
Overzicht van de bedriivigheid 
in de divisie van het Kempisch Bekken 

+iidens het iaar 1957 
door P. GERARD 

Divisîedirecteur der Mijnen. 

RESUME 

Le présent aperçu Je l'aotivité dans la division du bassin minier de la. Campîne a.u cours de l'année 
L957 sa divise en trois cTia.pitres coM·esponda11t aux principales aotwités de la division à savoir ; 

A - Les mmes de houille; 
B. - Les min'ières et carrières ; 
C. - L'industrie métallurgique. 

En ce qui concerne fes mines Je houilCe, le rapport donne d'abord un aperçu général de la pro
duction, de l'écoulement, des stocks, des résultats de l'année, de la répartition du personnel. des rende
ments et indices. 

Ces données montrent qu'en 1957 Te léger recul constaté dans la production du bassin est àû. en 
ordre prln.cipal à une grève; d'autre part, en ce qui concerne le rendement moyen du. fond, la situation 
favorable, par rapport aux autres bassins miniers Je la C.E.C.A., n'a pu êtl'e maintenue bien que le 
rendement par ol1l'lrier abatteur, grâce à une nouvelle extension Je la mécanisation, ait encore légèrement 
progressé. 

Après avoir mentionné les modifications apportées aux concessions, les amodiations conclaes enlre 
mines voisines et les prospections exécutées en t957, le 1'<tpport énumère ensuite les travaux 'importants 
exécutés dans chaque mine et les in.'llallations nouvelle'S é:rigées à la surf a.ce et notamment les caracté
ristiques principales de l'éqttipement complémentaire Je la première installation d'extraction par skips 
du bassin. 

Dans un cT\apifre suivant, le rapport signale les am·éliorations apportées dans les dtvers domaines 
de la technique minière ainsi que les mesures prises, pour améliorer la sécurité, à. la suite des accidents 
survenus au cours de l'année 1957. 

Dans ce cTiapitre sont notammélif mis en éuidence les noulleaux moyens mis en œuvre en Campine 
pour prévenir ou combattre les incendies. 

Enfin, cette partie du rapport donne quelques indications concernant la fo rmalion professionnelle, 
les statistiques d'accidents et les questions sociales débattues au cours de l'année. 

En ce C{ui conceme les usines métallurgiques, le rapport signale les extensions principales réalisées 
en 1957 dans les diverses usines de la diui.sion. 

SAMENV ATTING 

H~Lirti9 n111>.rzicht tian Je beJrijt•igheid in de clivisie t•an l1et Kempisc/1 Bekken tijdem het jaar t957 
is oncleroerJ:eeld in drie hoofdstukken, volgens de voornaamste aclivitetten llan de divisie· n.l. : 

A. - De Steenkolenmijnen ; 
B. - De Groeven en Graverijen ; 
C. - De Metaalnijverheid. 
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Voor wat d.e steenkolenmijnen betreft worclt eersl een algemeen overzicht gegcvcn van de productie, 
de afzet, de stocks en de uitslagen van hct jaar, de werkkrachtcn, de prestaties en de indicen. 

Deze gegevens tonen aan dater in t957 slechts een lichte achteruitgang van de productie van het 
bekken, grotendeels te wijten aan een staking, te noleren is, anderzijds kon de gunstige evolutie ten 
opzichte van de overige mijnbckkens van de E.G.K. S. in zake gemiddelde prestalie van de ondergrond 
niet gehandfiaafd worden, alhoewel de prestatie per kolenhouwer, dank zij de verdere doorvoering van de 
mechanisatie, nog li.cht verhoogde. 

Na de toestand van de concessies, de afgesloten verpachtingsovereenkomsten en de in t957 uitge
uoerde opsporingen te hebben venneld, somt het verslag de belangrijkste ondergrondse werken op, in 
iedere mijn uitgevoerd, alsmede de nieuwe bovengron.dse installaties met speciale vermelding der voor
naamste kenmerken van de verdere uitrusting van de eerste skipinstallatic in het bekken. 

ln het uolgend hoofdstuk vermeldt het versl.ag de bclangweHende verbeteringen toegepast in de 
verscheidene domeinen van de mijnteclmiek en de maatregelen getroffen om de veiligheid le verbeteren 
ri.aar aanleiding van. Je ongevallen overkomen tijclens he-.t jaar 1957. 

In dit hoofdstuk worden onder meer nieuwe midde"IR.n helicht welke in de Kempen worden aange
wend om branden te voorkomen en te bestrijden. 

Eindelijk, geeft het verslag inlichlingen betre/f ende de opleiding van de jonge mijnwerkers, de sta
listieken van de ongcvallen en de sociale aangelegenheden besproken tijdr.m.s het jaar. 

Voor wat de metaal/abrieken betreft verm.eldt liet rapport de voomaamste uitbreidingen in !957 
verwezenli;kt in de verschill.ende fabrieken van de divisie. 

A. STEENKOLENMIJNEN 

1. Algemeen .overzicht. 

Productie, afzet, voorraden. 

1 )e cvolutie van de economische toestand in de 
steenkolenmijnen van het Kempisch Bekken tijdens 
het jaar 1957, is in grole trekken weergegeven in 
de hijgaande tabel 1. Deze tabel geeft, per maand. 
de netto-voorthrengst, de afzet en de samenstelling 
van de voorrnden. Ter vergelijldng zijn ondcraan 
deze tabel de cijfers betrcffcndc de vïcr voo-af
gaande jaren hijgevoegd. 

Terwijl het sinds de tweede helft van he t jaar 
1954, zeer moeilijk was de vrang n·aar koTen te vol
gen, werd vanaf de maand juni 1957 een ontspan
ning bemerkt die snel zou veranderen in een uitge
sproken fnzinking van de verkoop. 

Met uitzondering van de kolcnmijn van Zwad
herg, die deel uitmaakt van het belangrijk nijver
heidscomplex Cockerill-Ougrée en waar het vraag
stuk van de afzet zich prakHsch niet stelt, werden 
de Kempische kolenmijn·en bijzonder zwaar getrof
fen door dezc plotse achteruitgang van de conjunc
tuur. Hun gezamenlrjkc stocks stegen inde;daad 
van 57.404 ton einde juni tot 500.188 ton einde 
december. 

De oorzaken van· deze afzetmoeilijkheden zijn 
meestaI te wijten aan ccn minder gunstige ontwik
keling van verschillende bedrijfstakken naast een 
steeds grolcr wordende concurrentie die zoweI in de 
in:dustriële sector ais voor huishrand wordt ondcr
vonden vanwege de petroleumproducten. Te gelij
kertijd nam de invoer van vreemde kolen, namelijk 
van Amerikaanse kolen merkelijk toe, wegens de 
sterke dahng van de zeevrachten en het afsluitcn , 
in de laatste maanden van de hoge conjunctuur, 

van contracten op lange termijn die de behoeften 
schijnen te overtreff en. 

Terwijl de afzet met toenemende mocilijkheden 
te kampen had, onderging de productie de invloed 
van twee tegenstrijdige fnktoren : de invloed van 
de tijdens het vorige jaar ingevoerde vermindering 
van de acbeidsduur en de invloed van de aanwer
vin g van circa 1500 Spaanse en Ü-iekse arbeiders. 

Ondanks liet onevenwicht tussen vraag en aan
bod, trachtten de mijndirecties hun produclie ~p 
het peil van het vooraf gaand jaar te handhaven. 
Ook is de totale productie van het Kempisch Bek
ken slechts weinig verminderd : ze daalde inder
daad van 10.467.511 ton in het jaar 1956 tot 
10.330.956 ton in het jaar 1957. Deze vermindering 
is over.igens voor een helang!iik deel te verlda~en 
door een staking, uHgcbrolœn in de maand januari. 
die een productieverlies van circa 100.000 ton mee
bracht. De gemiddelde productic per werkdag be
droeg 36.085 ton, zegge 35,5 % van de gemiddelde 
dagelijkse voortbrengst van het Rïjk. 

Het aandeel der onderscheidcne mijnen in deze 
p:-oductie is als volgt : 

Totale Gemiddelde 
Kolenmijnen produktie productie 

(in ton) per werkdag 
(in ton) 

Reringen i.889. f 33 6.514 
Helchteren-Zolder 1.276.000 4.525 
Houthalen 1.'.2.'.2.1.500 1.332 
z~vartberg 1.300.072 4.530 
Winterslag 1.445.031 5.036 
A. Dumont i.315 .800 4.585 
Umburg-Maas i.883.420 6.563 
Bek.ken 10.330.936 36.085 
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Dat de voorthrengst op zulk hoog peil kon ge
houden worden is zeker te wijten aan eert vcrdere 
uitbreiding van: de mechanisatie.en aan de aanwer
ving van nieuwe wcrkkrachten. 

Zoals hlijkt l.Lit tabel 1 heliep de totale afzet, 
tijdens het jaar 1997, 9.954.477 Ion hetzrj een ver-

Verzendingen langs havens 

Naar J1et binnenland 3.859.700 

Naar het buitenland t.260.806 

Totaal 9.120.506 

H et totaal verbrwlc van de zeven kolemnijnen be
liep anderzijds 580.131 ton. 

Lonen, uitslagen. 

De conventionele loonsverhogingen toegepast i:n 
januari en in n·ovember - telkcns '2 t/'l. % te wij
ten aan de stîjging van de index van de levens
duurte - werden gedeeltelijk gecomp1msccrd door 
een gemiddelde verhoging van 45 F per ton van de 
vcrkoopprijs ; een tweede. gemiddelde verhoging 
van 15 F per ton toegepàst in novemher 1957 in 

het Z.uiderbeHen werd door de Kernpische mijnen 
niet toegepast gezien de inkrimping van de con
junctmrr en de noodzakelijkheid de verlwopprij7.en 
van de Kem pen zo dicht mogeÎijk bij cl.eze van de 
gemeenschappelijke markt van de E.G.K.S. te lnm
den. 

De gemiddelde winst per verkochte ton kolen is 
dus verminderd tijdens het· jaar t957. Anderzijds 
wegens de slijginit van de koTenstocks. ztfn belang
riflœ kapitalen gejrumohiliseerd ; inoest die toestand 
voortduren dan zouden de mijnLedrijveo moeilijÎ<
heden ondervinden om de programma's uîtgewerkt 
voor een verdere ontwikkeling van de mijn:zetels in 
het voor.denc tempo te verwezenlijken. 

Arbeidskrachten. 

Het te kort aan ondergrondse arbeidskrachten 
werd tijdens 11et jaar geleide(ijk aangevuld : dank 

mindering van 657.967 ton ten opzichle van hët 
vorig jaar. 

De omvang (in ton) der verzen'dingen, in 1957 
fangs diverse wegen uitgevoerd, wordt in onder
staande tabel weergegeven. 

per spoor 1 met vrachtwagens 1 Totaal 

'2.730.039 414.362 7.049.101 

636.225 3.284 t.900.285 

3.366.'264 417.646 8.949.386 

aan een' wcrvingsactie in de provinde Li:mburg. kon 
het aanlal ingeschreven Be.Jgische arbeiders met 
9'26 eenheden vermeerderd worden , anderzi;ds werd 
b eroep gedaa11 op bwten[nndse arheidslcachten, 
mcestal Grieken en Spaujaarrlen. Hun· lotaal aan
tal beliep 11.994 cinde decernher 1957 (legen 9.897 
einde december 1956). Door de mijnbedrijven wer

den speciale zorgen hesteed, en wel zeer in hel I)i:j
zonder wat de taalmoeilijkheden betreft, om deze 
arbciders aan de toegepaste we1lmel hodes en· aan 
her· maatschappeÎijk leven te wennen. ln bijgaandc 
lahel Il is anngegcvlm tol wellœ nationalileit de op 
J t deccmber van de jaren 1954, 19:1.S. 1956 en 1957 
in dienst zijn·de arbeidcrs rler Kempische steen
kolenrnijnen bchoorden. 

Uit de vel'geÎ~jkende totaf en en percen.tages van 
deze tabel leidt men af dat liet totaal in de onder
grond tewerkgeslelde arbeidcrs merkelijk venneer
derde tijdens het jaar 1957 : 3025 arbeiders meet 
waarvan 926 Belgen. Melder.1swaard is de vermin
dering van het aa.ulal Belgische (179 1 einde 1957 
tegen 2040 etnde 1956) en van de Ito.liaanse kolen
houwers (2555 einde 1957 tegcn 2414 einde 1956) ; 
deze werden vc~rvangen door de geleidelijk aan-ge
paste vrccrnde arbeidskrachten namelijk hoofckake
li;k door Grieken. Nederlanders en Spanjaarden. 

Naar hun woonplaalsen in België waren de in de 
Kempische mijnen ingesch.reven a rbeiders op 3 t cle
cem1er i957 (i.nhei;rrepen de o.rbciders in dienst van 
aannemers van ondcrgronds steenwerk) verdceld 
aTs in onderstaande tabel aangegeven. 
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Belgen Vreemden 

Gemeenteo 

1 

Totaal 

Oodergrond Bovengrond Ondergrond 
1 

Bovengrond 

As 146 161 65 5 377 
Beringen 250 '20'2 7 1 460 
Beverlo 457 294 184 ] 94:lo 
Boorsem Bo 83 8 - 171 

Diepenbeek 220 255 8 l 462 
Dilsen :::1.06 142 11 6 365 
Eisden 445 244 1.168 33 t.890 
Genk 2.107 1.202 6.212 76 9.597 
Grnitrode 65 58 - ~ 125 

Hasselt 361 299 28 3 691 
H echtel 162 93 - - 255 
Helchteren 19'~ 164 2 - 358 
H eppen 107 101 ~ - :Z 10 

Heusden 9!28 489 114 7 1.538 
Houthalen 656 378 872 20 t.926 

Koersel 853 403 326 7 t.589 

Kwaadmechelen 254 .57 t - 312 

Lanlclaar 93 95 256 l 445 
Lco pol<lsburg 198 76 12 - 286 
Leut 42 79 18 3 142 

Lummen· 340 176 - - 516 
Mechelen a/Maas 379 473 203 2 757 
Meeswi.jk 29 76 8 1 114 

Meeuwen 215 1 !3 5 - 333 
Neeroeteren 589 115 5 2 551 
Niel b ij' As 20 50 3 - 73 
Oostham 259 77 - - 336 
Opglabbeek 205 203 16 - 424 

Opgrimbie 65 56 7 l 129 

Opoeteren 78 39 4 - 121 
Paal •159 193 9 - 661 

Rekem 107 68 7 2 J84 

Rotem 137 94 4 :z 237 
Stol&em 144 196 5l 2 393 
Tessenderlo 449 5'.2 t - 502 

Uilthoven 52 58 4 - 94 
Vucht 52 74 476 4 6o4 
Wijshagen 16 16 8 1 41 
Zolder 492 416 523 :2 1.233 

Zonhoven 642 453 '.26 - 1.121 

Zutendaal 59 84 15 '.2 160 

Totaal der mijngemeenten 12.410 7.6l5 10.467 191 30.683 

Ande:re Limbnrgse gemeenten 3.702 1.546 156 1 i 5-4t5 
... 

Provincie Limburg t6.112 9.161 10.fü3 ~02 3~ .098 

Provincie Antwerpen 3 .652 144 74 '.) 3.873 

Provincie Brabant 772 302 17 1 1.092 --
Andere provincies ~4 7 '.l 1 4.4 
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Rendement. 

Voor de eerste maal sinds verscheidene jaren 
daalde de nelto-p:oductie per ondargrondse arbci
der pcr dienst van 1492- kg in· 1956 fol 142-3 kg in 
1957 wat een gevolg is van de helangrijke aanwer
vingen van onderg.rondse arbeiders die, zoals tncn 
weel', sÎechts geleidelijl< kunnen renderen. 

D e prestatie per kolenhouwer, dank zij een ve:-
der doorgedreven med1anisatie steeg nog lichtjes. 

Prestatics per werktijd (in ton) 

Jaar Kolenbouwers 

19s7 10,019 
1956 9.949 
1955 7,971 
1954 7,358 
t953 6.31 2 

Ondergrondse 
arbeiders 
(houwers 

inbegrepen) 

1,4'l3 
1,492 

t,484 
1,351 

l ,'l98 

Ondergrondse 
en boven

grondse 
arbeiders samen 

1.035 
1,088 

t.070 

0,979 
0,930 

Tahel III gecft de evolutie van de in.clicen - ge
tal tewerkgest-elde arberders pcr cenhcid van 100 

ton n etto voortbrengst - voor de verscheidene ca
tegoriën « kolenhouwers ». « pijÎer ». « ondergrond » 

en « on·dergrond en hovengrond samen ». Ter verge
lijking zijn tevens de indicen van de vier voornf
gaande jaren aangeduid. 

Tabel IV en ondcrstaand diagré\mma tonen de 
evolutie. sinds 1951, van de in'dicen « ondergrond > 
in het Kempisch Bekken in hel raam van de nabu
rige 1anden van de E.G.K.S. De gunstige evo!utie 
waarbij het Kempisch Bel{ken het gemiddelde van 
de E.G.K.S. benaderde kon dit jaar niet gehand
haafd worderr want, met uitzondering van het Saar
gcbied . wcrd in de andere landen van de Gemeen
schap een nieuwe en soms merkelijke stijging van 
de netto-productie per arbe idcr per dienst geboekt
MaatregeÎen zouden moeten getroffen wordcn· om 
het huidig verschil tussen de gemiddeîde "ïndicen 
van de E.G.K.S. en van. het Kempisch Bekken in 
te fialen. Wat ten zeerste zal hemoeilijf<l worden 
indien· wegens de lage conjuncluur, de mijnhedrij
ven verletdagen moclcn invocrcn om de productif': 
te verminderen. 

Wetgeving. 

In de afgelopen periode werden twee belangrijke 
wetsonlwerpen (J), die de steenkolenmijnnijverheid 
bijzonder aanhelangen, in de Kamer der Volksver
tegenwoordigcrs h esproken. 

( l) Beide wetsontwerpen werden in januari 1958 in d~ 
Senaat besproken en goedgekeurd ; -ze werden op 21 janual'i 
1958 door Z.M. de Kontog bekrachtigd en uitgevaardigd. 

75 

1 

p1Sèh 
ken ë
~lik. 

