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AMBTELIJI(E BESCHEIDEN 

MINISTERIE V AN ARBF.ID 

EN SOCIALE VOORZORG 

EN MINISTERIE VAN FINANCIEN 

Pensioenstelsel der mijnwerkers. 

Besluit van 23 Augustus 1941 toelatende aan de weezen der 
mijnwerkers en gelijkgestelde arbeiders de, door de samen
g eordende wetten dd. 25 Augustus 1937, betreffende het 
pensioenstelsel der mijnwerkers, voorziene toelagen te 
cumuleeren met de kindertoeslagen voorzien bij het besluit 
van 26 Mei 1941. 

ciën, 

De Secretaris-Generaal vau het l\1inisterie van Arbeid 
en Sociale Voorzorg, 

De Secretaris-Generaal van het Ministerie van F inan· 

Elerzien het k!oninklijk besluit 1van 25 Augustus 1937, de 
verschillende wettelijke bepalingen betrcffende het pensioen 
stelsel der mijnwerkers samenordende; 

Gelet op het besluit dd. 26 Mei 1941, het bedrag verhoogende 
der kindertoeslagen en bijdragen voorzien in den geordende tekst 
der wet van 4 Augustus 1930, houdende veralgemeening der 
gezinsvergoedingen op de loontrekkende arbeiders; 

Gelet op de wet van 10 Mei 1940, houdeude overdracht van 
bevoegdheid in oorlogstijd en inzonderheid op artikel 5 daarvan ; 

Uverwegende dat er client te verhelpen aan den ongustigen toe
stand die bestaat wat betreft de gezinsvergoedingen, der weezen 
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van de miJ'mverkers en li'kg . ge J este! · 
werkmg treden van bedoeld b 1 . de arbe1ders, sedert de in 

es uib van 26 M · 
verhoogeode der kindertoeslag d ei 1941, het bedrag 
d

. 1: · en er wedde 1 
ie Kmderlast hebben . - en oontrekkenden 

Overwegende <lat e~ a 1 .d. h . an ei mg toe be't t . 
et cumuleeren toe te l.aten d 1 . " aa te dieu opzichte 

· er cmdertoesl 
vergoedmgen bepaald door ortikel 30b . . ageu en der gezins-
geordend bij koninkli;k beslu't ?s van de wetten samen-
f d ~ i van 25 Au , 
en e het pensioenstelsel d .. gustus 193 7 betref-

to er m1Jnwerl . ' 
egepast, wat betreft de -..veeze d' cers maatregel reeds 

d l ' n ie oncler cl er a gemeene pensioenwet. e toepassing vallen 

Gole.t op de hoogclringencl~eid en cl . . 
overhe1d te raaclp!egen , ~ e onmogeliJkheid de hoogere 

Besluiten . 

Ar tikel 1 _ w d . 
k 1 . . or en Ingetrokken de al' ' 

e 30b1s der wetten sa.,., d ' lie.a s 2 en 3 van art i-
f d ~.engeor end op 25 A 
en e het pensioeustelsel de .. ugustus 1~37 , betref-

Â r m1Jnwerkers 
r t. 2 - Word · · . · en rngetrokken in 1-· • 

22bis derzelfde samengeorde d ' me van ahnea 1 van a.rtikel 
derd echter de toepassing va: :r:~t~e~ d~ woordeu « ouvermin-

Art. 3. _ Irt b . <e Obis dezer wet '" 
1 . l eslu1t wordt U>e 
nacht op 1 April 1941. gepast met terugwerkende 

Brussel, den 23n A ugustus 1941. 

van het 
, . . De Secret aris-Generaal 

l\11msterie van Ar be "d 1 en Sociale 
VERWILGHEN. 

De Secretaris-Generaal 

Voorzorg, 

van het Ministerie 
O. PLISNIER. van Fiuanciën, . 

(. . 
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MINISTERIE ,VAN ARBEID EN SOCIALE VOORZORG 

MINISTERIE V AN BINNENLANDSCHE ZAKEN 

EN VOLKSGEZONDHEID 

EN MINISTERI E V AN FIN ANCIEN 

Pensioenstelsel der mijnwerkers. 

Besluit van 25 Augustus 1941 een tijdelijke toelage toeken
nende aan de w egens ouderdom of invaliditeit gepen
sionneerde mijnwerkers alsme de aan de weduwen der 

mijnwerkers. 

