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Scbrijve r ste lt zich voor doel aau te toonen da.t de moderne, 
m ech aniscbe en andere middelen, waarover de mijuontginners 
tegen woordig b es3chikkeu

1 
mits degelijk ingesteld, van aard zijn 

om zoowel het aantal ais de zwaa,r te van de ongevallen aan
zi e n lijk geringer te maJ-eu, zulks oudanks de conceutratie der 
p r o cl u cti e en de ver snelling van het arbeidstempo die het gevolg 
zijn van de toepassing dier middelen. 

D eze nota breugt ons de voornaamste « vijandeu » vau den 
m ijuwerker achter eeuvolgens onder het oog, t e beginnen met 
d e in;;tort ingen, die alleeu reeds een derde der ondergrondscbe 
doodel ijke ougevallen veroorzaken, H et beste moderne wapen 
tegen d e instortingen is de veralgemeeude metalen oudersteu
ning. Sinds dat soort ondersteu.ning op de kolenmijn te Win
terslag g ebruikt wordt, zijn de instor tingen er in feite over
wonnen, Zoo h eeft men op die mijn sedert zes jaa,r - buiteu 
vij f gevallen van « ver traagde » instortingen door waterdoor
braken d ie trouwens uiemand kwetsteu - geen instorlling noch 
in d en pij ler noch in de galerij gekeud. Daar ging het overigeus 
om waterdoorbrakeu van bijzondereu aard, veroorzaakt door 
w ater <lat geleidelijk de openingen gevuld had, die ontstaan 
waren, tusschen de baukeu vau een dicht leidak door normale 
v erzakkiug na ontkoling in een nog onontsloten gebied. 
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De ongevallen in bet ver vo,,,. vormen de t weedc zwaa r tst e p laag 
van den mijnwerker. Te Winterslag ri jden de mij nwagen t jes 
nog enkel maar in de hoofdsteengangen . Langs a ile ga ler ijen 
worden de kolen op transportbanden afgevoerd , en het mate
rieel op sleden gesleept. In de verscheidene s tcenhellinge11 eu 
opbraken vin dt men gesloten kokers of wen telgoten. 

W at de 11Jaterdoorbrak en bet reft , laten de e lecl rische pompen 
ons toe een « bad ,, even gemakkelij k en veel veiligcr la ngs boven 
dan langs on der te ledigen. V erva ngt me11 andcrzi jêls voor de 
ondergrondscbe opnamen het kompas d o01· den t hcodoliet. dan 
zullen karteeriugsfouten en meteen oo k onvenvach te aansnij
dingen van baden , zeldzamer voorkomen . 

Over het gebruik van 8Jlr i11 g8lof/1; 11 - ee11 a11dc re groote 
vijand van den mij nwerker denkt schrij ver dat de ve ra lgemeeuing 

van de geleide breukwinning in lange pijlers di t verbruik h elpt 
Yerminderen, ja zelfs in vele gevallen volledig ui t scha.kelt. 

Te Winterslag is men e rin gelukt het sch iet en in de galerij en 
in leiach t ing terrein (bebalve in geval vau storing) af te 
scbaffen door zware boorbamers zooals die der st eengroeveu 
te bezigen . 

In den strijd tegen de 1nij11ç;a .so11lp/offi11!fe11 kan m en , ofwel 
veiligheidstoestellen bouwen d ie in gevaarlijkc atmosfer en vei
lig kunnen werken , ofwcl de aanwezigheid zelve van het mijn
gas door alle middelen bestri j den. De in de eerste rich ti ng 
voortgezette onderzoeken , door het Nat ionaal Mijninstit uu t o. a., 
hebben voortreffelijke r esul taten gc ·c~verd. Op verre na het 
doeltreffendste ziju 11 0,~bt ans rJ0 :1:idclelen der tweede rich ting, 
in ' t bij zonder : het in voeren van lange p,ijlers met geleide 
breukwinning en bet afschaffen van a i' .- .-us.,rhengalerij en. 