(.G.K.S. 

ultstond 

rederlond 

55.---.--1--~1 

Indic.es Ordergrond 

H et eerste 1 elreft de concessiemogeJijUieid in de 
Kempische kolenreserves; volgens dit ontwerp zul
len alleen· aan de Staat lmnnen verleend wordcn 
de concessie van Je ko1enmijnen a) in de Reserves 
A. B en C lnge.sleld door de wet van s juni 1911, 

b) in· de overige tot nog toe niel geconcedccrdc. ter
reinen r!elegen binnen hct gcbicd b cgrensd ten zui
den door de parnllclcirhl van de toren der Sint
Kwintenskerk te Hasselt. ten Westen door de rne
ridraan van• de toren der Si{lt-Gummaruskerk te 
Lier en ten Noordcn en !en Oosten door de Rîjlcs
grens. 

Vrrn de hem geconcedeerde slccnkoÎenmijnen zal 
de S taat een deel - namelijk het grootsl-e deel van 
de R eserves B en C - aan de aangrenzr.nde en in 
ontginning zi:inde kolcnmijnen mogen afstaan of 
vcrpachtcn. 

Hct tweede wetsontwerp hetreft wijzigingen en 
aanvullingen: aan de wet van 15 augustus 19117. 
houdende vastsl·etling van de Nationale Raad voor 
de S teenlwleomijnen. De samenstelling va.ri de11e 
Raad woidt gewijzigd en zijn hevoegdheden mer
keli;'k uitgehreid met het oog op de opÎossing van 
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de fundameµtele vraagstukken van de kolenîn
dustrie. 

Het is nnme!ijk deze Raad die. advirs zal uit
brengen over de algcmene voorwaarden tot afstancf 
of vetpachting van. vergmmingen loi onlgi.nning der 
Kcmpiscl1e kolenrcsc.rves. 

Vijftigsle verjari.ng van. de a<tnvang van de bedrij
vi9heiJ van de Kempi.sch.e mijnbedri;ven. 

Zes van de zevc rt vcnnootschappen· die h 1;1t Kem
p'isch Bel<lten ontginnen werden gesHcht in het jaar 
1907. Het vijftigjatig 1estaan van deze vennoot
schappen werd door de overeenkomende mijnheclrij
ven plechtig gevierd in a&nwezlgheid van ta}rijJ<e 
personaLiteiten en met de voITe medewerking van 
hel personeel. 

Il. Concessies. 

Gedurende l1et verslagjaar werden er geen con
cessieaanvragen ingedlend. 

Einde 1957 was er nog steecfs geen clefinitief 
gevolg gegeven aan de aanvraag jngediend op 
9 juoi t954 doo.r de kolenmij-n Zwartberg om uit
breidtng naar het noorden varr de cioncessie « Les: 
Liégeois » te verh-;jgen. 

Üver de gezame.nÎijke aanvragen ingediend op 
15 maart 1956 door de N.V. «John Cockerill)) in 

vereffcning en de N.V. « Cockerjll-Ougrée » tot af
stand van concessie en eventuele overd.rachl van de 
htervoor vermelde uithreiding, wcrd tot nu toe geen 
dcfinitieve uitspraak gedaan. 

T ussen de naamloze vèil·nootschep « Kofcnmijn 
van BerÎ.I)gen » ·en de narunloze ven'nootschap 
« Kempische vennootschap lot bevordering van 
mijnnijVérheid :. werd einde decemher 1957 ccn 
verpachtingsovereenkomsl" afgesloten om het ooste
lijk deel van de tot- nog toe niet in ontginning ge
komen mijnconcessie « ÜostT1arn-Quaedmechelen >. 
langs de on:dergrondse werken van de hedrijfszete1 
Kleine H eide van de kolenmljn Beringen le 0111-

ginnen. Een aanvrnag tot goedkennng van Jeze 
overeenkom.st Îigt thans ter behandeling brj de he
voegde instanties. 

Onderhandelingen werden gevoerd lussen de 
N ,V , ~ Kolenmijnen André Dumont » en de N.V. 
<i: Koienmijn:en vVinterslag > om een 'kolenlaag bin
nen het gebied gelegen tussen dé zui.derfl'rens van 
de conccssie « André Dumont sous Asch ) en de 
oude werken van de zetel Watcrschei. op minder 
dan 200 meter van dezelfde grensÎijn. te ontginnen. 

m. O psporingen. 

Tijdens hct verslagjaal' werden' er twee diepho
rillgen onderoomeu in net Kempisch Bekken. 

Diepboring 123. 

Zoals vermeld in Iiet ·vorige verslagjaar (2) zal 
een nieuwe schncht gedol'Ven worden voor de ont
ginni:ng van het oosteli;k gedeelte der concessie 
André Dumont sous Asch. 

Üp verzoek van de Geologiscl1e Dienst we.rd er 
aan de eersle bevriezingsbortng het 'llolgnummer 123 

toegekencf i n de lijst van de dtepborin-gen van het 
Beiken der Kempen, omdat zij tussen de diepten 

van 200 en 545 meter zal gekernd worden om te 
be.schikken over monsters van de doorboorde lageo. 
Deze mons lers zijn bestemd om de weer.stand der 
terreinen in bevrorcn toestand le lJeproeven.'. 

De2e boring bevindt zich binnen de grenzen van 
de concessie André Dumont sous Asch, op Ilet 
grondgebieJ van de gemeente Mechelen-aan-Maas, 
ter plaâl!le Pirtettrsbos. H oar ccJërcÙnaten .zijn die 
van die diepboring nr 1 t9, ± 6,50 m dit getal zijmfe 
de straal van· de cirhl rond deze boring, waarop 
de bevriezingsboringen zullen geplaatsl worden. 
Bij beëindigen van de hortng sl·eldc men vast dat 
ze een afwijking vertoon·de van to,50 m. die aan 
het l<ernen we:rd toe~esdueven. Het boo: 1tat werd 
gecimentee:rd tot de dieplc van ongeveer 51 o melcr 
orn. na plaatsini? van eeo dcvialor:, het boorwerk 
in· verheterde richting te herbegtnnen. 

Diepboring 124. 

ln opdrachL van de Directie der kolenmijn Be
ringen beg_on de N.V. Forah op 1.3 augustus 1957 
een diepborin~ van ± 1.?,00 m. op het gronclgebied 
der gemeente Hechtel. in de nabijheid van Îlet 
kamp van Leopo1dsbu:rg. 

Deze bo1:ing b evindt zid1 in de Reserve A en is 
hedoeld als verkenning van de ka:rboonformatie te.n 
noorderr van de concessie Beeringen-CoursJ ; de 
stee.ogangen, in noord-oo.steltjke richting in dcze 
concessic, zijn h1.derdaad reeds gevorde:-d tot op 
350 meter van de gren·s clie de concessie van de 
Reserve A scheidt. 

Haar cofüdinalen ziju : x = Bo. 199,57 ; y -

65.900 : z = + 60,7:;. 
Het steenkolenterrein werd er aangesneden op de 

drepte van 764,50 m en de boring werd tot de diepte 
van 977,30 m met dubbele lcernbnis doorgedreven. 

De slmtigrafische ligging van~ de boring koo met 
nauwkeurigheid hepaald worden : hel p,eil van 
Maurage werd inderdaad nangetroffen op 9 1 metcr 
in het steenkoolterrein. hetzij O{J de dîepte van 
855.6o m. 

Tussen de diepten van 792.57 m en 969,46 rn 
werden tS. lngen en laagjes van minstens 'lO cm 
dikte officieel verlcend waarvan 6 in de zone van 
Meeuwen· dîe een totale dikte van 3.5'l. m vertonen 

(2) Cfr « Overzicht van de bedrijvlgheid in de divisie 
van het Kempisch -aekken tijdens het Jaar 1956 », A.M.B. 
blz. 1086. 
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en 12 in de zone van Eikenbe:g waaTvan de totale 
dikte 4,37 m beloopt. 

Daar vanaf het peil van Mawage de doorsnede 
van de horing n• 124 veel gelijkenis vertoonde met 
de doorsnede van de op l<orle af stand gelegen bo
ring n' 1 t8 w crd op 30 dccember t957 beslist de 
boring nr 124 te stoppen. 

Voo·r een grondige vcrÎ<ënning van de ontgin
ningsmogelijÎ<fieden in de reserve A ware het nod1-
tans wenselijk geweest de bo~ing dieper door te 
drijven. 

Opsporingen in de ondergrond. 

De kolenmijn Beringen heeft i n de loop van het 
'.l

6 semester 1957 zes binnenboringen geclolven om 
in het noorden: der concessie h et lussengcsteente 
lus sen de lagen 60, 6 t, 62 en 63-64 evenals om de 
opentng dezer lagen te bepalen. Er wcrd vastgc
steld dat de lagen 61 en 62 tamelijk om:egelmatig 
voorkomen ; hun openingen gaan inderdaad re~pec
tievelijk van 0,59 m lot 1 .20 m en van 0.::27 m tot 
1.2 0 .m. 

Ter kolenmijn Houthalen hebben de 'ln dwars
steengange.n Zuid in het Westen. op 700 m en 
8 10 m reeds de onde:-ste lagen 50 en 31 van de 
bunde] van Genk aangesncclcn. Van de laag 30 die 
regehnalig ontgonnen wordt blijven cr nog slechts 
enkele velden te ontginnen en men zal hinnenkor t 
een ontginningsproef in de laag 31 beginnen 
(0,77 m opening en 0.69 m dikte). 

Vandaar hel helang z.ich ervan te verzekcm~n of 
er onder clic gelœnde Tagcn geen ander.e ontginbare 
lagcn meer zijn. Men beoogt speciaal evenluele Ia
gen in de bundel van B eringen zoals de Iaag 2, 

ter kofenmijn Limburg-Maas ontgonnen. en J e laag 
6 - horizon Finefrau, volgens de Ncdcrlandse geo
logische dienst. 

Aan de voet van de meest zuidelljke binnen
schacht op de verd ieping van 700 tn, heeft men met 
dat doel ecn binncnbori.ng van 508 m lengte gedol
ven : dcze horing heeft geen ontginbare kolenlagen 
aan:gesneden. 

Men O"(lerweegt nu de uitvocring van een diep
boring in de streek van Kiewit-H asselt tot verken
ning van dezelf de bundel , 

Nog ter kolcmnijn H outhalen werd een op
waartse boring van 57,40 m gedolven vanuit het 
front van de 76 dwarssteengang i n het noorcf-oosten: 
op de verdieping van 810 meter. hie!Uit is gebleken 
dat de lagen 16 en 19 ontginhaar zijn Iangs cleze 
steengang. 

Ter kolenmijn Les Liégeois werd vanaf de lucb t
galeri.j 4i in de Iaag 25 in l1ct noord-wcsten op 
korte afstand van de reserve B een ver ticale boring 
on~emomen. De lagen n r$ ~o. 19. 18, 17 en 16 vver
den aangeboord: slechts de laag nr 17, met ccn 
opening van 0,90 m blijkt er ontginbaar. 

Ter kolenmijn Winterslag. waar de weste:steen
gang op de verdieping van 735 m op korte afstand 
van de reserve B tegen een onhekende storing was 
gekomen, werd een schuine boring aan·gevangcn 
ten einde de bedding achter de storing te verkennen. 
Er werd vastgesteld da! ten westen van de storing 
de laag n' 20 en de laag 15 zich respectievelijk on
geveer ter hoogte van de verdiepmgên van 735 m 

en van 660 m bevinden. 

IV. De onder grondse werken. 

De volgcnde punten en bclangrijl<e werken die
nen aangesfrpt. 

Ter Î<olenmijn Beringen. werd tot nog toe geen 
beslissing genomen betreffende de vastgestelde hin
der aan de nieuwe ondergrondse ventilator V2. na
n:1elijk de overdrcvcn verplaatsing van de evcn
wicht skahel van de ophaahnachine 4. 

VooraÎeer een definitieve oplossing te treffen 
heefl de mijndirectie heslist dit vraagstuk te onder
werpcn aan een Frans gespecialisecrd studiebureau. 
waar ptocven zullen gedaéln wordcn op modelsluk
ken op schaal 1/20. 

ln bcide schachten werden de houten vloe.ren op 
de laadplaatsen· van 789 m vcrwijderd. ln schacht 
'l is men begonnen met de vervanging van de hou
ten vloeren van de laddersafdeliffg door ijzeren 
vloeren. 

Voor de verbetering der verluchting en het ver
gemakkelijken van hct vervocr der stenen· beslemd 
voor de blaasvulling werd op de verdiepi.ng van 
727 m een nieuwe verbin·dingssteengang begonnen 
tussen de steengangen Oost t en Oost 2,. Een 
hreekinstallatie zal in deze nîeuwe steengang op
gericht worden. 

Ter kolenmijn l-Ielc11teren-Zolder werden de skip
installaties waarvan sprake in het vorige versÎag
jaar in gebruik genomcn. de eer~te in september 
en de lweede in december 1957. 

ln 't kort mag men zeggen dat de instaTiaties in 
hun: geheel reeds voldoening geven maar er blijven 
nog yerbeteri.ngcn aan te brengen en sommige delen 
moelen vcrslcrkt worden om aan de werkvoorwaar
den van de ondcrgrond weersland te bieden'. Wij 
geven hîema enige gegevens bet-reffende de uit
rusting en de werkinf.! van de skipinstallaties. 

D e kolenkippers die voorûen· waren om '.290 wa
gens van 2.000 liter per uur te ledigen, kmnen prac
tisch 330 wagens verwerken. Hel aanbI'engen. om
stoten en wegduwen van de wagen·s is gans a uto
matisch ; de automatisatie vereist echter een her
haalde regeling omdat door de schomme1ng van de 
persluchtdrukfdng en het tri!Icn van de imichting, 
alle 1minen 21icl1 linl'gzaam ontregelen. 

fedeye treroel aan de voet van de kolenkippe.rs 
is uitgemst met een niveamegeling met kobalt-60 
isotoop, die de toestellen stroomopwaarts slillegt 
wanneer de EttmeI gevuld is. 
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D e binnensohachtsilo van 4 m diameter bevat 
een wentelgoot van ~,20 m diameter om de produc
ten le lei.den; de produden volgen evenwel slechts 
de bovenste s_pi.rnal en vnllen l.tit de goot. D e bin
n enschacht is evP.neens met twee isotoop-pdlen uil
gerusl : één aan de voet dat de verdeling 5 minuten 
stillegl wanneer de sllo leeg îs en één aan het 
hoofd dat de scalper-zeven, de cransportbanden en 
de verdeehoestellen onder de treroels stiilegt. 

De isot-oop-peilen wer1en goed, doch men heeft 
reeds vastgestelJ da1 soms een hrok J,ool of steen 
juîst voor de isotoop blijft Ùggen terwijl de silo 
of tremel ledig ls hetgeen de werkîng volkomen vcr
valst. Soms onlregelt oolc het ont'Vangsttocstel. 

De 4. verdeeltoesteilen van de binnenschachtsilo 
hebben een debiet van '.)OO ton: zij vullen de weeg
tremeh van t '3,S Lon inhoud op 'l min. 19 sec. Hel 
verdeehoestcI valt sttl door tusscnkomst van een 
isotoop-peil wannecr d e weegtremel gevoltl is. 

De weegtremels ~ijo aan de onderkant uitgerust 
met ·~ valdeuren d'ie elk om een l101'izontale as 
schamieren. Bïj het openen .kom.t de onderste val
deur in het skip zodat zij een soort brug vormt ter
wijl de hovenste hangen blijft en alzo belet dat 
stukken steenlcool over het dalc van het sÎ<ip zouden 
gesTinrzerd worcl.en. D e vaideureo openen wannCcl' 
de wc<:?gt:remel gevuld is en het sÎ<ip op zijn· jui.ste 
plaats of lager hangt en aldus een kontakt sluit ; 
l:ussen het sluiten van het konh~kt en 11et openen 
der deuren ve1'1oopt 6 sec. H et IeJigen van een tre
mel clmn:t in principe j t sec. en srechts 5 sec. later 
wordcn de va.ldeuren automatisch tcrug gesloten. 

Wanneer een SÎ<ip t , 10 m lagcr daalt dan zijn 
juiste plaats wordt een lmntakt ingeschakeld dat de 
veiÎigheidsrem doet vallen. Tïjdens het vuUen van 
een: weegtremel zulien de vuldeuren niet opengaan 
wanneer roen bit de opvaart het eerste 'kontakt te
rug induwt. Indien echter de mad1inisl meer dan 
2 min. 15 sec, uodig heeft om het skip terug te 
docn vertrek'ken uJ dit in zijn opvaart Î1et bovenste 
kontakt terug sluite.n met het gevolg dat de weeg
tremel zich in de schacht zal ledigen. 

De installalie schijnt wcinig stof te verwellen. 

Üp de hovengrnnd geeft het ledigen van' de skips 
en het v ervoer lot de kolenbuoker geen aanleiding 
tot opmerki11gen. 

In ve.rband met deze skipinstallatks wcrden de 
volgende werken van eerste aanleg voortgezet : 

- de lving van nieuwe orolopen Nootd en Zuid 
op de vcrdieping van 800 meter en van de verbin
dingen der verschillende steengangen· met deze om
lopen; 

- nabraak van de oude omloop der lege wa
gens; 

- afdjepjng van de schacbt 2 en van de kor1:bij 
gelegen bïnnenscl1acl11 : 

- delving van een steengang van 15 meter 
Iengte en 5,50 m diameter vo<>r de oprichHng van 
een electrisch oncferstation. 

Voor de indienststellihg van de hreekins~aUatie 
van 240 m3/h vermogen werd op de verdieping van 
720 mete:r, de delving van' de nodige sleengangen 
voortgezet. Ronel de zaal van 8 meter diameter en 
31 metel' lengte. worden ~teengangen op 4,20 en 
4,60 m gedoivcn voor het bergen van de zeef- en 
laadin ricÎ1lù1 lfen. 

ln' de .kolenmijn Houtlia1en werden a ndennaal 
helangrijke werken voor de ve(betering van de ver
luchting uitgevoerd. Op 700 m bestoncfen ze in de 
verdere ontdubhefing van de oostersteengalerij, de 
delving v~ een venlilatorgaleriJ voor de grole sc
cundaire ventilator, die op de werkcn van de 7" en 
8° steengangen zu.igt en in dienst genomen werd. 
alsmcde de aanvang va1t de delving van der~vatie~ 
steengangen la' de '.)8 en 5e dwarsstcengangcn, VOOT 

het opstellen van hulpventilatoren. Op d e ve:rdie
-ping 910 werd met lietzelfcfe doel de oo!)tersteen
galerij verlengd. 

