
MI NI STETIIE VAN ECONOMISCHE Z.A.KE.N 

ALCEMEENE DIRECTIE VAN HET MIJNWEZEN 

Ministerieele omzendbneven en ambtsbrieven 
aangaande de mijn polttie. 

Het houden der plans van de mijnen. 

Brussel, clen 25 September 1937. 

H eer H oofdiugenieur, 

ln ziju i,:esruaandelijk:;l'h Yer: ln.g betreffend e den toestarnl , 
gedurende het eerste semester 1937, der verschillende inrich
t ingen die van h et s··· mijnarrondissement afhang en, uittp 
tlen H eer H oofdingeniem·-Directeur Yan b ewust arrondisse
mPn e l'iich als volgt omtrent het houclen van de plans der 
ondergrondsche werken der steenkolenmijnen : 

« En reme t tan t leurs pbns, des géomètres de charbon
nages ont sig nalé les difficultés, de plus en plus grandes 
que présen ten t les levés à la boussole par suite de l ' encom
brement des g aleries •et des tailles par les tuyauteries d ' a;r 
comprimé, les cadres métalliques, les couloirs oscillants, les 

scrapers, . .. 
« A cause de l 'in tensité du t ravail dans les mines, il es t 

impossible d'enlever ces objets métalliques pour soustraire 
la boussole à leur influence. Le procédé habituel pa r coup 
d 'avant et d 'arrière, n 'offre plus suffisamment de garantiea. 
Il est souvent difficile de t rouver un-e base pour orienter 

un levé. 
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cc Il serait utile d' apeler l'attention des exploitants sur 
cette situation et de les engager à ne plus opérer qu'au théo
dolite, en orientant les levés dans les galeries spécialement 
aménagées à cet effet. » 

Ik heb de 'eer U mede te deelen dat ik het eens ben met 
de suggesties die bovengenoemden Heer Hoofdingen;eur· in 
de laatste alinea va,n het hierboven overg·enomen uittreksel 
voorstelt en verzoek er U om bij de besturen der kolen
mijnen van uw arrondissement in di en. zin op te treclen. 

Het betaamt natuurlijk ook de Heeren Ingenieurs van 
u ". arrondissement het bovenstaande mede te deelen. 

Namens den Minister: 

De Directeur Generaal van het Mijnwezen. 

G. RAVEN. 

Ongevallen. 

~0 13A/5226. 

Brussel, den 20 Januari 1937. 

Heer Hoofdingenieur, 

Een zwaar ong-eval deed zich onlangs voor in de onder
grondsche werken eener Belgische koolmijn, aan het front 
eener luchtgalerij van een werkplaats die op ongeveer 4 km. 
van de schachten is gelegen . 

Een steenhouwer werd, door den val van een blok van 
het clak, ernstig gekwetst aan een zijner beenen. 

Om reden v:m de lange afstand tusschen de plaats van het 
ongeval en de schacht •en ook om, reden van het feit dat de 
<lraagbaar, bestemd tot overbrengen der gewonden, z!ch 
op de laadplaats van het luchttoevoerniveau bevond dit 
overeenkomstig de reglementaire voorschriften, bereikt~ het 
slaohtoffer den bovengrond slechts 4 uren na het ongeva1. 
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Anderzijds, niettegestaa,.nde de hooge temperatuur - meer 
dan z50 _ die heerschte in de gangen langswaar de 

ekwetste werd heengebracht, bibb~rde deze ten gevolge 
;an het bloedverlies. Er bevonden z1ch wel dekens op den 

b o·rond doch niemand dacht er aan deze naar bened<en oven0 , 

te doen brengen. . . 
Ingevolge dit on~·eval ,plaatste h~t bestuUl' der koo~m11n, 

<een dmao·baar op het luchttoevoermve:m, op . het kru1spunt 
der gang~en die tot de verschillende werkplaatsen toegang 

bieden. 
Er werd insgelijks een ijzeren kist vervaa.rdigd en bij de 

draagbaar geplaatst; deze bevat meerdere dekens, alsook 

snelverbanden. 
Gelief het bovenstaand-e ter kennis te brengen der besturen 

van de koolmijnen van uw arrondissement, en bij deze, in 
dewelke zich werkplaatsen bevinden die tamelijk ver van 
cle schachten verwijderd zijn, er op aan te dringen dat, vol
<rens de omstandigheden het aanwijzen, maatregelen ~orden 
:etroffen, teneinde te voorkomen dat zich als hierboven 
0
aangehaalde toestanden zouden voordoen. 

De Directeur Generaal van het :Mijnwezen, 

G. RAVEN. 
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·stoffelijke ongevallen. 

Tusschenkomst van den aardkundigen dienst. 

~·· l 0G/ 6720. 

Brussel, den 15" J uli 1937. 

Heer Hoofdingenieur, 

Ministerieele -0nderrichtingen - Algemeene Directie van 
bet Mijnwezen - nr 13G/ 5279 dd. 25 Juli 1928 en 
nr 13G/ 6079 dd . 19 April 1933, opgenomen in de 9° Fransche 
uitgave (1936) van de Mijnpolitie volledigden en bepaalden 
nader een voorgaande omzendbrief van 1 Juli 1909 betref
fende gewichte gebeurtenissen voorkomencle in de mijnen. 

