
MINISTERIE V AN E CONOMISCHE ZAKEN 

ALGEMEENE DIRECTIE V AN H ET MIJNWEZEN 

Vergel ijkend aanwervingsexamen van 1937 

De Minister van Economische Zaken, 

Gelet op het koninklijk besluit van 119 Augustus 1930, 
"aarbij de voorwaarden tot aanwerving van mijningenieui·s 
werden bepaald; 

Gelet op het programma der vakken van het vergelijkend 
examen voor de benoeming van mijnkorpsingenieurs, pro
gramma gevoegd bij het ministerieel besluit van 30 Augustus 
1930; 

Gelet op de wet van 28 Juni 1932 op het gebruik der talen 
in de bestuurszaken : 

Besluit : 
Artikel 1. - Een vergelijkend examen voor het begeven 

van drie betrekkingen van mijnkorpsingenieurs, benoem.d 
tot vervullen van hun ambt in het vlaamsch sprekend gedeelte 
van het land, zal plaats hebben te Brussel in den loop van 
1937 minstens twee maancl na de clatum, van dit besluit. 

De juiste clatum zal later, langs het staatsblacl aangekon
rligd worden. 

Art. 2. - De leerstoffen van het examen en het maximum 
getal punten aan ieder vak toegekend, worden als volgt vast
gesteld : 

Leerstoffen 
1° Vlaamsche taal 
2° Mijnbouw . 
3° G'ndergrondsche topographie 
4° Electrotechniek en toepassingen op electro

technisch gebied · 
5° Mijnwetgeving, Mijill'eglementeering en sociale 

wetgeving 
6° Teekenwerken 
7° Verhandeling · 

Punten 
10 
25 
10 

10 

15 
10 
20 

Totaal 100 
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Art. 3. - Ten minste de helit der punten wordt vereischt 
op ieder der hiernavermelde gegroepeerde vakken : 

Vlaamsche taal en verhandelingen; M:ijnbouw en Onder
grondsche Topographie ; E iectrot echniek en t oepassingen op 
ring , Sociale wetgeving en Teekenwerken ; alsook de 6 /10 
van het totaal der punten. 

Art. 4. - H et omstandig programma der leerstoffen waar
over het examen zal lüopen is bi j dit besluit gevoegd . 

Brussel den 24n F ebruari 1937. 

Leerstoffen van het vergelijkend examen van 1937 
voor de aanwerving van mijnenkorpsingenieurs 

I. - VLAAMSCHE TAAL 

a) Diktaat over een technisch onderwerp. 
b ) Opstel over een onderwerp van industrieelen aar d of 

zuiver lett erkunclig. 

II. - MIJNBOUW 

(Schriftelijk en mondeling examengedeelte) 

A. - U itgravingen en kunstwerkén. 

Schachten 

Vormen. Afmetingen.., Inrichting . 
Verschillende manier en van ondersteunin"'. 
Beschoeiing : materialen ; uitvoering · b:rekenin"'en. 
Uitdieping. Verbreeding. ' "' 
Ladingplaa tsen . 
Instorting in de schachten . Herstellingwerken . 

Stopping 
(in g~'erij en put) 

Verschillende manieren van bouwen. 
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B. - Eigenlijke ontginning. 

Ondergrondsche ontginning 

Algemeene inrich ting. Ontginningst errein. Schachten : 
het inrichten der mijngangvloeren . Krachto>erdraging . Voor
bereidende werkzaainheden. Algemeene gang van de ont
·ginning. K euze der methode : · de drie grondbeginselen. 