Ten ernde het op- en nfiaten van het personeel 
te versnelf en l1eefi men de laRdplaats van schachl 1, 
op 810 m, op een grotcre dlamcter nagebroÎœn, zo
danig dat het personeel thans in de zes vloeren van 
de kooien gelijktijdig ho in- en uilstappen. De op
vaart neemt thans rrog s.Iechts 40 min. in heslag 
in plaats van 50 min .. vr-oegél'. 

ln de kolenmijn ZwarLberg is de binnenschad1~ 
van 4,50 in diameler en 356 m hoogte, waarvan in 
het vorig overûcht sprake, en die tot doe.T had de 
intrekken'de schacht te ontlasten. thans gedolven 
vanaf 654 m tot 940 m. 

Een binoenschacht van 74 melcr Iwogte. waar
laogs de Iuchtkeer vao de ooster- en van de zuid
ooster afdeling gesd1ieclt. werd. gans nageLroken 
in Reckcr-ramen ; de voet van deze hinnenschacht 
wenf dan voorzien van een aerodynamische beton
nen bekledtng. 

Op de -verdtepinr.1 van 714 meter werd de schac'1t 
II der uittrckkencle Iuchl nagebroken len einde een 
ldeinere -weerstand voor de luchtstroom te hekomen. 
H el gedeeite V<Ul de schacht gelegen boven de laacl
plaals we.rd trechtervormig verbreed: er nillen aan 
de ingang der schacht nog ijzeren platen· aange· 
.bracht worden met de bedoeÎing de tur'bulentie te 
ven,11inderen. 

Hct verbreden van schacht I op 840 m en van 
schaclit 1l op 1010 m is tl1ans geëindigd; er wo1dt 
vcrder doorgewerkt aan de nabraak van Je laad
plaatsen zelf. 

Op de nieuwe vcrdicping van 850 m van de Îm· 
Leornijn Winterslag werden de werkcn in de loop 
van het jaar stopgezet tcrwijl de voorbcreictende 
werken op de in ontginning zijnde vcrdiepfogen in
Lensiever werden vooruitaedreven. 
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De belangrijke l1erstellingswerken aangeval in de 
luch.tuittrelckende schac'ht Il der kolenmijn André 
Dumont en bestaande in het aanbrengen 'van een 
Vel'sterking in gewapend beton van t.20 m difdc 
langs de buitcnzijcle van de gielij~e:en bekuiping 
tussen de die>p~en van '.1'2 nL en 55 m, zijn geëin
dîgd. 

Oro deze versterkrng te Îwnnen aanbrengen werd 
een ijsmuur rond het te versterken deel van de 
scl1Rcht gevormd door middd van· hct bekend<> pro~ 
cédé der bevriezingsmethode. 

De bevriczin{I werd doorgedreven tot op een 
diepte van 65 meter alwau.r de aansluiting van de 
ijsmuur aan de schachtwanden bijzondcr verzorgd 
werd om te beletten dat het water van het dek
terreio langs de ortderlrnnt zot( binnenkomen. Met 
dat doel boorde men 43 bevriezingsbodngen. voor
zien van bevrîcshuizen van 11" ; de bevriezings
installatie beslonrl nit twee compressor-groepen roel 
een vermogen van .JOO.ooo ftigories/h . die de tem
peratuur op - 25° kondcn behouden. 

Ten cinde de ijsmuur langs de onderÎ<ant goed 
te doen sluiten. werden. langs cle binnenwand van 
de schacht drie bevricsleidlngen aangehracht op 
53, 58 en 60 m dîcpte ; dez<> leidingen warc.n van 
de omringende wanne Iucht ( + ~5°) afgeschermd 
door een hovlen bekleding gevuld mel .zaa.gmeeT. 

In de hevroreu ring werden dan lwee 1Jeine hulp
schacbten afgediept : de. eerste met een sectie van 
1,50 X 0,95 m dicnde voor bet vervoer ; de lweede 
geplaatst op circa 180° graclen van de ande:e ten 
opzichte van de schachl. met een: sedie van 0.70 X 
0.95 m diende voor de verluchting. D e vor.t van 
deze hulpschachten bevond zicl1 op 55 meter diepte 
van waaruil. vertrekkend van' onder en gaande naar 
bovcn. loe. ringvormige galerijen rond de schacht 
gcgraven wcrden en naarmate van de vooruitgang 
roc!t gewapend bcton gevuld. 
De~c wcrken uitgevoerd door de onderneming 

Foral<y konden niel succes vohooicl worden z.onder 
de minste onderbreking van de eXtractie in de 
schacht. De bckomen uitslagen geven vofdom1ing 
daar de watertoevloed die op zekcr ogenblik tot 
700 m3/ dag was geslegen. tot circa 15 m 3/ dag hec· 
leid werd. 

Het is nochtans le vrezen dat oieuwe scheuren 
zouden ontstaan in de bckuipingsringen gelcgen 
onder de diepte van SS m; het deel ju i.-;t onder 
de versterking zul inderdand aan abnorroale krach
ten onderwol'pen word('n omdat de versterking het 
l1ovenste deel van dP. schachl lot een slar geheel 
gemaalct heef t. 

In de schad1t l van dezclfde mijn 'IVaarvan de 
wand op het niveau van ± t 50 mcter gebarsten js. 
is men verplicht beton ach1·er de aangebrachte ve1-
sterkingsringen te injcctcren. 

De laadplaats van de schacht li der uittrekkendc 
lucht op de ve-dieping van 807 meter wordt over 

een af stand van 50 m aan wcerszijden van de 
schachten op circa 35 m2 seclie nagebroicen. Er 
moet hier zcer ornzichtîg gewerkt worden wegens 
het feit dat men zid1 in de storing van Watersc:hei 
bevindt. 

De belangrijke nabrel<ingswerkcn op de afbouw
verdiepingen van 920 m en 807 m evenals op de 
Iuchl.nivcau ' s van 700 m en 860 m. ten cinde de 
verluchtingsvool'\>vaarden· in de oosterafdelingen te 
verbeteren, werden lijdens het jaar voortgezet. over 
meer dan t.ooo meter l.en gte en 4,80 m diameter. 

Üp de verdiepîng van 1040 m wèrden "Verder 
ontfastingspijfers genomen met het doel het slecn
gangen net in ontlast terrein te delven. 

In de kolenmijn Limbury-Maas werd de ontgin
ning tot korl.bij de basîs van de dektcrreinen tljdens 
het jaar normaal voortgezet met systemalische uit
voering van veiligheidsboringen. 

V. Bovengrondse werken . 

T er lwlenmijn Beringen is een nicuwe wassei:ij in 
~waar midden, met een capaciteit van 300 ton/uur 
voor het bewerken der producten 0/80 mm. in aan
bouw. 

Een nîcuwe moto-compressor van 80.000 m3 werd 
tijdens hel· verslagjaar irt dienst gr.nomen. 

De transformatoren en de tnrbo-alternatoren der 
Ct>nlrale werden met automatische brandbestrij 
dingsmiddelen voorzien. 

Al de opl1anlmacl1ines werden uitgems~ mel toe
slellen om de gegeven seinen te regisl reren. 

D e opbouw van de nieuwe ldinlek werd tijdens 
het jaar 1957 actiel' voortgez.et : men hoopt zc in. 

1958 i.n dien.st te stelfen. 
Ter kolenmifn He1chleFen-Zolder werden tijdens 

het jaac 1957 vcrscheidene tnstallaties in dienst ge
stcld. Een nieuwe turho-altemalor Brown-Boveri 
van :35.000 kW op 1i.ooo V werd in gebruik geno
men', alsook èen nieuw onderstation voor de omzet
ling van de 11.000 Volt-stroom op 6.ooo Volt. We
gens trillingen in de schoepen van het Curtiss-wiel 
van de altemator is men voorlopjg gedwoogen hem 
zonder Curliss-wiel te laten Werken'. 

De maatscbappij « Intercommunale d'Electricilé:. 
heeft in de bovengrondse aanhorigheden der mijn 
een. gcbouw opgetrokken en ujl·gerust met twee 
draaiovcns van 2'.l mcler lengte en 1.92 m door
metec om het ko!enslik, dat 24-25 % water hevat. 
te drogen. Na droging wordt het wat-crgehalte tot 
10 % berleid. De capadleit der inrichtïng beloopt 
30 ton/uur. 

Een groot rnagazijn, van 80 X 90 m oppervlakte 
en drie verdiepingen, waar in de 1oop de< maand 
seplember ecn belangrijke t.enloonstelling van mijn
materieel ingericht werd. werd opgelrokken. 

Een eerste perslucht-pulsatiemachine om de ko
len: O· lO te wassen, met ecn capaciteit van 130 

ton/uur werd in dienst genomen. 
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Een nieuwe benzlnelamped<ctmcr, gans afgezon
dercl van· die der eJectrischc koplnmpen werd in 

diensl gesteld. 
Een betonnen silo vao '.2.6oo m3 werd gebouwd ; 

hij moet o1s regelaar van de toevoer diencn tussen 
de skîpinstallaties en de kolenwasserij. De extractie
machines Il en lil, die UillfeTUSt zijn· met sJcipkooien 
werden omgeboowd om zondcr de tussenkomsl 
van een machtntst te kunnen werken. 

Daar de vochtigheidsgraad der kolcn 7 à 8 % 
beloopl , werden door inductie verwormde zeven· tn 
dienst gesteld voor de behandeling van de fijne 
kolen 0-10 mm in de wasserij met zware vloeistof
fea. 

De oude wtmcrij wordt gedeelteh jk ontmanteld 
om cr lale11 cen wasserij in zwaar midJcn voor de 
0-10 mm op te richten .. 

ln d e .kolenhaven werd een tweede rolbrag in ge
bn.tik genomen,. 

l n het werkhuis en de herstelwerkpfaats voor lo
comotieven w r.rd e1m zuursloflcîding aangelegd 
voor de lassers. Dezc leiding wordt mel zuursloI 
gevoed van uit een centrale zuurstofinstallatie uitge
rust met een bat terij van 16 flessen. De hantering 
van zuurstofflessen door de lassers wordt ah:o ver
meden. 

H et steenstort hceft na zijn maximum hoogte be
reikt en een imichting mel transporlbnndcn en Lrc
mel werd aangebracht om hel horizontaal uit te 
breiden. 

Oient verder aangestipl de oprichting vflll 4 toe
stellen Drave voor bet blazen van warme fucht fo 
cle nieuwe kolcnwasserij : daarcnboveo werd een 
moderne sanilairc instaCTatie met stortbaden ter be
schildcing gesteld van de arbeiders van b eschouwde 
wasserij. 

Ter kolenmijn Houtlialen werd het eerste deel 
van de wasserij met zware vloeislof voor de cate
gorie 50/300. systeem Tromp, in bednjf gesleld. 
Warureer het twecde dccl in hedriJf zal komen, zal 
de ge20amenlijke cnpaciteit 400 T/ h bcdragen. 

De meto.len gebinten von eetl derdc inslallatic 
voor het rlotteren van schlamm zijn geplaatst : men 
is begonnen met het montl'ren van het ml'chunh:ch 
gedeelte. 

Het spoomet op de bovengrond werd geëlecllifi
ceer<l en vijr eleclri.sche locomolieven m· gebrni.k 
gesteld. 1 lei doel van de:z.e installatie -..vas ovcr cen 
tractie te heschikken die door eigen energiebronnen 
gevoed wordt en die bovendien weinig onderhoud 
vergt. E-en stelplaats voor de f ocomotitwen is in 
aanbouw. 

De derde koeltoren, stelsel IIamon, van 5.300 
m3/ u werd in dienst gcnomen. De toren, in gewa
penJ beton. heefL de vomi von een hypcrbolische 
toren met de volgende armetingen: hoogte 47.;50 m. 
doormeter 36 m : hij is inwendig u itgemst met 
houten latwerk. De koeler is door middel van een 

af voerkanaal mel cen O'llL"<imum capacitett van 
7.200 m3/ u aan de reeds beslll.flde kanalen van de 
cenl-rale verbonden. 

De wcrkcn voor de vergroting der werkhuizen 
gaan voor~ : hct metseTwerk is bijna geëindigd en 
het gebouw is onder dak. 

H el 1.fehouw der sociale dienslen is voliedig af
gcwerkt en wcrd einde decemhcr betrokken. 

Ter kolenmijn Zwartbarg werd in de Ioop van 
het verslagjaat een nicuw labora lorium in diensl 
gesleld evenals een Jnstallalie voor de homogeni
satie van cokesko1en. 

Üp de hoogte van 6 mcter bove11 de koer werd 
een Joophmg voor personeel gcbouwd die de ganse 
koer doorhutst. Zij wordt bereikl f nngs een lift in 
het gf'Louw van schacht 11 gepfa.atsl en langs een 
lrap van op de l(oei;- en geeft locgang tot hel nieuwe 
laboralorium, de nienwe wasserij en tot tal van 
oude intichtingen. Zulke overbrugging va.n het 
spoornet is zcer gcschilct om vecl ongevallen tijdens 
circuÎalie op de bove11grond te vermi;deo. 

Twee dîesellocomotieven van 30 ton clk, cons
truclie Cockerill werden in gebruik genomen : dcze 
locomotieven kunnen uebruikt wo'rden afzonderlijk 
of in tandem. ze dîenrn voor het vervoer naar het 
steenstort. 

De nieuwe admin istTalieburelen nadercn hun vol
tooiing. 

T cr kolenmijn Vlinlerslag werd de nieuwe was
serlj mel zware vloeistof verder opgetrokken ; l:iaar 
capaciteit zal 400 ton/ uu:r belopen, De ruwkofen 
worden er lfezeefd io kleincr en groter dan So mm. 
D (! groter dan 80 wordt gebro"kcn lot So-150 mm: 
deze lrntegorie wordt dan gewAssen met zware 
vlocistof: de /deiner don 80 wordt gcsd1ciden· in 
0-10 en 10-80 mm. Deze laafstc worden eveneens 
gewassen met zware vloeistof wij) de fijne lcolen 
gedroogd en dan gewassen worden volgens het pro
cédé der S toulsrnijncn na ontstoffing van de 
o-o.8 mm, 

Een slorlingsinstallatie met vervoe.rbanden werd 
ao.ngelegd : de capacîteit dezer instalfatie heloopt 
100 ton/uur. Om in vorstperiode moeilijkhede~ te 
\loorkomen, zullen de vervoerbanden in verwarmde 
overdel<te galerijen lopen. 

Een vcrwarmingsinstallatic van de intrekkende 
luchL werd in dienst genomen ; zij b egrijpt een 
vcnlilator met een debiet van 30 m3/sec en een ra
diator gcvol'd met stoom op t'l kg/ cm2 

: ze werd 
voorzien om bij - 10° de temperaluur v1m de locht 
op minslcns + 1° te brengeo. 

Twee nieuwc ÜiescHocomotieven van 30- lon en 
500 pk vennogen werden in dicnst genomen. De 
twee machines kunncn gekoppeld wordc.n en be
diend door ééu enl<ele macliinist. 

Ter Î<0lcnmijn André Dumont werd actief voort
gewer'kt aan de oprichting von de nieuwe wasserij 
voor fjjne kolf'.n : ht>t gebouw werd verder aange-



908 Annalen der Mijnm van BeJgië 10° aflevering 

pasl en el' werd b egonnen met de montage van de 
ni.euwe wasbakken. Een vierde f!oltaliecel werd in 
bcdrijf gesteld. Tevens werden cle eerste werken 
aangevat tot oprichting van ecn korre.Iwasserij voor 
de 10/80. in zware vfoeistof. met een dehiet van 
300 t/ h. 

De hovengrondse inrid1lfog voor de climatisatie 
van de ondergrond is klaat· : de leidingen in de 
schacht en in de ondergrond werden geplaatst en 
ge'isoleerd.. 

Tijdens het verslagjaar werd de kliniek vergroot 
en een oreuw schoo!geboùw te Hoevezavel afge
wP.rkt. 

Voor de nieuwe schacht van Meclielcn a/Maas 
waren einde 1957 zeslicn van de 48 voorziene be
vriesboringen beëindigd en voorzien. van hun be
vriezin'gspijpcn. 

Hel horen geschiedt door middel van boortafe!s 
die onafhankelijk zijn van de bedieningslieren die 
gebruikt worden om de stangen op en af te Taten 
en om cf P. hui.zen te plaatsen. De boortaf els worden 
door electrische rootoren aangedreven. 

Bedoelde lieren: zijn van hct merl< Erkelenz : het 
gaat om oude stoomlieren die nu met perslucht 
aangedreven worden. Vroeger ging men te werk 
met Dïesellieren dewelke door middel van lederen 
riemen de boortafels in beweging h rachten : voor 
elk gat rooet men de lier verpfaatsen om ze tn 
de as van· het gat op te stellen. Nu blijft J e lier 
ter plaatse terwijl de boortafel hoven ell< gat kan 
gcplaatst worden. 

De vertikaliteit van de galen w01·dt gecontroleerd 
door middel van de teleclinograaf D enis of van het 
toestel Gebhart dat soortgeÎijke inlichtingen geeft. 

Dit toestel Gebhart bcstaat uit een cylinder van 
7 cm doonneter en 60 cm len·gte dcwelke afgehüen 
wordt met h ehulp van speciale stangen ; deze stan
gen zijn speciaal in deze zin dat men steeds weet 
met welke Ol'ientatie het toestel afge1aten wordL 
Door middel van een uurwerltmechanisme kan een 
papieren' band afgcrold worden wanneer men een 
clecltische impuls geeft. 

H et papier w ordt op drie p)aatsen doorboord, 
namelijk steeds op dezelfde plaatsen door twee 
punt en· die ais merktef<en di.enen en op een derde 
plaats door een bcweegbare slinger. Een foto wordt 
afzo om de 10 mete.r genomen err de volledige film 
geef t de hclling van het gat weer. 

Het uurwerkmechanisme van l1et toestel Gebhart 
is tamelijk delikaat en indien het defekt geraa.kt 
tijdens de melingen moet men alles herbeginnen, 
ten19ijl met de teleclinograaf Denis men .er onmid
dellijk aan kan verhelpen daar de registl'eerappara
ten zich op de bovengrond hevinden. 

Wanneer een van deze t·oestellen uitgemaakt 
beef t dat de afwijking van de boring overd.revcn is. 
plaatst men ecn deviator om opnieuw in de goede 
richting te boren'. Men Jaat dan een afwijÎcings-

toestel, « eastman )'> genoemd, door middel van ee.n 
kabel in het gat zakken ; di t laatste voorzien van 
een lichtbron en van een fotoceI neeml een fo to 
van een slinger die er in gebouwd is zodat men er 
zich kan van vergewissen dat de nieuwe deviatie 
wel i.n de gewenste rîcl1ling gebeurd is. 

