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RESUME 

Comme l'an dernier déjà, à la suite de la mise en vigueur de l'arrêté royal du 23 décembre 1957 
modifiant les attributions respectives de l'Administration des Mines et de l'Administration pour la Sécurité 
du Travail, le présent aperçu de l'activité dans la division du bassin minier de la Campine au. cours de 
l'année 1959 est divisé en cinq chapitres correspondant aux principaux secteurs où s'exerce· la su.rveil
'lance des ingénieurs des mines, à savoir : 

A. Les mines de houille. 

B. Les minières. 

C. Les carrières. 

D. Les usines métallurgiques. 

E. Les cokeries et usines d'agglomérés. 

En ce qui concerne les mines de houille, le rapport donne d'abord un aperçu général de la produc
tion, de l'écoulement, des stocks, des résultats de l'année, Je la répartition du. personnel et des rendements 
et indices. 

Ces données mettent en évidence les difficultés de plus en plus insurmontables rencontrées par les 
mines du bassin pour assurer l'écoulement de leur produ.ctian ; le chômage instauré dans la plupart des 
mines pour limiter les mises au stock freine se,nsiblement les productions et augmente anormalement la 
charge des frais généraux par tonne produite. 

Après avoir mentionné les modifications apportées aux concessions, les amodiations conclues entre 
miMs voisines et les prospections exécutées en 1959, · ze rapport énumère les travaux importants exécutés 
dans chaque mine et les installations nouvelles érigées à la sur/ace malgré les difficultés financiènes ren
contrées par les sociétés exploitantes. 

Dans un chapitre suivant, le rapport signale les améliorations apportées da.ns les divers domaines 
de la technique mimere, ainsi que les me·sures prisespour améliorer la sécurité à la suite des accidents sur
venus au cours de l'année 1959. 

Cette partie du rapport se tennine par des renseignements concernant la formation professionnelle, 
les statistiques d'accidents et les questions sociales. 

Les parties du rapport relatives aux minières, carrières, usines métallurgiques, cokeries et fabriques 
d'agglomérés énumèrent les extensions principales réalisées en 1959 dans ces divers établissements, ainsi que 
lies accidents graves qui y sont survenus. 
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SAMENVATTING 

Evenals het verleden jaar reeds het geval was, tengevolge van de in uitvoeringbrenging van het 
koninklijk besluit van 23 december 1957 dat de respectieve bevoegdheden wijzigt van de Administratie 
van het Mijnwezen en van de Administratie van de Arbeidsveiligheid, is dit ov,erzicht van de bedrijvig
heid in de divisie van het Kempisch Bekken tijdens het jaar 1959 ingedeeld in vi;f hoofdstukken overeen
stemmend met de voomaamste sectoren waarover de rijksmijningenieurs toezicht uitoe{enen, te weten ; 

A. De steenkolenmijnen. 
B. De graverijen. 
C. De groeven. 
D. De metaalf ab rie ken. 
E. De cokes- en agglomeratenfabrieken. 

Betreff erule de steenkolenmijnen, geeft het verslag eerst een algemeen overzicht van de productie, 
de afzet, de stocks, de uitslagen van het jaar, van de verdeling van het personeel en d,e prestaties en indices. 

Deze gegevens doen de steeds meer onoverkomelijk wordende moeili;kh,eden uitschijnen, die door de 
mijnen van het bekken ondervonden worden om de afzet van hun productie te verzekeren ; de werkloos
heid, door het merendeel der mijnen ingevoerd om de stockeringen te beperken, remt op merkelijke wij:z;e 
de productie en verhoogt in abnormale mate de last der algemene kosten per voortgebrachte ton. 

Na vermel.ding van de wijzigingen aan de concessies, de afgesloten vierpachtingen tussen naburige 
mijnen en de in 1959 verrichte prospecties, haalt het verslag de bekngrijke werken aan die in elke mijn 
uitgevoerd werden alsook de nieuwe installaties op de bovengrond opgericht, in weerwil van de finaneiële 
moeilijkheden die de ontginnende vennootschappen ondervonden. 

ln een volgend hoofdstuk vermel.dt het verslag de verbeteringen die i.n de verschillende gebieden van 
de mijntechniek aangebracht werden evenals de maatregelen genomen om de veilighieid te verhogen inge
volge de ongevallen gebeurd tijdens het jaar 1959. 

Dit deel van het verslag eindigt met inlichtingen betreffende de beroepsopleiding, de ongevalssta
tisti,eken en de sociale aange[egenheden. 

De gedeelten van het verslag betreffende de graverijen, groeven, metaalfabrieken, cokesfabrieken en 
agglomeratenfabrieken geven een opsomming van de voomaamste in 1959 verwezenlijkt~ uitbreidingen als
mede van de erge ongevallen die er in voorkwamen. 

A. STEENKOLENMIJNEN 

I. Algemeen overzicht. 

Productie, afzet, voorraden. 

De evolutie vnn de economische toestand in de 
steenkolenmijnen vnn het Kempisch bekken tijdens 
het jaar 1959, is În grote trekken wecrgegeven in de 
bijgaande tabel A. Deze tabeI geeft. per maand, de 
netto-voŒtbreni,fsl, de afzet en de samenstelling van 
de voorraden. De djfers van de vier voorgaande ja
ren staan, ter vergeJijking, onideraan -deze tabel ver
meld. 

De crisis in de Belgische steenkolemnijnnijve.rheid 
bleef tij.dens h ct jaar 1959 vo01tduren en haar ge
volgen, voor h et Kempis·ch bekken, wer'den steeds 
erger en c·rger. Bij gehrek- aan technische en .finan
ciële middelen, was het onmogelijk de stockagepoJi
tiek die men tijdrns he·t jaar 1958 toepa.ste en die 
dè gfohale voorraden van de Kempische steenkolen
mijnen tot op 2.504.483 t had gchracht, voort te zet
ten. 

Met uitzondedng van de steenkolenmijn van 
Zwartberg, die b~-ar ganse productie aan het be-

langrijk nijverheidscomplex Cockerill-Ougrée waar
van zij deel uitmnakt. afstaat en van de steenkolen
mijn Winterslag, die dank aan bestaande contrac
ten het gmotste deel van haar productie aan een 
metaalfabriek van het Luikse levert, moesten de an
dere kolenmijncn hun productie aan hun afzetmoge
lijkheden aanpa~sen en een groot aantal verzuim
diensten inleggen. 

De tijdens het jaar 1959 ingelegde verletdagen in 
de verscheidene Kempische steenkolenmijnen zijn 
verdeeld ais volgt : 

Kolenmijnen 

Beringen 
Helchteren-Zolder 
Houthalen 
Zwaitberg 
Winterslag 
André Dumont 
Limburg-Maas 
Bekken 

Aantal verletdagen 

62 
91 
91 

10 

95 
82 
61,72 
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Het inleggen van deze verletdagen leidde tot een 
productieverlies van ruim 2 miljoen t. 

De verhetering van de algemene bedrijvigheid in 
de andere nijverheidssectoren en namelijk in de me
taé'Jnijverhcid liet toc de totale afzet van de Kem
pische steenkolenmijnen tot 8.934.969 t te brengen 
tegen 7.968.925 t in 1958. De totale afzet hleef 
nc--chtans nog ver onder de totale aifzet van de vorige 
jaren ( 10.973.731 t in 1955) wat meestal te wijten 
is aan het invoeren van zccr helangrijke tonnages 
van vreemde cokeskolen, aan de geleidelijke vermin
dering van het ko.fenverbmik peir geproduceerde .ton 

staa:I en aan de toenemende concurrentie van de 
petmleumprnducten. 

T abel A toont aan dat de totale pmductie van 
het Kempis,ch hekken met ca 12 % venninderd is 
ten opzichte van het vorig jaar. Ze daalde inder
dHa:d van 9.973.220 t in het jaar 1958 tot 8.770.999 t 
in het jaar 1959. De productie van het bekken be
droeg in 1959 38,5 % van de voorthrengst van het 
Rijk. 

Tabel I geeft voor de jaren 1958 en 1959, het uan
deel der onderscheidene mijnen in de prnductie van 
het hekken. 

TABEL 1. 

1958 

Kolenmijnen 1 Totale 
productie 

(in t) 

Bering·en 1.752.740 
Helchteren-Zolder 1.398.000 
Houthalen 1.151.300 
Zwurtherg 1.322.404 
Winterslag 1.355.696 
And11é Dumont 1.239.600 
Limburg-Maas 1.753.480 

Bekken · 9.973.220 

Dat de gemiddelde dagelijkse productie 38.600 t 
peliep teg·en 36.772 tin 1958, hetzij een stijging van 
4,97 %, is te wijten aan het feit dat de afwezighe
J;n merkelijk verminderden in de kolenmijnen wa:ar 

1959 

Gemiddelde Gemiddelde 
productie Totale productie 

per werkdag productie per werkdag 
(in t) (in t) (in t) 

6.664 1.600.062 7.018 
4.905 1.218.600 5.775 
4.141 901.300 4.484 
4.640 1.416.491 4.970 
4.824 1.304.216 4.708 
4.749 937.600 4.784 
6.849 1.392.730 6.861 

36.772 8.770.999 38.6oo 

werkloosheids,dagcn ingelegd werden. 
De omvang (in ton) der verzendinifen. in 1958 

en in 1959, lang's de diverse wegen uitgevoe11d, 
wordt in tahel II weergeg·even. 

TABEL II. 

V erzendingen 
\ 

langs havens 

Naar het hinnenJand j 1
95

8 

1 

3.369.100 
1959 4.415.118 

Naar het huitenland { l95
8 

1 

976.477 
1959 941.668 

---
Totaal j 1958 

1 

4.345.577 
1959 5.356.786 

Men bemerkt dat de hloei van de Belgische me
taalnijverheid tij.dens het jaai· 1959, een merkelijke 
invloed heeft gehad op de a:fzet van de Kempische 
mijnen waarvan Je verzendingen naar het binnen
land met meer dan 1.200.000 t steg·en. Jammer ge
noeg daald'en terzelfdertijd de verzen·dingen naar 
het huitenland met 230.492 t. 

Deze laatste verzen!dingen kunnen onderverdeeld 
wo11den in 841.5~1 t voor de E.G.K.S.-Ianden en 
330.858 t voor de andere vreemde !ancien. 

per spoor 1 met vrachtwagens 1 Totaal 

1.945.467 289.946 5.604.513 
2.044.538 381.967 6.841.623 

426.199 195 1.402.871 
230.658 53 1.172.379 

2.371.666 290.141 7.007.384 
2.275.196 382.020 8.014.002 

Het totaal verbruik van de zeven kolenmijnen he
liep anderzijds 508.529 t. 

Lonen. uitslagen. 

Daar het rekenkundig gemiddelde van de index 
der kleinhandelsprijzen voor de maanden juli en 
augustus het vastgesteld kritisch punt had over
schreden., werden de Ionen in de mijnnijverheid van 
1 septemher 1959 aI met 2,5 % verhoogd. 
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TABEL III. 

Belgen Vreemden 

Gemeenten Totaal 

Oodergrond 
1 

Bovengrond Ondergrond 
1 

Bovengrond 

As 147 171 70 4 392 
Beringen 256 202 12 1 471 
Beverlo 420 291 154 8 873 
Boorsem 77 79 8 - 164 
Diepenbeel< 226 204 9 1 441 
Dilsen 175 141 10 5 331 
Eisden 394 236 829 23 1.482 
Genk 2.019 1.093 4.562 67 7.741 
Gruitrode 69 56 3 - 128 
Hasselt 344 273 21 - 638 
Hechtel 162 88 - 1 251 
Helchteren 188 152 5 - 345 
Heppen 90 97 3 - 190 
Heusden 896 448 117 6 1.467 
Houthalen 646 360 618 25 1.649 
Koersel 878 379 281 7 1.545 
Kwaadmechelen 251 58 1 - 1 310 1 

Lanklaar 85 95 150 1 

1 

331 
Leopoldsburg 167 70 12 - 249 
Leut 43 79 15 2 

1 
139 

Lummen 350 173 - - 523 
Mechelen a/Maas 378 174 244 3 799 
Meeswijk 30 72 9 1 112 
Meeuwen 224 107 6 - 337 
Neeroeteren 406 107 6 3 522 
Niel bij As 32 49 7 - 88 
Oostham 244 74 1 - 319 
Opglabbeek 219 208 15 - 442 
Opgrimbie 67 54 13 1 135 
Opoeteren 86 43 2 - 131 
Paal 458 192 8 - 658 
Rekem 107 63 8 2 180 
Rotem 140 go 4 1 235 
Stokkem 130 180 48 2 36o 
Tessenderlo 443 53 1 - 497 
Uikhoven 44 36 3 - 83 
Vucht 60 73 445 4 582 
Wijshagen 19 14 5 1 39 
Zolder 505 408 280 3 1.196 
Zonhoven 676 429 30 - 1.135 
Zutendaal 71 86 16 3 176 

T otaal der mijngemeenten 12.222 7.257 8.031 175 27.685 

Andere Limburgse gemeenten 3.930 1.525 149 10 5.614 

Provincie Limburg 16.152 8.782 8.180 185 33.299 

Provincie Antwerpen 3.207 125 46 1 1 3.379 

Provincie Brabant 818 280 11 - 1.109 

Andere provincies 41 1 16 1 59 

Nederland 34 1 989 1 1.025 
-
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Ondanks lo.fwaardige inspanningen van de Irnlen
mijnen om hun kostprijzen te verminde.ren, hebben 
de vaste lmsten op een verminderde productie steeds 
hun nadelige invloed verder uitgeoef end. Deze vaste 
kosten, samen met afzetmoeilijkheden, hehben er 
tee hijgedrag·en dat twee mijnen van het bekken 
lmn baians. in deficiet. sloten terwijl twee an'dere 
mijnen geen winst of verlies boekten. 

Evenails in 1958 ging de opstapeling van onver
kochte koien voor een zeker aantal mijnen gepaard 
met ernstige thesumiemoeilijkheden. Deze toestand 
hœft de mijnen in aanzien,lijke mate helet hun mo
dernisatie verder te ontwikkelen en heeft oo.k voo,r 
gevolg gehad dat belangrijke voorbereidernde wer
ken niet aangevat o,f zelfs stilgelegd waiden. 

De Staat heeft verder zijn waarborrg gegeven voor 
het warranteren van de seizoens- en conjonotureie 
stocks. Daarenboven heeft de E.G.K.S. haar .finan
ciële hulp bij stockerin:g onder bepaalde voorwaar
den; verleend; de hulp eindigde op 31 juli 1959 na
dat de daartoe bestemde kredieten volledig opgeno
men waren. 

De bijdrage van de Staat en van ·de Hoge Auto
riteit waren echter onvo.Jdoende om het vraagstuk 
op, te lossen en de kolenmijnen hebben in een zekere 
maat hun stockering moeten financeren 't zij do-0,r 
eigen midde,len. 't zij door lening hij kredietorganis
men. 

Üp een markt die hooifdzakeli;k door het aanhod 
worxlt beheerst, zijn de verkoopsmog·elijkheden 
sh'eng afhankelijk van de prijzen. Deze laatste heb
hen dan ook belangrijke verminderingen ondergaan 
in de loop van het jaar 1959. Üp 1 april 1959 wer,d 
een. eerste prijsvennindering van 40 tot 75 F toege
staan voor de schachtkoilen en geso·rtee11den 20 to,t 
Bo mm. Üp 15 juni we'l'd een niieuwe prijzens•chaal 
van kracht waarhij beilangrijke vermindering'en op 
de industriële kolen werden toegestaan ; de vermin
deringen schommelden van 10 tot 90 F volgens de 
categoriën ten overstaan van <le barema' s op 1 april 
1959. Vermelden wij dat sommige kolenmijnen die 
niet meer aangeslo,ten waren hij het Belgisch Ko
Ienbureau, v66r 15 juni 1959 prijzen toepasten die 
2 à 5 '% o,nder de barema's van dit organisme wa
ren. 

Dient ten slotte aangestipt dat sommig·e kolen
mijnen een getrouwheidspremie in voege hebben 
gebracht voor hun trouwe kliënten en dat de prak
tijk van het richten op de prijzen van ,de concur
rentiekolen in 't algemeen in ruime mate voortgezet 
werd. 

Arbeidskrachten. 

Het totaal personeel van de Kempische kolenmij
nen is tijJens het jaar met 5,2 % vermill!der,d. De 
vermindcring van het vreemd personeel is ,de groot
ste ; het aantal vreemde arbeiders beliep 9430 een
hcden einde decemhcr 1959 tegen 10.801 eirrde de-

cember 1958 (nevenbedrijven inbegrepen), hetzij 
een vermindering van 1371. De vermindering van de 
Beilgis,che werkkra.chten is meer beperkt : 772 eenhe
den. De totale verminder'ing van de arbeiders be
loopt 'dus 2.143 personen voo1' het ganse bekken. 
In bijgaande tabel B is aangegeven tot w~lke na
tionaliteit de op 31 decemher van de jaren 1956, 
1957, 1958 en 1959 in dienst zijnde arbeiders der 
Kempische steenko;lenmijnen behoorden. 

Uit de vergelijkende totalen en percentages van 
deze tabel kan af geleicd worden dat al de categori.ën 
van arbeiders van de ondergrond een vermindering 
boeken. Het totaal aantal boven.grondse arhei.ders 
is daarentegen vermeerderd. Dient aangestipt de 
stabiliteit van het Belgis.ch afbouwpersoneel, een 
noemenswaardige stijging van het aantal Beigische 
kolenhouwers en in 't algemeen een grotere verhou
ding van de Belgische werkkrachten ten overstaan 
van het t~taal personeel. 

Naar hun woonplaats in België of in het buiten
land, waren de in de Kempis,che mijnen ingeschre
ven arbeiders op 31 decembre 1959 (inbegrepen de 
arbeiders in dienst van aànnemers van ondergronds 
steenwerk en de arbeiders van de nevell!hedrijven) 
verdeeld ais in tabel III aangegeven. 

Rendement. 

De netto-p,roductie pcr ondergrondse arbeider per 
dienst is in 1959 vnn 1.387 kg tot 1.499 kg geste
gen en heeft alzo het cijfer van het jaar 1956 over
schreden. Dit resultaat kon bekomen worden inge
volge de inspanningen die de mijndirecties g·edaan 
hebben om de talrijke werkloosheidsdagen oo'I'deel
kundig te verdelen en om de rendementen te ve:rbe
tE.<ren, hoofclzakelijk door het in bedrijfsteHen van 
meer renderende werl{p1la:atsen en door een grotere 
mechanisatie van de a:fbouw- en vervoermiddeilen. 
Zoais blijkt uit tabel IV heeft de prestatie per kolein
houwer haar hoogste peil bereikt na in het jaar 
1958 een belangrijke vermindering te hehhen onder
gaan. 

Jaar 

1959 
1958 
1957 
1956 
1955 

TABEL IV. 

Prestaties per werktijd (in ton) 

Kolenhouwers 

10,094 
9,595 

10,019 

9,949 
7,974 

Ondergrondse 
arbeîders 
(houwers 

inbegrepen) 

1,499 
1,387 
1,423 
1,492 
1,484 

Ondergrondse 
en boven

grondse 
arbeiders samen 

1,110 
1,036 
1,055 
1,o88 
1.070 

Tabel C in bijlage gedt de evolutie van ,de in
dicen - getal tewerkg-cstelde arbeiders per eenheid 
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van 100 t netto voortbrengst - voor de verscheidene 
categoriën « kolenhouwers ». « pijler », « onder
gronrd » en « ondergrond en bovengrond samen ». 
Ter vergelijking zijn tevcns de indicen van de vier 
voor<a.fgaande jaren aangeduid ; op alle posten kon
den verbeteringen verwezenlijkt worden, vooral in 
de· rubriek « ondergrond ». De uitslagen van het 
verslagjaar zijn aanmoedigend en deze van de 
maanden november en dccember laten verhopen 
dat nog gunstiger resultaten in 1960 zullen kunnen 
geboekt worden. 
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Fig. 1. 

Tabel D en diagramma fig. 1 tonen de evolutie, 
sinds 1951, van de indicen « ondergrond » in het 
Kempi:sch bekken, in het raam van de naburige 
landen van de E.G.K.S. Indien de afwijking met 
het gemiddelde van de E.G.K.S. nog vrij hoog is, 
is het bevredigend vast te stellen dat het Kempisch 
bekken in tweede positie, na Duitsland, komt voor 
wat de verbetering van het rendement betreft tijdens 
het jaar 1959. 

Wetgeving. 

In verband met de c-conomische moeilijkheden 
waaraan de kolennijvei•heid tijdens hct verslagjaar 
het hoofd moest bieden, werden belangrijke beslis
singen genomen op het nationaal vlak en op het 
vlak van de Europese Gemeenschap voor Kolen en 
Staal 

De ministeriële besluiten van 6 februari en 
6 maart 1959, en de koninklijke besluiten van 
4 augustus en 13 november 1959 hebben maatrege
Ien voorgeschreven nopens de uitbating van de 
steenstorlschiefers. Deze laatste ma,gen niet meer ge-

bruikt worden a'1s brandstof of. indien zij meer dan 
10 % brandstofgehalte inhouden, als grondstof in 
de cementfabrieken. De uitbating van ou:de steen
storten met het oog op de uitvoer o;f voorraadvor
ming bij de exploitant van de teruggewonnen 
brandsto.ffen blijft evenwel toegelaten. 

Üp 15 april 1959 schrwf een ministerieeI besluit 
voor een maandelijkse statistiek van de in- en uit
voerverrichtingen van vaste minerale brandstoffen 
te houden. 
Vier lrnninklijke besluiten in dato 30 december 1959 
schreven eindelijk belangrijke maatregelen voor no
pens het toezicht over de kolen- en steenkoolbriket
ten-afzet door de kolenmijnen, de invoer in België 
van vaste minerale brandstoHen, de in- en uitvoer
markten van vaste minerale brandsto:ffen en het op
slaan van zulke brandstoHen. Volgens laatstge
noemd koninklijk besluit is het verboden, zonder 
machtiging van de Minister van Economische Za
ken over meer dan 20 '3'& der hij de mijnen voorra
di:ge vaste minerale hrandstoffen te beschikken, de 
seizoenvoorraden uitgezonderd. 