De Secretaris-Generaal van het Ministerie van Arbeid 

en Sociale Voorzog, 

De Secretaris-Generaa.l van het Ministerie van Binnen
landsche Zaiken en V olksgezondheid, 

De Secretaris-Generaal van. het Ministerie van Finan

. ciën, 

Gelet op het koninklijk besluit van 25 Augustus 1937 de Yer
schillende wettelijke bepalingen betreffende het pensioeastP)sc·l 
der mijnwerkers samenordende; 

Gelet op de beraadslagingen van den raad van beheer van het 
N ationaal Pensjoenfonds der mijnwerkers en op de door dit 
Fonds, gedane v.oorstellen, tot het verleenen van een tijdelijke 
hulp aan sonuni~e begunstigden der voordeelen voorzien bij voor
melde samengeordende wetten van 25 Augustus 1937 ; 

Gelet op de wet van 10 Mei 1940, betreffende overdracht va.n. 
bevoegdheid in ooriogstijd en inzonderheid op ai·llikeJ 5 daarvan ; 

Overwegenàe dat het betaamt den door de huidige omstai{di
dighedeu gesc}lai,ppen moeilijken toesta.nd te verhelpen van de 
wegens ouderdom of invaliditeit gepensionneerde mijnwerkers of 

• 
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van de weduwen der gepensionneerde mijnwerkers zooals dit reeds 
werd verwezenlijkt voor andere categorieën van burgers; 

Gelet op de onmogelijkheid om de hoogere overheid te raad
plegen; 

Besluiten : 

Artikel 1. - Worden tijdelijk verhoogd met 10 t. h., de voor
deelen ten laste van het Rijk, voorzien bij het koninklijk besluit 
van 25 A11gustus 1937, tot samenordening der wettelijke bepa
lingen betreffende het pensioenstelsel der mijnwerkers. 

Art. 2. - Het minimum bedrag vastgesteld bij dit konin
klijk besluit van 25 Augustus 1937, wat be(:reft de verschillende 
pensioenen en toelagen, alsmede het bedrag van 100 frank per 
dienstjaar voorzien bij artikel 24, alinea 8, van dit koninklijk 
besluit, wordeu tijdelijk verhoogd met 10 t. h., zonder dat, 
nochtans, deze verhooging voor gevolg zou hebben het pensioen 
op meer dan 6,930 frank te brengen. 

Art 3 . - Bij afwijking van artikel 53 van bedoeld koninklijk 
besluit van 25 Augustus 1937, wordt het aan het Nationaal 
Pensioenfonds der mijnwerkers ·toegelaten de noodige sommen 
van het « reservefonds » af te nemen tot uitvC1ering van artikel 2 
van dit besluit, in geval de normale ontvangsten onv'oldoende 
zouden worden te <lien einde. 

Art. 4 . - De bepalingen va,n dit besluit worden niet toegcpast 
op: 

a) de tusschenkomst van het Rijk bij het vestigen. der renten; 

b) de steenkolen kosteloos verschaft door bet voormeld Natio
naal Fonds; 

c) het pensioeu der nog werkzaam zijnde gepensionneerden; 

d) de toelage voor kinderen (vaderlooze wees) en wezen (vader
en moederlooze wees). 

Art. 5. - De toeslag van 10 t. b. voorûen bij dit besluit 
w~rdt vrijgesteld voor de toepassing van het besluit i. d. 29 Juni 
1940 betreffende d te . ' ' en s un aa.n behoeft1ge personen te verleenen. 

Art. 6. - De uitbetaling va d 1 · b'' d' b . n en toes ag voorz1en lJ it esluit 
zal alle drie ma.anden h ' d gesc ie en door het N ationaal Pensioen-

-· 
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fonds der mijnwerkers en door de gewestelijke voorzorg~assen, 
in den loop van de tweede maand van ieder kwartaal van het 

burgerlijk jaar. 
Art. 7. - Dit besluit treedt in werking op 1 Juli 1941. 

Brussel, den 25° Augustus 1941. 

De Secretaris-Generaal 
van het Ministerie van Arooid en Sociale Voorzorg, 

VERWILGHEN. 

De Secretaris-Generaal 

h t M
. · ter·i·e van Binnenlandsche Zaken en Volksgezondheid, 

van e mis 
G. ROMSEE. 

De Secretaris-Generaal van het l\Iinisl;(>rie van Financiën, 

0 . PLISNIER. 
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ALGEMEENE DIRECTIE VAN HET MIJNWEZEN 

Mi~~sterieele Omzendbrieven 

De toegcmgsweg en en d e schachten. 

N • 13F/5.411 . 

Brussel, den 8 April 1941. 