Benevens andere gebouwen dre tot burclen, werf(
huis en magaûjnen dienen, monleert men de com
pressorenzaal. ln deze zaal z ullen de volgendc toe
stellen opgrricht worden : een luchtcompres.sor Ra
teau van t.800 m3/h; 5 ammoniakcompressoren 
mel 1 0 verdampers en 5 afl<0elcrs. Einde t957 was 
de compressor Rateau io werking, twee ammoniak
compressoren waren' opgericht en 3 van de 5 a fkoe
lers waren geïnstalleerd. 

Een waterput van 400 meter di.cpte werd ge
.bool'd en in gehruik genomen : lüj zal het water 
leveren voor clc koehnstaJlatie. De put is voorÎopig 
u ilgerusl met een ondergedompelde electrische 
pomp van 8 m 8/h; dezc pomp zal later vervangen 
worden door een soortgelijke pomp van 70 m3/ h. 

Volgende verwezenlijkin gen der Î<0lenmtjn Lim
Tmrg-Maas dienen aanges!ipt. 

De nieuwe BTouho~r-ketel, op 140 Îcg/ cm2 voor 
een normale sloomproductie van 110 rna/h werd in 
hedrij( gesteld. 

De wasserij met zware vloeistof van t30 ton/uur 
voo1• de kolen van to lot 150 mm werd eveneens in 
dienst genomen alsmcde een « BradJord-Brakker » 
t·rommel-breÎ<er om de + 150 tot 0-150 mm te her
leiclen en alzo de handsortering totaal af te schaf
f en. 

D e 'î'erwarmingsinstallatie van de intrelckende 
lucht. die tot doel lieeft Ujdens de winterperiode 
de ijsvonning in de schacht te vermijdcn, werd met 
succes beproefd. 

l n principe wordt door ru.iddeI vnn stoomradiato
reo een vierde van de aangezogen' lucht verwarmd 
tot 80° hoven de normale temperahrm van de lucht 
op clat ogenblik. De gevaarÎijke cokesvuren die ge
durende de vorstperiode rond de schacht geplaatst 
waren. zullen alzo Î<Unnen nfgeschafr worden. 

Een grnep van 96 huizcn voor kroostrijkc gezin
nen is in opbouw in de wijk van Vucht. 

VI. Technische aangelegenheden. 

Binnenboringen.. 

Het was rnijn dienst opgevallen dat sommige 
mijnbesturen uit het oo~ verloren hadden dat arti
kel t van· het koninklijk besluit van ~8-1 t -19J9 en 
arl'ikels 1 . ~ en 3 van het koninklijk besluit van 
5 - 1-1940 hen de verpfic'hting opleggen de binnen
boringen van meer dan 'ZS meler lengle le verklaren. 

A l de mijndirecties van het hekkeo werden aan 
dcze wettelijke voorschriften herinnerd met verzoek 
de eventueel verzuimde horingen in· een colledieve 
vetldaring op te ne:i:nen ten einde over een geor
dende doeumentatie te beschiklœn. 
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Uit de iugekomen aolwoorden· is gebleken dat 
een miju meer dan 100 boringen had verricbl scdert 
cle aanvang van de ontginning, sommige mijnen 
een twintiglal en één mijn slechts 3. ÜpvaUend is 
het dat enige mijnen in de Taalsle jar~n meer ge
bruilc 1egonnen le maken van dit verkenningsrnid
clel dan voorheen. 

Een Jer helangrijl<ste punten hij de beslissing tot 
het uitvoercn van binnenhoringen i s te weten of ze 
~al gckcrnd worden of nict, beslissing die in nanw 
verhand staal met het Leoogde doel en de koslen 
cloor dit doel geweltigd. 

Venneldcn wij hier een stdsel cfat hct midden 
houdt tussen beîcle err dat er i:n bestaat te boren 
met « passen :. van 10 cenli.mcter en met grondige 
spoelini;r h issen de opeenvolgende passen. Zorg
zaam opgcnornen monslers van het boorgruis he
zorgen da n waarclcvolle gc\levens. 

Veligheidsdak. 

Zoals hogn recds venneld, worden in de k:olen
mijnen Houthalen en Limhurg-1'1aas de ontginnin· 
gen tot Icorthij de hasis van de de1terreinen not
maal voorlgezet mel systematisch uilgevoerde vei
ligheidsboringen. 

D e ontginninlf van een ecrsle pijler tot op 30 m 
der dekterreinen te Houthalen gaf aanleiding tot 
irrote mocilijkhcden wei:ens het dak dat onsamen
hangend was, waardoor de slulling van de lucht
galerij veel onderhoud eiste. 

Boringen n aar de dekterreinen, op 30 meter on
derlinge afstand, w erden ten getale van 13 tijdens 
het jaar verricli t, helgeen Lun totaal tot t8 hrengt. 
Ze gaven geen aanleidin g Lot incidenten n'Och ver
rassingen ; toen de pijler tegen een storing van se
cundair belang gedreven werd. wcrden er twee bo
ringen, een rechte en een schuin e, uitg1woerd om 
de ligging van he t de.kterrein langs weerszijden v an 
d e storing te verkenn'en, waaruit bleek dat de ver
w erping in lict dcklcrrcin ongeveer de helft be
dl'aagL van deze in het sleenkoolgehergte. 

l n de kolenmijn l .hnhuqt-Maas werden er tijdens 
het jaar 125 veiÎigheidshoringen uilgevoerd hetgeen 
het totaal einde 1957 tot 56o brengt. 

Twec horingen op 196o en 1130 meter ten noor
den der scbacbten gelegen , liepen respectievelijk op 
'l5 m en 38,70 m van bet voorziene niveau der d ek
terreinen vast, zodat bet niel zeker is of in deze 
!llTeP.k dit njveau niet merkelijk Iager ligt dan v oor
zien. 

De kopgalerijen vnn de pijlers die tijdcns het jaar 
1957 i.n de nabijhcid der dekterreirren gedreven 
werden. b evonden zich op a fslendcn schommeiend 
tussen 15 en 30 rnel·er : hter werden geen belang
rifke afwijkingen van het perl del' dek:terrein'en v ast
gesteld. 

Grensmuren. 

Gedurende het verslagjaar werd door onderge
tekcnd:e in ncgen gevallen ontheffing verleend van 
de voorschriften van cle lastenkohiers. veralgemeend 
door artikel 4 van het koninklijk besluiL van '20 sep
temher l950 (artikel 7bis van het gecoordineerd 
mijnreglement) voor gehele oI gedcel telijke ontgin
ning van de tO m brede grensmuur wclke langs de 
grens van clke concP.ssre onafgehouwd moet hlijven. 

Voor een pljler in de laag C = laag '.28 van de 
kolenmijn L imh urg-Maas. veri;ocht de Direclie van 
de Staatsmijnen in N ederlands-Limburg, ingevolge 
het Verdrag tussen het Koninkrijk der Ncderlanden 
en het Koninkrijk Bd!lië, houdencle vastsl·elling 
van een ontginningsgrens voor de aan heide ziJden 
van de grens la.nits d e Maas gelegeri steenkolen
m ijnen. de dikle van de grensmuul' aan de zijde 
van de S taatsmijn Maurits te versmallcn tot '2.5 m. 
Na overleg m et de betrol<lœn h eS1turen, trof de 
lnspecteur-Generaal der M ijnen in Nederlands
Limhurg een besf uit wnarbij bet verzoek werd in
gewifügd. 

Ais voorwaarde werd namelijk de blazende op
vulling van l1et in de grensmuur ontgonoen ge
deelte voorgeschreven, evenals van d.e daarin be
grepen galerijen a.ver een a fstand van ten minste 
'lO meter irerekend vanaf de gemeenschappelijke 
ontginningsgrens. DaarenbovP.n' werden er horingen 
voorge.schreven naar l1et gebied van de kolenmijn 
Limburg-Maas waarin, met bet oog op de verderc 
vaslstc.lling van de nauwl<eurigheid der mijnkaar
Len van· beide nangrenzcnde mijnen. een massieve 
ljzeren slang moet aangebracht worden. 

Hoofdschachten. 

Ter l<olenmijn L es Liégeois wordt een nieuwe 
techniek aanitewend voor het smeren van de gelei
dingen in de schacht 2 . ln deze schacht is tamelijk 
vecl water waardoor het tot nu toe onm.ogelijk was 
smccm1iddelen op de rBiÎs te doen houden zodat 
hct verbruik van glljscboenen rond de 140 per 
manncl brliep voor de vier kooien. 

Thans wordt door de c Shell Petroleum Cy > 
een onbrandbaar product vervaardigd dat zich op 
vochtige gelcidingen laat aanbrengeo en ook na
dien n ict g~makkelifk door het water wot"dr aange
tast. 

D e Icolenmijn heef t een eenvoud:ig toestel ontwol'
pen. dat lcnelfdertijd de sporcn min of meer 
droogt en het smeermiddel uitstrijkt. De smering 
van de acht geleiclingen die in het geheel twee uren 
in heslag n eemt. gescbiedt wekelijks. H et aantal 
nodige glijschocncn per maand wer& aldQs tqt op 
de helit he rleid. 

T1;dens het verslagjaar gebeurden er geen dode
lifke nodi flmstige onj:fevallen· in de hoofdschachten 
van de Kempiscbe mljnen. 
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Binnenschachten. 

ln tien gevallen werd afwijkîng verleenJ aan de 
artihls 16 en/of 30 van: het koninldijk besluit van 
12-to-1910 voor het personenvexvocr in binnen
schachten. 

Tijdens het verslagjaar zijn er in de binnen~ 
schach(en geen ongevallen· met dodelijke afioop, 
noch met emstige verwondingen voorgevallen. 

Een incident dat gelukltig in de rubriek « male
riële ongevallen ) .kon ingedeeld wordcn, deed zich 
voor in de volgende omstandtgheden : tijdens het 
af varen van S personen met de kooi van een hin
ncrisohacht. ingerichl voor personenvervoel', l<wam 
het uitschakelingsrondsel van de lier los, waardoo1· 
de kooi vrij afdaalde en niettegensl.aan·Je de tussen
komst van de machinist die de rem sloot, met een 
zelœr geweld op de bodem van de btnnenschacht 
l'crechtkwam. S lechts een· der arbeiders werd licht 
gekwetst. 

De pcrsluohtlier van het type Moussiaux, die. de 
binnenschacht bedient, was voot'Zien van ec>n uit-

1. met behulp van af bouwhamers 

schakelingsrondsel. om de werkfog als balans toe 
te laten. ln uitvoering van een der voorwaarden 
van de afwij[dng aan art. t6. 4° en art. 50 van het 
koninklijk besl'Uit vun 10-l'l- 1910 en aangezien de 
wcrking als balans onnodig was, werd dit uitscha
kelingsrondsel geblokkeerd door een beu.gel, voox;
zien van lwee bouhm. Deze heugel waa losgefco
men, aldus het uitschakelingsrondsel vrtjlatend, en 
werd onder de lier teruggevonden. De b evestigings
bouten werd..en nict tc:ugftcvonden. Na dit incident 
werden de twee delen van het rondsel aan elkaar 
gelast en. te1· intcntie van de paswerkers gelast met 
het dagelijks nazicht van dergelijke installaties. 
werd een punteerlijst opgemaakt wanrop de· vcr-
schillende le conlroleren· ondl"..rdclcn zijn aange
duid. 

Afbouw. 

Onderstaande tabel toont percentsgewijze het re
latid belang nA.n van de diverse in 19'.)5. 1956 en 

1957 foegepaste afhouwmethoden. 

1955 1956 1957 

59,'.2() 46 38 

- met combinatie afbouwhamers en ondersnijmachines 17,87 16.7 16 
- met combinatie aJbouwhamers. ondersnijmachines e.n spring-

sl'offcn 

Il. totaal half-gemechaniseerde pijfers 

- met bchulp van schaven 
- met behulp van schraperbakken 
- met combinatie schaven en ondersnijmachines 
- met combinatie schaven en spl'ingstoffen 
- met ondel'snijmachtnes (Anderton, Trepanner 

totale afbouw doen 

Hl. totaal volledig gemecli.anisee:rde pijlers 

Uit deze tabe1 blijkt duideli;'k dat de mechani
satie van de afbouw zich nog verder uitgebreid 
heeft in de loop van hel jaar 1957 ; opv<1llend is 
het narnellijk l1oe de mechanisatie met behu[p va11 
schaven een grote vooruitgang boekte ten nadele 
van: de winning met afhouwI1amers. 

Vofgendc bijzondcrhedcn mogen nog vermeld 
worden: 

Voor de ontginning van de harde 1agen werden 
ondenaagmachines .Anderton met trommel met suc
ces gehruikt in een mijn, terwijl in eeu a ndere mijn 
daarenlcgen de uilslagen met cen Trepanner-mn
chine weinig gunstig waren. 

De 4; Anclerton >-machine is een ondersnijma
chine. waarvan h<"t ondersoijhoofd met hmizonl·ale 

1 .'.l'.l 5, t 2.4 

t9,09 21.8 18,4 

20.53 30, 1 41.9 
1, 18 o,o 0,0 

0,00 O,:>. 0,2 

0 ,00 1,9 0,5 
,enz.) die de 

0 0 r 

21 ,71 '.')'.2.2 43,6 

lOO % 1.00 % 100 % 

nrm vei:vangen is dooJ' een trommel voorzien van 
messen. draai1md rond een horizontale as. Zij 
beweegt zich vourt op de geµantscrde vcrvoerinstal
latie en de trommel ontkooft een snede van 50 à 
60 cm dikte boven de muur. 

H et laden wordt verze'kerd door eerr man aan de 
uitelnden geprofileerd. ploegïjzer dat onmiddellijk 
achtcr de trommel bevcsligd is. De machine vat de 
laag aan met een stijgcnde hres en de dïlcte van 
Je soede hangt af van de le.ngte van de naalddra
gende cylrnder. Men begint het laden bij d.e oprit 
en het ploegijzer '\l'ervolledigt dit bij de terugreis. 

Dé cylinder beeft een Iengte van 50 à 60 cm ; 
zijn cloormel er vatieert van 0.80 à 1.25 m. lndîen 
de doormt>ter groot is moc:t men de as van de tram-
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mei hoger brengerr' door de machine op een slede te 
plaaben. 

De as van de trommel staat lichtjes schuin op de 
nonnaal van heL front om de wrijving le 1eletten 
van de achler2;ijde van de lTommel op hel front. 

Draaisnelheid: 70 t/m. De messen zijn sduoef
vonnig op de trommel gepfaatst. De machine wordt 
aan:gedreven door een drif:phàsige motor van SS 
kW. Zij hevat een anti-stoftoestel met 4 ve rstuivers. 

De 11emtddelde produclie beliep in een J>ij ler van 
1.30 m opening en o,<)6 m dikte 453 t/ dag met een 
gemidcleld rendement-werkplaats van 2.885 kg. Btj 
een proef om deze laag met de afbouwhamer af te 
bouwen bereikte '1et rendement-af1ouw de waard~ 
niet van het actnele rendement-werkplaats. ln harde 
kool schijnt cle ondersnijmachinc Andertop. dus een 
interessante oplossing V'OOr de gemechaniseerde aF
bouw. 

Men heeft in verscheidene pîjlers van he.t belchn 
het systeem van de DuHse mijn van. lbbenbüren 
overgenomen, namelijk de schaaf zonder geleidin
gen le laten !open, Terwijl deze w erk'Wijze normaaf 
in gestoorde terreinen lflegepas~ wordt. wordt zij 
hier meestal in de met waterî njeetie behandeide 
prjfers toegepast. H ct bevochtigd -slof in die pijlers 
dringt toderdaad in de gefeidin.gen binnen en na 
een oE lwee rusldagen blitft de ketting vasl in het 
verharde slijk. D e schaaf wordt n u nog enkel gelerd 
d<>or ecn rîttg e.e.ngehra.cht op ~o cm hoogle ~onde.r 
dat er hijzondere moe îlijkhcden ondcrvonden wor
dcn. 

Bij het aaneenschal<elen van schaafkettingcn door 
tussen..komsr van de aandrijfmachine is het meer
maals voorgevallèn dat de veiligheids1out van de 
aan·drijlmachioe bl:'ak zodat de kclting terugsloeg 
en gevaarlijJ, zweepte op hct ogenblik dat de daar
aan aangestelde arbeider de laatsle schakcl in de 
haak van de scha.of plaatste. Îen eincte dit te ver
mijden werden ter kolenmijn H elchteren-Zolde r 
spedale boulen vervaardigd die een hoge weerstand 
vertonerr maar die op zulke wijze vervuardigd zijn 
dat zij zeer gema:kkehjlc uil het aandrijfwiel vallen 
en a fdus nîet tîjdens de normalè werking kunnen 
henut worden. 

In clezelrde mijn heeft men ondeivonden dat het 
gehruik van persluchtmotoren. voor het aandrijven 
der koÎenschaven verschei.dene voorcleicn bood : 
Jnar de werking minder bmtaal is1 worden tot 4 
maal minder veilighf'.idshouten gebrokerr en hct 
zwepen der schaaflcetting nabij de motonrn wordt 
mer'kelrjk verrnind erd. 

ln verband met he~ voorgaande viel een ongeval 
te hetreuren in de volgende omstandi.gheden : 

ln: een dafende pijfer van '.l'2S meter, gedrevcn in 
een laag van 1,41 m opening, ,i.,taarvan 0 ,'.),t m val s 
Jak. uitgerust met snelschaof en pantserketting. 
werd een kolenhouwer dodefijlc getroffen door P.<.m 
zweepslag van de ketting der schaaf. Het slacht-

offcr werkte op hct ogenblik van het ongeval met 
de afbouwhamer over de pantserkelting om het 
vals dak af te sle:keo ten einde plaats te ma.ken· 
voor het aanhangen van een kap, Üp de plaats van 
het ongeval vcrloonde het· profëel vnn de pijler een 
lichte .zonk van 0 ,955 m maximum peil. vver ecn 
lengte van· ~4 m. De aandrijl'machine van schaaf 
en pantserkeHïng hevond zic.h op 20 m van die 
plaa!s. 

Hel- divisiecomité was van mening dat· in de 
schaafpijlers naar een voldoencle rechtlijnighcid 
van het kolen:fro·nt zou moeten gesll'eefd worde(I. 
opdat de sohaafl<etting niet over de pantsetketting 
zou komen. Het meent daarenboven dat de hou.wers 
en ver.bouwers van deze pjjlers over het gevaar 
van het zwcpen van de scrhaalketting zoud:en moe
ten voorgelicht wor:den, hijzondet wanneer de pijler 
een zonk verl·oonl. 

