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VOORWOORD 

De v erken ia 19-12 uitgevoerd zijn noodzakeli.jker
wijze beperkt geweest door cle onistan cligheclen; de na
v orschingswerken , uitgenonien cle proefnemingen van 
M . flcl. Van Tigg elen betreffende cle ketenreacties en de 
daarmede in betreklcing siaande photochemische ver
schijnselen, zijn uitgesteld tot betere tijden. 

De conîrc.le-proefn emingen zijn, op gebie cl v an spring
s toffen, lampen en electrische ve'Ïligheiclstoestellen, tot 
7tet hoofdzalce lijlcs~e beperkt geùleven ; insgelijks zijn 
onze w erkz aamheclen beperkt gebleven op gebied v an 
opleiclingsbezoeken ; c:n.ze veiligheiclspropagancla heeft, 
door het verszJreiden der vlugschriften en uitgaven van 
het lnslituut, · een zeker belang liernomen . 

On de1· de mijng a.s veilige electr·ische toestellen, stippen 
u;ij het aann enien aan , gedurende dit( jaar , van eenen 
m etalen, niet in ·olie gedompelden weerstand, met na
tuurlijke verkoeling , m et beperking van den warmte
graad der biiitenwanden op 200° C. 

E en v c,orv al dai' ons onaangenaam verrast heeft is de 

0 ntploffing gew eest v an een electrische lamp in een 
lokaal gelegen op den bovengrond van een kolenmijn 
van H en egom uen : in dit lokaal stand een open kachel 
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waar de c.ntbinding der celluloïdga ·.·e11 n rn hel 0 111/i u!sel 
1:an den lampaccumulator i,s ktmnen aa 11 vangen; v oor 
de bijzonclerheden ten.cijze 11 1riJ 1w111· t!e 11 i11/, ouil n111 
het verslag. 

Vermelden wij eindelijk hel onder::oek ra11 clrie Die
sellokomotiven voor de onclergroncl.<whe tcerken v an 
mijngashoudencle mijnen be.<;lewd ; rie 1,ull'kt sc/1ij11 :. ee 11 e 
zekere verzacliging dezer rnijnen aan le 1rij::en: de kracht 
is insgelijks eerder aan het dalen waar11it hlijkl clal on:;e 
mijnen niel geschilil zijn o/.c; af ::e tr;ebie rl roor le krn ch
tige locomotiven. 

Vo_or de cc.nl1'o{e cler lu cl,tuillre/;ke ,ule .r;ale rije11 , l1 eb
ben wij 821 ontleclingen verricl, t op 111 ijnga.s l1 c.udende 
luchtmonsters , aflw rns:ig uil onze 1,1ijne11. l 11 31 ge vo //en 
was het methaangehalte boven 2 t. li. geler; en. 

ln zijn geheel heef t cleze co11 frôle .<Jeen 1 erslechting 
van den toestand doen uit lw .men. 

Niettegenstaande onze noodzakelijlc beperlcte 11 erlc
zaamheid, hebben wij lwnnen volcloe11 rwn of de aan:rra
gen tot ons gericht, namelijk bet.refjencle de o n. aange
duide telcor tlcc.1,1i11gen 1 a,z rie ·"JJ1'Î11r1-"' offe 11 of ra,, het 
schietmateriaal. 
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1. - PROEFNEMINGEN OP DE SPRINGSTOFFEN 

Hcknopt ovcrzi chL der ,rnrken in 1942 uitgevoerd . 

Proefnemingsgalerij. 

I. - Controlescliieten : Vier schoten afgevuurd met 
ccn 1\ lka li te !';pring::-!o fmonstcr do01· den fabrika nt inge
zonclen tcn gevolge Yan eene mijngasontvlamming voor
gckomcn den 11 Juni in den zetel Micheroux van de 
« Charbonnages du H asard ». 

De g renslading van dit monster was terug normaal 
( 900 gr .) . De proeven met het monster opgenomen in 
de << Charbonnages du Hasard » hadden e~ne vermin
der de grensla.ding doen vaststellen . , 

2 . - Demonstratieschieten ter gelegenhei~ van oplei
dingsbezoeken. - Vier en dertig schoten. 

3. - Proefnemingen van een omhulde brisante sp1·in9-
,c; :.of in het bijzijn van lw lenstof. - Elf schoten. 
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De bedoelde springst,of was de Fraclori te \·an de 
" Poudreries Réunies de Belgique » , mC' t ck \·olgende 
samenstelling : 

Arnmoniumnitraat 79 ,00 % 
Trinitrot0luol 1:3 ,00 % 
Nitroglycerine 4,00 % 
Houtmeel. 4,00 % 

Men zal opmerken daL deze ·prings lof niet a ls S .G.P. 
veiligheiùsspringstof gerangschikt, staat, ; z ij ue \·at geen 
afkoelende zouten. 

Deze springstof was best,emd voor het schieten in de 
kolen en moest met tijdonstekers afgevuurd worden. 
Proefnemingen werden verricht met en zonder omhul
sel in tegenwoordigheid van kol~nstof voortkomende uit 
de laag, in een mijngasvrije atmosfeer. 

De bekomen uitslagen in de proefnemingsgalerij ver
dienen onderlijnd te worden daar zij terzelver tijd in 
het licht stellen de grootere veiligheid door het omhul
sel gegeven en den invloed van de fijnheid van h et kolen
stof der twee lagen, welke ongeveer hetzelfde gehalte 
aan vluchtige bestanddeelen bezitten. 

A) Kolenstof der laag Sainte Marie van de Kolen
mijnen van Oignies-Aiseau : 

Ontleding van de kolen : · 

Vochtigheid . 
Vluchtige bestanddeelen 
Asch 

0,8 % 
8,81 % 
8,37 % 

a) Fijnheid van het kolenstof : 5, 1 .% valt door de 
zeef van 6.400 mazen per cm2

• 

Twee ladingen van 6 patronen, zonder omhulsel wor
den afgeschot,en met een tijdverschil van 1 sec. : geene 
ontv lamming. 

- - --- --
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b). Fijnheid ,·an h t kolenstof : 45 % va lien door de 
zeef , ·an 6 . 400 maz n per cm2

• 

Twee laclingen Yan 7 patr onen zonder omhulsel, 
worden :1fgcsch 0Len m et cen t ijd,·et·schil van 1 sec . : 
geene ontdamming. · 

B) Kolen Lof der laag Quinau lt dGr Kolenmijnen van 
Tamines : 

Ontlecl ing der kolen : 

VochLighe icl. 
Vluchtige bestandcleelen 
Asch 

1, 6 _% 
8,8 % 

5,61 % 
Fijnheid ,·an het kolcnstof O % ,·allen door de 

zeef , an 6.400 openingen p er cm :! : Twee ladingen van 
7 patronen zonder omhulsel " ·orden afgeschoten met 
een t ijdver sch il van 1 sec . : ontvlamming. 

Twee ladingen van 8 pa tronen m et omhulsel worden 
afgevuurd met een tijdver schil van 1 sec. : geene ont
vlamming . 

Deze ~cho Len doen de onmogelijkheid van het gebruik 
dezer springstoffen ü1 mijngashoudende atmosfeer uit
kon1cn , rnaar la ten de kwestie Yan de Yeilighe id ten 
opzich tc Yan zeer fijn kolenstof, in lagen met slechts 
f.; _% vluch tige be~tanddeelen: open. 

4. Proefafvitringen in ve1·band met onderzoeken ~an 
ongevallen. 

A) Den 2 Mei 1942 heeft zich een mijngas-ontplof
f ing voorgcdaan in den b edrijfszetel Vieille-Marihaye 
der kolenmijnen van Ougrée-Marihaye, die veroorzaakt 
was door het schiet en van een mijn aan de uitsnijding 
van de luchtgalerij eener delfplaats in laag Désirée 
8" plat . 
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Na het ongeval heeft men bestatigd da t de lading 
kanonsgewijs gewerkL had, en ccn kl cinc c irkc h-ormige 
horizontale uithoJling van 10 cm. cloorm L'lc r , g-• mel ~n 
aan de monding van het mijngat, gemaakt h ad : het 
te1Tein was ten ander e slechts ]ichtelijk opgeheven ge
worden. 

De verbaliseerende ingenieur kwam cr toe te veron
a erstellen dat de mijn met papier was opgcvuld geweest. 

Wij hebben daarnp vijf schoten afgc\'uurd met de in 
de ko]enmijn gebruikte springs tof ( Alka lite ) , die heb
ben aangetoond dat een papier en s topsel het gevaar 
van ontvlamming niet veel vergroot zelfs in een m et 
zuurstof over verzadigde rnijngasatmosfrcr. 

B) E en schot afgevuurd in een galerij in vaste kool 
in de laag J eanne bracht op 11 Juni 1942 ~en mijngas
ontploffing teweeg in den put Micheroux der kolenmij
nen « Charbonnages du H asard » . 

De schietmeester , na achtereenvolgens 4 ladingen, 
omhulde Alkalite te hebben afgevum:d , was naar h et 
front teruggekeerd en had er op den steenhoop de aan
wezigheid bestatigd van blauwe vlammen, welke ter
stond uitgedoofd werden bij middel van een blusch
toestel. 

Als gevolg op dit voorval hebben wij de grenslading 
der springstof zonder omhulsel in mijngas onderzocht. 

Het mijngas ontvlamde met acht , maar niet m et zeven 
patronen. De grenslading lag dus ond~r de normale 
waarde (900 gr.). Dit fc it is aan clen fabrikant bekencl 
gemaakt welke ons daarop een monster li~t geworden 
welke eene normale grenslading bezat ( zie hierboven : 
Oontroleschieten) . 

C) Verscheidene studien : De studie der ornstandig·-
'-
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li eden v,rn de ramp ,·an Tes cnderloo heeft ons de 
gelegenheid ,·erschaft de gc chiktheid tot ontploffing 
van ammoniumnitraat, zuiver of met audere stoffen 
gemengd orn meststoffen (Nit.rokalk) te vorrnen, te 
onderzoeken. 

Deze produkten ontploffen niet door den schok van 
een gewicht ,·an 29, 5 K0 ,·::tllende Yan 1,70 m. hoogte . 

Voorzien van een ontsteker , ontploffen zij in den 
loodblok, maar nieL m e~n metalen doos, zelfs onder 
een zand-opvull ing . 

2. - PROEFNEMINGEN OP DE ONTSTEKERS 

W ij werc?en ,·er. cheidene rnalen ,·erzocbt om on t
stekers en de tonator en te beproeven. 

A) Nazicht van gewone ontstekers. 

Deze ·c1etonator en, 33 in getal, ,Yaren opgenomen in do 
opslagplaats van de leigroeve van Warmifontaine. Run
ne kracht moest onderzocht worden . 

Twee ontstekers uit den hoop bleken niet normaal 
1 e. zijn . De ecne heefL een patroon S.G.P . springstof 
niet afgevuurd, de tweede heeft een ongewoon kleinen 
indruk op de loodplaat gegeven. 

B) Electrische ontstekers. 

a) Wij hebben de regelmatige afvuring van de tijd 
onstekers der Dynamit Aktien Gesellschaft, Troisdorf, 
onderzocht. 

Dcze proevcn , waar 110 detonatoren in betrokken wu
ren, hebben eene betere r egelmatigheid aangetoond dan 
werd bevonden in 1935 gedurende ons eerste onderzoek 
van de tijdontstekers . 
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. . . a muu-

Zij hebben toegelaten het voorschnft , clat e tij-
mum tijdruimf e Lusschen t.wce achtcrccn\·olgende 
ùen op 0_,75 . cc. beperkie, af ic chaffcn. 

6 
\·an 

Om die reden heeft het besluit 11° 13D / 587 ~li . 
.i.• 3n-

12.10.1942 van de Algemeene Directie van het . ·a 
· . · el'S t l) -wezen het gebrmk toegelaten van de gansche 1e " .. d 

0 
ontstekers door den fabrikant vervaardigd (10 :~J ~d 
met een 1/2 sec. Lusschenruimte, trapsgcwijze vei ee 
tusschen O en 5 sec .) . 

* * * 
b) Op aanvraag der Dynamü Aktien Gesellschaft 

T . d f . . . . d tudie van van rois or , ZIJn \Yl J overgegaan lot e s 
de door deze firma vervaardigde tijdontsteker s . . 

Onze proeven welke zich over 220 de tonatoren uit
strekkcn hadde~ al · clubbel cloelcinde het vaststellen 

' ' 
van de gevoeligheid der ontsteker s door het opnemen 
van de ontvlammincrskrommc der minst. O'evoeligc ont
stekers, alsook van nde regelmatigheid va~ het ont?lof
fen der detonator en door het rne ten van de on tploffmg 
tijden . ( tijd verloopende tusschen het sluiten en het 
onclerhreken van clen stroom in cle scbic t,leiding. Deze 
proeven hebben aangetoond clat de D.A. G . detonatoren 
de vcreischte eigenschappen hezaten voor het afvuren 
van mijnen, zonder mislukkingen, in normale schietvoor
waarden. 

Een latere be1)roevincr clerzelfde detonatoren heeft 
0 

niet dezelfde hoedanigheden cloen blijken. 
Deze proeven hebben aanleichng gegeven tot onder

handelingen met de mgenieurs van de D.A.G. 

* * * 
c) Op ver zoek van den Heer Hoppe, E er st Aanwe-

wezend Mijningenieur belast met h et bestuur van het 
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Lwecclc :i\1 ijna rrondi ~ ment te Bergen, zijn wij in de 
Kolenmijn nrn Maurn ac o,·c ra gaan lot het beproeYen 
van en ohrn ter en ecn partij van 5 ontsteker s . 

De beproeving van het toe tel heeft geen aanleiding 
gegeven lot bijzondere opmerkirygen . 

Onélcr de dclonntoren war en r twee met een abnor
Jllaal lioogt'n \YL'C rs tnncl zooclanig dat clez ~ c.letonatoren , 
e1cbrnikt in N'n me n ·oucligc ::-chictlc id ing, cen a lae-n .... _. 

meenc mi ·lukking der choten zouden teweeg gebracht 
h ebbcn . 

Hieronder halen wij uit het verslag van E erstaanwe
zend ingen icu r M. Fripiat de ,·olgende bijzonderhcden 
aan: 

Proefneming van den 0 7immeter ge b1·uikt 

cloc.r de l(olen:mijn v an Maurage . 

Dezen ohmmeler , van engelsch maaksel, Model 
,, :Megger Patent 11° 400. 728 11 is gespijsd door een droge 
cel. Hij bezit twee meetbereiken , 0-3 ohm en 0-30 ohm. 

Wij hcbben hem beproefd met. behulp van onze 
vVh eat~Lone brng (brug rnode1 650-A van General Ra
c.li o ) en eenen \veerstand met regelbaren looper, van 0 

tot 34 ohm. 
Hier onder volgen de gegevens aangeduid door hrug 

en ohmmeter , voor een zelfde weerstand 

Rrug . 

2,92 
2,00 
0, 8 

Jill eerstand. 
Ohmmeter . 

(Meetbereik 0-3 ohm.) 