Mijnheer de Hoofdingenieur, 

Bij een onderrichting van 14 Mei 1917 werd aangerad d t 
tel1 1 . en a , 

rnns a s een monster der volle doorsnede van een kabel b _ 
proefd w~rdt, :oor het opleggen van dieu kebel, zooals voor :. 
schreven m art1kel 22 van hét K.oninklijk Besluit van 10 D g 
ber 1910 op de toegangswegen, de schachten en het ve l ecem-
h et personeel in de schachten ter vervolled1'g1"ng dr œber van 
vin . ' van e eproe-

g ook trek-, buig- en torsieproeven , ·d 1 vo1 eu genomen met 
een ze cer aantal draden voortkomende van d 't t D 
proeven moesten toelaten e J mons er. eze 
der h d · h g gevens te bekomen tot beoordeeling 

oe amg eden van h t b"' d .. 
hijschkabels g b ik . e lJ e vervaard1gmg van metalen 

e ru t metaal. 
Het doel va d · n eze proeven w mzonderheid de t 

1 
as, o. m. de kabelschouwers en 

oege aten scho · regelmatigheid d uwers Ill t~ lichten omtrent de 
. , en weerstand d k van dit metaal ' e veer racht en de rekbaarheid 

' en ze aan te zett 
ger toezicht te houden. en over zekere ka.bels, een stren-

Uit de ondervindin . h 
bl 1 g is et nut de b e cen, vooral wat de 

1 
tt . n aan evolen maatregel g"-

p a e metalen k b 1 , 
Anderdeels werd a a s aa.ngaat. 

men, do or deze suggest1'e, tot een hoogst a.an-
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0bevelenswaa11dige doenwjjze geleid, volgens dewelke de kabelbe
proevingen op volle doorsnede, tijdens den diensttijd van den 
kabel , gedaan, namelijk in toepassing van artikel 43 van boven
gemeld koninkli3k besluit van 10 December 1910, ook gepaard 
gaa,n 1ni·t bijkomende trek-, buig- en torsieproeven op draden, 
met het oog op een vergelijking van de resu1taten van deze 
proeven met deze die bij het opleggen van den kabe1 tot uit ing 

kwamen. 
Overigens is een andere doenwijze gebruikelijk geworden , die 

wezenlijk bestaat in het opne~en, op schrander uitgekozen plaat
sen in den ka.bel zelve, van een streng waa:rvan de araden grondig 
onderzocht worden, wat de oorzaken van beschadiging betreft : 
slij tage, carrosie, intanding, enz., en waarmede dezelfde t.rek-, 

buig- en torsieproeven genomen wdtden. 
Deze doenwijze is eveneens hoogst aanbevelenswaardig, wan-

neer ze behoorlijk toegepast wordt. 
Zij laat o. m. den scbouwer toe, de juistheid na te gaan van de 

gevolgt rekkingen waartoe bij heeft kunnen geleid worden door 
de gewone overzichtelijkc onderzoekmethodes van den kabel. 

In menige geva.llen heeft deze toezichtsmethode met opnemen 

van strengen toegelaten met groote veiligheid den tijd te bepalen, 
waar de kabel .a.fgelegd moest, worden , in toepassing van de regle

mentsbepailingen nopens den minimum zekerheidsfactor. 

13 F / 5.420. 

])e Directeur-Generaal van het Mij1vwezen , 
Gustave RAVEN. 

Brussel, den 13 Mei 1941. 

Mijnheer de Hoofdingenieur , 

Voor het reinigen en het insmeeren van metalen, ronde of 
platte ophaalkabels, tijdens ze in dienst zijn, worden in sommige 
lwlenmijnen inrit h t ingen of toestcllen gebruikt, die met perslucht 

werken. 
Zulke pratijk is, in beginsel, van verschillende oogpuuten uit, 

aa.n te bevelen : snelheid der verrichtingen, met als gevolg, een 
betrekkelijk kor te belemmering van de scbachten; bezuiniging 
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van smeerstof; goede doordringing van deze in de tusschenruim
ten van den kabel; eenvormigheid der insmeering. 

Ten andere is het te vreezen dat de vochtigheid die de druk
lucht ~vat, in de smeerst.of ingelijfd weze, en dat ze, door deze 
zelve, Ill den kabel vervat blijve, in aanraking met de draden 
waaruit deze bestaat. 

Derhalve is een behoorlijke insmeering met behulp van druk
luch_t -~an de voorzorg afhaukelijk, lucht te gebruiken die zooveel 
mogehJk vrij is van vochtigheid. 