W at betreft de !f<W111 lbarst i11 yc11 , staat het vol gens sc.hrijver 
vast, dat ze hoofdzakelij k verbolpen worden door het n evenge
steeute tot out5panning te brengen , hetgeeu t e bereiken is : door, 
tenrninste in vlakwerk, de velden met een enkelen langeu pijler 

en geleide breukwinning t e ontkolen ; door strijkende koppijlers 
zoo veel rnogelij k t e vermijden ; door scherpe en zelfs rcchte 
hoeken te weren en de voorkeur aan stompe hoeken t e geveu. 
In steenarbeid , zoodra de aanweziglÎeid van een laag in de 
n abijheid van een wand door een loodrecht op de banken ge-
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richte bor ing e rkeud is, is het raadzaam, nog v66r het aansnij
den Yan d e laag. d oor h et gesteeute heen te schieteu en meteen 
zondc r aar ze le n de laag zelve e rui t te doen springen , zelfs al 
r aakt m e n a.ld us buiten de normale doorsuede vau de steeuga,ng 
of sch ach t ( Fig. l eu 2). ln stijgende of daleude doortochten 
zal m en zoo rnogelijk eerst boveu of onder de gevaarlijke laag 
ecn o ngevaarlijkc laag <;mtko!Pu om het neveugesteeute te ouh
spanncn ; a n d rs zal men met springstoffen de koleu aanvalieu 
e n h e l fron t a ldus o p de g rootst mogelijke diepte uitrukken. 
I n d e n a b ijhe id Y8J1 storingeu of ,·erdrukkiugeu - in welke 
g cYallen h ct geslcen tc uormaal uiet door oukoling kan ontspau
n c n worde n - za l m en , zelfs in den pijler. zonder aa,rzelen 
sch ic ten . 

Voor h e t l osbrt>/, 11 van de kolen is het t egenwoordig classiek 
g e wor den wcrk t uig - buiteu de oudersuij- eu kerfmachines 
- d e p ers luch t boorhamer, da t outegeuzeggelij k ouaaugeuaam, 
ve r moeiend en o n tzeuuwend is. i\Iet de afbouwmachiue zal, 
w a nn eer ze uitgevouden eu ingesteld is, het moderne stadium 
voor b ct on t ko len bereikt worden. Schrijver legt het principe 
ui t van een eers te verlateu machine (fig. 3) . dan van eeu 
tweede door h em on t worpeu machfoe (fig . 4) ; deze werkt stoo
ten d maa r sla a t t e lke us maar een stoot op bevel vau den arbei
d er ; o p t wee wielen ingericht, lijkt ze op eeu loopgravenmor
tie r en word t in h et te breken pand geplaatst. Sch1:ijver is over
t ui g d d a t een e dergelijk machine eeu gelukkigen invloed op. de 
ve ilig h eid en o . a . op de gezoudheid der a rbeiders zal uitoefenen. 

Wat b etref t de aa ndrij ving der schudgoten Yermeldt de nota 
d en t w eeling-motor (fig . 5) welke het. voordeel oplever t geen 
kuil in den vloer t e moeten uitgaveu om hem te platsen , de
w elke kuil a llicht d e omriugende stijlen weg doet glijdeu en 
a ldus eeu instorting kan teweeg brengen. 

V a n dalpijlers gesproken, ach t schrijver het mogelijk het 
w a gen vervoer in zulke winplaatsen volledig ai t e schaffen 
h etzij , bij g eringe of gematigde diepte, door een steenhel
ling m et een m etalen transportem· in te richten , hetzij, bij 
groot er e diepte, door een neerbraaJc van skips te voorzien ; in 
beide ge vallen zou natuuurlijk bet vervoer van de kolen in de 
voe tgalerije n door transportbanden geschiedeu (fig. 6 en 7) . 
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Handelende eindelij k ove r ondergrondsche lira11de 11 , t oon t 
schrij ver aan dat een brand moeilijk kan ontstaan bij metalen 
ondersteuning. ~ Tat de opvullingsbranden· bctrcft, door ge
leidelijke opwarming van brandbare stoffen veroorzaak t . d eze 
zullen zich ook niet meer kunnen ont wikke len in een wiuplaats 
met geleide breukwinning, zonder t usschcngalerijen . Eindeüjk. 
wat betreft de branden \"er oorzaakt a oor het wannloopen d er 

remmen in de koppen der opbraken , deze worden radicaal afge
chaft door het gebruik van wentelgoten of dcrgclijke . 

De studie eind igt met een schematisch overzicht (fig. 8) 
waarin de algemeene beginselen van een moderne ontginning 
samengevat zijn , waar geen wagent jes meer loopen bui ten d e 
hoofdsteengangeu. 

Schrijver komt tot de conclusie da t het betaamt de evolut ie 
van den vooruitgang in de mijncn van nabij te volgen en 
met overleg in toepassiug te brengen , t erwille van d en faam onzer 
mijn en , van hunne finan cieele ui tslagen en niet het minste t en , 
bate van de veiligheid hunner arbeider s. 

M ei 1943. 




