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De moderne pijler 

Het geheim van een goed hangende 
( Sa111e11uat ti71!J.) 

Wij hebben '~erkmethoden , ondersteunings-, dakbreuk- eu 
vervoermethoden ontworpen en ingesteld , die met welslagen 
werden t.iegepast in vlakke Iagen me~ plaatselijke hellingen to'L 
25°. met slech t hangende en slechten muur, met openingen tot 
2 meter c,n met periodische waterslagen. 

Lengte der pijler$ : schommelt t usschen 150 eu 200 m.; 

geeft de beste kans tot r egelmatigen en snellen dagelijkschen 

vooruitgang . 
De werkplaats zal slechts één pijler tellen en een onverdeelden 

luchtweg (boyau unique) vormen . 

De opvi1l/!iny : De volledige en automatische daJcbreukwin
ning is overal mogelijk mits een anngepaste ondersteuning waar

van ~e voorwaarden volgen : 
H et hangende moet star ondersteund worden , dus zoudur 

hout. 
De ste111pels moeten het haugende beletten te verschuiven 

naar de opvulling. 
De pilaren moeten verdwijnen opdat het hangende, dat 

on tbloot is, zoo smal mogelijk weze. 
De dagelijksche voornitgang mag niet minder zijn dan 

2 meter. 
J)ri,qelijk~rhe uoorlli l,qrmfJ : wordt u itsluitelijk begrensd door 

de moeilijkheid van het scheppen der kolen in de schudgoot; 
beïnvloedt ten zeerste de automatische dakbreukwinning . 

Galerijen : De kronkelende horizontale galerijen zijn met 
voordeel vervangen door galerijen in licht golvende rechte tijn , 
van 400 tot 500 m . lengte. Een werplaats met "één pijler is b ij-
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zon der aangcduid ; alzoo voldoet ééu tran::µor lband: de opbr a
ke11 zullen voor zien zijn van spiraalgoten . Bij ontmoeting van 
water. wordt het naar de schach t gcpompl door een gcslotcn 
afvot>rleiding. 

/J1 011der., l 1-1111i?1y : stelt de hoeksteen daa r van de n ieuwe 
nn:thode: de stem.pet vau Winterslag ;s geschapen in 1936 en 
011clergaat uog sommige wijzigingen tot op beden. Dit bewijst 
ldaar <lat elke mijn haar eigen aangcpasl materiaal moet ver 
vaa.rd igen ; daarom îs een werkuis noocl ig dal de mogeli jkheid 

daartoe schenkt . 

Ziehier wat in W ii1terslag verwezenlijk t wercl : De stem pel 
is star en draagt een vlakke vierkan tc kop die de kappen en 
lrnuppels vervangt. Het is een onders~eun i ng op kunstmat:ge 
kolommen die gemakkel ijk kunn en gcplaatst en teruggenomeu 
worden ; zij ondersteunen elk minsten l 1112 hangendc. Zc zi j n 
zecr stevig en geplaatst op maxim um 1,1 m afst m1d in den zin 
van den vooruitgaug, en op 0,8 111 tot 1,25 111 in den ziu van de 
lengte van den pijler. Ze worden schuin geplaatst met den 
kop naar clE> kool ; ver waarloost men zu lks, clan komen c r b1:eu

ken in het hangende evemvijdig met h et front: d ie breuken 
wordeu ver meden door cen rationeclc ontginni11g met stan e 
on<lersteuning en een zoo smal mogelij k pan el t usschcu kool en 
beukl ijn . Gaat men aldus te werk den bli jft het bangendc 
goed . 

'f'op zirht : m et zor gvu ldige toepassing der h ierboven verrnelde 

voorschi ften , verliest meu slcch ts stempels door nalatigheid; 

pen doelmatig ingerich te cont rolc brengt hel maandelij ksch 

verlies terug op 2 stempels per 10.000 (helzij 50 maa] rninder 
dan in Duitschlancl). 

ff o11f l'(' l'l,mil.· lof 1111! hrrleid : 

J ) l n de galerijen wordt het hout op de ramen ver vangen 
door ronde ijzercn staven van 15 mm. cloormeter. die speciaal 
uit.g<:dacht zijn om zonclcr verl ics tp kunncn teruggenomen 
worden. 

2) 1.n - ~le pij le_rs. als <:r dakbek leeding 11oodig is, bestaat 
<l ezc u1 t IJ zeren vier kan te staven van 20 x 20 1n 111 cl 

. · oormcter · 
die 1<taven nemen geen cleel aan het weerhoude11 1 . cl 11 · ' 

c e1 ru ' n ng: 
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ZIJ beletten cnkcl ecn geloste steenschelp te vallen en kunnen 

geplaatst worden na de betimmeriug , waar het noodig geacht 
wordt ; ze ziju eveueeuS' gemakkelijk tc rug te nemen. 

0 11110 ,111• : is betimmerd met stempels en vierkante staveu ; 
de stempels zijn star tusschen hangende en vloer geplaatst. 
<loor middel van 'een sleutel ; het d ak blijft goed zelfs voor een 

lengte van honderden meters. 

li eiligheid : bewezen door. vijf jaren onder vinding ; geen en
kele instort ing noch in een galerij, noch in een pijler. 

Grauwvuurgevaar is p ractisch nul door te toepassing van 
het principe van den om·erdeelden luch tweg (boyau unique). 

Gevaar vau kolenstofon tploffing bestreden cloor sclùtifi

cat'.e <!Pr galer ijen . 

r,· ,·zourlheid : maxi mum cloor voldoende iucht!ltroom zonder 

l c> groote i.nelheid . 
D e beproeiing der stofachlige plaaU;en is mogel ij k gemaakt 

daar overal water onder d rukking bcschikbaar is; daa rbij zal 
c~n antistofmasker \\·el<lra decl uitmaken van de u itrusting rn.11 

deu mij nwerker . 
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