Te dien einde behoort het namelijk de drukluchtafna~e 
eerder op een reservoir als op een leiding aan te brengen, en, 
desnoods, daarbij nog toestellen voor het droogen van de lucht 
te gebruiken. 

Ik verzo~k er U om, op deze overwegingen de bijzondere aan
d~cht te wilien vestigen der expioitanten van uw arrondissement. 
d1e druklucht gebruikeu voor het reinigen er. het insmeren van 
hun metalen heisch- of andere ka.bels. 

Geiieve er in de toekomst op te waken dat voornoomdo voor
zorg werkelijk toegepast worde en onder de best mogelijke voor
waarden verwezenlijkt. 

Ik wensch binnen afzienbare,n tijd, een beknopt ra.pport te 
ont~angen, no?ens den toestand die, wat de hierboven beschouwde 
zaak betref t, rn de kolenmijnen van uw arrondissement bestaat 
alsmede omtrent de verbeteringen welke eventueel d k . . ' 
tusschen komst, men zal uitgevoerd hebben. an ZIJ uwe 

lJe lJirecteur-Generaal van het Mijnwezen, 

Gustave RA VEN. 
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Gebruik van " Ventubes » , 

13 B/ 5446. 
Brussel, den 30 Juli 1941. 

Mijnheer de Hoofdingenieur, 

Ik heb de eer U een beknopt verhaa.l mede t e deelen van de 
voornaa.mste gegevens die ingewonnen werden tijdens het a.lge
meen onderzoek, waara.an U medewerkte, nopens het gebruik 
van « ventubes " voor de plaatselijke verluchting der ondergrond
sche werken der mijnen . 

Met de metalen luchtbuizen vergleken bieden de linnen kokers 
de wezenlijke voordeelen da.t ze bijzonder licht zi jn, en gemak
keli jk en snel ,·ervoerd, geplaatst en verplaatst kunnen worden. 
Daarbij zijn ze uiterst buigzaam. 

De elementen wa.a.ruit een leiding van linnen kokers bestaat 
zijn anderzijds aanzienlijk langer dan deze, die in de metalen 
kokerleidingen gebruikt worden, zoodat het aantal verbindingen 
gering is. 

Deze voordeelen zijn bijzonder van belang voor het uitvoeren 
van reddingswerken , die in grondbeginsel snel gedreven moeten 
worden, of wanneer men plaatsen verluchten moet, waartoe uit 
hun aard zelve, geen gemakkelijke toegang, Bestaat, :woals 
opbraken in dunne en stijle lagen, waarin het transport en de 
behoorlijke plaa.tsing v.an metalen luchtbuizen gewoonlijk moei-

lijk zijn. 
Men kan niet betwisten dat, wat de lichtheid aangaat, de 

linnen kokers de geklonken luchtbuizen overtreffen, welke ineen
gevoegd zijn .met. behu~p van _klei die barsten en verdwij_nen 
kan. Dit voor"deel 1s welh cht gennger t. o. v. metalen luchtbu1zen 

t lascbte naden waarvan de deelen verbonden zijn door me ge ' . . 
k n en de! voegen door pakkmg d1cht gemaakt. 

rage ' d i · k k · · · Een innerlijk nadeel er mnen -o ers 1s te WIJten aan hun 

t l .. k weerstand tegen den luchtstroom, weerstand die 
soor e IJ en .. . . 

k ! . ., h oger is dan b1J de metalen luchtbu1zen. Zoo b1eden , mer e IJ te o 
1 kere auteurs de linnen kokers een weerstand in mur-vo gens ze ' 

d. b" · a bet dubbel bedraagt van dien van een metalen gues 1e IJD 
k elfde doormet.er en lengte, zoodat voor een bepaal-ko er van z 
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den overdruk, de luchtafvoer in een verhouding van ongeveer 
1/ y2, t . z. tot ongeveer 70 % van het vermogen van den metalen 
koker herleid wordt. 

Een andere nadeel der linnen kokers is dat zij slechts voor de 
blazende verluchting geschikt zijn, welke alleen ze in behoor1ijk 
opgeblazen toestand kan behouden. Te dien opzichte behoort 'het 
de plaatsing van linnen kokers in ·geen geval toe te laten aan de 
kant waar de zuiging der hul pventilatoren plaats vin dt; inzon
derheid riloeten geen linnen kokers tusschen twee in série ges-. 
chakelde vent ilatoren geplaatst worden. 

Een derde nadee] der linnen 1cokers is dat zij, uit den aa.rd 
zelve van hl\n fabricage, betrekke1ijk weinig tegen beschadiging 
bestand zijn. 