Zij bevatten namelijk een opsomming van gebeurtenissen 
die, zelfs al veroorzaakten zij g·een persoonsongevallen een 
onmiddellijke kennisgeving ervan vanwege den ontginner 
moeten voor gevolg hebben omdat het nuttig is er over 
ingelicht te 'vorden met het oog op het voorkom,en van · 
ongevallen. 

Zij vermeMen daarenboven dat die gebeurtenissen aanlei
ding moeten geven tot onderzoek en verslag, tot .,.edachten
wisseling in arrondissementscomité en, dat <lit ver:lag, even
tueel door tusschenkomst van den Inspecteur Generaal het 
departement hoeft overgemaakt, becloeld verslag- vermeldend 
de voor dit beschouwd bijzonder geval getroffen schikkingen, 
of die nuttig kunnen voorzien worden teneinde den terug
keer van zulk geval te verhinderen. 

Mijn aandacht wercl weerhoucl'en door het geval van zekere 
dezer gebeurtenissen die zich onlangs voorcleden, namelijk 
watercloorbraken waarvan de dossiers het voorwerp uit
maakten van de later door den Aardkundigen Dienst gedane 
onderzoeken, die de onto·ereikendheid -0 .a. op aardkundi.,. 
gebied der onderzoeken door de arrondissementsdienste: 
ingeste]cl deden blijken. ~, 

1 
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Daarom bleek het mij dat in de toekorust de Aardkundige 
Dienst samen met den Inspectiedienst tusschen kome wat 
betref; de studie van zekere gebeurtenissen die zich voor
deden, waarva.n men nuttig kennis neemt met het oog op 
het voorkomen van ongevallen. 

Aldus: het ontmoeten van een natuurlijke schacht ; onder 
<le waterdoorbraken , deze die kenmerken van abnon~alen 
water toevloed zou den vertoonen ; zekere spontane vnJm.a
kiugen van mijngas die zich blijkbaar. in heele speciale 
orustandigheden zouden voordoen, enz ... 

Gelieve in de toekomst, bij zulke gebeurtenissen, die al 
of niet een persoonsongeval veroorzaakten, zoodra ze U \'l'Ol'

den medegedeeld, er den Aardkundigen Dienst, telefonisch 
of per telegram bericht van te geven, die dan, zoohaast 
mogelijk, een afgevaardigde zal in betrekking ~ tellen met 
den districtsingenieur, dit met het oog op de nood1ge geachte 
vasLs tellingen, opzoekingen, ontledingen, enz .. . 

He t spreekt van zelf, dat de inruenging van den afgevaar
J io·de van den Aardkundigen Dienst in <le gewone werk
za~mheden van J en districtsingenieur, enkel als aanvullend 

IS. 
Deze afgevaar<ligde zal een v<erslag voorleggen aan ziju 

Jienstoverste, dewelke, na overzicht van al de gegevens ter 
zijner beschikking, U zijn advies zal mede deelen. 

Gelieve het bovenstaande de Heeren Ingenieurs onder U\\' 

bevelen alsmede de ontg-inners van uw arrondissement mede 

te deelen . 

N amens den Minis ter, 

De Directeur Genernal van het Mijuwezen, 
G. RAVEN. 
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Verluchting. - Crisoumétrie. 

N' 13B/ 5147. 
Brussel, den 29n J anuari 1937. 

Heer Hoof~ingenieur, 

Het schijnt mij to_e dat de algemeene luchtmetingen waar
toe de Heeren Ingerueurs moeten over<>'aan in de ont()'· · œ _ 

1 d 
. . o 0 illnID0 S 

zete s er m·Jnen o~der hun toezicht geplaatst, door tusschen
komst van het ~ at10naal Mijninstituut zouden toelaten, niet 
e1:1kel stelselmat1g het gehalte mijngas van den luchtstroom 
die de werkplaatsen verlucht nauwkeuri"'er t b 1 o e epa en, maar 
ook een zekere controle uit te oefenen op d tl d" . 

b 
. . e on e mgen 

tot epahng van dit gehalte ontledin<>'en .... 0 r . h d o • o gesc reven oor 
het reglement of voorzien bij zekere afwijkingen. 

De aldus bekomen inlichtingen en uito·eoef d t 1 
l 

. . o en e con ro e 
zu len m memg geval zeker toelaten de to t d ' . es an van som-
nuge werkplaa tsen, op œebied van verlucht' t b • 0 mg e ver eteren . 

Geheve derhalve de Heeren Ing·eni'eu · . rs van uw arrondis-
sement te verzoeken m de toekom,st g· d d d 

h 
· ' e uren e e al œemeene 

verluc trngsproeven voorzien in de cl· t d 1. 
0 

1 
. iens ver ee ing lucht-

sta en op te nemen m de verluchtin"'sg· 1 · · . ' 
h 1 

o a eriJen vau ieder der 
ouwp aatsen waar gearbeid wordt. 

Voor deze staalopnamen kunnen zi · b h 'k · 1 fl h · d · h J esc i ken over spe-
ct 1ake esc Jes, . ie det Nationaal Mijninstituut zal doen 
oe omen aan w1e er e aanvraa"' va d . 

door de bet rokken zelf aangegev:n. n oet, dit op het adres 

_Voor deze aanvragen. wende men zich tot d H . 
Dnecteur van het Instituut een ti' t 1 d en eer Breyre, , en a a"'en ·h d 
en g eve men het aantal gewenschte fl h. 

