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RESUME 

Le présent aperçu de l'activité dans la division du bassin de la Campine au cours de l'anrooe 1960 
est divisé en cinq chapitres correspondant aux princip,aux secteurs où s'exerce la surveillance des ingénieurs 
des mines, à savoir: 

A. Les m ines de houille. 

B. Les minières. 

C. Les carrières. 

D. Les ustnes métallurgiques. 

E. L es cokeries et usines d'agglomérés. 

En ce qui concerne les mine.'3 de houille, k rapport, après avoir esquissé la situation diffiei"le cl.ans 
laquelle se trouvent les mtne.s du bassin, cfonne an. aperçu général de la production, de l'éroulement, des 
stocks, des résultats J e l'année, de l.a répartition du personnel e.f des rondemcnfs et indices. 

Ces données mettent en évidence les difficultés que continuent à rencontrer les mines de Campine 
pour assurer l'éaoulem.enl de leur production ; la détérioration continue du prix Je vente qui en est la 
ooruéquence entraîne pour la plupart des mines des résult,ats déficitaires malgré urw réduction appréciable 
de l(rul' prix de revient. Le maintien d 'un rwmh-re· important de jours de· chômage pour limiter "tes mises 
au stock entraîne des conséquences désastreuses pour le personnel dont il cfuvient de p lus en plus difficile 
de maintenir l'effectif à un niveau suffts~t. 

Après avoir menli,01nné les modifications ap·portées aux concessions, les prospections exécutées en 
1.960, le rapport énumère les travaux importanls exécrtlés Jans chaque mine et les instal/,ations nouve.zles 
érigées à la su.r{ace malgré fe.s difficultés {ina.ncières rencontrées pa.r lies sociétés exploitantes. 

D~ un chapitre su ivant, le rapport signale les améliorations apportées dans les divers domai'rl.es Je 
la technique minière·, ainsi que les mesures prises pour ,a.m.éliorer la sécurité à la suite des accidents 
survenus au ooars de l'année 1960. · 

Cette partie du rapport se termine par des renseignements concernant la formation pro{essionne.Ue, 
fes statistiques d'accidents et les questwns sociales. 

Les parties du rapport relatives ,aux minières, carrières, u.stnes mé·tallu.rgiques, cokeries et fabriques 
d'a gglomérés énumèrent les extensions principales réalisées en t96o dans ces divers établissements, ainsi que 
"les accidents graves qui y sont survenus. 
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SAMENVAITING 

Dit overzicht va.n de bédri.jvigheid in de divisie van h.et Kempisch hekken tiJdens het jaar t960 is 
iri.geèkeld in vii{ 11.00[ Jstukken overeenstemmend met de voorn.aamste sectoren waarover de rtjksmijninge
nieu.rs toezicht uitoe/ enen, te weten : 

A. De steenkolenmtjnen. 
B. De graveri;en. 
C. De g'/'Oeve'n. 
D. De metaalf abrieken. 
E. D e ookes- en agglomeratenfabrieken. 

Betreff ende Je steenkof.enmijnen gee{ t het vers log, na een. bon,di.g vertoog v.an de moeilijke toestand 
waarin Je mijnen van het bekken zich hevinden, een algemecm ovm7.icht uan cle productie, de aJ zet, de 
stocks. de uitsla.gen van het ja.ar, van de vercleling van het personeel en de preslalies en iriÀ.ices. 

Dez.ie gegeven.s Joen de rrweiltjkhecLm u.itschijneri. die de mijnen van het bekke,n sleeds orulervirulen 
om de a{zet van hun prodactie te verz:ekeren ; Je voortdu.rende a{braak va.ri Je verkoopprijs, die er het 
gevo/.g van i.s, berokkent aan cle meesle mijn.en de[ioitai.re uit~.,lag,m spijts een merkbare vermindering van 
hun koslprijs. De tn stand hou.ding van een aanzieniiJk a.a11-ta.l verletJa.gen om de stookeringen. Le beperken 
leidt tot mmpspoedige gevolgen voor het personeel waa.rv,an heL a.Uengs moeilijker wordt de geta.1.sterkte op 
een voldoend.P. peil te handhaven. 

Na vermelding van de wijzigingen aan. de conce.ssies, de afgieslioten verpachtingen tussen naburige 
mijn.en en ,le prospecti.es uerrtclit tn t960, haalt het verslag de bela.n.gri.jke Werken aan die in e lke mijn 
uilgevoerd werden alsook de nieuwe insiallaties op de bovengro,,J opgericht. in weenvil van de /in.an
ci.ële moeili;kTieden. die de onlginnende vein.nootsch,a.ppen. onJervon,lf!n.. 

ln een vo{.gend hooJJstuk vermeL:lt liet verslag d t! verbeteringen die in Je l)ersohillende gebted.en 
va.n de mijntechniek aangebracht werden evenals de ma.atregelen genomen. om de veiligheid te verhogen 
ingevolge de 011geua.llen overkom.en tt;dens het jaar t 960. 

Dit deel van het verslag eindigt met inlichtingen betrefferule de beroepsopl.eicling, de ongevall.en
slatistieken en de sociale aangelegerJieden. 

De gedeelten van hel verslag a.angacuule da graveriien, groeven, melaalJabrieken , cokesfabrieken en 
agglomeratenfabriieken geven. een opsommi.ng van de voorriaa'1Uite in t960 verwezenlï;kte u.itbreidingen, 
o.lsmcde van cle erge ongevaU.en die er in voorkwamen. 

A. STEENKOLENMIJNEN 

} . Algemeen overzicht. 

Algemene, beschouwingen. 

De steenkolcnmijnen van het Kemp,isch beklcen 
bJeven in het verslagjaar voor bijzondere moeilijk
heden geplaatst. De voortzcttîng van de crisis in 
de E.G.K.S.-mijnindustrie leidde inderdaad tot een 
verscherpte con.currentie mel ais gevolg een gelcidc
lijke vermin.d'eriog van de verkoopprijs der verkochte 
pl'oducten. Bij gehrck aan financiële middelen wa
ren de meeste st eenkolenmijnen veq,licht hun 
maandelijkse productie lol de afzelmogelijkheden te 
hepel"Îcen. 

Deze loustand leidde opnieuw tot hel inleggen 
van talrijke zo gezeg-de < niet j!ewerkle dag-en ». AJ. 
hoewel het gemiddeld aantal ingelegde verletdagen 
van 61,72 in het jatl1' 1959 tot 56,4 in het jaar 196o 
kon herleid worden, schept dezc voortdurende kri
Hcke toestand een ongunstig soèiaal Uimaat wegens 
de belangTijke inkomstvermindering die hij vernor
i;aakt voor de mijnwerkers maar Îùj beeft ook als 

gevolg een n iet te onderschatten verhoging van de 
kostprijs in de .steenkolenmi jncn die hlln produ-ctie 
moeten beperken. 

De beperÎdng van de invoer uit de E.G.K.S.
landcn tot stand gekomen in 1959 als onderdeel 
van de- maatregelc.n t ot de ingrijpend.e sanerlng van 
de Belgische kolcn industrie bleef verder van toe
passing tijdcns het jaar 1960. In haar zitting- van 
7 decemher 196o hehach tigde. nochtans de Hoge 
Autoriteit een akkoord afgesf oten tussen België en 
West-Duilsland hetreffende een verhoging van de 
kolenhoeveelheden geruiTJ lussen heide landen. 
Vol gens dit ak1oord. wercl de uitvoer van Duitse 
kolen naar Belgi,ë op 2.000.000 t gebracht in stede 
van 1-900.000 t terwijl de moge-JijÎ<e verzend.ingen 
van Belgische kolen naar Duitslan.d van. 150.000 l 
tot 200.000 1· per jaar opgevoerc{ wenlen. 

D e invocr1~per1ing heeft zel.:er l ot de verbetertn.g 
van de toestand van · de kolenindustrie in ons hmd 
bijgedragen: haar invloed verminderde nochtans 
geleicteÎijk naarmate de ondernemingen, dank zij 
drastische maatl'!!gelen ter vermindering van hun 
kostprijs, de· veTkoopprijs van hun producten konden 
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verlagen zonder het bestnan van hun bedrijf in ge
vaar te hrengen. De houding van de verhruikers is 
inderdaad niet d~elf.de in de verschi-llende landen 
van de E.G.K.S. : tenl\lijl de Belgische verbruikers 
steeds de mogeliikheden van de in.voer tot het uiter
ste bérn:rtten is het te dikwijls onmogelijk, voor onze 
pmducenlen, de voorziene contingenten uit te voe
ren omdat de adrninistralieve fonnaliteilen om de 
invoervergunningen le bekomen in zekere landen le
îngewikkeld zijn of omdat de vcrbrnikers, we-gens 
de dru.kkingen waaraan ze onderwor::pen zijn, de 
voorkeur geven aan de steenkolen van hun eigeo 
land, alhoewel duu«Ie-r o.f van mindere kwaiiteit. 
Men mag zich dus afvragen of h.et ogenblik nicl 
gekomen is om geleidelijk tot de internationale vrije 
handel hinnen de E.G.K.S. teru.g te komen: dit 
zou nochtans gepanrd moeten gaan met een een
vormii:re energiepoliliek ten opzichte van de andere 
landen. 

Het is zeker dat de producenten zi-ch verder moe
ten inspanncn om hun kostprijzen te verf agcn en 
ztch moeten h lijven aanpassen aan de omstandighe
den welke- zich op de t>nergiemarl,t voordoen. 

Üp dat oogpunt mng onderlijnd word.en dat in 
de Kemp,ische m.ijnindustrie werkgever.s en werk. 
n.emeTs recds een belangrijke gezamenlijke inspan
ning ondernomen hebben ·nameÎijk inzake de ver
betering van hct ondergronds rendement, de betere 
kwaliteit vaô de verkochte producten en het vo~ren 
van een helerd van acHeve prijsaanpassing. 

O ez.e politiek zal moeten voortgezet worden : ver
der za1 moeten gestreef d worden naar vermindering 
van de loonkosten - die in. de kostpdjs vart de 
mijnindu.strie van overwegende betekenis zijn -
door verde,:e rationalisatic en mechanisaJie, Nau
were contacten zullen moetcn aangelmoopt worden 
t-ussen de prodncenten en de afnemers om de be
hoeften dezer laatsten beter te kennen en hun de 
juistc kolensoorten te kunnen Ieveren. 

Zan-der tot een enlcel verkoopsorganisrne te ko
men, eve-ntualiteit d ie door de Hoge Autor.iteit niet 
gewenst is orodat het te gemakkelijk een gezonde 
concurrentie uitsluit, zal tussen de verkoopdiensten 
van de verschci,dene steen.kolenmijnen naar een b~ 
lere sam.enwef'king moeten gestreefcl worden en na· 
melijk 2:al de toekomstige gezamenÎijke srndieclienst 
van het Kempisch bekken de mogelijlcheid moeten 
onde~oeken van de samenstelltng van eeni goe~ 
cokeskolenmengsel met de producten vun verschei
dene steenkolenmijnen. 

H et is echter niet denkbaar clat de nodig-e aan
passing enkel cloor de verbetering van het cmder· 
gronds rendement en de vermindering van de kost
prijs zou kunncn gesc1ieden, Het oodergronds eHect 
in de reeds zeer gemechaniseerde bedrijfszetels van 
de Kernpische steenko1enmijnen, kan ntet oneindig 
verhoog-d worden en de inkrimping van de kostprijs 
is beperkt door het vrijwaren van de sociale stan-

ding van onze mijnwerTcers, standing die moet be. 
houden worden alleen reeds om verder over de 
nodige werkkrachten le kunnen Lesch.ikken. 

Wanneer men de huidige kostprijs van de ver
scheidene kolenhefckens van .de E.G.K.S. vergelijl<t. 
mag men g'erust verklru:en dat de tot nu toe bel<0-
men uitslagen in ferte reeds voldoendc zijn om de 
Kempischc st·eenkolenmijnen in een redelijlc gun
s!ige positie te plaatsen. 

De oplossing van de buidigc moeiliikheden van 
de Kempische mijnindustrie ligt dus evcnzcer bij 
de Bel<1îsche v'erbruikers als bij .de steenkolenmtjnen 
zelf. I; dit opzi~t is de integratie van een tweede 
steenkolenmijn van het bek1en - de-~e van WinteJ'
slag - in het belangrijk metallurgie.complex van 
< Espérance-Longdoiz » ·Cen zcer gunstige factor, 
zolang deze nijverheid de g-anse produdie van de 
kolenmijn Winterslag kan afnemen. 

Het is te hopen dat binnenkoü nieuwe kolen
vérbruikende :nljverheden in de- Kempen zulle'n op,-
gericht worden en dat mits het afsluilen van een 
redelljke modus vivendi met het consortium van de 
electrische centrales het mogelijk zal zijn de 1e
staande mijncentra1e van Waterschei op voile capa
citeit te laten werken en twee bijkomende ndjncen
trales op te richten. 

H et verva,ardigen van handdswaardige producten 
bre.ngt inderdaad mede dat tassen·producten z.eer 
wisselend van samenstelling, ontstaan als mixte, 
asrijk slik flolatieproducten. Voo-r deze « Tage» pr<>
ducten die moeilijk Icunnen verzonden, o,f verko.cht 
worden is er maar een gezonde oplossing : ze p,laat
selijk te verst.romen. Het moet niet hewe:z.en word,en 
dat de Tevcring van. electrische slroom doo-r rnijn· 
centrales opgericht als noodzalcelijke verlenging van 
de steenko.Ienwasserijcn. een gevoelige hijdrage: zou 
betekenen tot het vraagstuk van de kost}}rijsvermin
dering van de electrische energie· in ons land. 

Mits het doorvoeren van zulke posit-ieve politiek 
zal het mogehjk zijn de ex.lracliecapadteit van de 
Kem,p-ische lmlenmijnen t e behouden en zodoende 
ocn voldocnde evenwid,t te vcrzc.kcron tussen de 
nooclzaafc van een g'oedkope energic en <leze van 
een veilige energ:iebevoorrading van de hasisin· 
d.ustrieën van ons Iand. 

Productie, afze1, voorraden. 

D e evolutie van de eaonomische toestand in de 
steenkolenmijnen van het Kempisch bekken tijdens 
het dienstjaar 1960 is in tube! I weergegevco. Dczc 
tabe] geeft. per maand, de evolutie van deze toe
sland voor wat bctr6ft de voortbrengst, de afzet en 
de samen,stelfing van de vôorraden. De dj•fers van 
de vie:r voor(taande jaren zijn ter vergeJijldng onder
aan deze tabel vermeld. 

Uit deze tabel blijkt dat ,de prodUJCtie van. steen
kolen en kolenshk in ons bekken 9.384.991 t be<lroeg 
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T ABEL I. - Kempisch Bekken 

VOORTBRENGST - AFZET - VOORRAAD 

Voorraad einde der maand (t) 
V oortbrengst Afzet 

1960 

1 1 
( t) ( t) Bruto 

1 
Cokesfijn 

1 
Nootjes en 

1 
Gemengde 

1 
Schlamm 

1 

Totaal 
1 

::i.. 
;:s 

gruiskool stukkool kool l:I 
Î!. ... 
~ 

januari 784.5'.23 810.:219 174.565 880.156 1.035420 148.369 76.307 2.314.817 ~ 

februarr 768.~3 757.660 18:u t 1 809.6012 1.088.706 157.684 87.297 2.325.400 
<b .... 

maart 823.854 81 t.501 184. 16'2 787.313 1.097.895 172.609 95.774 2.337.753 ~ 
april 186.446 1. t 13.988 182.367 100.980 

~-
759.2.22 741.775 771.419 '2.355.200 ;,s· 

<b 

mei 738.367 721.686 190.447 761.684 1. n5.7::z t 190.9:21 103.3o8 'l.37'.2.081 ,:! 

juni 700.719 715.130 19t.773 748.659 1. t 11.::i.44 203.880 102..114 2..357.670 ~ 
~ 

juli 742.606 784.742 197.444 718.132 1.o66.832 n8.226 104.900 2.315.534 tl::t 
augustus 752.012 772..146 'l0:5.561 717.376 t.O'.P,'794 244.120 97.349 2.295.400 "' ot" 
september 78t.281 798.545 '.20'.2,'.267 719.985 '.26::z.332 2.278.136 

... 
1,001.437 92.1 l5 "" 

oktober 814.700 851.448 200.3 16 7'2'.Fl74 955.954 264.338 97.506 2.241.388 
november 844.126 852.876 192.745 711.505 951.735 279.5'.25 97. 128 2.232.658 
deccmber 875.138 852.701 187.411 

j 
736.234 950:~89 275.203 105.938 2.2.55.075 

- -- -
Totaal 1960 9.384.991 9.470.429 187.411 736.'2.'.)4 950.289 275.203 105.938 2.255.075 

1959 8.770.999 8.934.969 ,79.737 871.942 1.077.342 14.0.()64 70.928 2.340.513 
1958 9.973.220 7.()68.925 200.124 L'.241.73'.lo 829.114 153.374 80.139 2.504.483 
1957 t o.330.956 9 .854.477 42.557 264.739 129.868 58.375 4.669 500.188 
1956 10.467,511 10.512.444 3.449 '.2,.705 2.274 7.711 7 .570 '23.709 

1 
..... 
';? 
l'> 

~ 
(b 

t:!. 
t:) 
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in het afgelopen jaar, tegenover 8.770.999 tin 1959; 
dit hetekent een stijging van ruim 610.000 t. 

Ondan"ks deze stijging- van de voort-brengst, kon 
men een lichte vermindering- van de voorraden boe~ 
ken (2.255.075 t einde 1960 i.p.v. 2.340.513 t einde 
1959). Dient cvenwel aangesttpt -dat dei;c uitslagen 
hoofdzakelijk bereï"kt wcrden ten koste van nieuwc 
prijsaanpassin,gen die op het boekhoudkundig resul
taat der ontginnende maatschappijen druktcn. 

Bij gehrek aan technische en financiële middelen 
bleven d'e Kempische kolenmijnr,n dezelf de politiek 
ais vorig'e jaien toepassen en streefden zij zoveel 
mogelijk naar een juist evenwicht tussen de afzet 
en de voortbreng·st. f'viet uitzondering van· de steen
kolcnrnijnen van Zwartherg en \Vinterslag, die in
gevolge hun volledîge integratie in de nijverheids
complex.en Co,ckerill-Ougrée, respectievelijk Espé
rance-Long-doz, hun totale productie kunnen afze l
ten, moesten de andcre kolenmijnen nog een groo,t 
aantal venuimdiensten inlcggen. 

De tijdens de jaren 1.959 en 1960 ingelegde ver
let,dagen in de verscheidene Kempische steenkolen
mijnen zijn verdeeld ais volgt : 

1 Aantal verletdagen -- -- ----
Kolenmijnen 

1 1959 1 1960 

Beringen 62 44 
Helchteren·Zolder 91 41 
Houthalen 91 35 
Zwarlhcrg 
\Vinterslag 10 

André Dumont 96 66 
Limburg-Ylaas 82 6ç 
Bekken 61,72 36,4 

Het inleg'gen van dcze verletdagen. lcidde tot een 
productiebeperking van ruim 1 .000.000 t. 

De hoge conjunduur in de an.dere nijverheids
sectoren en namelijk in de metaalnijverheid heeft 

toegelaten de totale afzet van de Kempische steen
ko'1enmijnen tot 9.470-429 t op te drijven teg'en 
8.934.969 t in 1959, hetzij een venneerdering van 
ca 5,9 %. Men bevfodt zich dus bijna op het niveau 
van het jaar 1957 dat afs e en nonnaal jaar kan 
beschouwd worden. Dienomtrent lijdt het echter 
geen twij{el dat de normale bedrijvigheid van het 
mijnbedrïjf nog steeds geremd wordt do,or de invoer 
van buitenlandse kolen en door de concurrentie van 
de petrolcumproducten. 

Takl I toont vepder aan dat de totale productie 
van het Kempis-ch bekken met ca 7 % steeg ten 
overstaan van het vorig jaar. De productie van hct 
bekken bedroeg>, in 1960. 41,77 % van de vm)rt
brengst van het Rijk. 

TaheI Il r,reeft voor de jaren 1959 en 1960, het 
aandeel der onderscheidene mijnen in d.e pro<luctie 
van het bekken. 

De gemiddelde dagelijkse produdie is gedaald 
van 38.600 tin 1959 fot 37.181 tin 1960, hetzij een 
vernündering van 3,68 % . Dit is te wijten aan het 
feit dat de afwt:zigheden opnicuw vermeerderden 
in de steenkolenmijnen waar een Ideiner aantal ver
letdagen ingelegd werden. 

De omvang (in t) van de verzendingen in 1959 
en 1960, langs de verschi1Iende wegen uitgevoerd, 
wordt in tabel Ill weerge·geven. 

Uit het naûcht van deze tabel blijkt dat de Bel
gische afnemers 197.815 t kolen mcer dan verleden 
jaar in de Kempen gekocht hebben. Dez.e beperkte 
uitS'lag, indien hij aanmoedigend is, b ewijst noch
tans -dat de Kempische mijnnljverheïd slechts in 
matige verhouding aan de buitengewone bloei van 
d e nationale metaalnijverheid heeft deelgenomcn. 

D e verzendingen naar hel buiteniand stcgen ter
zelf dertijtl met 2.25.795 t en de verrnindering clie 
in dat verband in het jaar 1959 w as geboekt ge
w eest (230.492 t) kon alzo, grotendeels terug inge
haald worden. 

TABEL Il. 

1959 1960 

Gemiddelde Gemiddelde 
Kolenmijnen Totale productie Totale productie 

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

Bering·en 1.600.062 7.018 1.678.680 6.852 
Helchteren-Zolder 1.218.600 5 .ï75 1.505.500 5 .746 
Houthalen 901.300 4.484 999.500 3.935 
Zwartberg 1.416.491 4 .970 1.274.302 4 .471 
Winterslag 1.304.216 4.708 1.385.549 4.845 
Andre Dumont 937.6oo 4 .784 1.089.000 4.819 
Limburg-Maas 1.392.730 6.861 1.452.460 6.513 

Bekken 8 .770.999 38.600 9.384.991 37.18 1 

1 

1 
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TABEL JII. 

Verzendin§en 
1 

langs bavens 

Na.ar het binnenland j 1959 4.4t5.t18 
1960 4.799.846 

Nnar het buitenlnnd ~ 1959 941.668 
1960 t.185.373 

TotaaI 
f 

1959 5.356.786 
1960 5.985.2 11) 

D eze laatste verzendingen kunnen onderverdeeld 
worden in 1.042.543 t voor de E.G.K.S.-landen en 
355.831 t voor de andere vreemde Ianden. 

H et totaal elgen verhruik van de zeven mijnen 
beliep andenijds 493.792 t. 

Lonen. 

lngevolge .de stabiliteit van de kleinhandelsprij
zen, hehben de lonen in d e mijnnijverheid geen wij

zigjngen ondergaan in 1960 en wcrcl de op t sep
tember 1959 vastgestelde loonschaaI verder loeg~ 
past Er werd Joor de zeven kolenmijnen van het 
bekl<en een totaal van 2.642.934.777 F aan lonen 
betaald. wan.rbij een bcdrag van 1.157.593.189 F 
voor sociale Jasten dienl bijgevoegd. H et gemiddelde 
bruto-dagloon van d e mi jnwerkers 1 eliep·, respectie.
veliik: 

voor de on,dergrond : 355,57 F ( in 1959 : 349, t 2 F) 
voor de bovcngrond ; 253,28 F (in 1959: 2,i7,56 F). 

D e standing van de mfjnwerker verbeterde .dus 
bijna niet tijdens het jaar 1960 : deze toestand 
speelt zeker een g-rote rol in de geleiclelijke verrnin
dering vao het aantal ingescbreven arbciders van de 
Kempiscbe steenkolenmjjnen. 

Verkoopprijs, uitslagen. 

Zools reeds aangflha.uld vcrmin<lerde de gem id
deTde verkooppdjs van de geproduceetde kolen ge
leidelijk lijdens hel jaar i g6o onder de invloed 
van de verscherpte concurrentie van de vreemde ko~ 
len en van de petroleum producten. 

D e baremaprijzen van de 'kofen namelijk deze 
van de g"edasseerde kolen en van de minderwaa~ 
digc producten werden verlaagd van 16 janua.ri 
1960 af. De onkosten veroorzaakt door de verlet
dagen of door hct stockeren. de thesawiemoeilijk
heden h ebben anderzijds aanleiding iregeven tot 
belangrijke prijsaanpassingen., buiten barema's, zo
wel aan de B el gisch e- ais aan de vreemde afoemers. 
Ook heerst er op de Bel gische marl<t een ernstige 
wanorde waarvoor de Hogc Autoriteit tot nu l·oe 
gccn afdoende- oplossing Tmn vtnden: 

De exploitatieuitsTagen van de Kcmpische steen
kolenmljnen werden op één uitzonderiog na, mel 

1 
per spoor 1 met Vrachtwagens 1 Totaal 

2.044.538 381.967 6.841.623 
1.876.475 365.1 17 7.039.438 

230.6:38 53 1.172.379 
'.l. 12.363 438 1.398.174 

2.275.196 382.020 8.014.002 
2.o88.838 363.555 8.437.612 

verlies afgesloten ondanks verdere lofwaardige in
spanningen om de kostprijs van de geproduceerde 
ton te verminderen. 