Üp het gemeenschappelijk vlak heeft de Hoge 
Autoriteit van ,de E.G.K.S. op 25 maart 1959 een 
vergoeding ingeste,ld ten voordeie van de Belgische 
mijnwerkers die om economische redenen een zeker 
aantal dagen per maand werkloos moeten blijven. 
Deze vergoeding, ten bedrage van 20 % van het 
dagelijks gemiddelde van het brutogeldloon, werd 
uitgekeerd van de derde werkloosheidsdagen af voor 
een maximum van negen dagen. 

II. Concessies. 

Zoals in het overzicht 1958 gezegd, gaf de Minis
ter van Economische Zaken bij besluit van 11 de
cember 1958 aan ondergetekende o,pdracht de rechts
ple:ging in te zetten opdat de Belgische Staat een 
mijnconcessie zou bekomen in de gebieden die, in
gevolge de wet van 24 januari 1958 betreffende de 
concessiemogelijkheid der Kempische ko,lenreserves, 
aan Hem alleen mogen geconcedeerd worden. Deze 
wet beoogt a) de reserves A, B en C ingesteld door 
de wet van 5 juni 1911 ; b) de overige tot nog toe 
niet geconcedeerde terreinen gelegen binnen het ge
gied begrensd ten zuiden door de breedtegraad van 
de toren der Sint-Kwintenskerk te Hasselt, ten wes
ten door de middagÜjn van de toren der Sint-Gum
maruskerk te Lier en ten noorden en ten oosten ,door 
de rijksgren.s. 

De concessieaanvraag van de Belgische Staat 
werd op 15 januari 1959 ing·ediend bij ,de Besten
dige Deputatie van de provincieraad van Antwer
pen, prnvincie waaro,p het grootste deeI van het con
cessiegebied zich uitsitrekte. 

Bij bes1luit van 6 fehruari 1959 gaf deze Bes:ten
dige Deputatie aan de betre.ffende co.Jleges van bur
gemeester en sche,penen o,pdracht te zorgen voor de 
wettelijke publicaties. doo·r aanplakking en opname 
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in ,de nieuwshiaden, zelf zorgende voor de opname 
in het Staatsblad. 

Het dossier werd op 28 mei 1959 neergelegd bij 
de Raad van State. Een eerste verslag van de Heer 
Auditeur droeg de datum van 13 juli 1959. Twee 
verzetschriften werden betekend respectievelijk op 
1 en 5 augustus 1959. Üp het einde van het jaar wa
ren deze nog in behandcling hij de Raa,d van State. 

De gezamenlijke aanvraag dd. 15 maart 1956 van 
de N.V. « John Codœrill » in vereoffening en de 
N.V. « Cockerill-Ougrée» ingediend tot Cl'Verdracht 
van de concessie Les Liégeofa .heefr tot nu toe geen 
gevolg gehad. 

Bij ko,ninkli;k bes:luit van 15 april 1959 werd de 
N.V. « Kolenmijnen van Bceringen » er toe gemach
tigd, in pacht, het kolenveld te ontginnen in al de 
lo.gen gelegen binnen een driehoek gevormd door de 
oostergrens van de concessie Üostham-Quaedme
chelen, het oo,stelijk deel van de noordergrens van 
deze concessie, waarvan het westelijk eindpunt ge
legen is op 2.848 m van haar noord-oosthoek en een 
rcchte die dit punt verbindt met de zuid-oosthoek 
der zeHde corrcessie. De totale oppervlakte van deze 
driehoel: hedraagt 700 ha. 

Bïj besluit van de Bes-tendige Deputatie van de 
provincieraad van Limburg, dd. 6 april 1959, werd 
de N.V. « Kolenmijnen van Winterslag » er toe ge
machtigd in de Iaag nr 12 van de concessie « Win
terslag-Genck-SutendaeI ». die overeens,temt met de 
laag H van de conœssie « André Dumont sous 
Asch », in pacht, het kolcnveld te ontg"innen hinnen 
het gebied gelegen tussen de meridianen 81.200 en 
81.700 en tussen •de zuidergrerrs; van Iaatstgenoemde 
concess,ie en een lijn getmkken op 200 m a.f stand 
van deze grens en ermede gelijklopend. 

m. Opsporingen. 

Tijdens het verslagja•ar werd geen enkele diep
borlng ondernomen in het Kempisch bekkcn. 

Üp initiatie.f van de ko,Ienmijn Zwarthe:rg wet1den 
seismogra:fische op'.l;oekingen ondemomen in het 
noo11de.Iijk gedeelte van de concessie over 19 km2

, en 
ten noorden en ten westen van deze concess,ie, in 
de reserve B, ovel' 14 km2

• De verrkhtingen werden 
toevertrouwd aan de Duitse firma Seismos, uit Han
nover en werden op 10 oktober 1959 aangevat. 

De methode van de weerkaatsing werd toegepast. 
De bedrijvigheid van de prospectieploeg kan samen
gevat worden ais volgt : 

Uitgevoerde profielen: 
Lengte van deze profieien (in m) 
AantaI schietpunten : 
Aantal meters boringen : 
Aantal l{g springstorf ( dynamiet) 

21 
74.520 

289 
7.232 
1.335 

De v0I1rende kolenmijnen gelastten dan dezeHde 
firma met de uitvoering van soOi'tgelijke profielen : 
de ko,lenmijn Houthalen in haar conœs,sie : de ko-

lenmijn Winterslag o,ver een -0ppervlakte van 16 km2 

in de Reserve B en de kolenmijnen Winters,lag en 
André Dumont over cen oppervlakte van 4 km2 in 
het oosten hunner concessies. Vijttien prclielen met 
een totale lengte van 28,2 km werden uitgevoerd 
waarvoor 922 kg dynamiet we•rd gebruikt. 

De totale werkz.aamheden duurden 3 maanden en 
werden verspreid over 65 werkdagen. De uitslag·en 
van deze prosipectie zijn ons nog niet hekend. 

Opsporingen in de ondergrond. 

Ter kolenmijn Hechteren-Zolder heeft het del
vingsfront van de steengang 716 o,p de verdieping 
van 720 m een belangrijke ve'l-werping aanigetroffen 
die waarschijnlijk met de storing genoemd « Faille 
de la Limite » zal kunnen geïdentificeerd worden. 
Deze Iaatste breuk werd anderzijds aanges:neden 
door de steengang 814 op de verdieping van 800 m: 
zij heeft een breedte van 25 m en veroorzaakt een 
opwaartse verwerping van 180 m. 

Ter kolenmijn Limburg-Maas, op de verdieping 
van 600 m hebben de opzoekingswerken naar de 
l~ag Fineifrau B (Iaag 6 volgens ,de Nederlandse 
Geo:Iogische Dienst) e·en be:Iangrijke vertraging on
dergaan wegens een aanhoudende watertoevloed 
van ca 50 m 3/h alfkomstig van verkenningsboringen 
aan het front van de cerste steengang zuid. 

T en noorden van ,de stming van onbepaaJ.d be
drag. waarvan melding in het vorig verslag, heeft 
men in oostehjke richting een steengang gedolven 
om de Iaag aan te snijden. Deze Iaatste werd inder
daad an·gesneden en verloonde e>r een opening van 
0,54 m in gans g'es-too,rde terreinen. Een verkenning, 
van een twintigtal meter in de laag zelf heeft uitge
maakt dat daar de opening van de laag 0,49 tot 
0,58 m bedroeg en dat deze Iaag zee>r gestoord was. 

De 2bis· wcststeengang zuid op de verdieping 
van 600 m heeft kort bij de westergrens ,der ,conces
sie een storing aangesn;eden, die een afwaartse ver
werping van 50 m veroorz;aakt. 

Üp de ve11dieping van 700 m werd de 2<! oost
steengang zuid · doorheen de breuk van Dilsen ge
dreven; hij heeft een laag van 1,75 m o,pening en 
1,26 m macht aangesneden: deze Iaatste zou over
eenstemmen met de Iaag nr 11 of de laag nr 12 of 
nog met deze twee lagen samen. 

Üp de verdieping van 780 m, werd de noord
steengang stilgelegd vooraleer de Iaag 40 aangesne
den te hebben. 

'N. De ondergrondse werken. 

De vo,lgende punten en belangrijke werken die
nen hier aung•ehaald te wm:den. 

Ter kolenmijn Beringen werden de voorhèreidende 
we'rken aangevat in het vooruitzicht van het nahre
ken van de Iuchtui.ttrekkende schacht n' 1, ter hoogte 
van de persgalerij van de nieuwe ondergrondse ven-
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tilator V.2. in vcrband met de overdreven verplaat
sing van de evenwichtskahel van de ophaalrnachine 
4 ( 1). Bedoelde werl<en berciken in de schacht een 
hoogte van 11,50 m. 

Aan de ha.sis van de monding der persgalerij, na
melijk op 20,50 m boven het niveau van de verdie
ping van 727 m. zal de diameter van de schacht van 
6 tot 10,75 m gebracht worden. De verbreding zal 
uitgevoerd worden volgens een bolkap die · met het 
hogerliggend schachtgedcelte van 6 meter diameter 
zal verbonden worden. In het verbrnde gedeelte zul
len vaste leischoepen i,replaats,t worden om het lucht
debiet O·ver de ganse schachtomtrek te verdelen. 

Volgende voorberei:dingswerken werden eerst uit
gevoerd: 

- om de normale extractie tijdens· de nabraaks
werken te kunnen verzeiœren, werden in het na te 
breken gedeelte, .de schachtgeleidingen versterkt 
dom• een nramwerk waaIVan de steunpunten zich in 
de schachtwand, boven en onder de voorziene ver
breding, bevinden ; 

- als bescherming werd een metalen cylinder 
van 12 m hoogte en 6 m diameter (oorspronkelijke 
diameter van Je schacht) in het na te breken ge
deelte gcplaatst : 

- met het oog op het nabreken der monding van 
de persgalerij. werd ecn voorlopige ·ondersteuning 
in deze laatste geplaabt en een bekisting gemaakt 
voor de betonnen ring die aan bedoelde monding 
zal uitgevoerd worden ; 

- van af de schachtwand, in het conisch ge
deelte dat de schacht met de laadplaats van 727 m 
vcrbindt, werden ten oosten en ten westen twee 
kleine binnenschachten juis-t achter het bestaand 
metselwerk gedolven. Deze binnenschachten hebben 
een hoogte van 11,50 m en een nuttige rechthoekige 
sectie van 2.10 X 1,30 m ; zij zijn uitgerust met een 
wentelgoot voor de a.fvoer der sitenen, een kooi voor 
het vervoer van de materialen en ladders voo•r het 
verkeer van het personeel. 

Na deze voorbereidingswerken werd er een aan
vang gemaakt met de eigenlijke verbreding van de 
schacht. Met dit doel werd een horizontale omlo
pende rechthoekige galerij van 4 m breedte en 3 m 
hoogte vanaf de voet van de hinnenschachten ge
dolven : zij werd eerst voorlopig met metaien ramen 
ondersteund en daarna met beton g'evuid. De kap
pen van de ramen werden v66r het betonwerk ver
wijderd maar de stijlen blijven er in staan. Ook 
werd de gracht van de monding ,der persgalerij reeds 
gebetonneerd. 

Bij het einde van het verslagjaar waren ,de hier
bo,ven bes.chreven werken uitg·evoerd. Drie omlo
pende galerijen van 3 I!l hoogte zullen nog boven de 

( 1) Cfr « Overzicht van de bedrijvigheid in de divisie 
van het Kernpisch bekken tijdens de jaren 1956, 1957 en 
1958.» 

eerste gedolven worden ; hun breedte zal gelijk zijn 
aan de dikte van de nieuwe bekuiping die van 4 m 
aan de voet tot 2 m aan de top herleid wordt. De 
grond tussen deze nieuwe bekuiping en de huidige 
schachtwand zal het laatst weggenomen worden. 

Aangezien de werken bevredigend verlopen, hoopt 
men dat ze rond het einde van het jaar 1960 zullen 
voltooid zijn. 

In de luchtintrekkende schacht Il werd de vervan
ging van de houten laddervloeren door metalen 
vloeren voortgezet en geëindigd. 

Na a.fwerking van de tweede verbindingssteen
gang tusscn de steengangen oost 1 en oost 2 op de 
veJ1dieping van 727 m, werd er, met hetzeifde doel. 
namelijk de verhetering van de verluchting, een aan
vang gemaakt met de delving van twee verbindings
steengangen tussen de overeenstemmen:de steengan
gen oost 1 en oost 2 op de verdieping van 789 m. 
De eerste vertrekt van de evenwijdige ·steengang en 
de tweede van de derde verbindingssteengang' ; 
ze werden respectievelijk ove.t' 207,20 m en 50,60 m 
gedoJven en bekleed met betonblokken op een nut
tige diameter van 4,50 m. 

Ter kolenmijn Houthalen werden de belangrijke 
werken met het oog op de verbetering van de ver
luchting actief voortgczet. De ontdubbelingsricht
steengang op de verdieping van 700 m, van de zesde 
dwarssteengan:g af gedolven, werd 644 m vooruit
gedreven en heeft alzo de plaats van de ventilator, 
opgestdd in de richtsteengang oost, bereikt. De 
oostrichts.tcengang werd van de schacht nr II af na
gehroken op een diameter van 5,40 m en met een 
dt.!bhele ring betonbloHen bekleed. Üp de verdie
pir.g van 910 m werd met hetzelfde doel de oost
richtsteengang verl'!ngd met een betonhekleding van 
4,80 m diameter. 

In de 5e en 6e dwarsstecngangen op de verdieping 
van 700 m werden twee grnte hu.lpventilato.ren ge
plaatst. Het gaat om twec identieke helicoidale ven
tilatoren Aerex waarvan de karakteristieken de vol
gende zijn: 

Diameter van de schroef : 1.680 mm 
Ümwentelingen pcr minuut : 650 750 850 950 
Debiet in m3/s : 25 25 30 36 
Nuttige onderdruk in 

mm H20: 36 50 75 81 
Vermogen in k \V : 11.7 15,5 27,9 37,3 

De nandrijfmotoren hebben respectievelijk een 
l{racht van 44 en 73,5 l<W; zij worden gevoed en 
in gang gezet vanaf cen o-nderstation op de lucht
intrekkende verdieping van 810 m. 

M~t de reeds bestaandc hulp:ventilator in de oosl
richtsteengang, is de mijn thans uitgerust met drie 
hulpventilatoren die de1wijze aangekop,peld zijn dat 
zij alle drie stilvallen wanneer de bovengrondse 
ventilator of één van hen stilvalt. 
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Ter kofonmijn Zwartberg werd de delving van de 
binnenschacht van 4,50 m drameter en 336 m hoo,g• 
te, bestemd om de inh·eI<kende schacht te ontlasten, 
voleindigd ; er werd b egonnen met de plaatsing 
van de mechanische uih·ustingen. 

ln het vooruitzicht van de luchtafvoer van een 
ontworpen Iuchtsteeng·ang op het niveau van 865 m, 
werd een soortgelijke hinnenschacht in dalende rich
ting gedolven van uit de verdieping van 840 m. Zij 
is verlengd tot op de Iuchtkeerverdieping van 780 m 
door een bestaande rechthoekige binnenS'chacht die 
later ook op een diamete,· van 4,50 m zal nagehro
ken worden. 

De J.aadplaats van schaieht Il, op de verdieping 
van 1.010 m, werd aan de wesiterzijde op een nut
tige diameter van 6,50 m en over een lengte van 
115 m na1teh:mken. De schacht ze:lf wordt tussen de 
verdiepingen van 714 m en 780 m nagebroken ; de 
diameter wordt hier va.n 5,40 m op 6 m gebracht. 

Ter koknmijn Wintcrslng werdcn voo·I'bereidings
werken aangevat om de verdiepingen van 600 m en 
660 m te verbinden doo1· een binnen:scha-cht die tot 
doel zaI hebben de zwaar belas-te verdieping van 
600 m te ontlasten. Deze binnenschacht zal een 
nuttige diameter van 5 m hebben ; ze zal onder
steund worden met betonbloklœn en zal een vervoer
capaciteit van 1.000 !:on pcr dag hehben. 

De toegangsgalc1·ijen naar de toekomstige bin
nenschacht waren bij het einde van het jaar afge
werkt. Zij .zijn voorlopig onders-teund met ramen en 
zullen definitie.f bekieed worden met betonhlokken 
op 4 m diameter. 

In de steengang zuid op de verdieping van 660 m 
werd een hulpvcntilator van 180 pk in dienst ge
steld. 

Nieuwe watergalerijcn w erden op de verdiepin
g.en van 660 m en 850 m gedolven ; een nieuwe lo
comotievenloods werd op de verdieping van 735 m 
ingericht. 

Üp de nieuwe verdieping van 850 m w erden de 
steengangen sTechts op ecn totale lengte van 59 m 
vooruitgedreven en dan stilg-elegd in a1fwachting van 
een beslissing betreffende de eventuele verpachting 
van de reserve B. 

Tengevo!ge van de waterdoorsijpelingen die ter 
kolenmijn André Dumont op de diepte van 150 m 
in de bekuip-ing van de luchtintrekkende s-chacht 
nr I vastgesteld waren, werd een versterking, be
staande uit profielijzers , ijzeren platen en beton, op 
een hoogte van 1,50 m geplaatst. 

In de scha.cht nr II, waarvan de twee o-phaalma
chines op de verdieping van 807 m geregeid zijn, 
werden op de verdieping van 920 m werken a:an
gevat voor de plaats.ing van een lier -die de nieuwe 
verdieping van 1 .040 m zal hedienen. 

De helangrijke nabrekingswerlœn om de verluch
tingsvoorwaarden in de oosterafdelingen te verbete
ren, werden op ononderb~oken wijze voo,rtgezet. De 

oostersteengangen, in de richting van de toekoms,tige 
schacht te lYiechelen aMaas, werden anderzijds -ac
tief doorgevoerd ; de totaie vooruitgang op de ver
diepingen van 700 en 807 m bel0-0pt voo,r het jaar 
500 m. 

ln de beide ophaalschachten vervangt men de be
sta-ande hou:ten dwarshalken door ijzeren balken ; 
in de luchtintrekkende s-chacht werden alzo reeds 
164 halken vervangen en 353 in de luchtuittrek
kende schacht. 

In de lmlenmijn Lirnburg-Maas werd de steen
breker G.H.H., waaTVan s;prake in het vo,rig jaar
verslag, in de 2• weststeengang zuid op de verdie
ping van 600 m op,gesteJd en in gehruik genomen. 
Deze installutie levert de nodige sterren voor de 
pneu.rnatisd1e opvulling van twee pijlers met grote 
openingen. 

V. Bovengrondse werken. 

T er kolenmijn Beringen werd de modemisatie van 
de wasserijen voodgezet. De laatste ha:nd wordt ge
legd aan het inrichten van de derde installatie in 
zwaar midden, bestemd tot de bewerking van de ca
tegoriën 10 - 80 mm en, in g·eval van no0<d, + 80 
mm; een <ler<le wasbak P.I.C., met een. capaciteit 
van 150 t/h werd met dit doel geïnstaUeerd. · 

ln de was·8e:rij nr Ill werd een nieuwe trilzeef aan
gehracht voor het uitzeven van de ruwkolen o - 80 
mm ; deze zeef. met i~ductieverwarmin.g, heeft een 
capaciteit van 150 t/h en maakt de scheiding tussen 
de categoriën o - 10 en 10 - 80 mm . . 

De twee bestaande flottatie-inrichtingen, met elk 
een capaciteit van 20 t/h, werden aangevuld door 
een derde rnortgelijke inrichting die in dienst werd 
gesteid. Deze installatie omvat o.a. een nieuwe in
dikker Dorr van 26 m diameter en een nieuwe schijf
filter, type Oliver, met een fiiteroppervlakte van 
600 m2 en een capaciteit van 7 - 8 t/h droge prnduk
ten. 

Om het slecnstort in horizontale richting te kun
nen uHbreiden werd aan de top een transportbanid 
aang·elegd die Iangs een zijde gevoed wordt door de 
skip en langs de andere zijde een verdeelhand van 
8 m lengte laadt. De motoren van deze ins;taHatie 
worden door een nieuw ondersta:tion gevoed. 

In het ketelhuis werd een tweede warmtewisselaiar 
« stoom-wa.tcr » gep,Iaatst met het o-og op de wate'l'
voorziening van de tuinwijk. 

In de electrische centrale zijn belangrijke werken 
in gang in het hoogspanningsverdeelstation om de 
ondergro.nd.,e voedingsnetten voor de ventilatoren en 
bema-Tings,pompen enerzijds, voor de exploita.tie
dienst anderzijds , te scheiden. Üp -de ·alternatoren 
werden relais. geplaatst om ze te beschermen teg·en 
de dissymetrische helasting en tegen de werking met 
onderbekrachtiging. Een Dieselgroep met -alternator 
werd geplaatst om in voorkomen:d geval de verlich
ting in sommige gebouwen van de mijn te verzeke-
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ren. Tussen de centrale en het net van de Unie der 
Kempische Centrales werd een trans.formator 6/ 15 

kV - 10 MVA gep,laatst. 
In de betonblokken:fabriek werden drie nieuwe 

triltafels in gebmik genomen ; hun grotere trilsnel
heid heeft toegelaten de weerstand van. de blokken 
van 600 tot 800 kg/cm2 te brengen. De proeven in 
de installatie voor de recuperatie van de vliegas a,f _ 
komstig van het ketelhuis werden normaal voortge
zet maar hebben uitgemaakt dat het systeem nog 
niet volledig op punt was. T erwijl het verbmik van 
zarrd en cernent kon verminderd worden, heeft men 
moeilijkheden ondervonden voor wat betreft de 
weers.tand der bekomen produkten. Dit vra:agstuk 
wordt verder bestudeerd. 