Ontginning met aanplempîng.._ 

Algemeene beginselen. De verschillende werkverrichtingeu 
op de werkplaatsen . Invloed van· de beddingen volgens hun 
verscheidenheid . Keuze der geschikte middelen. Benut ting 
van de mechanische krachtoverdraging . Inrich ting. 
Methoden : 

a) Door opgaande of evenhoog blijvende houwplet ten ; door 
rechte trappen; door ingaande trappen; 

b) Door tr aceering en weg,·verking der pijlers, tussche~ 
dak en muur , of sneegewijs in schuinsche, horizontale of 

loodrecht e richting. 
Toepassing van de verschillende methoden op de steenkool-

lagen . 
Bespr eking en vergelijking in speciale gevallen. 
Gr~ndbeweging 

1
• als gevolg van de ontginning. 

c. - Ondergrondsch vervoer. 

a) I n de werkplaatsen : verschillende 'stelsels ; huu ge

bruiksvoorwaarden ; 
b ) In de mijngangen : he_t aanleggen van sporen ; wissel 

en verbindingsplaatsen; helling der sporen. 
R ollend materieel. 
Verschillende manier en van vervoer : met behulp van 

menschen en dieren ; gebruik van locomot ieven en van kettin
gen en kabels. Gebruiksvoorwa,arden ; 

c) 'Langs hellende tv lakten. Verschillende st elsels : ge
bruiksvoorwaarden. Veiligheidstoestellen; 

d) Langs binnenschachten . Uitrusting. Veiligheidstoestel
len . Gebruiksvoorwaarden. 
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D. Luchtverversching. 

N oodzakelijkheid van de ventilatie in de niiJ'nen H ·.. . d ' . . s . . ygiene' 
iepe m1Jn~n . amenstelling der mijnlticht ; oorzaken van 

luchtbedervmg ; gas, stof. 
Eigenschappen van het mijno·as · theoretisch t · 

h 
. 0 ' e oepassm o· 

en prac tische gevolgtrekkinO'en Lig"'Îll"'SWiJ'ze d .. 
0 

h a c1 1 
. . . o · o o er ID,lJngas-

ou en e agen, pr1ma1re en secondaire. 
Vrijwordingswijze; omstandigheden welke op d · · d' h · · . e VlïJWOl'-

:ng van .et m1Jngas mvloed uitoefenen. Spontane vrijwor-
drng ; de e1genschappen daarvan · verband m t d t ] d · . · . . ' e e er s agen 
e.n e man1e1en va? ontgmmng. Voorzorgsmaatregelen . Tril-
lingschoten . Spec1ale veiligheidsmaatregelen b" d b · d d k lJ e voor-

ere1 en e wer zaamheden op de werkplaatsen. 
Mijngasontploffingen · hun oorzaken hun 'tb · 'd' 1 ' ' m 1 e1 m g en 

gevo ge~. Invloed van het kolenstof. Kolenstofontploffino-. 
losbarstmg en voortzetting . Graad van gevaar der verschil~ 
lende kolenstofsoor ten. 

. Maatregelen om de ontploffingen te voorkomen of om de 
uitwerkselen er van t e verminderen. 

Mijngasopnemingen. 

VenU!atie 

Algemeene wet van den luchtomloop in de mijnen . 
L':?~tstroomsnelheid en vermogen. Luchtdrukking . Be

schn Jvmg' onderzoek en gebruik der meettoestellen. Tem
peramen t . Gelijkwaar dig opening Murgue Nut ti"' uitwerksel 
der ventilatie. · "' 

Na~uurlijk luchtverversching. Luchtverversching door ver
war~mg. L110htverversching door luchtwegvoering; toe
passmgen. 

M~chanische luchtverversching 

Ventilatoren . W erkingswiJ'ze en v l " k' va d . erge lJ m g n . e voor-
naai:iste types. <Eig~nschappen der turbo-vent ilators . Aan-
passmg van de ventilators in de m" D · 'f k d 
t
·1 t 1Jnen . l'lJ wer er ven-
1 a ors. 
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Aanleggen van de werken, 
met het oog op de ·luchtverversching 

Plaatsing van de ventila tors ; uiteenzetting. 
Lu ch tverversching do or zuigig of blazing. 
N oodige luchthoeveelheid. Verdeeling van den luchtstroom. 

Opvarende luchttoevoer. Verlucht ing der voorbereidende wer
ken. Bijzondere voorschrift en voor mijnen, waarin plotse
linge mijngasvrijwording kan voorkomen. Toepassing op de 
bijzondere gevallen der wiskundige wetten, op de ventilatie 
en op de regels betref:fende de leiding der luc4tstroomingen. 