0 
op voor an , 

jes van het N. M. I. zijn met zes f t esc Jes op. Deze flesch-
. . . o waalf verpakt 

Dit t iJdperk van 10 daœen is nood · · 
1 d 

· 0 ig om aan het N M r 
toe t e aten e rn omgan"' zijnde f1 h · · · · 
of melding te geven dat de ontwor esc Jes terug te vorderen 

· eerst later kunnen gebeuren. peu proeven noodzakelijk 
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'fot uw naricht, de fleschjes worden verzonden gevuld 
met water, de bals naar omlaag., ge~ruikens gereed. 

Men drag'e zorg da t gedurende de luchtopnamen een 
weinio· water in het fleschje blijve, teneinde dit luchtd!·cht 

0 

te s toppen. Na gebruik, zullen deze fleschjes, behoorlijk 
van etiket voorzien, of ten minste genummerd, door de 
H eeren lngenieurs aan het Instituut, rue Grande, 53, te 

PCitlll'ages besteld worden. 

Zij zullen vergezeld zijn van een lijst, in dubbel exempÏaar. 
Bij het opmaken dezer kan men zich naar de omstandigheden 
gedragen; zij zal ten minste, buiten de benaming der kool
mijn en van den ontginningszetel en de datum der staal
opnarue, melding maken van het volgende: plaats der staal
opuaruen: galerij, verdiep ing; aanwijzing der werkplaatsen 
( overeenkomstig de opnamen) ...... . ; dagelijksche voort
brengs t der werkplaatsen (overeenkomstig de opnamen) ..... . 

Het tweede exemplaar dezer lijst zal U, behoorlijk ingevuld 
na de proeven, door het N. M. I. toegezonden worden, ten 
einde aan de Heeren lngenieurs toe te laten, de verslagen 
die zij U vervolgens zullen laten geworden, aan te vullen 

zooals het betaam.t. 
Het spreekt van zelf dat de noodige schikkingen hoeven 

œetroffen opdat de stalen in goeden staat en onveranderd 

~p het N . M. I. toekomen. 
Het spreekt insgelijks vau zelf dat, zoo noodig, de Heeren 

Ino-enieurs de hulp kunnen inroepen der Afgevaardigden bij 
he~ Mijntoezicht en, ùesgevallend, zich door dezen kunnen 
doen vergezellen, om de staalopnamen te vergemakkelijken. 

Ten einde aan voorgaande onderr!chtingen het meeste nut 
te doen opleveren, zou h~.t betamen, _in de mate van ~et moge
li 'ke, dat, wanneer m1Jn~ason.~led1ngen verordemngsmatig i bij afwijkingen voorz·en z1Jn, opnamen door den ont
~-· er terzelfder tijd en op de zelfde plaatsen gebeuren als 
0

1nn , .. . . d 
deze door de m1Jnmgen1eur ge aan. 

Dit o-ebruik zou inderdaacl toelaten de uitslagen bekomen 
door Koohnijn en door het N. M. I. te vergelijken . 
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Het zou insgelijks behooren <lat de Heereu lngenieurs 
alles aanwendden opdat de algemeene luchtmetingen over 
de vier kwartalen op de meest gelijkmatige wijze vercleel1l 
wezen. 

De Directeur Generaal van het Mijnweze11, 

G . RAVEN,. 

Hulpverluchtirtg. - Electrische ventilatoren. 

~' 13E/6004. 
Brussel, clen 1611 Februari 19Jï. 

Heer Hoofdingenieur, 

1Ieerdere besluiten "·erden deze laat ste t!j <len getroffe n, 
inzake het gebruik, op plaatsen waar toevloed van mijngas 
le vreezen is, Yan electrische motoren, aan te brengeu i 11 

J uchtbuizen vau voorbereidende of verkeuningswerken. 
Uelieve te noteeren dat, in de toekomst, voor de mijngas

houcl eude nüjnen ieder electr ische ventilator in een zuio·emle 
0 

of blazencle leiding van luchtkokers geplaatst, dienernle tot 
verluchting vau voorbereidings- of verkeuningswer ken, hoeft 
worden aanzien als zich bevindend op een plaats wnar toe
y]oetl van mijngas te vreezen is. 

X ochlans zoo de veutilator geplaatst is aan h et aanvangs
pun i eener blazende leiding, die het werkfron t "Yerlucht, 
kan hij aanzien worclen als zich bevindend op een plaats 
\\'U.ll' geen toevloed "Yan mijngas te vreezen is, mits voor
waarde dat de lucb t die dezen ventilator doorloopt waarlijk 
Yersch is en dat namelijk in een mijn van eerste categorie 
ûj geen andere voorbereidings- of verkenning·swerken ver-
1 uch tte. 

"amens den Minis ter 
' Voor de Directeur Generaai van het Mijnwezen, 

De Hoofdin genieur -Directeur 
' H. ANCIAUX. 

l 
AMB'l'ELIJKE DESCJIEIDEN 1401 

Verluchting. - Artikel 17 van het K. B. dd. 28 April 1884. 

::\ ' 135/ 6663 , 
Brussel, <leu 11" ~Iaart 1937. 

H eer Ho of dingenieur, 

Uit het u azich t der verslagen die mij werden gezondeu 
ino·evolo·e miJ. ll omzendbrief N'" 13G / 6611 del. 19 October jl ., 

0 0 

betreffe11cle de toepassing der voorschriften van het 3° alinea 
rnn art. •l 1 rnn het polit iereglement van 28 April 1884, op 
tle .Yoorbereidings- en verkenu 'ngswerken alsook op de 
amlere speciale werken, blijkt dat, in zekere gevallen, voor
melde voorschrüten op verschillende wijzen verstaan wordeu 
in de arroudissemen ten. 

