Vîr('iorova,
Boha~ni!a, Borlo\a ~i „Tin111l". iar la p;rani!a 1·11 ,\rdcal11l lo!'aliLall'a Vaka l\I ,m-, situata î11tre Ohaba Bislra şi Marga.
Conform celor rclalalr, <le aulorii amintiţi, spfilarca se făcea cn
aceleaşi mijloace tehnice ca şi în alte regiuni ale ţării: ca ele exrmplu în Valea Aricşului sau la Pianul de Sus (ju<lctul Alba). Unralta
rlasi1·f1 a spiil<Horilor d1· aur cstr „o scîrnl11r;1 d1· tei de un slînjen lungime şi 1 şi jumf1tatc lă!ime cart' în parlca d(' sus este puţin ~cobilă
avînd <le-a 1·mm1·zi~11' 10-12 Lfii4'!11ri" 15 . ])1·li11s 16 tlesl'ril' o „dosl';i"
ru dimensiuni ascmftnăloarc, prcvf1zut,·1 îns;·1 1·n ;)0-60 tf1icturi. ln
urma spill;lrii c11 ap:"1 pidri('rlclr mai mari s~· opresc în ncsLHuri,
l'era cc înlcsncşt<· <'fllllarca aurului nativ. Tot cr s-a pulul ~trîuge tn
canalrlc doscii se pune într-o albie de lemn, op1-raţia t~rminîndu-se
;2 op. cit., p. 205.

Delius, op. cil., P. 482; l. Bohm, Geschichle des Temesvarer Banal5, part~a
II-a, Leipzig 1861, p. 131.
î4 I. v. Born, op. cit„ p. 77 -93 în capitolul intilulal:
Beobachtungen des
Herrn Hofrath von Koczian iiber de Goldwăschereicn im Banal, cili o descriere detaliată asupra ccrceliirilor intreprinse c.ici; cf. C. Feneşan, Date privinci
exploatarea aurului în Banat la siîrşitul sec. al XVIII-iea şi începutul sec.
al XIX-iea, în Studia, Sf'rÎPs Hisloria, fasc. I, I %7, p. 55 .. -!i·1.
T~ Griselini, op. cit., p. 100-101.
7 11 op. cit., p. 477 şi urm., în capilolul intitulat: Vom Goldauniehen und Anreiben,
73
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prin spălarea aurului cu ajutorul ".!:'ailrol·ului".. ~Schridet.rog) : ln
descrierile eontt'mporane nu sr am~~lh'!;'lr .JmH a , o ladcl de ~t m~,
care punindu-sc deasupra sdndur11 tl•~ spăla~ se ~oloseşte .ca cmr .
I k asemenea. nu !:'lim 1la.-;a în Banat s-a pral'l1cal m acea .v1t·uae separarea ulterioara priu amalgamarea praf ului d<' aur ru aJUlorul mercurului.
77