Ondersteuning. s te en- en kolenvaL 

fn de. pijlers werd de metalen ondes~euning met 
stalen stijlen' en lwppelkappen nog u.itgehreid ; zo
als hlijkt uit btjgaande tabe[ die de perc~ntages van 
de totale productie geeft in de pijlers met zulke on
dersteuninlfl uitgerust : 

66,7 % 
67,4 % 
73,4 % 

In een lrnlenmijn van het bekken Zijn er meer dan 
6.ooo Dowty-stijle n in; di:ensl, lerwijl er proeven 
met deze stijlen aan gang zijn in drie andere mij
ncn. 

ln een kolenmijn zîjn er 1.500 Dowty-stijlcn en 
1.500 Wanheim-stijlen in dienst. l n 4 andere mij
n,en van 'b.et hekkeŒ hebben proeven plaats met 
Wanheim-sHjlen, die de vo1gendc voordelen hie
den: 

Ais de stijl gans ingeschov1!n is, kan h.ij nog 
70 ton dragen ; de schuil'kast is regelhaar tussen '20 

en 40 ton : bet olieverbruik is zeer klein. 
Er werden ook proeven gedaan met wrîjvings~ 

stijlen Wiemann, die 40 tou d:ragen eo ccn helas
l'ingscurve vertouen welke deze van de hydrnulische 
st+jlen benadert. Bij gehruik z-al men nog moeten 
nagaan o( die karakteristieken zullen behouden 
blijven en of de spaoning niet te zeer zal worden 
beïnvloed door gehrekkige plaatsing, zoals dit bij 
haast alle mecl1anische slijilen het geval is. 

Deze stijlen hestaan uil een ronde hoHe onder
stijl en een· hovenstijl. samengesteld uil twee llelf
ten met cir~elvonnige doorsnecle, geschciclen door 
een spleet van ongeveer 25 mm. In het dot, door 
de splcet·, stelœn lwee wiggen die beide heiften van 
de bovenstij1 uil elkaaT en tegen de wan-dcn van 
het slot clil'uldcen. Beidc h elflen van de bovenstijl 
worclen verenigd in de kop, waarop een lwppl,,.at 
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scharnierend vastgeheclù is- Zij moeten geplaatsf 
worden met ccn extensor, maar dit vereist slechts 
120 sekonden tijd. 

In een mijn wordt nog stccds de voorkeur gegc
ven aan de lamellen-stijlen, die 11.;eer stevig zijn en 
weînig onderhoud vergcn· maar daarentegen zeer 
zwaar zijn. 

De mislu'kking van een procf met hydrauliscl1e 
stijlen werd voor ecn aanzienlijk de.el toegschreven 
aan het feit dat zij in dienst gesteld werden in een 
pijler met zecr zwal<ke muur, waar men verplicht 
was houten kappen onder de stempels te plaatsen. 
De voorspanntng werd grolendeels te niet gedaan 
door de inzakking in de muur. 

Uit dezc tegenstrijdige ervaringen mag men 
nochtans naar onze mening besluilen dat de hy
draulische stijlen gemakkelijk te plaatsen en te ro
ven zijn: en het dalc op regelmatige wijze o.ndersleu
nen. maar dat zij hoge investeringen meeslepen en 
belangrijke onderhoudskosten vergen. 

Eindelijk, wordcn nog prneven gedaan met de 
volgende stapcls : 

a) een stapel Wanheim, bestaande uil twee slij
len. op eenzeif de voel'plaat van 35 X 60 cm. be
wogen door éénzelfde centras! pompmechanisme : 

b) een stapel Wiemann gebouwd volgens het
zelfde principe ais de stijf. doch met voelplalen 
van 40 X 50 cm en ecn draagvermogen van 
80 ton; 

c) de stapel M ecapile waarvan de plaatsing zeer 
gemakkelijk is maar die daarentegen als nadeel 
heeft dat hij wcinig uitschuifbaar is : vandaar het 
klein' toepassingsgebied voor een bepaalde maal. 
Verder dient men nog op le merken dat de span
ning ~ssen de tvvee beweegltjke bovenste balken 
zich voorlzet op een houtcn sluitstulc dat tussen 
beide worclt gesch.oven ; dit slui.tstulc moel aan zeer 
bepaalde voorwaarden van stevigheid b eantwoor
den - is het te zwaar dan is het. bij het roven, 
moeilijk te vcrwijderen ; is het te licht dan splijt 
het en valt de stapel in elka.ar. 

H ct verslagjaar was niet gunstig voor wat he
tref t de origevallen veroor.zaakt door steen- en ko
lenval : viJf dodelïjke ongevallen en drie emstige 
ongevallcn J edr.n zich voor in brenkpijlcrs. 

Vier van de dodelijke ongevallen hadden plaats 
in een halfgemechaniseerde pijler en wel tijdens de 
afbouw aa.n het front ; het vijfde ongeval mel: do
delijke afloop had plaals tijdcns de afboUw in r.en 
niet gemechanîseerde pijler ; opvallend is het dat 
geen enkel zwaar ongeval te w ijten aan instortin
gen le betreuren vie! in vulpijlers. 

In, verscheidene mijnen van hel hekken werden 
studies en proeven ondemomen betreff ende de be
kleding van de steengangen met betonblokken. 
Men weet dat de hetonblokken sinds geruime tijd 
rnet lussenvoeging van houlen plankjes geplaatst 
werden. Welnu, ult proeven uitgevoerd in verschei-

denc lahoratoria 7.ou blijken dat de dru.kweersland 
van belonblokken aanzierllijk vermindert wanncer 
men plankjes tussen de hlok.'ken aanbrengt. Men 
denkt dat het hout, tijdens zijn samendrukking, de 
.boven- eu onderÎiggende blokken aan trekkrachten 
cnderwerpt. 

Verschcidene proeven nochtans bewezen dat het 
niet mogelijk was de belonblof<ken te gehruikcn 
zonder tussenvoeging van een elaslisch element. 
o.a. 1·er koleomijn André Dumont waar Llokken 
zonder plankjes geplaatst werden in een steengang: 
aanzienlijke b eschadigingen waren cr reeds zicht
haar v66r dat de str.engang in gebruik genomen 
werd. 

Er werd dan overwogen de gebruiktc plankjes 
met zinkplaten te bedekl<en maar dit kwam veeT le 

kostelijlc voor. 
Uitgebreide proeven worden thans gedaan met 

verschillende mat·erlalen die zoals hout voldoende 
elasticiteit verlonen maar zelf geen trekkrachten 
kunncn ondergaan. 

D e meest overtuigende werden gedaan met pla
ten uit « Linex 11 (samengcdrukte vlasafval) ; dit 
proJuct dat door ~1et water nlet zou vergaan. werd 
gelcozen omdat het een gelijkaardig diagramma 
( hachtverzakhngen) vertoont als hout. 

Twee zWal"e ongevallen, waarvan· een dodelijk, 
warcn toe le schrijven aan steenval aan 11ct front 
van in delving zijnde sleengangen ; een derde on
geval had plaats aan· de nabraahhres van een 
steengang met betonblokken: cen steenhouwer werd 
cr dodelijk getroffen door slcenval uit de open 
ruimte lussen de oude en de nieuwe hlokkenringen. 

ln de gafcrijen van de werlcplaatsen, wordt het 
gehrnik van Moll-ramen voor de ondersteuning 
mccr en meer uitgebreid. In een mijn waar men 
zulke ramen en ook schuivende ramen ge6rui1te, 
is de dïrectie lot de overtuiging gekomen dat de 
Mo11-ramen in galcrijen betere uitslagen geven en 
wef om de volgende redenen : 

t ) er moet practisdi ge.en nabraalc meer gedaan 
worden; 

~) de nadieping ls veel gemakkelijfœr wanl men 
stoot nooit op omgeplooide ijzeren stijlen; 

3) de ramen zelf p]ooien nie! ; soms zijn er die 
breken maar .zulks is meestal te wijlen aan een 
slcchte bereidin g : 

4) de terugwinning is veel gemakkelïjker. 

Door sleenval aan het uitsnijdiogsfront van een 
luchtgalerij werden drie zwore ongevallen. waarvan 
twec mel dodclijke afioop, veroor1;aakt. 

Een van de dodclijkc ongevallen h ad plaats tij

dens het· verschuiven van J e aandrijlmachine van 
ccn pantserketting met. aanbouwsd-iaaf : door steen
val uit het uitsnijdingsfront van de gu.lerij werd 
een steenhouwer gedood. D e dakuitsnijding moest 
normm:.11 achter de pijler gemaakt worden doch was 
door een te sterke b ezetting te ver vooruilgedreven 
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en hevond zicb juist boven de aandrijfmachine : 
het front der ultsnijding van ongeveer 0.80 m 

hoogte. was niel afgeschoord. 
Het divisiecomilé was van mening dat in het 

Kempisch Bckken, het gestccnte zo zeldzaam de 
gewenste waarborgen van cohesie bicdt dat de vcr
ukale wand van de galerij-oitsnijding systematisch 
zou moeten ondersteund won:lcn en daaren1oven 
dat de aitsnijdingsrronten van de gnl~rijen zich niet 
jnist boven de aandrijf machines zou den moclen he
vinden. 

Dakbeheersing. 

Nog dil jaar, won de methode <kr hlaasvulling 
veld, terwijl de handvulling nog geleidelijk ver
min·dert ; dJt hltjÎ<t uit volgende tahel die de toe
sland weergecft op gebied van dakbeheersing tij
dens de drie laatste jaren. 

% van de globale productie r955 t956 i957 

in pijlers met blaasvulltng 8.2 11 ,8 13 
in t>ijlers met handvulling 9,4 5.7 3,1 
in breukpijlers 82,4 8~.5 83,9 

Een ongeval met dodelijke o.floop had plaats tij 
dens roofwerÎ<zaamheden in ecn pijler van 2.'.lS m 
opening : twee sleenhomvers waren bezig een 
breulcste:mpel langs de da'kbrcuklijn te plaatsen toen 
zich in hct gcroorde pand een inslorting van het 
lage dak voordeed waardoor een ijzei:en breukstapel 
uiteengeslagen en negen stempels omgeslagen· wcr
den in het afbouwpand, waardoor een der steen
houwers zwaar gekwelst werd. Uit de omstandig
heden van dit onge\•al meendc het divisiecomité te 
moet·en afleiden dat in· de pijÎers waar de laag
opening meer dan 2 m beJoopt, de daÎ<breuk dïenl 
venneden te worden en de pneumatischc opvaTiing 
aangeraden. 

Vervoer. 

Het vervoer met pantserkellingen in pijlers nam. 
in 1957, merkelijk toe, tcrwijl het veIVoer met schud
golen er opnieuw belangrijk verminderde. Oil blijld 
uit de volgcnde tabel waarin het vcrvoer in pijlers 
op grond van de productic. slatistisch weergcgeven 
wordt: 

% van da toto.le produclie venvezenlijkl met: 

1956 t957 

schudgoten 12..4 5.8 
lransporteurs mel dragende 

bovenhand 4,4 i.8 
transporteut'S mel Jragende 

onderband !22,8 19.7 
pantserkettingcn 60,1 7~.3 

andere 0,3 0.4 
---
100,- 100.-

Bîj het vervoer met pantscrkettingen in pijlers 
hadden weer talrijke ongevatlen plaats waarvan 
twee met dodelijke afloop. 

Bij het vervoer van hout door middel van een 
pantserkettina waarop een stilstaande ondersnij
machine vaslgelegd was, gcraakte cen hout vast tus
sen ecn meenemer en het onderstel van de onder
snÎjmachine. Deze laatste kantelde om, sloe.g zes 
stempels van de stutting om en veroon.aakte een 
instorting waaronder een kolenhouwer gedood 
werd. Naar aanleiclint1 van dit ongeval werd aan 
de mijnclireclie gcvraagd het vervoer van lang ma
leriaal of van maleriaal md zulke afmelingen dat 
daardoor ee.n gevaar knn ontstaan, stellig te verbie
dcn op de pantserl<ettlngen waarop een ondersnij
machinc li1tt. 

Hel twcede ongeval mel dodclijke afloop gebeurde 
door belmeHing tussen de op de in beweging 
zijnde transportbanden Îiggende slenen en cen we
gens hct omvallcn van een inschaifbare stiil afgc
zakte kap van de ondersteuning. 

Een ernslig ongeval was het gevolg van een on
voldoende doorgang tussen de vervoerinstallatie en 
de ijzerstape[s : een pijlermeester die de pijler af
daalde plaatste zijn voet op de hoogsels van de 
pantserkettinll om langs de stapel door te gaan : 
hierhij schoof l1ij uil en werd bekneld tussen lcet
ting en goot. Het bctaam l sleeds een voldoende 
doorgang te laten tussen het vervoertoestel en cle 
stenen voortlcomende van de dakbreuk ; uit het on~ 
derzoek is nog geblekeo d'at de cmstige gevolgen 
van bet ongeval hadden kunnen vexm.inJerd wordcn 
door het dragen van Rchoencn met stalen tippen. 

In de horizontale en licht heliende galerijert met 
machinnal vervoet. kan het respectievelijk belang 
van de verschillende vervocnniddelen. rekening 
houdende met de uitfleruste Iengte. op het einde 
van de twec Îaatstc jilten, ais volgt uitgedrokt wor
den: 

t956 r957 

sleepvervoer 27,9 % 27.0 % 
transportho.nden 14.8 % 15,4 % 
locomotievcn 55.8 •% 56,0 % 
andcre 1,5 '% 1,6 % 

100,- % 100.- % 

Naar de tijdens Îlet verslogjaar vervoerde pro
dueten (kolen + slenen) komen die verschillende 
vervoerrniddclcn als volgt tussen : 

sleepinstalla ties 
transportbandeo 
locomotieven 
andere 

6,4 % 
10,4 % 
Bt..3 % 

1,9 % 

roo.- % 
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In verscheidcne mijnen worden tamelijk vecl me
talen hnnden in gehruik genomen. Zij bieden ten 
opzicht·e van de gummihanden de voÎgende voor
delen: 

~ 2ij hebben een grote vcrvoercapaciteit : 
- het energicverbruik is b;jzonder laag : een mo

tor van S3 kW volstaat om een metalen band 
van ongeveer 500 meter lengte aan te drijven : 

- de afslanden tussen de aandrijfslalions zijn 
het duhbele van dezc met vervoerbanden ; 

- zij zijn onbrandhaar ; 
- het vervoer is volkomen gelijkmatig in beide 

ricbtingen ten minste wanneer deze banden 
symm.cl.rische elementen hebhcn ; 

- de metafen handen me! enkele aandrijfke lling 
kunnen de bochtcn voÎgen, hetgeen eventueel 
toelaat storingen van kortbij te volgen. 

Nodltans worden de ban den met en.kele aandrijf -
ketling als minder veiÎig hesohouwd en zoudon :e;e 
tot meer moeili,jkheden aanleiding geven. 

Voot het verkeer van het personeel werd er in 
een mijn van het bel{ken, tijdens het jaar, in een 
opgaande galerij van '.PO m lengt·e en '.21" helling 
een nieuw verkeersmiddel. « Telemine » genaamd. 
in dienst gesteld. 

D e telemine is cen zeer eenvoudige inslailatie die 
gesteund is op hct princiep van de kabelbaan. 

Z ij beslaat uit een kabel van 10 mm doormeter. 
zonder eindc, die aangedreven wordt aan de kop 
door een eleetrisehe lier van 15 pk, en aan de voet 
vrij over een lceerschijf loopt. 

De lier is zeer eenvoudig opgevat: ccn electrische 
motor drijfl een vltegwicl aan, dat door tussenkomsl 
van een as en een Gallse kctting een ld eine schijf 
met drie nerven uundrijft. Voor deze schijf hevindt 
zioh een andere van dezelfdc grootte met twee ner
ven, die vrijd.raaiend is opgesteld. De .kahel draait 
zich tweemaal rond deze schijven, wat een goede 
aandrijving van de telcmineknbel waarborgt. 

De lier en Je lceerscbijf zijn op plaats gehouden 
door kettingen bevesligd aan ijzeren hal<en, die l m 
diep in de muur vastzitten. De uandrijving van de 
lier geschicdt op afstand en wordt bediend door de 
machi.nist van de binnenschach t aan de voel van 
de opgaande galerij. 

De terugkerendc en ufgnande kabels worden ge
lcrd door roHen aan de ramen der ondersteuning 
bevestigd, zodat de opkomende werldieden nie l ge
hinderd worden. 

De opgaande galerij wOTdt verlicht door 5 veilig
heidslampen die te gelijker tijd dienst doen als 
signalisatielampen. Een kabel in het bereik van de 
opkomende werklieden Iaat lùe seinen te geven. H et 
sein halt veroor.u1akt- teveus lict aulumalisch stilval
len van de telernine. 

Kop, voet en midden van de opgaande galel'ij 
zijn tclefonisch verbo:nclen langs de lampenkabel. 
waarin de teTeformkabel ingewerkt is. 

Om zic:h le lateu optrekken heschikken de werk
lieden over ccn riem waaraan een tweevingerige 
vork bevesligd is. Men plaatsl de vork op de kahel 
en met de heIT'>oom kneh men de kahels in de vork. 
De riem zelf worclt rond l1et middel gcdraaid en 
met een halve slag rond de hefboom van de vork 
bevestigd. De riem is dus niet voonien van een 
gesp. De werkman houdt het uileinde in de hune! 
na een halve draai rond de he!boom. Blj gevaar 
kan de werkman dit uiteînde lossen waardoor hi; 
annstonds vrij is. 

Bij de telemine is men dus nog verplicht van te 
gaan. Aileen de vermoeienis wordt totaal urtge
schalceld. 

Wanneer de wcrkman boven komt, laat hlj de 
heFboom los, zodat de vork vrij komt. De snelheid 
Jean geregeld worden lussen 2..7 km en 7 km per 
uur. Om te vem1ijden dat een arbeider zich door 
verstrooidheld tot in de lier zou laten trekken. werd 
op enige meter afstand een veiligheids-uit!lchake
lingskabel 1iwspann€'n, drc door aanraktng de stroom 
nf snijdt. 

Zes ongevallen waarvan twee dodeltjke en vier 
met mecr dan 2.0 % hestendige onbelcwaamheid 
hadden plaats tijdens het machinaal vervoer in ga
lerijen. 

Bîj het ondergronds horizonlaal vervoer kwamen 
in totaal vier dodelijke en zcs met meer dan 2.0 % 
bestcndige onbel<Waamheid ongevallen voor. Drie 
ernstige ongevallen haddcn opnieuw pJaat.s tijdens 
het zuiver ma.ken van leirollen van de aandrijf ma
chine van transportbanden, terwijl de installatie 
in werldng was. Gezien de f requentie van derge
lijl<e ongevallen, adviseerde het divisiecomité dat 
de mijndireclies de middclen zouden moeten be
s1-aderen om de rolfen van transpotlbanden. waar
op zich koleng:u.ü; kan afzetten, tijdens de werking. 
automatisch zuiver lé maken. 

