
Journée du scraper-bélier 
e t du scraper rabot à chaine Westfalia 

dit « de P eissenberg » 

organisée par INICHAR à Charleroi, le 9 septémbre 1958 

AVANT-PROPOS 

par J. VENTER, Directeur 

Le bélier de Peissenherg est à peu près le seul engin qui jusqu·à pcésenl ait permis de réaliser 1'aba-
tage mécanique dans les. couches d'environ 30 à 55 cm. , 

lnichar a publié à ce pmpos son Bulletin technique «Mines :t n<i 55, Je décembre 1956, el le l'apport 
de la vue Session de la Commission de Tecl1nique minière de la C.E.C.A. CAnnnle.s des ~nes de Belgique 
de septembre 1957). 

Considérant que le procédé avait des chances de succès dans les gisemenls beiges, l nichat a pris 
contact avec deu..ic. charbonnages désireux de faire un essai. 

Il a acquis deux béliers et les a mis à la disposition de ces charbonnages, Iesquels ont· assumé Tes 
autres charges d.e l'essai (personnel, foumjture id'én.ergic ). Le personnel tec<.hnil(ue d'l nichac participe étroite
ment -aituc essais et à la mise au -point du malériel et du prooédé. 

Les résultats sont tels, compte tenu des con·ditions et cfes circonstances, qu"rl a paru opportun de 
les di.ffaser san s tarder dans les miÎieux fatéres.sés. C'est la raison d'être- cle -la réunion de ce jour. 

VoQs enlendre-z. successivement : 

M. P. STASSEN. D irecteur des Recherches à lnichar, qui fera d'abord rm exposé introductif 

~l. P. T ArvIO, Ingénie~ à l nichar. qui fera un exposé sur ir Instaflation de scraper bélier à la mine de 
Peissenberg en H aule-Bavière > 

M. A LEPARLIER, Üilre<:teur ·des Travaux à la S./\. des Charbonnages Elisabeth à Auvelais, qui fera 
un exposé sur l'essai de scraper bélier à cette Société. 

M. M. LOOP. Directeur des Travaux à la S. A des C fi arbonnages du Bon'nier, qui fera un exposé sar 
!"essai de scraper rabot à cette Société. 

Aprés Ia discussion. M. STASSEN reprendra 1a parole pour les conclusions. 

SAMENV A TTING 

Bi; de aanva.ng van deze sttulieclag gewijd aa.n het onderzoek uan enige toepassingen. Dân de Paissen
berg-ram., acft l ih Tiel n.uHig de a<mJacht 1mn de aan wezigen te vestigen op eén pu.nt do.L me uan e,ssentieef 
belang toeschi.jnt. lk ben de nvertuigi.ng toegedaan d11L velen onÂer U, na de uiteenzetlingen gehoord Le 
hebben die op het programma. zijn aangekondigd, van mening zullen zijn da.t de r;esultaten die tot ltiertoe 
bereikt werd.en ni.el de moeite loonden bflkend gemaakt te worden, clat de samenkomst uoorharig was en 
dat h.e.11 be Ler geweest ware n.og 1mkele maan&m of ·z.rJ.lf s een iao.r te wachten. 

H ut lijclt geen twijfel dat een u.itstel van enkele maanden zou toegela.ten. hebben mee1• Lastbare resul
taten naar voren te brengen, geuestigd op een ru.im.ere ervaring en fwt wellicht mogelijk Mu gema.a.kt 
hehhen cle delgings . , cmdE?rhouds- en verbruikskos/Can te bepaÎen, in een woord een volleclige bala.ns op te 
maken en de methode op h.aàr juisle waarde te beoordelen, 
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De doelstelling van. de huidige studiedag is nochtans veel besche·idener. De Heer Venter heeft era.an 
herinnerd dat Je twee ram.sohrapm·-installaties, die op Tiet ogenhlik tn België gehruikt word1m, cloor Ttet 
Nationa.al lnsti.ituut uoor de Steenkolennijverlieid gef inancierd werden. Het is dus logis ch en wenselijk de 
Belgische onfginners op cle 110ogle te houden van de e11olutie der proefnernin.gen en aafl de gehele Belgische 
steenkoolntjuerheid de ervaringon te duen kcnnen die op dil gebiacl opgeJaan tverden, :z.owel als Je muei
lijkhederL dia men heef t ondenionden, deze die nog te overwînnen. :tijn en tenslotte de voordelen te doen 
uiilscliijnen die men nu reeds kan halen uit de toepassing uan de:z.e metliode. wanl er zijn zon.der twijfel 
reeds positieve resultaten geboekt. 

