
Over een instorting van een scbaclit 
in opvulling 

door G. PAQCES. 

Hoo fd ing e nie u r-D i1·ecteur van het Mijuwezen, te Brussel. 

( amtn 1•rt lt i llf/) 

De oph aahch ach t van ecn onlaugs opgegeveu bedrijfszetel 
was m o pvulling secl er t 20 A ug ustus 1943 . Op datum van 
19 Septem b er was zij volaestort met st eenen van de kolenwas-
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scb c riJ tot op 50 m eter vau den bovengr-011d . 

T en gevolgè vau de veruieli ng vau eeu gedeelte van den 
gc m e tscl d e n sch ach twand a.au de ha.sis va n het dekt.errein, op 
23 m eter d iepte, ve roorzaak t door h et storten van het vuhna
teri aal d eed zich een instor t ina voor welke zich weldra voort -

"' pla\ n tle ondc r d e n a burige gebouweu, de gedeeltelijke vernie-
1 ing ervau ver oorza.k end en eeu ui tgestr ekte t rechter-holte aan 
d e o pper v la l, te vormend . 

Een t ien tal dagen later, ua. eeu onweer. daalde de opvulling 
op p lotselingc wijze in de schach t, waardoor de instorting op 
d en boven g rond een aa.nzienlijke ui tbreidiug ondervoud. 

E r wordt verondersteld dat eeu waterdam in steenslag-beton , 
w elke v66 r de opvulling was opgericht in een steengaug op de 
l aagste ve rdie p ing van 715 m eter om aldaar de pompen zonder 
hind er vanwege h et mijnwater te kunnen wegnemeu , begeveu 
h eef t, a ld u s een uitweg scheppend aan een onaer den druk van 
d e opvulling sam enge perste watermassa, zoodoende de plotse
linge zakking van de opvullingskolom mogelijk makend . 



630 ANNALEN DER MIJNE~ VA~ BELGJË 

LESSEN WELKE UIT DIT ONG EV AL 

TE TREK.KEN ZIJN : 

1 °) H et s tor ten va n de opvull ingsst eenen 
door tusscbenkomst van een tremel, welke 
<•J•V tiliing n ,rtikaal richt ; 

moet gescb ieden. 
den val ,·ail de 

2°) In geval de opricb t ing van een waterdam on vermijdbaar 
is moete n in de oude laadplaatsen doorl aatbare en voldoend 
lange steenversperringen opgericbt worden met h et doel een 
e~entueele zakking van de vulling op te vangen en de gevolgen 
ervan te verminderen in geval van breuk van den waterdam, 
ofwe1 indien zulks mogelijk is, moeten schi kkin geo genomen 
worden om drukking op den waterdam te ,·crmij de n . 