Bij het vervoer met locomotieven had slechts één 
dodelijk 011geviil plaats : de andere dodelijkc onge
vallen deden zich voor tijdens het sleepkubel
vervoer. 

Schietwerkza amheden . 

Ooor cfe zeven &lcenkolenmijnen werden in totaaJ 
240.289 kg dynamiel en '.262.102. kg veiligheids
springsloffen verbruikt. H et totaal aantaI verbruiktc 
out·stelcers bedroeg 992.291 waarvan 496.572 ont
stcÎ<Prs mel korte vertraging. 

Het maandelijÎ•s onderricht van het mel schiet
werkzaarnheden belaste personeeI had geregeld 
p]aats ; deze instnlClie:; werden door de af gevaar
digde.r.. bij heL wijntoezicht bijgewoond. 

ln verband met het 1:iebruik van springstoffen 
had in 1957 een emslig ongeval plaats : het werd 
veroonnal.<t doordat een sleenhouwer met de af
bouwhame;-pin in een patroon « Alsflitc » stak. 
welke nog in een gedeeltelijk ontploft hoorgat a.an-
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wezig bleek te zijn ; hij werd ernstig gekwetst <Hm 

één der ogen. 

Luchtverversing - Mijngas. 

ln enkele gevallen werd do or de bedrijf sleiding 
van een tweetal mijnen kennis gegeven van een ho
ger gehalte dan 1 1/2 % in de uittrekkende stroom 
van gasrijke pijlers ; door ambtenaren van de dienst 
wcrd gedurende het verslagjaar enlœle keren een 
hoger gehalte aan mijngas geconstateerd dan 
t 1/2 % in de uittrekkende st-room van een ·werk
plaats of in uithollin·gen aan het front of in de zij
wanden van luchtafvoergalerijen. Door opvoerfog 
der luchthoevet~Theid of tloor vcrmindering van de 
dageltjkse productie van de afbomvwerkplaals kon 
de normale toestand steeds '\Vorden hersteld. 

De mijngasafzuiging werd jn 195i verder voort
gezet en uitgehreid in zes mijnen van het Kempisch 
Bekken. Gedurende het jaar werden in die mijnen 
ruim 22.8Ç)<>.OOO m8 mijngas, omgerekend op 100 % 
CH4, afgezogcn en naar de bovengrond geleid. 
Hiervan werd circa 17.000.700 m3 in· droogovcns 
van de kolenwasserijen en in stoomketels van ck 
elechiscche centrales van 5 bedrijf szctels verbmikt. 
De aanleg van gasleidingen om die mijngashoevee!
heden op rationele wijze aan te wenden werd jam 
mer genoeg tot nog toe niet onder ogen genomcn. 

De merkelijke verhoging van de mijngasafzujging 
ten opzichle van het jaar t 956 ( 15.830.000 m3

) is 
meestal te wijten aan· het feit dat de mijngasafzui
ging bij de kolenmijnen André Dumont dit jaar 
een maximum bereikte. Het gedeelte van de tweedc 
dwarssteengang Noord-Oost op de verdieping van 
9~0 m van de hedrijfszetel Waterschei, dat vooruit 
op de normale luchtkring gedolven en met lucht
kolœrs verlucht was, werd inderdaad met een dam 
afgesloten wegens het vrijkomen van belangrijke 
hoeveelheden mijngas tengevolge van de ontgin
ning van een pijler in de laag E, dewelkc op t40 m 
onder de steengan g doorgegaan is. Belangrijlœ hoe
veelheden mijngas werden gedurende het ganse 
jaar achter deze dam gecaptccrd. 

Steen- en kolenstof. 

Üp alle bedrijven heef t dC'. bestrijding van het 
gevaarlijh steen- en lmlenstof de volle aandacht. 
De beschikbare stofbestrijdingsmidde!en worden 
over hct algemeen goed toegepast en de opmerkin
gen dienaangaandc worden· sleeds minder talrijk; 
het toezichthoudcnd personeel en de arbeidcrs, 
dank aan de toegepaste opleiding, zijn thans vol
doende bewust van de noodzakelijkheid van deze. 
bestrijding. 

Ter kolenmijn Berio gen is men overtuigd van de 
noodzalelijkheid twee of meer stofbestrijdingsme
thodes gelijklijdig te moeten aanwenden. \Nater
sp::-oeiers en waterafbouwhamers wordcn in aTie pfj-

Ters gehruikt ; bij ondersnijding wordt altijd de ket
ting besproeicL Overal waar het mogelijk is t.t.z. 
daar waar de opening en de kentekens van dak en 
muur het toelaten, wordt bovendien nog watcrin
jectie toegepast. 

Ter lwlenmijn Houlhalen werd door de Heer E.a. 
lngenieur Lavallée, Hoofd van de VeiliR"l1cids
dienst, de tele-inspuiting op grote diepte vcrder be
sludeerd. Hij maalcte onder andere een studie van 
de lmrven der rninima-drukkin.g van de inspufüng 
in de omgeving van de grensoppervlakle van de 
zone met grote spleten, in functie van de uitbatings
wijze en een· stu.die van de kmven van inspuitbaar
heid verder dan de zone met grote spleh~n ; de on
derzochte zone breidde zich uit tot l8 m voor het 
C>ntginningsfront. 

T a lrijlce stofmclingen werden gedaan in deze ko
Ienmijn in samenwerking met het lnstituul voor 
Mijnhygiëne, ten einde er fo!mulen van weder
zijdse betrckking uil af te leiden tussen de resulta
ten bekomen met de hand-pump en de konimeter 
enerzijds en de thermische prècipitator anderzîjds. 
Er werd besloten voortaan de konimeter op te geven 
daar dit apparaat te afwijkende aanduidingen geeft. 
De hand-pump :r.ou daarentegen voor een bepaalde 
werkplaats, op een bepaalde dienst, de evolutic van 
het stof gehalte weergeven maar zou ni et gebruikt 
worden om een pijler met een ander te vergelijken. 

De orde van belangrijkheid van de in het Kem
pisch Bekken toegepaste hestrijdingsmiddelen was 
ais volgt op het einde van l1et verslagjaar : 

injecteren van het kolenfront 
gchmik van afbouwhamers met waterver

stuiving, samen met injectie van het 
lcolenfront 

gehruik van afbouwhamers met waterver
stuivin g 

gebruik van afbouwhamers met waterver-
stuiving, samen met natte ondersnijding 

gebruik van waterverstuiver-s 
besproeiïng van l1et kolcnfront 
gebruik van andere middelen 
mnder stofbestrijding, inbegrepen de werk

plaatsen die van natme vochtig zijn 

Brandvoorkoming en- bestrijding. 

18,3 % 

4,0% 

5,9% 
22.0% 

7,6% 
3,6% 

6, t % 

100,0 % 

ln de schachten, waar nog bijkomende uitrustin
Rcn iri hout bestonden, werden die stukken vervan
gen. Nu zijn de schachten praktisch in a ile mijnen 
volledig onbrandbaar behalve de houten balken 
van een schacht ter kolenmijn Limburg-Maas en 
de houten geleidingen van beide schachten ter ko
lenmijn André Dumont. 

ln verschiilende mijnen worden de proeven met 
d e onbrandbare vervoerhanden voortgezet. Thans 
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wordt de kwestie der herstellingen grondig ondcr
zocht ; in tegenstelling met de gewone vervoerhan
den die volgens een koud procédé hersteld worden, 
moeten de riemcn in polyvinyle warm herstef d wor
den, wat moeilijke problemen stell. 

H et Coordinatie, cenlrum R eddingswezen van de 
mJjnen van het Kempisch Bekken ging in de loop 
van het tweede semester over tot een ~eer interes
sante proef ter kolenmijn Beringen, namehjk het 
oprichten van. een luchtdichte afdammiog in ecn 
ontgirmingsgalerij zonder voorafgaandef ïjke voorbe
reiding van de plaats en zonder aan de bekleding 
l·e raken. 

De procf geschiedde in een oude galerij van 7 m 2 

sedie in de laag 63/ 64, ondersteund met Moll 
ramen op houten stapels. D e opgerichte dam be
stond oit twee delen : 

a) het weerstandbieélencl gedeelte bestaande uit 

een opstapeling van za"k.ken zand van ,1 meter Iengte 
(in werkdijkl1cid haèI men 8 m zakken moeten 
pÎaatsen maar hier beoogde men slcchts de lucht
drchtheid) ; 

h) het luchldicht gecleelte bestaande uit een 
slecnstapel tussen twee muren ingesloten. 

Door middel van: een lichte opvulmachine van de 
firma «Torkret:t . « Verpreszkessel » genoemd, wordt 
tussen de twee muren, in de steenvullï.ng, Jijn gc
malen steenstof ingespot·en. De machine heslaat uit 

een enkele knmer ; door h et inlaten van· druklucht 
wordt het dekscl gesloten en door het· opemm van 
een afsluiter wordt steenstof ingespoten. H el steen
stof dringt iTI al de spletcrr van het terrein tot op 
7-8 m aan weerszijden van de mure.i1 en ma11kt n icl 
alleen de afclamming luch tdicht maar vermijdt ieder 
IucT1lverlies lo.ngs het omliggende terrein. 

ln de a fdamming is een mangal van 700 mm 
voorzien en een buisje om stalen te nemen. 

D eze proef heef t bewezcn dat het door middel 
van de « Verprcszkcsscl ~ mogelijk is in droog ter
rein een luchtdichte dam op te richteu zonder voor
afgaande voorbereïding en zonder de bekleding weg 
le ncmen. 

H et Coordinatîe•centrum stel l zich voor in 1958 
een dergelijke proef te doen in een blokkensteen
gang alsook in een vochtige steengang of galerij ; 
hier zou men nochtans geen steenstof. maar cement
melk inspuiten. 

D e kolenrnijn Beringen heeft lOO waterlansen. 
type Lecliner, aangekocht die onverschillig ncvel of 
een gewone waterstraal kunnen spuiten. Deze lansen 
worden gebruikt met een gummtslang van 30 me!er 
lengte en 'l8 mm inwemllge doormeter. aan de kop 
en aan de voet en ook aan de Lusscnverdiepingen 
van de b innemchachlcn'. 

Van. een reddingsoefening, die hlj in deze mijn 
bijgewoond lieefl. gaf de E.a. Mijningenîem vol
gende beschrijving : 

«< Er werd verondersteld dat cen brand ontstaan 
was, in de voetgalerij, op 150 meter van een bïn
nenschacht : twee nrbeiders waren ter plaatse. 

Üp hel· signaal liep de eerste naar de binnen
schacht om er hel mate.rieel uît de brandkast te ha
len. terwijl de lweede Ier plaatsc bleeI om steenstof 
te strooien. Aan de binnenschacht had men het 
ventiel van de waterleiding toegedraaid en de ma
clrinisl werd verwittigJ dat hij seinen ging onlvan
gen orn het opnîeuw open te doen. De twee arbei
ders hebben dan de waterleiding ontkoppeld, het 
passtuk gemontcercl, de darm openge.scl1roefd en 
eindelijk de cnachinist verwttligd. T ussen het ver
treksignaal en het ogenblik waarop men begon te 
besproeien zijn 9· vcrlopen. » 

ln de ganse mijn maakt men· per jaar gemiddeld 
6ot;> soortgelijl<e oefeningen ; aile werklieden in de 
werkpfaalsen nemcn cr deel aan. 

Ter kolenmijn Helchteren-Zolder wcrden proeven 
aangevangen om. het materiaal van een brand
weerkoffer in Lwec rugzal<ken op te nemen wal het 
vervoer ten zeerste zou ve.rgemakkelijken. Regelma
tigc oelen.i.ngep werden gehouden waarbij telkens 
met de daartoebeslemde boormachine Rehbei.11, 
waterleidingen onder drukking aangeboord werden . 
Tussen hel aanleggen van de boormachlne en het 
waterspuitcn verloopt 7' à 10'. 

De nodige voorhereidingen werden getroffen om 
in de Ioop van hct eerste kwartaal 1958 de volgende 
organîsati.e te kunn en toepassen : de donderdag van 
elke week houden de reddiogsploegen om de heurt 
hun trainingsoefening. Eike dag van de weelc die 
op een oefoning voÎitt zu lfen 6 w e:-klieden-redJers 
van dienst zijn tol en met de woensdag die de oefe
ning van de volgende ploeg voorafgaat. D eze zes 
redders worden on:derverdecld in drtc p}oegen vari 
twee redders. één ploeg per dienst. 

E ike ploeg zal een vie~oudige opdrachl te ver
vnllen hebbcn : 

1) om de heurt, in elke houwplaats nagaan of al 
de voorzorgsmaatrcgelcn tegen hd ontslaan van 
een brand wel degelijk genomen worden ; 

'.2) nagaan of al het nodjge brandweermateriaa1 
wel ter plaalse is en in gocde slt1at : 

'3) de werklieden die wegens hun fun.ctie het 
best geplaalst :t.ijn om een mogeli;ke brand van bij 
de aanvang te bestrijdcn, de nodige opleiJing ge
ven in h et hanteren van blusmateriaal ; 

4)) in geva l een branJ zou ontstaan zich onmid
dellijk ter plaatse begeven en de brandbestrijdïng 
zonder verwijl aanvatten. 

De twee redders van elke ploeg zullen zich met 
cen mijnfrets vcrplaal:sen. Zij zullen elk een Dra
gertoestel. één CO detector. een boormad1inc 
Rehhein, ceo hrandweerlans en een brandweerdarm 
van 45 mm doormeter meedragen. 

Om deze organisatie te .kunnen vcrwezenlijken, 
werd reeds : 
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t) aan elk lid van het personeel een boek;e uit
gereikt waarin de volgende punten behandeîd wor
den: 

a) hoe kan een hrand ontstaan: b) hoe kan men 
een brand voorkomen : c) hoe moet men een 1rand 
blusscn; 

~) a.an ellce redclings ploeg de nodige cichtlijnen 
en ondcn:icht gegeven om de bovenstaande op
dradit.en: tnel een maximum kans op weislagen, Le 

kunnen vervullen. 

Daar de hlustoeslellen van de drijfboofden enz. 
steeds in gebreM<e gev-onden wenfen. heeft de I(oicn
mijn Houthalen de eventucie bestrijding door mid
dd '\7an water e1,1 zancI verkozeri. Er valt op te mer
ken dat deze elementen doot iedereen kunnen ge
Lruikl worden terwijl, gezien de luchtsnelheid, bet 
gebruik van blustoestellen een zelœre handigheid 
vcreist. Om te vemüiden dat de zanclbakken op rui
mc afstand achter de machh1es worden gelaten, 
worden zij aan de maohine vastgemaakt. 

Ter ka lenmij n Zwa.rtberg Werden de hlustoesteI
len met schuim huiten dienst gesteld omdat zij te 
veeI onderhoucl vergden ; zc we:den door poeJer
toestellen vervangen'. 

Aan de nahraken. Ler kolenmtjnen WtnLHrslag 

en André Durrr:ont, wordt thans ecn voorfopige on
dersteuning geplaatst. hcstaande uit ijzeren langs
kappen dewelT<e leruggewonnen worden als de de

.finitieve ondersteuning geplaatst is. Deze mcthode. 
die reeds sinds verscheidene m.aanden toegepasl 
wordt, geeft vold.oening en wo:-dt tot de frontefl van 
de steengangen uitge1reid. 

T er kolenmijn André Dumont werden 14 loco's 
ultgerust ;met vaste CO:?-ffessen, die de C02 lang.s 
huizen op 4 punten van de loco l-unnen uitstorten ; 
injectiepomp, kop van de viottCl' die de aankomst 
van mazout regeh. aa.nzuigzijde en uitlaat van de 
mol or. Daarenboven dragen deze loco' s een schuim
hlusser va0- 10 ltter. 

Reddingsmaatregelen. 

Üp alle mijnbedrijven werd de training van de 
reddingsploe~en regelmatig voortgezet. 

Tîjdens een oefenîng heeft een rnddings.ploeg 
vastgesteld dat de gasmeter Rûœn sterk beïnvloed 
wordt door het C02. ln een rccuperaliewerk werd 
op het Rikcn-toestcI 8 % gas gelezen terwijl de 
outf edingen van de in die galerij genomen momters 
aangetoond he'bben dat het Riken-toestel in een 
C02 midden aanduîdingeu gaf alsook in een mijn
gasmidden. Deze va.ststelhng werJ aan de bouwer 
medegedeeld; net zou roogelijlc zijn het toestd al
dus uit te rnsten Jat alleen mijngas aangeduid 
wordt ; hiervoor zou een fi1ter op het toestel moeten 
geplaatst worden err zouden de Q.flezingen cloor be
relceningen moeten verbetetd worden. 

Veiligheid en gezondheid. 

Nnar aanfeiding van verscheidene ongevallen 
werden de arbeiders van een: steenl<olenmijn aan
gemaand hun gereedschap van de 1ramen te Iaten 
ontdoen' en dit door de zorgen van de mijndiensten; 
geduTende deze 1ehandehng wordt hun ander gc
rëedschap in leen gegeven. 

De propagancla-campagne tot het dmgen van 
handschoenen en: schoenert m.et stalen Hppen 'Werd 
in de loop van hct verslagjaar voortgezet ; in twee 
mijnen werd het dragen van zulke schoenen ver
plicht gemaakt voor het ondergronds personeel. 

Naar aanleiding van een emstig ongeval veroor
zaakt door hct vastg:rijpen van ecn los uitein"d~ van 
de h.alsdoel, van het slachtoffer tussen de boor
stangbouder en een draalende boorstang .bij het: 
aanzetten van het boorgat werd Je:! aaudacht van 
de arbeiders opnieuw gevestigd op b.et gevaar van 
loshangende klecferen te dragen die door bewegende 
machined:elen Î<unnen gevat worden. 

In een mijn waar deze laatste jaren entge ledeu 
van het personeel aan hartziekte he:z.weken, besloot 
men de medische dienst uit te rusten met een elec
trocardiog:iaaE. Het ligt in de bedoeling, na verloop 
vnn lijd. elk lid van. het personeel aan een perio
dische en systematische opsporing van hartafwij
lcingcn te onderwcrpen , ten eiu.de op prevenlieve: 
wijze bij eTke gebeurlijke hartaanclocniI').g te kunnen 
ingrijpen. Tot nog toe werden reeds chauffems, 
ophaalmachinisten en andere persilnen met grote 
verantwoordeTijÎ<heicl onderzocht. 