Een moderne mechanis:che houtzagerij werd ge
installeerd en in dienst gesteld. ln deze zagerij kun
nen twee bewerkingen geschieden : afplatten of 
doorzagen van het rond hout in de langs.richting 
en maken van punt en mees aan de uiteinden van 
het rond hout. Twee identieke machines zijn voor 
elk dezer bewerkingen voorhanden en worden be
diend door zes man. Het lossen, het vervoer en het 
laden van het hout, alsook de afvoer van het zaag
meel, geschieden gans automatisch door middel van 
transportbanden. 

De afdeling « Physiotherapie » van de kliniek 
werd in gebmik genomen. 

Ter koienmijn Helchteren-Zolder, werden eertijds 
de doorgroeide kolen 10 - 90 mm afkomstig uit de 
wasserij in zwaar midden, onder water g·ebmken en 
vervolgens gedroo-gd in droogzwierders. en droog
ovens. Üm dat stelsel te vervangen, werden drie bre
kers « Arbed ». type hamerbrekers, met elk een oa
paciteit van 40 l)h, aangekocht. Twee brekers zijn 
in dienst en één in reserve. De produkten worden 
droog gebroken en de bekomen o - 10 mm in ovens 
ver.der geclroogd tot wanneer zij nog 2 % water be
vatten ; dan worden zij naar het ketelhuis gevoerd 
voor het voeden van de ketels. 

Het drogen der fijne produkten van de flottatie 
geschiedde in vier o,vens «Modave». Een dezer 
werd vervangen door een rotatieve oven « Steenstra» 
met een capaciteit van 40 t/h. Deze oven bestaa.t uit 
twee horizontale boven elkaar gelegen cylinders. De 
produkten worden in de bo,venste cylinder geladen 
en verpla:atsen zich naar zijn uiteinde van waar ze 
in de tweede cylinder vallen om een soortgelijke 
weg in omgelœerde richting te vo1lgen en er droog 
uit te komen. De drooglucht wordt in een afzonder
Îijke oven bekomen en verplaatst zich in tegenge
stelcle zin ten cpzichte van de prndukten. 

T en einde het hout uit de gewassen kolen 10 - 90 
mm te verwijderen, werd een wastrog, identiek aan 
deze gebruikt in de wasserijen in zwa:ar midden, en 
met een capaciteit van 150 t/h geïnstalleerd. Deze 
trog is met water gevuld en het hout hlijft er boven 
drijven terwijl de koilen zinken. Studies zijn in gang 

om vo-lgens dezelfde methode de gewassen kolen 
o - 10 van het hout te ontdoen. 

In de persluchtcentrale we11den funderingen aan
gelegd voor twee nieuwe luchtcompressoren, die we
gens het steeds groter wordende verbruik aan pers
lucht in de ondergrond, nodig waren geworden om 
over een voldoende reserve in de centrale te beschik
ken. De montagewerken werden aangevat en een 
van de compressoren was einde december praktisch 
bedrijfsklaar. 

Eike compressor vertoont de volgende kamkteris
tieken : Compressor G.H.H. van 60.000 m3/h met 
zes trappen en zes afkoelers, 6.000 omwentelingen 
per minuut, luchtdruk : 8,33 kg/ cm:2 ata, aan,gedre
ven door een electrische motor van 6.000 kW. 
11.000 V en 1.500 omwentelingen per minuut. 

Het vervoer van hout uit het houtpark naar de 
zagerij werd gemechaniseerd door middel van twee 
aanvoerkettingen. De ketting, schuift in een op de 
grond liggende goot en is om de 3 m voo,rzien van 
tanden om het hout vooruit te duwen dat van de 
stapel in de goot afroit en vervoerd wordt tot a.an 
de ingang der zaagmachines, ,die a-lzo ·automatisch 
bevoorraad worden. Deze installatie, uitgevoerd met 
recuperatiemateriaal van de mijn, heeft toegelaten 
3 arbeiders te besparen. 

ln de koienmijn Houthalen werd de derde flotta
tieinrichting· van 20 t/h volledig in dienst genomen. 

De kolenmijn Zwartberg heeft haar nieuwe bo
vengrondse ventilator Kühnle, Kopp en Kausch, 
waarvan de kamkteristieken in het vorig verslag 
aange·geven weriden, op 1 mei 1959 in dienst gesteld. 
De ventilator is geregeld om een debiet van 361 

m 3/s te vCTzekeren bij een onderdruk van 430 mm 
water. 

ln de ka:mer der ophaalmachines werd de isoJatie 
van de rotor der ophaalmachine noord van schacht 
Il, vroeger berekend tegen temperaturen van 50 -

6o° C, vervangen door een nieuwe isO'latie die aan 
temperaturen van ca. 80° C kan weerstaan. De drie 
andere ophaalmachines waren reeds vroeger op de
zelf de wijze g-etransformeerd geweest. Deze vervan
ging drong zich op door het Jeit dat, in de la:atste 
jaren, de gewone mijnwagens door dubbele wagens 
vervangen werden, hetgeen de ophaalmachines 
zwaarder heeft belast. 

De meest récente wasserij werd uitgernst met een 
centraal bord om -de bewerkingen op afstand te be
dienen. Een conische indikker en nieuwe flotteer
toestellen werden geïnstalleerd voor het behandelen 
van het omloopwater. Deze nieuwe toestellen zullen 
toelaten het asgehalte in het slik te verminderen en 
rninder slik in het omloopwater te brengen. 

ln de persluchtcentrale zijn werken in uitvoe·ring 
met het oog op de instaHatie van een nieuwe moto
compressor van 90.000 m 3/h ter vervanging van 
oude eenheden waarvan het rendement onvoldoende 
was geworden. De compressor merk A.E.G.. zal 
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lucht Ieveren o,p een Jruk van 7 kg/ cm2 ata ; de 
aandrijving zal ges·chieden dom middel van een 
electri-sche motor A.C.E.C. 7.800 kW - 6.600 V -
1.900 tr/min. 

De houtzagerij werd uitgerust met een automa
tische zaag om platte o,f a·fgeschaa.fde kappen te za
gen. 

Met het oog oip de vermindering van de kostprijs 
der verwanning in de woningen van het hog·er peir

soneel, werden de individuele ketels aif geschaft en 
werd een centrale Ieidin:g aangelegd die warm wa
ter van de ketels van het ketelhuis der mijn tot in 
de woningen aanvoert. 

In de nieuwe wa&serij met zware vloeis,tof der ko
lenmijn Winters:lag werd de laatste sectie van het 
complex, n:amelijk een batterij van vier cyclonen 
voor het wassen der o - 10 mm in dienst gesteld. 
V 66r het wassen worden de produkten gedroo,gd en 
op hewegende roosters ontstoft. 

De installatie voor het veTVoer naar het stort met 
transporthanr:len werd ·aangevuld met een trans.port
band op het &tort zelf. 

De nieuwe ho"rengrc:mdse ventilatoir Kühn:le, Kopp 
en Kausch werd in gebruik genomen ; draaiiende 
met een snelheid van 900 tr/min, verzekert hij een 
debiet van 319 m 3/s bij een onderdruk van 380 mm 
water. 

Een nieuwe luchtcomp,ressor Brown-Boveri van 
72.000 m3/h bij een druk van 8 .kg/cm2 werd even
ee.ns in dienst gesteld ; hij draait met een snelheid 
van 4.300 omwenteling'en per min en wordt a-ange
dreven door een asynchrone motor van 7.300 kW -
6.000 V - 1.500 h:/min. 

De afdru:ipingsinrichting van de aflmeltoren n" III 
van 2.600 m3/h wcrd in gewapend beton herbouwd. 

Ter kolenmijn André Du.mont wordt het monteren 
van de gemeenschappelijl<e eenheid van 119 MW 
druk voortgezet. Wïj gaven de voornaamste karak
teristieken van deze installatie in het vo·rig jaarver
slag ; voegen wij er aan toe dat de verschiilende ko
lentoevoerloopb,-ug-gen reeds gemonteerd zijn en 
dat de afwerking van de gebouwen aan ,de gang is. 
De andere montagewerken verlopen ook normaal en 
bij het einde van het jaar werd het plaaben van de 
alt-ernator-stator, met een gewicht van 143 t zonder 
moeilijkheden voltooid; de rotor werd ook geplaats.t. 

In de wasserij-zeverij is een nieuw electrisch on
derstation in a:anbouw met het doel al de vertrek
borden naar de verschillende instaIIaties in één en
kel gehouw te centraliseren. 

Aan het steensto-rt ·1 werd het bestaand gebouw 
vergroot en versterkt om een gyotere lier te kunnen 
plaa:tsen. De instailatie hee.ft de volgende karakte
ristieken: 

vermogen : 479 pk 
gewkht lege &kips : 4.290 kg 
nuttige la:ding : 9.790 kg 
snelheid wm het skip: 5 m/s. 

Boven het steenstort worden de skips automa
tisch Ieeggekipt op een veden:gbare transportband 
die ·de stenen op een draaibare transportband 
hrengt ; het uiteinde van deze Iaatste band heeft 
een hewegingsstraal van 11 m. 

ln het oud ketelhuis werd de ketel n" 9 met twe~ 
mijngashranders uitgerust ; in het nieuw ketelhuis 
werd een ontsteker voor poederkool ook uitgerust 
om met mijngas te werken. 

De vergrotingswerken van de kliniek werden vo-1-
tooid en de nieuwe bouw werd in gebruik genomen. 

De werken a·an de nieuwe schacht van Mechelen
aan-de-Maas hebben, wegens de ongunstige econo
mische vooiwaarden, gedurende het ganse jaar vol
ledig s,tilgelegen. 

Ter kolenmijn Limburg-Maas werden de be
stuursburelen vergroot. 

ln de nieuwe wa:sserij Il werd de eerste eenhdd 
voor het wass·en van de kolen o - 1 o mm door middel 
van cyclonen met zware vloeistof. en van een capa

citeit van 200 t/h. in gebruik genomen. Een soort
gelijke eenheid is in aanbouw in de was,serij nt 1. 
De stofoaptatie-insta:Ilatie in de verschillende Ioka
len van de wasse-rijen-zeverijen werd vohooid en in 
dienst gesteld. 

De montage van een ionische branddetectie
installatie in de lampenkamers werd vo:ltooid. 

Er werd een aanvang gemaakt met de mechanisa
tie van: het vervoer tussen de schaichten en de kip
haile dooir middel van opdrukbanen ; vijf dru:kba
nen op zes zijn reeds geïnstaileerd; aU:tomatisdhe 
kakenremmen worden ook aangelegd om d·e afro,1-
lende wa.gentjes af te remmen. T ensloUe o,verweegt 
men de mechanisatie van de versassing der wagens 
voo,r de kipstoelen. 

ln het ketelhuis werd een nieuw procédé gebruikt 
voor het zuiveren: van de condensorpijpen. Deze pij
pen wo-rden doors.troomd met water van het kan:aal 
dat tamelijk veel onreinhc:den bevat. Deze onrein
heden zetten zich af op de pijpen en beletten na en
kele weken de gocde werking van de condensor. 
Vroeger mœst het zuiveren met de hand geschieden 
na het stilleggen van de inst~Ilatie. Nu werd een 
nieuw toestel T aprog:ge in dienst gesteid: twee gu.m
mibaHcn werden ·samen met het water van het ka
naal door de pijpen g·espoten en hlijven in kring
Ioop. ln minder dan twee uren zijn alie pijpen gron
dig gezuiverd en zelfs beter dan bij de vroegere me
thode. 

De 84 huizen voor kroostrijke gezinnen, in a:an
bouw in de wijk Vucht, weJ:1den afgeweŒ"kt en be
h·okk.en. De lagere meisjesschool werd ook in dienst 
genomen en de opbouw van het leercentrwn voor 
Jonge Mijnwerkèrs werd voo,rtgezet. 
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VI. Technische aangelegenheden. 

Veiligheidsdak. 

Gedurende het verslagjaar werden in drie Kem
pische kolenmijnen ontginningen gevoerd op minder 
dan 50 m aJstand, vertikaal gemeten, onder de hasis 
v,an de dekterreinen. T erwijl in elk der kolen
mijnen Houthalen en André Dumont d·rie veilig
heids:horingen vanaf de luchtgalerij van een pijler 
uitgevoerd werden, zette de koienmijn Limburg
Maas haar ontginningen op grote schaal stelsel
matig voort : 94 nieuwe veiligheidsboringen werden 
tijdens het jaar geboord zodat hun gezamenlijk aan
tal, op 31 december 1959, 739 beloopt. De productie 
die in werkplaatsen in het veiligheidsdak gelegen 
werd verwezenlïjkt, beloopt in deze laatste mijn 
423.443 t op een totale productie van 1.753.480 t, 
hetzij ruim 24 % . 

Een beiangrijke waterdoorbraak met vernieling 
van een pijler heeft zich op 29 oktober 1959 in een 
mijn van het heklœn voorg'edaan. 

Bedoelde pijler werd genomen in een laag van 
t ,37 m opening C"n 1, 18 m macht, met een helling 
van 9 graden naar het noord-oosten toe, en had een 
lengte van 135 m. De afvoergalerij bevond zich op 
60 m hoogte boven de luchtintrekkende verdieping, 
waarmede zij door een binnenschacht verbonden 
was, en 20 m onder de luchtuittrekkende verdie
ping ; zij was 250 m lan.g toen. de waterdoorbraak 
gebeurde en was uitgerust met een metalen. hand en 
een laadpantserketting. Het pro.fiel van deze galerij 
tekende zich ais volgt ·él!f : vanaf de losvloer aan de 
binnenschacht, stijging van 2 m over de eerste 
75 m ; zij daalde vervolgens lichtjes en steeg terug 
om op 160 m een peilverschil van 5 m t.o.v. bedoel
de lo,svloer te bereiken ; zij daaide eindelijk met 
3 m geleidelijlc na.ar het pijlerfmnt toe. 

De luchtgalerij liep op 20 m boven de luchtuit
trekkende verdieping waarmee zij door middel van 
een binnenschacht verbonden was. Deze galerij 
daalde ge:leidelijk met 10 m tussen de binnenschacht 
en het pijlerfront. 

Beide galerijen waren ondersteund door middel 
van Moll-ramen op houtstapels met een vrije hoogte 
van 3,50 m en een breedte van 3,90 m. De pijler zelf 
was ondersteund met koppelkappen van 80 cm 
lengte en ijzeren stempels ; de stempeldichtheid be
liep er gemiddeld 1,43 stempel per m 2

; hij was uit
gerust met pantserketting en koienschaaf en men 
paste er de breukwinning toe. 

De luchtgalerij bevond zich op ca 85 m onder het 
bovenste vlak van het steenkolenterrein en vo1gde 
de noordoos,telijke rand van een belangrijke storing 
met een totale verwerping van circa 175 m. Het sto
ringsvlak vertoont een helling naar het zuid-westen, 
het zuidelijk massief verzakt zijnde ten opzichte van 
het noordelijke. 

In de luchtgalerij waren 12 boringen van 60 m 
Iengte onder een hcllingshoek van 45" aanwezig, 
met het oog op de mijngascaptatie. In de afvoer
galerij ha,d men vier waterbo'Iingen gemaakt, respec
tievelijk van 54,40 m, i9,90 m. 66,30 m en 76,50 m 
lengte onder heilingshoeken van 60° tot 75°. Deze 
laatste boringen hadden een diameter van 65 mm 
en werden uitg·evoerd tijdens het veertiendaagse dat 
de waterdoorbraak voora.fging omdat uit sommige 
g"asbo:'ingen in de luchtgalerij ,vater begon te 
vloeien. 

Wanneer het water uit de gasbo;·ingen begon te 
vloeien, werd de werkplaats met talrijlœ pompen 
uitgerust om grote hoeveC>lheden ·water te kunnen 
oppompen. In de Iuchtgalerij bestond een water
leiding van 113/ 12 t mm diameter die het water af
voerde naa,r een walersomp in de luchtuittrekkendc 
steengang. Een persluchtpomp van 30 - 40 m3 de
biet per uur, bij 15 - '.30 m pers·hoogte was in de ga
lerij op ca. 75 m van het front opgesteld en was op 
de leiding aange-sloten. Üp de watersomp pompte 
een persluchtpomp van 24 m 3/h die het water langs 
een leiding van 150/159 mm drameter naar de 
luchtintreklœnde verdieping voe:rde ; twee andere 
persluchtpompen van 24 en 18 n?/h waren bij de 
somp in reserve. ln de luchtgalerij had men verder 
in reserve twee pcrsluchtpompen van 3 - 4 m 3/h en 
vier electrischc pompcn van 1'espectievelijk 10, 10. 

8 en 5 m3/h. 
In de voetgalerij bestond eveneens een waterlei

ding van 1 13/ 12 t mm diarneter verbonden met de 
leiding van 150/ 159 mm diameter van de luchtin
trekkende verdieping. De vier waterboringen debi
teerden in twee waterbakkcn, elk voorzien van een 
electrische pomp van 8 ms/h ; het water was alzo 
afgevoerd in een kleine waterput in de galerij, al
waar het door een persluchtpomp van 18 m3 /h 
langs de leiding van 113/i 21 mm a,fgevoerd wcrd ; 
een twcede soodgelijke p ersluchtpomp was in re
serve. 

Al de pompen werden dagelijks minstens één
maal in gang· gesteld. 

Üp 29 oktober 1959, omstreeks 18 u ., nam de 
watertoevloed onverwachts toe zodanig dat de pom
pen, zowel in de luchtgalerij als in dt voetgalerij 
weldra niet meer konden volgen. De reservepompen 
werden niet o,f konden niet in bedrijf gesteld worden 
en rond 22,30 u. waren de laatste 25 m van de af
voergalerif, aan · het front, onder water en had men 
plaatselijk 40 cm water in de luchtgalerij. Üm mid
demacht was de luchtdoortocht langs de pijler on
derhmken. 

Van dat ogenbl;k af moest men maatregelen trd
fen om tegen het mijngas te kampen. Al de elec
trische toestellen werden buiten dienst gesteld ; ko
kerleidin gen werden aangelegd tot in de lucht- en 
afvoergalerijen en verkenningen werden uitsluitend 
met behulp van reddingsapparaten uitgevoerd. 
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Na water te hebben gehad tot in de luchtintrek
kende steen.gang, kon de toestand na enige dagen 
overmeesterd worden, zodat de reddingswedœn nor
maa,I konden doorgevoerd worden. De luchtgalerij 
was na enige dagen in aanzierrlijke mate toegedrukt 
en was niet . meer toegankelijk ; men had er tij,dig 
het materieel kunnen uit wegvoeren. De a,fvoer
g,alerij was op enige afstand van de pijlervoet inge
stort ; de pijler zeM had stand gehouden ; na uit
voering van nabrekingswerken kon het materieel in 
de afvoergalerij en in de pijler opg·eruimd worden. 

Het gemiddeld uurdebiet berekend over de pe
riode van 10 dagen na de .waterdooThraak beliep 
135 m 3

, met spitsen van 150 - 160 ms. 
De vaststellingen laten toe af te leiden dat de wa

terdoo·rhraak zkh Iangs de storing voûrgedaan heeft. 
De meest voor de hand liggende verklaring is dat 
door de ontgirining van de pijler men enerzijds een 
opening van de lippen der storing veroorz.aakt heeft 
en dat anderzijds de gesteentebanken, boven de pij
Ier, zich van elkaar losgemaakt hebben ; ,aldus worrdt 
verklaard dat het water meesta!I langs de bes:taande 
gas.- en waterboringen gekomen is. Deze boringen 
hebben de mijn waarschijnlijk een ergere waterdom
braak bes,paard, die zich voorzeker enige tijd later 
zou voorgedaan hebben. 

Het schijnt mogelijk dat de storing op die plaats 
een helling heeft die kleiner is dan de normale af
schuivingshoek in de carboonfonnatie ; dat het zak
ken van het massief boven de pijler de lippen der 
storing opent, is aldus meer waarschijnlijk. 

Deze waterdoorbraak heeft het normaal werk in 
de andere werkplaaben van de mijn niet gehinderd ; 
alleen heeft men de getroHen pijler moeten verlaten. 
Er zijn nochtans belangwekkende lessen te trekken 
uit dit incident, namelijk : 

1) In de toegangs,wegen naar de geteis,terde werk
plaats bestonden de bemalingsfoidingen uit vakken 
buizen van verschillende diameters wat moeilijke 
problemen stekle bij het aankoppelen. Het schijnt 
aangewezen de waterleiding'snetten in deze zin te 
voorzien of te verbeteren. 

2) Men heeft moeilijkheden ondervonden om het 
nodige materieeI langs de binnenschachten naar de 
galerijen te vervoeren omdat ,deze binnenschachten 
slechts uitgerust waren met een ton van beperkte 
inhoud. De mijn heeft dienaangaande beslist kooien 
te plaatsen. 

3) Verschi:Ilen:de pompen geraakten defect tijdens 
de reddingswerken. In dit verband ware het a:anbe
velenswaar:dig een schema op voorhand op te stel
len dat zou aangeven hoe dikwij Is men de pompen 
moet schouwen, wie dit mo·et nag·aan, in welke vo,lg
orde de pompen dienen ingeschakeld te worden, 
welke passtukken dienen voorhanden te zijn om de 
reservepomp.en aan te ko,ppelen enz. 

4) Het te lmrt aan een binnenschacht tussen de 
twee verdiepingen in de nabijheid van de werk-

p.laats is een oorzaak van hinder gewees.t voor het 
vervoer van materied en voo,r de verluchting. In de 
ver a:fgelegen werkplaatsen, zoals deze waa,rin de 
waterdoorhraak voorkwam, zou het hes.taan van zulk 
een binnens·chacht het vervoer en de verluchting 
merkelijk vergemakkelijken. 