De Staat heeft verder zijn waarhorg gegevcn voor 
het warran teren van de seizoens-- en conjunctureTe 
stoclts. Een speciale toelage waaro,ver verder enige 
inlichlingen. werd voorzien voor de 11.itgevoerde ko
len ; deze todage beliep 150 F per ton maar .Jaar 
die verkoop minstens 250 à 300 F per ton onder de 
lcostprijs g-eschiedde, bele'kcndc het loch nog een 
gevoelig verlies voor de steenkolenrnijnen d ie zullce 
uitvoer aannamen. 

D eze toesla ncl heeft de m ijn en in zekc-re mate 
be1et I,un modemisalie venler te onhvikkeien en 
heeft ook ais gevolg dat bdangrijke voorbereidende 
WC'rken niel aangevat werden. 

Arbeidslaachten. 

H et aan~nl nrbeidcrs in de steenkofen m ijnen van 
het bekken heweegt zich sedert 1958 in gt>durig da
Tende (jjn. Na een. verrnindning vao 5.2 % in de 
loop van het jnar 19.59 ondergann te hebben, is het 
totaal personecl vnn de Krmpisd1c kolenmijnen tij
dens h èt jaar 1960 andermaal met 4,8 '% vermin
derd. Men komt zo- op een peil waar de toestan.d als 
ve1·ontrnstend moel be-schouwd worden voul' het be
houdcn van de cxlractiecapaciteit van het hellen. 
Het aanlal vreemde arbeiclers beliep 8.538 eenh.eden 
einde decemher t96o tegen 9.430 ein de december 
1959 (nevenbedrijven inbeg,repen ). liet:dj cen ver
min dering van 89'2: D e vermrndering van de Bel
gische arbeidskracbten. bclif!p anderzijds 985 per
sonen - 29.44 t einde decem.ber 1959 1 egen 28..456 
einde december 1960 -. In tabe] N is aangegeven 
tot wefke nationaliteit de op 31 decembeT van de 
jaren 1957, 1958, 1959 en 1960 in diensl zijnde ar
beiders der Kempische sleenkolenm ijnen behoorden. 
Dit jaar h ebben wij in dcze tabel de lcolom « kolen
houwers » i:,f ge.schaft omdat het hegrip < .kolenh ou
wer » thans op zcer ull-eenlopen de wijze wordt op
gevat in htt bijzonder in de vollcdig gemechani
seerde werkp,Taalsen waar de arbeiders onverschillig 
als Jcolenhouwers. verbouwers of da'kbrekers he
schouwd worden. 



TABEL IV. Üverz.icht van het op 31 dec:emher van de jacen 1957-1960 ingeschreven personeel. 1~ a) Absolu.te cï;{ers. I ,.., 

Globaa.l afbouwpersoneel Ondergrood Bovengrond __ Onder~ en Bovengrond - 1 1% -- -
Natlonaliteit 1 1957 1 1958 1 1959 1 1960 1957 1 1958 l 1959 ! 1960 1957 1 1958 ! 1959 ! 1960 1957 11958 j 1959 11960 

Belgen ' . 2.378 2.533 2.502 2.869 20.292 21.240 20.252 19.576 9.230 8,973 9.189 8.880 1 29.522 30.213 29.Hl 28.456 
Italianen 2.608 2.609 2.334 2.153 5.224 4.956 4.420 4.011 49 55 51 49 

l 
5.273 5.011 4.471 4.060 

Polen ' . 112 287 300 372 l.416 1.376 1314 1.229 l 53 53 56 53 1.469 1.429 1.370 1.282 

Nederlanders 97 723 556 
532 1 

J.859 I.739 1.375 J.209 46 40 42 37 1.905 1.779 1.417 1.246 
Ouitsers 188 144 146 159 509 496 474 145 1 9 7 9 11 517 503 483 456 
Grieken . 568 358 271 232 1 .363 733 528 436 2 - 2 - 1.365 733 530 436 

~ 
Joeg~Slaven 47 41 39 55 223 228 210 180 6 5 5 5 229 233 215 185 <I> .... 
Hongaren . . 136 119 89 87 269 226 182 169 6 4 3 3 275 230 185 172 ~ 
Tsjecho-Slowaken. 19 15 11 12 96 90 83 69 2 4 3 3 98 91 86 72 "' ~ 
Russeo , . , I' 38 40 38 41 15i 112 137 138 2 l 4 1 156 113 141 142 "'I:), 

Pransen 7 6 6 7 22 20 16 24 3 3 3 4 25 23 19 28 
~-

! ~ 
Spanjaardeo 116 180 136 142 497 300 213 201 - - - - '197 300 213 201 tx:; 
Andere nationaUtettcn . 100 88 76 70 363 313 290 2'19 10 10 10 9 373 323 300 258 ~ 

- - ...... 
"' Totaal 7.537 7.143 6.504 6.731 32.286 31.859 29.494 27.936 9.418 9.155 9.377 9.058 41.704 41.014 38.871 36.991 .s 
.... ~-

b) Verhoudingscijf ers. 
~ .,. 
;s 

"' 
Globaal afbouwpersoneel 

1 
Ondergrond BovengTond 

1 

Onder~ en Bovengroad 
,:s,-

1 .,. ...... - -- ---

1959 1 
Nationalitelt ,1 

1957 1 1958 1 1959 1 1957 j 1958 j 1959 j 1957 1 1958 1 1959 1 1957 l 1958 1 Il i 1960 
1 

1960 
1 

1960 1960 
...... 

Belgen 31,6 35.5 38.1 12,6 62,9 66,7 68.6 70.1 1 98,0 .98,0 98.1 98,0 70.8 73,7 75,7 76,9 1 
'O 

°' C 

Italianen 31,6 36,5 35.9 32.0 16,2 15,6 15,0 
14.4 1 

0,5 0,6 0,5 0,5 12.7 12,3 11.5 11,0 
Polen 5.5 '1,1 1,6 5.5 4.4 4,4 4.4 4.4 0,6 0.5 0.6 0,6 3,5 3,5 3,5 .3,4 
Nederlandèrs 10.5 10.1 8,5 7,9 1 5.7 5.4 4,7 4,3 0,5 0,4 0,1 0.4 4.6 4,4 3,6 3,1 
Duitsers 2,5 2.0 2,2 2,1 1,6 1,5 l ,6 1,6 0,1 0,1 0,1 0,1 l.3 1.2 1.2 1.2 
Gneken . 7,5 5,0 4.2 3,5 2,4 2,3 l,& 1,6 0,0 0,0 0,0 - 3,3 J,8 1.4 1.2 
Joego-Slaven 0,6 0,6 06 0,8 0.7 0,7 0,7 0,6 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 o.s 0,6 0,5 
Iiongaren . . . 1,8 J,6 1.4 1.3 0.8 0,7 0.6 0,6 0,1 0,1 0.0 - 0,6 0.5 0,5 0,5 
Tsjecho-Slowaken 0,2 0.2 0.2 0.2 0,3 0.2 0.3 0.2 o.o 0.1 0,0 - 0.2 0,2 0,2 0.2 
Russen . 0.5 0,6 0,6 0.6 0.5 0,4 0,5 0.5 o.o 0,0 0,1 0,1 0.4 0.3 0,1 0,4-
Fransen 0.1 0.1 0,1 0,1 0.1 0,1 0,1 0.1 0,0 o.o 0,0 0,1 o.o 0.1 0,0 o, 1 
Spanjaardeo . 3.3 2.5 2, 1 2,1 

j 
1,5 1,0 0.7 0,7 - 0,0 o.o - 1,2 0,7 0,6 0.5 

Andere n.ationaliteilen . 1,3 1.2 1.2 1,0 l, 1 1,0 1.0 0.9 0,1 0.1 o. 1 0,1 0.9 0.8 0,& 0,7 1 1-' 

- -- - 0 

Totaal 100,0 100,0 100.0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 1 )00,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 100.0 Ul .... 
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TABEL V . 

Belgen Vreemden 

Gemeenten 

1 1 

Totaal 

Oodergrond Bovengrond Ondergrond Boveogrood 

As 156 165 62. 4 387 

Beringen 275 194 u t 481 

Beverlo 415 272 147 tO 841 

Boorsem 75 78 13 - 166 

Diepenbeek 231 '202 8 2 445 

Dilsen 169 136 10 5 320 

Eisden 405 226 748 '20 1,399 

Genk 2.008 1.095 4.01.6 6l 7.190 

Gruitrode 70 54 t - t 25 

Hasselt 5'26 '253 '.J.3 t 603 

Hechtel 166 87 1 - :154 

Helchte:en 204 148 6 - 358 

Heppen 9'2 87 '2 - 181 

Heusden 916 441 109 6 1.502 

Houthalen 651 354 578 27 1,610 

Koersel 907 364 251 5 l ,5'27 

Kwaadmechelen 234 58 1 - 'l93 1 

Lanldaar 89 90 1'24 1 
1 

504 

Leopoldsburg 163 68 10 - 211 
1 

Leut 41 73 13 2 
1 

129 

Lummen 347 166 - - 513 

Mechelen a/ rvlaas 356 164 222 4 746 

Meeswijk 30 71 - - 101 

Meeuwen 218 105 17 t 341 

Neeroeteren 379 107 5 'l 493 

Ntel bij As 35 55 4 - 92 

Oostham 250 69 1 - 320 

Opglabbeel< 213 '202 '.1.0 - 435 

Opgrin'lhie 58 48 lO 1 117 

Opoeteren 85 41 4 - 130 

Paal 466 189 12 - 667 

ReTcem 98 59 8 2 167 

Rotem 135 86 5 - 226 

Stokkem 121 171 49 3 344 

Tessenderlo 417 50 1 - 468 

Uild10ven 45 35 '2 - 82 

Vucht 61 71 4'.1.4 3 559 
Wijshagen t6 13 9 1 39 

Zolder 304 404 270 2 t 180 

Zonhoven 640 399 34 2 1.075 

Zutendaal 68 86 7.0 3 177 

Totaal der mijngemeenten 12.163 7.036 7,26t 169 2,6.629 

Andere Limburgse gemeenten 3.449 1.462 146 7 5.064 

Provincie Limbnrg 15.612 8.4Q8 7.407 176 51.693 
--

Provincie Antwerpen 3.305 135 43 - 3.483 

Provincie Brabant 576 24L 1 t 1 82.9 

Andere provincies 95 4 28 - 97 

Nederland 18 '.:l 871 1 89'.2 
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Uit de vergelijkende totalen en percentages van 
deze tabel blijkt dat de vermirrdering van het perso
neel dit jaar zowel -de ondergrond als de bovcn
grond betre.ft. Voor wat het ondergronds personeel 
aarrgaat, dient echter aangcstipt dat de totale ver
mindering, hetzij 1558 personen of 5,2 %. het re
sultaat is van een vermeerdering van het afbouw
person.eel (:.227 personen, of van 3,3 % ) en een ver
mindering van het overige ondergronds personeel 
(1.785 personen, of 7,7 %). 

Deze venneeTdering van de « productieve » ar
beidskrachten, gepaard gaande met de vennindering 
van de zogezegde « onproductieve > krachten, mœt 
noodzakelijkerwijze een noemenswaarcli(le invloed 
uitoeJenen op het ondergronds rendement waarvan 
verder sprake. De vermindering van het boven
gronds personecl hceft eveneens haar \•veerslag op 
het rendement « on:dergrond !+ bo-vcngronod ». 

Men bemerkt eindelijk het steeds toenemend.e p.er
centage van Belgische arbeiders ten overstaan van 
het totaal personeel. Deze vaststellin.g komt voor.1;e
ker tc-n goedc aan een grotere stabiliteit van de 
arbeidskrachten in het Kempisch bek'kcn. 

Naar hun woonplaats in Bel{lië of in het buiten
land waren d.e in de Kempische kolenmijnen inge
schreven arhei.ders op 31 december 1 Ç)6o ( inbegre
pen de arbeiders in dienst van aannemers van 
ondergronds steenwerk en de arbeiders van de ne
venbedrijvcn) veideeld ais in tahel V weergegeven. 

Rendement. 

De netto-productie per ondcrgrondse arbeider per 
dienst is in 1960 van 1.499 kg tot 1.618 kg geste
gen. De vooruitgang' van het rendement kon dus in 
de loo:p van het jaar 1960 behouden en zelfs opge
voerd worden. Deze vooruitgang moet hoofdzake
]ij k toegeschreven wo,rden aan een gl'o·tere mecha
nisatie van, de aifbouw-, ondersteunings- en vervoer
middelen, aan ,de ontginning van meer rendererude 
werkplaatsen, aan een doorgevoerde opleidin.g van 
het personeel en tenslo.tte, zoals ho,ger reeds gezegd, 
aan een aanzienlijke verbetering in de verhouding 
van de « procluctieve » tot de « onproductieve » ar
beidskrachten. 

De evolutie van de rendementen tij,dens de laatste 
vijf jaren is in tahel VI weergegeven. Ook hier 
hebben wij , om dezelfde reden als hiervoor vermeld, 
de kolom « kolenh()IUwers » af geschaft. 

T abel VII geefr andenijds de evolutie van de 
indicen - aantal tewerkgesteldc arhei-ders per 100 t 
netto voortbrengst - v-00r de categodën « pijler ». 
« ond€rgrond » en « o-ndergrond en bovengrond sa
men ». Ter vergelijking zijn tevens de indicen van 
de vier voorafgaande jaren aangeduid ;· op alle pos
ten konden verbeleringen verwezenlijkt worden, 
vooral in de rubriek ondergrond. Zoals verleden 
jaar geven de uitslagen van de laatste maanden van 

Jaar 

1960 
1959 
1958 
1957 
1956 

80 -

1 Saar 

60 _ l / 
1 , 

Nederl 

50 

TABEL VI. 

Prestaties per werktijd {in t) 

Ondergrondse Ondergrondse 
arbeiders en boven~ 
(houwcrs grondse 

inbegrepen) arbeiders samen 

1.618 1.181 
1.499 t.110 
1.387 t.036 
1.423 1.055 
1.492 1.088 

1 1 
+ 

--~--JL ~ 
Fig. 1. 

het jaar 1960 de ind.ruk dat er verdere verbeteringen 
in 1961 zullen geboekt worden. 

Tabel VIII en diagre.mma fig. t tonen de evolutie, 
sinds 1951, van de indicen 4: ondergrond » in het 
Kempisch hekken, in ·het raam van de naburige lan
deri. van de Europese Gem!>,enschap voo·r Kolen en 
Staal. Voor het jaar 1960 omvatten ,de uitslagen 
van de Bondsrepuhliek Duitsland deze van het 
Saargebied, aan.gezien de samensmelting van · de 
beide economies een voldong<:n feit is. 

Voor wat de vcrbcterin:g'sgraad van het rendement 
betreft. staat het Kempisch bekken orp gelijke voet 
met de andere landen van de E.G.K.S., Fra:nkrijk 
uitgezon:derd. Dit bewijst <lat de Kempische steen
kolenmijnen hun. inspanning voortzetten om een 
concurrentiële positie op de Gemeenschappelijke 
Markt te veroveren. 
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TABEL VII. 
INDICEN 1960 

( Aantal lewerkgestelcle arheiders per produ.ctieeenheid van iOO t}. 

Maand Pljler Ondergrond Bovengrond Onder- en 
Bovengrond 

januari . 24 65 2.4 89 
februari 23 63 23 86 
maart 23 63 23 86 
april 22 63 2.5 86 
mei 22 62 24 86 
juni 22 63 23 86 
juli 22 62 '24 86 
augustu.s 'l'l 6'.l 24 86 
septem.her 22 61 25 84 
octobet . 22 60 ~ 83 
nO'Vemher .21 59 21 80 
decem1er 21 57 21 78 

jaar 1960 22 62 23 85 
jaar 1959 25 67 23 90 
jaar 1958 ?;7 72 24 g6 

jaar 't957 26 70 2s 95 
jaar 1956 26 68 25 93 

TABEL Vlll. 
INDICEN ONDERGROND 

Jaar 
1 

Kempisch 
t 

Duitsland 
1 

Frankrijk 
1 

SaaT 
1 

.Nederland 
1 

E.G.K.S. 
Be1<lcen 

1951 77 69 
1952 78 68 
1953 77 69 
1954 74 67 
1955 69 65 
1956 68 64 
1957 70 63 
1958 72 61 
1959 67 54 
1960 62 49 

Wetgeving. 

Tijdens het verslagjaar werclen nog belangrijke 
m.aatregelen getro,ffcn door de Belgische R egering 
en door de 1 loge Autoritcit van de E.G.K.S. om 
aan de moeilijkheden van de kolennljverheid te ver
helpen. 

Ter bevordering van de sanering der kolennijver
heid heefr de wet van 28 juli 1960 voor een tijds
bestek van drie jaar een tijdelijk fonds ingesteld dat 
gestijfd wordt door cen bijzonder recht gcheven op 
de verbruikte fuel..oils. Oit recht wordt jaar}ijks 
vastgesteld en mag 60 F. 40 F en 20 F respectieve
lijk voor het ecrste, het tweede en het derde jaar 
niet overschrljdeo. Voor h et eerste jaai: werd hct 
recht bij .koninldijk besluit van 30 juli 1960 op 60 F 
vastgesteid. 

77 
74 
71 
67 
65 
61 
59 
59 
58 
56 

62 sa 73 
62 62 72 
60 64 72 

57 67 70 
55 67 67 
55 67 66 
56 67 65 
56 66 64 
54 62 58 
- 56 53 

T en las te van dit fonds en op zekere voorwaarden 
wordt. overeen.komstig een ander konink)ijk hesluit 
van 30 juli 1960 een kolenuilvoert·oelage verleend 
aan de voortbrcngende ko.Ienmijnen of aan de uil
voerders. De hedoelde vo01waarden zijn : uitvoer 
binnen ecn vastg-estelde tennijll van kolen die niet 
van de voorradcn af genomen worden. en die door 
een mijn die geen niel-terugvo,rderbare toelage ont
van.gt, voortgebracht wordcn. De loelage bedraagt : 

t Cl) voor de kolenmijn, eeo d e rde van het verschil 
tussen de verkoopprijs volgens barema en de wer
kelijke verkoopprijs nf mijn, met maximum 150 F 
pcr Ion ; 2") voor de ullvoerder, de helft van het 
Vel'schi{ h1ssen de verkoopprijs, volg·ens barema, van 
de ko-lenmijn, en de door deze ui tyoerder hetaaldc 
prijs af mi.jQ, met ma.ximum 150 F per ton. 
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Üp het gerneenschappelijk vlak werden de 
E.G.K.S.-toelagen tot 30 septemher 1960 uitgekeerd 
ten voordele van de mjjnwerkers die om econo
mische reJcnen een zeker aantal dagen per maand 
werkloos moe~len blijven. Na voornocmde datum. 
we.rd'en de onderhandelingen lussen de Hoge Auto
riteit en de Belgische Reirering gevoerd om de hu{p 
verder te behouden. Een nieuwe maar miruder voor
de.Jigc regelitqf, werd op 1 jannari 1961 in voege 
gebracht. De vergoeding. l'en bedrage van :,.o % 
van hct dagelijks gemiddelde van bet bruto geld
loon, wercl uit~e-keerd van de vierde werkloosheids
dag af voor .een maximmn van vier dagen wanneer 
ze voorheen van de derdc werkloosheidsdag af 
uitgel<eerd Wf'rd en voor ef>n maximum van negen 
dagen. 

Gewestelijk Adviescomité van de Nationale Raad 
vocr de Steenkolenmijnen. 

De toekr.nning bij koninklijk hesluu van .5 au:gus
tus 1960 van de « Kempense Staatsconcessie » aan 
de Belgiche Staat hee.ft de kwestie van baar ont
ginning op de- voorgrond gebracl-i.t. Meer hepaalde~ 
lijk stelde zich de vraag wie tot de onl'ginnini;r zou 
overgaan van de gehieden die ing-evo,lge de wet van 
'.l4 januari 1958 betreffende de concessiemogelijk
heid der Kernpische Steenkolenreserves, door d.e 
Staat aan de.rd.en mogen overgedragen of vttpadü 
worden. 

Overeenl<omstig de wet van ~4 januari 1958 he
treffende de Nationale Raad voor de Steenkolen
mijnen, heef t .deze laatste o.a. als opdracht ad vies 
nopens bedoe lde concessiemog-elijkheid utt te hren
gen na eerst het advies van het gewestelijk advies
comité voor het Kempisch Bekken ingewonnen te 
hebben,. 

ln dat -vet"band heef t het gewestelijk comité tijdens 
het jaar 1960 •drie vergaderingen gel1ou:den. 

Üp 17 oktobf'x 1960, w crd de l'oestand van het
Kempisch bekhn hesprokert. Een eenparig ad.vies 
werd uitgebracht en overgemaakt aan de Nationale 
Raad om: 

a) een beperldng van de l<0leninvoer te vragen ; 
b) het invoeren van afzc•tkwota's af l'e keuren ; 
c) de opri.cbting van kolenverwerlœnde nijverhe

den in hel bekken te bekomen ; 
d) de procedure van verpachting der reserves te 

doen inzetten en bespoedigen. 

Ti;dens de vergaderingen van 7 en i 7 novemher 
196o, stelde het Comité eenparig vast ,dnt in Je 
huidige omstandigheden het niet mogelijk was 
nieuwe bedrijf szetels op te -richten om de staats
reserves le ontsluiten en dat het noodzakelijk was 
de gunstige cokeskolenahcttingen van de~e reservcs 
zonder verwijl in ontglnning l e stcllen ten einde de 
's lands mededingende toestand in d~ Gemttn
scbappelijke Markt tt> verheter en. 

Na vaststelling dat het mogelijk is deze cokes
kolenafzettingen langs de naburige bedrijfszelels te 
on.tginnen o,vereen.komstig hct plan voo~g-esteld in 
het verslag van. 30 septemher 1948 vnn T1et col'Iege 
der experten van het Kerupisch belcken, adviseerde 
het g'ewe.stelijk comité gunstig nop:cn.s de ontgin
ning door de aang'renzende concessiehouders, blj 
wij-ze van verpachting. van de reserves volgens de 
voorste!Ien van dit verslag. rlet comilé adviseerde 
verde.r gunstig de herleiding van de voo1·zienc pacht
vergoedin1r van 2,5 % tot 1 % voe>r de drie eerste 
jare.n van de ontginning en drukte de wens uit dat 
er nevenbedrijven zouden op[!ericht wo,rden ow <le 
afzet van de prod.uclie te bevorderen. T enslotte 
drong het comité aan opdat de verpachting' gepaard 
zou ga;m met het hehouden van een degelijke op
leiding van de toe.komstig'e werkkrachlen in de 
technische en beroepsscholen van het belcken en met 
het aanvatten van bespreJdngen tussen werkgevers 
en werlm.emers om de sociale sl·andiog van de rnijn
arberdet's op te vooren. 

II. Concessies. 

De aan.vraag om concesste van de R elgische. 
Staal•, die op 15 januari 1959 hij de Bestendige De
pntatre der pravincie Antwerpen was ingediend ge
weest, werd door de h evoegde instanties verder be
handcld. Na onderzoek en verwerpdng van twee 
verzelsdtriften heeft de Raad van State op 3 mei 
1960 de aanvraag gunstig geadviseerd. 

Bij koninklijk besluit van 3 auguslus t960. ver
schenen ro hct Staatshlad van 7 oktober 1960. werd. 
aan de Staat de « Kempense Staatsconcessie ~ toe
gestaan. Daa.r -de Heer fvl4i ister van Econorntsdre 
Zaken. intussenUjd af gezien had van de oorspron
keli.jke oppcrvlakte van 34_s.8oo hectaren, wei•d al
leen een gebied van 49.172 hectaren geconcedeerd, 
waarvan 1.749 hectaren onder vier gemeenten in de 
provincie Antwerpen en 47.425 hectaren onder ne-
gen en veertig gemeenten in de provincie Limburg. 
D e Kempense Staatsconcessie srrekt r.ich uit ron
dom en tussen de voorhecn toegestane mijnconces
sies. Haar buitenomtrek is hepaald door acht punten 
aangeduid met de ciifers I tot VIIl op b;;gaand 
kaaTtje. De punten I. Il. vu en vrn vallen respec
tievelijk samen met de kerktorens van Meerhout, 
Olmen, Hasselt (Sint Kwinlens) en Klein-Vors!'. 
terwijl de punten Ill, IV. V en VI in de bedding 
van de Maas gelegen zijn. Het zuideliik deel van 
de vroegere R eserve A e-n de algeheelheid van de 
vroegere Reserves B en C ztjn alzo in de staats
conœssie begrepen. 

De gezamenÎijke aanvtaag dd. 15 maart 1956 van 
de N.V. < John-Cockerill » in vereffening en de 
N.V. « Cockerill-Ougrée » ingediend tot overdracht 
van de concessre ~ des Liégeois » Îigt nog ter 
behandelrng bij de Raad van State. 
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De samenvoeging van de N.V. « Kolenmijnen 
van Winterslag » met de N.V. « E'.spérance-Long
do-z: ». te Luilc, 11ad einde december nog geen aan
le.êding gegeven tot het indienen van een officiële 
aanvraag lot overdracht van de concessie der eerst
genoemde vennootschap. 

Bij koninkf ijk bcsluit van 5 december 1960, vcr
schencn in het staatsblad van 7 januari 1961 werd 
een uitsluitende vergunning tot het opsporen en 
ontginnen van petrolewn en brandbare gassen toe
gckend aan de N.V. « Kempisr:he Maatschappij 
voor Üpspo.ring en Ontginning van Minerale 
Grondstoffen ~. te H asselt. Deze vergunning is gel
dig voor vijftig jaar en betreft een gehied van ca 
375.600 hectaren ge}egen in de provincie-s Brab ant, 
Limburg en AntwerpeJ1, enclave van Baarle-Hertog 
inbegrepen. er1 begrensd als volgt : hm noorden en 
ten oosten door de rijÎ<sgrens en ten :r.uidcn en 1en 
westen cfoor een r,tcbroken Îijn [opend.e over de kerk
lorens van Uild10ven, Halen, Lier (Sint Gumma
rus) en Berendrecht. en eindigende aan de rrjks
grens. 

m. Opsporingen. 