VOLKEH WOLLMANN

DJE ENTWICKLUNG DER BERGBAUTECHNIK JN DEN

KARASCHER

BERGEN W AHJlEND DER ZWEITEN HALFTE DES 18. JA.HRHUNDERTS

(Zuummenfusung)
Das Sludium der Hergbaulec.:hnik nahm in d<'r frlihC'ren rumlinischt'n Geschichlsschreibung einen sehr bescheidenC'n Plalz ein. Wenn es Ober ver1tchiNlcne Fragen der altcn siebenbUrgischen Bergbautcchnlk kQrzere Ab~andlunqî'n gibl (wic z.B. die des Klausenburg<:'f Gc.sd11C'hlsior:.cllC'rs .Alex11nc1ru Neam\u) blieb die Enlwicklung der 8anater „Bergbaukunst• bas heule
uner(orschl.
Eine solche Arbeil ist clurch dcn im Banal H1hlbaren Mangel an Archivquellcn slark erschwerl. Trotzd~ wird sie nichl unmOglich, da andere Relege herangezogen wcrden kiinnen. Zu di<'sen gehorcn n~itgenossische Reiscbeschrci bungen cinjger Minerd:logen un<I anderer Lclchrlen dc-s IB. Jhs.,
einige in Original au(bewahrle Grubenkarlen, sowie auch Funde, die Oflers
in ver)dsscnen Grubcn geborgen werden kOnnen.
Fur dic VeransC"houliC"hung dC'r Bergbautechnik und Vf')r aliem dcr
mechanisclwn Anlagen ( „Grub<'nkunste• 1 blieb die im Jahre 1772 erschienene Anleltung zu der Bergbaukunde des Chrisloph Traugoll Delius,
uncrsel1lich. 24 Kuplerstiche illuslrieren dic lclzten [.rfindungen dC'r moderncn Berghaul<'chnik din in kurzer Zeit auch in die Banalcr llergwerke
eingeliihrt wurden.
Zur Verbreilung der llicorelischen und praklischen Kenntnisse auf dem
Gebiel der Monlanwissenschart trugen die in der Schemnitzer Bergakademie
studicrenden BergzOglinge aus dem Banat viei bei.
Es werden die wichtigslen Gruben aus den vier Banaler Bergrevieren:
Dognecea, Moldova, Oraviţa und Sasca aufgezlhlt, darauf folgt die Beschreibung der Wcrkzeuge, die man bei dcr Arbeit „aur clem Ge5lein• im 18. Jh.
beniHzle. Zu diesen gehOren: Schlăgel. Spitzhaken, Stufenhammer, Krătzen
u.a. (Tar. 11--lln, Abb. I · 4). hir d1c Berq. und Erzli.~rderung hedicnlc man
sich der Holztrc>ge (Taf. IV, Abb. 1), Leithunde (Tal. V), Haspelanlagen
Taf. VI) und Pferdeyopel (Taf. VIII) .
. Is:i vorliegender Arbeil wird der Beschreibung eines gut erhallenen un1cnrd1schen Pferdegâpels aus Dognecea (Ferdi.nandslollen) mchr Platz cinger!umt, da diese sich von vielen ăhnlichen FOrderanlagen unterscheidet (siehe Rekonstruktionsskizze von Taf. IX).
Grieselini foloseşte termenul de „Sicherlrog• (? ).
complet al unei spălătorii de aur esle descris în două studii mai
recente: M. Acker, Vechile spălătorll de aur ln jurul Sebeşului, ln Apulum,
V 1964, p. 653-654; V. Buturi!!, op. cit., p. 60-89.

77
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Filr die BefOrderung des Wetterzuges cliente eine aus Holz angefcrtigte
„Windlrommel", auch Focher genannt (Taf. X, Abb. 1, 2).
Dic wetterfreien Gruben wurden durch tragbare- offene Lichler un~
Lampen belcuchtet (Taf. XI, Abb. 1--4). Mit dcrn Ikginn des 19. Jhs. wcrden
in Schlagwettergrubcn geschlossene Wetterlampen vcrwendet (Taf. XII- :\Ila Abb. 1--3), wahrcnd bei unalcrnbarem und entzilndlichen Wettern (wie
-'..I~- in dcn Kohlengruben von
Anina) nur mit Akumulator-Gli.ihlampen
q<'ilrbeitet_ werdcn konnte.
Die Ausforderung der Grubenwasser war eine der schwierigslen und
kostspieligslen Unlernehmungen in den Banatcr Bergwerken. Es wurden
dauernd Versuchc gemacht, neue Hebezcuge filr die Wasserhaltung einzufilhren. In einer ofl unter Wasser slehenden Grube aus Dognecea (ChrJstinaSchacht) bedienlc man sich einer „Rosskunst". Da diese aber die „zudringenden Wasser" nichl gewăltigen konnle, wird im Jahre 1784 ein Projekl
entworfen, diese Rosskunst durch ein Kunstrnd mit Krumm-Zapfen zu er'ielzen. Dic Beschreibung dieser WasserfOrderungsanlage mit Kunslrad und
Cestangcpumpcn (Taf. XIV, XV, XVIII-XX) wird durch eine Rekonstruklionsskizze ergănzl (Taf. XVII).
In der Entwicklung des modernen Bergbaues spielte die Markscheidekunst cine eben so grosse Rolle wie clic „(;rubcnkfmste". Die meisten Crubenkarten des 18. Jlls. (Taf. XXIII- -XX V wurden von den geschulten Markschcidern mit Hilfe von genauen Massapparnten angefertigt (Taf. XXVI).
Die Gold\văschereien (Seifenwerke) an der NNa und ihren Nebenfliis'i~'n
urbeilelcn auch im 18. Jh. nach den alten einheimischen Methoden. Eine
der wichligslen Goldwăschereien befancl sich in der Năhe von Bozovici
(Taf. XXVII), wahrend es im Distrikt von Caransebeş mehrere kleinere Seifenwerke gab.
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