Grensmuren. 

Gedurende het vers,lagjaar werd door onderge
tekende in twaaJf gevallen ontheffing verleend van 
de voorschriften van de lastenkohiers veralgemeend 
door artikeI 4 van het koninklijk bes.luit van '.20 s,ep
tember 1950 (artikel 7bis van het gecoordineerd 
mijnreglement) voor gehele of gedeeltelijke ontgin
ning van de 10 m hrede grensmuur welke Iangs de 
grens van elke concessie anaigebouwd moet blijven. 

Hoofdschachten. 

Ter kolenmijn Zwartberg werden de verrichtin
gen voortgezet met het oo,g op de drooglegging van 
de schachten. In het vorig vers.Iag hehben wij ver
meld dat de watertoevloed in de luchtintrekken:de 
schacht I van 35 m3 /h tot ,ca. 2 ms /h herleiod werd 
en dat soortgelijke droo·gieggingswerken voor de 
luchtuittrekkende schacht in uitvoering waren. Rond 
het midden van het jaar 1959 was <le watertoevloed 
in deze laatste sahacht herleid geweest van :ca. 
'.20 m3/h tot ca. 3 m3/h. 

Ongelukkigli:jk, brak het water in schacht I op
nieuw door terwijl de werken aan schacht Il in gang 
waren. De werkzaamheden werden onmiddeUijk 
hernomen en vier injectiegaten werden geboord res
pectievelijk in de N.W., Z.W. en Z.O. sectoren 
van de schacht. Langs de eerste drie boorgaten zijn 
er respectieve.Jijk 10, '.23 en '.27 t cernent geïnjecteerd ; 
het vierde gat was no•g in uitvoering op, het einde 
van het jaar. Nochtaris had men ondertussen reeds 
zeer bevredigende uitslagen bekomen verrnits de wa
tertoevloed, die op zeker ogenblik 45 m 3/h bereikt 
had, tot minder dan 1 m8 /h was gereduceerd. Na 
a:fwerking van het vierde gat en aangezien de hoe
veelheid ingespoten materiaal ditmaal veel groter 
is, mag men verb.open dat het resrultaat z,aJ blijven 
aanhouden. 

Tijdens het jaar 1959 viel er geen ongeval te be
treuren in de hoof<lschachten der Kempische ko,len
mijnen. 

De kolenmijn Zwartberg heeft alwijking gevra:agd 
en bekomen van ,de voorsichriften van artikel 6 van 
het koninklijk hesluit van 10 december 1910 over de 
toegangswegen en schachten om de ladders voorlo
pig' te mogen af schaffen tussen de verdiepingen van 
714 en 780 m, wa:artuss,en de schacht nagebmken 
wordt. 

Een afwijking aan artikeI 2'.2 en één rufwijking aan 
artikel 43 van hetzeifde koninklijk besluit werden 
verleend respectievelijk om de veiligheidscoëfficiënt 
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van nieuwe ophaalkahels te verlagen en de dienst
duur van bestaande kabels te verlengen. 

Binnenschachten. 

In dertien gevallcn werd afwijking verleend aan 
artikels 16 en/of 30 van het koninklijk besluit van 
10 december 1910 voor het personenvervoer in de 
binnenschachten. 

Drie ongevallen vielen te betreuren tijdens het 
vervoer van personen in de binnenGchachten. Een 
arbeider, die staande op hct dak van een koo,i de 
gcleidingen onderzoicht, gleed uit, gcraakte met zijn 
hand tussen de kabel en de Josse katrol op het dak 
der kooi en liep zware verwondingen aan die hand 
op. 

Een binnenschacht van 70 m hoogte was uitgerust 
met één kooi en tegengewicht en gaf toegang tot 
drie galerijen waarvan de bovenste zich 33 m onder 
de top van de binnenschacht bevond. De ophaallier 
was opgesteld aan het hoof d van de binnenschacht 
maar werd bediend vanaf voornoemde bovenste ga
lerij. Tijdens een normale opwaartse rit brak de ka
bel onverwachts en de kooi, die zich op 18 m van 
de onde,rste verdieping bevond, stortte neer. Een 
ho()lfdopzichter die in de kooi plaatsgenomen had, 
werd gedood. In de onmiddeilijke nabijheid van de 
breuk had de kabel een deel van zijn weersitand ver
loren tengevo.lge van inwendige corrosie ; uitwendig 
was deze corrosie niet zichthaar. De kabel was 
waarschijnlijk om een onbepaalde reden onts,poord 
op de aandrij'fschijf van de lier. 

Door het mijnbestuur werden de vol[ende maatre
gelen genomen : 

1) Plaa.tsing van een inloopstuk v66r de aandrijf
schijf en nazicht van de horizontale stand der lier. 

2) lnkorting van de ka.bel met één meter opdat 
de machinist door de stand van het tegengewioht 
tijdig zou verwitti[d worden om te bel etten dat de 
kooi op brutale wijze aan de onderste laadplaats 
zou aankomen. 

3) VoIIedige afsluiting van het vak van het te
gen[ewicht. 

4) Vergroting van de diameter van de keerschijf 
van het tegeng·ewicht om een hetere oprolling van 
de kabel te bekomen. 

Het divisiecomité keurde deze maatregelen goed 
en was daarenboven van mening dat de kahel in 
het lang slopgedee:lte van de binnenschacht aan de 
invloed van de vochtigiheid gepaard met een moei
lijke verluchting is onderworpen geweest en bijge
volg in ongunstige voorwaarden heeft gewerkt. 
Daarnm was het comité van mening dat in zulke 
gevallen de ophaallier onmiddellijk boven de hoog
ste inbedrij{zijnde verdieping moet opgesteld wor
den. Deze maatreg·el zou daarenboven de opg·elegde 
kabelbeschouwingen in aanzien.Jijke mate vergemak
kelijken. 

In een binnenschacht in delving waarvan het 
front de hoogte van 100 m had bereikt, heeft een 
steenhouwer de kooi, bestemd tot het eventueeil ver
voer van gekwetsten, willen g·ebruiken om een 
schouwing van het vervoervak te doen. De lier be
vond zich aan de voet van de binnens·chacht en de 
kabel liep rond een kleine katrol die aan het front 
bevestigd was. Tijdens de translatie brak de kabel 
en viel de kooi van een hoogte van ca. 30 m naar 
beneden ; de steenhouwer liep anstige verwondin
gen op. 

Het divisiecomité herinnerde aan het rondschrij
ven dd. 5 augustus 1916 van de Diredeur-Generaal 
der Mijnen in verhand met de voorschriften van ar
tikel 17 van het koninklijk besluit van 10 december 
1910 nop:ms de schachtcn en toegangswegen en 
waarbij een kabelschouwing opgeleird wordt wan
neer de kooi uitzonderlijk moet gehruikt worden om 
personeel te vervoeren. 

Het is van oordeel dat soortgeilijke maatreirelen 
ook zouden moeten getro.ffen wo,rden om de veilig
heid te verzekeren tijdens het eventueel vervoer van 
gekwetsten met de kooi in de binnenschachten waar 
het p~rsonenvervoer niet toegelaten is of die in op,
gaande richting in delving zijn. In de binnenschach
ten die in dalende richting gedolven worden, zijn de 
voo,rnchrrften van artikels 17 en 41 van voornoemd 
koninklijk besluit aHeszins van strikte toepassing. 

De betrokken directie besliste de kabels van de 
binnenschachten in delving dage.Jijks te laten onder
zoeken door een bevoegd ag·ent van de mijn; om de 
veertien dagen zal een agent van de A.I.B. een 
schouwing uitvoeren. Van beide s:chouwingen zal 
een register bijgehouden worden. 

Een derde kabelhreuk. gelukkiglijk met slechts 
materiële gevolgen, deed zich voor in een binnen
schacht uitgerust met één kooi en tegengewicht en 
waarin de ophaallier aan het hoofd opgesteld was. 
Bij het optrekken van materiaal vie! de kooi temg 
naar beneden. De kahel had een diameter van 
25 mm en was samengesteld uit zes strengen met 
drieho·ekige doorsnede, rechts in lang gevlochten en 
een ziel in hennep. Het onderzoek heeft uitgemaakt 
dat twee strengen reeds v66r het ongeval gebmken 
waren, dat deze kabel diep gecorrodeerd was en in 
de nabijheid van de breuk ongeveer 60 % van de 
oorspronkelijke breukbelasting had verloren. Men 
veronderstelt dat de lo,sse strengen vast geraakten. 
in het deeil van de kabel dat anderhailve toer op Je, 
schijf maakte ; toen het beschadiirde deel de schijf 
verliet ontstond er een schok die de hreuk veroo,r
zaakte. 

Afhouw. 

Onderstaande tabel toont percentagewijze het re
latief belang van de in 1957, 1958 en 1959 aange
wende methodes. 
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Uit deze tabel kan afgeleid worden dat de mecha
nisatie van de koienwinning door mi,ddel van scha
ven of integraie afbouwmachines tijdens het jaar 
1959 gestadig voomitging. Voo,r de eerste maal in 
het bekken wordt meer dan de helift van de totale 
voortbrengst in volledig gemechaniseerde pijlers 
verzekerd. 

Naast de twee mijnen die reeds praktisch voHe
dig gemechaniseetd waren, heeft een derde mijn 
het percentage van haar voortbrengst dat op deze 
wijze verwezenlijkt wordt, van 50 % in het jaar 
1958 tot 63,8 % in 1959 opgedreven. 

Verschillende mijnen zijn overgegaan tot het 
schaven van betrekkelijk harde lagen ; de schaven 
waren met dit doel uitgerust met s,peciale of verstel
hare messen. De uitslagen waren in 't alg·emeen be
vredigend ; vermelden wij dat een vooruitgang van 
2,30 m per dag bereikt werd in de laag van 0.65 m 
opening waarvan sprake in het vorig jaarverslag. 

In zeer harde kolen nam het gehruik van integrale 
onderzaagmachines een zekere uitbreiding. ln een 
mijn van het bekken werd een proef uitgevoerd met 
een Trepanner-a:fbouwma.chine: wegens moeilijkhe
den met het dak kon ze niet verder gedreven wor
den. Deze proef heef t echter de aa.ndacht gevestigd 
op twee voorwaa.rden die noodzakelijk moeten ver
enigd zijn om gunstige resulta.ten te boeken.: 1:0) het 
dak moet tijdens de afbouw onbewogen hlijven ; de 
stempeldichtheid moet bijgevolg groot zijn ; 2°) de 
pijler moet rechtlijnig zijn want de minste a.fwijking 
uit deze richting, belet de machine in normale vooT
wa.arden te werken. Üp dit oogpunt zijn de voo·r
waarden gunstiger in Engeland. hetgeen uitle:gt dat 
zeer goede uits,la.gen in dit land met de T reipanners 
bereikt wmden. 

Ter kolenmijn Zwartberg heeft men met succes 
twee pijlers ontgonnen door middel van een schij
vensnijmachine « Disc-Shearer Aruderton ». In een 
pijler ter kolenmijn Limburg-Maa.s heeft men · een 
gemidJelde vooruitgang van 2 m bereikt met een 
soortgelijke machine ; deze gunstige uitslagen heb
ben de directie aangezet zich twee a.ndere machines 
aan te schaff en. 

De ko.Jenmijn Zwartberg heeft ook een schaaf 
Beien in dienst gesteld wa.arvan de moto,ren zich 
a;an de zijde van de vulling bevinden. De schaaf 
loopt over een U-vormige gelei:ding met de opening 
van de U naar beneden ; zij bevat een grote ver
scheidenheid van messen in a.Jle richtingen en alle 
houdingen. Ook zijn bepa,afde messen bevestig,J op 
houders die door de trekkracht enigszins wentelen 
zodat de mes,sen aan de zijde van de bewegingsrich
ting· in de kolen gaan en die aan de andere zijde 
er uit komen ; dit systeem venn.ijdt de onnodige 
wrijving. Het schijnt dat de s,chaaf beter de tamehjk 
harde kolen afbouwt ; een ander voordeel is de.t 
motoren en reductoren van schaaJ en pantserketting 
identiek zijn. Als nadelen vermelden wij de breedte 

van de s,chaaf tussen front en pantsergoot : 52 cm 
tegen 32 cm voor de Westf aliaschaaf. en -de aan
wezigheid van meer bevestingsbouten voor de mes
sen, hetgeen de vervanging tot een langdurig werl< 
maakt. 

In een mijn werd een multischaaf Gusto met 
pantserketting in gebruik gènomen. De eerste be
schikbare uitslagen schijnen te bewijzen dat het 
schaven moeilijker is dan met de gewone scha.ven en 
dat ze bijgevolg minder geschikt zijn voo,r de harde 
lmlen. Daarentegen wordt de pantseTketting beter 
geladen en is de stevigheid van deze installatie bui
tengewoon. 

Ter kolenmijn Beringen heeift men boven het on
derste aandrijfhoofd van de schaafketting een plaat 
van 3 m lengte en ongeveer 1 m hoogte aa.ngebracht 
om de arbeiders. die in de nis vooruit moeten wer
ken, te beschermen tegen eventuele zweepslagen van 
de ketting in geval het schaa-fblok in de harde kolen 
vastgeraakt. 

Een toestel werd eveneens verwezenlijkt om het 
eventueel wrijven van de schaafketting tegen de 
lcappen te vermijden. Het bestaat uit een gebogen 
plaat bevestigd aan een geste! met glijschoenen de
welke loodrecht op de pijlerrichting in de U-ijzers 
kunnen glijden. Dit toestel wordt geschematiseerd 
(fig. 2). 

____J 1 

~ 

1r ~ 

pontserkettina 

Fig. 2. 

Een zwaar ongeval overkwam in een pijler uitge
rust met schaafinstaIIatie van het type « Anhau
hobel Wes.tfalia >>, aangedreve:n doo:r twee elec
trische moto,ren van 33 kW en waa.rvan de terug
kerende ketting in een geleiding liep. 

Aan ieder aandrijfhoO'fd tuS'sen de motor en het 
aandrijfwiel bestond een koppeling uitgerust met 
een breukbout van 20 ton breukbelasting, die ais 
doel ha.d de schaaifinstaHatie tegen te hoge schok
belastingen te beveiligen. 

lngevolge een hreuk van de ketting in de gelei
ding werd besiist eerst kortbij de pijlervoet het vrije 
ged·eelte de:r ketting lo.s te maken om de twee ket
tingeinden in de lei-ding gemakkelijk bijeen te trek
ken en te verbinden. 

Daar de ketting ergens in de leiding va·stzat, on
dervond men moerlijkheden bij het aaneentrekken 
van de twee einden der vrije ketting bij middeI van 
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TABEL V. 

1957 1958 1959 

1. met behulp van afbouwh.amers 38 39,8 36,7 

met combinatie afbouwhamers en ondersnijmachines 16 12,8 8,9 
met combinatie afbouwhamers, ondersnijmachines en spring
stoffen 2,4 1,5 1,8 

Il. totaal half-gemechaniseerde pijlers 

met behulp van schaven 
- met behulp van schraperbakken 
- met combinatie schaven en ondersnijmachines 
- met combinatie schaven en springstoffen 

18,4 

41,9 
0,0 

0,2 
0,5 

14,3 

42,0 
0,0 

0,9 
2,5 

10,7 

48,7 

0,9 
0.5 

- met ondersnijmachines (Anderton, Trepanner, enz.) die de 
totale winning verzekeren 

III. totaal volledig gemechaniseerde pijlers 

de motoren. Deze werden voortdurend in- en uitge
schakeld om schokken te geven aan de ketting. Drie 
arbeiders trokken daarenboven aan het onderste 
einde. 

Plotseling brak de breukhout van het onderste 
aandrijfhoofd met ais gevolg dat het onderste ket
tingeind met geweld wegsfoeg en een arbeider, die 
aan de ketting trok aan het hoofd raakte. 

lngevolge dit ongeval werd beslist sterkere bouten, 
met een afschuivingskracht van 31 ton te gebruiken. 

Ondersteuning, steen- en kolenval. 

Het gehruik van metalen ondersteun.ing met ijze
ren stempels en koppelkappen heeft zich dit jaar 
nog uitgebreid zoals blijkt uit de hiernavoigende 
tabeI die de percentages van de totale productie 
geeft in de pij lers met zulke ondersteuning uitg·e
rust: 

1956 67,4 % 
1957 73,4 '% 
1958 76,6 '% 
1959 77,9 '% 

De uitbreiding van het gebruik van hydraulische 
stempels schijnt voor het ogenhlik tot stilstand te 
zijn gekomen. Üit de opgedane ondervinding is ge
bleken dat, ten overstaan van onbetwistbare voor
delen, dit ondersteuningsmiddel veel zorg en veel 
onderhoud vergt. 

De mijnen rusten zich thans eerder uit met stem
pels met hoog draagvermogen, o.a. Duplex-Gerlach
st<:mpels van 30 t en vooral lamellenstempels Wan
heim van 60 en 80 t. Deze laatste worden ten zeerste 
aangeprezen omdat hun onderhoud zeer beperkl is. 
Oienaangaande noteren wij dat een mijn een proef 
heeft uitgevoerd met 250 Wanheim stempels in een 
pijle-r en ondervonden heeift dat e·r slechts één van 

1 0,5 2,5 

43,6 45,9 52,6 

100 % 100 % 100 o/o 

die stempels op drie maanden tijd beschadigd werd 
wanneer vroeger 30 tot 40 stempels van het type 
Schwarz wekelijks uit de pijler moesten verwijderd 
worden. Daarbij komt dat het plaatsen en het mven 
van eerstgenoemde stempels veel gernakkelijker is. 

Zoals in ons vorig jaarverslag veTmeld, had een 
mijn procven gedaan. met stempels, type Gerlach
tandem, met kopplaat van 20 X 20 cm zonder kap
pen. De proeven waren eerst beperkt geweest lot de 
lagen van kleine opening doch nadien werd de me
thode meer en meer toegepast en zelf s, tot in lagen 
van ca. 1.20 m opening. Deze ondersteuning laat 
een gemakkelijk verkeer in de p,ijler toe en er vallen 
weinig beschadigingen van het materieeT te besta
tigen. 

Het gehmik van kleine lamellenstempels met vast 
kapje hetekent een vooruitgang in de zin der me
chanisatie in de kleinc lagen. 

T enslottc is het van beilang aan te stippen dat 
lwee mijnen het nodige materieel hebben besteid 
om bij het begin van het jaar 1960 proeven aan te 
vatten met een schrijdende onders•teuning. De ste1I
sels Westfalia en Hoesch zullen aizo op prne1f ge
steld worden. 

De steenval in de pijlers heeft dit jaar slechts 
één dodelijk ongeval veroorzaakt in een pijler 
waar de hreukwinning toegepast was. T erwijl hij 
de a!Îgehouwde ko.Jen aan ,'t wegscheppen was 
werd een lmlenhouwer getro.ffen door een steen die 
uit het dak loskwam vooraieer hij de ondersteuning 
lrnn plaatsen. 

ln 1958, tengevolge van een zwaar ongeval door 
.steenval aan het front van een binnenschacht in 
delving en dat in het vorig jaarverslag beschreven 
werd, had de diœctie der betrokken mijn een proef 
uitgevoerd met ankerbouten die de zijwanden moes-
1:en vastzetten. Deze proef vt:>rhep gunstig en gaf 
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aanleiding tot een algemene reorganisatie van de 
delving·swerken en tot het veralgemenen van de 
metho,de. Men heeft vastgesteld dat het dikwijls 
mogelijk was de bouten te recupereren v66r het a,f
schieten en dat het plaatsen van deze bouten geen 
rendementsverlies voo,r gevolg had. 

Slechts één ernstig ongeval -doorr steenval viel te 
betreuren in een binnenschacht in delving : tijdens 
het verstevigen van de houten stutting vielen enige 
steenbmkjes uit het front waarvan één het oog van 
een der steenhouwers trof. 

Een nieuw systeem werd ter kolenmijn \tVinter
slag in dienst gesteld am tijdens de afbouw van de 
lrnlenlaag het uitsnijdingsfront der gàlerijen te stut
ten. GegoHde kappen « Ougrée» van 2,50 m lengte 
zijn aan gelede kappen aangelast en dan op 1 à 

1,50 m van het laspunt met een hoek van 90 graden 
naar omhoog geprlooid. De ,gelede kap wordt nor
maa1l met twee stempels ondersteund. Dit systeem 
wordt schematisch verbeeU op fig. 3. 

Fig. 3. 

Een ongeval gebeurde aan het front van een ga
lerij in delving ; een arbeider werd getrdff en door 
een steenbres die on:ve~a,chts uit het front loskwam 
tijdens de plaatsing van de ondersteuningsramen 
en liep emstige verwondingen op. 

In de hetonbloickensteengangen worden nieuwe 
elastische elementen tussen de blokken zoals Line:x-, 
Durlin- en kartonnen platen, op proe,f gesteld in 
versdüllende mijnen ; het is echter nog te vroeg om 
dienaangaande besiluiten te kunnen trekken. 

Een zeer ernstig ongeval waarbij twee arbeiders 
om. het leven hvamen deed zich in de volgende om
standigheden voor : 

Een steenhouwer en een sleper, ,die bezig waren 
met de uitvoering van een vedakking naar een ont
worpen binnenschacht, vertrekkende uit een be
staande steengang van 4,80 m vrije diameter, en be
kleed met betonbfokken, werden gedo,od door de 
instorting van het geweif in betonblokken van de 
steengang langs de in uitvoering zijndc vertakking. 

