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Il va de soi que les galeries y sont à grande section et b:en 
entretenues, car, dans des galeries à section réduite èomme Je 
sont, mal~eureuse~ent, par négligence, beaucou p de voies à 
courroie, il est v~1~ de vouloir maîtriser ia poussière que char
rie un courant d a ir trop rapide. 

Ainsi les types d 'apparei ls décrits donnent à peu d f. : 
1 "bï't' d' ,1. ' e ra,s , 
a poss1 1 1 e ame 10rer dans une large mes . 1 d' · . . ure es con 1t1ons 

de travail dans les mrnes poussiéreuses IJ t • , · s son peu couteux 
e~ . quelques-uns d en_tre eux peuvent être confectionnés dans 
n importe quel atelier de fosse L e . ff" · , . · u1 e 1c1ence, sans êt re 
totale, est d autant meilleure qu ·on a f ·t h · a1 c 01x d ' un tyl)e 
approprié d ' appareil, qu'on a 111 ; 8 plus 1 · • , , , . , ce so111 a le regler et 
qu on 1 a ii:,istalle plus correctement. 

Il va de soi que ces appa re:ls peuvent el doivent être modifiés 
selon les circonstances. 

• 

• 

De hestrijding van het stof door middel 
van waterverstuivers 

(Samenva/,/i11g.) 

Met goed gevolg wèrd er in sommige kolenmijueu gebruik 
gcmaakt van waterverstuivers, hetzij om bet stof neer te slaan , 
hetzij om de kolen een weinig Le bevocbtigeu eu zoo de vorming 
vall stof in de werkplaatson te vermindereu. 

In de nota van den H eer F . Corin worden eeuige een voudige 

en doelma.tige typen van verstuiver s bescbreveu. 

D e figuren l tot en met 5 b;!treffen een verstuiver werkend 
met water ondcr drukking. Hel voornaamste deel ervan bestaal 
u it twee brouzen stuk"ken waarui t een kegelvormige wolk fijue 
druppeltjes gespoten wordt. .Het tocstel worèlt met een baak 
aan de onclersteuniug opgehangen en is nwt een slang aan eeu 
water leiding verbonden welke door heel de werkplaats loopt . Het 
wordt gebrui kt in een pijler v.an de _Jwleumijn " Charbonnage 

du· Centre de Jumet » , te Jumet . 

Figuur 6 stel t een toestel voor gevormd door een gewone 
kraau met een kleine open:ng waardoor een helicoïdale koper 

draad gaat (fig. 6bis). 
E venals het voorgaandc werkt, dit toestel• met water onder 

drukking . H et 1s gebruikt gcweest in de kolenmijn Monceau-

"Fontaine. 
F iguur 7 geeft de scbcls van eenige ty peu vau verstuiver s 

waarbij perslucb t wordt aangewend . Ze bieden hct voordeel 
grootere openingen te heb ben , welke niet vervuilen . 

Figuur 8 stolt e r een verwezenl ijking van voor . De opeuing, 
waarui t bet water spui t, heeft 2 mm. diameter. De stand er van 
ka11 geregeld worden door d e b uis B min of meer in het stuk A 
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te schroeven . De inlaat van het water en die van de luch t kun
nen omgewisseld worden. H et toestel verwekt een zeer fijnen 
nevel ; het zu igt het water ongeveer 1,50 m . hoog op en ver
bruikt indien het goed geregeld is slech ts 200 liter water per 
dienst van 8 uren . H et werkt in de kolenmijnen " Boubier » 

en « Sacré-Madame '" 

F iguur 9 betr eft een lich t toestel, uitgedacht door een wcrk
man van de kolenmijn « Produits et' Levant du Flénu '" De 
uiteinden van de lucht- en van de wapcrpij p zijn haaks op 
clkander in een broes gemonteerd . 