Tijdens het ve,rslagjuar werd g·een enkele diefJ• 
boring ondemomen in het Kempisch beld,en. 

De Duitse firma Seïsmos, uit Hannover, had op 
aanvraag van de kolenmijnen H outhalen, Zwart-

berg. Winterslag en André Dumont op 1 o oktober 
1959 een prospecliecampagne aanirevat Ji.c op de 
la:atste dag-en van januari 1960 ten einde kwam. 

De algemene inlichtingr.n betreffende de voor 
rekening van elke concessiehoudcr ondemomen 
seïsmograftsche op-.wckingen zijn in tabel lX ven.a
me lJ. 

De uitsl agcn van zulke opsporing-en zijn sleeds 
moeilijk te ontlcdcn ; het schirnt echter clat zij in 
grotc Lrekken samengcvat hmnen wo,rden als volgt. 

Voo·r de opzoekingen gedaan door de kolenmijn 
Zwartberg m.aakten de seismogrammen het mo,gt. ... 

li;k een voorstelling van ·de afzelting op de gepros
pecteerde oppervlakte weer te geven door middel 
van vlakke projœlies van drie gekozen horizonten. 
die van de « Rode Rotsen », die van een goed re
fiectcrende laag in de omgeving van de laag E der 
concessie des Liégeois en die van het marinentveau 
van Quaregnon. D e interprelalie dezer projecties 
laat toe het verrnoede[ijk verloop van de s loring van 
Zwarth~rg io cfe voormalige Reserve ]3 door te trek
ken in het verlcngde van haar ITacé zoals dit gekend 
is door de' ontginningen in deze concessie. Tevens 
verschaft deze interpretatie aanduidingen nopens 
andere storlngen waarvan het bestaan door de ken
nis van de ondergrondse wcrkE>n in het vooruitzicht 
was gestelcl. 

lng·evolge de opzoekingen gedaan door de kolen
mijn van Winterslag in de voormalii:re Reserve B. 



October 1961 Hel Kempùch Bekken Jijdens het faar 1960 1057 

TABEL IX. 

Geprospecteerde op
pervlalcte (ha) 

Aantal schietpunœ.n 

l..cngte der schietlijnen 
(km) 

Aantal p.rofiellijnen 

Geboorde meters 

Gebruikte dynamiet 
(kg) 

Zwartberg 

a) in de concessie : t.884 
h) in de voonnaÎige 

Reserve B : 1.100 

c) buiten a) en b) : 313 

74,52.0 

21 

7.257 

1.335 

is hct m.ogelijk het vermoedelijk verloop van het 
verlengdr. van de « S toring van Vo,sseberg >, ge
kcnd door de 'Werken uitgevoerd m de concegsJe 
Winterslag-Genck-Sutendael. door te trekken in de 
Resecve B ; rwpens het bedrag van de verwerping is 
er nog lwijfel, te meer daar deze storing .zich ook 
nog zou voo1:doen in de ondersle hanken van het 
Jeherrein. 

Een proeve van lTacé van de contactlijn van hét 
marineniveau van Quaregnon met de basis van het 
dekterrein. aansluitend met de geÎ<encfe contactlijn 
in de concessie bel1oort insgelijks tot de mogelijk
heid. 

De opzoeldngen gedoan door de kolenmijn André 
Dum'.ont en cle lcolenmijn van Winterslag in hd 
Oostet1 hu.oner respectieve concessies wijzen op een 
storing <lie men met de ( s~oring van Zwartberg > 
zou kunnen ve~nzelvig,en en op de vermoedelijke 
ligglng van het zuiclelijk breu.kveld (faille du Midi) 
dal nict nooirJc..,Tijkr.r zou zijn gelegen dan men 
verwacht had. 

Alles te somen bevestigt de prospectie de ver
moedens betreffende de strekkin.g en Je helling der 
strata terwi.jl zij aanwijst welke meer gedetailleerde 
aar.Jlrn.n.clige opsp.oring"en in de ondel'gwndse wer
ken als het meest wenselijk te besohouwen zijn. 

Een nieuwe recks seïsmische prospeclies is aan
gekondigd om van opril 1961 af te worden ·uitge
voP.rd in de c»ncessîes Winterslag-Genck-Su_ten
dael. des Liégeois en Houthaelen alsook in het tus
senliggende deel van de voormalige Reserve B. 

1 1 

André Dumont + 
Winterslag Winterslag in het oosten 

in Reserve B bunner concessies 

1.600 

20,800 

9 

1.044 

400 

32 waarvan 
18 André J)um.ont 
en 14 Winterslag 

6 waarvan 
4 André Dumont 
en '.2 Winterslag 

Opsporingen in de ondergrond. 

Totaal 

5.297 

408 

Ter kolenmijn Beringen. Eieeft men in de Noord
Westhoek van de concessie een binnenboring uit
gevoerd naar het ver,pachte gehied der concessie 
Oostham.-Quaedmec:heilen. Geboord in opwaartse 
richting, van de steengang Noord 1 af, op de ver
dieping van 789 m, had deze boring tot doel de 
l<olenbedcling in deze sll'eek te verkennen•. De vel'
wachte lagen, namelijk de lagen 60-61-62 en 6:3-64, 
werden aangesneden ; een. laag, 61bis genoemcf. met 
een opening van 1.04 m, die alleen in die ~lTeek 
gekend is, werd ook aangesncden. Voormelde hin
nenboring heeft afzo de uitslagen van de d.iepborin,g 
nr 62 bevestigd. 

Ter kolennùjn Helchteren-Zolder is het front van 
de steengang' 8v1 door de 11toring « Faille de la Li
mite > gegaan ; de vcrwerping van deze storing 
wet'd hepaald el). hedraagt t 50 meter. De steen;gang 
821 werd gedolven· tot voorbij de < breuk van Zol
der > doch, op het einde van het jaar, wist men nog 
niet in welk gestcente men zich bevond en kon 1et 
bedrag van de breuk bijgevolg nog niet hepaald 
worden. 

Ter kolenmijn Houthalen we-rd een opwaartse 
hin,nenboring in de oostrichtingssteeng-ang op de 
v~rdieping van 810 m en op 3'250 m van_ de schadi 
ten uitgevoerd ,nadat het front van deze steengang 
een belangrijke storing had aangesncden. Zij sneed 
de lagen l6, 17 en, .t8 aan, waaruit kon afgeleid 
worden dat de verwerping cen be-drag van circo 
100 m naar omlaag voorstelt. 
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Anderzijds hccft de binnenschacht 76, gedolven 
vnn uit de 7° dwarssteengang op de verèlieping van 
810 m, de laa.g 6 op het peil van - 646 m aange
snedcn. De laag had er een opening van 2 ,42 m 
en een mach! van 1,36 m verdeelJ in vier hanken ; 
zij vertoond:e ûch cfu.s minder gunstig t.o.v. haal' 
samenstelhng in het meer westelijk geleg-en deel van 
het afboo.wveld waar d.e opening tussen ca 1.6o m 
en 2 m schommelt. met één enkcle steeninte1-calatie 
van gemiddeld lO cm. 

Ter l<0lenmijn André Dumont werd de ooststeen
gang op d.e verdiepiog van 807 m doorgcdreven in 
de rîchting van de nieuwe zeteT van As. Deze steen
gang vo,lgt de laag 23. laag 18 van, de concessie 
Sainte Barbe en Guillaume Lambert. die elders in 
de com::cssie normaal ntet c>ntg'.inibaar is en hier pro
gressief dikker wm:dt naarmate m en naar het Üosten 
vordert; waarschijnÎijk zal ze in cfe:z.e omgeving 
ontginbaar zijn. De opeoing en <le macht bedragen 
respeclievelijk ca 1,os m eru 0.95 m ; de kolen helr 
h en 30, 1 5 % vluchtige bestanddclcn en 7,40 % 
assen. 

Ter kolenmijn Limhurg-Maas had het front van 
de '28 zuid-weststeengang bis op de verdîeping van 
600 m bij de concessiegrens ecn storing aangesneden 
waarvan het bedrag naar bencden toe op 50 m wcrd 
geschat. Een bin.nenhoring van 36 m hoogte werd 
vertikaal uitgevoerd om dtt bedrag betcr te bep,a
lel\ : de kolen.laag 7 werd er aangehoord op een peil 
dat met een verwerping' van 35 m overeenstemt. 

IV. De ondergrondse werken. 

Ter kolerunijn Beringen werden de verhredings
werken aan schacht I, nahij de mon.ding der pers
galerij van de ondergrondse ventilator V.'2. voort
gezet. 

Na uitvoering van de voorafgaan.delijke voorbe
reidencfe werken die in ons vorig jaarversÎag be
sch reven werden. werden vicr ringgalerijen, efk van 
.'.5 m hoogte, rond de nieuwe omtrek van de schacht 
hoven elkaar gedo[ven ; hun hreedte variëerde van 
4 m aan de voet tot- '.2 m aan de top ; zij werden 
met heton gevuld om aho de nieuwe schachthelde
ding te vormen. De moncfuig van de persgalerij 
werd cveneens nagehroken om ze met de niecrwe 
vorm van de schacht te lcnnnen raccorderen. Na hcl 
betonneren van de rueuwe schachtwand in het te 
vet'breden gedeelte. w erd het geste-en.te tnssen. de 
oude en de nieuwe wand veTWijderd. Alles werd 
gereedgemaakt om bij het begin van het jaar 1961 
de voorûene leischoepen le kunnen plaatsen. 

Met het oog op de verbet-ering van de luchtvcr
versing werd de tweede verbindingssl·eengang tus
sen de steeng'angen Oost 1 en Oost '..l ap cfe verdie
ping van 789 m voortgcdolven. Zijn fron t, dat uit 
de evenwijdige steengang vertrok. werd over 281,6o 
m doorgecfreven en heeft een afstand van 498.80 m 
bereikt ; anderi:ijds werd het lweed:e front. dat van 

de 3e verbinili,:igsstecngang af het eerste tegemoet 
gaat. met 87 ,90 m vonruil'gedreven en bevon<l zich 
bîj het einde van het semester op 138,50 ni van het 
vertreÎ<punt. 

Langs de steengang Noord t - Oo-st 4, op de ver
dieping van 789 m werd een steenbrekerinstallatie, 
heslem-d tot de bTaasvulling, op de volgende wijze 
opgcsteld : een zaal van 15 m lengte, 5.,S m hreedte 
en 4 m hoogte werd gedolvcn am de breekinstallalie 
te ontvaugen ; onder ·deze zaal werd een keldering 
met hellendc vloer aangelegd. De hoogle van de 
keldering gaat van 1,50 m l·ol 5.50 m; daarin ge

beurt de ladï-ng van de transportband d ie naar de 
pijler Ioopt. D e wagentjes wo-rdcn in de steengang 
omgekipt en hun rnho1.td naar cfe breefonstallati:e 
aaogevoerd langs een korte transporthand van t ru 
brcedte, aangedreven door een electromotor van 
58 kW. Oeze motor hecft twee· snelhecfen die over
eeo.stemmen met een han.cfsnelheid van 1 ,50 o.f 
0.75 m/s. 

De laadsnavel van de voedingshand bren.gt de 
stenen boven de laadtrcmel van een zif t met mazen 
van 60 mm diameter. Bcdoelde zift is een rollcnzill 
aangedreven door een electromotor van lO kW. De 
stenen van de kieine categoriën vaUen red1tstreeks 
in de kelderi11g op de transporthand van de pijler, 
De grote ste.nen h ereilcen de eigenlijke hrelœr. 

De steenbreker is een hamerbreker type G.H.H., 
met een trommel van 1.25 m diameter en 1.25 m 
lengte, voonien van hamers die ,de stenen tegen een 
stootpÎaal' slaan : de aandrijving gesdùeclt door 
midclel van een electromo-tor van 110 kW. De 
hreekcapacitei t beloopt t7S t per uru. 

De opvulstenen worden bij het kippen besproeid : 
de .zeef- en hreekinstallaties zijn vollediir dicht af
gesloten. en staan onder de clepressie van een venti
lator. H et opgezogen sl·of wordt neergeslagen in 
een ontstoffer DEP. type « Ei > en komt terecht in 
een waterbak waarui:1 het opgehaald wordt door een 
schraper. Een Ueine dwarsriem. brengt dit geklon
terde stof op de transportband die de gehroken ste
nen naar de pijler voert om ze samen als vullings
materiaal l·e doen dicncn. 

De plaats van de breekinstallatie werd zodanig 
gekozen dat zij in de eerstkomemle tien jaren niet 
za[ moeten verplaatsl· worden. 

Ter kolenmijn Helchteren-Zolder heeft men hîj 
hct delven van steen gangen op een mrttige sectte 
van 4.~o m ·diameter en bel<leed met betonl>lokken. 
go.nstige uitsÎagen 1ekomen: namchjk een gemid
clelde vooruitgan.g van '2.50 m per cfag en een nuttig 
eff ect van 14 cm/man/post. 

Üm cle verkenningssteengangen snel le ki.mnen 
vooruitdrijven, heeft men beshst de hezetting over 
vier. werkposten te verdeicn. De eerste uitslagen :r.uI
len sÎechts hegin 1961 geicend zijn. 

Ter verbetering van de verluchting in het oosten 
van de concessie werd ter kolenmijn Houthalen, de 
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nabraak van de oostrkhtsteengang, op de verdie
ping van 700 m, met een diam.eter van 5,40 m, vol
ci:ncligd. Werken werden aan de laadµlaats uitge
voercl om het g-ehjktijcilg in- en u.ît-stapp.en van hct 
personeel in de z_es vercliepingen vau de kooi moge·
ltjk te maken. HietVoor werden drie vloeren hoven 
en lwee vloeren onder ·het niveau van 700 m aan
gelegd. Aan .dczcJfde laadplaats werd tevens een 
verbred.ing van 60 cm langs de noorderzijde van de 
schacht uitgevoerd om. de doorgang der locomotie• 
ven roogelijk le maken. 

De oostrichtsteengangen op de verdîepiniren -van 
700, 810 en 900 m werden an-derzijds respectievelijk 
over 195,85, 173,90 en 155,'l5 m d:ooi:gedreven met 
ÎJel cioel de concessie verder te ontsluiten. 

Üp .de verdieping van 700 m werd de vcrhindin.g 
verwczcnl ijkt tusscn de ontdubbe.Jingssteengang en 
de oostrichtsteengang. Ecn Aerex.-ventilator van 

~5 m3/s werd er opgeste!d om de verluchting van 
een pijleT te verbeteren. 

Ter Kolenmijn Zwartberg werd de nahraak van 
de luchtuittrekkeniclc schacht n1

• 11. tussen de ve~ 
diepinge(t van 7l4 en 840 m., op een diameter van 
6 m voortgezet : de bekleding bestaat uit betonblolc
kcn. Hctwerk wordt in dalende richting uitg-evoenl. 
Men heeft eerst het slechte gedeelte, hetzij 30 m 
onder de venlieping van 7.14 m, na.gebro,ken en. .Jan 
het werk voorlopig stilgef egd t~t~at de schacht
arbeidel's, na uitvoering van meer dringcnde wer
ken. opnieuw bescbikbaàr zulle~ zij~. 

De bmncnschacht B. t die tot d~l heeft de lucht
intrellemle schacht te ontlastert, werd volledig t.rlt
gerust en in geb-ntik genomen . voor het vervoer van 
materiaal lU8sen de vercliepihgen van 714., 780. 840, 
940 en 1.010 m. Deze hinnenschacht is u itgerust 
met een opliaa1Iier Moussiaux aangedreven door 
twee asynchrone motoren van 1 SS kW elk. met twee 
oliekoppe}in.gen Voîth. De koepeschijf heeft een 
diatneter van 2,98 m en er bestaat wat lager een Iei
schijf mot een diametci' van t ,65 m; de omvatting'S
hoelc is dientengevolge 225'°. De maximale snelheid 
beloopt 5 m/s. 

Met het oo-g op cle ontlasling- van de 7.Waar be
laste verdieping van 600 m. werd ter kolennùjn 
Winterslai;t de de,lving van de verbindi.ngsbinnen· 
schacht tussen deze verclieptng en de verdieping 
van 660 m voortgezet; 73,10 m werden in totaaI 
gedolven, Het bctrcft een binnenschacht van S ·m 
diameter. dalend g-edolven en bckJeed met beton
blokKen ; zij heef t zoals voorzien, de lagen 24, 24bis, 
'l3, 27. 28 en 29 aangesneden. 

In verband met ,de delving van hedoelde binnen
sc.:hacht had de clirectie voorgenomen een proef te 
doen me t de boormachine Salzgitter deweike een 
boring van 1 m cli.ameter van de om:Ierste ve.rdic:ping 
af moest delven : ·deze machine werkt door midde1 
van een circulaire zaagarm aangedreven Joor een 
electrische motor van 15 kW die op t .500 of 5.000 

omwentclingen. per minuut kan draaien. Een plane
taire overbrenging 1aat ook toe lwee verschillende 
snelheden. te bekomen. De comhinatie van de ver
sch.illende snelheden. van m,otor en overhrengi:ng 
Iaat toe vier snelheden tè verwezenliiken. De ma
chine is eveneens voorzien van een geleiclingsarm 
die in eeo. voorboring vooruitgaat en de bewegings
organen omvat ; .zij worcit opgelrokken doo·r ecn lier 
met kabel,. opgesteld nan de bovenste verdieping. 

De voorhoring werd uitg-evoe-rd m~t een boonna
ch.ine Nüsse & Grafer in twe·e stadia : stijgend met 
diameter van 145 mm en daama dalend rnet een 
diameter van 'l.70 mm. 

De boring met de Salzgittér-machine werd ver
volgens opgaan:d vooruitgedreven ; een ringvo'rmlge 
opening' wordt g'esneden lerwijl de middenste kem 
hlijft hanrten. Naargelang de vooruitgang breelct 
deze kern en valt n aar beneden. 

Wegens het feit dat slechts een klein percentage 
van de nuttige opening gesneden wordt, bekomt 
men met dit systeem belan,grijke vooruitgangen voor 
een zeer gering geïnstallcerd vennogen. ; in zachtc 
rotsen, bvb. in de zouhnijnen, bereikt men vooruit
gan.gen gaamle toi- i 'l m/h. 

Tijdens de proef 1-ie-reil-te men hier vooro.itga.Qgen 
van ca 7 m/h in de schiefersteen en van 'l,'2.5 m/h 
in de- psammietbanken. Een bank zandsteen van 
60 <..-m. <likle kon niet doorhoord worden ; de messen 
braken en versleten nul tcloos ; ze kwamen uit het 
bootgat met een blauwe -verkletning. De zandsteen 
moest met s.pringstoff en gebroken worden ; men had 
met dit doel een speciale kooi gehouwd die in de 
boring kon bewegen. 

Na 30 m op deze wijze geboord te hebben, ge
raakte de machine om een onhepaalde reden ' in 
zachte schiefersteen vast- op 45 m van het hooJd 
van de binnenschacbt en, l<0n · niet bevrijd worden. 
Door de boorkroon w.erd een hoorgat van 60 cm 
diameter met de boormachine Nüsse & Grafer ge
maakt tot de bovenste vercli.eping. Zoals b.ierboven 
gezegd. werd de Jelving volgens de gewone me
thode in dalende zin aangevat ; al de stenen van 
het front wcrden afgevoerd lnngs het boorgat naar 
de verdieping van 660 m. De boormach.inc Sak
giltet werd on<lerweg bevrijd. Men heeft de reden 
van het vastl<lemmen niet met zekerheid kunnen be
palen maar is nochtans van mening dat het gebnri.k 
van -water om de snijkroon, af te koelen een nadelige 
in.vloed h.eef t gehad. 

In het vooruitzicht vnn de uitbreicling van de ver
cheping van 735 m werd het electrisch onderstation 
bij de schachten met 31 m vergroot om er later ap
paraten le kunnen, bijplaatsen. 

Üp de verdieping van 660 m. ter hoogte van de 
5° ooslhïnnenschad1t. wenf een verbinding van 
21 m lengte verwezenJijlct lussen de IuchtirJtrek
kende en luchtuittreklcende steengangen om er. een 
hulpventilator te plaatsen. 
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D e voorbereidinlfs'Werken op de nieuwe verdic
ping van 850 m werden voorlopig v<>llecfig stilge
legd. 

Ter kolenmijn André Dumont werden de nahre
l-ingswerken van d.e oostrichtsteen-gangen voortgezet 
om d e verluchtingsvoorwaarden in de oosterafdelin
gen te verheteren. De fronten van de-,4c steel,1.Q'angen 
werden andenijcls doorrtedrevcn op de verdiepin.gen 
van iOO. 807, 86o en 920 m ; de totale voomitgang 
beliep 8:u,26 m : deze werlrnn werden enigszins 
verll'aag<{ wegens het aaaleggen van de n odige ver
takkingen voo-r toekomstige dwarssteengangen. De 
steengang op de verdieping van 700 m heef t een 
nuttige diameter van 4,80 m en is met betonhlok.ken 
bekleed ; m.en, heeft er een vooruitgang van 2,40 m 
pcr dag geboekt met een nuttig effect van 14 cm/ 
man/pos.t. 

ln de schacht n r II werden op de verdieping van 
920 m d.e voorbereidingswerken voleindigd met het 
oog op de plnatsing van een huJplier die het onder
ste gedeelte van de schacht zal hedienen en de lier 
geïnstalleerd: zij werd geTeverd door de firma Mous
siaux. eu vertoont volgende Tcenmerken : aandrijving 
door twee elcctrische motoren vao 184 kW elk. 
spanning 6.600 V ; diameter van de schi;f : 2 m ; 
omvatting van de kabel ~42," ; maximale sneTheid : 
4,50 rn/s. Zij is daarenbO'Ven uilgerust met een 
Voith-ko,ppeling zoals degene die in de kolenmijnen 
van Bering~n en Zwartbcrg in werking zijn. 

Op de verdieping v-an Q8o m werd een nieuwe 
hulpvenlilator met een nominale capac'iteit van 
60 m3/s en 3 50 mm H~O opgesteld en we.rd de 
de-pressie van de bovengrondse ventil11tor tot 295 
mm H20 verhoe>gd, voor een de-biet van 3~0 m3/s. 
Beneve-os Je hoofdventi.lator is de mUn alzo uitgc
rust met vijf ondergrondse hulpventilatoren. 

Ter kolenmijn L imburg-Maas, waar de bestaande 
watergalerij op de verclieping van 700 m onvol
doende is g1..-worden. zodat de bemalingsp<>mpen in 
ongunstige voorwa.arden moeten werken, heeft men 
aan d'e ingang van de 1·e weststcengang wicl de del
ving van een nieuwe watergalerij aangevat. Deze 
galerij zaI beldeed. worden met betonhloklœn op een 
nuttige- diameter van 4.~o m. 

ln het zuidelijk gedeelte van de afdeling Oost, 
werd een planning gernaakt voor Je ontginning van 
de reeksen Tagen 7 tot t '.2 en 15 toi· lO ; de werken 
werden aangevat om de inplantingsplaats te berei
ken van de eerste der zes binnenschad1ten die met 
dit doel zullen moeten gedolven worden. 

V. Bovengrondse werken. 

Ter kolenmijn Beringen werd de modemisatie 
van de wasserijen voortgezct. D e clerde ioslailatie 
in zwaar miel-den, bestemd lot de bewerking van de 
categorieën 1o-80 mm, en in geval van nood 
+ 80 mm, werd volledig af gewerkt en in gebmik 
geoomcn. 

--~ 
M et het oog op de behandeling van de kolen 

o/ 1 o mm. werden werken aangevat voor de oprich
ting van een lweede drogcr-ont·stoffer. ln dit toestel. 
type Aerother.rn, rtiullen de te clrogcn en le ontstoffen 
producten over een warme luchtstroom geleid wor
den. D e capaciteit zal 80 t per uur bel open. 

Een twec<lc toestel werd in bedrij[ genomen met 
het doel het vod1J'gehalte van d e stofkolen van 2 tot 
7 % le brengen v66r het laden in de spooiweg
wa{ten s. 

Op de fosvloer worden een vierde kiptoestel en 
cen bre.ker Bradford geinstaI!eerd. D e brckcr hestaat 
uît een eenvoudige trommel wa.arin de kolen tot 
minder dan 80 mm geb:roken wordcn, uitsluitend 
door hel botsen van het enc sluk teg·en het anderc. 

Aa.n de monding van de lnchtuith:ekkende 
sch.acbt, lieefr men de delving nnn gevat van een 
tweede aanzü.iggalerij van 7 m op 2 ,75 m sectie. 
met het:- oog op de plaatsing van een tweecf e devia
tieventilalor Stork. identiek met de reeds bestaande. 
De2e twee devin.lieventilatoren ?Julien in pnrallel 
wcrken. 

Een propaan-verdelingsstation werd opgericht 
om de molorvoertuigen op de bo,vengrond te bevoor
raden. 