Zoo zijn meerdere Hoofdingenieurs-Directeurs de meening 
loe<redaal!. dat cleze voorschr iften van algemeene en stipte 
loe;assing zijn yoor de ui tvering van ~l de werken d~ _voor
uereidiu•»s- en verkeuningswerken mbegrepen, WlJl de 
oYerige, 

0

die trotm ens cle u1eerderheid uitmak en, meen_e~ dat 
er inzekere gevalleu, wanneer het gaat om voorbere1d'n gs
eu verkeuniugswerk eu, zonder bezwaar zekere afwi jkingen 

1nogen gerlulcl worden. 
Onderhavige onderrich ti11g heeft Yoor doel dit voorscfrift 

J11eer eenvonuig te doen toepassen. . . , 
D e erin vasigelegde regels bondeu rekemng m~t het feit 

l t d voorbereidings-en Yerkenning·s,verken, ' t zij nood-
c a e . . 1 

1. l' ·k ' j· ziJ. in 't algemeen zekere b1JzonC1ere k enmerkeu za L(e IJ , , . . 
l 

. n·ebi·uik van }uclitbmzen voor de verlucht1ng, werk-
c rao·en. 
1

L

0 t 
11 
~et één enk ele u! tgang, beperkt persneel, dalende 

p aa se . . 1 k k . 
1 

.] t t .00111 , hetrekkeliJk korten Ctllur, -enmer -en die ze 
llC l $ l · } " ' I. • • k • 

] llei. den vnn de e1gen 1J1ce ontgmnmgswer en en die 
011c erse - . 

·d zi'J'n ten miuste rn zekel'e gevallen, het uiel al te 
Yall aa1 , ' , , . 

. • nlernn der bedoelrle voorschnften te rechtvaarchgen. 
s tlP•• llL• , 

.\ l r sziJ'ds is voormekl e regelmg enkel als algerneeHe 
n..n c e . . k . i . . l 

,. h t oer te beschomren en UJ an rn strengneH toene111 e11 
JI C Sil ] f " j''k J' ld 
0
f Yerminrleren. volge11s. ce eite I J -e omst~r:c ig 1e en -
. f 111eel' miiuo·nsachtig·e natuur van het JlllJUVelrl ,e1geu-

1111 Il 0 . ,, ,... 
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schappen van het terrein, uitvoer:ngsduur, enz . . .. , - bijzon
der O'UnstÎO' Of On00'UllSti00' ZÎJll. 

0 0 • 

All ereersi <lient opgemerkt <lat, wat betref t de miJnen vau 
!J• categorie, de toepassing vau bedoelde schikking- door 
ar t. 37 van het Reglement wordt bepaald. 

I n de andere mijnen dring t een onderscheid!ng zich op, 
volgens het gaat om een werkeLjk mijn gasacht ig mijnveld 
(mijnen van 2° categorie ) ofwel om weinig mijngasachtige 
on tgin ningszetels (•l° ca'.t egorie) of als zonder mijng-as 
geklasseenl . 

In het eers te geval be taamt het de voorschrif ten van het 
alinea 3 van vormeld art. 17 stipt te te passen, welke ook 
de Yoorbereidings- en verkenningswerken wezen en welke 
ook het luch ttoevoer of -afvoer n :veau dezer werkplaatsen is . 

Yoor deze werken en zonder da t er rekeuing· kan worden 
gehouden met de gekozen verluch tingswijze, is alle toe
o-evendheid ui to·esloten en iedere toes tand s tri jdi0°· met een 
0 0 

stiple ioepassing van bewuste voorschriften zal zonder voor-
afgaan<le afo·ijking niet word en geduld. 

Voor de mijnen van 1° categorie en deze als zonder mijngas 
gek lu sseerd, kan in princiep worden toegegeven da t de luch t 
die, om ' t even welke voorbereidings- of verke11ningswerken 
ververschte, worde weggeleid langs een of gebemlijk langs 
meerdere verbindingen in ser :e, die niet meer toegankelijk 
zi jn in al hun dee)en, op voorwaard e clat het gaat om een 
werkplaats die op een luchitoevoer niveau gelegen is of 
onmicld elijk ervan afhang t, en dat de plaat selijke schikkin g 
gemakkel" jk toelaa t er zich van te verzekeren clat aan de 
opeuing van deze verbin ding of dezer verbimlingeu een 
toereiken<le luchtslroom bestaat. · 

In zulk geval, kan hei zich voordoen dat he t andere uit
einde van bedoelde verbindingen een con trole op de door
toch L van cl eze lucht mogelijk is, h etgeen U kuni beschouwen 
a is een fei telijke omstandürheid die een zeker e toegevendheid 
\\'ett.igt. 

Zoo voor de mijnen van 1° cat egor ie er geeu sprake kan 
zijn een cl ergelijke afwi jki ng te clulden, voor de werken 
g elegen op een verluchtingsniveau, kan heL er , zoo <le îei
t elijke omslanclig-heclen gunslig z:j n, :m cl ers om gaan, voor 
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de mijueu zouder ruijugas de ouùe gang dieneude · t zij rnor 
toevoer, ' t zi j lot afroer der luch t . 