2,95 
2,00 
0 ,90 
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(MeeLbereik : 0-30 ohm). 
9,3 10,-

19,5 20,10 
28,0 30 , 1 
4,0 4, 

Gedurende deze proe,·en hebben wij bcstaLigd dat de 
guillotine-klemmen van den olunm~ter nie t a lLijd een 
volmaakt kontact verwezenlijken. In het a lgemeen ver
be tert . heL kontact door het lterhaald gcbruik dezer 
klemmen, met als gevolg een ,·er mindering ,·an den 
aangeduiden weerstand. 

De verbinding door klemmen welke m e t de liand vast
gezet worden zou veel beter zijn voor de waarde der 
kontacten maar zou nadeelig z ijn Len opzi ch Le van de 
snelheid van het naz icht. 

Beprc.eving der ontste kers . 

a) Par Lij van 10 ontsteke r~ <1e rangschikt op 5 ohn1 
door de kolenmijn . Deze ontsLekers z ijn voorzien van 
2 rneter lange ijzeren drad~n. Op de verpakking staa.n 
de volgende aanduidingen : 

W eersLand 3, 9 ohm 
18 November 1942 

n° 9417 . 
De proeven met de Wheatston~ brug 

gende weerstanden aan 
duiden de vol-

3, 72 ohm 
3, 79 

1 ontsLeker 
1 

3,87 
3,90 
3,92 
3,93 
3,94 

1 
3 
2 
1 
] 
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Voor · c n onlsll'kcr ,·a n 3, 92 ohm (met de brug) 
duid t den ohmeter der kolenmijn 5,8 ohm, daarna 5 ohm 
aan. 

De aanduiclingen ,·an de Wheatstonebrug en den ohm
meter ,·crschillcn ; nochtans bTengt de r angscbikking 
door de kol nmijn gedaan, in een zelfd~ reeks, 5 oh:rn 
genaamd, ontstekcrs te zamen ,vaarvan de gemiddelde 
weerstand 3, 8 ohm is, met e~ne afwijking van slechts 
0, 2 ohm tusschen de twee uiterste waarden. 

b) Partij Yan 10 ontstekers gerangschikt op 4 ohm 
door de kolcnmijn. Deze ontstekers behooren tot net
ze]fdc pakjc ais clcze hierboven beproefd. 

De proefncrning met de brug duidt de volgende 
weer stanclcn aan : 

3,28 ohm (1 ontsteker) 
3,29 (1 ) 
3,:~2 ( 3 ) 
3,36 (2 ) 
3,37 (1 ) 
3,41 (1 . ) 
3,4-7 (1 ) 

Dit geeft een gemidde]clen w~erstand van · 3,35 ohDl, 
met 0, 19 ohm ver schil tusschen. de uiter ste waarden. 

Voor den ontsteker van 3, 36 ohm (met de brug) geeft 
den ohmmeter 4 ,05 ohm, hetzij een ver schil van 0,69 
ohm , te veel. 

c) Parti j van 10, niet door de kolenmijn beproefde 
ontsteker s ·waarvan de verpakking de volgende kenmer-

ken draagt · : ~ 3,9 ohm 
11-11-42 
n° 9417. 

Dezc ontstekers hebben 2 meter lange lJzer en dra-
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den. De proefnerning meL de brug gee ft de volgende 

weerstanden aan : 
3,42 ohm (1 ontsLeker) 

3,51 (1 ) 

3,54 (1 ) 

3,56 ( 1 ) 

3,58 (1 ) 

3,65 (1 ) 

3,68 (1 ) 

3,86 (1 ) 

3,92 (1 ) 

Dit geeft een gemiddelden weer sLand van 3, 64 ohm 
met een verschi l tusscben uiLersten ,·an 0, 5 ohm. 

De ontsLeker van 3,G5 ohm (met brug ) Loont 4,5 
ohm aan met den ohmm~ter der kolenmijn , en daarna 
4, 3 ohm, na herhaald sluiten der klemmen, hetzij nog 
een verschi l van 0,65 ohm, te veel. 

d) Partij van 10 Lijclontstekers 11° 5 met 2 rneter lange 
koperdraden, hebbende volgens den fabrik ant, een ge
middelden weerstand van 2, 3 ohm. 

Met den ohmmeter beproefd cloor den aangestelde der 
kolenmijn .zijn deze detonators gerangschikt geweest 
op 2,30-2,35 ohm . 

De beproeving met de brug gaf de volgende weer. 
s(anden 

2,31 ohm (1 ontsteker) 

2, 35 (2 ) 

2,37 (1 ) 

2,38 (1 ) 

2,39 (1 ) 

2,40 (2 ) 

2,41 ( 2 ) 

2,44 (1 ) 
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Hi erui t ,·olg t een gemiddelden weer tand Yan 2,3 
ohm. Verschil tusschen de ui t r st.en : 0,13 ohp.1. 

Yoor den detonator van 2,4 ohm stemmen de aandui
dingen · van de brug en den ohmmeter der kolenmijn 
overeen. 

e ) Par lÎJ. ,·an l onts te kers a l gehrekkicr crerano·schik t. 
• 00 V 

Deze ontstekers zijn door de kolenmijn als gebrekkig 
gerangschik t orncbt hunnen weer stand t.e veel verschilt 
met cleze ( 2,3 ohm) op de verpnkking aangeduid. 

Al deze ontstekers zijn van koper~n draden voorzien . 
Het nazicht met de brug gaf d~ volgende vveerstan

den : 
1,55 1,88 1,92 2,13 2,38 2,40 2, 60 2,70 2,Sl 
2,86 ( 2 ontstekers) 2, 90 3,08 3, 20 5,20 330 1000 
oneind ige weerstand ( een der leidingen is binnenin 
tegen de zetting afgebroken) . 

Acht dezer ontstekers zijn opniemv doo~' het Instituut. 
bcproefd gc ,Yorden , namelijk cleze waarY,111 de weer
stand 330 en 1.000 ohm beliep . 

Gedurencle een nicuwe proefneming he bl>en wij bcsia
tigd dat deze iwee detonators e~nen veranderlijken we
derstand bezaten wanneer men de draden bewoog. 

Zoo hebben vvij achtereenvolgens, voor den eersten 
330, 480 daarna 700 ohm, , oor den t weeden, 1.000 
daarna 140 ohm gevonden. 

De ontsteker van 330 ohm was een moment ontsteker , 
met twee meter lange draden, aan den ingaµg in het 
koperen buisje in een rubberen stop bevestigd. 

·wïj snijden de draden op 2 cm. van den kop af. 
De proefnemingen met brug geven ons alsdan eenen 

weerstanc1 van 0,2 ohm voor de dr u.den ·en 700 ohm voor 
d~n ontsteker. 
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Deze ontsLeker vrr l,ondcn m l en 11 ,·oil ballerij 
ontploft niet, maar wel met 220 volt wii:;sel. troom span
nmg. 

De tweede ontsteker beproefd in het Instituut is een 
n° 1 tijdontsteker voorzien \·an twce 2 rnc ter lange 
koperdraden, rn ·tgezeL door ecn lood •n zel! ing ·-kop. 

Wij snijden deze draden op 2 cm. van den kop af en 
lezen meL de brug de volgcnclc weer:tandcn. 

0,24 ohm voor de draclcn 
170 ohm voor den detonator. 

Wij hebben daarna dezcn ontsteker aan eene 220 volt 
wiss~lstroom spanning onderworpcn; de aanzetting heeft 
vuur gevat zonder den onsteker te doen ontploffen . 

De ontvlamming van de aanzetting hcefL in het kope
ren buisje een r echthoekige opcning van 3 x 1 mm. 
en ecn circeh-ormige opening \·an 1/ 2 mm. doorsnedl' 
gemaakt, de eene op 35 mm., de ander c op 29 mm. 
afstand van den bodem van den ontsteker. 

Aangezien het niet ontploffcn slcchL.- \·an ecn gcbrek 
aan het vertragingsbui: je kon voortkomcn, h ebben wij 
den ont. tcker uiteen acnomcn om cr de hoofdzakelijke 

0 

ondenleelen \·an te onderzoeken. 
Door trekking worclt den kop afgerukt waarna op de 

draaibank de opening van fi et vertragingsbuisje wordt 
blootgelegd. 

Dit laatstc beval wel zijn lading ontvlamm ingspoecler . 
Jiettegenstaancle een ontsteker met ontvlammings

poeder ( ontsteker van de Fabrique nationa le des Pro
duits chimiques et Explosifs) , op den detona tor wordt. 
gezet, gaat dezen laatste niet af. Op de di:aaibank vol
tooien wij daarna de ver deeling van den detonator in 
twee stukken. De snede is gernaakt vlak door de knal
kwiklading, mits zekcre voorzorgen . 
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De bodem ,·an den detonator blijft ongevoelig aan het 
on tsteken ,·:m enkelc korrel zwar t buskrui t. Integen
deel vuurt dcze ontsteking bet tweede stuk, bevattende 
bet ver tragingsbuisje en de knalkwiklading, af. Na de 
af vuring vindt men het ver tragingsbuisje terug zonder 
poeder . 

Men bernerk t cbt al deze proeYen ernstige onregel
m atigheden aantoonen , ·eroorzaakt door het fabrikatie
r egiem in oorlogstijd ; ook kan niet genoeg aanbevolen 
worden aan de ko\enmijnen die om de veiligh id bezorgd 
z ijn, van in het algemeen al de ontstekers aan een voor
a fgaand onder zoek van den ohmsc11en weerstand' te 
on den verpen . Men weet dat, bekommerd om niet nut
te1oos een algemeene beproeving der detonators en 
on tsteker s voor te schrijven , het b~lgisch. r eglement 
d eze beproeving - buiten de proefnemingen opgelegd 
aan de fabrikanten door de reglementaire voorschrif
ten - slechts op eene p~riodieke wijze, neeft opgelegd, 
e en voorschrift bepalende dat de periodiciteit der con
troles de drie maanden ni~t mag te boven gaan. 

:Maar in vr edestijd waren de onregelmatigheden die 
_ zeer zelden ten and~r~ - door de proefnemingen 
werden aangetoond, zeer licht; men mag zeggen dat 
zij no.oit tot een verandc,r ing van r angschikking aan-

leiding gav~n. 
:Men mag er zich heden niet ineer mede yer genoegen. 

De gevallén voor gekomen met de produkten van beken
de en vermaarde fabrikanten toonen aan <lat men heden 
electr ische ontsteker s kan · tegenkomen waàrvan den 
weerstand groot genoeg is om, gebruikt in een schiet
]eiding, vast en zeker een mislukking tevveeg te br en-
gen. 

Voorzichtigh eidsh alve moet men dus voortaan , zoo-
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uer 1 Ce nooè[' a . ] ' ] · een pro f 1-=:iC' m 1c 1tmgen nopens het inrichtien van 
bgc . c ~cming. ccl \·oor p)ectri che dctonatoren mei 
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Zij zijn samenge teld al. volgL : (' e n me ubelka f j . 
afmetingen 100 x 160 x 5 mm . bevaLtende een 
nauwkeurige aperiodische gah-anometer, me t. wijz r
plaat van 10 cm. en met spiegel onder dq naald . 

Voor het rneten der on tstekers met kopcr cn draden 
de meetschaal O Lot 3 ohm ,·oldocncle, rn aar aangezi en 
nu stalen draden gebruik t worden moet men een e m eet
schaal van O tot 8 of beter van O tot 10 ohm voorzie n . 

Iedere proefnemingseenheid vormt een ce! van 2 rn. 
x 2 m. in gèklikL hout ; in het midden staat de t a f e l 
voor dewelke de proefnemer z ich pla.atst orn m et d e n 
ohmmeter den weer stand van icde rcn onLstcke r, aan d 
klemmen verbonden, te lezen. De on tstcker is gedu
rende de meting geplaatst in een poL ( e ) , van binneû 
bekleed met dik vilL, ais bcscherrn ing tegen een toevaL 
lige ontploffing. 

De ohmmeter bevat een vergc lijkingsspoel en een 
magnetische shunt voor de regeling . H ij ·we rkt m et een 
electrische spanning van 2 ,·olt ( ic;panning ,·an een 
loodaccumulator). De stroorns terkte is 40 mi1liarnpèr e . 

De rneetklemmen zijn boven het toestel geplaatst 
De positieve en negatieve voedingsklernm~n zijn inte~ 
gendeel beneden · geplaatst , namelijk in de bovens t e 
afdeeling der kast zichtbaar op <l G teekening (fig . 1 ) . 

De accumulator is in de bGneden afdeeling der zelfde 
kast gezet. Deze twee afdeelingen zijn op slot . Zij zijn 
gescheiden door . een tusschenafclecling met n tldeu1- : 

deze <leur geeft toegang tot den eenpoligen of tweepoli
gen schakelaar dienende om den ohmm etcr in en uit de 
schakelen. 

Op het achterste gedeelte dGr tafel staan een r eeks 
vakkenkasten welke de rangschikk ing der ontsteker s 
volgens hunnen weerstand toelaten . 
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* * * 

c) Ontijdige ontploffing van eeH detonator . 

Als gevolg op de ontploffing van ~en detonator in de 
hand van eenen schietmeester de1· ko l nmijncn Yan We
rister , tenvijl hij de draden afroldc, h cbhe n wij trek
proefncmingen ondcrnorn n op ,·icr- c•n d0rti~ deton.1-
tors genomen ui t de ops lagplaats c1E>r kolenrnijn. 

Bij iedere proefn eming ziji~ de draden uiL de zetting 
gekomen zoncler een onLploffrng ,·oort te br eng~n . 

Hier volgen, ui t het vcr.·lag van 30 Juli 1942 van 
Eerstaamvezend Ingenie ur :\I. Fripiat, de bijzonderheden 
nopcns deze proc fncn1ingcn : 

Daar de drac?en in cene i::plect a ·~chO\·en waren van 
cen recht. taande plaal, was c1c ki-acltt in~spann ing uit -· 
slui telijk ovcrpedn1gcn op de rubber ze Lt ing. 

Met de 2G ontstckcrs uü de opslagplaats genornen 
werden ui taevoerd : 

0 

a) 10 geleidelijk uitgeoefende trekp r oefnemingen ; 

b) 10, aan het uiteinde d~r draden plotseling uit
geoefende trekproefnemingen ; 

c) 5, op 45 cm . afstand van den ontsteker plotse
li ngs uitgeoefende frekproefnemingen. 

Met de 9 ontstekers genomen uit de patroontasch 
hebben i.vij drie trage, aan h et uiteinde der drad~n, drie 
pl~tselinge, op 45 cm. van den de tonator en drie plot
sehnge, aan het uiteinde der draden, ui(geoefende trek
proefnemingen gedaan. 

Behalve voor een afzonderlijken ontsteker hebben 
wij iedere maal het gelijktijclige uitkomen bekomen der 
twee draden en der twee messing plaatjes , drager s vn,n 
het platinadraadje. 