Ter kolenmijn Hechteren-Zolder. werden de 
twee lachtcompressorcn van 6o.ooo m3/h, waatvan 
sprake in het vorig jaarverslag, in gebmik g-enomen. 

ln de wasse-rijen werd de ontstoffingsinstallatie, 
die reeds zes dergelijke toestellen bevatte, mel d.rie 
nieawe ontstoff ers S .K.B. vervolledigd. Deze laatste 
toesteITcn dienen om de volledige pt'otluclie van 
0-10 mm te on.tstof.fen en laten toe ca 70 t/h droog 
stof 0-0,5 te produceren. D 1eze productie is vooraT 
bestemd om in de ccmentfahrieken en de electrische 
centrales verhruikt te worden. De ontstoffer S.K.B. 
is kegelvormig en is du.hbelwandig uitgevoerd. I-<:en 
molor van 20 kW drijft een ventilator aan, wrens 
schoepen juist boven de inwendige mantel draaien. 
De as van de schoepen is aan de ondel'l<ant uitge
rusl met een verdeelschijf waarop hulpschroeven 
zijn vastg-emaakt en d ie zich in de inwendige man
tel bevin-ck H et te ontstoffen product wordt langs 
een centrale buis op de verdeelschijf aangevoerd ; 
de hoof dschoepen soheppen een luchtstroom die van 
oncl.cr naar boven gericht is en de kleine de.el tjcs 
van 0.05 mm af mede naar omhoog neemt. Deze 
deeltjes vallen in de ruimte tussen de twce ma'ntels 
en worden afzonderlijk aJgevoerd: de zwaard'ere 
korrels blijven in de tnwendige mante) en vallen zo 
naa:r heneden. De capaciteit in 0 - 10 mm is normaal 
55 t/h. maximum 62,5 t/h : de ·clraaisnelheid van 
de ventilat·or is, 200 toeren per minuut. Het voordeel 
van deze ontsto,ff ets lîgt in het .feit dat de voeding 
cen voch tigheidsg-raad mag hebbeo van 4 % . ln dit 
geval gebruikt men een voeding van 6-7 % voch
tigheîd en het rendement aan 0,05 mm bedraagt 
nog 75 %. D e kol.P.nbunkers werden uitgerust met 
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een electromed1anische afstand.sbedienin~ < Rah
mann en C<> > om .z.e te op-encn en te sluite.n. De 
rotor van. een eTectrisd1e motor is verbonden met een 
schroefdr.aad RiUl ~n ijzeren sl·ift die ingevolge om
zetting van een draaibeweging in een Îineaire hewe
ging de Ioadschuiven opent of sluit-

Een rieminstallatie en emmcrke-tting voor het ver
voer van 1olen van de opslagplaats naar de wasserij 
werd in d ienst genom.en. Door men ging van de on
gewassen kolen o/ 10 mm, die ca 3'.2 % assen. hevat
ten met 0/10 gewa~sen kolen van de sloclcs, bekom t 
men een product dat mi:nder asscn beval en bi jg~ 
volg teg-en een betere prijs kan verkocht worden. De 
beh.andeling laat ook toe kolen van de stod<s te 
rec·upereren. 

ln de b etonhfokkenf abriek werd een kiploeslel 
voor grole spoorwegwairens geïustalleerd. Het toe
stel geeft aan de wagen een helling van 60° ; de 
grondstoff cn schuiven af lan,gs een der klcine zijden 
van de wagen. voorzien van een klepdeur. 

l n de cementfabriek werd een nieu'\'Ve doseer- en 
menginstailatie in bedrïjF gestel.d om speciac1l heton 
te .fabriceren. Een stel lransportbanden hrengt de 
versch.illende. producten aan en de gepaste verhou-, 
ding op het voedingspunt wordt bckomen door een 
regeJp[aat waarvan de boogte automalisch geregeld 
wordt door het gewicht van het p.roduct dat op de 
band ligt. 

De modemisatic van het hou tpark werd voortge
zet. T we·e transportkettingen vervaarclig-d uit oude 
pantserkeltingen en hebbende een lengte van ::,,oo m 
werden er aangeTcgd om het hou t te vervoeren. Eike 
I(etting is enl<e1 en is om d e 80 cm voorzien van 
dwarsschrapers met een vertifcale ijzeren pin aan 
weerszijden van de ketting waarvan. de snelheid ca.. 
40 m/min beloopt onder aandrijving van een molor 
van l 1 kW vcrmoge.n. 

Deze kettingen diencn lo-t het vervoer van het 
stapelhout en vart het mijnhout uit ftet houtpark tot 
â.an de wagentjes waarop het geladen wordt voor de 
ondergrond. 

H et t'erugwinnen van I1et hout werd evencens ge
rationaliseerd. H et oude bout wordt in de onder
g-rond in speciale mîjnwagens geladen waarin ste
nen en onbruikbare hetonblokken soms bijgevoegd 
worden. Üp de hovengrond wordt de inhoud van 
deze wagens op een tafel gelcipt en uitgclezen. H et 
hout wordt in lwee catego,riën geschift. namdijk het 
nog hruik1are stapelh out of plankjes voor beton
blokken in goede slaat enerzijds en de afval ander
zijds. 

ln deze afval zijn er nog stuldœn die in lrnbus• 
vomiig-e of cylindervormige blokjcs kunoen afge
zaagd worden. De produdie van d:eze hlol,jes be
loopt ca. 30 t· per maand en kan gem.akkeÎijk ais 
gekalihreerd hrandhout verfcocht wo'l'den. H et over
schot van deze afval bestaat uit g-ewoon brandhoul 

dat ook meer homogeen is en· hijgevolg aan gunsti
gel' voorwaarden kan verkochl worden. 

Deze moiclernisering heeft niet alleen toegelaten 
de afval tegen hogere prijzen -dan vroeger l e verko
pen doch heeft ook ais gevolg een in.krimping van 
het pc.rsoneel van b.et houtpark (ca. '.20 % ) . 

Een nieuwe onderhoudswerkplaats voor de loco
motieven en kranen is in aanbouw. 

Ter kolenmijn Houthalen werd de modernisatie 
van de zeveri j voor kolen 0-30 mm aangevat en in 
hedrijf gcsteld. Een nieuwe zeverij met verwarmde 
zeven :t.al loelaten 270 t/h producten met 6-7 % 
vochtigheid te b ewerken : zij zal samen met de be
staande v.everij (nominale- capaciteit '.;00 t/h : om
wille van de vochtigheidsgl'aad der koTen. in de 
werkel;jkheicl '.lOO t/h) de tot·ale capaciteit tot 
470 t/h. hrengen. 

T er kolenmijn Zwarlberg werden ·de werken aan 
de nieuwe motocompressor van 90.000 m3/h actief 
voorlgezeL 

Hct monteren van de nieuwe installatie voor het 
hehaodelen van het wasserij-omloopwatCT vordert 
normaal. De ni:euwe indikker heeft een diameter 
van 30 m en zal :2.500 m3/h vuil water verwerken; 
hiervan worden 300 m 3 kolenslik langs onder afge
vocrd terwijl 2.200 m8 klaar water cwerlopen. Het 
kolenslik wordt gepompt in twee ffottatic-batterijen 
Krupp. De insta11atie hecf t cen -capaciteit van 80 t 
vasl'e producten 'Per uur, met een rendement van 
Bo % ; het ge2uiverd prodoct wordt verder gedroogd 
op 4 fïlters Wedag en (femen.gd met fijnkool. f let 
asgehalte in het slik zal van 9 loi 7 • .58 ·% herleid 
worden: de slikconcentratie in het omloopwater zal 
van :i.00-250 Œ/liter da.len tot 60-70 g/Itter. wat de 
slijtage van de pompen vermindert. 

ln de wasserij met zware vloeistof voor producten 
90/500 mm, werd de wastrog voor de scheicling van 
de 1:olen en doorgroeide kolen a fgeschaFt. Na ver
wijdering van de stenen wordt hct mengsel « kolen 
+ doorcroeide koTen , t·hans rechtstreeks gebroken 
en behandeld in de wasserlj 0/90. 

Na de af schaffing van de oude stoomlocomotie
ven geschiedt het b01Vengrond's vervoer nu oitslui
lend door dieseltrache. Zes diese1locomotieven van 
210 lcW, vier van 50 t en twC'e van 40 t, zijn thans 
in drenst. Twee stoomlocomotieven worden in re
serve behouden. 

Smoorspoelen werden gepl~atst in de h oogspan
ningskahels naar de ondergrond orn de kortsluitings
stromen te beperken. De in terco:nnexie met het net 
van de Unie der Kemp,ische Eleclrische Centrales 
werd inderclaad v~rsterkt door twee transfonnatoren 
van 30 MVA i.p.v. 12.5 'MYA waarvoor de schci
d ingsschalœlaars van de cmdergroncl _ niet voorzien 
waren. 

lngevolge het in d ienst steJlen van d e gemeen
schappelijke centrale van 115/125 MW in de aan-
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horigheden der kolenmijn André Dumont, werd de 
cigen uùjncentrale builen dienst gesteld. 

Üp het stort der kolcnmijn Wîntcrslag wcrd cen 
lweede l-ransportbandinstallatie gemonteerd om in 
serie aangebracht te worden boven de bestaande en 
~zo de hoogte van 1 oo m te bereiken. Een draai
endc verdeelarm laat toe de producten over een 
hreedte van 40 m uit te spreiclen. 

Ter kolenmijn André Dumont, wcrd de nieuwe 
uitrusting van het steenstort t voltooid en in ge
lm.iik genomen . 
. De gemeenschappelijke eenheid van 1 15/ t 25 M\V 

werd in tlienst gei;teTd : zij moest echter verschei~ 
dene mal~n stilgelegd worden omwilie van i.ncide~
t;l{ aan de fcetel : scheuring van de Iuchtl(ok.er aan 
de luchlve~armcr en verstopping van Je overhitter 
door vlicg1iisen, alsook voor herstd[jngen aan de 
venlilatQr. De productie bereikte 168.350.000 kWh, 
waatv1W ca. 50.230.000 in de maand decemher. 

In de zeverij-wasserij worden nu de doorgl'oeide 
kolen 10-80 mm gebre>lcen in twee brelcers, efk met 
ce~ capaciteit van 50 t/h. De bekomen producten 
worden dan samen m et de doorgroeide kolen o-iO 
mm naar de gemeenschappelijlce centrale gestuurd. 

In schacht II. aan de koo-ien van d.e ophaalma
chine 3, werd de ophaalklem Demag vervangen 
door een Idem G.H.H. Deze laals~e wr.rd geko,z.en 
om haar lichter gewicht, om haar betere hanteer
baarheid tijdens de inlcortingen en om haar dubbel 
inklemmtngssysteem. De .Icooien va.n de andere op

haaÎmiichines zullen later ook met 7,uJlœ klemmen 
uitgerust worden. 

De delvingswerkcn van de nieuwe schacl1l le 
Mechelen/a/M.aas, werden dit jaar nog nict her
nomen. 

ln de wasserij I der kolenmijn Limburg-Maas. 
werd de tweede waseenheid 0-10 mm door middeI 
van cyCÎonen met zwaTe vloeisto.f, met een capaci
teit -van 200 t/h, op punt gesteld en definitief in 
gebruik genomen. 

De modernisatie van het transport tussen de 
schachten en de wasserijen werd voortgezet : na 
het aanleggen van nieuwc opdrol.banen wordt het 
automatisch Î<ippc:."Q van de wagentjes verwez.enlijkt 
met 4 nfouwe drukluchtkipstoelen. De· automatise
ring 1erust op het --principe van de fotoëlectrische 
cel. 

VI. Technische aangelegenheden. 

Veiligheidsdak. 

Drie Kemvische kolcnmijnen heblien lmn ontgln
ningen doorgevoerd op mintler dan 50 m afstand. 
vertikaal gemeten, on.der de basis van de dekterrei
nen. Ter ko-lenmijn. Houthalen en André Dumont 
werden respecliev-elijk vicr en zcven vcrkennings
boringen uitgevoc-rcl. 

-- --· ·------

De kolenmijn Limburg-Maas heef t anderzijds 
haar ontg-inningen in die zone op grote schaaf voort
gezet; vijÎ pijlers werden in het veilighcidsdak ge
dreven en i 11 verkenningsboringen "verden in de 
loop van het jaar in deze werlcplaatsen uitgevoerd. 
Het gezamenlijk aan.tal verkr.nnin![sboringen op 
31 december 1diep aJdus 850 sinds het begin del' 
werken in het· veil igheiclsdak De productic ln de-.i:e 
pijlers beloopt 4CY.2.020 t op ccn totale productie van 
t.432.460 t, hetzij '.27 %. 

Grensmuren. 

Gedurende het '9'erslagjaar werd door on<lergete
kendc in zes gevalTen ontl1effing verleend aan de 
voorschri-ften van de lastenkohiers veralgemeend 
door a.rtikel 4 van het koninklijk hesluil van 20 sep
tember 1950 (artikel 7hîs van hct geooordineercl 
mijnreglement) voor gehcle of gedeeltelijl<e ontgin
ning van de 10 m hrede grensmuur welke langs de 
g'rens van e11e concessie onaf gebouwd moet hlijven. 

Hoofdschachten. 

De wcrken toi het droogmaken van de ophaal
schachten der kolcnmijn Zwartberg cloor middeI 
van injectiegatM rond de schachten geboord. wer
den voltrokken. H et laatste gat. len Z.-0. van de 
luchtinh·eklœnc!e schachl I, werd hij hct begin van 
I-1et jaar vo.ftooïd: 16.000 liter silicaat en :34,.5 t ce
ment werden in dat gat ingespoten. Na het heëin
digen van de werlcen was de walertoevloe-d die oot'
spronkelijlc 45 ma/h heliep, tot 150 Ttter/uur hericid. 

De ·watertoevloed in de luchtuittreklœnde schacht 
Il, werd door soortgeJijke werkcn van 20 tot 3 ma/h 
1erleid, zoclat men kan hcsluiten dat het toegepaste 
procédé zeer goede resultaten hee-ft gegcven. 

Ter 1:olenmijn André Dumont heeft men in beide 
ophaalschachtcn voorlgewerkt ann de vervangfag 
van de Jwuten dwarsbalkcn door ijzeren ballœn. 

Tijdens het jaar 1960 viel er geen ongeval te be
treuren in de hoofdschachten der Kempische kolcn
mijnen. 

De kolenmijn Hechtr.ren-Zolder heeft de hernîeu· 
wirrg gevraagd van de afwijlc.ing aan de voorschlif
tep, van artil<el 6 van het koninklijk bcslu.it van 
10 december 1910 over de loegangswegen en schach
ten om geen. Iaddcrs in de luchtuittreklœncle schacht 
te plaatsen. Deze afwijking werd haar voor een 
nieuwe termijn verleend; bedoelde schacht is îndel'-
daad met een lmfplcooi uitge~s-t. 

Drie afwijk:ingen aan artik.el 45 van hetzeffcle 
koninklijk besluit werden andenijds verleend om de 
dienstduur van ophaalkabels boven de 18 maanden 
te verlengen. 
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Binnenschachten. 

ln één g'eval werd aÎwijkï:ng verleend aan artikel 
18 van het Twninklijk hesluit van 10 dcœmber 1910 
voor Let plaat sen van verlilcale ladders in een bin
nenschacht. Veertkn afwij kingen aan artilcels 16 en 
30 werden verleen'd om binnenschachten voor het 
personenvervoer te mogen gebruiken. ln afwéjki.ng 

Afbouw. 

T abel X toont percentsg-ewijze het re[atief belang 
aan van de in 1958, 1959 en 1960 aangewende 
winningsmethodes. 

D eze tabeI weerspiegelt de grote inspanningen 
wclke de Kempisohe l<oTenmijnen hebben gedaan 
om de volleclige mech anisatie van hun werkp1aatsen 

TABEL X. 

1958 1959 1960 

I. met behulp van afbouwh.amers 39,8 36 . .7 3'.2,'.2 

- met comb inatie afbouwhamers en ondersnijmachines 12,8 8,9 4,8 
- met comhinatte afbomvham ers, ondersnijmachines en spring-

stoffen 

Il tolaal half-gemechaniseerde pijlers 

- met hehulp van schaven 
- met b ehulp van schraperhakken 
- met combinatie scbavcn en ondersnijmachines 
- met comhinatie schaven en springstoffen 
- met ondersnij~achines (Anderfon, T repanner, 

totàle winning verzekeren 

Ill. totaal uolleclig gemechan iseerde pijlers 

van de voorschl'i.ften van artilcel 32, werd een nûin 
ontslagen van de verplichting een hulpmachinisl 
aan te ste!Ien. 

Twee ciodelijke ongevallen ingevolge steenval aan 
hct delviugsfront en eim zwaar ongcvnl met meer 
dan 20 % hestencÙge werkônbekwaamheid hebben 
zich tijdens het verslagjaar in binnenscl1achten · 
voorgedaan. 

Dit laatste ongeval gebcurdc in de volgende 001.

standigheden : in ecn hinnenschacht met onbe-
waal<te hrsscnverdiepin(1 moesten arbeiders zicl, 
naar dezc verdieping b egeven. T oen de kooi in de 
omgeving van de tussenvloer kwam, greep één onder 
hen de noodseinkabel en g-af het haltsein : h ierbij 
geraakte de kabel geklemd achter de a fsluitdeur van 
de kooi. Aangezien de rnl;).chinist dit sein n iet urt
voerde, wer<I een van de hevestigingshaken waar
mede de noodseinkabel om de zes meter hevestigd 
is, Uitgerukt en trof één van de vervoerde personen 
aan het oog. 

Ilet divisiecomité was vnn oordeel dot bedoelde 
bevestigingshaken zodanig moeten o,pgevat zijn dat 
zij ingevolge een overdreven tre'kkracht nict Trunnen 
weggeslin(f!!Td worden. H et legde er tevens de na
druk op dat de machinisten steeds onmiddellijk ge
volg moeten geven aan een haltsein, van waar het 
ook moge komen. 

1,5 t.8 '.2,6 

14 ,3 10.7 7,4 

42,0 48,7 54,4 
0,0 
0.9 0.9 3,3 
2,5 0,5 

enz.) die de 
0,5 2,5 2,7 

45,9 52,6 60,4 

100% 100 % 100% 

door l'e voeren. Deze mechanisatie werd vooral ver-
wezenlijk t doo.r het in bectrijfstellen -van nteuwe 
schaafinstallaties. eventueel gecomhineerd met on
dersnijmachines. 

Ter kolenmijn Beringen. werd in een pijler die 
een zonk vertoonde, de _pantserketting tegen de 
muur vaslgelegd door middel van stempels die op 
de p."lntser in een speciaal daarl oe voorûenc pot 
geplaatst wordcn en op de rand van de goten clmk
ken. Schematisch kan het steTsd in fig. 'l getekend 
worde~ / 

( 
Oétoilvonpot ) 

Fig. 2. 

Geleldingen 
voor 

,;choofketting 
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Ter kolennùjn Houthalen, wcrden tijdens het 
tweede, halûaar, proeven aangevat oro de kool vol
gens het procédé « Hydrobel :tl te winncn. Men 
schiet in de Imol onder walerdmkking door het 
p1aatsen van een injeclieÎans die het g-eh"('Uik van 
een kleiopstoppin.g overbodig maakt.. Het is ecbter 
nog te vroeg am de uitsTagen te bcspreken. 

Andcre proeven werden ook u ilgevoerd met injec
tie op hoge druk met het oort op het vooraf gaand.e
]ijk verhrijzeÎon van de kool. In een pijler van 160 m 
lengl·e en t,90 à .2,30 m opening, werden 9 gaten 
van 7,50 m lengte geboord : een injectielans Bruns 
werd op t m van h et diepste punt geplaafst en de 
injecliclijd schommdde tussen 20 Lot 30 min per 
boorgat. De nodige waterdruk wcrd geleverd door 
een Hauhinco-pomp. type TP 300. De eerstc proef 
gaf goede uitsl1;1gen, ook op het gehied van de stof-
6cstri jding ; zij moest echter slopgezet worden uit 
oorzake van het gevaar v<1or kolenval uit het front. 

De 1evoorrading aan perslucht van de pijlers ge· 
schiedde tot nu loe langs stalen huizen. De kolen
mijn Houthalen heeft zich hogedrukslangen van 
50 mm van het type Flexadix aangcschaft. 

Ter kolenmijn Zwartberg, wa$ een pijler uitgerust 
met snelsch.aaf Westfalia wàarin de p!oeglcetting- in 
de met dit doel voorziene bui s geleicl was. Daar 
deze ketttng op zeker ogenhlik vaslgeraakt was. 
schoot ze bij het loskomen aan het aandrijfhoofd 
van het sterwiel af. Door de zweepslag werclen alle 
stempels in de omgeving omvergeworpen. 

Om voortaan zullc incident te voorlcomen, werd 
een beschenning ontworpen, waarvan het detail op 
fig. 3 W<:)ergegeven is. T u,ssen deze bescberming en 
de buitenste platen van T,et sterwiel, is er slechts 
een spel van 4 mm. 

~=--A-. ='i'1'l'!2111lnll'ICLJ os 
DOORSNEDEB·B' 

Fig. 3. 

T er kolenmijn Limburg-Maas. had men. in een 
pijler van 250 m lengte. moeilijkheden ondervonden 
door het feit dal' de ITekkaheI van een Disc-Shearer 
a fbouwmachtn.e soms achter uitstelcende punten 
b[eef hal<ert en dan onverwachts met een gevaar
Îij ke zwccpslag loslcwam. Om aan. dit euvel te VCT-

helpen, werd de pijlerlengte in vijf delen verdeeld 
en aan vier vasthechtingspunten werden takels van 

2.5 t aan de kappen vastgemaakt beurtel.ings aan 
de fronl'zijde en aan de vuilingszijde van de pant
serketting. 

Deze takels waarvan de l1aken van een zelf
siuitend type zijn moeten ais volgt hehandeld wor
deo : wanncer de machine nad1!rl, moct men er op 
lenen dat de lcabel aan de ingan1; claarvan ongeveer 
op de normale wijze inloopt, dus hoofdzakelijk dat 
'de ka.hel ongeveer evenwijdig loopt met de pantser. 
Men moet in bet algemec."11. de 'ketting van de naast
hijgelegen t·akel tijdig verlengen. Wanneer de ma

chine ctiditbij gekomen is, neemt men de kahel uit 
de haalc. wat zeer gemaklcelijk gaat aang-ezien d.c. 
ketting van de takcl dan sp,anningJoos is. 

Twe.e ongeva.llen met zware gevolgen vielen voot 
t·ijdens de werlùng van a.fbouwmachines aan h et 
pijlerfronl. Bij het eerste geraakte hel schaafblok in 
harde lmlc-n vast, waardoor de aandrqfmachine aan 
de pijÎervoel naar hel Front verschoof en een arbei
der legen de kool belmelde. D e schaafinslallatie was 
uitgera.st met een breukbout vo 11 31 t. Het divisic
comité vestigde er de aan.dacht op dat hel gehruik 
van zulkc breukbouten vroeger aanhevolen werd om 
Hjdens het aaneentreklcen van de schaafketting e n 
bij gebeurlijke breuk vnn de bout, de gevaadijke 
gevolgen van een zwcepslag te voorkornen ; hun 
1tebruik is echter niet verantwoord tijdens de nor
male werking van de sdiaaf waarvoor breukhouten 
van de nonn.aal voon;jene weerstand aangewezen 
zijn. 

Ondersteunmg. steen- en kolenval. 

D e doorgedreven mechanisalie van de werkplaal
sen ging gepaard. me~ een uitbreiding van hct ge
hruik van speciale ondersteuningsmiddelcn. Zoafs 
hlijkt uif· de hiernavc1·melde tabef, valt er in het jaar 
1960 een lichtre vermindering op te merl<en in het 
gebruik van koppelkappen met ijzeren stempels. Er 
dient echter aangestipt clat hel gebruik van stempefs 
met gehechte korte kappen voor de ldeine openingen 
en van stempels met Îcopplaten voor de ldeine en 
middelmati:ge opcningen toegenomen heeft. De-.-;c 
opsomming zou onvolledig zijn indien wii gecn mel
ding zouden maken van de schrijdenJe onciersteu
ning waarvan de u ithreiding in de toekomst thans 
geen twijfel meer hjdt. 

H et pcrcentage van de totale product-ie die in de 
pijlers met met-alen stempels en koppeikappen werd 
vezwezenÎijkt. hedroeg in 

19.56 67,4 % 
1957 73,4 % 
1958 76,6 % 
1959 77,9 % 
1960 76.8 % 

Voor wat de metalen stempels betreft. valt er o-p 
te merl<en dnt vet:-Î mijnen de lame!Tenstempels 
Wanheim verder aankopen en gehruiken. 
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ln een mijn wecden ook proeven gedaan met hy
draulisdJe stempels Dohson die ondcr 20 t clnrk 
hegi:nnen te schuiven. Deze stempels zijn goed han
teerhaar en verlichten het rovingswcrk ; ztj vergc
makkelij ken ook het verkeer in de pijlel' omdat er 
geen uitstekende delen aan zijn. 

Het jaar 1960 wordt gckenmerl<t door de sludiëo, 
proeven en vcrwezen[ijkingen die op het gebied van 
de schrijdende ondersteuning in het bekkcn werden 
doorgevoerd. 

In twee mijnen werden proeven met het systeem 
Westfalia met succes hekroond. Einde december 
waren in deze twee mijoen drie pijlers volledig uit
gerust. terwijl een verdere instaliutie in elk dezer 
mijnen in hestellin~ was. 

In een derde mijn werd een soortgelijl<e proef ge
daan door middel van elementen Hoesch. Wegens 
onvoorziene moeilijkheden kon de proef niet in gun
sHg-e voorwaarden verlopen : dt:" demen.ten werden 
naar de bouwer teruggezonden om er vcrbcteringen 
aan te b rengen. De houwer heeft echter ondertussen 
een gans nieuwe con structie voorgesteld, zode.t de 
vofgende proef denkeltîk met nieuwe prototypes zal 
plaats hebhen. 