Zekere speciale werkeu bevin<len zich , "·a t betreft de toe
passing der voorschrif ten van het 3° aliuea van ar t . 17 va.u 
hei li.. B. del . 28 April 1884, in een bijzondere toestand . 

Aldus, b. Y. deze u.a ngegaun tot herstel van een doorgang 
voor het Yel'breedeu ' t zij van een werkfron t, ' t zij van een 
gaug of een reeks g augen die tijdelijk werden verla ten: cleze 
di e voor doel hebbeu het aanvulleu eener buiten clieust 
gestelde galerij of het aanbreug eu , uchte1· een werkfront, 
vau eeu rnmhelling. 

Dergelijke werkplaatsen beviuden zich clikwijls in zulke 
Yoorwaanlen da t de luch tstroom die ze Yerlucht, achter tleze 
wcrkp laa ts prak tisch on.toegankelijke g alerijen doorloopt en , 
in de Jll ees te geYalenl, zou men te Yergeefs pogen in deze, 
ee11 verluchting met b uizen nun te leg gen. 

H l spreekt vau zelf dat bedoelde voorschrif teu niet moeten 
wonle11 au11 zie11 als st ;pt toepa:selij k op toes tanden van dien 
aanl en <la t , in (lusrla 11ig·e g-evallen eenige toeg evenheicl uiet 

11 i j o·esloten i . . 
Koch t:rn s clien t vers tau.n dat op "·erken van tl ieu aarcl de 

011 tg i11 nP1'. een li ijzoncler scherp toezicht moet houden, wat 
belreft ile Yerlud1ting en het is gnnsch aai1gewezen clat het 
geliez: g«l personeel steeds, zelfs in cle mijnen zo11rler mij11 g-a.". 
O\'er ten rni ns te één v]am-la mp beschikke. 

Gelieve het ho,·ens tnn ncle <le R eeren I.n genieur en Afg·e. 
vna rcli.gde11, nlsook cl e n11tgi11ners Yan uw nrromli. sement 

nieile te deelen . 

N amens den ::\Iin i ter, 

De Direct eur Generanl van het hlijuwezeu, 
G. RAVEN. 



~ 

1404 ANNALES DES MINES DE BELGIQUE 

S. C. P. Springstoffen. 

NT 13D / 5445. 

Brussel, den 22° Februari 1937. 

Heer Hoofdingenieur, 

Ik heb vernomen dat zekere springstoffabrikanten aan de 
ontginners patronen leveren met omhulsde S. G. P. spring
stof waarvan de binnenste diameter 2€ mm. bedraag-t en 
stemmende overeen met een totaal kaliber van 32 mm. 

Tot heden toe werden enkel de S. G. P. springstoffen in 
patronen van 30, 36, 37 mm. zoo zij omhulsd zijn, aan her
kennings- of controleproeven in het Nationaal Mijninstituut 

onderworpen. 
Anclerzijds, is het algemeen bekend dat de voortplanli11g 

der ontploffing minder goed wordt bij spr!ngstof in dunne 
kolom ammonium-nitraat - al de S.G.P. springstoffen bou
den ten minste 50 t.h .. van dit nitraat in, - 't is te zeggen 
in patronenb. v. waarvan de diameter geen 28 mm. bedraagt. 

In die omstandigheclen, betuamt bet, ten minste voor het 
oogenblik , het gebruik te verbieden van patronen met om
hulscle S.G.P. springstoffen, waarvan de binnenste cliameter 
<le gewone afmetingen 30, 36, 37 mm. niet bedraagt, 
wanneer het gebruik van omh ulsde springstoffen r eg-lemen-

tair is . 
Gelieve het bovenstaande de Heeren Ontginners, lnge

nieurs en Afg·evaardigclen bij het Mijntoer.icbt van. li,,. 
arrondi ssement mede te cleelen. 

Namens den M:inister, 

Voo1· cl e Directeur Generan,l van het M:ijnwer.en, 

De Hoofrlingenieur-Directeur, 

H. ANCIAUX. 

1 ( 
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N' 13D/5462. 
Brussel, den 23n April 1931. ' 

Heer Hoofdingenieur, 

Ik heb de eer U mede te deelen dat een springstoffabrikant 
de vraag stelde of de binnenste diall'.\eter van patronen m t 
o~hul_sde _S.G.P. springs~of hoeft worden verstaan a para~
fmeermg· mbegrepen ». Hierop wercl bevestigend geantwoord. 

Anclerzijds doe ik U opmerkèn, clat het verminderen met 
2 mm. van den normalen diameter mag geduld worden en 
dat deze dus mag schommelen tusschen 28 en 30 mm. 

De Directeur Generaal van het Mijnwezen, 

N amens den Minister 
' 

G. RAVEN. 

Mi j nontploffi ngstoestellen. 

N" 13D/ 5464. 
Brussel, den 8° Mei 1937. 

Heer Hoofdingenieur, 

De mijngasontbrn,ncling die zich voord eed op 30 April 1937 
in de werken eener kolenmijn van Charleroi, werd veroor
iaakt door een defect ontploffingstoestel. 

De mijngasontvlamming ontstoncl b innen in de hou ten 
kast, op het oogenblik dat de afzetbare kruk werd in bewe-

ging gebrach t. 
Zij verspreidde zich langs buiten doorbeen de overdreven 

Lusscbenruimte bestaande tusschen de krnk en de uitn·ancrs b 0 -

huls, ingevolge het wegnemen, ter geJegenheid eener her
stelling, :an een geriveercl fle~sstuk, hetwelke de drijfspi} 
der machme tot aan de openmg verlengde; dit flensstuk 
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beJ.ette het intlringen der buitenlucht binnen m het meka
nisme. 