-~~------------ -------------
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Twee ma::tl hebben wij de tegenwoordigheid be ta
tigd op deze metalen plaatjes van een stuk van dezen 
platinadraad, Yan 1 mm . lcngte. Bij eenen ontsteker is 
maar ecncn nkelen draad uit de zetting ·gekomen, den 
ander en is op halve lengte afgcrukt. Een tweede trek
king op den Yerkor ten draad uitgeoefend, heeft hem 
ook nit cl en detonator doen komen. Deze tweede draad 
hezat \\"aarschijnlijk n ongcwoon klein trekweerstands
\·errnogen . 

Van de 34 beproefclc onl stckers is r du geen cnkele 
ontploft , alhoewcl iecler cn kcer de rnetalen plaatjes, 
dragers van het ~latinadraaclje, uitgerukt ~·aren. 

Voor een cnkelen ontsteker is een der draden afaeo 
broken ; dit geschiedt nochtans herhaaldelijk gedurende · 
de trekproef op onstekers met koper en clraden. 

Onder dit opzicht sch ijnt de ven-anging Yan kope
ren draden door ijzer en draden, wèlke \"OOr een zelfde 
doorsnede beter aan trekking \Yeerstaan, onaunslia te 

0 0 

zijn voor de veiligheid der behandelingen. 
Onze proefnerningen hebben nocbtans bewezen dat 

het glijden der draden in het ontstekingspoeder of de 
onstekingspasta niet onvermijdelijk tot zijne ontvlam
ming aanleiding geeft. Deze bestatiging is in tegenstrijd 
me t de verklaringen van den schietmeester der kolen
mijn van W e.rister . 

3. STUDIE VAN SCH!ETTOESTELLEN. 

A. - ,Vij hebhen t"·ee schiettocstellen met tandheu
gel der firrna Brün , van Krefeld, onderzocht. Deze 
toeste llen bczaten èczelfdc schikkingen voor l':lroom
begrenzing als deze voorzi~n in h~t mode} Z.E.B. / A.80, 
aangenomen in 1939, derzelfde firma. 
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Deze scbikkinaen zijn ,·oorgesle ld in figur n :2 en 3 . 
Het tandrad (1) °rech tstr e~ks in beweging g c hn1cht door 
den heugel (nict Yerlooncl) 81 •pt cc:n. anc~_vr landrad (:2) 
m ed e op hetwelk den arm (3) ge,·est1gcl 1 · 

010draa&i ~/ 
9 10 < ~C-0~ 

/.,,.-:;;. ·- .......... _ ~ 

5 

Fi g. 2. 

Fig. 3. 

Deze laatsl e draagt een sector ( 4) beweegbaar rond 
een as (5) e n verlengd d oor een arm (6) met een uit
snijcling op den binnenwand (zie door sne clc links van 

figuur 1) . 

:-1.\TI OS.\AL ~II J SIS TITU l,;T, TE PATUll.\ G 'ES 277 

Deze sector word t naar het centrum teruggetr okken 
cloor en lila<h· l' r , \H•lkc ni 1 ,·oorgeslelcl i::;. 

p d t• zt· lfdt• :1 :-; a l:-; hct rad (~) i~ ecn i::-ol crende 
schijf (7) ge,·e :=; t igcl, d ie aan den omtrek een bronzen 
sector ( ) clraa a t welk op het g epaste oogenblik teg en 
de twec huigzame bladc n (9) n (10) komt aandrukken 
en zoodoende cl . chiet leidina s lui t. 

H et rncl (2) en de scî1ijf (7) zijn onafha nke lijk: hct 
rad sleept cnke l de schijf m ecle, bij rnidclel Yan den sec
tor ( ,1) wannccr zijne s nelhcicl Yoldoende groot is . 

In rus lstancl hetrrkken clt•ze o n<lcrschciclene or ganen 
de st,e lling en ,·oorgcsteld in f iguur 2. W anneer den 
tandhe ugel m et ,·o ldo •nd kracht in be" ·eaina wordt, 
ac lJracht ,·crw i jckr t d en :-cet or (-!) zich ,·an het CL' ntrum 
r:> • 

en g r ijpl op de n doorgang, al aangeduid in figuur 1, 
een spoor (11) ge,·est ig d op de schijf (7) uit i o lee
rende stof ven·aardigd . 

vVanneer secfor (8) onder de bladen (9) en (10) 
doorLrek t; slu it hij dan voor een oogenblik de schoots

baan. 
De sector keer t cnk~I nanr zijn ui tgang punt terug 

,rnnnee r den tandheugel zijn bo,·enste stelling nader t . 
In gen1l ,·an een ln1Qe lww~ging Yan den tandheu

gel, blij ft seclor ( 4) in cle stelling aa1wetoond in fig uur 
2 en de spoor gaat cloor de uit snijding Yan den arm (6) , 
zonder m eegesleept te worden . 

Door ccn r onde insnijding (1) voorzien aan den r and 
van de schijf (7), verzet het blad (9) zich tegen het 
meclesleepen der schi jf anders dan door de werking 
yan den sector ( 4) . 

De twee schiettoesf ellen .moesten een stroom van ten
minste 1 ampere voor tbrengen in een schietleiding 
met een maxmrnm weerstand van 460 ohm voor een 
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der scbieUoestellen en ,·an 360 ohm ,·oor hct andere 
schiettoeste l. 

Wij zijn door middel Yan een oscillog raaf overgegaan 
tot menigvuldige opnamen ,·an den stroom , welke ver
geleken werden met de opnamen van de Naamlooze 
Maatscbappij van Springstoffen te Ar endonck die de 
firma Brün in België vertegenwoordigt. 

Wij zijn tot het besluit gekomen dat deze schiettocstel
len alhoewel van verzorgden bouw h~t minimum debiet 
niet geven welke den fabrikant voorzi<m had. 

Deze twee schiettoestellen werd en dus niet a:mgeno
men. 

* * * 

B. - Oude schiettoes t.ellen . 

Op aanvraag van de Oliarbonnagûs Belges, t0 Fra 
meries, hebben wij met den osciUograaf de kracht ·.m
derzocht van t\vee Schaffler schiettoestellen , sinds een 
zeker en tijd in gebruik in de ondergr ondsche werken. 
Het eer ste, van het model A.B.F.G.S . , in beweging 
gebacht door een ,·eer, had een lager cle hiet clan dat 
van een niemv toestel van hetzelfde mode}, maar nog 
voldoende om het ahuuren der mijn en o nder g0won0 
\·oonvaarclen te verzeker en. 

Het tweede, van het rnodel B.D.K.M.S. -15, met de 
hand in beweging gebr ach t, . volcleed aan de clebietken
merken door den fabrikant aangegeven. 

4. - MIJNVERLICHTING 
A .) Ben clraagbare electrische larnp, rnodel ·M .0.A. 

H.--3 vervaardigd door de Firma Dorninitwerke,· te 
Dortmund, is voor r ekening der Ateliers Mécaniques 
van Mariemont-Hayettes aangenomen geweest. 
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Deze lamp oeli jkaardig aan de normaal in Belgie 
gebruik te moclellen , ,·ertoont geen bijzondere kenmer
ken . 

B.) De ociété Anonyme d'Eclairage des :Mines et 
cl'Outillagc industriel Yan Loncin heeft, Yoor aanne
min,g, ec.'n clcctropneumali~che lamp aangeboclen die 
wij mode] 19.J.2 zullen noernen. 

Deze lamp ,·crt oont de voloende bijzonderheden : 

a) larnp met kwikzih·erclamp Yan 40 watt, betr ek
kelijk hooge werkingsspanning (110 volt in plaats van 
de 12 volt in de tot nu toe aangenomen lampen). 

b) glazcn k lok \\'elke door rniddel :·an een ronde ope
ning met de buitenlucht in ,·erbinding staat voor het 
ontruimen ,·an den ,·erdicht en waterdamp. 

Het schroefrad en de alternator zijn in een gemeen
schappelijk omhulscl ondergebracht bestaande uit twee 
si ukken, ,·er lJonden door B mm. hooae ineem·oeoino 

V t:) 0 

met twce 3 tot 5 mm. breede vlakke voegen (zie 
fig. 4). 

De geperste lucht, na op het scbroefrad ingewerkt 
te hebben, ontsnapt in de bui tenlucht door 63 oaten 

0 ' 

van l, 5 mm. cloormeter , bij A in het omlmlsel geboord, 
behalve een gedeelte dnt naar de lamp ger icht wordt 
cloorheen 8 openingen ,·an 5 mm. doormeter en dat 
door de opening van 3 mm. doormeter, aangebracht in 
den bolvormigen bodem van de kloK, op deze plaats 
6 mm. dik , weder uitstroomt. 

De lamp v,relke 40 watt onder 110 volt verbruik t is 
in een bajonnet-socket ge\·estigd. Deze laatste i~ door 
een kegel (B) omgeven die cl~ lucht, komende uit het 
omhulsel van het schroefrad, op de lamp samentrekt . 



280 ANNALEN OER MIJ:-E N VA:S BELGJÎ~ 

E 
F-
0-
c--
j B 

[ ______________________ ' --

F ig . 4. 

:'>.\1'10:S.\ A L l\l JJ:,;1:,; T ITUL"T, TE PATURAGES 281 

De glazcn 
d c,Yc lkc z irlt 

(D) aanpast . 

klnk lwC'fl L'C' ll platten rand (C) op 
l 'l' l t ru !il 1pr-,·0L'f!" ,·;111 1 >ijzondcren ,·onn 

Zij wordL o p plaat gcho u<len door een met draad 
Yoorzienen ring (E ) we lke zich op het omhul el , ijsL. 
Dezc ri ng in o pgL'Spa11nc n toe$land ,·,n,tgczct doo r oe n 

sclt roc fsluitinu (l') draagt cil' lic$chc rming-kor f bc~tann

d uit twcc hor izont a le c irkc ls L'n ü looclrechte s taYen. 

De ,·c rl iindinu:-::-:chroen'n h , l,!Jcn l'Gn Y ilio·he ic.l -
;:, 

kop en 1,l' ltoen!n ccn liij zonclercn s lcukl orn losge-
vezen te worden. 

H etzel[d' gclc1 t ook ,·oor cl -luiLingsschroef en \·oor 

de lot d e srncri ng dien cnde schroe ,·en , waan ·an er 

een e (0 ) op li cL plan z ich tbaa r is . H et toestel bevat 
ook cen mcL kl ep e n filLer ,·oorzien~ regulator, in de 
toc ,·oerbui :-: gL'p l,tals t , welk e toc la .. ü de per lucht aanvoer 
te r egelcn ,·o lgcns de drukking in de toevoerbuis . 

\Vij h ebben proefondervindelijk besta.tigd dat het 
mijng as ingc·drongen in den lampbol gedurende een e 
stiJsLa nclsperiod c· u itgcd rc n ' n was ,·oor daL den alter

n ator vonken k on afge,·en in staat rnn rnijngas te ont
s teken . 

* * * 

C. - Lichtoliën voor vlamlampen. 

,Vij h ebben G monsters olie onderzocht. die bestemd 
warcn om de koolzand-olie voor de . ,· lamlampen t c ,·er

vangen. 

H et vraagstuk IS nie t zoo eenvoudig ais het zou kun
nen blijken. 
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Men ziet dat het lichtve rmogen nieL o,·e rd reven 

D. - On derzoek van eene met mijngasmeter v e rbonde.n 
eledrische lamp. 

Deze lamp ingezonden door de F irma Do rn iniL\verke, 
van Dortmund, vereenig t de ,·oordee1cn de r e leè trische 
clraagbare lamp / groot li cht.,·ermop-('n) ml'l cll'ze cl r 
vlamJamp (mijngasaanduiding ). 

Wij geven hieronder een uitt.r kscl ,·an l'en ,·cr. lag 
,·an E ersLaarn,·ezend inaenieur J. F rinia t ;1;1ngaande de 

~ ~ ~ 

bescbrijving dezer Jamp en de proc fn crning n waaraan 
zij onderworpen is gewccst . 

De lamp mode! ·.A .\V. -S (1('1' fi r m:1 Dominitwerke 
is cen draagbarc e lccLrischu 1am p m cL cen Lol de aan
duiding van he t mijngas dicnende benzine lnmp. 

Zij bevat hoofdzakelijk een akalisdie a kkumulaior , 
een electrische gloeila_mp jn he t brandpunt van ~en pa
rabolischen scbijwerper bevesLigd , ccn op de stroom
keten der lamp geplaatst~n schakelaar , een benzine ver 
gaarbak met wiek, een veilighe iclszeef ,·oor de d am , 
en een aanstekingstoestel met g loe iclraacl ,·oo r de wi ek. 

Wij beschr ij,·en ,·oor eers1 cle o rgnncn ,n, lkc de d rnag
bar·e e1ectrische lamp uit makcn. · Zij z ijn z ichtba.nr in 
h et doorsnedeplan van he t t oestel in zijn ge heel (fig. 5 ) . 

De alkalische accumulator (A) bestaande uit t,:vee 
cellen (2, 6 volt spanning ) sp ijst d~ brnp (B) en ver
schaft den nooclicren ~troom ,·oor lh' l lot a locic•n bre1wcn .:, . _., t""I 

van het spiraalvormig draadje, d icn ende tot. het an.n stc-
1, en der benzinelamp. 

De spijzing van de larnp kan naar wi llekeur in en uit
geschakeld worden door liet draaien n m h et schake
laar Lje (C) dat he t ~lad (D) in 1·(-> weging brengt dat de 
J';troornketen slui t door zich tussch en twce andere vee-
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Fig. 5. 
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rende bladen ( op de doorsnede nie t zicnLbaar) m te 

lasschen. 
De lamp verbruikt 0 ,5 amp. . 
De benzine lamp ook zichtbaar in de doorsnede 1s 

afzonderlijk afgebeeld in bet onder ste linksche deel van 
het plan . Van de benzine vergaarbak (E) rnaakt onaf
scheidbaar deel uit een metalcn plaat (F) , op d~wel~e 
eene uit isoleerende stof vervaardigde plaat bevest igd 1s. 

Deze laatste draagt de lampbuls (G) alsmede de_ me
talen bladen (H) welke de stroomkeLen der lamp u1trna
ken. 

Achteraan de metalen plaa t , be\ indt zich het wiek-
buisje (I) over hetwelk een licwccgharc mo f glij clt; 
die het r egelen der vlamhoogte toel~at . (Deze or gan_en 
zijn op · het uiLvoerig plan cler benzm elamp · aangeduid, 
onder ste gedeelte bnks van het plan). 

Het verscbuiven van de mof wordt verwezenlijkt 
door rniddel van den getanden knop (K ) zich tbaar op 
de voorzijde der lamp (zie voorzijde der volledige 

lamp). .. 
Wanneer de mof op het onderste pu.nt z1Jner loop-

baan wordt gebracht (bij mid.del v~_n den getanden 
knop) komt het uiteinde der w1ek vriJ en wordt er te 
ge li jker tijd een electrischen s\r~om gez~nden door een 
spiraalvormig opgedraaid pl~tma _draadJe ondersteund 
door het stuk (L). (Zie uitvoen g plan der benzine 
famp .) 

Dit draadje op deze wijze tot gloeien gebr acht steekt 
de wiek aan. 