Hct gaat hier dus in zekere zin. om een. voorltclitings- en strulievergadering. 

ln de-z.e geest nodig ift U uit de uileenzettingen te volgcm van cle H.H. Tamo, Leparlier en Loop. 
Vanuit genoemd oogpun;I heschouwd. hetekenen die medeJelingen een hclangrijke bijdra.gc tot de kennis 
oan deze nieuwe winningsmethode. Zij hevatten vele technisçfie lessen die degenen, die later dergelijke 
installaties zuflen moeten in dicmst stellen, 11eel wat tasten en zoeken zullen hesparen en zi.j openen na.a.r 
mijn oorcleel, zeer bemoedigende voonutzichten voor Je ttoekomst. 

Hel was op het Eeltwfcestcongres uan de Minera.le Nt;uerf1ei.d, dat (·n ju.ni i955 te Parijs gehouclen 
wef·d, dat h.et Steinkohlenbergbauuerein een synthese opmaakte van cle kolen.schaucm toegepast in de Duitse 
Bondsrepubliek, en de merkwaardige resultaten aanhaalde die ;n de mijn Peissenberg (l-foog -Beieren) 
hemikt werden met een nieuwe inrichting « Rammgcr<:iJI » genoemd. De H eer J-leissbauer, Dtrecteur van 
deze mijn en uitvin.Jer van deze nièU.We techniek. had uijf fltrCn gedulclig gewerkt mm het op punt stellen 
uan derze inriclttirrg voor mec:h'anisch.e winning in de Tiarde en cloorgT'oeide kolenlagen uan het bekken vn.n 
Hoog Bei1,1rcm. 

ln het overzicht oller de werkza.amTieden. ua.n f1,et PariJse Congres, dat in de ATmalen der Mi:jnen 
ua11 Be'/gië uersclteen i.n. nouember i9.55. deed lnichar het belang uitsch.i;nen dat cle:z.e nieuwe techniek kon 
vertonen .uoor de Be{gische mijnen. ln juni i956 weYd een sludicreis ingericht naar Peissenherg en hierbt; 
bleek onmiddellijk dat de me th.ode sederl gerui.me tijcl het proef s:adium hacl verlaten en dat de. rrwgelijk
heJen 11oor toepa.ssing i.n anclere beklœns gunstig u1a1en. 

Waruit .bestaal de Peissenberg-ram ? 

De ram ts gevormd door een zware slaaenJe massa., meest:al jn de vorm van een ha.lue m.aan, uoorzien 
flan punlen of horens uo6r en achte1', dfo met grote snelheid langs het kolenfront wordt bewogen door 
middel van een ketting zondcr einde. 

De twee aandri;fma.chines zijn geplaaJst· in de hop- en in cle voetga.lc1i; (fig. t ). 

De kop van Je pijler wordt 20 à 40 m 1Jooruitgcdreven teri ei,mlc het front ouer cle lielling 'Le plaatsen. 
en op deze wijze de ram sfeeds in conlaçt met cle laag te houden. 

De ram wordt omhoog gewipt cloor de oneff cnheden van de l.aag cm valt lerug met een sto-0t. Bi; 
iedere stoot rukken Je horens een weinig kolen los. Als Je ram opspringL worcf't hij door de reactie uan 
de ke:rencle keUing terug leg1~.n 7'1et front gedr•ukt. De ervarini:J leert dat, als de kool llard is. het cloelmatigar 
is de snelheid te verhogen dan wel de massa. De sneilieicl kan t,Bo m/sec bereik1m. 

Hel. gehruikte materieel is eem10TUlig en haast volled.ig ondergebracht in de galerijen. Er is geen 
personeel in de pijler tèjclens Je winning. Deze techniek is dtis zeer geschikt voor durme en zeer cl.un.ne 
harde kolenlagen, t.t.z. voor de ontginnfagen die tot nu Loe· moeiT.i;k konden gcmechaniseerd worden. 

ln t956 scheen de firma Wcstfalia, waaraa.n Dr, Heisshauer zijn brevet hrul. afges/,a,a.n, minder over
hàgd van. het belang van diL procédé clan zijn uitvinder en zij maande de ontginners, die belang stel.clen 
in de ram, eerd.er tot 9eduld aan. 

Hat is slechts na. het hezoek uan da 7° sessie 'Uoor L\lfijntechniek van de B.G.K.S. in lloog-Beieren 
en de orkenning van. de vercliensten ua.n Dr. Ileissbauer door de toakenning, in novemher 1957 te Essen, va.n 
een prijs uitgerei,kt Joor het Steinkohlenbergbarwerein voor de bevordering 11an de mijntechniek, cla.t dit 
pl'Océdé een. vlugge verhreiding ~encle in Je Ru/1r. 