/ 

De houten kast droeg, anderzijds meerdere spleten waar-
van ééne, 0.7 mm. breed, gansch de hoogte van een zijvlak 
besloeg. De gedane proeven wezen er op dat zoo de vlam
doorgang zich normaal langs de kruk voordeed omda t de 
leemte er belangrijker was, men ook vlamdooro·an"' kon 

0 t:> 

bekomen doorheen cle spleten in het bout, onder voor waarde 
dat de leemte der kruk werd afgesloten . 

Ik heb de eer U mede te deelen dat vanaf hedeu, al de 
ontploffingstoestellen voor mijngashoudencle mijnen hoeven 
aanzien als electrische apparaten vallende oncler toepassing 
van art. 248 der :M. O. del. 30 September 1919; als dusdanig, 
worden zij onderworpen aan de formaliteit der voorafgaan
delijke erkenning door het Bestuur der hlijnen , ten zelfden 
titel en in den zelfden vorm als de tegen-m!jngasveilige 
electrische appara ten. 

Trouwens, verschillende ontploffingstoestellen werden 
reeds goedgeke1ird; zij werden beschreven in de verslagen 
van het Nationaal Mijninstituut. 

Het sp1"eekt van zelf dat geen enkel houten omhul sel voo r 
deze ontploffingstoestellen mag· worden voorzien; zoo zelf s 
pas vervaardigde houten omhulsels zouden kunnen toegelaten 
worden als luchtdicht zijnde, zouden cleze hun luch td;chtheicl 
toch niet behouden in de gewone voorwaarden der onder
grondsche werken, met cie afwisselend droge en vochtige 
luchtgesteldheid, de afwijkende tempeartuur, de min of 
meer ruwe behandelingen. 

Van nu a.Î boeven de houten kasten volstrekt verborlen; al 
de ontploffingstoestellen van <lien aard hoeven binnen een 
tJermijn van 6 maand worden afgeschaft. 

Ik wil er U tevens attent op maken clat cle ontploffin"'s
toest ellen clel;cate apparaten zijn . Zij vergen een waakza.:m 
onderhoud en mogen ter herstelling niet worcl en toevertrouwd 
aan rle eerste de beste werkman. Aldus aang'ebrachte nood
hersLel1ingen kunnen de essentieele eigenschappen van het 
toestel ontaarden. 

' c 

'~ 
l\ 
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Gelieve deze onderrichtingen de ontg'inners der mijngas
houdende mijnen van uw arrondissement mecle te deelen en 
<le U on<lerhoorige Heeren Ingenieurs !ln Afgevaarcligden 
aan te zetten er zich van te vergew;ssen of zij strikt 
nao·eleefd worden. 

0 

· N amens den Minister, 

De Directeur Geueraal van het Mijnwezen , 

G. RAVEN .. 

_K r 13D / 5488. 
Brussel, den 211 October 1D37. 

Heer Hoofclingenieur, 

Bij mijn omzendbrief Algemeene Dire.ctie van h~~ Mijn
wezen N' 13D / 5464, dd . 8 ::Mei jl. <leelde ik U namehJk mede 
<la t ~l de ontploffingstoestellen voor mijngashoudende 
rnijnen, vanaf dien da tum, moesteu word.en aanzien ~ls elec
triscbe apparaien vallencle onder toepass·ng van artikel 248 

1 . M. O. cld. 30 September 1919, m.a .w. als toestellen 
< ei · 1 f cl 1· 'k k onder worpen aan het reg.1me c er voo1:~ gaan e lJ ·e er · en-

• · 0 • d or de Aclministratie van het hl1Jnwezen, t en 7.elf<len 
n tn o o . . d 1 l t . . . 
titel en onder de zelfde voorwaar en a s ce an i-m1Jngas 

electriscbe apparaten . . . 

D mzenbrief verbood anclerz1Jds cle hou ten kasten dezer eze o , . . 
. t 11 n en stelde als Œgel dat al de ontploffmgstoes lellen 
t oes e e d' 1 1 b . . . 

t n ;et uit met aal verv:rnr igc e rns ten mnen een t erm1Jn 
me 1aand ' t zij bijgevolg vanaf 8 November a. s ., hoef-vau zes n ' 
den afgeschaft . . . 

0 1en van zekere toestand en en van zekere b1Jzofülere ru rec . . . 
·i · ·1 b den waarop n11Jne aandacht werd gevestigd, wer cl moet lJ r e · . 

d tl·e dezer afschaffrng van af 8 November a .s . der e quaes . 
t l ff ·11 o·stoes telle11 met houten kasten, herz1en. on p o i ,... . . 
Alclus bleek geschik t de groote strenghe1cl van 11oog-er-

<l la Orozenclbrief, momenteel altbans, te verzach ten en be oe en ' . 
toe te ]aten dat U ervan al voortgaande met de toepassmg, 
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in elk geva,l den omvang van het gevaar der werken zoudt in 
overweging nemen om desgevallend met gedoo"'en te han
delen ten ~anzien namelijk der ontginners die

0 

z!ch reeds 
naar de meuwe onderrichtingen schikten voor d t 

1 
.. k d e mees 

gevaar IJ e toestan en die zich in hun ontgi"nrun· O' 

d 
0 en voor-

oen. 
Gelieve het bovenstaande de besturen der MiJ"no·ash d d 

M
.. . o ou en e 
iJnen van uw arrondissement ter kennis te bi·e o· 1 
d d 

. n0 en, a s-
me e van e HH. lngemeurs en Afo-evaara1· O'de a· d "' · ,.., n ie on er 
uwe orders staan. 