H et opdraaien der mof onderbreekt den stroom in 
het platina draadje . De benzinevlarn wordt dan ger egeld 
op de vereischte hoogte voor het opsporen van het 
mijngas met kleine vlam . . 
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Door de mof op haar hoogste punt te br engen, dooft 
men de benzinevlam ui t . De d am der benzinelamp is 
door een in horizon ta le doorsnede rechthoekige zeef (H) 
beschermcl. Deze zeef is samengesteld uit twee opeen
liggen d_e mctalcn weeLels \·an onr oestbaar sta len dra
den ; h~t gct::d der openingen is 144 per cm!! en de door
·necle de r cl raden bedr aagt ten minste 0,3 mm. 

Deze zee f i: met. ~Jui t nde Yoegen har d ,vrijvend 
op den benzine-\·ergaarbak bevestigd. 

De voor. te zijcle \·an de zeef is van een kijkgat 
voorzien, af gesloten door een sp iegelglas (N) , gevat in 
een op de zee f geklonkcn omlij ting . 

Dit . piegclg la is voorz ien \· an eene ingeprente gra.ad
verdeeling in ha lve ccn timeters, \ an O tot 3 cn1. daarna 
in centimeters, \·an 3 tot. 6 cm. 

De accumulator , de benzine lamp en ha-re zeef zijn 
omgeven cloor een omhul el in gegoten metaal (lichte 
Jegeering) met rcchthoekige doorsnede . 

Op den voon\·and van het omhulsel is met kljukna
gels de cirkelvormige bus gevestigd bevattend~ den 
refl ector 0, in wiens brandpunt de gloeilamp komt te 
staan wanneer men de benzine vergaarbak evenals de 
bijhoorigheden die er onderling rnede verbonden zijn, 
nam elijk de geisoleerde plaat welke de verbindingen 
draagt en de steunhuls van de gloeilamp, op hunne 
plaats zet. 

De r onde bus van de gloeilamp is dooi' ~en cfrkelvor
mige plaat (P) afgesloten ( door snede 76 mm. ; dikte 
5, 5 _mm.) welke door een met schroefdraad voorziene 
r ing (Q) onbeweegbaar gemaakt dank zij de scbroef 
(R) welke slechts toegank~lijk is wann~~r al de org~
nen uit he~ omhulsel ver wijderd zijn. 
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H et deksel van heL omhul. el beslaat ui t den ach ter
,.vand, beweegbaar r ond cen looclrecbt c ~cltarnicr , t i~ 
dens het gebruik onbeweegbaar g~n:aakl c_loor cen slu1-
ting (S) welke een schroef met d n ,1ioc·k1gc n kop (T) 
en een veergrendel (U) 1 e,·at . 

Om de lamp te openen moeL men dus ,·oorcer st den 
grendel naar boven aanLrekken bij miclclc l ,·an een elec
trornagneeL, en daarna clc schroc f losmak cn met. cenen 
bijzonderen sleutel. 

Het deksel is in twee cleelen , ,·ercc nigd rond een 
horizontale scharnier (V). (Zi c a lgcmccnc loocl rcchte 
doorsned e .) . 

Ook ,vannecr clc onderslc lic l ft ,·an lwt c'.f'l.,:--cl door 
de sluitina onbeweeghaar is gc m:rnkt , is hc t ir1 oo·e
lijk het b~vensLe gedeelte op en le sba~. ( zooals de 
eerste figuur links der teckenmg h ct aamvtJ$1) ; de zeef 
is a lsdan blootgelegd en de mogelijkheid is gegeYen de 
mijngas-opsporing le verrichten . 

Wij mogen er nog bij,·oegen claL wcgcns L'(.m_ aanhang
sel (W) - zie algemeene loodrcchtc cloorsnccle ,· .-i.n h et 
toestel - en een plaatijz'e ren rand aan lt eL onderste 
gedeelte der zeef, deze laai s te n ie t l~ a_n afgcn omen ,v~r
den zoolang heL deksel door de slmtmg gegr endeld 1s. 

* * * 
De dichtheid van h et omhulsel 1s ver zekerd door de 

hierna vermelde schikkingen; 
l° langs de loodrechte r anden ,·an he t clcksel , 1,5 mm. 

diepe ineenslui tende Yoegen met CP n sp el van ten 
hoogste 0,5 mm.; 

2° Iangs den ben edenrnnc1 ,·an heL dekscl 6 ,5 mm. 
breede gladgernaakte voegen met spel van ten 
hoogste 0,5 mm.; 
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3° lang de ·tcunplaal der lamphuls, ineenvoeging 
,·an 11 mm. ; $p I O.S mm . 

Deze schikkingc' n hebben ui t lui tend betrekking op 
den toc.gang der l,uil enlucht tot de inwendige organen : 
accrnnula to r ,·crlJindingen, ck 1kelaar , enz. 

, oor \\·a t lw trrfl de yJ.1mlamp, zij hier herinnerd dat 
c1c z ,ef z ich op dl' n hcnzin ,·crcraarbak met harde ,vrij
ving en op lenm in~te LO mm . hoogte ineem·oegt. 

* * * 

Onder::oek en Proef11 eminge11. 

'\Vij lw hl >en t'è ll mijngasaanduidende lamp Dominit 
S.A. ,;y .-8 vollcdig uiteengenomen en onderzocht. Zij 
stemclc overeen meL het plan (fi a. 5 van bladzijde 285) 
en met de hierbO\·en gegeven beschrijving. 

Wij zijn ven ·olgens lot de hier onder ,·errnelde proef
nemmgen overgegaan. 

a ) Proeve n o rer cl e 111ij11 gasoancl-iûdùigen. 

H et volleclige toestel wordt in een .met kijkgaten voor
ziene houten kist geplaatst, in dewelke een lucht- en 
mijngasrnengsel van bekend gehalte binnenstroomt. 

Alhoe\\·cl de zce f zicli in een mijngasinhoudende 
atmosfeer bevond , was het mogelijk het werktuig voor 
heron tsteking der wiek E:D de r egeling der kleine vlam 
van bui ten ui t in beweging te brengen. 

De vergelijkingsvlam voor de proefnemingen gebruikt 
vertoonde een kle ine gele punt, bekroond met eene 
sma11e blauwe Jijn . 

H et toppunt dezer vlam bevond zich op de hoogte 
van de 5 mm. graadverdeeling . De aureoolhoogten die 
voor onderscheidene .mijngasgehalten aangetoond en bij 
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middel van de op het kijkg la . taanclc g raad\·erdeelin
gen gemeten werden, z_ijn : 

9,0 mm. \·oor ec n 
10,0 
12,5 
22,5 
35,0 

f!chaltc Ya n 1, :, % 
-- 2,0 % 

3,0 % 
4, 0 % 
4, 5 % 

De am eolen zijn a ldus ietwat lager dan in o nze benzi
nelampen, wat toe te schrij \·en . is aan he t fe it clat. de 
doorsnede ,·an het wickl,uisjc ici \\·at k leiner i~ in de 
mijngasaanduidende lamp Dominit (7 mm . t cge nover 
8 mm.). 

b) H erontstekingsproer en w O IL I r/0111 hure 

houdende atmosfe er. 

De koude lamp wordt in een mengsel va n lucht en 
mijngas van 9,5 % methaan gcplaatst. 

Het èraadje wordt ver volgens voor (?en oogenblik ~oor 
de~ stroom tot gloe ien gebracht ; een k lei ne o ntploffrng, 
welke zich niet naar buit en \·erspreidt, cloet zich alsdan 
in de zeef voor . 

Deze proefneming " ·orclt achter eenvolgens negen maa l 
herhaald, terwijl het ontvlambaar gasmengsel voort
durend rond de lamp komt toegevloeid, zoncler eenen 
doorslag te veroorzaken . 

· Na de proefneming is de lampzeef betrekkelijk koud . 

Wij herbeginnen daarna clezelfcle proefnerningen met. 
de warme lamp. De benzinelamp wordt een half uur 
voor de proefnemingen aangestoken, waarna clen toevoer 
van het ontvlambaar rnengsel 9,5 % metiiaan bevat
tende, aanvangt. 
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'\ ijftien . ccondcn na de aankomst van het rn1JI1gas
mengsel dooft de larnp uit. 

Het ontslekincrsfi lament \Yordt daarna op ononder
broken wijze ge\·occl. Kleine acht reem·olgende ontploE
fingen, 30 in cen minuut, doen zicb ,·oor . De proefne
ming duurt fi minuten. 

E r heeft gcen door lag Yan de d am door de zeef 
plaats. Deze is op het einde der proefnemingen zeer 
warm. 

c) B eproe'l: i 119 d er ben:::.i11ela111p i11 ee 11 i11 beweç; i11 g 
zijnde mij11gasotmosf eer . 

De ,·eiligheid der henzinelamp is onderzocht geweest 
in mi jngashoudende luchtstroomen met verscheidene 
snelh eden en rnethaangcnalt en . 

Het deksel was gesloten zooals voor een m.ijngasaan
duidende proefneming en de zeef werd in horizontale 
richting en volgens zijne lc:mgte door het ontvlambaar 
mengsel doortrokken . 

Tijdens deze proefnerningen hebben WIJ de \·olgende 
vaststellingen gemaakt : 

Eerste proefnerning : 

Snelheid 3, 95 rn. - M:ethaangehalte : 7 ,5 % . 
Blauwe en gele vlamrnen in de zeef Wfütn·an het 

linksch geèeelt e (kant Yan den uittoh t Yê.111 

hct rnengsel) stilaan rood ,vordt. Na 2 rn1-

nuten en 30 seconden vrnrdt de snelheid van den 
. stroom vermeerderd en tot de volgende pro.ef
nemmg overgegaan. 

Tweede proefneming : 

Snelheid 5,60 m. - Gehalte 6,5 % . Na l' 40" 1s 
het grootste gedeelte der zeef hel rood . 
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Door een onderbrcking ge,·olgd ,·an ecn plot e
linge wederinlating Yan mijngas ,·erkreeg men 
een vlamdoorslag met ont.ploffing die ten andere 
weinig geweldig was, om r eden van het lage me
tbaangehal te. 

Derde proefneming : 
Snelheid 6,30 m. - Gehalte Ci,5 % - De linkscbe 

kant der zeef i. roocl . ~a -10" hc komt men den 
doorslag. 

, ierde pl'Oefneming 
Snelheid 5, 55 m. - Ge halte 7 % - - a 60" is de 

zeef gloeiend roocl. H et rnijngas wordt onder 
broken en plot,seling terug toecrclaten . Een door
slag doet zich voor bij de achste \·errichting. 

Bij " ·ijze van vergelijking : wij onde n ve rpcn onze niet 
gepantserde benzinelampen met onder voechng aan een 
luchtstrooni met 10,5 % rnijnga. ,,·c lke zich met een 
snelheid van 5, 70 m . beweegt. _ -a 2 rninuten worden de 
zeeven hel rood. Tien plotselinge en achter eenvolgende 
onderbrekingen van het mijngas gevcn geenen door
slag . 

Besluiten. 

Het helang van de S.A. W .-8 lamp der Firma Domi
nit ligt in het feit dat zij de voorcleelen vereenigt van 
een lichtvermogen dat met dit onzer clraagbare elec
trische lampen kan vergeleken worclen (li ch tvermogen 
noch tans samengetl'Okken in een lichtkegel van be
perkte op ening door den schijnwerper), m et de geschikt
heid der vJamlampen orn mijngas aan te duiden. 

De aanduidingen van den mijngasmeter stellen deze 
lamp in staat .met onze benzinelampen, waarvan de 
aureolen nochtans meer zichtbaar ZlJn, te wedijveren. 
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ü it het. oogpunt Yan ,· ilig gebruik , zijn de chikkin
gen genomen om de dichth~id van het electrische ge
deelte te verzekeren Yan rninder \\'aa rde dan deze ge
woonlijk in voege bij het vervaardigen van onze aràag
bare elect.rische lampen. 

H et past du8 behoorlijk het gebruik dezer lamp aan 
het. hoogcr per. one l ,·oor te behouden. 

E indelijk i de d amlamp ook ge, oeliger ten opzichte 
van in ·beweging zijnde mijncrasmengsels dan onze ge
pant.-ecrde lampen. 

Oncle1· clat. opzicht en om de lamp te r angschikken 
tusschen de rneer bekende modellen , mogen wij beves
tigen dat zij veiliger i dan de Davylamp maar minder · 
ve ilig dan de niet gepant serde lamp met dubbele zeef. 

Het is dus aangewezen in het aannemîngsbesluit te 
bepalen dat m et, deze lamp slechts naar mijngas m :1cg 
gezocht, \YOrden in in rust zijnde of zeer traag bewegende 
atrnosfer en. 

Deze larnp is aangeuornen geweest door bet besluit 
11° 130/5521 ,·an 18 .6.1942 die het gebruik ervan aan 
het hooger personeel heeft voorbehouden . 

E. - Ontploffing eene r draagbare ele ctrische lamp. 

In cen bovencrrondsche aanhoori5crheid eener kolen-o . 

m1Jn ,·an de Borinage, deed zich den 21 Decernber 
194,2, om 1 uur ' s morgens een ontpJoffing voor van 
een clraagbnre lamp me.t accumulator , welke sincls onge
veer 4 uur aangestoken was ge,veest. 

Dit ,·oor val gebeurde in eene wind.as-zaal ven:varmd 
door een kachel met kolen gestookt. 

E en werkrnan vvelke zich in de zaal bevond ·werd 
f1oor een gbsscherf voortkornende \' .1.Il de gbzen klok 
der lamp aan het voorhoofd gekwetst 
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Volgens de verklaringen van dezen \\·erkrnan , tond 
de lamp op het oogenblik der ontploffing op den grond 
op .1 meter afstand van de stoof en op 3, 50 rn. ,·an do?n 
werkman. 

De lamp is ons voor ondcrzoek vijf clageri na het 
ongeval overhandigcl geworden. 

In fig. 6 hebben ,·vij de lamp in har en normalen toe
stand voorgeste ld, en i11 fig . 7, clG larnp in den staat 
waarin ze on. na bot ongeval overhandigd is geweest. 

Op de IJeschacligclc lamp hebben wij vooreer st de vol
gende vaststellingcn gemaakt : 

De lamp \\·as gesloten. De glazen k lok was totaal 
verclvrnnen. De huls (S) in clewelke de g loe ilamp ge
schroefd wordt vormde een hoek \· an 10° mel de , erti
kale . 

De schroef (V) welkc ais schakelaar diende "'as tot 
op den bodem gevezen, tocstan<l ,Yelke met de sluiting 
van de stroomketen der lamp over censtemt. 

De eenzelvigheidsplaat, hct numrncr -120 clragende 
was ontsoldeerd over de he ft van har en omtrek en 
eenige soldeerpaarlen waren zichtbaar rond den ring 
(A) dienende ais versterking van den bovenrand van 
den pot ( deze ring is aan de bovcnzijde a is tandheugel 
voor de slui ting bewerk t) . 

In de socket bevond zich de messinghuls der lump. 
Deze huis bevatte .maar een deel der stopverf tot het 
verzcgelen der lamppeer d ienende. 