Dergelijke vertakkingen worden ais voigt uitge
voerd: 

In de zijwand van het gewe.Jf worden, op 3,30 m 
boven het rijvlak van de steengang, twee lagen be
tonblo:kken o,p halve dikte uitgebroken over een 
kngte van ong·cveer 5,6o m, overeenkomend met 16 
blokkenringen. In de aldus gevormde gieUif wordt 
ecn ijzeren l-liggser van 5,50 m. lenf!te, 40 cm hoogte 

en 30 cm hreedte aang·ehracht en langs de binnen
zijde van de steengang afgeschoord. 

Vervolg·ens worden onder de bescherming van de 
aldus geplaatste I-balk over een lengte van ongeveer 
4,20 m de blokken van de wand weg'genomen en 
wordt over de ganse lengte van de balk. Iangs de 
buitenzijde en tegenover de bovenste heHt van de 
steengan.g, een kamer van 5,50 m lengte en 1,50 m 
breedte uitgehouwen in het wandgesteente. 

Nu breekt men het ovel•blijvende gedeelte van de 
betonblokken achter de I-ligger weg en plaatst een 
tweede rdentieke Jigger er achter, die wordt afge

s·choord tegen het terrein. 
Üm de uitgang naar de vertakking te verzekeTen 

en de blokkenringen waarop de liggers rusten een 
degelijke ruggesteun te geven dienen achter de 
steunpunten van genoemde lig'gers betonnen pilaren 
van 1 m X 1 m aangehracht. Deze worden opge
metst door middel van hetonblokken. Tus sen deze 
pilaTen en de huitenrug der betonhlokken enerzijds, 
en het terrein anderzijds wordt de open ruimte ver
volgens opgevuld met beton. 

Voor de uitvoering van deze pilaren dient het ge
sleente weggenomen over een voldoende die:pte en 
hreedte achter de drie blokkenringen lan:gs weers
zijden van de uitgang der vertakking, waarvan twee 
ringen de uiteinden der 1-liggers dragen. 

Hiertoe wordt het gesteente geleidelijk van boven 
naar onder toe verwijderd en worden de biokken 
langs de buitenrug af geschoord tegen het terrein 
door middel van houten schoren. 

V ervolgens wordt geleidelijk de pilaar opgetrok
ken en beton gestort tussen blokken en pilaar ener
zijds en tussen pilaar en terrein arrderzijds. Naar 
gelang de pilaar wordt opgetrokken, worden de hou
ten schoren tegen de buitenrug der hlokken een voor 
een weggenomen. 

Üp het ogenhlik van het onge:val was de pilaar 
Iangs de ene zijde van de vertakking gereed en had 
men de plaats klaar gemaakt voor de tweede pilaar. 
Üp dat o,genblik heeft hlijkhaar de stutting Iangs de 
zijde van deze laatste pilaar begeven en is• het uit
einde van de I-liggers vrijgekomen, waardoo,r zowel 
de wandhlokken onder het steunpunt, ais de blo,k
lœn van het gewelf zijn neergestort op de beide ar
heiders. Een hunner werd onmiddellijk gedood, ter
wijl de tweede overleed vooraieer hij kon vrijge
maakt worden. 

Het terrein op de plaats van de vertakking· was 
stevig en vertoonde geen sporen van drukking·. 

Het divisiecomité was van oordeel dat de bin
nenste ijzeren Jigger van zulke lengte zou moeten 
zijn ,dat hij aan beide uiteinden zou rusten op 
minstens twee blokkenrin:gen die nog stevig geru.g
steund zijn tegen het wandgesteente. De nodige 
maatregeTen moeten daarenboven geh"offen worden 
om het knikken van de nog gerugsteunde blo,kken
ringen naar de open ruimten te beletten. 
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Dakbeheersing. 

Er valt dit jaar een matige achteruitgang op te 
merken in het gebruik van de blaasvullingsmethode 
ten O'J)zichte van dit van de breukwinning. Deze 
toes.tand moet toegeschreven worden aan de vermiu
dering van het aantal werkplaatscn gedreven in 
lagen van grote opening daar de mijnen de voor
keur geven aan de breukwinning telkens zij lmn 
toegepast worden. 

De volgende to:bel geeft de toestand op gebied 
van dakbeheersing gedurende de Iaatste vier jaren 
"veer: 

% van de globale productie 1956 1957 1958 1959 

in pijlers met bbasvulling 11.8 13 14,8 12,5 
in pijlers met handvulling 5,7 3, 1 3,0 2.5 
in breukpijlers 82,5 83,9 82,2 85,0 

In een mijn waarin de vulmethode op grotere 
schaal wordt toeg'epast bedragen voornoemde per
ccntages voor 1959 respecticvelijk 50.15 en 35 %. 

De mechanisatie van de opvulling langs. de lucht
galeri jen van de pijlers door middel van Riester
trilgoten schijnt voldoening te geven in de mijn die 
deze methode beproef d had ; 12 goten van twee me
Ier lengte zijn thans in deze mijn in dienst en Iaten 
toc een schepper per goot te besparen. 

Twee ongevallen, respectievelijk met dodelijke· af
Joop en zware gcvolgen, die tijden,s. de dakbreuk ge
beurden, moesten toegeschreven worden aan het f eit 
dat de dakbrelœr zich onder een te grote ononder
steunde oppervlakte had gewa:agd. ln een van deze 
gevallen was het dak tot acht meter achter de ver
voerinstallatie blijven hangen ; het divisiecomité 
hcrinnerde toen aan het principe dat de dakbreuk 
steeds het pijlerfront regelmatig en op de kortst mo
gelijke afstand moet volgen. 

Vervoer. 

Het gebmik wm pantserkettingen heeft dit jaar 
nog een aanzienlijke uitbreiding genomen. De voI
gende tabel geeft percentagegewijze het belang van 
de verschillende vcrvoexmiddelen in de pijlers weer. 
op grond van de productie. 

% van de totale productie verwezenlijkt met : 

i957 t958 1959 

Sclmdgotcn 5.8 4,8 2,7 
Transporteurs met dragende 

bovenband 1.8 2,1 o,8 
Transporteurs met dragende 

onderband 19,7 17,6 17,3 
Pantserkettingen 72,3 75,3 79,0 
Anderc 0,4 0,2 0,2 

-- -- --
100,- 100.- 100,-

- -~~------ ---

Ter kolenmijn Beringen piaatst men om in een 
g:>lving van de b.ag de pantserinstaUatie tegen de 
vloer te houden, op de twee randen een hrug diie 
tussen dak en instaI!atie door middel van stutten 
met regeivijzen kan vastgemaakt worden (fig. 4). 
De kop van de stutten kan in een U-ijzer glijden 
zc,dat het !festel samen met de installatie kan om!fe
drukt worden. 

A 
1 u 

1 

A' 

r v~-zen 

brug 

DOORSNEDE A·A' 

Fig. 4. 

Voor wat het vervoer met pantserkettingen in de 
pijlers betreft. heeft de kolenmijn Helchteren-Zolder 
studies ondernomen en proeven uitgevoerd om het 
gevaar van Je breuk der kettingen uit te schakelen. 
Een systeem werd ontwo,rpen om de aandrijfhooifden 
der pantserkettingen Westf a lia uit te rusten met 
breukhouten die bij overbelasting begeven. De p,roe
ven werden met succes hekroond en de bouwer heeft 
zich de rechten op deze uitvinding aangeschaft. 
Zulk systeem is stellig a:an te bevelen. 

De kolenmijn Zwartberg heeft e:en toestel ver
yaardigd om de pantserkettingen W estf alia te ver
ankeren tijdens het uitvoeren van herstellingen. Het 
toestel bestaat uit een vlakke plaat met een opstand 
waartegen de meenemers van de ketting komen sto
ten ais men deze laatste achteruit Iaat !open. De 
plaat schuift dan achte?Waarts en komt met haar 
achterkant tegen de voeg tussen de bodem van twee 
achtereenvolgende goten ; ze grijpt in de voeg en 
b.n niet verder schuiven. Üm het ingrijpen moge
lijlc te maken hœft men de plaat lichtjes gehogen ; 
hc tander uiteinde van de plaat is afgeschuind. Dit 
toestel is geschematiseerd fig. 5. 

meenemer cpstond 

.,,, ~ :::~'"""<,~.,~ §-·~ bod;mlOmm 4 1 i i , ,,, • 

Fig. 5. 

Ter kolenmijnen Beringen en Winters.lag maakt 
men gebruik van de h'ekkracht van de pantserket
tingen \Vestfolia om herstellingen aan de schaaf
ketting te verrichten. Een kabel wordt vastgehecht 
aan het oog van het schaafblok hij loopt over een 
keerrol die aan de schaafketting zelf bevestig1d is en 
wnrdt dan vastgemaakt aan een meenemer van de 
pantser. De kabel wordt gespannen tussen keeffo,1 
en schaafblok (fig. 6). 

De knlenmijn Houthalen past een soortg·elijk sys
teem toc, met dit verschil dat men geen keerrol ge-
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Fig. 6. 

bmikt; het schaafhlok wordt met stijlen vastgezet 
en de ketting wordt rechtstreeks door de pantserket
ting getmkken. 

ln een mijn waar de helling der lagen plaatselijk 
meer dan 15" beloopt, werden vijf pijlers uitgerust 
met sleepkettingen van de kwaliteitsklasse 4 ; deze 
mijn he~t daarenboven 500 m vervoerinstallaties, 
met drie s.leepkettingen, in dienst. 

Vijf zware ongevallen, waaJ."Van één met dodelijke 
a.fl.oop, gebeurden in pijlers uitgerust met pantser
kettingen. De siachtoHers werden getroHen door 
dikke kolen- 01f steenbwkken die op de pantserket
ting viervoerd werden 01fweI tijdens het vervoer van 
hout. 

Een dezer ongevallen gebeurde aan de voet van 
ecn pijler wa:arin houten kappen van 3, 10 rn lengte 
en 0,20 m diameter op de pantserketting vervoierd 
werden. 

De pantsermruchinist heefr een dezer kappen. 
langs haar voorzijde, van de in bed,rij,f zijnde pant
serketting af genomen. Het hout, dat nat was, is 
hem ontglipt, en toen hij e:r opnieuw naar g.reep 
werd zijn rechterhand gekneld tussen het hout en 
ecn raam der galerij. 

Het divisiecomité herinnerde aan zijn vroegere 
a,anbevelingen nopens het vervoer van hout en ma
terieel op pantserketting'en en meer hepaaldelijk 
aan de onderrichtingen volgens dewelke de machi
ni:st permanent bij de bediening'srupparaten moet 
blijven en de motoren rnoe.ten sti:lgeleg·d worden aI
vorens het materieel uit de ,pantserketting genomen 
wordt. 

Het comité was tevens van oordeel dat slechts een 
verzorg1de o,pleiding van het personeel zaI toelaten 
dcze ondenichtingen s.tipt te doen naleven. 

Vermelden wij eindelijk een zwaar ongeval dat 
zich aan de voet van een pijle1'hand voo.rdeed : de 
machinist die de aandrijfmachine lan:gs de daartoe 
voorziene opening aan het zuivermaken was, be
mei-kte een voorbijkomend half Iosgerukt stuk riem. 
Hij wïlde dat stuk afscheuren maar werd daarbij 
medeges.Ieurd en geraakte met zijn arm tussen de 
riem en een geleidingsrol; zijn arm werd afgerukt. 

In de horizontale en licht hellende gangen met 
machinaal vervoer, kan het respectievelijk belang 
van de verschillende vervoermiddelen, rekening hou:
dende met de uitgeruste lengte, op het einde van de 
laatste drie jaren uitgedrukt wo-rden ais volgt : 

1957 1958 1959 

Sle-epvervoer :27,0% :26,2'% 26,7% 
Transportbanden 15,4 % 14,5 % 13,1 ·% 

Locornotieven 56,0% 57.8% 58,6% 
Andere 1.6% 1,5·% 1,6'% 

-
100,-'% 100.-'% 100,-'% 

Naar de tijdcns het verslagjaar vervoerde: prnduk
ten (kolen + stenen) komen de verschi:Ilende ver
voermiddelen als volgt tussen : 

Sleepinstallaties 
T rans,portbanden 
Locomo,tleven 
Andere 

16,2 % 
15,7% 
65,7:% 

2,4'.% 

100,-'% 

Het gebruik van metalen handen Prünte neernt 
steeds meer en meer uithreiding in het Kempisch 
bekken ; de proef uitgevoerd met zulke banden van 
het type met enkele sieepketting heeft voldoening 
geschonken en soortg-elijke installaties zu:Ilen ,in de 
toekomst met goede uits!lagen in de kronkelende ga
lerijen kunnen gehruikt worden. 

De metalen banden bieden het groot voorded on
brandbaar te zijn en in dit verba.nd kunnen eerste 
besluiten getrokken worden uit het gebruik van o.n
brandbare vervoerhanden. Deze laatste handen kos
ten 20 % meer dan de gewone gummibaniden en 
hun dienstduur is in 't algemeen 30 '% kleiner dan 
de andere. 

T wee mijnen gebruiken klein~ laadmachines 
Atlas-Copco, type T2G op ru:bherbande:n voo,r het 
vervoer der produkten bij . het delven der luchtgale
rijen. Deze machine hestaat uit een gewone schup 
die een kipbak vult. Wanneer de bak gevuld is, 
rijdt men naar de pa.ntserketting en de iD!houd van 
de bak wordt er in omgekipt door de tu:s'Senkomst 
van een stel stangen. De machine is 1,20 m ho,o,g en 
de bak heeft een inhoud van 300 1. Een vloer in 
metalen platen en met lichte helling wordt aang'e
bra'cht om de machine ter hoogte van de bovenste 
rand van de pantserketting te brengen en; het om
ldppen mogelijk te maken. Het front moet bij voor
keur minimum 7 à 8 m vooruit zijn op de pijler 
om de plaatsing van de machine gemakkeiijker œ 
maken. Een pra·ktische proef heeft uitgemaa.kt dat 
het mogelijk was per vooruitgang van 2.40 m vier 
weTklieden te besparen : drie manœuvers. en ee:n ko
Ienhouwer. Oient bijvooi·beeld aangestipt dat •a:l de 
aifgeschoten produkten op drie uren tijd gela:den 
worden met een enkele machinist en dat de verwe
zen1lijking van de cydus voor de bedoelde voo,ruit
gang op twee diensten kan geschieden. 

In twee mijnen werden luchtg'alerije,n gedoiven 
door gehruik te ma·ken van Gusto scra:pers. om de 
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produkten te verwijderen. De scraper wordt bewo
gen door een lier geplaatst op de pantserketting ; 
de keers·chijf wordt aan het front in de steen vastge
z.et en wordt drie keren verplaatst om gans het front 
op te ruimen ; de stenen schuiven op een metalen 
plaat. Aan een front heeft men ,een vooruitgang van 
2 m per post geboekt ; de ploeg bes.tond u.it 3 man. 

Een mijn heeft het delvings.front van een steen
gang van 4,80 m nuttige diameter met een laadma
chine Salzgitter uitgerust. Deze beweegt zich op 
rupsen in plaats van op sporen ; zij wordt aange
dreven met perslucht voortkomend van een o;ver
c<>mpressor op 6 kg/cm2 en laat toe een dag·elijkse 
vooruitgang van 2 m te maken. 

Bij het vervoer in galerijen door middel van 
bandtrans·porteurs, liep een arheider zware verwon
dingen op doo•rdat hij al vallend zijn arm tussen de 
riem en de eerste draagrol van de beweegbare arm 
der aandrijfmachine stak. 

Bij het vervoer door lieren en door zwaartekrareht 
kwamen een dodelijk en drie zware ongevailen met 
meer dan 20 % bestendige onbekwaamheid voor. 

Het dodelijk ongeval g·ebeurde op 40 m afstand 
van het delvingdront van een steengang van 4 m 
nuttige diameter. Twee slepers, aangesteld om de 
voile wag·ens a.fkomstig van het front achteruit te 
brengen, hebben een voTie wagen losgelaten en hem 
door zwaartekracht laten lopen. Üp deze plaats ver
loonde het spoor een helling schommelend tussen 
o0 07' en 1° 09', zodat de wagen met geweld tegen 
de laatste wagen van de stilstaande trein botste, 
waarbij een schietmeester, belast met de regeling 
van het vervoer, met het hoofd tussen bedoelde wa
gens bekneld werd. 

Het divisiecomité herinnerde aan de omzendbrief 
van 29 februari 1956 van de Directeur GeneraaI der 
Mijnen, waarbij het vervoer door zwaartekracht in 
principe veroordeeld wordt, behalve op bepaalde 
plaatsen, die met dit doel uitgerust zijn. 

Het comité was bijgevolg van oordeeJ dat zulk 
vervoer principieel moet verboden wocden, tenzij de 
directeur der werken het uitdrukkelijk zou toegela
ten hebben en de nodige veiligheidsmaatregelen 
voor ieder geval afzonderlijk zou voorgesrchreven 
hebben. 

Een ander ongeval ges.chiedde aan het kruispunt 
van een helling met een galerij. In deze galerij werd 
het vervoer van materieel gedaan door mh:ldel van 
cen slede, getrokken door een Ji.er en glijdend op een 
spoor waarvan het uiteinde zich op 4,75 m van het 
'kruispunt bevond. T en einde het materieel over een 
kleinere af stand te moeten verslepen om het in de 
helling orp te stapelen, trok de machinist de slede 
voorbij het uiteinde van het spoor. 

Hierbij raakte de sfode een op de grond liggende 
ijzeren MoH-boog, dewelke vooruitgestoten werd en 
het linker heen van het slachtoffer tegen de ondeT
steuning knelde. 

-------------

De directie van de mijn heeft besÜst een barreel 
te plaatsen aan het uiteinde van het spnor om te 
beletten dat ·de slede te ver zou g·etrokken worden. 

Bij het vervoer met locomotievcn hadden een do
delijk en vier zware ongevallen met meer dan 20 % 
bestendige on'bekwaamheid plaats. Het dodelijk on
gevaJ ges'Chiedde in volgende omstandigheden : in 
een steengang van 4,80 m nuttige diameter en met 
dubbel spoor, wa,ren een twintigtal ronde houten 
kappen van 2,75 m Iengte en 0,17 diameter, in drie 
hopen opgcstapeld Iangsheen het spoor. Een Diesel
locomotief waarop, buiten de machinist, een op~ 
zichter plaats genomen had, raakte één der k8!ppen 
aan een van haar uiteinden hetwelk ·de o,pzichter 
dodelijk tegen het bedieningswiel van de Iocomotie:f 
knelde doordat het andere uiteinde tegen de wand 
geklemd werd. 

Het divisiecomité was van oor<leel dat waar het 
opstapelen van rnatedalen in steengangen met .Joco
moticlv'.ervoer niet kan vermeden worden, het zoda
r.ig moet uitgevoerd worden dat zulke materialen 
niet in aanraking kunrnen komen met het roUend 
materieel. De af stand van 25 cm voorgesrehreven 
door artikel 4 van het koninklijk besluit van 19 mei 
1952 houdende reglementering over het gebruik van 
ontploiffingsmotoren en motoren met inw:endige ver
branding in de mijnen, moet in ieder geval geëerbie
digd worden ; ,daartoe is het nod:ig dat de bedodde 
materialen zodanig opgestapeld worden dat zij niet 
van zelf in bewe·ging kunnen komen. 

Verder oordeelde het <livisiecomité dat het onge
vaJ tevens uitgewezen heeift dat de stu:urhutten van 
sommige locomotieven bli;kbaar onvoldoende zijn 
om plaats te bieden voor een passagier neven!II de 
machinist en dat het bijgevolg zou behoren ,dat de 
directeur der werken, of zijn afgevaardigde, op dui
delijke wijze zou bepalen op welke types van loco
motieven zulk vervoer al dan niet toegelaten is. 

Schietwerkzaamheden. 

Door de zeven steen'ko.fenrnijnen werden in totaal 
271.502 kg dynamiet en 378.736 kg veiligheids,. 
springsto.ff en verbruikt. Het totaal aantal verbruikte 
ontstekers bedroeg 1.134.162 waarvan 642.779 ont
stekers met korte vertraging. 

Het maandelijks onderricht van het met schiet
werkzaamheden beiaste personeel had geregeld 
plaats : dit onderricht werd door de afgevaardigden 
bij het mijntoezicht bijgewoond. 

Het minîsterieel besiuit van 26 juni 1959, geno~ 
men in uitvoering van artikel 7 van het koninklijk 
besluit van 12 september 1955 tot regelin,g van het 
gebruik van de springstoHen in de ondergron.dse 
werken der mijnen, heeft de voorwaarden bepaaild 
waaraan de kandidaten srchietmees,ters, moeten vol
doen om hun hekwaamheids.getuigs,chrifr te verkrij
gen. De nodigc srehikkingen werden getroffen om. in 
elke mijn onder het voorzitterscha,p van de districts-
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mijningenieur, de vereiste examencomm1ss1e in te 
richten en de eerste examens konden nog voor het 
einde van het jaar afgenomen worden. 

ln een mijn hebben er zich tijdens het tweede 
h:al!fjaar aan het front van zekere s.teengangen mis
lukkingen voorgedaan met een abnonnale frekwen
tie. Daar vermoed werd dat een gehrek aan isolatie 
de oorzaak van de meeste mislukkingen kon zijn, 
werden de ontstekers v66r gebruik één voor één op 
het gebied van iso1latie nagezien. Drie soorten ont
stekers werden herhaalde malen in gebreke gevon
den, namelijk ontstekers van Belgisch fabrikaat, 
1/2 s vertmg'ing en ontstekers van Duits fabrikaat, 
1/:,. s vertraging en type micro-vertraging. De ge
brekkige stukken werden aan de leverancieTS toe
vertrouwd voor onderzoek ; de Belgische Ieverancier 
heaft ze o.a. mdiografisch onderzocht waaruit bleek 
dat de kwestieuze ontstekers 1def ecten vertoonden. 
Het nodige zal gedaan om a:an dit euvel te verhe:1-
pen. De uitslagen van het onderzoek van de Duitse 
ontstekers zijn nog nie:t gekend. 