N am,ens den Minis ter 
' 

De Directeur Generan.1 van net Mijnwezen, 

G. RAVEN. 

Het naspeuren van mijngat voor het mijnschieten. 

N' 13D / 5495. 
Brussel, den 2011 October rn::n. 

Heer Hoofdingenieur, 

N aar aanleiding van een zware mijngasontploffino· m 
verband me~. het afsch!eten eener mijn, die zich onlan~'.s m 
een Kolenm1Jn van het 4° Mijnarrondissement voordeetl . 

h d H . . . ' ve1-
zoc t e - eer . Hoofdmgen1eur-D1recteur vau dit Arrondis-
serueut de ontgmners van zijn gebied er om, onderrichtino'en 
te geven ~an hunne sc~~etmeesters, opdat deze, onvermind:rd 
de opspor!Ilgen van m1Jngas door art 17 l o en 40 h . · ' · , van et 
K. B. ~cl. 24 April 1920. ?pgelegd, alvorens le mijnen zich 
verg·ew1ssen of er geen m1Jngas aan wezi"' is in de om · ' l . . c · l'lngenc e 
lucht, vanaf het m1Jngat to.t op meerclere meters verder cl an 
de plaats waar het ontsteking·s toes tel is opgesteld. 

Een onderzoek onlangs ingesteld, ter o·ele"' h ·a . . . l ff i . a· . . b oeil e1 van een 
UllJilg':l.SOntp 0 .ng, 10 blJ n·e}uk enkel mat I" } h . . o , e iee e sc ade 
aannchtte en ook m verband met miJ.nscbieten was, maakte 

------------------------------------~ 
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uit, eenerzijds, <lat de samengevlochte draden der schietlijn 
ontbloot waren op de plaa,ts van een verbinding en dat 
anderzijds het gebruikte ontstekingstoestel , van inductie
type, onregelmatig werkte en namelijk, stroom kon leveren 
gedu.rende een tijdsverloop dat de gewoonlijk toegelaten 
veiligheidsgrens (3/100 seconde) vrij overschreed. 

Deze ontploffing, die een brand voor gevolg had, kan 
worden verklaard door deze bizonderheden, gepaard m,et de 
veronderstelling dat de gronclschudding, door het mijnen 
teweeggebracht, het samenbrengen der draden van de lijn 
met uitspringen va,n een vonk door later contact veroor
zaakte op de plaats der ontbloote draadverbinding, in wiens 
.nabijheid mijngas zich doorheen een grondspleet kon ont-

wikkelen. 
Deze verklaring is aannemelijk en doet bl!jken dat, ten-

einde dergelijke ongevallen te vool'kmen, het betaamt 
hoog-er bedoelde maatregelen te veralgemeenen, volgens 

1
lewelke het naspeuren van mijngas, v66r het schieten, over 
de ]ucbt. van gansch de galerij waar de schietlijn is aan
"'eleo·d moet n·eschieden, vanaf het roijngat tot op meerclere 
0 t:> t:> met ers verdel' dan de pla,ats waar het ontstekingstoestel is 

opgesteld. 
Om reden van zekere toestanden die zich kunnen voordoen 

wegens het gebruik van ijzeren ramen, de nabijheid van 
luchtpijpen of van persluchtbuizen, enz . betaamt het insge
lijks bedoelde maatregelen toe te passen in geyal van gebruik 
van schietlijnen met vrij uiteenliggende draden. 

Gelieve het bovenstaande ter kennis te brengen van de 
besturen der mijngashoudencle mijnen van uw arrondissement 
en ze aan te zetten de noodige onderrichtingen te geven aan 

hun bet rokken personeel. 
Gelieve er anderzijcls op te waken dat de Heeren lnge-

nieurs en Afgevaardigden onder uw orders er zich regel
roatig van vergewissen of deze onderrichtingen worden toe-

g epast . 
N am,.ens den Minister, 

De Directeur Generaal van het Mij.nweze:Ii, 

G. :RAVEN. 
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Electniciteit: Art. 210 van de Ministerieele 
Onderrichting 

van 30 September 1919. 

N• 13E / 6075. 

Brussel, den 27n (1ogst •19:J7. 