Veertig elementen Wtld. type Goal Post. werden 
in een andere mijn op proe.f gcsteld ; zij gaven vol
doentng zodat besloten werd de pijler volledig uit 

te rasten. 
T wee andere mijnen hebben ook principieel be

slist zich elementen aan te scha.ffen om één hunnet: 
pijlers u.-it te ra.sten ; in de ene zal de keus den:kelijk 
vallen op het. systeem Dowty , type Roofmaster, spe
ciaal aangepast aan de schaafinstallaties. ln de an
dere mljn, waar men met de grotere hellïng van de 
lagen moet rekening houden. moet men nog heslis
sen welk type zal aangewend worden. 

Zes dodelüjl<e en zes zware ongevallen gebeurclen 
door stee.nval. hetzij tijdens de· afbouw, hetzij aan 
1-.et fronl van de galedjen o,f steengang·1m. D e meeste 
ongeva llen moesten toeg·esdireven worden aan toe
vallige omstandighcden of aan het hed.rijfsrisico en 
ze gaven geen aanleiding tot meldenswaardig-e nieu
we voorzorgsmaatre![elen. 

Dakbeheersing, 

De volgeode tabel geeft de loesland op gehied 
van dakbeheersing gedurende de laatste vier jaren 
weer. 

% uan Je globale· productie t957 1958 1959 t960 

in piïtlers met blnasvuiling 15 14,8 1'2,5 14,3 
in pijlers met handvu.lling' 3 ,1 3,0 2 ,5 1.~ 

in breul,pijlet-s 85.9 82,'.l 85,ô 84,5 

Terwij[ hct percentage pijÎers wafilin de dak
hrettkmethode wordt toegepast praÎctisch geen wijzi
gingen onderg-aat, kan men een verhoging van de 
pneumaHsch opgevalde pijlers tcn nadele va.n de 

met de band opgevulde pijlers vaststellen. Deze evc, 
lulie is vo1lcomen normaal gezien de mechanisatie 
van de werkplaatsen. 

Zoals b)ijkt mt de hiernavcrmeldc inlichlfogen, 
schijnt er een strekking te Lestaan om krachtiger 
blaasmachines in gebn.rilc te stellen voor de- pneu
matische vuliing. 

De kolenmijn Helchteren-Zolder heeft zicli een 
nieuwe h laasmachine Brieden, type KES 150, aan
gescha ft. Ünafhan"keliïl< van het grote'r debiet, ver
schilt dcze machine prindpieel van de vrocger in 
d ienst :z.ijnde blaasmachine type RES 50, doordat 
de cellenrotor rond een vertikafe as clraait i.p.v. rond 
een horizontale as. 

Deze machine we,rkt onder een hed.rijfsdruk van 
4 kg/cn,2 

; zij wordt aangedreven door mïcideI van 
een elecrrischc mu,tor van 30 kW langs een Périflex
koppeling en een reductrekast. De d.raaisnelheid is 
beperkt tot '.24 omwentelingen per minu.ut, doch Ican 
desgewenst t'ot t 5 omwentelingen/min herleid wor
den. Eeo breukhoutlwppelîng îs voonien tussen de 
reductiekast en de cellentrommel. 

De vijf cellen. gescheidcn door schotten, komen 
om de beurl legenover de in- en uitlaatbuis om gele
d.igd l·e worden. Met hct oog op de sÎijtage, is het 
toestel uitgerust met sÎijtagesd1otels en een span
inrichting voor het compenseren van de sleet. 

Bij het vastlopcn van de rotor, ve:roorzaalrt door 
een. vreemd voorwerp, gaat dit laatste normaal naar 
l1et onderste gedeeltc van de machine hetgeen. we
gens het geWicht van de rotor, moeilijklteden m.ee
brengt om h.et te verwijderen. Met dit dod werd een 
pneumalisch.e zuiger voorzien op de verHkale as om 
de rotor le kunnen oplichten. 

H et maximum dehiet der installatie hereilct 150 

m8/h. ; de pCl·siucht moet aangepast worden aan de 
samenstelling van de sl·enen : de leegloopclruk he
draagt voor lOO m. l ,4 à 1.6 kg/cm2 en 1,2 Î<g/cm2 

meer voor îecTere 100 m. De .bedrijfsdruk ligt ~ à 

2.5 kg hoger dan de Ieegloopdruk. 
T er lmTcnmijn Limburg-Maas hcc.ft men een nieu

we hlaasmadiine Beêen. type S.T. 150. in gehl'UÏÎc 
genomen om een pijler v11n 2.80 m gem.idd'elde ope
ning op te vuilen. Zc werkt volgens het gewone. 
principe van de draaiende trommel met ceJien. waar
op de stcnen vaIIe·n via een lTcch ter en naar de 
hlaasbuizen gevoerd worden. Mits ononderhrolcen 
werking en gebruik van_ slenen van de hovengroo·d , 
heeft de macl1ine een dehiet van 150 m3/h; in de 
genoemde pijÎer vult men gemiddeld 6o m 3/ h . 

In een mijn van het bekken wordt de vulling aan 
lcop en voet van de pijler langs de galerijen uitge
voerd door arhdders die per melcr vulling beh:1iJd 
worden. Men .bel,omt aho een ver.i:orgde opvulling 
over minhnuxn 5 m lengte langs de kopgalerij en 
3 m langs de voetgalerij. 

Vermelden wij nog dat in een andere mijn waar 
breukstapels met oude rails op grole schaal gehmêkt 
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worden, proeven uitg-evoerd werden met breukbok
ken Wanheim in een pijler met 1.25 m opening. 
Deze proeven gaven gunstige UitsÎagen en de direc
tie lieeft het nodige mateTieel besteld om een ganse 
pijler uêt te rusten. 

Een dodelrjk ongevaI en hvee ongevaIIen met 
meer dan 20 % b estendi~e werlconbekwaamheid 
gebeurden tijdens de dakbreu,k : Lelkens had het 
slachtoŒer zich te ver ond.er een onondersteund ge
deelte gewaagd. 

Vervoer. 

De uitrusHng van ctf! pijlers met pantserÎ<ettingen 
werd dit jaai- voortgezet en men kan zeggen da.t het 
gebruik van dit vervoermiddel, op e'Oige uitzond e
ringen na, in de gemechaniseerde werkplaatsen ver
a lgemeend is. De volgende tabel geeft. in procent 
van de productie, d e evoÎUtie van d e pij[ertranspor
teurs in de loop van de jaren 1958, 1959 en 1960. 

% van de totale productie verwez<;nlijkt met : 

1958 t959 1960 

Schudgoten 4,8 2.7 t,6 
Trans porteurs met dragende 

bovenhand 2 ,1 o,8 0 ,2 

Transporteurs met dragende 
ondcrband 17.6 17,3 15,3 

P antserkettinge.n 75,3 79,0 8~,6 
Andere 0,2 0,2 0 ,'.2 

100.- 100.- 100.-

'I'er kolenmijn H elchteren-Zolder h ad men vast
gestcld dat de zuigerstang van de persluchtstoot
cylinders dikwijfs gekomd we-rd wanneer d e stotcr 
tegen een vast punt steu n nam. E et1 proef werd 

Fig. 4. 

uitgevoerd met ais steunpunt een ijzeren profiel van 
.50 cm leniHe a.an twec speciale stcmpels h evesligd 
door middel van twce lœllingen. Het is overbodig 
de slempels dageltjh te verplaat sen omdat men de 
lengte van de ketnngen lmn aanpassen. H et systcem 
wordt in fig. 4 voorgesteld. 

T er kolenmijn Limhurg-Maas waar in cen .pijler 
de a fbouw d oor middel van een Disc-Shearer An
derton-machine geschiedde, ha.d men in het vervoer 
moeiliil<heden omdat er te dif<f<e bressen kool af -
kwamen . Üm rHUI de-..:e toestand te verhelpen WCi'd 

een kolenbreker Beien met continue doorgang op 
de Iaadpantserlcetting geplaatst. H et hreken van de 
lmlen wordt vcrzekerd door een trommel mel breeÎ<
tanden van verschillende diameters. De installatie 
heeJt· een lengle van 2,55 m. een breedte van 0,97 m 
( + 0,55 m voor de motor) en een hoogte van 
1. 10 m ; zij W<>rdt aangedreven door een electrische 
of door een persluchlmotor van :io kW. langs een 
landwicÎovcrbre ngi ng. D e lromme.J draait in een 
onderstel in de vonn van een bak die oscillerend is 
opgesteld. H ierdoor belcomt men een ongestoorde 
wcrking, zeifs w a nneer er n.iel te. breken bes~and
delen doorgaan zoals hout of ondersteuning-smatf'
rianl. De nodige drukking voor het breken wordt 
geleverd door twee gcarticuleerde cylinders op!{e
stefd tussen de pantse:r en het onderstel ; d~e cylin
der.s dienen ler..:elfder tijd als scl1okdempers. D e 
omtreksnclhetd van de brcektrommd kan aan de 
regimesnelhetd van de vervoerinstallatte aangepast 
worden ~ de organen zijn b eschermd t·egen overhe
f astin g door een schuifbout. 

Vier zware ongevallen, wnarvan twee met dode
l;;ke aFl.oop, gebeurden in pijlc-rs uitgerusl met paut~ 
serkettin~en . De slachtoffers weTden getroffcn door 
d,kke kolenbrokken of werden bekneld door onder
steuningsmaterialen die vervoerd wèrden of op d e 
installatie [eva lien waren . IIet divisiecomité henn
nerde. voor zover llls nodig, aan de reed s vroel(er 
uit gebrnd1tc aanbevelingen. 

E en dodelijk en een zwaur ongeval zijn ander
zijds overkomen aan arbeiders die in de voetgaÎerij. 
nabij d1;t voet van Je pijler , aan laadpantserl<ettin
gen werkten. 

De aandrt;fm.ac'hine van cen laadpantser Beien 
was. met behu lp van twee kettingen met schakels 
van 17 mm dikte, veran1erd aan d e ondersteuning 
van d e galerij. De panlscrgoten waren aan ellrnar 
verbonden met bouten van 16 mm diameter. Tijdens 
het invaren vnn de ontspoorde kettingen van de 
laaclpanster, deed zkh op zelcer ogenblilt een schok 
voor, waardoor een der bevestigingsl'cctt-ingen doo-r
brak. D e installatie die op eikenhouten schragen 
rustte, sloeg zijwaarts u it nadat een verbindings
.boat tussen twee goten doorgebroken was. Een ar
beider die toeva!lig voorbijÎ<wa:m 'Werd tussen de 
rnstalTalie en de galerijwand bekneld e n dodelijk 
gekwetst. D e directie van d e 111ijn hcef1 maatregelen 
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getroffen opdat cle Levesligingskettingen en hun 
bijhorigheden, ten opzichte van de Î<ettingen der 
vervoerinstaTiatie, een voldoende veiligheidscoeffi. 
cient 7,ouden vertonen en opdar· el'!tslgenoemde lœl
tingen ,gteeds irespannen zouden zijn.. Maatregelen 
werden tevens getroff en om door het gebttri:l< van 
een aangepasl· onderstel de zijdelingse verplaatsing 
van de laadpantsers vrijwel orun.ogelijk te maken. 
In h ct lweede gcval werd een brigadier-pnswerker. 
gelast met de montage van de aandrijfmachine van 
cen laadpantser, emstig aan het oog get:roffen door 
h et uiteenvliegen van de rubberband van de Peri
flex-koppeling tussen de pe.rsluchtm.otor en de re
ductor van de aandrijfmachine. tijdens he-t proeI
draien -van de motoT. DH proefdraaicn geschiedd~ in 

lcegf oop ; de ke-ttingen waren nog niet opgelegd en 
de heschermingskap rond de koppe.Jing was toen 
nog niet geplaatst. De motor was voorzien van een 
regulator die de omwenteli.ngssnelheid op 1.500 

tr/min. mocst beperlcen. De Perifle.."<.-koppelin.g was 
voorzien voor 2.000 tr/min, Bij proeven uitgevoerd 
op de bovengrond bereikte de motor in leegloop 
3.027 tr/ min in voorwaa.rtse richting en 2.950 tr/min 
in acliterwaartse richting. De motor was v66r mon
tage op de bovengrond nagezien, maa1· volgens de 
aangestelde.n geschiedde de verihcatie van de wer
king van de regulator uitsfuitend op. het gehoor. 

ln overleg met de conslTucteur van de motor werd 
een rn.ethode onlwikkeld voor de regeling van de 
regulator waardoor de omwentclingssnelheid ook bij 
leegloop beperkt blijft en tevens de goede werking 
van de motor onder beiasting gewaarborgd blijft. 
H et divisiecomité bracht daarenboven het advtes 
uit dat het nazicht van de motor op de bovengrond, 
aangezien een ontrcgcling van de regulotor sleeds 
mogelijk hlijft, ooI( de- controle van de goede wer
king van dit Iaatste toestel moet be.hehen. De doel
matige werking van de reguJator zou moeten nage
gaan worden door meting van de omwentelingssn e-1-
héid bi'j leegloop, na deze snelheid op voorhand 
oordeelkundtg bepaald te hebbcn en wel zodanig 
dat de motor nadien onder voHast nog net vereiste 
toerental hel'eilct. 

H et gehru.ik van vervoerbanden, en meer hepaal
delijl< het afhreken van soortgelijke instalraties, heeft 
aanÎeiding gegeven tot twee zware ongevaUen. 

Een pij}erinstallatie met ho,1enste vervoerband, 
moest verwijderd en vcrvangen wordcn door cen 
pantserkettfag. Üp de dienst van het ongeval moest 
de riem uit de pijler getro'kl<en worden ; htertoe 
maakte men gebruik van de twee aandri;fhoofden, 
respectievelij:k aan de voet en aan de kop van de 
pijler geplu_ntst. Twcc arbeiders wnre-n aau de pijler 
voct werÎczaam orn de riemslukkcn op te roUcn. 

Het onderzoek heeJt uitg'emaakl dat de riemstulc
ken <>pgerold werclen doo:i: gebrujk te maken van 
het onclerste aandrïtfhoo.fd zelf, hetwelk van het 
type Colinet met lwee aandrijfcylinders was en 

waarvan het schutdeksel weggen.omen was. Men 
plaatste de op te rolfen riem op de heide aandrijf
cyl;.nders en bekwam aldus het mechanische opwin
den l1iervan. Aileen het vertreI< was nog moe.ilijk 
daar de riem, ingevolge zijn stijFheid, neiging had 
om terug te ont:rollen. H et was bijgevolg nodig in 

het begin met de I1and mee te werken om de riem 
te leiden. Bij een dezer verrichtingen werden de 
1-wee arbciders efk met een arm in de rollen meege
trokken. Beiclen verlorcn een arm en ee.n van hen 
overÎeed kort nadien. 

Tngev0I1te dit ongcval werd beslist de schutdeksels 
boven de rolle-n te latcn zolang de machine nog 
moet gebruikt worden en de door de arbciders ge
volgde werkwijze te verbieden. 

H et tweedc ongeval deed zich voOf in ee.n galerij 
bij het temgwinnen van de vervoet'band. Men gtng 
hierbij ais volgt te werk : op een zekere afstand van 
het aanclrijfhoofd werd de riem overgesneden. Daax
na liet men de ma0I1ine in omgekeerd'e richting 
draaien terwijl viet slepers aan de riem h'oklœn om 
zijn aanklevrng t>p de rollen te verzekeren en het 
uitvaren e.rvan te vergemakkeli;ken. Het uitg'evaren 
stuÎ< werd dan overgesneden en opgerold. 

Üp zeker ogenbhk had men de riem op 2 à 3 m 
afstand van de machine. zoniet op de machine zelf 
afgesneden, toen men het nieuw stuk riem ging bij
treklcen. nam een arbeider pfaats boven op h et aan
drijflioofd. Wat er dan gebemd'e weet men niet 
met zekerheid, doch waarsd1 ijnlijk werd de bescher
mingsplaat op voorhancl weggenomen en drukte de 
arbeider de riem met de 'handen o,f de voeten tegen 
de l'OI!en ; op zeker ogenblik véel hij lussen de aan
drij fro.Jlen die hem Jodelijke verwondingen toe
hrachten. 

De mijndiredie had reeds v66r het ongeval on
dcrrichtingcn gqfcvcn om cie riem op minstens 10 m 
van het aandrij(hoofd over le snijden. Het divisie
comité was van mening dat deze onderrichtingen 
van aard waren om soortgeÎijke o.ngevatfen te ver,.. 
mijden en dat zij dienden veralgemeend te worden 
en stipt nageleef d. 

ln de horjzontale en licht hellende ~angen waar 
het vervoer g·emechaniseexd is, kan het respectieve
lijl< belang van de verschillende vervoermiddeien, 
in percent van de Lotaie uitgeruste lengte uitgedrukt, 
op het einde van de laatste drie jaren als volgt 
weergegeven worden : 

1958 1959 tg6o 

S[ecpvervoer :2.6,'2 26,7 '24,7 
Transportbandcn 14,3 1 '5, 1 14,'2 

Locomo-tieven 57,8 58.6 .59.5 
Andere 1,5 1,6 t,6 

lOO,- 100,- 100,-
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Naar de tijdens het verslagjaar vervoerde produ.c
ten (kolen. + stenen) komen de verschiilende ver
vocrmiddelen ais volgt tussen : 

Sleepinsta I lattes 14.6 % 
T ransportbanden 16.9 % 
Locomotieven 66,1 % 
Andere 2,4 % 

100,- % 

VerscÎ,illende mijnen hebben proeven gedaan 
om het vervoer in de galc:rijen door middel van een 
kabelspoor of monorail te verzekeren. 

H et ler kolenmijn Beringen gehmikte toestel kan 
beschre.ven. w orden als vo,Jgt (fig. 5) . Een 1-profief 
is aan de Moll-ramen van de gàÎerij -ondersteu.ning 
vastgemaakt ; over dit sl)Oor kan een draagstel A 
rolîcn. Oit draagstel is voorzien van lwee kahels B 
die aan cen kant vast zijn en aan de andere vlug 
kunnen tngehaakt worden om alzo lussen te vonnen 
waarin l1et materiaal wordt vervoerd. H et toestel 
wordt getrokken door persluchtlieren ; er is cen trek
lcabel en een tegen kabeI. Onder de onderste ligger 
vrm het 1-profiel zijn om de m eter ldeine verdik
lc.ingen C gelast om te belettcn dat hct toestef h ij 
evenluele lcabelbreuk in hellingen zou afro!Ien ; 
daarloe zijn de rolstellen voor.ûen van klemhaken K 
waaraan de :kabds vcrbonden zijn. D e2e klemha.Tcen 
zijn zodanig gebouwd e n gemonteerd dat zij hij (te
hrek aan spanning tegen de ligger wrijven en tegen 
de verdikkingen slol en. Indien bij daTende last. de 
tege-nkabel bree.kt, gaat niet alleen de overeenstem
mende klemhaak naar omhoog doch oolc de andere 
ingevolge de versnelling van liet toe~ceJ. H etzelfde 
gebeurt wanneer de tre1lcabcl bij stijgende last 
breel.t. 

Üp de laadplaats w ordt het materiaal ldaar ge
hangen in lwee kettingen die g'emaklœlijk in le ha
ken zijn. Bij het Taden moct men dus alleen de 
kabellussen rond het materiaal slaan en de kettingen 
losmaken. 

kdbel kobel 

Fig. 5, 

T er lcolcnmij n Houthalen bestaat ook een mono
rail met vervoerkorf : het spoor be.staat er uit een 
omgekeerde spoorstaaf. Dietü nog aangestipt dal 
hetzelfcle principe loegepast w<n<dt voor het ver
plaatsen van de elecl'rü;che loestellen die dagelijks 
moeten vooro:itgehracht wordcn ; dcze toestellen 
blijven voortclurend aan de spoorstaaf opgehangen. 

T er lcolenmijn Wintersluit werden de heHende 
Loegangsgalerij en de kopgalerijen -van een dubbele 
eenhdd uitgcrust met kabelsporen, type Abel. D e 
spoorkabel van de hdlende gale.rij (fig. 6) heefl ecn 
diam.eter van 16 mm en wordt aJle 5 m door midd.el 
van klemmen op1rehangen. De vervoerhak van 2 m 
lengte en 0.80 m breedte wordt opgehangen door 
tussenkomst van 4 kettingen van 12 mm diameter 
aan twee steUen. gedragen door twee wieltjes. op 
t ,20 m van ellcaar vasl.gehonden. De lange shikken 
worden rechtstreeks in de kettingen vervoerd, na 
verwijdertng van de bak. ln de helling gebruîlct men 
een persluchtlëer van tS kW. 

... ma~lm4._r:n 6.t()m -1 1 Jt.~mtt 
'2.QP m 

Fig. 6. 

Door een speciaa l gebogcn profiel kan het draag
stel op de kabelbaan van de luchtgalerijen geleid 
worden. Nadien kan het zich vrij hewegen op de 
spoorkabel die tot ann de f ronlcn van de tv,ee pij)er11 
gcspannen is, zoals op fig. 7 aangcduid. 

Lier Ke~h\if Oost 
=:=J Vo~\ . 7_, 

--~~ - ~ ern,;luk rriet'schrœf 

~--~ Spoorkabel r~ 
Ftg. 7. 

De materiaalbak wordt dubbel h evestigd ann de 
trekkahel. la.ngs de ene kant met een lcetting die 
steed.s vast is aan deze trekkahel en langs de an-dere 
kant me!' een ijzeren stang w aarvan ecn ult~indc 
met een klemslul< met schroef bevestigd is. Deze 
stang is nodig wcge1;1s het vervoer in h eide richtin
gen en om m eer stijfheid te geven aan het geheel. 
Niets belet dat men met bakken in serêe zou wer
ken; men plaatst dan slangen Lussen twee opeen
volgende hakken . 

Naarmate de galerijen vorderen. worden de trelc
kabel en de spoorlcahel verlengÙ. Voor wat deze 
laatste betreft. beschikt men o;v-er een voorraad op 
hohijn. aan ieder uiteinde : de nodige Ien.gte wordt 
afgerold en aangespannen door middel van een 
zelfsluitende klem en een takel : men plaatst ver
volgens een nieuw ophangstuk (fig. 8). 
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Ophongklem 

Fig. 8. 

Voor rood 
op bob_ijn 

V ermelden wij nog het gebruik in een luchtgalerij 
van de kolenmijn Zwartberg van een « Scharf >·ver
voerinstallatie. De constructeur is de firma Heinrich 
Scharf, te Wuppertal (Duitsland). Principicel 
werkt de installatie ais volgt : een speciaal wagentje 
rolt op een spoor gevormd uit twee U-ijzers : de 
wielen vatten ûj,delings in deze U-ijzers zoa.ls op 
fig. 9 verbeeld. Het wagentje wordt f:!'etrokken door 
middel van cen gewone François-persluchtlier en 
<lient tot het vervoer der benodigdheden naar de 
pijlerkop. Het voordeel van dit systeem is de (l'rote 
stahilile il vun het wagentje dat nict kan ontsporen : 
het spoor moet echter goed onderhouden worden om 
geen spel in d e axiale richting- te laten. 

Fig. 9. 

Tijdens het vervoer in de hoofdsteengangen ge

beurden elf zware ongevallen waarvan drie een 
dodelifke afioop kenden. Twee ongevallen waren 
toe te schrijven aan mijnwagens die door zwaarte-
kracht in beweging kwam.en ; de andere gebeurden 
tijdens het vervoer met locomotieven. In de meeste 
gevallen werden arheiders helmeld tussen mijnwa
gens tijdens aan- of afhakingsmanœuvers o,f tussen 
kantelende mijnwagens en de wand van de steen
gang ingevolge verkeerde manœuvers of onvoorzich-
tigheid. ! 

Een van de ongevallen geschiedde tijdens het ver
voer met Iocomo,tieven in de volgende omstandig
heden: een trein met materiaal, getro.I,ken door een 
diesellocornotief, had onderweg een ijzeren kap van 
2,90 m lengte verloren, dewelke op het spoor was 
blijven ltggen. De machinist van de Iocomotief van 
de daaropvolgende trein bemerkte de kap niet ; deze 
locornotief ontspoorde en de machinist die er uit 
wou sprin[en werd gevat tussen de wand van de 
steengang en de lcantelende machine. 

Het divisiecomité was van oordeel dat het ver
voer van materialen in zulkdanige voorwaarden 

moet geschieden dat ondenveg geen stukken kunnen 
vallen of losgeraken. V\l a~neer echter wegens hij
zondere omstandig-hcden de aanwezigheid van een 
bege.Jeider toch vereist is, verdient het aanbeveling 
deze de trein te lat-en voii;ien zodat hij zich kan 
verzekeren dat er gcen voorwerpen op het spoor ach
terbltjven. 

Schietwerkzaamheden. 

Ooor de zeven steenkoienmijnen werden in tolaal 
283.113 J,g dynamiet en 491.733 kg veiligheids
springstoffen verbruikt. H e l· Lolaal aantal verbruikte 
ontstekers bed'rocg 1.304.233 waarvan 820.379 ont
stekers met Irnrte vertraging. 

Het maandelijks onderricht van het met schiet
werhaamheden bdaste personeel had geregeld 
plaats : dit onderricht werd door de afgevaardigden 
bij het mijnloezicht hijgewoond. 

De door het ministerieel hesluit van 26 juni 1959 
ingestelde examcncommissies voor het afleveren van 
de bekwaamheidsgetuigschriften aan de kandidaten 
schielmeestcrs kwamen regelmatig hijeen onder het 
voorzitterschap van de lngenieurs van het Mijn
wezen. 