In verband met deze omst andigheid hebben bijna alle personen 
die aan het onderzoek Tuedewerkten, verklaard <lat zij gekant 
ziji;i. tegen het aanwend~ van linnen 1rnkers in de nabijheid 
van werken waar springstoffen gebruikt \~orden . 

De .andere zijn -van meening dat men de Jinnen kokers in deze 
werken toelaten mag, op voorwaarde dat ze ten tijde van het 
afvuren der boorgaten venvijderd worden. 

Deze laatste doenwijze mag, ten minste in grondbeginsel , niet 
toegelaten worden : niet al1een kan zij a.ainleiding geven tot ge
vaarHjke toestanden, wat de aanwezigheid van mijngas betreft, 
maar ze moet ook worden aanschouwd ais tegenstrijdig m et de 
r eglementsbepalingen daar men, door plaatselijke afschaffing der 
verluchting, deze zeker niet onafgebroken behoudt. 

In verband met de beschadigingen die de linnen kokers kunnen 
Ôndergaan moet men niet nalaten een bijzonder streng toezich t 
~e h~uden op de leidingen die gedurende cen tamelijk langen tijd 
~n d1enst moeten blij ven; de elementen van deze leidingen zijn 
mderdaad, na een zekeren tijd , aan bederving blootgesteld, b. 
v . on~er den invloed van de lucht of van de vochtigheid. 

Geh eve h.et voorgaande ter kennis te willen brengen van de 
HH. Ingem eurs en Afgev.aardigden, alsmede van de exploitanten 
van uw arrondissement. 

De Directe1ir-Generaal van het illi jn1Wezen, 

Gustave RA VEN. 

' 

' 
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Verlaten houwplaàtsen. 

13 :B/ 5451 . 
Brussel, den 20 Augustus 1941. 

Mijnheer de Hoofdingenieur, 

Een zwaar ongeval deed zich onlangs voor, in de ondergrond
sche werken van een in de twcede categorie der mijngashoudende 
mijnen ingedeelden bedrijfszetel, in de volgende voornaamste om-

standigheden : 
Een houwplaats met een 35 meter langen pijler in weinig 

hellende Jaag was sedert ongeveer 10 dagen voor goed buiten 

bedrijf gezet. 
Men was er nu en dan in bezig met het losmaken en het ruinien' 

van bet materieel (persluchtleidingen , schudgoten, motoren, 

enz.) 
Tijdcns den nachtpost van den dag van het ongeval werd ~~n 

belper , die in ecn naburige houwplaats werkzaan was, door z13n 
toezichter naar de verlaten houwplaats gezonden, om aldaar een 
buisstuk van de persluchtleiding los te n:aken en het naar zijne 

houwplaats mede te voeren. 
Een electrische lamp dragend vertrok de helpeP, rond midder

nacht, ]angs de grondgalerij en ; door mijngas ver~tikt viel hij 
neer, aan den voet van den pijler der verlaten houwplaats. 

Z
. · rnakkers die zich over zijn langdurig wegblijven veron-
13n ' . 
tt 

uingen op zoek na.a.r hem en werden door het mijngas 
trus en, b- h. · 11 .t 

011
aeveer 30 rneters van de plaats waar lJ geva en 

gestu1 op " 
was. ~ . 

1 
bts enkcle u ren later dat het personeel der r edding-

' t is s eo . demhalingstoeste11en voorz1en , tot het slachtoffer kon 
sploeg van a 

al 
het wegvoeren . 

ger rnn en 
h f 

oergalerijen der verlaten houwplaats bedroegen , op 
De lue tai v . . . 

0 ters boogte, een da.leude verbmdmg lil dewelke, 
ngeveer 2 me 0 . da n geen verkeer m eer plaat.'3 had . Na het onge-
sedert vier ge ' · · d h · htisch geen verluchtmg meer m eze ouwplaats. 

val was er pdr'.1° mentscoroité heeft naar aanleiding van dit onge-
:Het arron 1sse 
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val d~ volgende overwègingen uitgebracht, waarbij ik miJ. 
aanslu1t: 

D d ·· e oenw1Jze volgens dewelke aan de toezichters toegelaten 
wordt vriJ. zich m t .· l t . ' a eu ee e verschaffen m eeu voor goed verlat.:eu 
houwpla.ats moet volstrekt afgeschaft. worden. De ontruimmg 
van zulk een h · 1 t ouwp aa s moet stelselmatig ingericht zijn en 
zoohaast mogcl .. 1 h d . 
1 

1J ' aan ou end u1tgevoerd, door een bijzond.=ire 
P oeg onde d l ·d· .. ' . r e e1 mg van een t.oezichter. Bovendien moeten <le 
vei11gheidsvoorwaa1·dô · d b · · · . . · .. n m e mten bednJ.f Z!Jnde houwplaats 
gehan.dhaa.fd blijven, zoolang zij toegankelijk blijft. 