III. - · ONDERGRG'NDSCHE TOPOGRAPHIE 
(Mondeling en schriftelijk examengedeelte ) 

Opmeten van ondergrondsche plannen. Meten van rooi
lijnen en hoeken. Gebruik van kompas en theodoliet .. 

Oriënt eering van ondergrondsohe plannen; het in overeen
stemming brengen met de bovengrondsche plannen. Nivel
leeren van den ondergrond . Meten van de diept e der schach
ten. Plaatsbeschrijvende bewerking noodig voor het boren 
van schachten en galerijen. 

Opmaken van onclergrondsche plannen. Vorderingsr egis-
ters. P lannen. Projecties en doorsneden . Bijhouden der plan
nen. Gezamenlijke plannen per verdieping of per laag. Aftee
kenen der plannen. Overeengekomen teekens. Aansluiting 

der lagen. 

ELECTRO-TECHNIEK 
EN TOEPASSINGEN 

OP ELECTRO-TECHNISCH GEBIED 
(Moncleling exam,engedeel te) ( 1) 

A. Celijkstroommachines. 

Grondbeginselen de~ wikkel~gen. Electromotorische 
kracht. Magnetische krmglo?P· E1genachappe.n der genera
tors. Gpwekking. Ornschakeling en rotorreactie. 

(1) gewijzigd bij M. B. dd . 18 Maart 1937' schriftelijk 
en mondeling e:s::amengedeelte. 
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Gelijkloopencle koppeling der generators. 
Effectmaat door de Swinburnemethode. 
W armloopen, grensbelast ing. 

B. - Wisselstroommachines. 

Grondbeginsel voor de vorming der rn,eerphasige electro
motorische krachten. Ster- en driehoeksgroepeeringen. Justi
ficatie. Berekening van de teweeggebrachte electromot o1ische 
sinusoïdale k racht. Wisselstroomdynamo's. Elementaire wik
kelingen; oorsprong van het spanningverlies. Verschillende 
eigenschappen. Beknop te beschrijving van de bestaande 
typen . · 

Synchroonmotoren : grondbeginsel van de werking . H oofd
eigenschappen. H et koppelen of paraleel schakelen der wis
selstromdynamo' s : ui t te voeren manœuvre. 

. Transformatoren : elementaire t heorie, beknopte beschrij
vmg . 

Asynchrone meerphasige motoren : werkingsprincipe ; 
mechanische eigenschappen. Beknopte beschrijving. 

Omschakelaars : werkingsprincipe. Eigenschappen . 
Kwikwisselaar : werkingsprincipe. 
Inductieregulateurs : principe. 

C. - Accumulatoren. 

Samenste~g der .voornaamste typen . Voorwaarden waar-
onder de ladmgen en ontladingen geschieden. Effect. 

D. - Electro-technische toepassingen. 

Berekening van de secties de k t vervoerlijnen (met 
li .k . r or e 

ge J - en w1sselstroom) . . 
Voornaam~te instrumenten en toestellen gebruikt voor de 

ver alge:m,eerung en het overbren"'en van electrische energie 
(meettoestellen, schakelaars v ili~ h 'd t t llen) V h ·n d , e g e1 s oes e . 

d 
e.rsc 1 

. en .e manieren waarop door electrische machines 
e u1tdelvmg m de mijnen o-es hi dt 
u : h o c e 
~gensc appen van de uitrusting ~n de electrische machi

nes welke vooral biJ. ond · ·. -
• 

1 erg1ondsche werken worden gebe-z1gd . 

<A 
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V. - MIJNWETGEVING 
MI JNREGLEMENTEERING 

SOCIALE WETGEVI.l~G 
(:Mondeling examengedeelte) 

:-327 

A . - Mijnwetgeving. 
Koninklijk besluit dd . 15 September •1919, houdencle samen-

ol'Clening der mijnwetten. 
Klasseering der delfstoffen . . . 
OntO'inningstelsel van mijnen . groeven en graverIJen. 
Ver;allenverklaring van mijnconcessies : gevallen van 

vervallenverklaring. . 
Het still eggen der werken in de mijnvelden : mogeliJk-

heden om aan conce~sies t e ve1:zaken. . . 
H et inbruiknemen van terremen, t en behoeve van UUJn-

t O' . · "'en. Verklaring van openbaar nut betreffende het 
on o llllllllo . ' b 1 . 
aanleO'"'en van verbindingswegen, m t e ang der miJnen , 

O O • • 

groeven en gravenJen. 