Twee ongevaîlen waarvan één zonder blijvende 
bestendige werkonbekwaamheid en een met werk
onbekwaamheid van meer dan 20 %, gebeurden bij 
het afvuren van het front van galerijen. In beide ge
vallen hcvon.d het slachto.ffer zich op minder dan 
100 m afstand van het front en was onvoldoende 
beschermd. 

Het divistecomité heeft de betrokkcn directies aan 
de bestaande aanhevelingen herinnerd volgens de
welke de arbeiders zich op meer dan 100 m van het 
front moeten plaal.scn tijdens d e schietwerkzaam
heden en beschermd moeten zijn. door gemetste of 
spedaal daartoe vervaardigde metalen schermen. 

Delving der galerijen, 

ln het huidige stadium van de mechanisatie der 
werkplaatsen hehben de Kempische steenkolen
mijnen zich ingespannen om de ddving·sverrichtin· 
gen aan de fronten der galerijen verdcr te org'ani
seren en alzo de vordering per man/ dienst op te 
drijven. 

Ter ko.fenmijn Beringen past men stelselmatig de 
uitgesndde uitsnijding van de galerijfronten toe. 
Üm de uitvoering van de voorlopige ondersteuning 
te vergemaklœlijlcen. heeft men een speciaal onder
stel op prod gesteld : een ijzeren Imslenprofiel met 
een in· en uitschui-fbaar verlcngstuk wordt horizon
taal aan elke wand door twee beugels aan de be
staande Moll-ramen bevestigd ; de twee profielen 
zijn dan verbonden door drie tussenligg·ers. Üp cfeze 
stevige vloer steunen 2 toi 8 vijsstemp,els om de 
voorlopige houtcn kappen van de uitsnijding te on
dersteunen. De v ij sstempels die de zijk:appen moe
ten opvangen zijn voorzien van speciale voetstukken 
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die op de randen van het onderstel passen. Dit sys
teem laat toe de arbeiders voortclurend le bescher
men terwijl ze vroeger soms onder een nîet-onder
steund dak moesten gaan. Men moet echter een 
voo1,zo,rgsmaah·egel nemen : namel ijk het a anspan
nen van de vijsslempels goed controleren : het zou 
inderdaad kwmen voorvaJlen dat ingevolge een he
vige druM<ing op een stempel, de balk wnarop hij 
steunt enigszins i.ou doorzakken, met het gevoig 
dat andere stempeÎs zouden kunnen Ios.komeo en 
omkantelen. 

ln dezelfde mijn plaatsl men stelselmatig Moll
ramen op houten stijlcn wanneer de galerij door een 
gestoorde zone moet gedofven worden. Bedoeld als 
proef. werd de on-dersteuning in een soortgelijke 
gal erij uitgevocrd door middel van T.H.-ramen op 
ijzeren zolen ; deze ramen schijncn stabieler te zijn. 
H et is nog te vroeg om er zich over uit te sprekeu 
of de?.e ramen ntet méér zullen hesohadigd worden 
dan de Moll-ramen; enkele T.H.-ramen waren 
reeds na enige tijd licht gedrukt. 

Ter kolenmijn H elchteren-Zolder heeft de orga
nisalicd'ienst een studie aangevat om de delving der 
galerijen te hespoectigen. In een sectie van ca. 

1 1 m 2
• ondersteund met MoH-ramen op stapels, is 

men er in gesf aagd. ;,;onder laadmachine, cen voor
uitgang van soms 2 m per clienst te bekomen door 
het Crout ineens af te schielen. De bezetl'ing bestond 
uit 'l. arbeiders en 2 manœuVcl'S tijdens cle eerste 
twee diensten en 2 arheiders tijdens de derde 
dienst ; de studie hecfl uitgemaa.kt cfat men een 
man zou kunnen uitsparen indien er een f aadma
chine aangewend was. Er werd een gemiddelde 
vooruitg'ang van 4,80 m per dflg verwezenlijkt. 

In de kolenmîjnen van Houthalen, Zwa.rtberg en 
Lim.hurg-Maas werden galerijfronten uitgerust met 
een scrapcrinstallatie om de steenafvaI weg te voe
rcn. De resultaten waren aanmoedtgend ; vem1elden 
wij o•.m. dat te Houthalen eeu gemiddelde dage
lijkse vooruil·gang van 'À,2'.5 m werd bereikt in 11en 
geroiddelde nutlige sectie van circa 11 m2 . 

De insta!Iatie die te Limburg-Maas gebrui.ld 
word't is van het type Jay-Sullivan. waaraan de 
mijn entg-e wijzigingen heeft moeten aanhrengen. 

Fig 10. geeft de principiële schikking der instal
loHe weer. D e machine hestaut uit een vaste goot 
die aan de .frontzljde op de vlocr rust en daar een 
hreedte heeFt vnn ongeveet '.2 m. De goot gaat gelej
delijk naar omhoog en geeft aan de achterzijde. 
waar de. breedte 1 m beloopt, uit op eeo schraap
ketting. 

De goot is vooraan 2 m breeJ om er de schraap
Lak gemakkelijl, in te Teidr.n: hoogsels van min
stens 20 cm hoogte zijn er langs gaplaatst. De 
sckaapbak wurdt bewogen door middel van een 
lcabel die aan beide uîtcinden oprolt op h'ommels 
bewugen in tegeng,estelde zin door< een perslucht
motor en geleid wordt· door keerschljven. 

Trommels Motor 

Fig. 10. 

Hel oorspronlœlijke omlerstel van de bouwer is 
eigeolijk ontworpen om in wagcns te laden. Aan 
het Front der galerijen is zulks niet vereist en de 
kolenmijn heef t een lager onderstel gebouwd om op 
de pantserketting te kanneo laden. D e motor be
vindt zich dan boven de pantserketting, achter de 
goot. Men gebrufkt onverschillig perslnchtlieren Joy 
of François van 18 of 'l5 kW; de goten zijn van 
het merk Joy of Breschard. 

De schraapbak heeft een inhottd van 400 liter 
d och men voorziet dcze inhoud tot 700 Iiter te 
breng-en. 

Voorhereidende werken. 

ln al de mijnen van het bekken werden bijzondere 
i:nspanningen gedaan om de vooruitgangssnelheid 
der voorbereidende Werken op te drijven. Getuigen 
hiervan de talrijke publical'ies van het Nationaal 
lnstituut voor de Steenkolennijverheid, verschenen 
sedert de tweede he!ft van het jaar 1960, en die nog 
sleeds worden voortgezet. 

Behalve de werken die hie:rln werdcn beschreven, 
en die betrekking hebben op de algehele organisatie 
van de delvin g van steengangen en binnenschach
len , verdienen volgende bijzonderheden te worclen 
verme-ld op het gebied van de mechanisatie van de 
voorbereiclende werken. 

Ter kolenrnijn Houthalen werd het delvingsfront 
van een steengang met Toossaint-rarnen ty)?e A uit
gerust met lwee laadmachines. Men heeft drie spo

ren : een centraal spoor voo,r de ledige wagens en 
lwee sporen voor de volle, sporen waarop ook de 
11'1-adrnachines rijden. Dcze mcl.hode, die overigens 
ook met succes in Limhurg-Maas wordt loegcpast. 
rnoet toelaten een dagelijksc vooruitga.ng van 6 m 
te hereiken. 

Ter ko!enmi:jn André Dumont is men lijdens het 
laatste jaar ook overgegaan tot het gebraik van be
tonblokken met ,centrale opening : zu1lcs Iaat toe de 
dclvingsfronl,en uit te rusten met heftoestellen met 
een haak voor het ltanteren van deze hfokken vol
gens de r.nethode die rec·Js in Beringen wordt ge
volgd. 

De directie voorûet ook de aanschaffing van een 
blaasmachine Brieden om de vuJiing achter de be-
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tonblokken in de steengangen uit t e voeren. Men 
zou daartoe stenen van de bovengrond aanvoeren. 

T er kolenmijn Limhurg-Maas wordt het fron t van 
een blokkenste-engang "Voorlopig ondersteund door 
middel van T o-ussain t-ramen vooraleer Je defini
tieve ondersteuning lfeplaalst wonft. De dagelijkse 
voomitgang heloopt tegen.woordig 3,20 m, doch men 
hoopt nog een verdere verhete.ring te verkrijgen door 
het gehroik van een speciale machine om ,de ran1en 
snel te lrunnen vcrwijdcren. Deze machine is verder 
onder de rubriek ~ Recuperatiewerken » b eschre
ven. 

Een dodelijk ong-eval geheurde tijdens de plaat
sing van de ondersteuning in het hovenste gedeelte 
van hct gewelf aan het front van een in delviog 
zijnde blol<kensteengan g. 

Deze bloldœn, die een gewicht hebben van 133 l<g 
per stuk worden opgchesen fangs een vertilcale 
mast, door middel van een persluchtlîer van S kW. 
met een lTekkraclit van. 800 kg, en een kahel van 
to mm diameter. met een breulcbelasting van 
4.500 kg. 
· D e machine hevat gecn rem, zodat de t afel ge
woonlijk tol tegen een vasl·e loo,pbeperker getrokken 
wordt, 

Aon!>luilîng voor perslucht 

~ 

a) De lus in de kahel zal voortaan gemaakt wor
den met behulp van een hartstuk, e n cle bout ver
vangen door een gladde spil met een grotere dia
meter. 

b ) De ka.bels zullen om de veerlien cfag,en ge
keurd worden door een kahelist van de mijn, die 
van zijn schouwing verslag maakt in een. register. 
Dit ontslaat de arbeiders, die de hlokkenlift gebrui
ken, niet van de verplich ting de kabel regelmatig 
na te zien en zo nodig te vervangen . 

c) Üpdat de arheiders niet lang'eT de ne-iging 
zonden hebben de tafel to,t tegen de Ioopbeperker te 
trekken. wordt een nieuw type van motor gebruikt. 
waarbij het afremmen van de ' trommel automatisch 
verkregen wordt zodra de persluchttoevoer wordt 
afgesloten. 

Recuperatiewerken. 

De kolenroiJn Limhurg-Maas heeft een roof
machine Korf mann in gebruik genomen om de ra
men in. de op te ruimen: gaÎerijen te trekken. 

De maclùne is in fig. 11 geschematiseerd en. be
staat uît een geste[ op glijschoenen m et perslucht
motor van 3.6 kW. oftepomp en olieres<':rvorr van 

K 

Fig. 11. - Schematische voorstelling : kad~rroofmachine. 
··----- ~ Oliéleidlng. 

Een sleper was gelast de blokken uit de wagen 
te heffen met behulp van een loopkal en een andere 
hediende de blokkenlift. Een houwer b evond zich 
op de werkvloer, bcstaande uit 2 houten balken met 
een doorsnede van 8 X 20 cm, en de andere boven 
de. mal waar de hlok1:en van het gewelf geplaatst 
worden. Üp zeker ogenblik tr(}k de sleper bel ast met 
de bediening van de lift de tafel met ecn blok tot 
boven. Voor da t men de blok had kunnen a fnemen 
hrak de hbel ; de tafel kwam irt haar val in aan
raking met de werl<vloer, die een verend effect uit-
oefende en de blok deed wegsp,ringen in de rich
ting van. de sleper geÎas-t met het lossen -van de wa
gens : deze werd op slag gedood. De kabel was 
gebroken in de lus, die zoo der harts! uk rond een 
bout, dienende als spil, was geslagen. 

De volgende maatregelen, door Îlet divisiecomité 
goedg~keurd, wcrdcn door de m ijndirectie getrof
fen: 

100 liters. E en beweegbare mast van ,ca. :, m Iengtc 
is aan h et gesteI bevesligd en kan opgcheven of 
afgelaten worden door middel van een cylinder C1 
met 7;Uiger ; het uiteinde van de mast is voorzien 
van een beweegbare kop K. Een tweede cylinder C:i. 
Iaa t toe twee lcettingen te treklcen welke tot aan de 
top van de mast doorhee-n een moffel geleid zijn. 
Een derde cy]inder C3 met kahel en haak is he
stemd tot het verplaat sen van het apparaat op de 
vloer van de galerij. nadat de haak aan een achter
Jiggend rarun vaslgemaalct is. 

W anneer m en een raam moet roven. wordt de 
kopplaat K tegen de kap geplaatst waarna de he
vesHgingsheugels losgemaakt wcwden. D e kettingen 
worden dan omheen de stijlen gebonden om ze naar 
binnen te lreldcen. Daarna wordt de lcap afgelaten ; 
wannecr ze vastgeldemd is, wordt ze oo,k met de 
kettingen geroofd. De roofploeg hcstaat normaa[ uit 
twee steenhom;v-ers, twee manœttvers en een ma-
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chinist-paswerker per pos~ aan hct front, hetzij een 
nrbeider meer (de paswerker) dan in een gewone 
ploeg die met een rooflier werkt. Men inoet een mi
nimale galerijhoogte van 1.40 m hebhen om de 
machine te kunnen gebrailœn. 

Üp het einde van het jaar had men met de ma
chine 2.518 ramen geroofd. De volg<!nde gemtddel
dcn werden berei.kt '. 18,54 ram.en per dienst of 5.71 
ramen per man/dienst. A is maximum had men op 
één dienst 41 ramen getro'kken. en 101 op één dag. 

In een we-rkplaats heeft men de luchtgalerij met 
een rooflier en de voetgalerij met de roofmachioc 
opgeruimd ; volgende uilslagen wcrdcn bekomen : 

Roo/lier Roo{machine 

totaal aanta,.l ramen 
aantal posten 
gemiddeld per post 
gemiddeld p er man/post 

1.;2;09 

91 
13.:28 

3,3'l 

1.195 
64 
18.67 
3,75 

Al,hoewel de voetgalerij een enigszins betere toe
sland vertoonde dan de luchtgalerij, is het resultaat 
merkwardig : de snelhcid van het roofwerk is inder
daad een belangrijke factor bij het verlaten van een 
werkplaat5. 

Een h>veede voordeel varl het loeslel ligt in hel 
behoud der gero<J1l'de ramen ; met de roofmadùne 
komen ze uit zoals .ze in de galerij staan, terwij[ ze 
met de rooflier dikwijls aanzienlijk vervormd wor
den. Een mechanische pers ts in besteiling om de 
ramen in de ondergrond te hervonnen : hierdoor 
zal men een vermindel'ing bekomen van de vervoer
lwsten naar de bovengrond en een verhoglng van de 
residuarrc wcerstand van de ramen na hehandeling. 

Luchtverversing - Mijngas. 

ln sommige gevallen hebben de mijningenieurs en 
de flfgevaardigden bij het mijntoezicht lokale op·
ho,pingen van hoge gehalten aa1l mijngas tn de uit
trekkende lu.cht van pijlers waargenomcn ; de uo
dige mao.tregelen werden getrof.f en om deze opho
pingen te docn verdwijnen. 

De mijngascapl·atie werd in zes mijnen van het 
bekken voortgezet. Gedurende het jaar 1960 werden 
in cite nùjnen 2 i.644,874 m3 mjjngas, omgcrekend 
op 100 %, afgezogcn en naar de bovengrond geleid. 
H iervan werden 16.364.030 m3 verhruikt in rlroog
ovens van de kolenwasserijen en in stoomketefs 
van de elec1Tisd,e centrales van vijf bedrijf szetels. 

De ~olenmijn Zwartberg heeft een derde exlrac
tor-compressor voor de mijngascapt·alie in i;!ebn:rik 
genomen. Oit toestel, identielc met de twee be
staande, is nitg'erust met een mijngasveihge elec
trische motor J\.C.E.C. van 'l6 kW: Je pomp Win
terthur heeft een debiet van 1.150 m3 pcr uur. Vffl!O
grendels werden v66r en achter de compressor ge
plaatst, alsook cen overdrukklep achter deze com
pressor. 

De kolenmijn André Dumont heeft het rende
ment van de mijng-ascaptatie met to % verhoogd 
door het cementeren van. de boorgaten beler te ver-
2;orgen. Aanvankelijk boorde men de gaten voora,f 
op een diameter van 80 mm; de eerste '.2'.2,5 m wer
den dan nageboo-rd op een, diameter van 115 mm en 
verbuisd. Achter de verbuizing spoot men 50 à 
100 kg cernent per gat. Vervolgens heeft men ge
tracht de eersl'e '.2'.2,5 meler onmiddellijk op een dia
meter van 113 mm te boren en te verhuizen. Men 
injecteerde dan 150 à 200 kg cernent en boorde 
daarua h.et cap;latiegat op een diameter van 65 mm. 
W egens grondverscbuivingen, werd het boorgat 
echter vlug onhruikbaar. 

De huidige mctl10de kan als volgt b cschreven 
woTcfen : 

te fa.se : borcn over 15 m Îengte, op t 15 mm dia
meter, zonder verbuizing : 

2" Jase : aanbrengen. van een stop aan de mon
ding en inspu:ilcn van cernent toi verzadiging ( vcr
broi.k 300 à 400 kg) ; 

3e f ase : terwijl de cement nog week is, boren van 
het captatiegat met een diameter van 80 mm. 

De cementcring geschiedt op 80 kg/cm2 drukking. 
In .het begin van het vcrslngjaar vond een ornich

ter de dood doot versnkking in het mijngas. 
Deze o,pzichter die samen met een collega, op een 

verletclag gelast was de ondergrondse werken te 
schouwen, v66r de hervatting van liet werk. werd 
dood aangelroffen in een ophouw van 250 m lengte. 

De ophouw was ged.olven in ecn laag van 1,47 m 
tot 1.57 m opening en 13<> helling, vanuit een galerij 
van 80 m lengte, gelegen aan de kop van een bin
n t> • .nschacht. van 37 m hoogle. De luchtverversin,g 
van dit werk was -verzekerd dooo: ijzeren kokerÎei· 
dingen, met een hlazende ele'Ctrisohe ve-ntilator op
gesteld in de steengang aan de voet van de hinnen
schacht. 

Volgens de- verklaringen van de lweede opq;ichter 
was het slachtoffer, voorzien van zijn benzinelamp. 
eerst de hinnenschacht opgeiitegen en zou volgens 
afspraak wachten tot de tweede hem vervoegde. 
Deze l aal'ste mo~st inderdaad zîjn schoen herstelJen. 
Na dit gedaan te hehben. aan de voet van de btn
nenschacht klom h.ij eveneens de binnenschacht op 
en stelde vast dat de eerste op.zichter reeds de op
bouw was ingegaan. Hij trof hem levenloos aan in 
deze op,houw, op ongeveer 67 m van de voet. De 
benzinelamp van he~ slachtoff er werd, uitgedoofd. 
teruggevonden op 30 cm boven de plaats van het 
ongeval. 

Ecn luchtmonster. genomen op deze plaats, onge
veer 5 qren na het- ongeval. gaI een mijngasgehalte 
van 84,96 % en een zuurstofgehalte van 1,1'.3 %. 

De delvin~ van deze ophouw die grotendeels te-r 
verken.ning achl·er et.'1'1 gestoorde zone werd gedre-. 
ven. werd stilgelegd 1 rnaand en 6 dagen v66r heL 
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onrreval. Sindsdten werd de luchtv:c,:yersing voort
d0.::end onderhouden en werd de op,houw regelmatig 
geschouwd. Hel· ondcrste gedeelte er van was cc:l.ter 
aan terreindrukkingen onderhevig, wdat hlj gedu
r~nde meerdere dagen voor nabraak hezet werd. ln 
bedoeld g-edeelte moest hij nog verder naJ;!'ebroken 
worden. 

Na het ongeval vverd vastgesteld dat in dit ge
d celte de kolœrleidingen plaatselijk toegedrukt wa
ren en dat er zich twee belangrijke lekken voorde
den in de leiding, aan de voegen tussen de ver
vormde kokerelementen, namelijk op 16 en op 
19 m van de voet van de ophouw. 

Na dit ongeval werd aan het toezichthoudcnd 
personœl J1crinnerd dat ze zich hij de schouwingen 
der werken, die zij moetcn uitvoeren in toepassing 
van art. 74-A van het koninklijk besluit van 2.8 april 
1884, houdende reglement o;ver de ontginning van 
de mijnen, zeer in het hijzonder hebbèn te ver1tewis
sen van de staat van de luchtverversing; dit geldt 
vooral 'voor de ~erken waar de luchtverversing door 
luchtkokers verzekerd wordt. 

Aan de bedrijfsleiders werd nog gevraagd regel
matige onderrichtin.gen te geven aan de opzichters 
nopens de eig"enschapp:en, de gevaren en het opspo~ 
ren deT gassen die in de ondergrond5e werken ktm
nen voorkomen. 

Steen- en kolenstof. 

Op het einde van het verslagjaar konden de ver
schillende sto.fbesm.jdingsmiddelen die in het Kem
pisch hekken aangewend woden. als volgt onder
verdeeld worden : 

1959 1()60 

injecteren van het kolenfront 42,9 % 47 % 
irehruik van a·fbo·uwhamers met 

waterverstuiving samen met 
injectie van het kolenfront 15,0 % 7,7 % 

gebruik van afbouwham ers met 
waterverstuiving 1,8 % 4.0 % 

gebruik van afbouwhamers met 
waterverstuivlng samen met 
natte onclersnijding 3,1 % 6,t % 

gchruik van waterverstuivers 29,3 % 2.6.6 % 
besproeiing van hcl kolenfront 'l, 1 % f ,3 % 
gebruik van andere middelen 2. t % 
zonder stofbestrijdin-g, inbe-

1,frepen. de werkplaatsen die 
van nature vod1lig zijn 3,7 % 7,3 ,% 

100,0 % 100,0 % 

Een nieuwe uitbreiding van de injectie in de ko-
lenlag~n blijkt uit deze tabel. De toepassing van de 
methode op hoge druk (150 à 200 kg/cm2

) stoncl 
weer in het verslagjaar o,p een hoog peil ; zij biedt 
het dubbele voordeel de winning te vergemakkelij
ken <'n het l<olenstof te bestri.jden. J n. de pijlers met 

grote opening, waar de kolen hetrekkeli;k zacht zijn 
en waar · de afbouw met de hand geschiedt, moet 
men echter voorzichtig te werk gaan daar de toe
passing van deze metho,de het uitvallen van g'l'ote 
bressen kolen uit het front bevordert. 

De injectie op hoge druk wordt meestal üttge
voerd door middel van pompen Hausherr en Feron. 
De kolerunijn Beringen heeft op haar heurt proe
ven gedaan met deze laatste ·pomp en zal het pro
cédé uitbreiden. 

Ter kolenrrùjn Houthalen, werden onder de lei
ding van de Heer E.a. lngenieur Lavallée, de proe
ven voortgezet om de theorie van de injectielrurvcn 
in de zone der macrofissuratie op punt te stellen. 
Een prototype van injectiestang wcrd uitg·ewerkt. ln 
principe is deze stang sarnengesteld ais volgt : een 
conische melulen stang wordt voorzien van rubbe
ren rin gen. Na het inbreng'en van de stang in -het 
hoorgat, beietten de ringen die door de conische 
vorm van de stang meer en meer uitzetten, het te
rugtrekken van de stang uit het gat. Wanneer men 
water inspuit, klemt de stang zich steeds vaster in 
de kool en wordt slechts na de afbouw gerecape
reerd. Bij injectie op hoge druk, hoopt men slechts 
enkele stangen per pijler nodig te hehhen. 

Andere studies werden ook ondern.omen in ver
band met de teleinjectie in de zone van de micro
fissuratie. Naast het opmaken van teleinjedabili
teitskurven in de-11e zone, werden proefnemingen uit
g'evoerd met . verschillende materialen in het raam 
van het programma der opzoekingen die gesuhsi
dieerd worden door de Hoge· Autoriteit van de 
E.G.K.S. 

· Vermèld~ wij tenslotte de studie van de macro-
fissuratie in verband met de toepassing van het 
schieten ondcr waterdruk (procédé Hydrohel). 

De tabel wijst tèvens op cen verdere venninde
ring van het gcbruik van waterverstuivers, de be
sproeiing' van het ko.Jenfront en de andere middelen 
die i;; teeds als een noodoplossing moeten beschouwd 
worden en m.ee·rmaals aanlt:idin i;t gaven tot opmer
kin gen. 

Brandvo_orkonûng en- bestrijding. 

De maatregele-n ter voorkoming van brand in de 
o~dergro·ndse werken hlijven de grootst mogelijke 
aandacht van de bedrijfsleiders genieten. 

Aan de voorschriften van het koninklijk hesluit 
van 2. december 1957 waarbij het dragen van een 
individueel masker tegen koolmonoxyde werd opg'e
le:rd. wèrd verder aan viel' kolenmijnen, afwijking 
verleend. 

Ook voor het verder in dienst houdcn of voor de 
aanschaffing van transpor!Landen die aan de nor
men vas tgesteld bij ministerieel besluit van 8 juli 
19.58 niPt heantwoorden werden aan al de mijnen 
de nodige af~iikingen verleend, wat des te meer 
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verrechtvaardigd was daar binn_enkort de door bo
vcnvenneld ministerieel besluit vastgestclde normen 
gewijzigd zuHen wordcn. 

Reddingsmaatregelen. 

Sinds februari 1960, volgen de reddings·ploegen 
van de verscheidene steenkolenmijnen o,pleidings
cydussen in het Coordinatieœntrum Reddingswc
zen (C.C.R.). 

Zoals vroeger reeds vermeld, werclen de installa
ties van het C.C.R. speciaal voo-nien om de boven
vermelde redders te trainen i n hoge temperatmen en 
rookatmosferen. 