Geh.eve het voorgaande ter kennis te brengen van de RH 
Ingemcurs e1 Af . d. d · · 

. 
1 gevaar 1g en onder uw bevelen alsmede van d 

exploitantcn van uw arrondissement. ' e 

De Directeiir-Generaal van, het ilfijnwezen 
' Gustave RA VEN. 

Gebruik van springstoffen. 

13 D/ 5789. 

Brussel, den 13 October 1941. 

Mijnbeer de Hoofdingenieur 
' 

J?oor de reglemen tsbepalingen betreffende h t b . 
spn ngstoffen in de miJ.nen wo ·dt e ge nuk van 
1 

1 voorgeschrev d t 
adcn der boorgaten sl h t d . en a er met het 

d - ec s au een aanvan 
wor eu " wanueer het gehe 1 ·b .d g mag gemaa.k t 

h e c a1 e1 erspers 1 . 
gesc oolde arbeid . , . h . once - u1tgenomen de e1 s- z1c heeft .. ..1 

alinea 2 vau h t K . . . venvIJ•ierd ·». (Zie art. 10 
· e onmkhJk besluit 24n A · ' 

z1gd door het K oninklijl b 1 . van pnl 1920, gewij-
Ter gelegenheid ' es u1 t van 18" Sep tember 1939). 

vau een ongeval d t . h met:, het gcbruik . a z1c onlangs in verband 
. van sprmgsf.offen d 
in de!ving zijnde ste voor eed aan het front van een 
krachtens voormeld . enganhg~ we.rd het advies uitgebracht dat 
f t voorsc n ft een h 
ron vau een steeng . ' gesc oolcle arbcicler aau het 

h t l ang n1et alleen . 
e adeu der bereide b mag aamvez1g zijn tijdens 

d t h .. oorgateu doo. d . ' 
a IJ aldaar ook eeu werk m r . eu sch1etmeester , maar 

geval he t. boren vau een d ag ~err1chten, in ' t onderhavige 
an ere llllJnkamer 

' 

. ' 
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Deze zienwijze strookt nie~ met. de bedoeling der opstellers van 
de beoogde bepaling. 

Zij bebben geoordeeld dat het, in grondbeginsel, niet wensche
lijk is da t de schietmeester tijdens het la<len, alleen blijve. 

Zij vreesden dat, eensdeels, hij a.an een ongeval zou blootge
steld worden, b. v. ten gevolge van een instorting, zonder d at 
het. mo~elijk '~eze hem oumiddellijk hulp te verleenen, en dat, 
a.nderdeels, hij de gelegenheid dat hij zich alleen bevindt zou te 
bate nemen om de eene. of de andere onvoorzichtigheid te bega.an, 
b. v. de patronen van hun omhulsel te ontdoen. 

Zij bebben ook geacht <lat het voor de geschoolde arbeiders 
voordeelig kon zi jn (namelijk wanneer deze een gedeelte der 
uitgave aan springstof dragen) bet aantal werkelijk verbruikte 
patronen eenigszins te kunnen nazien. 

Zij hebben ten slotte geoordeeld <lat de geschoolde arbeiders 
eventueel in de gelegenheid zouden kunnen zijn om den schiet
meester een raad te geven bij het bepalen der hoeveelheid spring
stof waannede de boorgaten, of zekere boorgaten moeten geladen 
worden. 

Dit ziju alleen de redenen die de aanwezigheid van geschoolde 
arbeiders bij den schietmeester tijdeus het laden der boorgaten, 
kunnen wettigen . Door het verrichten van een a,nder werk ti j
dens . bet la.den zouden deze werklieden van de n utt ige rol die 
ze kunnen spelen slechts afgebracht word.=in, en zelfs de geruste 
en zorgvuldjge uit.voering van het werk van den schiet.meester 
rechtstreeks of onrechtstrceks in bet gedrang gebracb t worden. 

H et is dus volstrekt noodig <lat aile werkelijke arbeid der 
geschoolde werklieden, aau h et fron t van een werkplaats waar 
boorgaten zullen afgevu urd worden, geschorst worde zoodra men 
deze boorgaten begint te laden. 