De bodem (F) van den pot was lichtelijk naar buiten 
gebocheld, aanleiding gevende tot eGn pijl Yan onge
veer 2 mm. De veiligheidsstaven (M) waren lichtelijk 
gekromd. 

.Wij hebben vervolgens de lamp geopend en zijn tot 
het onderzoel~ der inwéndige organen overgegaan. 
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Fig. 7. 

De celluloidpot van den accumulator was bijna ge
heel verkoold; er bleef slechts den ondersten bodern en 
het zijvlak op 35 mm. h?ogte van over, hetzij :ongeveer 
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een vierde der hoogte gemeten ,·olgcn. cen beschrij 

vende. 
De centrale poolp laat (P) (zie f:ig . r-,) ÙÎC' normaal op 

de middenklem steunt (posit ie,·e klem ,·a n d en accumu
lator) , was naar bo,·en verclrongen. 

De metalen plaat (P' ) (fig . G) \Ye lke tot ste un voor 
de sockel dient was naar bo,·cn ge \\·cl fù. 

. Van de klok bl ee f maar den onder :tcn rand meer 
over , welke bij micldel n m c1e 1ïtl ,1 ,c r- ,·opg aan de 
socket-dragende plaat P' kleefde . 

Door vergelijking met cen nieuwe accumulator heb
ben wij geschat dat cr 6!J gr. celluloid verkoold ge
weest waren. Peilingen m eL \\·ater hebben aangcwezen 
dat de ledige ruimte in de larnp onge,·eer 296 cm 3 be

droeg. 
De vaststellingen he ,Yezen klaa rbl ijk elijk dat het 

binnenste der larnp aan een ge"veldigl-' in wcnd1ge druk
king onderhevig was geweest wclkc slechts aan e~:n 

ontploffing kon te wi jtcn zijn. 
'\îVij hadden aanvankelijk dezc on tploffing aan he~ 

knalgas door den accumulator on twikk eld, kunnen toe
schrijven, maar wij wislcn recels c1oor vroeger e proef
nemingen dat een ontploffing ,·an z ulken aard de gla
zen klok niet kon breken. 

Wij hielden er nochtans aan deze pr oefnemingen 
opnieuw te staven. 

In een lamp bestaande u it een pot, bevattende een 
isoleer end gietstuk ,·ai1 .isoleerende massa, <lat de 
plaats in nam van den accumula tor en eenen kop voor
zien van een klok en al de bijhoorigheden ( rubber voe
gingen, socketdrager schij f) hebben w ij ontplofingen 
van ~en mengsel bestaande ui t 67, 12 % waterstof en 
32,88 ,:fo zuurstof ,·eroorzaakt. Alhoevvcl cr r echt -
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streeksche ,·c rbinding be tond tus chen de klok en den 
pot ( de centrale pool der lamp was weggenomen) heb
ben de onlploffingen , vijf in ge tal de klok niet gebro
ken. 

W ij hr l>lien dt'zc l fcle rc ks ontploffingen herbegonnen 
na op voorhand celluloid snippers in de larnp te hebben · 
binnen gehrachl. De klok werd niet gehroken en de 
celluloid Yert_oonde slechts nauwelijks ,vaarneembare 
sporen van ,·crbranding . .... 

W ij h 1,1 ,en ons clan afgevraagd of in tegenstrijd met 
de bevveringcn ,·~111 c1 n werkman, houder der larnp, deze 
laafste nic t op Ct'n le kl "in n afstancl ,·an de ::; toof \\'as 
gcpbabt gL~ ,,· t'ts l. rnl'l hct gL,·o lg dnt de cclluloicl door 
,·erhi tt in .g zon zijn ,·erkoold. 

Om de gcgrondheid dezer ,·er onderstelling na te gaan 
hebben ,vij in ecn geslotcn vat ,·erkolingsproefnemingen 
van cqlluloid doorgevoerd . 

Deze proefnemingen werden ,·enyezenlijk t met de 
toestellen op hct ,·olgende blad beschreven en in fig . 8 
aangeduid, begrijpende een bom (B) en een electriscbe 
aven (F ) . 

De stalen bom (B) bestaat uit een cleksel (C) en een 
bakje (C' ). Het clcb,el is doorstoken door een buis (T), 
waarvan het onder s te uiteinde gesloten is. Deze buis 
Jaat toe, bij rniddel Yan een thermometer (t) de tempe
ratuur te kennen welke in het binnenste der bom 
heerscht. 

De 1>0 111 staat door een gasbuis (T' ) in VL' rh inding 
met een metalen manom~ter (M). De bom is in eenen 
electrischen oven (F) geplaatst met verwarmingsdraad 
(F') omringd dom· guhr. 
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C' F' T' 

Fig. 8. 

De Lota]e inhoud der bom e n d e r m a nometerbuis i 
128 cm3 • 

. ViliJ. ziJ·n Lot, de ,·olacnde proe fncmingcn o \·ergegaan : 
r: ,:, 

1° De bom bevat 25 gr. cellulo ïd snippe rs . Wanneer 
de temper atuur der bom ongever 150° be reik t w ijst den 
manometer eene cb:ukking aan cl ic ee rsi ge le i<le lijk, 
daa rna met versnelden gang sLijgt; d e naalcl gaat de 
meetschaaJgrens t c buiten ( 15 K 0

) waarna d e manome
ter ontpJoft. 

Wij zetten cl e proefnemingen voorL, maa1· m et vermin
clerde hoeveelheclen celJuloi. 

2° De bom bevat 1 gr. celluloïd. De overdrukking · 
doet zich voor wanneer de te mpe rat uur 16] 0 bereikt ; 

zij beloopt 2 kg / cm 2
• 

3° Dezelfde proefneming met 1, 55 g r . ceJluloid. 
Bene overdrukking ,·an 4, 1 kg/ cm 2 wor dt aangewezen 
voor eene ternperatuur van 158°. 
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Men be nwkt <lat de ontploffingsdrukking Yeel snelle r 
stijgt, clan he t celluloidg wicht , maar indien men aan
neemt clat ch- clrukkina in c~c bom 2 kg per gram ver
kooldc cell u lo ïd bereik t, be tatigt men door berekening 
dat de d ruk king in cl \·ol lcdig clichte en YOloende weer
s ta nd hiccl cnd c Lunp 

59 X 2 X 12 

- 51 Kg/ cm2 

296 

h ad kunen he re iken . 

59 = li.e t gewichL m g r. ,·a n hei \·erkoolde celluloïd 
in de lamp . 

296 = de led ige ruimte in cm 3 in de lamp, en 
12, = de lcd ige ruimte in cm3 in de bom. 

In werkelijkheid b~kwam m en een zoo hooge drukking 
in d e lamp niet, en d it door twee redenen : de dicht
h eid was nie t. volkome n en den mekanische weerstand 
onvolcloende . 

Waarschijnlijk is de lump ont ploft onder eene drukking 
welke vrij lager was dan 52 kg / cm:!. 

Wij zijn erin aeluk t de ont.ploffing te veroorzaken 
eener volledige lamp Yan celluloid accumulator voor
z 1en. 

Om deze proefneming te verwezenlijken hebben wij 
,de lamp in den electrischen O\·en gepbatst ,velke op 
gebied van afmetingen groot genoeg was orn onverschillig 
<le bom of eene lamp te ontvangen (in werkelijkheid 
nochtans kon alleen den lampot in d~n oven geplaatst 
worden, met den kop ~r buiten) . 

Orn de ontploffing der lamp te bekomèn moet deze 
geleiclelijk ven ,varmd worden , want, in het tegenoverge
-stelde geval scheiden de onderdeelen der lamp zich 
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vaneen door het smelten d ~r soldeering en de celluloïd 
ve rkoolt zich in de open luch t zonder ccne vernietig
ende drukking te verwekken. 

Dil is ten ander e "·at ,Yij bekomcn he l 1h n b ij een 

eer ste proéfneming . 
Alvorens tot de twecde proefn eming o,·cr te gaan 

hebben wij al tastende, den ven vanningstroom van den . 
oven derwijze kunnen r egelen <l at de verkoling van de 
cellu loid plaats greep v66r het smelten der soldeeringen. 

Wij hebben eene lamp gebezigd welke nagenoeg de
zelfde was a is deze in de kolenm ijn ontploft. 

Deze lamp bezat geen glocilam pjc. H e L cen tr a le pool
stuk dat normaal den .stroom aan het g loeilampje rnoet 
toevoeren ,vas verwijderd en om dczc r eden was de 
glazen klok in rechtstreeksch e ,·erhincling m et het in
wendige van den pot. 

De ruimte bcschikbaar ,·oor he t ontsp annen der cel
lu loid clampen, beliep zoodoende 260 cm 3

• 

Na een ver warming van twe~ uren js de la:rnp on t

ploft. 

De lampbol was ve rbrijze lcl ; de slavcn der veiligheids
pantsering waren gekromcl , cl e IJodem van den koper en 
pot was afgerukt; ten sloUc waren de m etalen ringen, 
den tusschcnwand Yasthoudencle ,Yclke den pot van den 
kop scheidt, naar boven gebogen. 

Om .te beslu iten ach ten wij dat cr a.Ile r edenen z13n 
om te gelooven dat in cle ko lenmijn cle 1am p zich niet 
op de uangegeven p laats bevond, maar dat zij op de 
stoof stond, op een plaats waar de t emperatuur zonder 
twijfel niet zeer hoog was maar nocht ans Yoldoende 
om de verkoling van de cellu loïd te veroorzaken. 

Het is ander s onmogelijk de ontploffing uit te leggen 

N ATIONAAL llilJNI NSTJTUU'l', TE PATJ.:RAGES 301 

wclke plaa t:-; lteeft gc had. "' der L tenmin te :20 par 21311 
er in h cL land ,·e r:ch idene ti en d uizenden celluloid 
accumulatnn' n in gd, ruik zonder <lat ooit eene enkele 
ontploffing ,·c' rmcld i~ acworcl n , omdat het r egelm:1.
tig gebruik dezer lamp n nooit eene ,·enYarming tot 
cen tcmpcra t11ur ,·::in 150° ,·eroorz::iakt heef t. 

Ifrt Ï:-; Z(' lfs h ijna ononthccrlijk te Yeronderstellen 
clat de \Y e r kman in 1' laap ,ya :=; gc,·all n nac1;:, t een kachcl 
wa::irin d r l1r~111d;:; lof n ieL ontbrak. 

Op hedcn z ijn a l de draagbare electn sche lampen 
voorz icn ,·a n accumulat or-pott n in celluloïd. 

De laatsLe fabr ieken "·c lke nog een andere werkstof, 
choni Lc liijvoorhceld , gcbruiken h ebben daaraan moeten 
vcrz.Ü;cn Olll rcd<'n clrr schaarsl ,-;111 clit ma teriaa l. 

5. - STUDIE VAN MIJNGASVEILIG 

ELECTRISCH MATERIEEL 

A. - Geclur ende het jaa r ] 942 hebben wij de vol
gende toe:=;Le llcn onder zocht en voor aannemmg voor 
gestelcl : 

3 .rnotoren - 3 controller s - 2 aanloop\, eer stan
clen - 2 lampstellen voor vaste verli chting -
l c lectropneumatische Iamp - 9 verscheidene 
seinto0.ste ll en en 1 telefoon. 

B. - Op verzoek van de Ateliers de Constructions 
Electriques van Charleroi hebb~n ,;vij proefnemingen 
gemaakt in mijngashoudencle atmosfeer met een omhul
sel van ecn L~lefoni:=;ch toestel, hebbende eenen inhoucl 
,·an 6,300 li ters, gansch het inwendi o·e mechanisme ..., . 0 

ver wijclerd zijncle . 
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-en tot 
D ae' 

eze proefnemingen hebl>en aan l iding g o . il-fme-
het ,·erzachten der ,·oorsch r iften te n o pzic h L de 'este llen 
tingen ,·an de voegen en d oorLoch t n ,·oor t 

O 
.5 1 · t l .. 

m et cen cn inhoud begrep en I ussch n 3 en 7 1 
, ·oor 

D f . l . -chi 
c :1 met1ngen door on.- r g c mc nt n• re 1~ 

omhulsels deze r cate
0
aorie ziJ'n a ldu. '~ o p -

,. 1 { ) • • 1 l · l ·1k i.<..: \.Tet' a,t'le roeg : minimum )rccc le dt>r gc' " 11 de 
perv lakte : 17 mm.; minimum af. 1,ancl w sscl~C rnm: 
boutopcnincren en den 1,innc nrancl c!P r ,·oL'g : 

1 

...... - roa-
lneensfuitende vc.eg : minimum hoogte : 7 mrJJ · ' 

xim um racliaal spel : 0 , :26 111111. 

l . :=;m ee-
A.s-cloortoch t : minimum lc ng tc (na aftrek c ei · 1 . 

ringsgroeven : 20 mm.; maximum rad i .. w l spe · 

0,1 mm. 

* * * 

C W .. h 1 1 . . ·1· 1 ,e rs Land . - JJ e) )en een JTIJJncra ve1 1gc aan oopw 
o l t ont.-

zonder ol iebad onderzocht ten opzichte \'an ie 
vlamm ingsge,·aar door \' enva l'ming. 

Dezc weerst,and is besch ermd door een m etalen om
hulse l ,·an ~ilinck ischc YO l'm van l. 870 mm. hooflC cn 

370 mm. clool'meter . . 
Volgen .- de proefnemingen cloor den fabrjk,1,nt UlL

gevoel'd is de uitstralencle opper vlaktc \'an h t, ornhul
sel zoodanig dat de "·armtcgraad ,·an h e t m e taal nooit 
20.0° C. Le boven gaat voor een omringende tempern.t~ur 
van 40°, c~e op contin~e wijze, door J oule-e ffe kt ontwik

kelde en erg ie 4, 5 KW b eclragendc. 
Onze proefnemingen hebben aangetoond clat yoor een 

ontwikkelde energ ie van 3, 99 KW, de maximum warm
tegraad van h et omhulsel 170° bereikt aan fie t bovenste 
deksel en 139° aan de z.ijwand, voor een omringende 
temperatuur van 21° . 
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De hoo(1'., l 1 · · J t t 1 1 ·1 t 1 170 ' 9 ~-, l ' \"L"' I' litt mg ,·an l Ci oc. C )C' L'CI, ( us 
- - 1 ::::: 1{9° 

Yoor t'" . . 
~n 0 11 1 \\ïk ke lck 

mum doo . l . 
. 

1 < 0 11 fo linka nt 
ting a ld u~ 

l-t 9 x -l-Ji 

:-L 99 

('ll <' rgic."' ,·an -! , .- KW ( maxi
a.rngeg(?,·en) , zou de verhit-

ben , ik n 00° , nwt L'C'n maxin111m IL"'mperatuur ,,in :2 
,·oor ec . 

· n .o rngc\ïng-~ tempe rai uur ,·an 32°. 
V\T"· 

'J zu llen lies lui ten me t. te lic,·estigen dat de hoogste 
temperat uur door cl cn wand hcreik t ,·eel lager i dan 
d e ont.y lunnnings- tcmpcrn tuur der rnijngasmengsels. 