D e eigenlijke oefenzaal is verdeeld in twee grote 
blokken. parallel geschil<t, met cl~ een lengte van 
17 m , een breeclte van 5.60 m en een 'hoogtc- van 
9,50 m en onderling verbonden door een galerij 
op het hoogste peil. D e twee bouwwerlcen zijn ver
dccld in zes ve,rdiepingen van verschillende ope
ningen, van 0,70 m tol 2,20 m ; cle verdiepingen 
zijn onderling ve:rbonden door Tadders of door lad
ders en hellingen. l edere van die vcrdicpj.ngen is in 
vier galerijen onderverdeeld door houten stijlen. 

Een zestigtal re<ldcrs per weck worden in deze 
insln11nHe getraind. Tijdens de oefeningen dienen 
ze de aldus gcvonnde galerijen te doorlopen. D e 
leicling over en het toczicht op de oefeningen ge
beuren van uit een zaal waantlt een hestendige ver
binding met iedere p}oeg mogelijk is dank aan een 
luidsprekersinstallatie en ecn helsysteem met welhe
paalde verbindingscode. 

557 redders van de zeven bedrijfszetels zijn met 
<le training begonnen ; de eerste oe.feniogen. ge
schiedden op. gewone temperatuur, h etzij 20"' C 
vochtige en 30° C dro.ge temperatuur ; daarna lie.t 
men de temperatuur langzaam en regelmati.g stijgen 
(met 2<> C) van de cne oefenin.g tot de vol gencle . 

Gelr:idelijÎc vallen er redders u:it die uHsÎuffend 
op middelmatige tem:peratuur getraind worden : zo 
zal men in laatste instantie oV'er een keur redde,s 
beschfkken die bijzonder geschîkt zijn om in hoge 
temperato:ren op te treden. 

D e meeste rijksm ijningenieurs van de divisie ne
men ook dccl aan dP.Zc training. 

M et haar totale om.ÎOop van 1.255 m , haar toe
ûchtsmethode en de toegepaste trainingsorganîsati:e 
mag deze oefeningzaaT _zeker als een model be-
schouwd worden. 

Builen vermelde ttaining, wordcn de redders ook 
opgcleid in het opnemen van gasmpnstcrs, in het 
meten van de temperaluren, luchtdebieten, barome
trisch:e druk vochtigheidsgraad. en z. alsook in. het 
toepassen van de ktmstmatige ademhaling en van 
de ee-rste huîp aan de gelcwetsten en in het in-elkaar 
zetten en uiteennemen van verschillende ademha-
1 tngstocstellen. 

ln een afzonderlijke galerij van so m lengte en 
3 m X 3 m sectre, inwcndig hekleed met vuurvaste 

ba.kstenen en ultgerust met een ventilator met ver
anderlijke snelheid zullen de rcdders nog geoefend 
wordcn in het bouwen van branddamm.en. uitdoven 
van vuren, enz. 

Verder is het C.C.R. bestendig in verbinding met 
de reddingsœntrafes ult de andere Belgische hek
l<ens en deze van het huitenland ; bet venamelt, 
voor de reddingscentrales d ie in elke Kempische 
steenkolenmijn hlijven bestaan. de nodige docu:men
tatie en infichtingen in zake reddingswezen. 

Veiligheid. gezondheid en verfrciaiing in de werk
plaatsen. 

D e hoof den en de d.iensten voor veiligheid in. 
de Kempische kolenmijnen hebben zich vcrder inge
spannen om de ong'<.-va!Ten le v oorkomen en de 
werkvoorwaarden van de arheiders te verbeteren. 

T cr kolcnmijn H èlchteren-Zolder heeft men een 
proef gedaan om de signalisatie in de galerrjen met 
lransportbanden veiliger te maken. H et beproefde 
apparaat îs van het merk Funke & H üster en Iaat 
niet alleen toe seme n te geven. doch ook {(csprekken 
te voeren. Een trommel bevat 500 m kabel met drie 
geleiders. met drukknoppen en tclef oontoestellen ; 
de ka1el wordt gevoed door een generator ondcr 
t tO V spanning. De lijn zelf js intrinsiek veilig. 
Wanneer men op een seinlmop duwt, wordt door de 
generator een frequentie opge~ekt die een zeer spe
ci a le fîutttoon, teweegbrcngt in de dynamische cap
sules van het telel'oontoesteL Dit toestel kan ook in 
voorkomend ~eval voor de 1Iaa.svu.lling gebrtri.kt 
worden. 

T er kolcnmijn Winterslag mogen geen werk.tu1-
gen met braamvomiing in de- ondergrondse m aga
ûjnen aanwezig zijn. De beschadigde werktu:i.gen 
kunoen na de diensl· in de bovengrondse magaûjnen 
ingeleverd en • s anderendaags v66r de dienst tenr.g 
bekomen worden. 

Ter kolenm.ijn Limburg-Maas werd een metho.Je 
ontworpen om de opzichters en schietmeesters op te 
leiden in het gebruik van de h enzinelam.p voor het 
opsporen van mijngas. Een benzinelamp wordt ge
plaatst in een gesloten houten kislje waarin een 
ringvocm.ige bran.der rond de lamp geplaatst is. 
Deze brander kan met een darm aangesloten wor
den op een ballon gevuld met geconcent-reerd mijn
gas. W anneer men het lfas toelaat, kan men de 
vlam van de lamp volgen lungs een kijkvenstertje in 
de wand. 

Vei.Iigheid.scampagnes werden in de meeste mij
nen ondernomen oif voorlge-;o;et en de aandacht van 
d e- arbeiders werd er op de vei]igheid en de gezond
heid gevcstigd door alle mogelijke middelen zonls 
radio, televisie, borden, sJag-ûnnen enz. ln het in
formatie- of persooeelshlad van de verschrllende 
kolenmijne.n, houdt men het personeel op de hoogte 
van de met het oog op de vermin.dering van de ar
heidsongeva1Ien getroffen of te treffen maatregelen. 
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Veiligheid.swedstrijden en -tombola's worden ook in 
zekere mijnen ingerioht om een m eer actieve mede
wer.king van de arbeiders in zake veiligheid trachten 
te hekomen. 

ln al de mijnen wcrd een aanvang gemaakt met 
de opleiding van het personeel op l,et gebied van de 
toepassing van de nieuwe methode van kunstmatige 
adem:haling 4: mond tegen mond » of < mond tegen 
neus >. Hieromlrent worclt uitleg gegeven · over de 
nieuwe toestellen, nam,elijk de orotuhus en, de resu
tator. De toepassin.g van de Îrunstmatigc ademha
ling is een kwestie van minuten en zelfs van, secon
den: op dat oogpunt kan de nieuwe methocfe zeer 
doeltreff end zijn, 

H el· koninkliik hesluil: van ~9 april 1958 hou
dende algemene reglementeriog over de oprichting 
en de werl<ing van de diensten en comités voor vei
ligheid. gezondb.eid en vffl'h·aaiiTig van de werk
plaalsen in de rnijnen, graverijen en ondergrondse 
groeven, had o.a. de oprichtinl( van gewest.elijke 
comités voor veihgheid in de versch.illcnde mijnbek
kens voorgeschreven. 

Het gewestelijk comité van het Kempisch hekken 
werd op 30 mei t960 ge'installeerd en vergaderde 
sindsdien driemaandelij ks. 

Ûp het g:ebied van de voorkomfog deT ongevallen, 
bestu.deerde dit comité meer bepaaldelijk de kwcstie 
van de bescherming der electrisd1e kabels, het ge-
brailc van de handschoenen en van schoenen met 
stalen tippen, het vervoer van de gekwetsten in de 
pijlers en het dragen van een bril door de werldie
den die aan het wegspringen van schilfers b lool'ge
steld zijn. 1n v~rband met dit Taatste punt verrnelden 
wij twee zware ongevaTien telkens met als gevolg 
het verlies van een oog tengevolge van het weg
sprin1ten van een schilf er resp. V'.l.n een ijzersplinter. 

Bovengrond. 

De voornaamste tedrnische verwezenliikingen in 
de bovengrondse aanhorigheden der Kempische 
steen.kolenmijnen zijn iTI hoofdstuk VI weergegeven. 
Daaruit :kan af geleid worden da t de explo,itanteo 
n,og steeds verder 7;org ·dragen voor de modemisalie 
der lwlenverwerkende instaliaties. Er va1t op te mer-
ken dat deze modernisatie, voor wat de kolenwasse
l'ijen betreft. aanzienli;k gevorderd is en dat de 
me~ste voortgehrachte kolen thans in zware vloei
stof behandeld wordcn. Notcrcn wij eveneens voor 
bepaalde mijnen de modernisatie vari. het hontpark 
en deze van het bovengrond:s vervoer rond de 
schachten en naar de steeostorten. 

T wee dodelijke ongevallen geheurdeu in de ho
ve.ngrondse aanhorigheden. Een arheidor deed een 
val op de trap van de burelen en liep een scbedel
breuk op. H et tweede ongeval heeft zich voorgedaan 
în de bovengrondse ontvangsthall van de volle wa
gens komende van de schachten. Deze hall is uit
gerust met versd1iliende ki.pinstaITaties voor het ledi-

gen van de wag-ens en bovendien met een rem1-
gingsk~toel. om de Iedige wagens, zo nodig, zuiver 
le ma.ken. 

Boven hel geheel heweegt een rolbrug, dewel.ke 
hoO'f dza.kelijk gebruikt wordt om cmtspoorde wagens 
tenig op de sporen te plaatsen. 

T eneinde de reinigings kipstoef te mechaniseren 
werden hieraan traru:formaties uitgevoercl. Men had 
er daartoe een ijzeren geraamte over gehouwd, 
waarvan het bovenste pu.nt zich op 75 mm bevond 
onder de onderkant van cfe cabine der rolbrog, die 
er overheen kon h ewegen. 

Om ecn der halken van het geraamte te verwijde
ren had een monteerder de loophrug bijgehaald, ter
wijl een tweede rond de bewuste balk een kabel 
sloeg. Deze laatste stond hicrbij op een houten stel
ling, zo dat h:ij mcl de bovensle helft van het li
chaam ho,ven het geraamte van de kipstoel uitkwa.m.. 

Üp verzoek van z ijn opzichl er moest' hij op een 
hepaald ogenblilc vanop de steiltng na.zien of er 
perslucht kwam ult de mo nding van een leidin.g. 

T erwijl hij dit deed werd de looplnug, op het 
teken van één d~r bedien.aars van do kiptoestellen 
door de beclienende monteerdcr .zonder verwitti,
gingssignaal in hedrijf gestefd wat de cabine over 
het geraamte vnn de l'eiotgingsl<ipstoel deed komen. 

De montee~der die o,p de stelling stond werd ge
dood door beknelling tussen de cabfri.e en het ge
raamtc. 

Electrische inrichtingen. 

De evolutie van de electrisd1e inrichtingen in het 
on.dergronds en in het hovengronds becl.rijf gedu
rende de Iaatste drie jaren wordt in tahel XI wcer
gegeven. 

TABEL XI. 

GezamenliJk vermogen van de io gebruik zijnde 
electrische motoren (kW) · 

Ondergrond Bovengrond 

1958 1959 1960 1958 1959 1960 

63.784 65.952 70.350 l 252.352 257.680(1) 253.239 

(l) Verbeterde cijfers. 

Hieruit blijkt dat de e1ectrilicatie van de on.der
grond regefroatig uitg'Cbr'eid wordt ; de verhoging 
van het geïnstalleerd vermogen moet meer bepaal
delijTc gezocht worden in het groter gebruik vàn 
pantserkettingen en van kolenschaafinstallaties. 

Twee zware ongevallen door electrocutie hehben 
.zich lijd~ns het ve-rslagjaar voorgedaan. 
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Het eerste ongeval deed ztch voor in een hoven
gronds onclerstation. Ten cinde ecn signalisalie
lampje in één der aankomstkof.fers op een wissel
spanning van 5.250 V le vervaogen. had een tech
nieker-electricien, vooraleer de koff er hiertoe te ope-
nen, de lastschakelaar en de scheidingsschakdaar 
van het vcrtrek o-nderbroken , teneinde geen terug
stroom van een paralielschakcling te verkrijgen, ter
wij l de scheidingsscha.kelaar op de aanfwmst geslo
ten hleef. Een gedecllc van de ïnwendigc appara
tuur van de Î<0ffer blcef aldus ondP.'T' hoogspanning. 

T erwijl hij tot de vermelde hewerking overging 
heef t de techniel<er-electrîcien op zeker ogenblik een 
onJer spanning staand sluk aange,raakt en werd 
geëlectrocnteerd. 

Hi:j kon gelul<kig zeer spoedig b evrijd worden, zo
dat de ernst van het ongeval tamelijk beperkt hleef. 

Men had voorclicn aan de rnstallatie van het on
derstation gewerkt en de hoogspanningsvoeding 
voortcfurencl in- en tùtgeschakelcl. Waarsclûjnlijk 
verkeerde J1et slachtoffer in de mening dat deze 
voeding nog uitgeschakeld was op het ogenblik dat 
hij de koff er opende. 

Gezien de cabine waar het ongevaI zich voordeed 
zeer dicht bij het voedingsstation gelegen was werd 
.beslist voorlaan de sleutel van. de aankomstcel in 
de cabine te bewaren in het vocdingsstalion, en wel 
zo dat men hem niet kan wegnemen zonder de hoog
spanningslijn na.ar de cabine te onderbreken. 

Wat de andere stations betreft werd een bord 
aangebracht met de tekst : ~ Zijt ge zeker dat de 
hoogspanning afgezet is 7 :t 

Het lweede ongeval ga,f aanlerding l·ot de dood. 
van drie arbeiders. Het deed zioh voor in een .pijler 
van 257 m lengte met 1,?.o m opening en. ,;,.o0 hcl
ling. 

D e winning geschiedde er met een Andèrton~ 
Disc-Shearer : de aandrijving van dit toestel ge
heurde met een elcctrisohe motor van 73 kW op 
500 Y spannin.g, gevoed via een soepele kabel. 

Het vervoer geschiedde met een gepan.tscrdc ver
voerlcetting type Westphalia PP.1, aangedrcven 
door yier electrische molorcn van 33 kW. 500 V. 
waarvan twee aan de voet en twee aan de kop van 
de pijler. 

De voeding van elle der m.otoren aan de Tcop van 
cle pijler, gebeurde door een soepele efectrische ka
bel. ln de pijler waren deze kabe1s opgesloten in 
een doorlopende half-cirkelvonnig'e- koker bevestigd 
aan de pantserhoogsels. Ze omvatten henevens de 
isolcrende bestanddelen, drie fasegeleiders van 25 
mm.2 sectie, een anrdgeleider van 16 mm.2 en een 
vf echtwerk van 16 mu? dat rond het geheel een 
huis vormde en met de aardgeleic:Icr in verbinding 
stond. 

De isolatie van de kring dczer motoren werd con
tinu gemeten door een isolementsk9ffer Funke en 
H üster, clewclke hij normale werking een rode en 

blauwe verwittigingslamp deed hranden van het 
ogenhlik af ctat de isolatieweerstand van de f ase
geleiders kleiner wcrd dan 20 ko. 

Tengevolge van een lTadie, die zich op de voe; 
dingslcahcl van de isolementskoffer heef t voorge
daan. waarschijnlijk bij het vooruitploatsen van het 
toestel, kwam er een kortsluiting in dit a pparaat 
voor met ais gevolg dal de isolatieweerstand van de 
kring n.iet langer gecontroleerd werd. Dit feit ging 
onopg'emerkt voorbij omdat het apparaat geen ab-
normale waarden aantelcende in. bedrï;-fsstancf en 
normaal werkte in proef stand, lcdcreen verkeerde 
a ldus in de mening dat het nog goed werkte. 

Oaameven waren olk von de voedingskabe1s van 
de electrische motoren aan de kop van de· pijfor bc
schadigd. T wee veirschillende fasen van het elec
trisch net waren hierin beLTOkken. 

In één der kwetsu:ren was een fasegeleider wegens 
een onbelœnde oorzaak rechtstreeks in contact ge
lwmcn met het omhuTiende vlechlwerk. Het be
schermingsstuk op het hoogsel van de pantscr, dat 
de eledrische Tcabels op die plaats hedekte was rela
tief nieuw. 

In de tweede kwetsuur was het omhuTiend vlecht
werk practi~ch gans on:derbrolcen door mechanische 
inwerking van ccn in de heschermin.g aanwezig 
vreemd stulc ijzer. Oorspronkelijk kwam dit stuk 
ijzer nog met enkele draadjes van het netwerk in 
aanraking, maar deze smolten zeer spoedig door, 
tengevolge van de ontstane kortsluitstroom, toen het 
tot de fasegeleidel' doordrong. Vanaf dit ogenblik 
verwezenlijkte het vermdd stulc ijzer een ,contact 
tussen de 'fasegeleider en de vervoerinstallatie. Daar 
èleze cen weerstand had van m.insteo 60 n t.o.v. de 
aardc, bed.roeg de stroomsterkte alsdan max. 8,3 A. 
D eze stroomstei·ktc was onvoldoende om de vedig
heidsschalcelaars, waannede de kt'ingen uîtg-eru.st 

warcn, in werk.ing te brengen. 
Plaatselijk kwam a1dus de pantserinsta11atie en 

misschien. ook de ondersteu.ning on.der een spanning 
van soo v_ 

Twee arbe.iders en cc:n o-pzichter werden bij 
aamaking van deze stukken geëlectroouteerd. 

Naar aanleiding van dit zwaar ongeval werden 
de volgende maah'egden getroffen : 

1 De voedlng van electrische motorcn aan de 
kop van de pijler zal zoveel mogelijk geschieden 
langs de luchtgalerij. 

'.l) Bij bet plaatsen en vervan.gen van, de hcscher
mingen zal steeds acht gegeven worden op de staat 
van de electrische kabels. 

3) D e isolementkoffer zal voortaan beschermd 
worden tegen ·hesch adiging van mechanische oor
sprong. 

4) Een isolatieclefect zal niet alleen een visueel 
alarm in werking stellen dod1 ook de bewu:sle ka
bels spanningloos maken. 
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Het divisiecomité keurde de getroffen maatregelen 
goed doch merkte op dat artikel 53.C.c) van het 
konînklijk beslnit van 7 auguslus 1955, van. toe
passing op de pantsers (beweeg-bare toestelièn) het 
dagelijks nazicht vergt van de inst·allaties, waartoe 
ook de kabels behoren. Derha!vc zouden de bescher
ming'en zo moeten worden opgeva t, dat ook het 
visueel nazicht· van. de kabels mogelijk hlijft ; dit 
geldt in principe ook voor de signalisatieleidingen. 

VII. Opleiding. 

ln aile mijnen van het bekken werd de T.W.1.
methode verder toegepast om de opleiding van de 
jonge werkkrachten door te voeren. Sommige mijnen 
hehben ook beroep gedaan op de Lateiner methode 
voor de opleiding van de leaders in zake het voorko
men van de ongevallen. 

De examencommissies kwamen veertien maal b ij
,een om de kandidaten T.W.1.-moniloren t·e ondervra-· 
gen. Gedurende het jaar 1960 behaalden 60 kandi
daten hun brevet, hetzij 75,7 % van het totaal aan
tal kandidaten. Sincls 1958 werden alzo in totaal 
300 monitoren g-ebreveleerd. Deze Iaatste kunnen, 
volgens hun ·beroep ais volgt on derverdeeld worden 
(ter vergelijking geven wij ook de cijfers van het 
jaar 1959) : 

1959 % ig6o % 
Instructoren 20 8.3 25 8.3 
Monitoren voor leercentra 42 17,5 46 15,3 
Monitoren in de mijnen 86 36,8 81 2.7.0 
Ûpzichters 69 28,8 103 34,4 
Arbeiders 14 5,8 22 7,3 
Ürganisatiediensten s 2. t 11 3.7 
Hebhen de mijn verlaten 4 1,7 12 4,0 

240 100,0 300 100.0 

Volgens hun ouderdom wo,rden de gehreveteerden 
gerangschikt als in tahel XII. 

TABEL XIL 

1959 % 19601 % 

van 20 tot 25 jaar 15 15,3 s 8,3 

van 25 tot 30 jaar 28 28,6 21 35,0 
van 30 tot 35 jaar 22 22,4 24 40.0 
van .'35 tot 40 jaar 18 18,4 7 11,6 
van 40 tot 45 jaar 1l 11 ,2 t,y 

van 45 tot 50 jaar 4 4,1 2 3,4 

98 100 % 60 100 % 

Uit deze inlichtingen vloeit voort dat de aangroei 
van het percentag'e monitoren die als opzichers te
wer'kgesteld worden aanzienlijk .is; deze vaststelling 
is zeer verheugend daar het zeker wenselijk is dat 
de opzicht~rs ook ~e principes van de T.W.I. zou-

den kennen en toepassen. H et is oolc aanmoedigend 
vast te stellen dat de meeste gehreveteerden minder 
dan ~S jaar oud zijn en dat het aantal deri;fenen die 
de mijn verlaten eerder heperkt is. 

H et aantaI monitoren varieert echter aanzienlijk 
van mijn tot mijn, namelijk van 16 tot 81 ; er zijn 
dan ook mijnen die op dat gebied een grotere in
spanning zouden moeten doen. 

Technische- en Ber,oepsscholen voor jonge miln
werkers. 

De geleidelijke · vermindering van de arheids
krachten als gevolg van de hoge conjunctuur in de 
andere nijverheidssectoren, gepaard gaande met de 
recessie in de mijnindustrie, zet de mijnbestuurders 
aan steecls meer en meer aandacht te schen1:en aan 
de opleiding van jon.ge werkkrachten. 

O ok blijven zij het lndchtend Comité van de 
Technische en Beroepsscholen voor jonge mijnwer
kers van het Kempisch bekken steunen in zijn ini
tiatieven om de opleiding van de kerlingen in de 
vier bestaande centra verder uit te breiden. 

De totale schoolbevolking van de vier centra be
Iiep, begin september 1960, 1.130 leerlingen. inbe
grepen 214 gediplomeerden die de vervolmakings
cursussen van de eerste graad volgen. 

D&e laatste cursussen bestaan nu ook in het cen-
trum Eisden waar, voor de eerste maal. 15 leerlingen 
hun diploma behaalden op het einde van het 
schooljaar 1959-1960. 

Sinds de oprich tin-g van de,ze scholen werden er 
in totaal 325 leerling'en gedip.fomeerd, waarvan ruim 

300 tewerl,gesteld zijn in de ondergrond ; hun flinke 
prestaties stemmen h-et lnrichtend Comité hoopvo,I 
voor de toekomst. 

De lessencyclus van de tweede graad, die .zoals 
vermeld in, het vorig verslagjaar, te Houthalen werd 
geopen:d blijft veel succes boeken ; deze afdeling 
telde per 31 december 1960, 88 ing·eschrevenen. Ze 
ontvangen thans hun onderricht g-edurende een dag 
per week en ze worden voo,r die da g normaal ver
goed. 

De houwwerken van h et tweede deel van het 
centrum Eisden werd!en voortgezet : de turnzaal en 
de refter zijn bïjna klaar en de ophouw van de .defi
nitieve klaslokalen werd aangevat. 

Te Genk-Hoevezavel werd cfe bovengrondse Ieer
mijn af gewerkt en in gebruik genom.en, ; de oprich
ting van de definitieve Iokalen werd beslist : een 
voorontwerp ligt klaar en de' bouwwerken zu1len tij
dens het jaar 1961 worden aangevat. 

VIII. De ongevallen. 

ln 1960 haclden in de Kempische steenkolenmij
nen in totaal 12.224 ongevaJJ~n, plaats met ten min
ste één dag werkon,g'eschiktheid, waarvan 11.779 
in de ondergrondse en 445 QIJ) de h_ovengrondse wer-

1 
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ken, respectievelijk voor 5 .811.176 en 2.276.797 
werkposten. Voor het jaal' 1959 wal'en deze cijfer!! 
respectiveÎijk 11.355 voor 5.87~.680 posten en 4 t 2 

voo,r 2.241.301 posten_ 

Het aantal dodelijkc ongevalien gedurende het 
verslagjaar bedro·eg '.:l4, aHen in de ondergrcmd voor
gevallen. Van de twee dodelijkc ongevallen op de 
bovengrond gebeurde er een op de trap van de 
burelen en werd aan!!ezien ais zijnde overkomen op 
de weg naar de t1Tbeid. terwijl hel slachtoffer van 
hct aodere in dienst was bjj ecn aannemel' van 
lransformatiewerl<en van een reinigingskipstoel voor 
mijnwagens. ln 1959 vielen 11 dodelijke on.gè;aUen 
in de ondergrond en vier op de bovengrond te be
treuren. 

T ahel XIII geeft een ove:rzicht van het risico ver
honden aan de verschillende soorten werken_ 

Uit deze tahellen bÎijÎ<t dat de ongevailencijf ers 
veroorzaakt <loor steen- en kolenval steeds een l{toot 

percenh1ge vertegenwoor<llgen al11oewel een geleldc· 
li;ke verhetering op t·e merken vaft sinds verschei
dene jaren. 

Van de 5.078 ongevallen gerangschikt onder de 
ruhriek instortinl{en. val van stenen en b roklœn 
kooT, gebcurden er 3.461 of 68.12 % in de p ijlers. 
797 in de galerijen, 727 in de steengangen en 93 
in de hoof d- en binnenschachten. 

Het tnvoeren van de schrijdende ondersteuning 
in de pijlers zill zcker een vermindering van dit 
risico mcebrengen. 

Uit de bovenste tabel b]ijkt ook het groot aant:al 
ongevallen veroonaakt door het gehruik en het han
teren van allerlei voorwerpen of de val van voorwer
pcn: van de 3.373 ongr.vallen hegrepen in deze 
ruhriek. zijn er 1.543 overkomen tijdens de manipu
laties hij het gebruik van metalen ondersteunings
middelen ; hier ook zal de toepassing van de schrij
dende ondersteuni ng een belangrijke verbctering 
kunnen veroorzaken. 