Heer Roof dingenieur 
' 

Ter gelegenheid van het v .1 . D. e1 eenen d d 
meur- ueeteur van een Mil:n . . ' oor en Hoofdinge-

. t t h t 1 J an ond1sseme t 
mng o e P aatsen van elektriseh n ' eener vergun-
grondsche werken eener steenkoo~·~oestellen in de onder
naar voren gebraeht te weten in w lJn, "'.erd de quaestie 
hetreffende <le spannin"' elken zin de bepal"n 
.. t . 1 "' ' van art 210 1 gen 

mrn1s enee e onderriehtingen dd ~ . van titel IV der 
verstaan. · 30 September 1919, hoeft 

V olgens deze bepalin"' 
d" d "'' moeten d . . ienen e tot uitsehakelinO' . d e ingesloten toestell 

it h k 1 t l . o van en st en 
u. se a e s anc met met zel·erh . <l room, waarvan d 
met opliehting van de behl d:1 

kan erkend worden t .: · d ee mg in 1 , enziJ 
nrng wor en voorzien van e . . ' geva van hoo"' en inneht" 0 span-
aangewezen wordt lllg Waardoo d" · r ie stand 

Volgens art. 28 van het al"' 
~er 1931 op het gebruik d o~mleen ~eglement van 28 D 
· · ht" ei e ectri ·t · eeem-rnne mg noodio· voor h c1 e1t, is and . ·a . o oog- en "' .d erz1J s die 

Regelmatig moeten de el kt . .,,em1 delde spanning 
e r1sch · · 

ondergrondsehe werken word e mstallat!es di · d 
toestellen toepasselijke vo . enh ~~ngebracht aan d e llld e 

d
. o1 se nften b e op eze 

aan ie van voormeld aln·em eantwoorden 1 h b o een regle , zoowe 
van ooger edoelde onderrichting. ment als van t itel IV 

Daaromtrent werden biJ. m·: 
D . · IJn ronds h · · 

uectie van het Mijnwezen N e r1Jven - .A.l 
1935, nadere inliehting·en v -t rk 13E/5801 van 2 güemteebne 

ers re t S h". e o er 
van het reglement van 193l t · e IJnbaar is a ·t 28 

d · h · s renge . d 1 . 
on ernc ting van 30-9-1919 .. 1 an art. 210 . , en sch1Jnt t van de 

Maar het betaamt zich te h . e moeten toe"'epa t 
b · · ennnere "" s · 
egnp « genuddelde spanning b". n, eenerzijds dat h t 

» lJ K. B dd ' e 
· · 28 Decem ber 

. . 
' . 
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1931 werd ingevoer<l en dat overeenkomstig art. 2 van dit 
besluit, een installat;e « laagspanningsinstallatie » heet 
wanneer de spanning tusschen de geleiders en de aarde niet 
meer dan 600 volt bedraagt bij gelijkstroom en 250 volt bij 
wisselstroom; een installatie wordt <c gemidelde spannings
installatie » geheeten, wanneer ze werkt op wisselstroom en 
de spanning- tusscheu de geleiders en de aarde tusschen 250 
eu 375 vol t begrepen is; de overige installaties zijn <c hoog
spanningsinstalla.ties » . 

Volgens art. 1 van de minister ieele onderrichting vaL 
30 September HH9 anderzijds, worden verstaan door instal
laties voor lage spanning, installaties wier werkelijke 
bedrijfsspanning tusschen een leiding en de aarde geen 
250 volt overschrijdt. Al de overige installaties zijn hoog-
spanningsins tallaties. · 

Alclus blijkt dat, zoo men aan de bewoordingen van de 
onderrichting van 1919 eenerzijds, en van het reglement 
van 1931, anderzijds, den zin geeft die voortspruit uit de 
bepalingen die er respectievelijk worden aangegeven: 

1° volgens art. 210 van de ondenichting van 1919, moet 
de in- en uitschakelstand met zekerheid kunnen erkend wor

.den voor de gesloten toestellen dienende tot u itschakeling 
van den stroom, wanneer de spanning 250 volt overschrijdt 
en dit, zoowel bij wissel- als bij gelijkstroom. 

2° volgens art. 28 van het K. B. dd. 28 December 1931, 
bestaat deze verpEehting, voor wisselstroom slechts vanaf 
een spanning vau 250 volt, en, voor gelijkstroom, slechts 

boven 600 volt. 
In die omstandigheden is de bepaling van art. 210 van 

de ministerieele onderrichting van 3Q September 1919 stren
o·ei· a is deze van art. 28 van het reglemeii t van 28 December 
0 

1931. 
Bij gevolg is de vraag die ~ich_ bij het toepassen van art.210 

van de nünisterieele ondernchtrng van 30-9-1919, stelt <leze 
te weten of men aan de uitdrukking <c hoogspanning » die -er 
in voorkomt, den zin moet geven die voortspruit uit de bepa
lino·en die ingetrokken Titel I der onderriehting inhouden of 
wel deze die voortspruit uit de bepalingen aangegeven in de 
verordening van 1931. 

r 
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Het antwoord op die . . tdrukki . vraag is d t d 
<\11 • • ng « hoogspanning » in a. e beteekenis van de 
de mllllsterieele onderrichtin dit geval deze is die in 
bepaald. g va,n 3Q September l9il 9 dt 

D 
. wor 

aaruit volgt dat m d 
·· ' e o d ~1Jnen, grav~rijen en groeve n ergrondsch.e werken der 

d~~nende tot UJ.tschakeling van dn, de gesloten toestellen 
z1Jn van een inr· ht. en atroom ic mg waardo d ' moeten voorzien 
g·ewezen wordt zoodra d .or e uitschakelst d 

1 
· . e spannm 250 an aan-

zoowe m w1ssel- als in cr i · 'k g volt te bov oe IJ stroom en gaat 
Gelieve het bovensta d . , 

vaardigden and _an e de Reeren I . . er uw orders l ngenieurs en Af o· 
uw arrond1ssement mede t ,da sm,ede de mijnontg' oe-e eelen. mners van 

Namens den Minis ter 

Generaal van het ' De Directeur 

G 
M:ijnwezen 

· RA.VEN. ' 

. -
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