6. - ONDERZOEK VAN DIESEL LOCOMOTIVEN 

Wij he i, lien clric Di e l locomoti,·en onder zoch t ~n . .. 
m 1111Jn.0 ·ashoudcnde a t mosfcer beproe f : een Moës
locomotief van 56 PK met 4 ,·er tikale cilinder s, een an
dere c1e rze lfc.l e firm ~1, ,· r111 -l :2 PK met B ,·er tikale cilin
d ers, ecn locomot ief de r firm a K lochner-Humholt -Deut z 
van 20 PK m et cenen ho rizont a len cilinde r. 

De proefne inin o·en he lilien to t o·een biJ'zondere berner-
::, 1:" 

kingen annle idi1w o·eo·e ,·cn en deze drie locomotiwm - ~ ~ 

\\"erclen aangenomen. 

7. - LUCHTVERVERSCHING 

Wij h e bben eenen turho-YentilaLor der firma Mabille 
on derzocht. Dit t.oestel o·eliJ-kaai-d io· ann deze in 1940 

Cl 0 

onderzocht, be,· ::lt twee schoep enrader en welke in tegen-
g estcld en z in drnaien. Dit toestel is aangenomen ge
\veest. 
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8. - ONGEVAL DOOR VERSTIKKING 

Ais gevolg op een ve rst ikk ingsonge,·a l , ,·oor r1eko m en 
in de fab rieken rnn Ouarée-Î\.fori haye h ,l)IJe n \\'ij twee 
luch tmonsters, opgenomen cloor E e r~t-aa n\\'tZ ncl Inge
niem Thonnart, ontleecl doo r de m lhocl 0 dt'r ,· loeiba1·e 
lucht . 

De sa menste ll ing dezer t,,·ec mo nst r s \\':l s onac,·eer 
deze rnn zui vere lucht on kon du. a is zooda ni cr nie t 
veran twoordelijk gesLeld ,,·orden ,·oor de ,· r ·t ikking . 

9. - ONTVLAMMING VAN BENZINE DAMPEN 

E en studie gedaan in s.1mcmvcrking nwt ck H e r e n 
De Key. er en Van E epoc l, hc iclc n ingc.' n icu rs e n Pro
fesso ren aan de Uni ,·crsitc it ,·an Brusse l, ovcr cen onder
wcrp n eemd aan de mijnH'i lighc icl ( cloor. lag ,·an 't' n n 
droogoven doo r· de d am ,·an bc nzi ncclampcn) , heef t o ns 
toegelalen te beslaLigen dat de clampe n , ·an en benz ine 
van 0, 706 dichtheid, op 15° O. aang stoken konden 
worden door de ,·onkcn cenor clcctro latische machine 
(Wirnshurst machine). 

Ik trek uü cene nota , ·an Ecrs t-aanwezencl lngenieur 
:\I. Fripiat de ,·olgencle bi jzonclerhcdcn o,·er d cze procf
nemrngen. 

H eL doel dezer proefn emingen \\'as : 

1 ° de geschikthcid na te gaan ,·an s tat ische electri
citeitsvonken orn benzine clampcn ::ian le s tc kcn. 

2° te bestatigen of cl eze ont.d amming zicb kan voo1t
zetten in een meta lcn buis van C'en d uirn imrendigcn 

doorrneter , ,·ersperd in d e leng te door een metalen 
stang van 10 mm. diameter . 

Ik heb het, proefondervinde lijk toestel gebruikt a ls 
voorgesteld in fig . 9 hieronder : 
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Fig. 9. 

])c_, s la t ischc l' lrct ri cite itshron is cen , Vimhurst ma
chine (\l\"\) wr lk r z ich c.ntlaadt cloor een punten-ont
Jadc r (puntpo lcn ,·onke ntocstel) (E) in eenen glazen 
IJo l (0 ) gc~,·cstigd. .. 

H e l l1uisjr ( L) ,·:rn clt"' n bol' i~ door e n meta le n P1JP 
(T) , ,· .. 111 Jj Q cm . lcng tc en :25 mm. inwend ige doorsne

cle ,·cr lc nµ-cl , w lk r ecn me ta len . ..,t a ng (T' ) ,·nn 10 mm. 
door. n r dc IH' \·at. 

De si ang is in cle :1s ,·an cl pi jp be,·estigd. D~ze p~jp 
monclt 11i t in c r n houtcn kist ( ) welke door een papie
r en 1,lad (F) afgcsloten is buis n hou ten ki t be,·att en 

een nw ngsc l ,·an l11 c ht en bcnzineclamp n. 
J)c ,·o rn1in~ clczc r cb mpen wordt ,·eroorzaakt door he~ 

lat cn l>o rre len ,·an stralen per luch t in de benzine . 
DC' lu c ht ko rnt door de lrnis ( t ' ) · in de n bol en door 

de 1 >ui s ( t" ) in d e ki st. Deze laats te b evat een ' er
dampings,·a( ( c ) met benzine gen1ld. 

E c n c lrct l'O."! atischc ,·oltmeter ni eL ,·oor o·este1d op 
' û 

de figu 11r, gce ft d e spannin~ tussc hen <le .spitsen. 

lk hc l, IJenzinc ,·oo r rnijnlampen gebruikt : dichtheid 
-0p 15° = 0, 706. Ik heb on tvlamming in den bol en 
voor lze tting d e r ontbranding in de kist onder de ,·ol
gencle ,·oo n vaar clen be ko1110n : 

1 ° Vo n ken Yan 6 lot 7 mm. lengte ; spanning tusschen 
cle spitsrn \·an den ontlader : 7 .500 volt ; 

:2° Vonke n van 2 mm . Jeng te; spanning tusschen 
spi tsrn : 0. 000 vol 
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1 O. - MIJNGAS-CONTROLE 
VOOR REKENING VAN HET MIJNWEZEN 

Deze controlc hee ft cen zt•kc r gela i ontlcdingen ve
reisch t. 

A. - Algemeene tof el der 1nij11q aso11tledingen 
per bekken : 

Bek ken 

Bergen 
Centrurn 
Chnr :eroi-Nnrne11 
Luik 
Kempen 

Cou trolcs uitgevoerd door het 
Nntionnnl Mijninst ituut 

-- -
in 1941 ' in 1942 

2]6 152 
73 161 

355 420 
53 30 
97 58 

794 821 



""'" 

1 Indeeling 

categorie 

10 

20 

30 

B. - A/gemee ne Tuf el tle?" mij11gaso 11t /edi11 ge11 
per beH:en, cn:egc.rie en lll el1iaa11geli alt e. 

Onden·erdccling der ontJedingen ,·oor het. diensljnnr 1942, 

Bekkeu 
rnlgcus hun mcthnnngehnltc (in %). 

- - -
1 0,5 

1 

1 
2 1 

Totn len 0 tot 0,5 lol l l lo t. 2 \ lll CC I' dan 

' 
1 

13 Bergen 12 1 - -
1 

Cenlrum 63 7 3 1 63 -
1 

Chal'ieroi-Namen 96 16 4 - 116 
Luik - - - - 1 -
Kempen 43 9 4 2 58 

---' - - - -·---
204 33 1 11 2 250 

Bergen 16 4 5 - 25 
Cenlrum 37 24 9 2 72 
Charleroi-Namen 112 49 35 12 208 
Luik 24 5 1 - 30 
Kempen - - - - -

189 82 50 14 ' 335 --
Bergen 66 27 19 2 114 
Cenlrum - 7 6 9 4 2(j 
Chnrleroi-Namen 48 16 23 9 96 
Luik - - - - -
KemJlen - - - - -

-121 49 51 15 236 
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D 1\(11 m de t· 1 
goedkeuring 

14-4-19+2 

17-11-1942 

II. - MOTOR EN 

CONSTU.UCTlW R 

Naamlooze Vennoot schap 
Siemens - Afdeeli ng 
Siemens en Schuckert, 
Steenweg op Charleroi, 
116, te Brussel. 

A t eliers de Constructions 
Electriques van en te 
Charleroi. 

1 
N° van het 1 

minis L. Besluit 

13E/ 6731 

13E/ 6762 

BEMERKCNGEN. 

i\'Lot.01· type B.0 .R. -:1:7 S-2, vorm 3·B, 
asy nch1·0011 , met cckho1·enkooi, dl'Uai
lroom 220 volt - rnrmogen 4 K W 
voo1· ccn snclhcid ,·an 2.880 omwen
teli np;cn/ mi11u ut: 
Ondc l'zoC'hlc motor : 11° E.6.6fi2.761. 
Volgcns plan : algemccn n° 10.610 ; 
sç•hcma 11° 10.6G9. 

\Vijzig;ng vnn het bc~luit 13E /584J 
Yilll 1-J. Ja n. 1936 bcdoclende de moto
rcn type A.C.C.107 : hct uitkomcn 
n rn den kabcl ka n zijdclings gcbcuren, 
dcze schikk ing \\'as annvankelijk nxiaa l. 

24-11-1942 1 Idem. 13E / 6763 \V ijziging aa n hct bcsluil 13 8 / 6233 
van 21.6.38 bccloclcnde de moloren 
type A.[•'.G. 514-c : a.) afschaffing van 
hct afkocl ingslocste1 ; b) 1 ichlc wijzi
ging van den inwend1gcn vcn\.i1a\.01· ; 
c) vcrm indering van hct vc1·mogen in 
<le volgende verhoud ingcn : 40 PK 
voo1· 1.500 o/m, 25 P K voor 750 o/m. 

no gcwij:-:i,zc1e motor bcantwocm lt 
nu i, d 1· p\111111<·11 11" i1.or,o .!iR!l l·11 

, 1., or,c,.r,•.,11 . 11 . \ \ 
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gocdkm1ri11g 

8-1-1942 

28-2.1942 

14-3-1942 

18-6-1942 

( \ /1\\'l I Ll>ll l 1 .ü V H 

Société d'Eledricité et de 
Mécanique (S.E.M.), 50, 
Dok, te Gent. 

Société Electromécanique, 
19, L. Crickxstraat, 
Brussel. 

Ai"eliers de Constructions 
Electriques van en te 
Charleroi. 

Idem. 

-

-

/111i11is/,, lJosluii f 
IIJ ', ,HJ n~,n ,,,v,n,, 

~ 

13.E/ 6704 

J3E/6719 

13E/6722 

13R/ 6747 

1Jclr1 i lwijzigingc11 mlllgcbracht na II sta-
1 isclic lransfornwf 01~ typo 27-R (200 
KV J\ ) é.li.lllg'e1Jome11 den 3orr, Sep/ cm
lJ L' l' '1940 - bcsluil 11 ° l3E/ 6584. 

Ilet gcwijzigclc toestcl beanl woor<.H aë.lll 
de plans 11° 53.145 en 130.J 89. 

Bns met cfruldrnoppc11 ,·oor a/'sfancls
bcdicning. 
Bcprocfd tocstcl : 11° 23.784. 
Volgcns plan n° D.223.1570. 
-
Koffcrtjc nù 39 volgens plan num
mcr 1.160.2674. 
Hct is cen gcwijzigdc vorrn van hct 
lcoffo1tje n° 35 bedoeld door hct hc-
1 uü 11° l3E/6561 van 2!5.4.J940. 

·-
Oontrollcr mode! P.A.I.O.li'. voo1· draai

Lt·oom motor geljjkaarùig aan type 
).A.II.C:.F. aangcnomen den 19.2.1940 

door hct bcslnit. 13E/6526. Volgcns 
planncn : l .145.109 : horizontale schik
dng; 114!5.107 : vertikale schikking. 
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Dn.tum der 
goedkeuring 

18-6-1942 

18-6-1942 

14-10-1942 

11 f. - ALLE!-{ LEf ELECTHISCHE TOESTELLEN (ve rvolg) 

CONSTIWCTEUR 

A t eliers de Constructions 
Electriques van en t e 
Charleroi. 

/ Idem. 

Idem. 

I 
l 

J 

N° vn.n het 1 
11ii 11 is t. Beslui t 

13E/ 6748 

13E/ 6749 

13E/ 6757 

J3El\ŒRKINGEJN. 

Cont l'oller met kamradtand t.ypc P.A. 
C.G.F. met hol'izontale sch:kking ovei:
cenkomcnd meL het·zclfde type mcL 
ve1-tilrn le schikk ing, na ngenomcn den 
6 5.19-1:0 doo1· hct bcsl u it 13E/ 6565. 
Volgcns plan n° 1.145.103. 

ControJler typr P .A.II.G.F'. horizon
tale sehikking, nnaloog aa n hetzelfdc 
t~·pr. met ve 1·t ikalc schikking, aa 11gc
nome11 den 19.2.19-!0, door bcsluit 
13lï}/ 6526. Volgens plnn n° l.J4/U02. 

l\fcla lcn wcerstandcn met na tuu rl ijkc 
dkocling (nict in or e gcdompclcl ) 
type R.I.n.v Cil R.II.(1.Ji'. volge11s 
plan 11° 1.145.144. 
De hnite11 tempe1·ntum der wanden mog 
in geen enkcl gcval 200° C. te bovcn 
gam1. 
Beprocfd tocstcl : 
WrC'r·stancl ty p,• R.1 f.C IY . 
H111 1w : ~U 1 !J7. ml. 
,,: .... . , iio , ,,11 
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' ,. 1-: t . l•:<.' l'H/,,1.'II \I 1 /'/>.'Ul/•.' l •.'I , , \1 . fi 1., .V/1': 1 ,,.,1 •1',ltll/'; \ /c; . \ . \. ,;1, t . , ,, , , \ 'l':-.f Nc I J•:N 

1)11 1 11111 cler 

[!Oodkeuring 

3-2-1942 

13-2-1942 

C<lN:-,iTH l,t" l'EU H, 

Ateliers de Constructions 
Electriques van en te 
Charleroi. 

S. A. d'Eclairage des Mi
nes et d'Outillage ihdus
triel, t e Loncin. 

1 

Nu von hct 1 
111inis t. Bt'slni L 

13C/ 5509 

13C/5513 

1111:\\ 11>:H l{ 1 NO EN. 

De mcla len onderdeelen der la m pstcl
kn becloek1 c.1oor de besluilcn : 
] 3E/5612 van J3 Juli 1933; 
l3E/56-J.5 \,111 8 Novcmber 1933 ; 
13Ej:'5767 \·an 3 Jun i J935; 
J3C/52i)7 van 23 Oklobel' 1936; 
J3E/ 6338 Y/111 27 ll'eb ruar·i 1939; 
J3E / 6q32 van 15 Seplemher· 1939 ; 
J3E/ 6486 va n J5 Dccembcr 1939; 
J3C/5451 van 23 i\ lci 1941 ; 
mogcn uiL 1ichL mefu al, \·an de volgcn
clc samcnstrl I ing YC1·vau1·d i~d wo1·clc11: 

aluminium 92 % 
kopet· 7 % 
zink 1 % 

E lecLl'opneumal ische 1am p mcL kwik
zil vel'Cl::11np-lam ppccr , mode! P0-144, 
vc1·va.1J"ù igd doo 1· de î it·ma P 1·iem:111n 
en \.Yolf te Zwickaù. 
volgcns 11lan n° Z. G23. 
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VI. - ELECTR[SCH MATERIEl~L AL DAN NIET ONDERE-IEVIG AA N VERPLAATSING J1:N (verv.) 
1, . ,1 

1 

No va.n het 1 Da.tum der 
goedkeuring 

22-5-1942 

CONSTRUCTEUR 

Ateliers de Constructions 
Electriques van en te 
Charleroi. 

minist. Besluit 

130/5520 

BEM:ERKINGEN. 