Bovengrond. 

Zouls hlijkt uit het-geen' hicrnvcr vcrmeld wordt 
in de ruhriek V. hadden op de bovengrondse be
drijve n, in 1957, bdangrijke uitbreidingen plaats 
om de instaflaties aan te passen aan de vooM\iene 
prodactieprogramma's: de uitbreiding van de in
slaUaties voor kolenwasserijen met .zware vloeisl·of
Een werd namelijk VQortgezet. 

Butten eeo dodJijk ongeval veroonaakt door 
electrocutie, waarover hiernnder enige uitTeg, had 
men, in. 1957, een enlcel dodelijl ongeval te hetrcu· 
ren in de bovengrondse aauhorigheden der Kem
pische kolenmijnen waariût bleek dat zelfs wanneer 
er vasl:e verlicbtin~ bestaat. het aan te bevelen is 
aan de sporcn tewerkgestelde arbeiders 's nad11s 
door goed uchtbare, rode Iichten te heschermen. 

Eleclrische inrichtingen. 

Uu- onderstaande tabel blijkt de geletdelijke uit
breidiog. van de electrische imichtingen in het on
dergronds- en in het bovengronds hedrijf_ 
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Gezamenlijk vermogen van de in gebruik zijnde 
electrische motoreu (kW) 

Onderwond Bovengrond 

195) 1955 1957 

4.9.210 55.623 (3) 60.719 215.824 260,669 270.59; 

(3) verbeterd cijfer. 

Ttjdens het verslagjaar wcrd ecn clcdriekcr, ge
last mel hel onderhoud van de bedieningschakel 
kast op 5.300 volt van een bovengrondse pomp
inrichl in g, ln de volgende omstandigheden ge
electrocuteerd. Na zijn werlc uitgevoerd te hebben 
werd de stroom opnieuw opgez.et in- hct vocdings. 
station. Om dan de goede werking van de schakel· 
kast te beproeven. glng de brigadier in de kelder 
bîj de pomp in kwesUe ten einde de afstandbedie· 
ning te doen werken. De electrieker stelde dan vast 
dat een signaallampje los slond en lrnchlte hel vast 
te 7.Cltcn wat normaal zonder gevaar lan gs buiteu 
lwn geschieden. Üp da! ogenblik hoorde de briga
dier een slal?. hii liep naar Loven en vond de elec:
trieker zieitogend voor de geopende deur van de 
schakellcist. Vennoedelijk heeft- het slachtoffer zijn 
arm langs binn·en in de hst wilJen stelcen om het 
sl·cckcontact. waarin het lampje geval was. naar 
voor le duwen en heeft htj daarbij eco on! lalling 
van de hoogspanning ondcrgaan. 

Een ander ernstig ongevaT waarbij de wallman 
van een vcrdeelstal ion zwaar verbrand werd. ge
beurde doordat hij, per vergissing, cen kabd diè 
langs een lweede stef rails ondcr spanning van 
3. 1 50 V stond, wou aarden. De aardschalœTaar was 
voorzien van eeo grende1ing die normaal werkle. 
maar met de hand kon opgelicht worden. lngevolge 
dil ongcval wcrd een praclisch toestcl « Haf eÎi i. 

aangescha.ft dat toelaal op volslrekt veiligc wijie 
oa te z.ien of geen spannmg meer op de kabcl of 
de înrichting staat; daarenboven werd de vergren
delingsplaat overdekt cf oor een ijzeren J,ap, zodat 
lact oplichten ervan onmogelijk wordt. 

VII. Opleidinq. 

Nieuwe mijnwerkers. 

De opleiding van de talrijfœ nieuwc werkhach· 
ten aangeworven tijdens het jaar 1937 werd sysle
matisch gedaan in de verscheidene steenkolenmij
n·en volgens het door de Federatic der Belgische 
kolenmijnen in april 1955 opgesteTd programma (4). 

( 4) cfr « Overz.icht van de bedrljvigbcid in de dlvisiP 
van het Kempi.sch Bekken tijdeos het jaar 1955 ~ . A M.R. 
jaar l956, 5• aflevering, bl:t. 860. 

De beroepsop!eiding clie ze krijgen word! nu 
door monitoren gegeven volgeos de T.W.l.-methode 
(lT11ioing within induslry) : deze methode is ge
gteund op een technick van arbeidsontleding en zc 
maakt het mogelijk een valc systematisch aan te le-
ren door de verscheidenc takcn eigen aan dal val 
op onberispelijke wijr.e uil te voeren. 

Vooraleer deze opleidin~smel ho de loe te passen 
hebben, begin t957, versd1eidene ingenieurs van 
elkc mijnondcrncn1i11g, lessen-cydussen gevolgd om 
gronclig voorbereid te worden op het aanleren van 
de metbode ; deze voorberciding werd toevertrouwJ 
aan ePn gespeciahseerd en bevoegd organisme. 

Üeze ingenieurs hebben dan eer~t voorlichtings
vergaderingen grlioudcn voor de directies en de 
hoge kaders. Onder dt> beste toezichlers en arbeiders 
wcrdcn dan l<andidalen-monilorcn gekozen die een 
speciale opleic:ling onlvingcn vanwege de ingenicur
instrudeur. 

!'\a cen thcotefüchc en praktische proef. zullcn 
dan dezc monilorcn hun getuigschrift van 1tebreve
teerde U1onitor behalen; voortaan zal de opleidiog 
van de nieuwelingen uilsluilcnd aan zulke moni
loren toevertrouwd worden. 

Leercentra voor jonge m.ijnwerkers. 

Centrum Houthalen.. 

Üp 7 juli 1957 werden, lijdens een p[ecl11igc 
f eestzitling in hct Casino te Houthalen, de eerste 
diploma's van leerling mijnwerhr uit·gereikt aan 68 
lcerlingen. 
Vcrscl1eiden1· voo~aanslaande personalileilen uit de 
provincie. waarond.,r de H eer G011verneur Roppe 
waren op dl'ze uitreiking aanwezig. 

4 lccrlingen zijn geslaagd in een herlcansings
e.1tarneo, dat in scpleroher doorg'ing. Er z.ijn aTdus 
72 gediplomeerden. Van dezc gediplomccrden wer
ken c'r 70 in de mijnE>n. Ecn oud-leerling slucfe1•rt 
ve:der aan de Rijksmijnbouwschool le H asselt. 

Dr leerlingen. die lict diploma van leerling-mij11-
werker behaal~Jen , tlc>den. tijdens de vacnntie, t'en 
tweedaagse uitslap naar Duitsland. De reis was 
deels ais onlspanning hedoeld: de AluvaHei en 
dec.ls als sludiereis. Rergbaumuseum te Bochum. 

Üµ iniliatief van de direclic Jcr Potasmijnen ait 
de Elzas had er, tijdens de verfofdagen, ecn uitwis
seling plaals van leerhngen tussen de oplcidings 
scholen van :tv'Itilfiouse en Hou~halen. '.24 leerlingen 
uit het vierde leerjaar. vergezeld door '.2 Ieraars en 
3 monitoren, Jeden e.en stage in de potasmijnen van 
Mulhouse van 4 tot 18 augustus. '.20 Franse leer
lingen. vergez.cld door '.5 monitoren. kwamen op 
stage in de mijnen van Houthalen. Zolder of Be
ringen van 18 augustus tot 1 september 1957. Ilet 
ligt· in de bedoeling deze uitwisseling le herfialen. 

In september 1957 ging net Jeerccntmru van 
Houthalen zijn vierdc scbooljaar in met 34) leet-
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lingen. verdeeld over 15 klassen. Het personeel om
vat 26 leeikracl1IE-n. m et voncdige betrekking en 

7 lesgcvcrs. 

Cenlrum van Eisden. 

l u verband. md de wet van 13 juli 1957, waarbij 
de productieve ondergrondse mijnarheid van jonge 
lieden onder de t8 jaar verboden werd en bovendien 
het aantal werkdageo in de ondergrond. voor deze 
jongens werd gereglementccrd. heeft het leercèn
tn.on van Houthalen een lessencydus van de eerste 
graad ingericbt. A I de aedïplomeerde leerlingen 
volgen een dBg pcr wcck cen bijzondere cursus 
met volgende vakken op het programma : mijn
bouw, toegepaste mechonica en electriciteit. alge
menc opvoeding, loegc pasle rc'kcnkunde en lïcha

melijke opvoeding. 

De Louwwerlten van de nicuwe sc.hool schietcn 
goed op. Einde decembr r 1957 was de ruwbouw 
l<IHar. Behoudens onvoorziene omstandigl1eden, zal 
het gcbouw gans gereed komen tijdens het groot 

ver1of 1 958. 

Cenlrum uan Genk-1 foeDezcwel. 

ln het lcercentrum van Hoevczavc:l-Genk werd. 
in septPmber 1957. naalll het bestaande 5" leerjaar, 
een 4~ leerjaar int?ericht. H el leercenlrum telt thans 
120 lecrlingen, vcrdecld over 5 klassen. Nieuwe 
voorlopige gebouwen werdcn opgericht. 

H ct terrein waarop de definitieve gebouwcn zul~ 
len opgericht worden. wcrd aangckocht. 

Ondcr9rond 

l nstortingen, valle.n van slcncn en brokken koo! 

VeTVoer 
Hanteren of gehroik van gerccdschap met de hand. 

machines en tuigen 
Hnnlercn van allcrlel voorwerpen. v allen van voor-

werpen 
Vallen van het slachtoHer 

Schachten 
Allerlei 

Totaal 

Bovengrond 

Vervoer 

Het leercentrum van Eisden stak van wal in sep
lember 1957 met 4:J leerlingen, verdeeld over twee 
klassen. De school is ondergebracht in voorlopige 
gebouwen, mnar men avcrwcegl de oprichting van 
definilicve werkplanl.scn. wasplaatsen en reiter vô6r 
volge11d schooljaar. 

Centrum van Beringen. 

Met het doel in september 1958 het leercentrmn 
open te stellen, conslrueerde men definitieve gchou
wen waarvan de aanhesteding op 2 juli 1957 werd 
gehoudcn voor cen totnal bed~ag van onge'Veer 
11 millioeo F. 

VllI. De ongevallen. 

In 1957 bcdroeg het totaal nnntal ongevallen met 
werkongeschiktT1rid, bij de Kempische steenkolen
mijnen 17.895; v1rn deze ongevallen hadden er 
17.280 in de ondergrondse- en 615 op de boven
grnndse werken van de mijnen pfaats. 

Hel nanlnl dodeli;ke ongevallen in het verslag
jaar hedroeg 21, waarvon l 9 ondergronds en 'l bo
vengronds: deze cijfcrs waren respeclicve[ijk 2 1 en 
3 over 1956. 

Onderstaande label geeft een overzicht van het 
risico verbonden aan de verBchillendc soorten van 
werken. 

l Gckwetsten met 
Totaal bli jvende werk--
aantal Dodcn ongeschikthejd 

1 

slachtoffers van 20 % 
of meer 

7.806 9 6 
1.373 8 t l 

t.160 'l -

4,774 - 3 
1.250 - '.2 

501 - 'l 

413 - 'l 

17.280 19 '.26 

1 

69 1 1 

Hanteren of gehruilc van gerecdschap, machines or 
Luigcn 148 - 'l 

Manipulaties. vallen vnn voorwerpen 197 -
Vallen van het slnchtoffer (val in schachten in be-

g7epen) t'l6 - l 

/\lbîei 79 1 1 

Totaal 615 'l 5 
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Meer bepaaldelijk voor de zwarè ongev<lllen (met 
dodelijke afloop of een hhjvende arh ejdsongescliikt-

Ondergrond 

Jaar 

1 

B.W. 

1 

Doden 20% Totaal Doden 
of meer 

1955 17 29 '16 2 

1954 22 37 59 3 
t955 16 40 56 2 

1956 21 41 62 '.3 
1957 19 26 45 2 

D aaruit blijkt dat h et verslagjaar bijzonder gun
slig was in zake zware ongevallen. 

Onderstaande tabel geefl. anderzijds, ahonder(ijk 
voor de ondcrgrond en de bovengrond. de veelvul-

1 

l1eid van 20 % of meer veroorzakende) is de toe
stand in de ondcrstaande tabel weergegeven. 

Bovengrond Onder- en bovengrond samen 

B.W. 

l l 
B.W . 

1 
10 % Totaal Doden 20 % Totaal 

of meer of meer 

2 4 19 31 50 
2 5 25 59 64 
7 9 t8 47 65 
5 8 24 46 70 
5 7 ::u 51 52 

digheids-. de ernst- en de risicovoet betreffende de 
laatste vijf jaren. Hier ook zijn de cijrers van het 
jaar 1917 b ijzonder gunstig, namelijk voor de on
dergrond. 

Ernstvoet Risicovoet 

Jaar 

Veelvuldigheidsvoet 
{aantal ongevallen per 

300.000 posten) 
( aantal dagen werkloosheid 

per ongeval) 
( aantal dagen werkloosheid 

voor 300.000 posten) 
- --

Ondergrond 1 Bovengrond Ondergrond 1 Bovengrond Ondergrond 1 Bovengrond 

1953 853 79 
1954 792 74 
t955 85 t 79 
i 956 731 7 1 

1957 711 64 

Eindelijk geeft de hiemavolgende tabel voor de 
j~ren 1956 en 1957 de frequentiecijfers van de on
gevallea met een arbeidsongeschiktheid van min-

23 44 19.8.55 3.513 
::t6 53 20.560 3.900 
24 49 20.082 3.923 
28 
26 

56 20.122 3,992 
70 i8.438 4.519 

stens 1 dag per to.ooo ·werkliede:n werkzaam tijdens 
de werkdagen en per t .000.000 ton gecfolven steen
kolen. 

In de. Ke.mpische steenkolenmijnen voorgekomen ongevallen met een arbeidsongeschiktheid van minstens 1 dag 

Totaal 

1956 1957 

Ondergronds 17.505 17.280 
Bovcn·gronds 695 615 
Onder- en bovengronds 18.200 17.89'.) 

IX. Sociale aangelegenheden. 

1. Gewestelijke Gemengde Mijncommissie. 

D e G.G.M.C. vergaderde driemaal in 1957· 
De vergad eringen werden gewijd aan de vast-

Per l 0.000 welklieden Per 1.000 000 ton 
gedolven steenkolen 

1956 1957 1956 1957 

7.308 7.204 t.67'2 1.674 
782 737 

5.545 5.356 

stelling van de verletdagen die verf et zouden wor
den in 1957 in: verband mel de verkorting van de 
arbeidsdaur. alsook aan Lesprekingen over de op
stellinir van een kalender met hetrekking tot de 
t8 rustdagen van het jaar 1958 (toepassing van de 
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overeen.komslen nopens de vcTÎ<orling vHn de ar
heidsduur). de toepassing van de index op de pre
mies van de arbeiders der ef ectrische centrales en 
lcetelhuizen en hct opnemen van de premies in de 
lonen. a lsmede over de berzienin~ van het regle
ment hetreffende de vermindering van de huishuren 
aan de regelma tige werldieden. 

2. Sta kingen en conllicten . 

Op 14 en 15 januari bralc bij het onder- en bo
verigronds personecl van de mijnen van het Kem
pisch Bek'ken cen staking uit. B11iten de algemene 
eiscn van hct A.C.V., te welen : vcrÎ1ogin'g der 
pen'sioenen, structuurhervorrolmg, enz .. werden eI 
,geen andere redenen voor deze staking ing~roepen. 

E:r had den 1reen rechtslTeekse onderhandehngen 
:plaals tussen de werkgevers en de arbeiders. en de 
sta'king eindigde door voorlopige sdwrsing op 
19 jenuari. 

T ïjdens deze staking gingeo voor de ondergrond 
47 .429 en voor de hovengrond 23.43 L wcrkdagen 
verloren, terwij l een productieverlies van 101.045 

lon viel te notaen. 
De 5 11 febroaTi brak een wilde slaking wl bij de 

Cocomachinisten, personeel van de loco· s en kranen. 
al$mede bij het onderhoudspcrsoneel van de maclri
nes van de boveogrond op de kolenmijn Helchteren
Zolder. 

De stakers venellen zich Legen de door de di
Tectie (tetroifen maatregel waarbij een opzichtec, die 
in gebreke bevonden werd, werd' afgezet. Doqr 
rechtstTeelcse onderhandelingcn 1 ussen wcrkgcver en 
arheiders. werd het werk dezerfde dag nog herno
m en nadat de op7.ichter terug 'tijn dtenst had mo
gen hernemen. Het productieverli.es beperkte zich 
tot -+ 1 .ooo ton'. 

Ecn begin van sla.kin.g dccd zich voor h ij he·I on
dergronds personeel van de lcolenmijn André D u
mont op 1 maart. op de t • post. 

De stakcrs cistcn dat de gcpcnsioncerdc opzich
t ers die nog in: dienst waren. geen sancHes meer 
zouden mogen treffen legenover in fout bevonden 
arheiders. 

Deze eis wcrd niel ingewilligd. omdat hiercloor 
de veiligl1cid in het gcdrang gcbracht werd. 

Na besprekingen en mrt de tocgeving van de di
rectie om enkele specialf' gevallen nader ~c onder
zoeken, kon mel' de afdaling een aanvang genomen 
worden: een uur later dan gewoonte. 

3. Menselijke belrekkingen. 

l n verscheidene mijnen werd Tl.et lJersoneeI uitge
b rcid met een psychologische sectie onder leiding 
van een psychialer. 

Deze dienste!l'l houclen zich hoofdzahlijk .bezig 
met de aan'Passing van iedere arbeider aan zijn 
Laak door grondig onderzoek va.n de aangeworve-

nen. T evens wordt op die dienst ook beroep gedaan 
voor het selectionneren van kaodidaat-monitoren. 
opzichters en leerlingen voor de mijnschool en zo 
meer. 

Speciale aanclacht wordt gewijd aan de vaslstel
hng van de ongevalsvatbaarheid, om Îangs die weg 
de veiligheid le verhogen. 

Tenslotte wordt deze diensl helast met het geven 
van onderricht in mcnselijke betrekkingen aan de 
opzichters. 