B. -. Mijnregtementeering. 

Algemeene politieverorcl ening over de mijnen (koninklijk 

besluit van 28 April 1884) : . .. 

V h 'ften bet reffende het houden der miJnplannen, de oorsc l'l . . 
1 

. . . . 
1 ht rvel·schin"' der mijnen (met m begnp c er w1Jz1gmgen 
uc ve o d d .. d b ht aan de voorschriîten betreffen e e IIllJnen er f0° cr:t:gorie door het koninklijk besluit van 24 November 
l924) ; de tegen waterdoorbraken te nemen maatregelen. 

Reglemen t op de toegangswegen, cle schachten en het ver
het personeel in de schach ten. voer van .. 

R 1 ment op het gebruik der springstoffen in P,e miJnen . 
eg e li h . a .. 

Reglement op cle ver c tm g er m1Jnen. 

C. - Soci ale wetgeving. 

Samenhancr der wettelijke en reglementaire bepalingen 
0 

bet reff en de : 
1° Den achturendag en de achtenveertigurenweek ; 

2° De zondagrust . 
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VI. - TEEKENWERK 

a ) Schetsen met de vrije hand. 
b ) Teekening m,et de trepken. 

VII. - VERHANDELING 

Opstel en monde linge uiteenzettin cr va 
betrekking heeft op de uitdelvende o n een on~:rwerp dat 
België, alsmede op het voorkomen v-a en metaalllmJVerheid m n ongeva en. 

\ 

ARRÊTÉS SPÉCIAUX 

Extraits d'nrrêtés pr·is é?t 1936 concernant les mines 
1 

Arrêté royal du 13 janvier 1936, r ccti:fiaui la listo d es com
munes sous lesquelles s 'étendent les concessions de « Espérance 
et Hautrage », « Rieu d u Cœur » et. « Produits et Nor<l. du 

1Rieu du Cœur ». 

Arrêt.} royal ùu 13 jamier 1936, r ectifiant la liste dP.s com
munes sous lei:;quellcs s'étcndfnt le concrssion de « Grand
Hornu », ~ Rieu du Cœur » et « Produits rt Nord du Rieu du 

Cœur », 

Arrêté royal du 13 janvier 1936 rectifiant la liste des com
munes sous lesquelles s'étendent les ·concessions de « Saint
Denis-Obourg-B avrr » l.'t « Maurage et Boussoit » . 

.Arrêté royal du 10 févriet· 1936, autoTisant la Société ano
nyme des Cha.l'bonnagcs de Ressaix-Leval-Péronnes-Sainle-Al
degonde et Gcn ck, à occuper, pour les besoins de son e:>..l)loi
tation, une partie d 'cuviron 1 hectare 22 arcs, à prendre dans 
tme parcelle de terrain si.tuée à P éronnes, cadastrée section C, 
no• 23a, 25e, 25g cl 28a, d 'une contenance totale de 2 hectares 

34 ares envirou . 

Arrêté royal du 4 mars 1936, r ectifiant les limites des con
cessions de « 'l'r l'gnéC', Aiseau-Pl'eslc~ » et de « Cnrabinier-

Pont~dc-J;oup ». 

Arrêté royal du 4 mars 1036, autorisant la Société anonyme 
des Charbonuagl's d e 1\lonceau-Fontaine, à occuper . pour les 
besoins de son exploitat ion ,les parcelles A, B et C situées à 
Rou .. '{, cad <istrécs section C, n°• 502 (rontenance 42 a. 40 ) G04d 
(contenanco 56 a. 40 ) et !JOS (contenance B5 a. 60). 