1° Vedichtingstcllcn modcllcn 1219 en 
3.200.149 waarvan de stolp door mar
mm·ccmcnt verzcgcld is op ccn meta
lcn st.uk da t tot. de samcnvocging met 
h<'L kni pjc client, 

z/plan 11° 90.059. 

2° VediehtingRpantscringcn moclclle11 
1220, 1.200.059; 1218. 1221 en 1222, 
waarvan de stolp reeht streeks door 
midclel van ccn gladgcmaaktc rand 
rnn 25 mm. op het kni pjc rust, met 
t'en en\((']e voeg in Lyon ka l'lon gc
plaatst op de ondorste zijdc · van den 
rand, 

z/ plan 11° 90.060. 
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Dnlum der \ 
goedkeuring 

8-1-1942 

8-1-1942 

8·1-1942 

28-2-1942 

\ ' IJ . - -:rc,;;1, , ~·v oNJ..:N EN 5 1-.;1Nu t :VJNU 

CONSTRUCTEUR 

Naamlooze Vennootschap 
Siemens -- Afdeeling 
Siemens en Halske, 
Steenweg op Charleroi, 
1 16, te Brussel. 

Ateliers de Constructions 
Electriques van en te 
Charleroi. 

Idem. 

Idem. 

1 

No VI.Hl het I 
minist. Besluit . 

13E/6705 

13E/ 6703 

13E/6702 

13E/6720 

BEMERKINGEN. 

Au loma.tisch tele foo n toestel mode! 
F.g. wast. 9. 
Yolgens plan 11° F!!. 3.4:92. 
Beproef d tocstel n° 3.2!i2. 

t\ fle itlingsdoos z/pla n 3.200.178. 
Beprocfd toestcl : 
Fabl'icatie n° 3-~-10.895; n° 122. 

Kabclanker ingen : 
Val'ianten I en III voo1· ineL rccpijze1· 
gepank;erde kabcls. 
Val'iante II voor buigzame ruhbcr ka
bel ; 
z/plan n° 8859. 

Aa necngcsclrnkclde treksc lwkP.Jaar mo
dcl -I.t.g.2. 
~/plan n° 3.200.240. 
Beproe f!d tocstel : 
Fahrikatie n° 3 S-70.297 n° 367. 
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D nLum der 1 

goedkeuring 1 

16-3-1942 

28-3-1942 

19-5-1942 

VII. - TELEFONEN EN SECNGE VING (vervol~) 

CONSTRUCTEUR 

Ateliers de C onstructions 
Electriques van en te 
C harleroi. 

Idem. 

Idem. 

1 

No van het 1 
mi11ist . Bes lu it 

13B/6725 

13E/ 6730 

13E/6743 

\ 

BEMERKINGEN. 

Lu ichprckct· met ITillc11d vl ie.s verbon
dcn met ccn drtùdn ,op-commutator ; · 
z/ plan 11" 3.30.394 Si. 
Beprocfcl toestel : 
Fabricat ic n° I -S-70.036 n° 76. 

ne koffcrtjes bcdocld dool' hct bcsluit 
11° 13E/6396 ran 14 Juni 1939 mogcn 
a ls rolgt gewijzigd worden : 
1° de gevlak!e Yerccnigingsroeg is nm 
l !i op lO mm. bl'ccdt c YCl'min clcrcl"; 
2" de inwcndige doorsncdc \ëlH hcL 
kuipjc ran 100 op 110 mm. gcbracht. 

Dczc wijzigingcn zi jn op 11lnn m1 111-

mer 3.200.232 :rn ngcù nid. 

i\ilagnctische bo'L met gc polat·isccrdc 
kcrn volgens plan 11° 21 J.50.Si. 
Beprocfd toestcl : 
FalJJ·il<at,ic n" 120.98!5; volgnmnmcr : 
fiO. 
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r , .7-1942 

16-7-1942 

Ateliers de Constructions 
Electriques van en te 
Charleroi. 

Idem. 

l 3E/6750 

13E/ 6751 

n r tuilwij~iging ann gcbrncht aan de 
magne! ischc bel l) •µc tl.t.a.g. 17 nun
gcnomcn den 19.5.42 - bcslnit. 
13E/ 6743 ; de ge\'laklc bcslagringcn va n 
de samcnvoeging der 2 kuipjcs zij11 met 
clkandct· vcrbondcn cloo1· 4 schrocvcn 
in plaals van 3. 
Zic plan nQ 2.200.1-!6. 

Koffertjc voot· scinlcicl ing met con 
drukknop en twcc kijkgatcn in dub
bcl sp icgclglas, volgens plan uummer 
2.200.141. 

Dit tocstcl gelijkt op 2 der 15 koffcr· 
tjcs, het voo1·wcrp llitmakcndc van hct 
bcs!uit 13E/6298 van 23-11-,938. 
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Datum der 
goeclkeuring 

18-12-1942 

vrn. - VENT 'LATQRli'N 

CONSTRUCTEUR 

Société Belge d'Outillage 
Pneumatique B. O. P., 
Dobbelenbergstraat, 90. 
te Haren. 

1 
No van het 1 

miuist. Besluit 

13B/5532 

BEMERKINGEN. 

Wijziging· aan de besluitcn 13B/5018 
van -:l:-2-1928 en 13B/5165 van 6-7-1937 
bct.reffcn de de vent ila toren « Vicito
ry » vnn 400, 300 en 600 mm. door
meter : vcrvanging vnn het bi:ons ge
bezigd YOOl' het vcn nardigen van de 
ontspanningstuit door cen legeering 
« Zamae >> genaarnd. waarvan de sa
mcnstclling de volgcnde is : 

Zinc 95 % 
Alnrninium 4 % 
Magnesinm O tot 0,2 % 
Kopcr 1 tot 1,25 % 

Deze legecring, ondcrzocht in 1937, 
volàced aan de procfncmingcn ; zij 
werd bedocld in hct besluit 13B/ 5174 
van 28-10-1937. 
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Datum der \ 
goedkeuring 

14-4,1942 

5-8-1942 

lX - ou,;~1,;1. Luc.:Ul\lOTIJ•: \ '~N 

CONSTRUCTEUR 

S. A. des Moteurs Moës, 
te Borgworm. 

Idem. 

1
- 1 No vn.n heL 
miuis t. Besluit 

13G/7247 

13G/7282 

"' 

DEl\:IERKINGEN. 

1 Diesel locomotief, model D.L.M.-4 
met 4 vertfüale cilinders - 4 t.ijden 
D iesel cyclus - cilinder uitboring : 
120 mm. 
Znigcrloop : 160 mm. 
Normale snelheid : 1.000 onwent,/mii1. 
V ermogen : 56 PIC; gcwichtbcdrijfs
k.laar : 10 Ton. 
Ruimteafmetingen: 4,40 x 1,575 x 0,905. 
Volgens plans.:20,827 20.832 en 20.831. 
N° van <len beprocfd. mot.or: 53.401.001. 
N° van J1et bepr. onderstel: 570,540.101. 

1 Diesel locomoticf type D.L.M.-3 met 
3 verticale cilinder s - 4 t ijdcn Diesel 
cyclus - cilinder uitboring : 120 mm . 
Zuiger loop : 160 mm. 
Gewonc snelheid : 1.000 omwentelin
gcn/min. 
V ei;mogen : 42 PK. 
Gewicht bedrijfsklaar : 8 1'on. 
Afmetingen : 3,860 x 1,500 x 760. 
z/plannen:20.206-4, 20.226bis. 20.247-A, 
20.247-B, 20.269, 20.500 20.501-A en 
20.502. 
N° van den motor : 53.302.001. 
N° van het onderstel : 465.530:101. 
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Dalum der 1 
goedkeuring 

7-10-1942 

1 

IX. - DIESEL LOCOMOTIEVEN 

CONSTRUCTEUR 

Belgische Maatschappij 
Humboldt - Deutz, 
6, Ravensteinstraat, 
te Brussel. 

1 

N° vnn het 1 
111inist . Beslui t DEl\IERKJNGEN. 

13G/ 7294 1 1 Dicsel-Deutz locomoticf model M.L.H. 
220 met eencn horiz011t àlcn ciJinder -
4 tijdcn Diesel cyc lus - cilinderui tbo
rinp; : 150 mm. 
Znigcrloop : 200 mm. 
ncwonc snclhcid : 900 ornw.jmin. 
Vcl'mogen : 20 PK. 
Grwicht· bcd1·ijfsklaar : 4 !) Ton. 
.Al mrt Îll/.!C'll : 2. 700 x 1 .2:iO x 806 mm. 

z/ pla1111c11 : G25.237 ( a fmrt ingen) ; 
4G9.092 ( vcil igh rids orstcllcn) -!fi2 29-1:. 
B (platcn ran clc knulschr1·m). 

"\'
0 ran den mo '.ol' : 739.7GO. 

r? van hct ondcrstcl : .J.6 .J.GO. 
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Dnfum dor 1 
goecl kcuring 

14-4-1942 

18-6-1942 

) 
•, 
L: 

X. - OHAAU BA I Ut e.:L~GTC< ISClllÇ Lt\M l '11:N 

CONSTRUCTEUR 

N. V. Les Ateliers 
Méca nique~, 
te Morlanwelz-Hayettes. 

Idem. 

.. 

1 Ne vnu hot 1 i 11 i11 isf. BesluiL 13EMERKINGEN 

13C/ 5517 1 Lamp, inoclcl 1\ LO.A.H.-3 vervaard igd 
door de firma Dom in itwerke van Dort. 
mund. Spann ing : 2,6 \·oit ; dubbcl ecl 
ead mium-nikkel aceumulatol', gloei lamp 
\·oor 1,75 ampere - last va n den ac
cumulator : 27 ampc1·c/ ure11 . 
C:ewicht del' voll cdige lamp : -t-.570 Kg. 
z_/plan n° 39/ J0.864-F. 

13C/5521 1 Draagbal'e eleclrische lamp (a lkali~che 
2 ccl accumnlator - 2,6 volt - 0,5 
ampcrc) verbondcn met cent' bcnz:ne, 
lamp als m.ijngasaancluidc,·, mode! S.A. 
'\V.-8, vetvaa rdigd tloor de î i 1·nrn Do
m in itwerkc vfl n Do,tmund. 
z/plan n° 144/ 13.71 5-F. 

Hct gcbruik clezcr lnmp . is am, hct 
hoogcrc mijn-po,·sonccl voorbchoudcn. 
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Datum der [ 
goedkeuring f 

18-6-1942 

1 

Xlf. 

CONSTRUCTEUR 

N. Y. Les Ateliers 
Mécaniques, 
te Morlanwelz-Hayettes. 

MI~NGASMETERS 

1 

No Yan het -1 

•ni.nist. lle~luit 

130/5521 

BEMERKINGEN 

Mijngasmetcr verbonden met eene 
di-aagbare eleetrisclie lamp, model S. 
A W.-8, voor het hoogerc mijn-perso
neel besternd, vervaardigd door de fü·
ma Dominitwerke van Dortmund. 

(Zie plan 144/13.715-F.) 
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NATIONA.AL MIJ î:,'TNSTI TUUT, TE P AT UR AGES 323 

1 12. - VEILIGHEIDSPROPAGANDA 

a ) Verspreicling der d ugschriften en uitgaYen Yan het 
Instituu t . 

1. Brochu1.tr : <i Un rnot a.u x boutef eux » 

(E en ,Yoord toi de schietmeesters) . 

Uitgecleeldc exemplnren 
Verkochte exemplnren 

Totnnl 

72 frnnsche l vlnnmsche 
380 fransche 2~ ·lnamsche 

452 fran!.'che 23 vlaamscbe 

2. « Qu elqt1es niots s11r la dét ection et l'analyse 
du qrisou. 

" 
(Enk ele ,voorclen over de Aanwijzing en de Ontleding 

van het Mijngas. ) 

• " U itgecleclde exemplaren 60 fransche 2 vlnamsche 
Verkoch t e exemplnren 1 fransche 

T olanl 61 fransclie 2 vlnnmsche 

3. Brochuur ov er: « L e maté?'iel électriqu e antigri._c:outeu x 
à l' Institut N ational des Afin.es . - L'expérience de 
10 ans - 1930-1940. (Electrisch anti-mijngas mate
r iaal in het N ationaal :Mjjninstituut). - 10 jaar 
procfonder vinding - 19 ~30-1940.) 

Uitgedeelde exemplnren 
Verkoch te exemplnren 

6 
12 

4 . R ap7Jort sur les travaux de l' lnsti tiit . 

(V erslag over de werkzaamheden van het Instituut .) 

1932 1937 1940 1941 
Uitgedeelde exemplnren 
V erkoch te exem plnren 

* * * 

5 240 
1 1 96 



324 ANNALEN DER MJJ ~EN VA~ BELGJ Ë 

b ) Lijst der opleiding bezoeken in J 9-1 :2 onLnrngC'n 

Data 

8-1 

10-2 

13-2 

I • . - • • • 

4-6 

11-6 

16-6 

19-8 

2-9 

22-9 

Naam en hoed anigheid de r bezoekers 

M. Van E sbroeek, professor aan de 
Hoogesehool van Gen t e n :M. Dufour, 
studen t-ingenieur 

L eden der J onge Balie van Berge11 
H H. Arm aner, Professor aan d e Mijn

school te P a rijs ; Cade 1, Besl u u rcler 
de r Mijnen van Petite-R ossel le ; L e
dune en N6gron, r espeeUve:ijk Destu u r 
de r en Afdeelings-I ngenieu~ d er Mijnen 
van Cresp in 

S ludeu t- ingenieuri: der :\1ijnsehool vnn 
B ergen ; 1\1 . B ri son , E erst-aan wezencl 
Mijningeo ieur en Professor . 

Studenl1m der N ijve rhcidssehoo l von h c t 
Beroepsrnuseum van den Slnut t e Mor
lanwelz, ondC' r rl e lciding d';! r H H. P ro
fessoren Dclguste, Doranc en L egra nd . 

Studeolen der N ij ver h~icl sseh ole11 vnn 
Ch a te let en Gi lly, H . L a uren t, Eerst
nun wezencl M:ijningenieu r en P ro fessor , 

H H . Seh eirlinckx en Lnmbolte, respectie
velijk ingenieurs d er Kolenmijnen van 

T rieu-K aisin en van Boubier . 
H. Directeu r-Gene raal de r M ij nen R aven 

en H. E er s t-nnnwezeod Ingenieut· P a ques 
H H . A r lhur Poskin , B eheercle r en Pro

fessor nan het S tnutslandbouw In st i tuu t 
. te Gembloers, HH. Paul P oskin , F o uar

ge en B erge, P rofessor en 
Ingenieurs de r promotie 1941-1942 : H H . 