F igu ur 10 stel t een toestel voor bestaande uit een gasbu is A 

van 1/2 duim en een gasbuis B van 1 d uim, op zulke wijze de 
eene in de ander e gelascht dat tusschen bcide een ringvormige 
ruimte open bl ij ft, waarin water toegelaten wordt. De bin
nenstc buis A is met gaten E van 4 mm . diameter doorboorcl. 
D oor de binnenste buis wor dt perslucht geblazen . In deu af
scbroefbaren stop E , die het toestel volledigt, kun nen divergee
rende gaten ( 1), een pleet (?.), of omt rek3gaten ( 3) geboo1·d 
worden , die waterstralen van ver schillende vormen en Iengte 
geven en toelaten bet toestel aan verschillencle toestanden aan 
te passen . Dit toestel is in gebruik in de kolenmij n " l\.fonceau
Fontaine . 

In het toestel voorgestcld door fig uu r J J , blaast de Juch t door 
twee convergeerend -divergeerende mondstukken A en B waar
t.usschen eeu open ruimte ·gelaten is wnardoor de vloeisto

0

f cloor 
den t refte1: D aangevoerd , bin nenclr ing t . Deze versluiver ' wer kt 
a is een injecter. 

Figuur·· 12 is de voorstell ing van cen eeuvoucliger tocstel vol
gens hetzelfde princiep gemaakt; een helicoïdaal gewrongen 
plaa.tje spreidi den verstoven waterstraal uiteen. 

F iguur 13 stelt een toestel voor waarin water nadal het in 
de ruimt~ tusschen het stuk A en de kegelvor~1ige bu is B 1s 
gedrongen , door persluc~t , toegelaten in B , wor d t versto~•en . 
V oo1'. dit toes.tel is er slechts een geringe d l'ukk ing van het water 
nood1g . H et 1s zeer doelmatig. 

De twee laatste verstuivers wo1·den gebniikt in de kolenm ijneu 
" Charbonn ages Réunis de Cl:l arleroi '" · 
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De toestellen met eeu breeden straal ( fig. 5, 6 , 9, 10 eu 12) 
zi jn gescbikt om in pijler s of galerijen het stof uit de l ucht 
neer te slaau ;.- de andere zij n bete r geschik t om de koleu , v66r 
ze aan een Jaadplaats komen of a.an den kop van een tr an sport 

band, te bevochtigen. 
De ouder vinding heeft aangetoond d at .de verstuivers de lucht 

voldoende zniveren opclit de a r beiders er tevreden over zijn . 
Zonder eeu totale cloelmatigheid te bezitten , oefenen zij een 

heilzamen. invloed op het werk uit . 
De toestellen moeten met zorg wordeu ger icht en stevig vaGt

gemaakt. Wij r aden de un iver seelscharnier of een zeer eenvou-

clige, scharniereude ophanging aan . . 
Het noodige water word t gelever d door eeu bijzondere leiding 

of komt uit een bak die opgehangeu is of op den grand geplaa tst. 
H et is vau belang de ver stuivers van t·oestvrij metaaJ van 

geringe waarde te maken. Zinguial , dat gemakkelijk gegoten e11 
bewerkt kan wor deu , is ten zecrste geschikt. 

Het is moeil ijk het stof meester te blijven m stortkokers o f 
onder een laadtremel. H et is aan te raden de stor tkoke,rs goed 

gescheidcn te hou den van den intrekk~nden luch tstr oom of, ten 
minste, de kolen er door heen te cloen gaan in gesloten , lucht 
dicbte buizen . I n a ile geval moeten de kolen , v66r ze in den 
!a.adtrcmcl kouicn , door verscbeidene verstuiver s bevochtigd 

wordeu . 
Zonder volledig hct stofgovaar te weren ver wezenlijken de 

verst ui ver s, indien ze goed gemaakt en d oelmatig geplaatst zijn . 
een verbetering. die hun gebruik wettigt. 

Met persluch t werkende toestellen verbruiken 200 liter water 
per dieust van 8 uren ; dit Vllrbruik vcrander L natu urlijk met 
'de temperatu ur , de droogte en hot kolendebiet. 

De kostprijs voor de toestellen fig. 8 en 13 bedraagt 130 fr . : 

de t-Oestellen fig . 5 en 11 kosten nrner. 
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