Gelieve deze onderrichting ter kennis te brengen van de HH. 
Ingeuieurs en afgevaardigden onder uwe bevelen, alsmede van 
de exploitanten der kolenmijnen van uw arrondissement. 

Voor den Directeur-Generaal van het Mijuwezen 

De Il oo/dingeniem·-]}irecteur, 
H. ANCIAU X . 

• 
• 
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W aterdoor bralcen. 

13 G/ 7.183. 

Brussel, den 9 Jun.i 1941. 

Mijnheer de Hoofdingenieur, 

Uit verscheiden waterdoorbraken die. zich onlangs in de onder
grondsche werken voordeden, blijkt dat het behoort sorrunige 
voorschriften nader te bepalen van het hoofdstuk V (ma.atre
gelen te nemen tegen waterdoorbraken) van het reg~ement over 
de mijnpolitie van 23n April 1884. 

De eerste alinea van ar tikel 63 van dit reglenient schrijft de 
peiling voor, in de ader of in rots, wanneer men vermoedt dat 
waterverzamelingen in de nabijheid aanwezig zijn. 

Het kan gebeuren dat de aanwezigheid van zulke verzameling 
niet alleen vermoed is - volgens de bewoording van voornoemde 
alinea - maar dat ze vastgesteld is, omdat bij voorbeeld een 
gedeelte ervan langs zekere galerijen toega~kelijk is, of betek
kelijk kort ~e voren toegankelijk was. 

l\fon moet bedoeld voorschrift in dien zin vo.rstaan, dat wanneer 
de aanwezigheid van zulke waterverzameling gekend is, het peilen 
eveneens verplichtend is, z.oo de ·geschikte maatregelen _ die 
volgens de omstandigheden afwisselend zijn - niet werden ge
troffen, om de veiligheid van het werk op stellige wijze te waar
horgen . In beginsel moeten deze maatregelen, desnoods met 
behulp van pompen, de volledige verwijdering der gevaarlijke 
watermengten voor gevolg hebben. 

De tweede a linea van voornoemd artikel 63 Iaat aan .het bestuur 
der mijn de zorg over, het aantal, de Iengte en de schikking der 
peilgaten te bepalcn . 

.A.nd~rzijds geeft de omzcndbrief van 1886, in het gedeelte waa.r 
deze almea ver~daa.rd wordt, den iugenieur der mijnen opdracht, 

· zoo er ontoere1kende maatregelen door den exploitant werden 
getroffen, in te grijpen, desnoods door het uitlokken van een bes
luit der bestendige deputatie om aanvullende voorzorgsmaatre
gelen te gelasten. 

• 

• 

I 
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. te asten tiJ' de en doelmatig · t ent1e n gep 
Opdat deze lll erv . d t U in kennis gesteld wordt van het 

aeschiedde, is het nood1gk ~ ook in de no.bijheid van vermoede 
b welke wer e ' U de 
uitvoeren van . lingen . daarbij moet nog op 

d aterverzame ' l 
of geken e w de maatraaelen van a gemeenen 

- ht worden van o ' d 
hoogte gebrac 1 ·' tant voorzien heeft, met het oog op e 
aard, welke de edxp o~t oering der voorgeschreven peîlingen. 

'd' g en e u1 v l ' t t an uw voorbere1 in . . h ndelend bîJ', de exp o1 an en v . d in d1en zm a ' 
Geheve us, te treden. . 

arrondissement op . 'd an zelf dat de exploitant die U boven-
' t anderz1J s v . . d 

Het spreM d deeld zonder verw1Jl e opmer-. ht heeft me ege ' 1 
vermeld bene . kan tegemoet zien welke U hem eventuee 

f aest1es ' kingen o sugo 
dt moeten voorleggen. 

zou De Directeur-Generaal van het Mijnwezeri, 

Gustave RA VEN. 

Zelfuitschakelaars. 

13 E / 6684. 
Brussel, den 24 October 1941. 

Mijnheer de Hoofdingenieur' 

val dat gelukkigerwijze, slechts betrekkelijk g~ringe 
Een onge kte deed zich onlangs voor m de . 'k schade veroorzaa 

stoffehJ ·e k n een kolenmijn · de voornaamste om-ndsche wer en va ' 
ondergro dit ongeval zijn de volgende : 
standigheden va:n bestond er een sleepinrichting met luchtkabel 

In een steeng g d een electrischen driefa.zen asynchroon-
w~ OM . 

die gedreven Pk door bemiddeling van tandwielen ~m van t':ee 
otor van 25 ' . d · een hennepbekleedmg voorz1en 

Illd .. nde sna.a.rsch11ven ie van 
nJve 

' 

wa.ren. bel-type Lang van 22 mm. doormeter bestond uit 
De metalen ka d rling door ha.ken en schelmen verbon-

tukken on e . te d 
Y'erscheiden 5 

· as de door den diameter beslagen ruun meer an 
den; derha.lve w b'. de verbindingen der stukken. 
verdriedubbeld, lJ 
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R 

T 

Langs de door de sleepinrichting bediende galerijen was de 
k.~bel gedragen door paren horizontale leirollen welke gevestigd 
ZIJn onder aan de k · d .. 
d 

. , rum ezer galeriJen aangebrachte metalen 
warsh ggers. 