Anique, Delmar , D e 'réc e t L eclen t, van 
he l Mijn korps 

TolnaJ 

* * * 

G eta) 

2 
17 

4 

14 

17 

16 

2 

4 

4 

80 

_ J 
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13. - LABORATORIUM 
VOOR WETENSCHAPPELIJKE NAVORSCHINGEN 

\Ycrkzaamh den in 194.2 

A. - Ontledingen van luchtmonsters ingezonden 1en gevolge 
van ongevallen. 

''' ij li c h bc n ck ,·ollcdigc ontleding door de d oeibarc 
lucht-mcthodc (c1osl~ r ing ,·nn I-Li, O~, CIL X~ CxHi-, 
C'02 en CO) g maa kt ,·ai1 ,·ijf mo n .. ter . ,,,-aan,rn twee 
ingczond cn door cl c Compagnie d s Mine, ,·an Oresp iu -
\'" or d (Fr .) . · 

B. - Uitwerlàng eener CO-doseering smethode met zilver
oxyde. 

De CO-do. c r i ngsmethode tot nu toe in gebruik werd 
l)eschre,·cn in d e A 11 11 0/es cle Mines (Annales cles Mines 
cle Belgiqiie, T. 39, 1938 p. 129). Zij benuttigt een 
gemeng den catalysator : quartz + koperoxyde . De 
r cact ic geli 111'1 o p onge,·eer 270° en Yerandert he t; 00 

0

Îll 0 0 2. 
Dcze reactic ,·ind t pbat: op een ,·eel lager e t empe

nttuur en me t ,·ecl gr ootere snelheid in de tegenwoor
di_gheid ,·an zi h·er OX)'de ondcr hepaalde bijzondere voor- . 
\\· aarcl cn licreicl , cl ie hct ecne g roote actiYit eit verleenen. 

Deze ca ta lysator heeft eem·oudig het koppel lrnper
oxydc-qua r tz in . het CO-doseeringstoest el verYangen. 
H ij hceft he t Yoordeel Yeel actiever te zijn . 

De namvkenrigheid der doseer ing laat toe gernakke-
1ijk het 0,01 % op te spor en in een gemiddeld rnonster 
van 300 cm3

. Zij zou Yerrneerder d kunnen worden voor 
cen be la ng ri jker monst er. 

De bijzonderhed en aangaande de voorbereiding van 
d en catalysator , de werk,vijze d er doseering alsrned e de 
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uitslagen der controle-proe fnemingen zijn be. cbreven m 
het buiclige verslag. 

C. - Navorschingen op het gebied van gefotose nsibiliseerde 
of lichtgevoeliggemaakte oxydeering van methaan. 

Het jaarlijksch verslag \·an het Nationaal M.ijninstituut 
over 1941 (Ann. des Mine. de Belgique, T. 43, 1942, 
p. 117) bevat een bijlage-nota handelende over de eerste 
uitslagen eener studie welke voor doel had h et scheikun
dige rnechanisme der trage oxydeering en der · Jevendige 
verbranding van metbaan te bepalen .. 

De methoden der photochemi~ kunnen op deze studie 
toegepast worden en de ui tslagen vers~h enen in het 
verslag van vorig jaar hebben betr ekking op de gefoto
sensibiliseerde oxydeerings-proefnerningen van methaan 
met acetone. 

Een mengsel van methaan en zuurstof, in tegenwoor
digheid van een weinig acetone, werd aan den invloed 
van ultra-violet stralen onderworpen met als gevolg de 
oxydeering van het methaan r eeds vanaf 200° è. (tempe
ratuur aanzienlijk lager dan deze voor dewelke de trage 
oxydeering van het zuivere rnengsel (CH ., + 02) een 
aanvang neemt) . 

Het critisch onderzoek der uitslagen bekr achtigt sterk 
de veronderstelling van een scheikundig oxydeerings
mechanisme cresteund op de werkin.Q' der r adikalen CH 

0 '-' 3' 

OH, HOO. 
In feite is de uitwerking der ultra-violet stralen op 

acetone, juist den radikaal CH 3 voort te brengen, die 
aldus, vanaf 200° een methaan-oxydeering in gang zal 
zetten. 

Natuurlijk eischten deze veronder stellingen , r eeds ver
leden jaar bevestigd, nieuwe proeven . 
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Daarom zijn g clurende dit jaar in alle punten gelijke 
proefnemingen gemaakt gewee L met hetzij rnierenzuur, 
azijnzuur of azijnalclchyde in plaat Yan aceton~ als pho
tosensibili ator . 

Dezc sa mencr telcle lichamcn ontb inden zich eveneens 
onder de inwcrking der ultra-violet tralen en geYen CH, 
of OH r aclikalcn af. 

De uit lagcn dez r p_roefnemingen zijn minder vatbaar 
\·oor quan ti tatie\·c metingen maar bevestigen volstrekt 
cleze hekomen met acetone . Wat meer is, de proefnemin
aen met micrenzuur doen el·nstiae Yermoedens ont-o b 

s taan ten ,·oordecl ,·an den roi gespeeld door den 
radikaal OH, welke een der bijzonderste agentea zou 
zijn in he t, Yoorcre telcle ketenmechanisme van de trage 
oxydeering van CH4. 

Incler cbad gceft het, mier enzuur waarschijnlijk onder 
den invlocd van ultra-violet sLralen, een kleine hoeveel
heid OH radikalen af . Deze laatste, in het bijzijn van 
methaan , r eagecren als volgt 

CH,, + OH~ CH3 + H20. 

Wanncer men in de afwezigheid Yan zuurstof te werk 
gaat moeten de zoo gevormde radikalen zich weder ve
r eenigen om ethaan te vorrnen : 2 CH3 ~ C2Ht. 

De tegemvoordigbeid \'an ethaan is zonder eenigen 
mogelijken· twijfel klaa.r aangetoond ge,veest en geeft 
zoodoencle een nieuw ui tdrukkelijk hewijs der reactie 
CI-L + OH ~ H20 + CH3, welke eene der wezenlijke 
treden is van het ketenrnechanisme voorgesteld "l:oor de 
trage rnethaanoxydeering. Thans worden proefnemingen 
ondernomen om op deze wijzQ reproduceerbare uitslâ
gen , vatbaar voor quant itatieve rnetingen , te bekomen. 

De moeilijkheden welke zich voordoen in h~t bekomen 
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van het nood ige mate r iaal ,·oor het, voorbrnltcn dezer 
na,·orschingen hebben lot gcYOI O' cl aL al dcze proefne
rningen ,·oortgezel worden in orn·olclocnde ,·oor waarden 
weU<e meesta l lechls qualita t, ic,·e uitslagen kunnen vooTt
brengen. 

Dank zij de toelage ,·an het, . -at iona:11 F onds voor W e
t.enscbappelijke ~ a,·orschingen hebben wij een ,·olledige 
ni trnsting YOOr photoscheikuncle kunncn bestell n om 
deze sl udien · te beYor clercn en cr de finitie ,·e uiLslagen 
mede te bekomen, m aar wij wachtcn ongelukkiglijk se
dert een jaar naa r de leYcring dezer t,oestell en. 

Zoodra zij in on. bezit z ijn hopen wij aan. tonds de 
metingen met nucht te kunn en aanvatLcn ; cle ,·oorloo
pige uit ·lagen hier be. chrc,·cn zullcn Len minst als voor
deel opleveren ons r lk Yercler , ·oorafgaandc li jk rondtas
ten te bespar en. 

E inde]ijk werden ecnige proefnemingen verricht b e
'tr effencle de inhibi tie bij cl~ metliaanoxyc1nt,ie . Mengsels 
van methaan en zuurstof in het, bijz ijn ,·an rne thyliocluur 
zijn aan de werking , an ultraviole t stralen onder worpen 
ge,rnes t ; zoodoende 1,e,·indt men ziclt in deze lfde voor
waarden a ls voor de mcLhaan + zu urs tof rnengsels in de 
tegenwoord igheid ,·an ace tone, ,·e rmi ts de ultra-violet 
strRlcn in beidc gevallen CH:1 radikalen oplever en ten 
nadeele hetz ij ,·an methyliodnur h etzij van ace tone . 

H e t ,·er schil lig t j1üs t, in h et f e it, cbt rnethyliodnnr de 
al dus ingezett e oxy cleeringsreactie moeL verlammen wat 
de eerste uitslagen werkelijk aanloonen . 

H et doel dezer proefn erningen is h et m ech anisme der 
inhibit ie vast te stellen, daL gedurende de laa tste jaren 
vom· Hl40, op ee rcl er cmpirische wijze in Engeland door 
de Safety in Mines Research Board bestucleerd werd . 
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D. - Navorschingsontwerpen voor het jaar 1943. 

De Yorige pa ragraaf om\·at du de eer te . tappen van 
het algcnH" n na,·orsch ina programma onder teund cloor 
het Kationaa l Fond - \·oor \Veten. chappelijke Navor cbin
gen . 

Dit prooTamma zal in 19-:1:3 voortgezet \YOrden in de 
mate ,·an hcL mog lijk rekening houdende met de ver
tragingen in h t, le\·eren rnn heL b te lde ma teôcel. 

Om inlu schentijcl op de be t mogelijke manier het 
wachten op toe. tellen , waarvan de I veri.ng alle behah-e 
zeker is, te benuttigen hebben wij ons voorgenomen 
cene r eek!': (ei ten na t gaan en zekere korte tudiën te 
ondcrncmen 

a) Het. bestenclig be taan be1rij.:en va n TJ COH 
in. de verbrancling van CH.,. 

De tegenwoordigheid van mier enzuur aldehyde in de 
t,rage \·cr lJranding \·an H4 i door den H. Coppens aan
geLooncl geweest, bij middel van zijn opslorpingsspectra 
(Ann. des Mines de Belgique, T : 41, 1941, p. 177) . 

Eclder had den H. Coppens het \·olgend eigenaardig 
ver . ch ijnscl bestatigd. H et rn ier enzuuraldehyde wordt 
alleen maar in hct bcgin der reactie in toenemende con
cen tra tie gcvormd en schijnt daarua volledig te verdwij
nen; èleze verschijl'!ing en verdwijning vinden plaats ter
zelfcler t ijcl als een drukstijging gevolgd door een ,·ermin
clering heLgeen het voortzetten der trage oxydatie-reactie 
aanwijst. 

Deze drukverandering is é1ôor den H. Coppens uitge
legd als voortkomende uit een waterdampv~H'ming welke 
den dr uk in het begin vermeerdert met een bedrag over-, 
eenkomend met de vva terdâmpspanning op de ge:, one 
temperatuur. -. ) 
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Hij geeft geenen enkelen uitleg ovcr de gelijkt ijd"ige 
verdwijning van het mier enzuUTaldehyde . 

Echter, in het mechanisme ,·an Bonc, Loenmaals ver
dedigd door den H. Coppens, zooals lrouwcns in het 
mechanisme dat wij YOorstellen , is het, noodzakehjk dat 
de methaan-oxydatie bestendig cloorhecn het stadium van 
het mierenzuuraldehyde gaat, ; de late rc ,·crdwijning hier 
van is dus in t,egenstrijd met de ,·er ondc rstellingcn. 

Volgens ons kan het ,·ersch ijnse] a is ,·olgt ,·erk laa rd 
worden : in werkelijkheid ,·erd"·ijn t, hct, micr enzuuralde
hyde niet uit het mengsel in reactie, rnaar neernt door 
reactie met den waterclamp eenen ;ochyd reerden vorm 
aan welke geen opslorpingsspect,ra m ecr geeft in het 
ultraviolet. 

Om dezen uitleg te st,a,·en ware hct. noodzakelijk eenige 
proefnemingen van den H. Coppens te he rhalen met een 
vochtig mengsel van CH.1 + 0 2 als ,·c rtrekpunt; in dit 
geval zou het HCOH spectrum niet, of t enminst,e zeer 
verzwakt vastgesteld worden. 

b) Studie der irage c-xydeering, ver.sneld cloor de tegen
woordigheid van verscheidene verbindingen ( acetone, 
azijnaldehyde, methyl-allcohol, mierenzuur , enz .). 

Op hooge temper atuur ( ongeveer 450°) gaat de trage 
verbranding van methaan nog zee r langzaam, terwijl het 
bijzijn van kleine hoeveelheden der hierboven gemelde 
stoffen deze verbranding sterk versnelL 

Dit effekt kan zeer eenvoudig uitgelegd worden door 
aan te nemen dat deze verbindingen op deze tempera.tu
ren d'e radikalen CHJ, OH en H CO afgeven welke juist 
de actieve centra vormen van de ketenreactie CH,1 + 02. 

Uit de vergelijkende studie van den inv 1oecl dezer on
derscheidene verbindingen zal m en hee1 v.raarschijnlijk 
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een reek nicuwe gege\·en over het ,·erbrandingsmecha
.aisme \·an rnelhaan kunnen afleiden. 

c) Studie i ·an li et uitzenclingsspectrum. van de (CH, + 
lucht) v lam . 

Het li cht uilgezonden door de (OH4 + lucht) \·J am 
is zeer z,Yak en maakt eene lange belichting noodz..1ke
lijk om de spectrografische platen te b im·loeden. 

Deze Ylammen zijn gespectrografieerd geworden in een 
brander , gespijsd met het mengsel en hebben den r adi
kaal OH aangetoond. 

H et war e misschien mogelijk te beproeven, deze vlam 
te spectrografieer en in eene in de as Yan den spectro
graaf geplaatste buis, waarin zich de Yerbranding voor
doet? Het is zelfs mogelijk dat men verschillen zou besta
tigen tusschen de spectra uitgezonden door de ·dam af
waarts en opwaa.r ts Yan haar voortplantingsrichting. 

d) De (CH., + Oz) reactie in werking gebraclit 
door uitstral-ingen va n zeer hoog ultra-violet. 

MeLhaan slorpt zeer hoog ulLra-\·iolet (1. 500 Ang
s lrom) op zooals quartz. Het is nochtans mogelijk dat 
de huidig gebrnikte kleine ultra-violet lampen deze uit
·stralingen ü1 uitermate kleine hoeveelheid laten door
gaan. 

In dit geval zal het plaatsen der lamp in het midden 
zelf van een (OH ... + 02) mengsel eene trage verbran
dingsr eactie veroorzaken en zal men de verbindingen 
.spruitende uit deze verbranding kunncn nagaan. H et is 
nochtans mogelijk élat deze fotoscheikundige reacties 
door de warmte-uitwerking · der lamp zullen versluierd 
worden . 
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Een klein getal proefnemingen zal ons toclaten hier
over tamelijk snel opklaring Le versch affcn. 

14. - DE KWESTIE 
DER MET ALEN GLOEIDRAADJES 

Wij hebben dit vraag. luk in ' l bijzonder be. Luùeerd. 

H ieronc1er ,·olgen : 
1 ° De theor ie der kctcnreactic. en clc on tsteking der 
methaan en luclnmengsc l. door aa m aking met een 
vreemde ontstekingsbron ; 
2° Aan ~·elke theoret ii-,che voon vaarden moet een 

gloeidraadje voldoen orn bel mijngas niet aan te 
steken ? 