Andere mijnen hebben proeven gedaan om het 
opstoppen van de mijngaten te vergemakkelijken. 
Vermelden wij het gebruik van gipsen patronen 
van 40 cm lerigte, op voorhaml gereedgemaakt op 
de bovenglrond, die zich in he:t boo;rgat onder in
vloed van water en door aanstampen met de Iaad
stok vastzetten, en het gebruik van plastieken za:kjes 
die ter plaatse met water gevuld worden. 

Het geb.ruik van spring·stoHen i;raif aanleiding tot 
een zwaar ongevaI wa,arbij twee arbeiders om het 
leven kwamen. Dit ongeval deed zich voor in een 
binnens·chacht in delving. De hoogte van deze bin
nenschacht moest 170 m belopen en men had voor
afgaandelijk een boorgat van 400 mm doormeter ge
boord om het werkfront rechtstreeks met de ludht
uittrekkende verdieping te verb.inden. 

De binnenschacht had een rechthoekige door
mede van 2.30 m op 4,60 m, en was verdeeld in drie 
n,f delingen ; het Iaddervak, de vervoeraf deling en de 
steenkast. Het verluchtings.boorgat bevond zi.ch bo
ven het laddervak. 

Men werkte nonnaal vom.•1.:dt met passen van 2 m. 
Deze vooruitg·ang werd verwezenlijkt in 4 diensten. 

Als springsto.f werd dynamiet Coo,ppal n,. Ill ge
bruikt. Het gemiddeU verhruik bedroeg 11,880 kg 
per meter vooruitgang. 

Na het schieten van 30 mijnen met een totale la
ding van 21, 1 kg dynamiet, ontstekers met lange 
vertraging, is de verluchting onderbrolœn geweest, 
ten gevolge van de versto,pping van het verluch
tingsboorgat door de af slag die volledig boven de 
schietvloer was blijven liggen. Dit had ais gevolg 
dat de schietgassen niet verdund weriden en in de 
binnenochacht bleven hangen. T oen de twee hou
wers, onwetend van ·de onderbreking van de luoht, 
naar het front van de binnenschacht terugkeerden, 
werden zij verrast door de aanwezigheid van giÎtige 
gassen. Zij werden twee uren later dood aang'eh<of
fen door een helper. 

Dank aan de lijkschouwing werd de doodsoor
zaak met zekerheid vastgesteld als vergiltiging door 
koolstoifmonoxyde en stikstofo,xyde. Uit de gedane 
proeven en vaststellingen, aismede uit de verg·elij
king met dergelijke gevaHen in het buitenlan.J, kon 
afgeletd worden dat de giftige gassen van de s;pring
stoffen voortkwamen en in de schiadampen aanwe
zig waren. Nomiaal waren echter deze dampen vol
doende verdund door de verluchting. 

Het -onderzoek heeft uitgemaakt dat de s,chiet
vloer zich op 20 à 25 cm af stand van het steen:front 
bevond eer de schie:tverrichtingen aangevat werden. 
Üp ca. 2 m bo,ven de schietvloer was een kolenilaag 
aanwezig. 

Enige dagen na het ongeval weTd een proef uit
g·evoe11d in deze binnenschacht in dezeHde voor
w aa11den als deze die orp het ogenhlik der feiten be
stonden, namelijk zelfde schikking der mijnen, zeH
d.e springstoiflading en ,ondeTbreking van cfe veir
luchting. Gedurende het halif uur dat op het afvu
ren vO:Jgde, kan men op verschillende afstanden van 
de schi-etvloer 0,05 tot 0,3 '% CO met het a.ppa:raat 
Drager vaststellen. T erzeilfdertijd werden monsters 
genomen respectievelijk twee op 1,50 m, één o,p 4 m 
en één op 8 m onder de schietvloer ; de ontleding 
van deze monsters in het Nationaal Mijninstituut 
garf de volgende uitslag (T abetl VI). 

TABEL VI. 
--

Nummer 1 Plaats van monstername 1 Uur van 
monstername 

1 

CO gehalte 1 N02 gehalte 
1 

C02 gehalte 

1 op 1,50 m onder de schietvloer 
2 id. 

3 op 4 m onder de schietvloer 

4 op 8 m onder de schietvloer 

Het vers.,lag betreffende de lijkschouwing vermeldt 
uitdrukkelijk dat de intoxicatie door CO a.Ileen op 
ziichzeff niet voUoende was om de dood te veroûr
zaken en -dat d·e intoxicatie doo;r N02 ook een be-

11,40 h 0.61 :% o,oo8 :% 1,49 % 
11,50 h 0.69 :% 0,025 % 1, 15 '% 
t 1,45 h 0,25 :% 0,017 '% 0,01 1% 
11,50 h 0,33 '% 0,013 :% 0,05 % 

lan.grijke ml hed't gespeeld. De werking van CO en 
die van N02 mneten dus samenges.teld worden. 

De ·directie van de mijn heeft de volgende maat
regelen geh<o'ff en : 
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t) Een gewone ko,kerleiding met ventila.tor zaI 
aanwezig zijn en zal in dienst g·ehra.cht worden 
v66r het schieten en hlijft in werking tot de schiet
meester vastgesteld heeft dat het verluchtings,ga.t 
niet opgestopt is rra het schieten. 

2) Het onderste gedeelte van het boorgat werd 
verbuisd en de verbuizing doorgetrokken tot onder 
de schietvloer. 

Het divisiecomité heeft volgende adviezen uitge
bra:cht: 

- het pers,oneel der voorbereidenide werken, de 
schietmeesters en de opzichters moeten ingelicht 
worden over het gevaar van de schietdampen ; zij 
moeten hun aandacht bijzonder vestigen op de 
noodza.kelijikheid zich te verzekeren of de Iuchtver
versing normaal is vooraleer zi:ch terug naar het 
front te hegeven, vooral bij stijgende werken, en 
in ieder geval een voldoende wa.chttijd in acht te 
nemen; 

- de vel'luchting moet steeds ruim zijn en aan
gepast aan de gebruikte springstofladingen. Het 
ware ~enselijk na te gaan of de mo,ge11ijkheid be
staat nieuwe samenstellingen van springstoHen te 
realis.eren die minder aanleiding zouden geven tot 
de vorming van giftige gassen ; 

- de luchtverversing van de in delving zijnde 
binnenschachten dient in ieder geval door de nor
male middelen verzekerd, ook indien een centraaI 
boorgat aanwezig is. Men vermijde echter in dit 
laatste geval dode verluchtingszones in de hinnen
schachten zeif te s,cheppen. 

Er zou zoveel mogelijk moeten gestreefd worden 
ne.ar een minimum af stand van 50 cm tus sen de 
schietvloer en het front. 

Voorbereidende werken. 

Nieuwe inspanning·en werden i;redaan om de or
ganisatie der voo:rbereidende werken te verbeteren 
t>n alzo de dagelijkse voomitgang te bevorderen. 

Ter kolenmijn Zwartberg wordt een bfokken
steen.gang op 4,80 m nuttige diameteT tijdens de 
de!ving voorlopig ondersteund met Toussaint Heintz
ma.nn-ramen zoals in het vo,rig ja,a:rverslag beschre
ven. Het front werd daareuboven uitgerust met een 
verplaatsbare werkvloer die gÜjdt over sporen welke 
aan de ra.men worden vas:tgemaakt ; bij het schieten 
wordt de vloer achteruitgetrokken en n:adien terug 
Yooruitgebracht. Het ve:rvoer werd eveneens aange
past ; de laadmachine die aan het front werkt, laJadt 
een korte opgaande transporthand gevolgd door een 
hi:adpantser. Deze delvingsmethode hevindt zich 
nog in haar proeftijd ; men hoopt een dagelijkse 
vooruitgang van 2 m te kunnen verwezenlijken. 

ln een andeTe steengang worden de stenen gela.den 
met een Salzgitter laadscho,p. Deze werpt de stenen 
op een kleine riem van 5 m die op sporen gaat en 
met de schop heen en weer gaat. De kœte 'riem 
Iaadt zijdelings op de grote riem. 

Ter kolenmijn Wintersilag zijn twee blokkeruiteen
gangen georg·aniseerd om ~en nuttig·e diameter van 
4 m en 1,90 m vooruitgang per dag te ma.ken. 

De kolenmijn André Dumont bereikt een gemid
delde dagelijkse vooruitgang van 2 m in een blok
kensteengang op 4,80 m nuttige diameter. 

Ter kolenmijn Limbu.rg-Maas werd in een blok
kensteengang op 4 m nuttige diameter 2 m da,ge
lijkse vooruitgang gemaakt met vier man. Het for
meel werd aangepast om vijf blokken (2 m) tege
lijkertijd te kunnen plaatsen. 

ln een andere blokkensteengang wordt de boring 
uitgevoerd door middel van een Jumbo Hauser uit
gerust met twee boorhamers ; de armen worden be
diend met perslucht. V oor een vooruitgang van 2 m 
worden al de gaten van het front van 5,30 m dia
meter in 1,30 u. geboord. 

Vermelden wij ten~lottc dat de vooruitgang van 
een steeng·angfront, ondersteund met TH-ramen op 
11,5 m2 nuttige sedie, 6 m per dai;r heeft bereikt. Per 
dienst wordt een lengte van 2 m aigewerkt met twee 
sleenhouwers en een manœuver. Men werkt met drie 
Atlas boorhamers en twee laadschoppen Gardner
Denver. Aan het front heeft men drie spo,ren ; op 
de buitenste sporen bevinden zich de laadschoppen 
terwijl het middenste dienst doe.t voor de ledige wa
gens. In een andere steengang heeft men soortgelijke 
resultaten bekomen met twee laadschoppen en een 
pantserketting. 

Tijdens het verslagjaar vielen er geen emstige on
gevallen te betreuren a:an het front van de steen
gangen. 

Luchtverversing - Mijngcœ. 

Vermelden wij nog hier dat vern::hillende mijnen 
nieuwe venti1atoren geplaatst hebben om de lucht
vtrversing te verbeteren. Deze verwezenhjkingen 
werden aangehaald en beschreven in het hoofds.tuk 
handelend over de hovengrondse werken. 

In sommige gevallen hebhen de mijningenieurs en 
de a'Îgevaardigden hij het mijntoezi.cht Iohle opho~ 
pingen van hoge gehalten aan mijngas in de uittrek
kende luchtstroom van pijlers waargenomen; de 
nodige maatregelen werden getroffen om deze opho
pingen te doen verdwijnen. 

In 1959 wcrd de mijngascaptatie voortgezet in 
6 mijnen van hct Kempisch bekken. Rond het e.inde 
van het jaar, werd echter in een dezer mijnen de 
captatie voorlo,pig stopgezet bij i;rebrek aan mijngas
achtige lagen. 

Gedurende het jaa,r werden in die mijrren 
21.168.924 m3 mijngas, omg-erekend op 100 '%, afge
zogen en naar de boveng'rond geleid. Hierva.n wer
den 14.620.954 m 8 verbruikt in droogovens van de 
lmlenwasserijen en in stoomketels van de ele'Ctrische 
centrales van vijf bedrijfszetels. 

De mijngascaptatie hœft nog steeds een gunstige 
invloed op de uitbatingsmogelijkheden van s,ommige 
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lagen. Ter kolenmijn André Dumont dient bijvoor
beeld aangestipt dat twee p,ijlers in zeer mijng'as
achtige lagen, respectievelijk de lagen E en M, zon
de1• moeilijkherd en steeds met minder ,dan 0,5 % 
mijngas konden ontgonnen worden dank aan de 
mijngas1captatie in onderliggende pijlers. 

Ter koienmijn Zwartberg heeft men een proef 
gcda:an om de mijngascaptatie volgens de methodc 
van Hïr.;chbaich uit te voeren. Na een laa.g uitge
baat te hebben, heeift men de luchtgalerij van de 
pijler open gcla:tcn om tot gasoollector te dienen tij

dens de uitbating van de onda:liggende laag. De 
afstand tussen de l:wee lagen beliep 25 m. ln feite 
heeft men s1lechts zeer weinig mijngas bekomen in 
deze galCTij. De vooraifgaandelijke ontginning van 
de bovens.te Iaag heeift nochtans een gunstige in
doed gehad op deze van de onderste laag ; opval
lend is inderdaad dat deze Iaatste slechts mijngas 
begon te g·even toen zij de uitbatings.grens van eerst
genoemde overschreed. 

Steen- en kolenstof. 

De stofbestrijding wo-rdt steeds met de grootste 
aandacht gevolgd doo,r de verschillende diensl:en 
voOT veiligheid en gezon'.dheid der mijnen. De be
schikhare stofbestrijdingsmiddelen wo,rden steeds op 
€(rote schaal toegepast doch de meeste studies hlij
ven voo,raI gericht naar een verbetering van de in
jec:tiemethodes. 

Ter kolenmijn Zwartberg werden drie pijlers ge
injecteerd op stati:sche druk van 100 kg/cm? ; drie 
andere, waar de lmlcn zeer hard waren., werden op 
hoge druk ( 180 .à 200 kg/ cm2 ) geinjecteerd door 
mi&lel van een Hausherr-pomp. 

In verschillende mijnen werden met succes proe
Yen gede.an voor de injedie der harde kolenlagen 
door middel van een Femn-pomp. Deze ,pompen 
worden met peTSlucht aangedreven en hehben ais 
voomaamste · karakteristiel, het feit dat zij, naarge0 

lang het type·, waterdrukkingen kunnen doen ont
staan van 75 of 42 maa,J de pèrsluchtclrukking, even
wel met een maximum van 450 kg/cm:2. De ,debie
ten bedragen, vo,lgens het type, 13 à 24 liter per 
minuut. De druk is uitsfoitend fundiè van de weer
stand van de kool zodat men in de praktijk drukken 
van 100 tot 200 kg/ cm2 bereikt. De· injecties.puit zet 
zich vast in het gat · door de druk. met tus:senkomst 
van een gummiring. In één mijn heeft men dienaan
gaande ondervonden dat de lans no,g nu en dan 
onder de invloed van de Jrukking naar buiten 
kwam ; in plaats van de gummirin,g op te blazen 
on:der de invloed van de waterdrukking, geschiedt 
zulks nu eenvoudig met een bout en moer, hetgeen 
betere uits.lagen geeft. De pomp schuift op een sfode 
van 70 cm lengte ; zij heeft een breedte van 30 cm, 
een hoogte van 22 cm en weegt 25 kg. 

Vermelden wij hier het geval van de kolenmijn 
Limburg-Maas waar-bij een pomp werd gebruikt in 

een pijler uitgerust met snelschaaf en waarin de 
kolen zodanig hard waren dat men vroeger, bene
vens de waterinspuiting, nog regelmatig diende te 
schieten. Met de Feron-pomp hoefde men niet meer 
te schieten en werd de stofvorming in aanzienlijke 
maat verminderd. 

Ter kolenmijn Houthalen heeft de Heer E.a. Inge
nieur LavaUée studies aangevat in ve<rband met de 
mogelijkheid van de hyperte'1einjectie of injectie op 
ldnge aifs.tand van de kolenlagen. Het principe van 
de metho,de is het volgende : zo.lang men in een ge
bied is dat door de ontginning niet beinvloed werd, 
zijn dak en vloer ondoorlaatbaar, bij inspuiting van 
de kolenlaag. Dit wordt bevestigd door de natuur
lijke teleinjectie : er zijn verschillende geva1Ien ge
kend van pijlers die de dekterreinen naderen en 
waarvan de kool vochtig is, zelfs verzadigd, en waar 
dak en vloer nog droog zijn. Wanneer men nu langs 
een centraal gat in de laag water op hoge drok in
spuit, zou dit water zich in deze la:ag volgens; een 
cirkel verspreiden. 

Een proef is in gang <>'lI1 van de luchtgalerij van 
een bestaarrde pif Ier een Iaag, die 25 m lager ligt, 
in te spuiten. Een vertrekophouw was in ·deze Iaat
ste laag gereed, op œ 250 m afstand van het œn
traal boorrgat en men zal zien of het ingespo,ten 
water wel tot in deze ophouw dringt. 

Indien deze proef Iukt, zou men het bevochtigen 
van een gans paneel kunnen overweg'en zodat de 
la:ag tijdens de ganse duur van ee~ pijler niet meer 
zou moeten ingespoten wo,rden. 

De orde van belang'rijkheid van ,de in het Kem
pisch bekken toegepaste hestrijdingsmiddelen was 
ais volgt op het einde van het veTslagjaar : 

injecteren van het ko,lenfront 
gebruik van afbouwhamers met waterver

stuiving samen met injectie van het 
kolenfront 

gebruik van afbouwhamers met waterver
stuiving 

gebruik van afbouwhamers met waterver-
stuiving s~men met natte ondersnijding 

gebruik van wateiversl:uivers 
hesproeiing van het kolen1front 
gebruik van andere middelen 
zonder stofbestrijding, inhe!frepen de werk

plaatsen ,die van nature vochtig zijn 

42,9 % 

15,0% 

1,8% 

3.1 % 
29,3 '% 
2.1% 

2,1 % 

3,7'% 

100.0
1% 

Deze tabeI wijst o,p een verdere uithreiding van 
waterinfusie in ·de kool, een vermindering van het 
gehruik van afbouwhamers met waterverstuiving e~ 

een vermindering van ·de besproeiing met wateT het
geen echter niet altijd afdoende geschiedt en meer
malen aanleiding gaif tot het maken van o,pmerkin
gen. 
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Brandvoorkoming en- bestrijding. 

De mijndiredies hebben in de l0-0p van het jaar 
1959 verdem maatregelen getroHen om in hun mijn 
de toestand OIP het gebie<l van h.et brandgevaar te 
verheteren. 

Bij h.et verschijnen van het koninklijk besluit van 
2 december 1957 waarbij het dragen van een indi
vidueel masker tegen koolmono~yde werd opge1Iegd, 
had een Kempische mijn onmiddellijk zulke mas-kers 
aan haar personeeI vers,chaft ; de zes andere mijnen 
vroegen en bekwamen voor een tijdperk van één 
jaar een afwijking van dit voorschrtft mits naieving 
van strenge voorwaarden waarvan de voor-naamste 
in het jaal."Versiag 1958 aangehaald werden. ln de 
loop van het jaar 1959 werden vijf afwijkingen ver
nieuwd ; een tweede mijn had zich inderz,daad mas
kers aanges-chaft. Vermelden wij dat een derde mijn 
oûk begonnen is mas.ker~ aan haar personeel uit te 
delen en in het jaar 1960 de hernieuwing van de 
afwijking niet meer zal aanvragen. 

Bedoelde afwijking heeft tot nu toe geen aanlei
ding gegeven tot bezwaar ; de voorwaarden werden 
ook nageleefd in de mijnen die CO-maskers in 
dienst gesteld hadden. 

Artikel 12 van hctzelfde koninldijk bes.luit sd-1.rijft 
voor dat de transportbanden aan bepaalde normen 
moeten beantwoorden ; deze normen werden vast
gesteld hij ministerieeI besluit van 8 juli 1958 en 
moesten uiterlijk tegen 1 juli 1959 geëerbiedigd wor
den. Aangezien op gestelde datum nog talrijke 
brandbare transportbanden in dienst oJ voorradig 
waren, werden a:fwijkingen verleend voor -een tijd
perk van één jaar mits naleving van dezelfde voo,r
waarden ais voo,r de hierbovenvermelde a•Îwijkingen 
aan het koninklijk besluit van 2 decernber 1957 no
pens de CO-maskers. De uitrusting van de werk
plaatsen met transporthanden die aan de Belgische 
normen beantwoorden, wordt actief voortgezet ; de 
ondervinding heeft echter uitgemaakt dat de dienst
duur van deze onbrandbare banden dertig ten hon
derd kleiner is dan die van de gewone gummiban
den, terwijl hun kostprijs twintig ten honderd ho
ger is. 

Ter kolenmijn Beringen werden de koepels van 
de bestaande binnenschachten met houten onder
steuning bestreken met twee verscheidene brandwe
rende produkten. Eerst wordt de hinnenschacht met 
water a.fgespoten terwijl de electrische installaties 
bij het afwassen met plastiek afgedekt worden om 
ze tegen het water te bescherm.en ; het produkt 
wordt dan met de borstel uitgestreken. 

De kolenmijn Helchteren-Zolder heeft de wate,r
leidingen in haar binnenschachten uitgerust met 
smeltbare proppen, sprinklers genoemd, van 10 à 
12 mm diameter, die aile 6 à 9 m aange'bracht zijn 
en die op een temperatuur van ca. 70° C smeltén. 
Deze proppen wo,rden niet beïnvlo·ed doo,r de lucht 

van de mijn ; zij s.luiten de andere veiligheden niet 
uit. 

De kolenmijn \Vinterslag heeft het hrandweer
korps der gemeente Genk in het bezit gesteld van 
de nodige standpijpen voor eventueie aansluiting op 
hct waternet van de mijn. Het hooifd van het korps 
heeft bezoeken gebracht aan Je boven,grondse 
installaties om kennis te nemen van de plaatsen en 
van de brandbestrijdingsmiddelen. 

De kolenmijn Zwartberg heeft ook apparaten, 
type Pleiger, met smelthare proppen geplaatst ho
ven de ophaallieren in de koepels van de binnen
schachten. 

Ter kolenmijn Andr·é Dumont werd de DieseI
locornotievenzaal uitgerust met een automatische 
blusinstallatie met 96 S1proeikoppen. De automa
tische werking wordt b ekomen door springbuisjes 
Esti geregeld op 40° C. 

Ter kolenmijn Limhurg-Maas werden prneve:n 
gedaan met slangen Englebert van 35 mm diameter, 
bestemd tot de waterinspuiting en in voorkomend 
geval tot brandbestrijding in de pijlers. Deze slan
gen, uit nylon vlechtwerk omgeven door rubber, zijn 
gewaarborgd voor een drukking van 60 kg/ cm2 en 
geven volledige voldoening. 