Om een onbekende reden verliet de kabel een dezer leirolle . 
ten gevolge van een plaatselijke sliJ' tage schoof hi'J' t h hn , b te d 

1 
. ussc en et 

ovens ge ee te dezer leirol en de overeen1-ome d te b 
B · · b t d • i- n e s un alk 

IJ e oorgaan van een verbindingsstuk raakte de ka.bel vast. 

d 
Ondanks den weerstand bleef de ruoter aan ' t d . Id . 

en ka.bel 
0 

d be . raa1en, a us 
den D h p e kleedmg der dri jvende schijven doende glij-
onde. r de e nh~.ep der bekleeding vatte vuur , viel in een bak die 

e sc 11ven op den b d . h . d o em geplaatst was. olie en vet d ' 
z1c 1ll eze bak bev d h . , , ie on en se oten m bra d D b 
spoedig gebluscht worden. ' n . e rand kon 

De motor was beveiligd d . 
voor minimaalsn.~nn' oor een zelfmtschakelaar met spoel 

r- mg en spoel voor maxim 1 t n· 
toestel werkte echter niet o d t b d aa s room. it laatste ' m a et eel d t h t . t h 
teweeg brengt gebrekkig was. D't b k a e t11 sc akelen . I ge re kon men zo d h 
toestel u1teennemen niet ontdel'k l ' n er et ' ' en, zooa s blijkt 't h . 
overgenomen uittreksel uit het ve . 1 m et h10rna 

1 
1s ag van onderzoek nop~n d't 

ongeva : ,, s 1 
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De uitschakelaar bedraagt twee ver ticale stangen T, welke aan 
hun bovenste gedeelte door schroefveeren opgehangen zijn, en 
die ieder, op een yast bepaalde hoogte, van een drij fpen E voor-

zien zijn. 
Aan hun onderst uiteinde zijn de stangen in verbinding met 

den magneetanker der spoel voor maximaalstroom. Wanneer de 
stroomsterkte een bepaaldc waarde te boven gaat, wordt de door 
het electromagneet uitgeoefende aantrekkingskracht overwegend 
t. o. v . den weerstand van de veeren R ; de stangenT worden 
naar beneden getrokken en ~e drijfpennen E komen in 
aanraking met een vork F , die den schakelaar doet uitkoppelen . 

De spanning der veeren R is regelbaar; met een bepaalde span
ning iwmt een uitkoppelingsstroom overeen, die aangeduid wordt 
door een wijzer welke zich langs een schaal verplaatst, a.an het 

bovenste gedeelte van het toestel. 
De correcte werking van den schakelaar is o. m. afhankelijk van 

de behoorlijke bevest iging der drijfpennen op de stangen T. 
Feitelijk zijn deze drijfpennen enkel door klemschroeven be

vestigd, en na het ongeval kon men hier vaststellen dat zelfs 
wannee11 de magneetanker der spoel voor roaximaalstroom in zijn 
uitersteu stand was, de dri jfpennen met de vork F nog in aanra
king kwamen, maar dat zij den noodigen druk niet meer uitoe

fenden, om die vork in beweging te brengen. 
De oorzaak waarom het toestel werkloos bleef kan men dan 

als volgt verklaren : bij de a.an verscheiden oorzaken te -;vijten 
achtereenvolgende uitkoppelingen van den scha.kelaar, werden 
de drijfpennen toen ze met de vork 'F in a.anraking kwamen , 
blootgesteld aan lichte schokken, die ze allengs langs de stangen 
naar boven verplaatsen, met het gevolg dat de schakelaar door 
zijn normâ'ië werking alleen buiten dienst werd gesteld. 

Gelieve op de voorgaande overwegingen de aandacht t e willen 
'vest igen van de HH. Ingenieurs en exploitanten van uw arron-

dissement. 
De JJirectenr-Gen,eraal va1i ltet 1llij11wezen, 

Gustave RA VEN. 