4. Huisvesting. 

O p gebtl'!d van huisvesling was de toestand van 
de mijndorpen einde 1957 als volgt: 

aantal woongelegenheden (inbegrepen 13.:; 
barak~en) 

aantal wer:kliedenwooingen . 
aaotal werkliedemvoningcn bcwoond door 

Familles wnarvan tninst ens één !id op de 
mijn werkt . 

aantal arbeiders wonend in de m ijndorpen : 
ondergrondse 
hovengrondsc 

8.'.)39 
7.404 

De noodloesland in 7.ake mijnwerkerswoningcn 
blijft steeds grool en het nant<1l in aanhouw zijnde 
hui zen blijf t onvoldoende om het hwsvestingspro
bleem te normaliseren en om te lmnnen overgaan 
tot de oprulming van de noodwoningen. 

B. GROEVEN EN GRAVERIJEN 

ln de loop van h.ct jaar t957 werd en door de Be
stendigc Deputatics 1 f openfuchtgroeven vergund 
en door colleges van Burgemeesler en· Schepenen 
vier t-ijdclifke groeven vergund na voomfgaandeTijk 
advies van het Mijnwezen . 

C. METAALNIJVERHEID 

Belangrijke werken. 

In de zinkafdeling van beide fahrieken te Over
pelt en le Lommel van de N.V. Metaalfahrieken 
van Overpelt-Lommel en Corphalie werd overge
gaan tot de modernisatie van het laadwerk aan de 
ovens. Sommige ovens werdcn vcrgroot en omval
ten nu 4 rijen moffels in plaats van 3 : hel laden 
geschiedt pneumatisch en lïftvloeren werden ge
plaatst om het laden van de bovenste rijen te ver
gemakkelijken. De uitbreiding dezer installaties 
hccft het plaatscn van nieuwe persluchthouders 
van 1 '.20 m8 nodiit l/«!maakt. 

De uitrusling van de afdeltng « l':ijoe mechaniek l' 
van de fubriek vun Ovcrpcll werd verdet aange. 
vuld door een recttficeermachine, ecn graveenna
chine en een luchlcompressor van 30 pk. ln de her
stelwerÎ<pÎaatsen werd een automatische Iasmachtne ....... 
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en een hetonmolen mel ophaalbak toegevoegd. In de 
electrische centrale werd een recupèratiegroep La 
Mont n' 11[ in bedrijf gesteld ; het Joel van deze 
inrichting is : de warme gassen. afkomstig van: de 
afJcling ~ Verbranden der mimgassen » te gebrui
ken voor het prnduceren van stoom. Deze stoom 
wordt gebruikf tot het aandrijven van een ni~uwe 
turbo-altemator van· 4.000 kW. 

In de zwavelzuurafdeling werd de capaciteit op 
to.ooo T per maand gcbrad1t door toevoegi:ng van 
cen wastoren en een absorptietoren. 

In de afdeling van het verbranden van de assen 
werd eveneens een nîeuwe inrichting in d iensl ge
steld. nl cen maalinrichting, een stockeerinrichling 
en 4 ovens voor verbranding der assen. 

In de fabriek van Hoboken van cfe Société, Gé
nérale Métallurgtque de Hoboken werd een dcrde 
Lurgi-oven van de roost-inrit:htîng in dienst geno
men. Hierdoor werd de natte CottrclI-iostallalie on
voldoende en daarom werden de secties 5 en 6 van 
de Cottrell 6 verlengd en werden er platen bijge
hangen. 

Een n ieuw apparaat voor de mechanische reini
ging van de rookkanalen der ovens ~erd in dîenst 
gesteld. 

l n hct rookkanaaJ achter hoogoven 5 werden twee 
recksen van 5 watersproeiers hijgeplautst. Aldus 
staan er nu 3 ree.ksen. 

ln· de linsmelterij werd een toestel geplaatst om 
tinanodcn mcchaoisch te gielen. 

In de fahriek van Olen van dezelfde v~nnool
schap kunnen onder de bij:r.onderste verwezen·lijÎdn
gen op technise!\ en hygiënisch gebied vermeld 
worden: 

- een installa lie voor het ztf ten van de a(val 
van vuutvaste stenen· ; 

- een signalisatie-installatie in geval van hrand: 
- een zaagmachine met wisselbeweging voor de 

me ta llographic. 

In de efecfrische centrale werden cle stooml<etels 
Ladd-Belleville n° 2. 5 en 4 uitgerust voor het ge
bruil< van· stookollc. 

ln de afdeling der vertikale gieling werd een 
tweede draaioven Thomas, uitgerust met m~out
verwarming, in bedrijf genomen. 

In de afdeling walserij van de N.V. Sida! te Duf
fel werden cle gebouwen verder afgewerkt en werd 
een nîeuwe wals D uo-réversible geplaatst. met la
felbrcedte van 1.000 mm. Tevens wercT cr aan de 
montage begonncn van ecn wals type quarto, voor 
het walsen van aluminiumpapier en van cle b ijho
rende uilrusting voor het snijden va.n het metaal. 

ln de onderhoudswerkplaats 'werd ecn nieuwe in

richting geplaatst voor hct hardcn van matrijzen. 

ln de verschilTende a fdelingen van de N.V. La 
Vieille Montagn·e te Balen dienen vermeld : 

Af deling roosting erL zwavelzuur. 

io nieuwe afkoeltoestellèn werden geplaatst 
om de Le behandelen roolcgassen af te belen. 

Af deling food. 

- een nieuwe reduclieoven met een capadteit 
van: 20 ton/24 h werd aan de Hanis-afdeling 
gevocgc[ alsmede een tweede filter Sweet
land; 

- de capaciteit dex zakfilters-installatie op de 
supe.rroosting werd verduhbeld door hct bij
plaatsen. van ccn nieu.we installatie, identisch 
aan de reeds bestaande ; 

- twee warmterecuperateurs werden opgericht 
m de Harris-afdeling. 

Zink-Electrol)!se. 

- een: tweede DoIT van 16 m diameter werd in 
gebruik genomen ; 
aan de voetkroes der ovens werden ventilato
ren geplaatst met de hedoeling de arbeiders 
tijdens cle wmermaanden te verfrissen ; 
voor de behandefing van de slijken werden 
twee nleuwe lmipen van '25 m3 in dieost ge
nomen: 
hct natte vcrvoer van de gerooste zin.I,hlende 
werd gewijzigd ten einde minder stof te he
komen. 

füectrisché inrichtingen. 

de vervanging der lastschakelunrs in olie door 
faslscl1alcclaars met pcrslucht werd voortgezet. 

Algemene clie-nsten. 

- een nieuwe turbine met nltemalor van 20.000 

kW en een instaflatie om het water voor de 
ketels te zuiveren, werden in gebruik geno
men: 

- een z~sde Acétron-groep we.rd in dienst ge
steld voor de omzetting van wisselstroom lot 
gelijkstroom hij de zinkefectrolyse. 

Ongevallen. 

l n de loop van 1957 gebeurden er drie dodelijfœ 
ongevallen in de mel'aalf abrieken onder het loe:âcht 
van de d ivisie. 

In het zinkmagazijn van een fabri ek waren twee 
laders bezig zinldrngots te hememen om ze op een 
vracbtwagen te laden. Er stond nog een stapel van 
30 cm l1oogle, welke ze aan het afbreken w11re11, eu 
daarncvens een volleclige stapd van 1,90 m hoogte. 
Deze ka.nteide onveTWachts om. waarbij een der ar
heiders doo!' de afschuivende lingots clodelijk ge
troffen werd. 
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D e roachinist van een rolbrug had als naa-r ge
woonte een laadb ak opgehaa1d en de hedrtjfsarhei
der, die de bak had aangehaakt, wilde de plaats 
waar hij gestaan had, zuiver maken. D e laadbak 
vieJ af en trof de onderstaande a rhcider dodelijk. 

Het derde on·geval met dodehjke nfloop gebctrrdc 
in de volgende omstandigheden : 

T wee arheiders waren gelast mel het kuisen van 
d e b ovenvlocr van de el ectrostatische Cottrell-fihers 
van een loodf abriek. 

Deze vîoer, waarop Zich bereikbare delen on der 
hoge spannin g (tot 55.000 V) bevinden , is voor
:den van ijzeren omrasteringen in tralëewerk vàn 
t .72 m hoogte. die de vloer verdelen in 4 secties. 
Eike sect ie bevat twee Cottrell-tremels. 

D e toegang h:il deze secties is versperd door deu-

TABEL Ill. 

ren d re normaal op slot zijn en· waarvan de enige 
sleuteJ in het bezit is van de Cottrell-macl1inisl. 

Alvc>rens de sccties te b etreden , moet men de 
electrische stroom uitschakelen door middel van een 
schakelaar. die. van huiten de sectie bediend wordt. 
V ervolgens dtenen de onéler spanning zijnde deien 
geaard door middel van een bijzondere baak, die 
aan een geïsoleerde aardleiding verbonden is. 

Na samen de secties t e n 2 te hebben zuiver ge
maakt. waren genoemde werklieden bezig seclic 3 
te Îmisèn . Toen: zij hiennede klaar waren. hee(t de 
hulpmachinist zich buiteil weten van de machinist 
in de sectie 4 begeven ;zonder de stroo-rn af te sluiten 
en zonder de aarding aan te hrengen. Hij werd op 
sla g gedood hij hel aama.ken van een onJer span
nin g zijode stuk. 

JNDICES 1957. 
( Aantal tewerkgestelde arbeiclers per µroductieeenheid van 100 ton) 

Ma and Houwers Pijler Ondergrond 
1 

Bovengrond 
1 

Onder- en 
Bovengrond 

januari to 27 69 25 94 
Iebruari 10 26 68 '.25 93 
maart u 26 68 25 93 
apri1 10 26 68 '.1.5 95 
mei 10 26 69 24 93 
juni 10 26 68 'l4, 93 
juh 10 26 69 '.2,6 95 
augustus 9 25 70 '.:l5 95 
septemher 9 21 69 27 96 
oktoher 10 26 70 24 94 
novem.her 10 ~6 70 'l3 93 
december jQ 26 70 '23 93 
jaar 1957 tO 26 'JO 25 95 
jaar 1956 10 2.6 68 25 93 
jaar 1955 15 ?.7 69 26 95 
jaar 1954 14 30 74 ?.9 t0.'.5 
jaar 1953 16 5.'.5 77 .'.50 \07 

TABEL IV. 
INDICES ONDERGROND. 

Jaar Kempis ch 
Bekken 

Duitsland Frankrijk Saar Nederland E.G.K.S. 

t951 77 69 77 62 58 73 
i95:.i 78 68 74 62 62 72 
1953 77 69 71 60 64 72 
1954 74 67 67 37 67 70 
1955 69 65 6'.) 55 67 67 
1956 68 64 61 55 67 66 

1957 70 63 59 56 67 65 
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VOORTBRENGST - AFZET - VOORRAAD 

Voortb.rengst Afa et 
Voorraad einde der maand (to.n) 

1957 

1 1 1 

(ton) (ton) Bruto CokesfiJn Nootjes en Gemengde 
gnùskool stukkool kool 

januari 829.642 809.933 8.197 l 1.277 8.906 7.162 
februari 820.452 826.:527 4.968 9.404 8.347 6.154 
maart 896,630 89t.257 7.552 i2.307 9.261. 4.492 
april 839.814 838.187 6.824 13.243 6.438 8.661 
mei 889.435 876.274 9 .183 17.458 9.440 t4.064 
juni 853.264 800-491 10.251 56.941 20 . .P,'l. 15.939 
jufi 852.288 729.175 18.140 122.087 45.0lO 22.240 

augustus 865.990 831.388 '.21.007 142.737 56.197 2\1.403 
september 748.533 73t.189 30.177 135.873 66.525 '.it].609 

oktobcr 970.303 842 .462 37.654 i97.457 116.096 58._1:p. 
november 893.178 815.693 40.128 '231.930 142.285 5t.516 
decetnber 89t.427 86t.501 42.537 '.264.739 129.868 58.375 

Totaal t957 10.:rw.956 9.854.477 42.537 264.739 i29.868 58.375 
1956 10-467.511 10.512.444 3·149 ~.705 2.274 7.711 

1955 10.144,403 10.975.791 9 .230 14.037 12.318 1 i.193 
1954 9.2:)7.619 9-5'.~8.356 65 .366 406.756 347.630 40.545 
1953 9.482.580 8.978.200 27.600 310.095 732.878 46.932 

1 

Schlamm 
1 

7.876 
8.670 
9.304 
9.077 
7.259 
6.624 
5.513 
4.948 
4.752 
3.458 
4.403 
4.669 

4.669 
7.570 

21.864 
37.733 
51.260 

Totaal 

43.4t8 
37.543 
42.916 
44.243 
57.404 
90.177 

212.990 
217.592 
264.936 
392.777 
470.262. 
500.188 

500.188 
23.709 
68.642 

898.030 
1.168.765 
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TABEL Il. 

Nationaliteit 

Belgen 
Italianen 
Pol en . 
Nederlanders . 
Duitsers . . 
Griekeu . 
Joegô-Slaven . 
Hongaren 
Tsje<:ho-Slowaken 
Russ en .. 
Fransen .. 
Spanjaarden 
Andere 11_afümallteiten 

Totaal .. 

Nationaliteit 

Belgen 
ltallanen ' .• 

Pol eu 
Nederlanders . 
Duitsers . .. 
Grieken . 
Joego-Slave.n . 
Hongaren 
Tsjecho-Slowaken ' 

Russen 
Pransen 
Spanjaarden 
Andcrc nationaliteilen 

Totaal 

Üverzicht van h et op '.) t december va n de jaren 1954-1957 ingi:.sclueven personeel. 

a) Absolute cijfers. 

Kolenhouwers Globaal albouwpersoneel Ondergrond Bovengrond Onder- en Bovengrond 

1954 ' 1955 1 1956 l l957 1951 1 1955 1 1956 1 1957 195'! 1 1955 1 1956 1 1957 1954 1 1955 1 1956 1 1957 1954 1 1955 1 1956 1 1957 

2.190 J.951 2.0iO 1.791 2.789 2.4H 2.571 2.378 19.652 19.043 19.366 20.292 9.237 9 .287 9.241 9.230 28.899 28.330 28.807 29522 
2.245 2.528 2.4H 2.355 2.379 2.972 2.719 2.608 3 .974 5.719 5.l23 5.224 41 36 17 49 4.015 5.755 5.170 5.273 

56'i 470 387 363 626 545 439 412 1.774 l.626 1.479 1:416 57 51 51 53. 1.831 1.680 1.533 1.469 
681 605 511 1665 765 679 60f 790 1.527 1.479 1.390 J.859 59 53 16 46 l.586 l.532 1.436 J.905 
186 203 173 176 211 227 180 188 534 530 507 509 8 5 6 9 542 535 513 517 
- 132 110 313 - 152 J50 568 - 330 351 1.363 - JJ 11 2 - 331 352 13.&5 
40 37 30 40 43 48 35 47 249 255 226 223 I f 7 9 6 260 262 235 229 
26 22 21 90 26 22 53 136 125 11 4 228 269 4 4 66 6 129 118 234 275 
23 21 15 19 24 2l l5 19 128 118 103 96 3 4 2 2 131 122 105 98 
12 62 52 38 H 68 58 38 45 188 161 154 3 3 3 2 48 191 164 156 
8 6 6 7 Il 8 6 7 23 20 21 22 4 4 4 3 27 24. 25 25 
3 5 9 84 3 5 16 246 11 10 42 497 - - - - l1 10 42 497 

133 62 64 82 J45 64 67 100 439 246 266 363 12 8 10 10 45t 254 276 373 

6.111 6.104 5.862 6.023 7,033 7.226 6.922 7.537 28.491 29.678 29.263 3.2:286 9.439 9.'166 9.429 9.418 37.930 39.14'1 .'38.692 11.704 

b) Ver'lioud:mgsciffers. 

Kolenhouwers Globaal afbouwpersoneel Ondergrond Bove.ngrond Onder- en Bovengrond 

1954 1 1955 1 1956 l 1957 195t l 1955 ! 1956 1 1957 1954 \ 1955 l 1956 \ 1957 1954 1 1955 1 1956 1 1957 1954 1 1955 ) 1956 \ 1957 

35,8 31,9 3i,8 29,7 39.7 33,-1 37,2 3 1.6 69.0 64,2 66.2 62,9 97.9 98.1 98,0 98.0 76.2 72.4 71.0 70,8 
36,7 41.4 41.2 39.1 33,8 41, l 39.3 34.6 13,0 19.3 1715 16,2 0,4 0.4 0.5 05 10,6 H-,7 13.4 12.7 

9,2 7.7 6.6 6.0 8.9 7.5 6.3 5,5 6.2 5.5 5,1 4.4 0,6 0.6 0,6 0.6 4.8 4.3 4,0 3,5 
l J.2 9,9 9,2 Il,] J0.9 9/1 8,7 10,5 514 5,0 1.& 5,7 0,6 0,6 0,5 0,5 1,2 3,9 3.7 'i,6 
.3.1 3.3 2.9 2,9 3,0 3,1. 2,7 2,5 t.9 1.8 l.7 1.6 0,1 0. 1 0.1 0,1 1.4 J.4 1,3 1.3 
- 2,2 1,9 5,2 - 2,1 2,2 7.S - 1.1 1.2 4.2 - 0.0 0,0 0,0 - 0,9 0,9 3.3 

0,7 0,6 0.5 0,7 0,6 0,6 0.5 0,6 0.9 0,8 0,8 0.7 0,2 0.1 0,l 0.1 0,7 0,7 0,6 o.s 
0,4 M 0,4 1,5 o.; 0,i 0,8 1,8 0.4 0.1 0.8 0,8 0.0 o.o 0,1 0.1 0,3 0,3 0,6 0.6 
0,4 0,4 0,3 0,3 0.4 0.1 0,2 0,2 0.-4 0,4 0.3 0.3 0,0 0,0 0,0 0,0 0.4 0,3 0,3 0,2 
0,2 1,0 0,9 0.6 0,1 0.9 0,8 0.5 0;2 0.6 0,5 0,5 0,0 o.o 0,0 0,0 0,1 0,5 0.4 0.4 
0,1 0, 1 O,J 0,1 0.1 0,1 0,1 0,1 0,1 0, 1 0.1 0.1 0.0 0,0 0,0 ô,O 0.1 0,0 O.ô o.o 
0,0 0,1 0.1 0,4 o.o 0.1 0.2 3.3 o.o o.o 0,1 1.5 - - - 0,0 o.o 0,0 0, 1 1,2 
0,2 LO 1.1 1.4 2,1 0.9 1,0 1.3 1.6 0,8 0,9 1,1 0,2 0.1 0.1 0.:1 l.2 0.6 0.7 0,9 

100,0 100.0 100,0 100.0 100,0 100.0 JOO.O 100.0 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 100.0 100.0 100,0 100,0 100.0 
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