Üp de bovengrond is de kolenmijn Houthalen op 
haar heurt overg·egaan tot de plaatsing van smeit
zekeringen op de laadbanken van electrische pe,t
Iampen. Nevens de zekering die in de accu zelf be
stond, dient deze tweede ze.kering tot het bescher
men van de amperemeters tegen het verkeerd aan
sluiten van de Iamp op de bank. Dank zij die be
scherming hoeft men nu jaarlijks slechts een tweetal 
amperemeters te vervangen terwijl er dagelijks een 
smeltzekering doo,rhrandt. 

Reddingsmaatregelen. 

AIie mijnbed.rijven beschikken over een eigen 
reddingscentrale met de vereiste apparaten en ge
schooJ de reddingspioegen. Deze redders moeten op
geleid en getraind worden en nemen deel aan regel
matige oef eningen die in de ondergrond en op de 
bovengrond plaats vinden. 

Het coordinatiecentrum Reddingswezen (C.C.R.) 
van de Kempische kolenmijnen heefr zijn nieuwe 
gebouwen betrokken en zal in de loop van het jaar 
1.960 een aanvang kunnen maken met de opleiding 
van de redde•rs der zeven mijnen. Dit centrum is 
geen reddingscentrale doch een « Coordinatie »-cen
trum dat zich meestal met het trainen van de red
ders zal bezig houden ; het zal ook beschikken o~er 
apparaten die te kostbaar zijn om door iedere mijn 
alleen aangeschaft te worden. 

Veiligheid, gezondheid en verfraaiing in de werk
plaatsen. 
De veiligheid en de gezondheid van de arbeiders 

blijven het voorwerp van de zorgen der mijmtirec-
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ties van het Kcmpisch bekken uitmaken. Veilig
heidscampugnes wol."den ondernomen om door mid
del van luidsprekers, gra.fieken, slagzinnen, we:dstrij
den enz. de aandacht ·van de arbeiders te vestigen 
op de veiligheid en de gezond·heïd. Vermelden wij 
dat een mijn gehruik maakt van televisietœsteJien 
om propaganda te maken. 

Het gebruik van schoenen met stalen tippen en 
van handschoenen neemt steeds meer uitbreiding. 
Üp de bovengrond hcbben sommige mijnen het dra
gen van een helm in bepaalde aanhorigheden ver
plichtend gemaakt. 

Zes zware on.gevaHen met het vedies van een oog 
vielen te betr·euren ; zij werden telkens veroorzaakt 
door een ijzeren splinter afkomstig van metalen 
voorwerpen. T wee van deze ongevallen geiheurden 
bij het verbrijzelen van beton ; dienaangaande was 
het c{ivisiecomité van mening dat de ·aanidacht 
van de opziC'hte:.·s en arbeklers zou moeten gevestigd 
worden op het gevaar voo,rtspruitende uit de aJ
braakwerken in het heton en op de n-0,0,dzakelijkheid 
van een beschenn.ing voor de ogen te dragen. 

Vermelden wij nog enkele aanmoedigenswaar
dige initiatieven van zekere mijnen : 

...,... Ter kolenmijn Houthalen, ten einJe beter de 
gevolgcn te kunnen nagaan die gegeven worden 
aan de opmerkingen van de opzichters van de vei
ligheidsdienst, werden controleproeven gedaan in 
de drie diensten tijdens drie opeenvolgende dagen 
in dezelfde pijler1;. 

- Ter kolenmijn \Vinterslag worden alle arbei
ders die in de ondergrond een onyoorzichtigheid 
(met o.f zond-er ge:vo.lg) begaan hebhen, oTuder
vraagd ; de uitslagen worden op steekkaarten inge
schreven. Daarenboven, teneinde tussen de verschil
lende vercliepingen een wedijver in te richten op het 
gebied van de veiligheid, werd een wisselbeker in
gericht; dewelke ma~ndelijks wordt verleend aan 
de meest vexxlienstelijke verdieping. 

Bekommerd over de gezondheid van haar arbei
ders die aan silicosis lijden, heeft -de Associatie der 
Kempische steenk()llemnijnen een modern gebouw 
opgericht: het Medisch lnstituut St-Barba-ra, te 
Lanaken. Dit instituut werd op 22 mei 1959 plech
tig ingehuldigd in tegenwoordighcid van taJri:jke 
vooraanstaande personaliteiten. 

Deze kliniek bezit de meest moderne toesteIIen 
voor radiograifie en tomografie, voorr het bepa-len van 
hart- en Iongfunctie, voor de hronchoscopische on
derzoeken, alsook laboratoria van algemene genees
kunide en van bacteriologie. Het kan plaats hieden 
voor 70 bedden met mogelijke uitbreiding tot 150 

bedden. 

Het instituut werkt in nauwe samenwerking met 
het lnstfümt voor Mijnhygiëne te Hasselt, en met 
de genee'sheren verbonden aan de verschillende mij
nen van het hekken die hun ervaring ten dienste' 

steHen van de bestrijding van de voornaamste mijn
werkersziekten. 

Bovengrond. 

Het hoof dstuk -V gee.ft een 'algemeen ove:raicht 
van de technische verwezerulijkingen in -de boven
grondse aanhorigheden der Kempische kolen.mijnen. 
Ondanh de ongunstige conjunctuur werden g,rote 
inspanningen gedaan om de ins.tallaties te modeT
nis0ren. lnzake ven:tilatoren en compres.soren weTde:n 
belangrijke eenheden in bedrijf geste.Id, terwijl de 
a-anpassing van de ko-lenwasserijen aan -de techniek 
met zware vloefatof oip sneller tempo -do;m·gevoeTd 
wordt. 

Zes dodelijke ongevalien vonden in de boven
grondse aanhorigheden der mijnen plaats. Vier de
zer ongevallen geschiedden bij het veirvoer ; een 
vijfde slachtoffer viel in een kolenbunker en kwam 
door verstikking om het leven. Het laatste ongeval 
overkwam aan een arbeider van een mointageonder
neming, die een vrije val van 11 meter dee•d ; ,hij 
droeg geen veiligheids·gordel. lng-evolge dit ongeval 
was het divisiecomité van oordeel dat de voorzorgen 
en maah·egelen voorg·esch.reven door artikeJs 4 en 
16 van het koninklijk besluit van 31 ma:a.rt 1905, 
toepasselijk gemaakt op de bovengrondse aanhorig
heden der mijnen door arlikel 2 van het koninklijk 
bes:luit van 4 februari t 924, gewijzigd -door het ko
ninklijk hesluit van 29 september 1930, het gebru.ik 
van een veiligheidsgmdel door de werklieden arhei
dend op daken, schoorstenen, montagewerken en 
soortgelijke werken, moeten behelzen. 

Dit advies werd aan de betrefifende mijndiredie 
medegedeeld. Haar aandacht werd eveneens geves
tig,d op het hestaan van veiligheidsgordeis van lrchte 
types, die bestendig kunnen gedragen worden. door 
de hedoelde arheiders en die hen toelaten het pas
send gevolg te geven aan de wens van het -comité. 

Electrische inrichtingen. 

De evolutie van de e,Iectrische irnrichtingen in het 
ondergnmds en in het bovengronds hedrijf geidu
rende de laatste dde jaren wo·rdt in tabel VII weer
gegeven. 

TABEL VII. 

Gezamenlijk vermogen van de in gebruik zijnde 
electrische motoren (kW) 

Ondergrond Bovengrond 

1957 1958 1959 1957 1958 1959 

60.719 63.784 65.952 1248.963(1) 252.352(1) 261.19-4 

(1) Ve~beterde èijfèrs. 
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Hieruit blijkt dat de electrificatie van de onder
grond regelmatig uitgebreid wordt ; .de verho,ging 
van het geïnstalleerd vermogen moet meer bepaal
delijk gezocht wo,rden in het groter gehruik van 
pantserkettingen en kolenschaafinstallaties. 

Gedurende het verslagjaar hadden wij geen door 
electriciteit veroorzaakte on.gevallen te betreuren. 

VII. Opleiding. 

Nieuwe mijnwerkers. 

De opleiding van de mijnwerkers volgens de 
T.W.1.-methode wcrd in alle mijnen van het bekken 
norma:al voortgezet. De examencommissies kwamen 
regelmatig bijeen om de kandidaten monitoren te 
ondervragen en hen in voorkomend geval het brevet 
toe te kennen. 

Gedurende het jaar 1959 zijn 98 kandidaten in 
hun examen geslaagd en ais gebreveteerde monito
ren aangenomen gewordcn. Het percentage geslaag
den beliep 83 '%. Met de 142 in 1958 gebreveteerde 
monitoren, werden dus in 't totaal 240 personen 
volgens de T.W.1-methode opgeleid. 

De gebreveteerde mon[toren werden tewerkgesteld 
ais volgt : 

lnstructoren : 
Monitoren voor leercentra : 
Monitoren in de mijnen : 
Üpzichters : 
Arbeiders: 
Ürganisatiediensten : 
Hehben de mijn verlaten : 

20 
42 
86 
69 
14 

5 
4 

240 

Volgens hun ouderdom worden de g·ebreveteer-
den gerangschikt ais in tabel VIII. 

TABEL VIII. 

1 19581 % 1 1959 1 % 

van 20 tot 25 jaar 7 4,9 15 15,3 
van 25 tot 30 jaar 32 22,5 28 28.6 
van 30 tot 35 jaar 29 20,4 22 22,4 
van 35 tot 40 jaar 48 33,8 18 18,4 
van 40 tot 45 jaar 12 8,4 11 11 ,2 

van 45 tot 50 jaar 14 10,0 4 4,1 

142 100% g8 100'% 

Uit bovenstaan de tabdlen blijkt dat een tamelijk 
groot aantal monitoren a.Js opzichters te werk gesteld 
worden en .dat het pe'l'èentage jonge monitoœn in 
1959 groter is dan in 1958. De leden van de exa
mencommisde hebben daarenboven kunnen vast
stellen dat veel kandidaat-monitoren voo,rgesteld 

worden die op de mijn gespedaliseerde beroepen 
uitoefenen (electriekers, paswerkers, aangestelden 
van reddingsbrigades, enz). Hieruit kan af geleid 
worden dat de T.W.1-methode ook toegepast wordt 
voor de opleiding van gespecialiseerde werkkrach
ten. 

Technische- en Beroepsscholen voor jonge mijn
w erkers. 

Orrdanks de huidige verkoopcrisis en het inleggen 
van werkloosheidsdagen in zekere steenkolenmijnen, 
blijven de mijndirecties overtuig:d dat de regelma
tige aanwerving wm goed opgeleide jon.g·e werk
krachten verder moet voortgezet worden. Oak hlij
ven zij het lnrichtend Comité van de T echnische
en Beroepsscholen voor jonge mijnwerkers van het 
Kempisch bekken steunen in zijn initiatieven om de 
opleiding van de leerlingen van de vier hestaande 
centra verder uit te breiden. 

De totale schoolbevolking van ,de vier centra be
liep, begin september 1959, 1. 127 Ieerlingen inbe
rrrepen 107 gediplomeerden die de vervolmakings
cydus van de eerste graad volgen in het centrum 
Houthalen en in het centrum Genk-Hoevezavel; 
daarenboven waren er 38 gediplomeerden ingeschre
ven in het centrum Houthalen voor het volgen van 
de Iessencyclus van de tweede graad. 

Het p~·ogramma van deze leS'sencydus w erd op
gesteld door een werkgroep die reg'elmatig bijeen
kwam in de burelcn van Fédéchar te Brussel en on
der het voorzitters·chap van ondergetekende fun
geerde met het doe.J het studiepeil der leergangen 
voor kandidaat-opzichters aan de vereisten van de 
huidige functie van opzichter aa n te passen en het 
te doen aansluiten bij het programma der bestaande 
technische- en beroepsscholen voor jonge mijnwer
kers. 

De bouwwerbn van het centrum Beringen-Mijn 
te Koersel werden beëindigd en het gebouw werd 
plechtig ing'ewijd en ingehuldigd op 6 oktober 1959 
in aanwezigheid van de Heer Roppe, Gouverneur 
der prnvinde, Mgr. Heuschen, Vicaris-Generaal en 
talrijke personaliteiten. 

Het gebouw omvat buiten de administratieve bu
relen, tien klassen, een zeer mo,deme tumzaal die 
ook ais feestzaal kan gebruikt worden, een refter, 
wasp.!aatsen en stortbaden, sanitaire instaillaties, 
ruime werkplaatsen en een leermijn ; ruim 500 leer
lingen kunnen er plaats vin:den. 

Te Genk-Hoevezavel werd het bouwen van een 
bovengrondse leermijn aangevangen, twee nieuwe 
bara'kken werden er hegin september in gebruik ge
nomen als voorlopige klaslokalen. 

T e Eisden werden de bouwwerken van het eerste 
deel van het centrum beëindigd : de werklmizen, de 
magazijnen en de wasplaats kan.den op 1 september 
in gebruik genomen worden ; ook de opbouw van 
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het tweede dee,J met de turnzaal. de refter en de 
sanitaire instaUaties werd aangevat. 

VIU. De ongevallen. 

ln 1959 hadden in de Kempische steenkoienmij
nen in totaal 11.747 ongevallen plaats met ten 
mins:te één dag werkon:geschiktheid ; van deze onge
vallen vonden er 11.335 plaats in ,de onderg'l'ondse 
en 412 op de bovengromlse werken <ler mijnen, res
poctievelijk vo,or 5.872.68o en 2.241.301 werkpo-sten. 
Voor het jaar 1958 waren deze oijfers respectievelijk 

17.900 voor 7.2o8.950 posten en 6o8 voor 2.584.728 
poste-n : het verschil tussen de twee ja.ren moet 
hoofdzakelijk tocgeschreven worden aan de ver
mindering van het aantal gewerkte dagen wegens 
de economische toestand. 

Het aantal dodelijke ongevaUen gedurende het 
verslagjaar bedroeg 15 waarvan 11 in ·de onde:rgrond 
en 4 op de bovengrond : in 1958 beiiepen deze cij
fers respectievelijk 20 voor de ondergrond en nul 
voor de bovengrond. 

T aheil IX geef t een ove.rzicht van het risico ver
bonrlen aan de verschillende s,oorten werken. 

TABEL IX. 

Ondergrond 
Totaal 
aantal 

slachtoffers 

Gekwetsten met 
blijvende werk~ 

Doden I ongeschiktheid 
van 20 % 
en meer 

jaar 
1959 
% 

jaar 
1958 
% 

lnstortingen, val van stènen en brokken 
kool 

Vervoer 
4.933 

923 
Hanteren of gebruik van gereedschap met 

de hand, maichines en tuigen 
Hanteren van allrnlei voorwerpen, val van 

voorwerpen 
Val van het slachtoff er 

963 

3,382 

775 
Üntvlamming en ontpfoffing van mijngas 

of kolenstof 
On:dergrondse brand of vuur 
Springstoff en 
Electriciteit 
AHerlei 

2 

6 

351 

Totaaf 11.335 

Bovengrond 

lnsto,rtingen - Val van steen of kool 
Vervoer 
Hanteren o,f gebrruik van gereedschap, ma

chines of tuigen 
Manipubties, val van voorwerpen 
Val van het slachtoffer ( val in schachten 

inbegrepen) 
Üntvlammingen - Üntplo.ffingen 
Brand en vuur 
Springstoffen 
Electridteit 
AIIerlei 

To<taal 

Uit d-=ze taheillen hlijkt dat de rubriek der on<ler
grondse instortingen nog steeds het grootste per
centage uitmaakt. a:lhoewel een verbetering op te 
merken va:lt. De ongevallen te wijten aan de val 
van het slachtoffer d'aalden van 9,71 % in 1958 tot 
6.84 % in 1959, wat een noemenswaardige vel'hete
ring betekent; ongelukkiglijk is de toestand ver
slecht voor wat hetreft de ongevallen in het vervoer 

4 
4ï 

76 
147 

82 

3 

6 

47 

412 

2. 3 43,52 45,45 
4 16 8,14 6,26 

- 5 8,50 6.98 

3 3 29,84 28,32 
- 1 6,84 9,71 

- - - -
- - - 0,02 

2 - 0,02 0,01 
- 0,05 0,07 

- 1 3,09 3,18 

11 29 100.- 100.-

- - 0,97 2,47 
4 1 11,41 11,35 

- 1 18,45 19,90 
- - 35,68 32.24 

- 1 19,90 19,08 
- - 0,73 0,33 

- - 0,82 
- - - -
- - 1,45 0,82 
- - 11,41 12,99 

4 3 100.- 100.-

en bij het hanteren ·van gereedschap; machin.es en 
materiafon. Üp de bovengrond gebeurt een groot 
deeI van de ong"evallen hij manipulaties van mate-
ri:ailen ; deze ru!briek heeft dit jaar een aanztenilijke 
verS1lechting ond.ergaan. 

Deze ongevallen kunnen ook per categorie van ar-
bei,ders ondeiverdeeld worden ais in t~hel X. 
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TABEL X. 

Ondergrond 

t. Houwers en helpers 
2. Ande1ie pijlerwerkers 
3. Üprullers en dakbrekers 
4. Ga:lerijgravers en he.lpers 
5. Nabrekers en ander onderhoudspersoneel 
6. Vervoerpersoneel 
7. Arbeiders van de Iaadplaatsen 
8. Schachtarbeiders 
9. Steenganghouwerrs en helpers 

10. Andere arbei:ders 
11. T oezichters en schietmeesters 

Totaal 

Bovengrond 

1. Electr1>-mechanische diensten 
2. Losviloeren en ophaa!Jiensten 
3. Was- en zeefinrichtingen 
4. Vervoer (losvloeren niet inbegrepen) 
5. Drijfkracht 
6. W erkhuizen 
7. All!dere arbeiders 
8. Nevenbedrijven 
9. Üpzichters 

Totaal 

Meer bepaalddijk voor de zware ongevallen (met 
dodelijke n-floop of een blijvende arbeidsonges1chikt-

1 

Aantal 
1 

% in 1959 
1 

% in 1958 
ongevallen 

4.211 37,15 39,61 
691 6,09 6,63 

1.359 11 ,99 10,68 
840 7,41 9,46 
928 8,18 7,18 

1.156 10,20 9,80 
52 0,46 0,59 
53 0,47 0,37 

797 7.03 5,69 
585 5,16 4,66 
663 5,86 5,33 

11.335 100,- 100,-

8 1,92 1,97 
48 11,57 15.13 
73 17,84 13,49 
47 11,32 15,30 
18 4,34 5,10 

135 32,78 29,93 
48 11,81 12,66 
20 4,81 2,80 
15 3,61 3,62 

412 100.- 100,-

heid van 20 % of mecr veroorzakend) is de toe
stand in tahel XI weergegeven. 

TABEL XI. 

Ondergrond 

Jaar 1 B.W. 
Doden 1 20 % 

1 
Totaal 

of meer 

1955 16 40 
1956 21 41 
1957 19 26 
1958* 20 35 
1959** t t 29 

*' - Gemiddeld 14.57 werkloosheidsdagen. 
** Gemiddeld 61,72 werkloosheidsdagen. 

56 
62 

45 
55 
40 

1 

Doden 

2 

3 
2 

-

4 

Üit deze tahel hlijkt dat het jaar 1959, rekening 
gehôuden met het aantail werkloosheidsdagen doch 
ook in een zdœre mate wegens die werkloosheids
dagen, niet zeer gunstig is geweest in zake zware 
ongevallen, vooral voor wat de boveng,rond betreft. 

1 

Bovengrond Onder- en bovengrond samen 

BW. 

1 1 

B.W. 
20 % Totaal Doden 20 % 1 Totaal 

of meer of meer 

7 0 18 47 65 
5 8 24 46 70 
5 7 21 31 52 
4 4 20 39 59 
3 7 15 32 47 

De veelVUildighcidsvoeten en de emstvoeten zon
der en met conventioneie dagen betre.ff ende de laat
ste drie jaren kunnen sameng·evat worden als in 
tabel XII. 
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TABEL XII. 

Veelvuldigheidsvoet Ernstvoet zonder conventionele Ernstvoet met conventionele 
( aantal ongevallen per verletdagen (aantal dagen werk- dagen (aantal dagen werk-

Jaar 1 
1.000.000 uren) loosheid per 1.000 uren) loosheid per 1.000 uren) 

Ondergrond 
1 

Bovengrond Ondergron.d 
1 

Bovengrond Ondergrond 
1 

Bovengrond 

19.57 296 27 3.22 0,40 10,40 2,30 
1958 298 28 3,40 0,40 10,73 1,39 
1959 241 2'.i 2,71 O,'.j'.j 9,56 2,83 

Met vdldoerùng hc:hben wij een merkelijke verbe
tering betreffen<le de ve:elvuldigheidsvoet en de 
ernstvoet zonde,r <:onventionele dagen kunnen boe
ken. Daarentegen, indien de ernstvoet met conven
tionele dagen voor de ondergrond een lichte verbe
tering vertoont, is deze voor de boveng'rond integen
deel aanzieniijk gestegen. Daamrt blijkt dat men 
tijdens het jaar 1959, in verhom:ling met de jaren 
1957 en 1958, minder ongevallen heeft gehad doch 

dat zij, ten mins;te voo~ wat de boveng'rond betreft, 
emstiger zijn gewec.st. 

Eindelijk geeft tabe•I XIII voo:r de jaren 1958 en 
1959 de veelvuldigheidsdjferrs van de ongevaJlen 
met een aribeidsongeschiktheid van minstens 1 dag, 
per 10.000 werldieden werkzaam tijtlens de ge
werkte dagen en per 1.000.000 t gedolven steen
kolen. 

TABEL XIII. 