TABEL Xlll. 

Gekwetsten met 
Totaal blijvende werk~ Jaar Jaar 

Ondergrond aantal Doden ongeschiktheid 1960 1959 
slachtoffers van 20 % % % 

en meer 

Instortingen, val van stenen en brokken 
kool 5.078 9 10 43,11 43,52 

Vervoer 962 9 11 8.17 8,14 

Hanteren of gehrn.ik van gereeclschap met 
de hand, ma,chines en luigen \. T 30 - 4 9,59 8.50 

Hanteren van allei•lei voorwerpen. val var. 
voonver;,pen 3.373 1 - 28,63 29.84 

Val van het s la.chtoffer 882 - - 7,49 6.84 
Ontvlamming en ontploffing van mijngas 

of kolenstof 1 1 - 0,0 l -

Ondergrondse 1rand of vuur - - - - -
Springstoffen '.2 - - 0,02 0,0'.2 

Electriciteit 9 3 1 o,o8 0 .05 

Allerlei '342 1 - 2.90 3,09 

Totaa'l 11.779 24 26 100,- 100,-

Bovengrond 

Instortin.gen - Val van steen of kool 1 - - 0,23 0,97 
Vervoer 46 - - 10.34 t 1.41 

H anteren of ge!hruik van gereedschap, ma-
chines of tui.gen 97 - - 21,80 18,4.5 

Manipulaties, val v,an voorwerpen 164 - 1 36.85 55,68 
Val van het slachtoffer ( val in schachten 

inbeg:repen) 73 - - 16,40 19.90 
Ontvlammmgen - ÜnlpÎoffingen 1 - - O,'l'., 0.7:; 
Brand en vuur s - - l , 1 'l -
Springsl·off en - - - - -
E lectri.citeit 4 - - 0.90 1.45 
Allel'lei 54 - - 12.13 11,41 

Totaal 445 - 1 100,- 100.-
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TABEL XIV. 

Ondergrond 

t. Houwers en helpers 
2. Andet<e pijleiwerkers 
3. Üpvullersi en Ja1hrekers 
4. Galerijgravers en helpers 
5. Nabrckers en ander onde,rhoudspersonccl 
6 . Vervoerpersoneel 
7. Arbeiders van de Iaadplaatsen 
8. Schachtarheiders 
9. Steenganghouwers en helpers 

10. Andel'e arbeiders 
11. T oezichters en schietmeesters 

Totaal 

Bovengrond 

1. Electm-mechanische dîensten 
2. Losvfoeren en oplmaldîensten 

3. Was- en zeefinrichtîngen 

4. Vervoer (losvloeren niet inbegrepen) 
5. Orijflc:racht 
6. W erkhuizen 
7. Andere arbeiders 
8. Ncvenbedrijven 
9, Üpzichters 

T otaal 

Deze ongevallen kunnen ook per categorie van 
arbeiders onderver:Jeeld worden ais in tabel XIV. 

Meer bepaaldelrjk voor de zware ongevallen (met 
dodelijke · afloop of een hlijvende arbeidsongeschikt
heid van 20 % of meer veroorzaken.d) is de toe
stand in tabd XV weergegeven. 

Men kan zich terccht verheugen over de zeer gun
slige uitslagen voor de bovengrond ; spijtig genoeg 

1 

Aantal 
1 

% in 1960 
1 

% in 1959 
ongevallen 

4.262 36,18 37,15 
542 4,6o 6,09 

1.783 15,14 11,99 
901 7,65 7,41 
899 7,63 8,18 

1.196 10,15 10,20 
56 0,48 0,46 
94 o,Bo 0,47 

790 6,71 7,03 
646 5,48 5,16 
610 5,18 5,86 

11.779 100,- 100.-

21 4,71 1,92 
37 8,31 11,57 
76 17,o8 17,84 
56 12,59 11,32 
33 7,42 4 ,34 

158 35,52 32.78 
37 8,31 11,81 
t8 4,04 4,81 

9 2.02 3,61 

445 100.- 100.-

zijn de uitslagen van de ondergrond minder hevre
digend, vooral voor wat betreft het aantal dodelijlœ 
ongevaIIen die iefden zulk een hoog niveau be
reikten. 

De veelvulclig heidsvoeten en de ernstvoeten zon
der en met conventionele dagen betreffende dei. laat
ste vier jaren kunnen samengevat worden als volgt 
in tabel XVI. 

TABEL XV. 

Jaar 
Doden 

1935 16 
1956 21 

1957 19 
1958(a) 20 
1959(b) 11 

196o(c) 24 

Ondergrond 

BW. 
20 % 

or meer 

40 
41 
26 
35 
29 
26 

Totaal 

56 
02 

45 
55 
40 
50 

(a) Gemiddeld 14.57 werkloosheidsdagen. 
(b) Gemiddeld 61,72 werkloosheidsdagen. 
(c) Gemiddeld 36,'10 werkloosheidsdagen. 

Doden 

2 
3 
2 

4 

Bovengrond 

BW. 
20 % 

of meer 

7 
5 
5 
4 
3 
1 

Totaal 

9 
8 
7 
4 
7 
1 

Onder- en bovengrond samen 

Doden 
B.W. 1 
20 % Totaal 

of meer 

18 47 65 
24 46 70 
21 31 .52 
20 39 59 
15 32 47 
24 27 51 
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TABEL XVI. 

Veelvuldigheidsvoet Emstvoet zonder cooventlonele Em.stvOf!t met cooventionele 
( ,;1antal oogevallen per verletdagen (aantal dagen werk- dagen (aantal dagen we.rk-

Jaar 
1.000.000 uren) loosheid per 1.000 uren) loosheid per l.000 ureo) 

Ondergrond 
1 

Bovengrond Ondergrond 
1 

Bovengrond Ondergrond 
1 

Bovengrond 

1957 296 27 
1958 298 'l8 
1959 241 23 
1960 253 23 

Utt deze tahel blij}<1 dat de veelvuldigbeidsvoet 
en de emstvoet zonder conventionele verletdngen 
voor de ondergrond een matige stijging T1ch1en on
dcq/aan, terwijl de toestaud voor de bovengrond 
praktisch onveranderd is gcbleven. Daarentegen be
invloeden de zware ongevallen sterk de ernstvoet 
met conventionele dagen : de slîjging van de emst
voet is aa.nûenlijk voor de onderg-rond, terwijl het 
cijfer V'oor de bovengrond buitengewoon gunstig is. 

Eindelijk gee ft tabel xvn VOOT de jaren 1959 en 
tgôo de veelvuldigheidscijfers van de ongevalJen 

3,22 0,40 10,40 2.30 
3,40 0,40 10,73 1,39 
'l,71 o.'33 9 .56 2.83 
2,87 0 .31 12,33 0,90 

van Je sociale v oorultgang niet h evredigend was en 
dat de vijfdage nweelc in voege moest rreden om 
hieraan te verhelpen. Z.ij waren clus ni-el al,koord om 
een :kalender op te stelien. Na bespr-eking werd een 
kafender voor c!e eerste twee maanden van het jaar 
1961 opgemaakt te:rwijl besloten werd de invlocd 
van rle vijfdagcnweek o,p de- kostprijs te bcramen in 
het vooruëtzicht van een volgc11de vergadermg. 

Stakingen en conflicten. 

Ge.Jurende het vetslagjaar hadden geen stalün.gen 
of sociale conni c:ten in het Kempisch: hek'ken plaats. 

TABEL xvn. 

In de Kempiscbe steenko1en.mijneo voorgekomen ongevallen met een arbe!dsongeschlktbeid van m.instens 1 dag 

Totaal 

1959 1960 

Ondergronds 11.355 11.779 
Bovcngronds 41'l 445 
Onder- en bovengronds 11.747 l'l.?il4 

met arheidsongeschi.ktheid van minstens t dag, per 
10.000 -WCl'kÎicden werhaam tijdens de gewerkte 
dagon en. per 1 .000.000 lon gedolven steenkolen. 

IX. Sociale aangelegenheden. 

1. Gewestelijke Gemengde Mijncommissie. 
Deze commissie heeft haar en ige vergadering van 

het jaar op 1 december 1960 gehouden. Aan de dag
orde slonden hoof dzal<e litlc de vaslstelling van een 
kalender voor de ro.stdagen in 1961 en ,de uitvoering 
van de wet op het gewaarborgd weekloon. 

De werknernersorganisaties waren van oordeel 
dat de toestand van de mijnwerkers op het gebicd 

Per 10.000 werkliedeo Per 1.000.000 t 
gedolven steenkolen 

1959 1960 1959 1960 

4.445 .5.193 1.292 J,.255 
466 531 

3.416 3.936 

Huisvesting. 

H et probleem van de huisvesting der mijnwerl<ers 
kon dit jaar nog niet opgelost worden. Indien som
mige mijnwijken over voldoende woongelegenheden 
beschillen, zijn er andere die nog noodwoningen 
omvatten en waar er om die reden zou moeten bij
gebouwd worden. lndien de koTenmijnen met dit 
doeI financied tussenlcomen. zijn het private ruaat
schappijen, zoals de maatschappij voor Goeclkope 
Woningen of dcr[J'eÎijke. die het ioitiatief moeten 
nemen. de f ormaliteiten moelen vervulfen en de no
dige k-redieten moeten verzamelen. Daaruit volgen 
dikwijls belangrijke vcrtragtngen. 
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De toestand van de mijndorpen zag er in H)6o ais 
volgt uit: 

aantal woongeleg·enheden : 8.485 
aantal werldiedenwoningen : 7.729 
aantal werkliedenwoningen Lewoond door 

f amilies waarvan minstens één lid o,p 
de mijn werkt : 6.960 

aantal arbeiders wonend in mijndorpen : 
ondergrondse : 7-50'.2 
bovengrondse : 1.112 

B. GRAVERIJEN 

De ontg"inning van haksteenaardc met hct oog" op 

de bevoo,rrading van de permanente steenba"kkerijen 
en dakpannenfabrieken werd tijdens het verslagjaar 
in hct Vlaams gedeelte van het land op g'rote schaal 
voortg-ezet. Honderd tachHg ondernemingen staan 
onder het toezicht van de divisie ; zij zijn als volgt 
onderverdeeld : 

Provincie Limbu.rg : 
Provincie Antwerpen : 
Provinci~ Üosl:-VIaanderen : 
Provincie West-Vlaanderen : 
Vlaams Brabant : 

9 
8.3 
22 
92 
14 

180 

Door de wet van 5 januari 1957 werden deze 
ondernemingcn ontlrokkcn aan het regime der open
luchtgroeven en als « graverijen » gerangschikt. ln
gevolge artikel 13 van het koninklijl{ besluit van 
15 april 1959, ~enœnen in uitvoering- van deze wet, 
moesten de ontginners een nieuwe aanvraag om ver
gmi.ning indienen ; deze aanvrag·en moeten doo,r het 
Mijncorps geadviseerd worden. 

Jngevolge toepassingsmoeilijkheden geschiedde de 
behandeling van de hundels betrekkelijk traag : 
in de loop van het jaar werden 26 bundels voliedig 
afgehandeld en aan d~ ho~ere overheid overge
maakt. Zestien a~ngi.ften van aanhorigheden en éé.n 
betreffende een stoomketel werden evcneens afge
handeld. 

Wat de Rupelstreek betreft, en inzonderheid de 
gemeente Boom, werd door de « Bij:z.ondere Com
missie van de Rupelstreek » het onderzoek betref
fende het stedebouwkundiir probleem, ontstaan door 
het voorlschrijde~ van de Ideiontginningen in de 
bebouwde kom, voortgezet. 

De oplossing van dit probleem is afhankelijk van 
het tot stand Iwmen van een stedebouwkundig plan; 
hi€rvoor dient echter gewacht op de resultaten van 
het « St~diesynclikaal voor de Rupelstree'k » opge
dcht ondcr de bescherming van d e H eer GO'llver
neur van de prov incie Antwerpen ; daarom w erd 

--- - - - --

door de conunissie in haar vergadering van l 1 okto
ber 1g6o besloten onmiddellijk een opfossing te ge-
ven aan de meest ,dringende problemen, am aldus 
de betrokken onlginnc!'s de mogelijkheid te hieden 
zich in regel te stellen wat hun fettelijke toestand 
betreft. 

Het Bestuur van Je Stedebomv verbond er zich 
loe een beperkt plan, dat door de gemeente zou op
gesteld wocden en dat alleen de betrokken gcbicd.cn 
zou bevattP.n, te onderzoeken en zo mogelijk te 
aanvaarden, in het vooruitzicht van de def initieve 
goedkeuring. 

Benevens de taldjke bezoeken waartoe de onder
zoeken van de aanvragen aanleiding gaven, deden 
de mijningenieurs 60 schouwingen doer werken en 
l9 sociale onderzoelœn ; zij behandeiden daaren
boven 16 co1k-ctieve of individuele Idachten en stel
den <.!rie processen-verhaal van overtreding op. 

Het totale person.eel dat in cle permanente steen
baldœrijcn en dakpérnnenfabrieken tewerkgesteld 
werd, schommelt aanzien1ijk naargelang de re.feren
tieperiode - zomer o·f winter -. ln voile tewerk
stelling beloopt het nag'enoeg 11.700 arbeidtts. 

Twee dodcÎijke ongevaillen en een ong·eval met 
meer dan 20 % bestendig·e werkonbekwaamheid 
vielen in deze ondernemingen voor. 

Een lasser had O:P zeker ogenblik het deksel van 
een ledig metalen vat door middel van de oxy
acetyleenvlam willen afbranden. Een ontploffing 
deed zich voor, waardoor de arbeider dodelijr !l{!

kwetst werd. Het vat rook naar benzine en had dus 
waarschijnlijk dit product bevat. 

ln een dal<pannen.fabriek werd een arbeider ver
rast door een vrachtwagen, geladen met een VTacht 
van 5.500 kg, die onder de invloed van de zwaarte
kracht een weinig achteruit reed. De arbeider werd 
r;i-ekneld tegen een steunpaal van de gebonwen en 
dodelijk gekwest. 

Tijde.ns het s;Jopcn van een steenbrekeT werd een 
arbeider ernstig gekwetst. Hij had met de rechter
voet p{aats genomen op de spaken van de riemschijf 
om een losgebrand stuk mantelplaat weg te- nemen. 
T oen de plaal vieI. kwam de breker in beweging 
door het ontstane onevenwicht. De arheider zocht 
steun met zijn linkervoet op dé tandraderen waar
door zijn voet tussen die raderen geplet werd. 

C. GROEVEN 

Openluchtgroeven. 

On<.lerstande tabel geeft per provincie het aantal 
openluchtgroeven en veldsleenbakkerijen die o-rider 
de bevoegdheid van het Mijnwezen ressorteren. 
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Provincie. 
Üpe.nlucht- Veld,teen-

9rocve.n bakkuîjen 

Limbu:rg 78 1~ 

Antwerpen 26 
Oost-Vlaandercn 3 77 
West-Vlaanderen 1 ! 

Brabant (Vlaams gedeelte) 44 58 
Luik (Vlaams gedeelte) 

Totaal 152 139 

Oe-1.e ondernemingen stellen een gemiddelde van 
500 tot 600 arbeiders voor de groeven en 600 tot 
700 arbeiders voor ·de veldsteenbakkerijen le werk. 
De miJningenie.urs deden er 138 schouwingen der 
werken en 40 sooœle onderzoeken ; zij behandelden 
7 klachten en stelden 8 proccssen-verbaal van over
trecling op. Vijftig bundels van vergunningen wer
den b chandeld. alsook twee bundels van aangifte 
van aanho,righeden. 

ln verband met de cmtginn in!f van openluchtgroe
ven, vermelden wij o.a. de vestigb:1g in de provincie 
Liinhurg vnn belangrijke ondernemingen. Een dezer 
houclt- zich hezig met de ontginning van wih:and 
dat- voor de fahricatie van glas en krü1taI wordt aan
gewcnd en meestal uitgevoerd wordt. Dit bedrijf 
produceerde tijdcns het versÎagjaar 212.024 t wit

zand. 
D e ontginning van Maasgrint heef t in deze pr-0-

vincie ook een aanzienlijke uitbreiding genomen. 
D eze productie werd meestal bekomen door bagger
molens on bedroeg 2.38'l.3 t4 t. D eze grint is von 
zcer goede IcwahteH en client vooral voor betonw~r
ken en weg-eniswerken. De ~ergunde oppervlal<te 
hedraagt thans 115 hcctaren : vergunntngsaanvra
gen wru:en op het einde van het jaar in behande
[ing met het oog op de ontginning van andere 1o8 
hectaren. H et baggeren onder water fol: dieptcn 
gaande lot 10 m en meer, steit een zecr voornaam 
problcem van opvulling van de ontgrinde terretnen. 
D e e"Jsploitanl·en,, de provinciale diensten en het 
Mijnwez.en zijn hierover bekommerd en gaan de 
middelen na om bedoelde terreinen opnieuw ge
schi.kt te maken voor de landbouw. Dit probleem 
Ji.gt ter studie en men moet Îtopen d.at men er een 
bevredigende oplossing aan zal kunnen geven. 

Sociale aangelegenheden. 

H et gcwcslelijk paritair comité voor l1el' hedrijf 
der grint- en zandgroeven welke in openlucht ge
axploileerd worden in de provincies Limhurg, Ant
werpen, West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen. 
heeft tijdens het verslagjaar (!ecn vergadering ge
houdcn. 

Het eerste mandaat van de leden liep op 30 mei 
1960 ten einde en het comité werd dan opnieuw 

samengesteld door koninkli;k besluit van 29 olctoher 
1960, verschenen in het Belgisch staatshlad van 
15 november 1960. 

Ondergrondse gToeven. 

D e loeslail'd in de ondergrondse groeven van de 
divisie heeft in 1960 geen wijzigingen ond ergaan. 

D e hedoelde groeven, ten getale van twee, be
vinden ztch in de provincie Limburg Iangsheen het 
Albcrtkanaal en produc:crcn lufsteen (mergel) d ie 
gebruikt- wo-rdt in de glasblazerijen, in de sd1cikun
dige nijverheid e-.n voor d e Ian,dbouw. Zij stellen 
cen dcrtigtaf arbciders (·e werk en werden driemaal 
bez~chr cloor de m ijningenieu:rs. 

Noch in de operulucht-. noch in de ondergrondse 
groeV'eu. vielen z:wnrc ongevallen te hetreuren. 

Het deskandig onderzoek waartoe overgegaan 
werd ingevolge de ramp overkomen einde 1958 in 
een onder!l'l'ondse kampernoelic:kwckcrij te Zichen
Zussen-Bolder waarvan sprake in de vorîge jaarver
slagen heefr aÎs voomaamste oorzaken van het on
geval d e vohfettde punten weerhoudcn : t) hel 
voorafgaand bestaan van een uitgehreid breuken
~tel evcnals van een net van dialclasen vaak Vel'
hreed tot open splcten ; 2) de irwlocd van het 
grondwater met als gevolg· de weerstandverminde
ring van I1et tufkrijl der p,ijlers en de verhoging van 
het gewicht der bovenÎiggende lerreincn : :;) de 
onvof doende pijlerdichtheïd. D e massale instorting 
die zich op een total<" oppervlakte van ca t ba 75 a 
nitstTekte en de dood veroor-zaakte· van 18 personen 
vond haar oorsprong op ccn plaats waar wegens 
de bovenaangehaalde factoren overbelaste pijlers be
sto,tcten en moet dan loegeschreven worden aan de 
welbekende keLtingrea,ctie. 

Opslagplaats voor vloeibaar ge~aakte petro
leumgassen. 

De N.V. Foraky l1eeft hcgin 1960, in o.ixlracht 
van de N.V. Distrigaz. het aanlcggcn van ecn on
dergrondse opslagplaats voor petroleumgassen aan
gcvat. De werf is geleg-en in de aanhongheden van 
de haven van Antwerpen in de onmidddlijke nubij
heid van het vijfde dok. 

Deze opslagplaats is bestemd tot het stoekeren 
van 7,0.000 m8 vloeibaar gemaa.kt butaangas en zal 
bestaan uit een stel galerijen van 4,40 meler nultige 
diamete,r. Deze laatste worclen ged~lven op een 
diepte van 77 m in Je Boomse klei. 

Door de hevriezing'smethode werd een schacht 
gedolven tot de diepte van 8o m : zij heeh een nul
tîge diameter van 3,25 m en is bekleed met gegoten 
belon "Van 0,50 m dikte. De ga[erijen zijn onder
sleund met hctonblo'k'ken mel een weersland van 
800 kg/cm'l. Iedere galerij zal later afgcspcrd wor
den door cen dubbel massief uit trilbeton ; cle dicht
hdd zaJ vcrzekcrd worden door inspuitingen van 
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silikaat. De afdamminge-n zullen met de nodige af
tapleidingen uitgerust worden ; tussen de twee mas
sieven van el1e afdamming zal de ruimte gewld 
worden doot' een opiossing van verzadigde betoniet 
die tot sas zal die-nen en de eventuele gaslekken zal 
voorkomen. 

Üp 31 december waren 732 m galerijen gedol
ven ; de insta.Ilatte moet in novem:ber 1961 in ge
bruilc genomen worden: · 

Een dodeli:jk ongeval viel op deze werf te betreu
ren. Wegens kleine instortingen aan het delvings
front. had men het schild niet onmiddellijk Jrnnnen 
vooruitbren.gen. Onder de hescherming van een 
voor>lopige houten betimmerin.g gingen twee arbei
ders ovcr tot het wegruimen van de afgevallen klei. 
Tijdens dit werk viel een brok ldei onverhoeds uit 
het hangende en trof een der arbeiders op ongeluk
kige wijze in de hals. lngevolge dit ongeval werd 
de werkwijze aan de delvingsfronten verbeterd. 

D. METAALNIJVERHEID 

In de metaalf abrieken on der het toezicht van de 
divisie zijn er geen meldenswaardige verwezenlij
kingen aan te stippen. Het totaal personeel in deze 
ondememingen gehezigd bedroeg, op 31 december 
1960, 1.818 pel'sonen. Er werden 3.194 t gietstaal en 
2.640 t gietijzer geproduceerd renvijl 50.361 t han,
delsstaal door een ijzerpletterij geleverd werden. 

E. COKESF ABRIEKEN 

STEENKOOLBRIIŒTTENF ABRIEIŒN 

De N.V. « Association Métallurgique pour la fa
brication. du coke». te Willebroek. heeft aan de 
cokesgeleider een automatische installatie aange
hracht om hct ontijdig openen van de ovendeuren te 
beletten. De werking geschtedt als volgt: de cokes
geleicler is uitgeru.st met een cobaltbom die een 
straal van enkele curie' s uitzendt doorheen de oven 
naar .Je Jeuro,pener en stoter. De machinist van 
deze laatste toestellen kan de nodige hewerkingen 
niet uitvocren indien de uitgezonden straal niet in 
de ontvanger o,pgenomen wordt. Üp deze wijze kan 
men voorkomen dat de deur geopend wordt zolang 
de cokesgeleider niet fa opgesteld. 

In de af deling « Distillatie van· teer » werden de 
distiflatiekolommen do·or g-rotere vervangen. 

In de cokesfahrieken van de N.V. « Forg'es de 
Cia1ecq ». te Vilvoorde, werden i;rrote w erken aan
gevat om de o,venbatterij te vernieawen en een vol
ledig complex van 24 ovens te verwezenlijken. De 
oude hlustoren werd a:fgehroken en vervangen door 
een nieuwe. Een twcede hlustoren, een nieuwe ko
lenbunlcer met een capadleit van t .650 t en de 
nieuwe ovens zijn in aanbouw. 

De kenmei:ken van de batterij zijn de volgende : 

- 24 ovens, type U.C.B. (Union Chimique Belge) 
- dagelijkse productie : 

550 t -cokes 
385 t metallurgi:sche cokes 

14 t teer 
'2.30.000 t rijk gas (4.800 caVm3) 

Bij het begin van de maand decem.ber werden de 
nieuwe ovens aangestoken om in februari 1961 in 
gehruik genomen te worden. 

De instnllatie voor de crackin(? van bulaan en 
pentaan waarvan ons vorig jaarverslag reeds mel
ding maakte, is voIIedig in dienst ; zij werkt volgens 
het 1ierna beschreven procédé. 

Het butaan- en pentaang-as wordt opgeslagen in 
twee houders van 170 m3• Langs een mengtoestel 
komen het ga.s en de aanitezogen lucht in twee 
kraakovens. Deze bestaan uit een cylindervormige 
ketel met trechtervorrnige hodem. Het gas wordt ge
kraakt in aanwezighetd van stoom met nikkel als 
catalysator. De wannte van het verarmde gas wordt 
herwonnen in een recuperatieketel ; de verkregen 
stoom wordt gehruikt voor de verwanning. Het ver· 
armde g-as wordt rechtstreeks in hct distri.hutienet 
gehracht om de productie van cokesovengas aan te 
vullen tijd:ens 

0

de spitsuren. 
De N.V. « Coke'l'ies du Brabant», te Grimber

gen, heeft met hetzelfde doel een tweede convertie
inrichting voor propaangas of hutaangas in auto, 
thermische cra:cking-ovens opgesteld. De productie
capaciteit van convertiegas werd alzo, verduhbeld. 

Ongeva llen. 

ln de loop van het verslagjaar geheurden geen 
ongevallen met zware gevolg-en, noch in de metaal
nijverheid noch .in de cokes- of steenkooibriketten
fabrieken '7an de divisie. 