In de Kempische steenkolenmijnen voorgekomen ongevallen met een arbeidsongeschiktheid van minstens 1 dag 

Totaal 

1958 1 1959 
1 1 

Ondergronds 17.292 11.'.J'.>5 
Boven·gronds 6o8 412 
Onder- en hovengronds 17.900 11.747 

IX. Sociqle aangelegenheden. 

1. Gewestelijke Gemengde Mijncommissie. 

De commi-sde veir~;n:derdv op 23 november 1959. 
Zij hield zich ecrst bezig met de toepassing van de 
overeenlrnmstcn hc.treffende de verl<0rting van de ar
heidsduur. Verrv01lg,:, .. TtS, ingevolge artikel 21 van .de 
n.ctionafo overeenI<0mst Yan 22 juni 1951, hetref
fende de synchkwle aifvaardigingen heeft de com
missie een inddent tus•sen twee personee.Js.Ieden van 
een mijn ondeTzocht ,dnar het bevoeg·de verzoenings
comité het geva:I niet had kunnen bes,Iechten. Aan
gezien het geschil tevens aanhangig was bij de bur
gerlijke rechtbanken werd besilist het vonnis van 
het gerecht af te wu.chten. 

De commis"Sie ging verder over tot de bespTeking 
van het inleggen van het collectief verlCJ1f in een 
mijn van het bel{ken, in akkoord met de betrokken 
oncleirneming·sraad maar in tegenstrijd met een vroe-

1 Per 10.000 werklieden 1 Per 1.000 t 
gedolven steenkolen 

1 

-

1958 
1 

1959 1958 
1 

1959 

6.595 4.445 1 1.733 1.292 

697 466 
5.12'.j 3.416 

gere heslissing van Je G.G.M.C. Bedoelde beslis
sjng voorzag da.t eike werknemef' aJ zijn verlofd:a:gen 
verphcht moest nemen maar hij vrij zou hlijven in 

het nemen van het verlof. De directie van de mijn 
moest de bes.lis•sing nemen omdat zij anders de 
goede g'ang van de onderneming niet meer had 
kunnen verzekeren. 

Ais lauh,te punt op de agenda werd er gesproken 
over de tewerrlcstelli:ng en de heraarrpassing op de 
boveng'rond van s.Jachtoffers van een werkongeval 
in de onderwond. De werknemersa·fvaardiging, die 
de vraag geste.Jd had', was van oordeel da.t cleze 
siachtoff ers al de VO<JŒ'delen van de ondergmri.dse 
ai.'beiders moesten behouden en wenste dat ·de ko
lerunijnen die dat principe niet aannemen hun 
slandpunt zouden herzien, zoniet zou zij de zaak 
gerechteilijk Iaten beslechten. De com.missie besliste 
tijd te gevcn aan de betrokken directies om het 
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standpunt van de V1-erknem<:-rsafvaardiging te bestu
deren ('.~). 

2. Gewestelijk Adviescomité van de Nationale 
Raad voor de Steenkolenmiinen. 

Dit cnmité vcrgaderde op 5 en 22 januari 1959. 
Tijdens de ee-rste verg-adering werd het huishoude
lijk reglement van het comité aangenomen en ging 
dit 1aatste o,vcr tot de hespreking van de. algemene 
toestand van het Kempisch bekken ingevolge het 
opleggen van werldoosheidsdagen en de wfzetmoei
lijkheden. Valgende punten werden besproken: na
delige invloed van de werkloosheidsdagen op het in
komen van de werknemers, stilleggen van belang
rijke we.rken van eersrte aanleg w egens, financiële 
moeilijkheden, toekcnnen van de kolenres,erves om 
het rendement te verhogen, verkoopsmoeiilijkheden 
die a:bnommal groot zijn in d e Kempen ten orver
staan van de Zuiderbeldœns, rechtvaardige verde
ling van het werk tussen de zeven Kempis,che mij
nen. De w erknemers-vertegenwoo,rdigers s.telden 
voor dat ecn nfvaardiging bij de Heer Minis.ter van 
Economische Zahn zou gaan am de moeilijkheden 
van het bekken uit te leggen. Er w erd geen akkoord 
over dit voorsteI bcœikt. 

Tijdens rte verg-adering van 22 januari werd het 
onderzoek van de toestand in het Kempisch bekken 
voortgezet ; de bespreking leidde echter tot geen 
cormrete vooiI's:tellen die door de werki:ievers- en 
werknemers afvaardigingen in gemeen overleg kan
den a,angenomen wo1'C:len. De Ieden werden nog in
gelicht orver het vraagstuk van de kolenreserves. 

3. Stakingen en conflicten. 

Gedurende het verslagjaar hadden geen stakin
gen o.f conflictcn in het Kempisch bekken p,laats. 

4. Huisvesting. 

Alhoewel nieuwe woningen in sornmige mijn
wijken 1tebouwd en betrokken werden, bes.taan er 
nog noo.Jwoningen die wegens het onvoldoende 
a:anta,I nieuwe huizen in aanbouw no,g niet kunnen 
opgeruimd wo,rden. De kwestie van de noodtoe
stand inzake mijnwerkers,woningen is dus nog niet 
opgelost. 

(2) Tijdens de gewone zitting van de Kamer der Volks
vertegenwoordigers dd. 26 januari 1960 antwoordde de Mi
nister van Sociale Voorzorg op een vraag die hem dien
aangaande door een volksvertegenwoordiger werd gesteld : 

« De ondergrondse arbeiders in heraanpassing mogen op de 
bovengrond tewerkgesteld worden en zijn gedurende de her
aanpassingsperiode met de bovengrondse arbeiders onder 
alle oogpunten gelijkgesteld. 

« lngevolge een beslissing van de Nationale Gemengde 
Mijncommissie dd. 9-9-1960 moet nochtans zulke arbeider 
als ondergronder beschouwd blijven op voorwaarde dat hij 
de verbintenis aangaat opnieuw in de ondergrond te werken 
zohaast de geneesheer van de Voorzorgskas hem geschikt 
verklaart om het werk in de ondergrond te hervatten ». 

-------- --- - -

Üp gebied van hcis.vesting zag de toestand van 
de mijndorpen einde 1959 er uit als vo,lgt: 

a:antal woongelegenheden : 8.453 
aantal werkliedenwoningen : 7.52s 
aantal werkliedenwoningen bewoond doo·r 

families waarvan minstens een lid o,p 
de mijn werkt : 7.208 

aantal arhciders wonend in mijndorpen: 
ondergrondse: 7.889 
bo,vengrnnds,e: 1.194 

B. GRA VERIJEN 

De nitwisseling der administratleve bundels tus

sen de Administratie van de Arbeidsvcdigheid en 
het Mijnwezen ing'evolge de indeiing van de per
manente stœnhakkerijen en pannen:fabrieken in de 
categoric der « graverijen » we1.J in de loop van het 
vcrs:lngjaar voortgezet en beëindigd. Honderd acht 
en zcstig ondcrnemingen van het Vlaams gedeelte 
van het land stann tegenwoordig onder het toezicht 
van de divisie . 

H et koninklijk besluit van 15 april 1959 heeft 
nieuwe voorschriften uitgevaardigd in verband met 
de vergunning en de expiloitatie van de graverijen. 
lngevolge artilœl 13 van dit besluit moesten voor
nocmde ondernemingcn, vroeger vergund onde,r het 
n,gime der openluchtgroeven, een nieuwe aanvraag 
om vergunning indienen bij de Pl'Ovinciale Besten
dige Oeputaties. AI de bundels moesten om advies 
aan het Mijncorps overgemaakt worden. 

De divisie is nog niet in staat statistische inlich
tingen te geven nopens. de activiteit van deze be
drijven die in 't geheel ongeveer 11.000 arbeiders 
tewerksitellen. 

Ongevallen. 

Twee dodelijke OI',gevallen en een ongeval met 
meer dan 20 % bestendig·e werkonbekwaamhei:d de
den zich voor in deze ondernemingen. 

In een dakpannenfabriek was de klei in een ge
houw opgeslagen ; zij werd vanuit de graverij op 
een spoor aangevoerd door middd van wagentjes. 
De vrije ruimte tu:ssen de rand der wagen.tjes en de 
hulken van het gebint van het gebouw beliep. 12 cm. 
Het slachtoffer mo<-st de zijwanden van de laatste 
twee wagentjes openen, waarna de trein moest a.ch
teruit gesto-ten worden. D eze laatste manœuvre ge
schiedde vroegtijdig' ; het slachtoff er werd met het 
hooifd gevat tussen een wagentje en een balk en 
gedood. 

ln een steen:fabrielc vie! een schoorsteenmonteerder 
van een hoogte van 25 meter nadat een steunijzei: 
van de vloer waarop hij werkzaam was, hegeven 
had. Het slachtoffer droeg een veiligheidsgordel die 
bij de val bralc Het gerechtelijk onderzoek heeft uit
gewezen dat het to,p.w van de gordeI gebrekkig was. 
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In een stcenhakkedj was men bezig een schip ko
len te lossen door. middel van een electrische hijs
kraan. In de giek van de hijskraan waren holf.Lten 
balken aangebmcht om te beletten dat de horizon
tale kabels aan het ijzeren vakwerk van de laad
arm zouden raken. T en gevolge van het s,churen van 
de kabel weird een van die balken midden door ge
broken en vie! één der heHten op de rug van een 
arbeider die in het s,chip aan het weirken was.. De 
directie beshste bedoe1Ide balken in U-ijzers te leg
gen en ze er in vast te ma.ken met beugels. 

C. GROEVEN 

De divisie houdt toezicht over 230 openluchtgroe
ven waarin overg·èg1aan wordt tot zand- en kiezel
winning, Et1sook tot het u:ithalen van kleiaarde be
stemd voor de veiJdsteenhakkerijen. 

In de loop van het jaiar 1959 werden doorr de Be
stendige Deputaties 26 openluchtgroeven vergund 
en door coHeges van Burgemeester en Schepenen 
zes tijdeliike .groeven na voo,ra,fgaandelijk advies 
van het Mijn~ezen. 

Er vielen geen zware ongevallen te betreuren in 
de openluchtgroeven. 

Ondergrondse groeven. 

De toestand in de ondergrondse groeven heefr ge
durende het verslagjaar geen wijziging ondergaan. 
Er deden zich g·een zware ongevallen voor. 

Zoals reeds in het vorig verslag venneld, heeft 
het Mijncorps zijn acticve medewerking verleend 
aan de redding·swerken die ingevoilge de instorting 
in een ondergrondse kampernoeliekwekerij te Zi
chen-Zus'Sen-Bolder ondernomen werden. Oniderge
tekende en twee van zijn medewerkers weirrlen door 
de Heer Onderzoeksrechter van Tongeren aang'e
steld om deel nit te maken van het CoHeg•e van des-

lmndigen, hetweik zijn verslag bij het begin van 
het jaar 1960 neerlegde. 

De divisie hee1ft eindelijk medegeweirkt met de 
gespecialiseerde diensten der Univers,iteit van Luik 
om in een ondergrondse mergelgroeve te Kanne een 
meets:tation van de aardse getijen in te richten. 

D, METAALNIJVERHEID 

De rnetaalfabriehn onde:r het toezicht van de di
visie hehben in de loop van het verslagjaar geen 
noemenswaardige verwezenlijking·en uitgevoerd. 

E. COIŒSF ABRIEIŒN 
STEENKOOLBRIIŒTTENF ABRIEIŒN 

Belangrijke werken. 
De N.V. « Cokeries de Bmhant », te Grimbergen 

hee,ft een nieuwe hatterij van 25 cokes.ovens, in ge
bruik genomen. Deze installatie, type « Compagnie 
Généra.Je de Construction de Fours de Montrouge » 
heeft een ,capaciteit van 566 ton kool per etmaal. 
Tegelijkertijd werd een oude hatterij van 20 ovens 
Collin huiten dienst g·esteld en in reserve g·ehouden. 

De N.V. « Forges de Clabecq», afde.Jing cokes
fahriek, te Vilvoorde, heeft in samenwerking met de 
N.V. « Distrigaz » een nieuwe installatie opge,steld 
voo,r de cracking van butaan. Deze heefr tot do·eil de 
gas:levering'en gemakkeiJijk te kunnen opdrijven tij
dens de winterperiode. 

De N.V. « Sobelag », te Vilvoorde heeft in haar 
brikettenfahriek een ontstoffingsinstallatie DEP ge
plaatst. Zij bestaat uit vier ontstoHers met een to
ta,le zuiveringscapaciteit van 46.800 m:3 per uur. 

Ongevallen. 

In de loo,p ,,an het vers,lagjaar gebeurden geen on
geva1Hen met zware gevo:lg·en noch in de me.taal
nijverheid noch in de cokes- of steenkoolbriketten
f abrieken van de divisie. 



TABEL A. - Kempisch Bekken 

VOORTBRENGST - AFZET - VOORRAAD 

Voorraad einde der maand (t) 
V oortbrengst Afzet 

1959 

1 1 

(ton) (ton) Bruto Cokesfijn 
1 

Nootjes en Gemengde 
gruiskool stukkool kool 

januari 725-497 712.312 201.329 1.261.364 818.246 153.506 
fehruari 713.973 706.339 197.997 1.267.280 814.204 156.026 
maart 738.375 648.892 194.791 1.299.115 873.660 159.731 
april 751.382 777.691 189.413 1.247.093 904.514 157.515 
mei 685.879 694.165 234.416 1.191.111 907.969 184.759 
juni 701.999 760.315 225.432 1.130.116 924.397 152.534 
juli 695.901 732.454 219.569 1.099.799 918.061 158.904 
augustus 657.697 683.631 215.813 1.054.335 945.572 156.650 
september 714.689 802.222 211.403 949.124 979.842 145.520 
oktober 754.545 779.171 201.156 921.992 1.006.878 135.413 
november 812.024 808.060 186.367 898.911 1.055.228 149.074 
deœmber 819.038 829.71 7 179.737 871.542 1.077.342 140.964 

Totaal 1959 8.770.999 8.934.969 179.737 871.542 1.077.342 140.964 
1958 9.973.220 7.968.925 200.124 1.241.732 829.114 153.374 
1957 10 . .330.956 9.854.477 42.537 264.739 129.868 58.375 
1956 10.467.511 10.512.444 .3.449 2.705 2.274 7.711 
1955 10.144.403 10.973.791 9.230 14.037 12.318 11.193 

1 

Schlamm 
1 

Totaal 

83.223 2.517.668 
89.795 2.525.302 
87.478 2.614.785 
89.941 2.588.476 
61.935 2.580.190 
89.395 2.521.874 
88.988 2.485.321 
87.017 2-459.387 
85.965 2.371.854 
81.789 2.347.228 
61.612 2.351.192 
70.928 2.340.513 

70.928 2.340.513 
8o.1.39 2.504.483 

4.669 500.188 
7.570 23.709 

21.864 68.642 
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TABELB. Üverzicht van de op 31 ·december van de· jaren 1956-1959 ingeschreven personeel. 

a) Ahsolute eiifers. 

Kolenhouwers Globaal afbouwpersoneel Ondergrond Bovengrond 
Nationaliteit 

1956 1 1957 1 1958 1 1959 1956 1 1957 1 1958 1 1959 1956 1 1957 1 1958 \ 1959 1956 1 1957 1 1958 1 1959 
1 1 

Belgen . 2.040 1.791 1.875 2.011 2.571 2.378 2.533 2.502 19.366 20.292 21.240 20.252 9.241 9.230 8.973 9.189 
Italianen . 2.414 2.355 2.406 2.128 2.719 2.608 2.609 2.334 5.123 5.22t t.956 4.420 47 49 55 51 
Polen 387 363 260 271 439 412 287 300 1.479 1.416 1.376 1.314 54 53 53 56 
Nederlanders . 541 665 617 475 604 97 723 556 i.390 1.859 1.739 1.375 46 46 40 42 
Duitsers . 173 176 127 123 180 188 144 146 507 509 4% 474 6 9 7 9 
Grieken . 110 313 299 221 150 568 358 271 351 1.363 733 528 1 2 - 2 
Joego-Slaven . 30 40 39 36 35 47 41 39 226 223 228 210 9 6 5 5 
Hongaren 21 90 103 76 53 136 119 89 228 269 226 182 . 6 6 4 3 
Tsjecho-Slowaken 15 19 14 11 15 19 15 11 103 96 90 83 2 2 4 3 
Rùssen 52 38 37 35 58 38 40 3,8 161 154 142 137 3 2 1 4 
Fransen 6 7 5 5 6 7 6 6 21 22 20 16 4 3 3 3 
Spanjaarden 9 84 146 121 16 146 180 136 42 497 300 213 - - - -
Andere nationaliteiten 64 82 70 63 67 100 88 76 266 363 313 290 10 10 10 10 

Totaal 5.862 6.023 5.998 5.576 6.922 7.537 7.143 6.504 29.26~ 32,.286 31.859 29.494 9.429 9.418 9.155 9.377 

h) Verhoudingscij/ ers. 

Kolenhouwers Globaal afbouwpersoneel Ondergrond Bovengrond 
Nationaliteit 

1956 1 1957 1 1958 1 1959 1956 / 1957 / 1958 1 1959 1956 1 1957 1 1958 1 1959 1956 1 1957 1 1958 11959 

Belgen 34.8 29,7 31.3 36.1 37,2 31,6 35,5 38.4 66,2 62,9 66,7 68,6 98,0 98.0 98,0 98,1 
Italianen 41,2 39,1 40,l 38,1 39,3 34,6 36,5 35,9 17,5 16,2 15,6 15,0 0.5 0,5 0,6 0.5 
Pelen 6,6 6,0 4,3 4,9 6,3 5,5 4,1 4,6 5,,1 4,4 4,4 4,4 0,6 0,6 0.5 0,6 
Nederlanders . 9,2 11,1 10.3 8.5 8,7 10,5 10,1· 8.5 4,8 5,7 5,4 4,7 0,5 0,5 0,4 0,4 
Duitsers . 2,9 2.9 2,1 2.2 2,7 2,5 2,0 2.'2 1.7 1.6 1,5 1,6 0,1 0,1 0,1 0,1 
Grieken . 1.9 5.2 5,0 4,0 2,2 7,5 5,0 4,2 1.2 2,4 2,3 1,8 o.o 0,0 - o.o 
Joego-Slaven . 0,5 0,7 0,6 0,6 0.5 0,6 0,6 0,6 0,8 0,7 0,7 0,7 0,1 0,1 0,1 0,1 
Hongaren 0,4 1.5 1.7 1,4 0.8 1,8 1.6 1.4 0,8 0,8 0,7 0,6 0,1 0.1 0,1 o.o 
Tsjecho-Slowaken 0,3 0,3 0,3 0,2 0.2 0,2 0,2 0,2 0.3 0,3 0,2 0,3 00 o.o 0,1 0,0 
Russen 0,9 0,6 0,6 0,6 0,8 0,5 0,6 0,6 0.5 0,5 0,4 0.5 0,0 0,0 0,0 0,1 
Fransen 0.1 0,1 0,1 0.1 0.1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 O;l 0.0 o.o o.o o.o 
Spanjaarden 0.1 0,4 2,4 2,2 0,2 3,3 2.5 2,1 0,1 1,5 1.0 0,7 - - - -
Andere nationaliteiten 1.1 1.4 1,2 1,1 1,0 1,3 1.2 1,2 0,9 1.1 1,0 1,0 0,1 0,1 0,1 0,1 

Totaal . 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Onder- en Bovengrond 

1956 1 1957 1 1958 ! 1959 

28.807 29.522 30.213 29.441 
5.170 5.273 5.011 4.471 
1.533 1.469 1.4-29 1.370 
1.436 1.905 1.779 1.417 

513 517 503 483 
352 1.365 733 530 
235 229 233 215 
234 275 230 185 
105 98 94 86 
164 156 143 141 
25 . 25 23 19 
42 497 300 213 

276 373 323 300 

38.692 41.704 41.()14 38.871 

Onder- en Bovengrond 

1956 1 1957 1 1958 1 1959 

74,0 70,8 73,7 75,7 
13,4 12,7 12 3 11.5 
4,0 3.5 3.5 3.5 
3,7 4,6 4,4 3,6 
1.3 1,3 1.2 1.2 
0.9 3.3 1,8 1,4 
0,6 0.5 0,5 0,6 
0,6 ô,6 0.5 0.5 
0.3 0,2 0,2 0,2 
0,4 0,4 0,3 0,4 
0,0 o.o 0.1 o.o 
0,1 1,2 0,7 0,6 
0,7 0,9 0,8 0,8 

100,0 100,0 100,0 100,0 
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TABEL C. 
IND1CEN 1959. 

( Aanlal tewerkge"Stelde arbeiders per pnoductieeenheid van 100 t). 

Maand 1 Houwers 1 Pijler 1 Ondergrond 1 Bovengrond 1 Onder- en 
Bovengrond 

-
januari 11 27 71 25 96 
februari 10 26 69 24 93 
maart 10 26 69 24 93 
april 10 25 68 23 91 
mei 10 25 65 23 88 
juni 10 25 66 23 89 
juh 10 25 68 24 92 
augustus 12 25 67 24 91 
september 10 24 67 23 90 
oktober 10 24 65 23 88 
november 10 23 62 22 84 
december 9 23 62 21 83 
jaar 1959 10 25 67 23 90 
jaar 1958 10 27 72 24 96 
jaar 1957 10 26 70 25 95 
jaar 1956 10 26 68 25 93 
jaar 1955 15 27 69 26 95 

' 
TABEL D. 

INDICEN ONDERGROND. 

Jaar 1 Kempisch 
1 

Duitsland 
1 

Frankrijk 
1 

Saar 1 Nederland 1 E.G.K.S. 
Bekken 1 

1951 77 69 77 62 58 73 
1952 78 68 74 62 62 72 
1953 77 69 71 60 64 72 
1954 74 67 67 57 67 70 
1955 69 65 63 55 67 67 
1956 68 64 61 55 67 66 
1957 70 63 59 56 67 65 
1958 72 61 59 56 66 64 
1959 67 54 58 54 62 58 