Acftl nieuwe inr'ichtingen werclen in bedrijf gest11lcl in do laatste ma.anden, waa.rvan z.es in de Ruhr. 
aen in. de Saar en een i.n het Noorden tian Frankrijk. Deze laailste tnrichting, dte Sèdert korte tijd in bedrijf 
is gestel.cl in een laag van 0 ,5 m opening, zou reeds een pijlereffekt Dan rond cle 6 l hereiken. 

Oorspronke·lijk wc1s Je ram slec:hts opgeuat voor de ontginning van. lagcm waaman de helling vol~ 
doende was om de afvoer der producten door zwaartekracht te verzekeran. 

Aa.ngezien Je af zeUing 11an Peissenberg irt de diepfc ulakker wordt, besloot Dr. Heissbauer Ji.t 
werktuig aa.n te passen o.o.n Jeze laaJ!sle 11001waal'den en slaagde h,il erin, in de Lwee laatste jaren, een 
ketting-romschraper u.it te werken en op punt te stellen. 
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De ram in de vorm vc:m een ha.lue maan wordt in deze installa.tie uervangen. door voldoend zwa.ro 
schraperbakken, waarvcm de voor:zifdc voor.zten is van. horens en messen. Het zi;n deze hakken die dienst 
doen als ra.mmen voor de wtnning en die tevens de a.fvoer van de kolen verzekeren. 

De <twee systemen, rammen en ramschrapers, verschillan slechts van de sct1.auen door de grotere snelr 
lieicl waarmede die a/ bouwtuîgen. worden aangedreven. Door de snelheid te vermîncleren verkrijgt men 
tu.igen die v.ergelijkT}aar z.ijn met de kolenscTwven. 

Men heschikL alJus ouer een go.mma van rl1.er a.ppa.raten wa.arvon het wen.seTi;k li/kt de nomenda
tuur te bepalen, euenals hun gebruiksvoorwaarden, t1m einde alle verwarring hi; de hiern.avolgencle uit
een.Zettingen te uermijdcm. 

Men onderscheidL : 

t. De Peissenberg-ram, dte geschikt is uoor Je ontginning ua:n harde kool i n lagen van meer don 
35° halli.ng. De halve-maanvorrnige ram heeft een grote snelheiJ ( t ,Bo m/sec) en Je kool wordt schoks
gewijze gewonnen. 

~ . D e kettings-ohaa.f voor half-sLeil.e en steile lagen. Ilet is /Wtzelf cle tutg als haL uoorgaarule, maar 
dit verpla.atst .zich skchts met een srtel'heid van 0,9 à. i m./sec, irL sommige geva.llen zcl/s uerminclerd tot 
0,5 m/sec. 

Deze scha.af is aangEiweztm t1oor Je wmning uan zacl•te kool in lagen van meer dan 35a h.ellmg. 

3. De ketting-ramschra:per. 
De Tialve-maa.nvormige ram is uervangen door een schraperbak, voo1·z.ien van messen of horens aa.n 

be ide f mntale u.i,teinden. De bakken bewegen z.ich met grole :melheid ( t ,8 m/ sec) en winnen de kool 
sclwksg-ewijze. Dezc inst.allatie lee.n.t zich goed tot de ontginning van harde kool irL lagen waarva.rL du hel
l:i:ng ontoereikend ts om de afvoer der kolen door zwaartekracht te verzekeren ( 15 à 35°) 

4.· De kettin.g-schaafsch.raper, -zoncler gefeiding. 
ln dit ge1ml bewegen de schraperbakken zich slechls met een veel kle.inere snelheid, meestal 

0,90 m/ sec. 

D eze installaLie leent zich toL de winning var~ miJ<lelma.tig harde tol zaohlie koo1 in vlahke af z.et
tingcm. (t5 à 55°). 

Alvonms Je uiteen.zetéingen van deze sWÂisJag te horen, achtte ik Tiel nuttig cle termen ram., ram.
s'chraper, kettingscl111af voor steile lagen, ketting~scha.afschraper voor v1akke lagen nader te om!lchricfven, ten 
einde hun verwantsoha.p en geli;kenis met de overi{Je &chcw.fînriahtingen, maar tevens ook het onderscheid 
tussen die verschilfencle methoden le doen uitschijnen. 

De eigen.lijke ram. i& sinds lang het proef stadium voorbij, zodat èle huidige uitee.nzettingen meer 
bepaal<l gewijd :z.ijn a.an de· toepassingim.. van de ramschra.per i.n Hoog-B,eieren en in de kolerunijn 
Elisabeth te Auvelais, euenals aan cle Loepassing van de kelllingschaafsohro.per in de kolenmi;n Bonnier. 

De betcle Belgische tnstaUattes werden in. :z;eer moeilt;ke, misschien :zelf s te mo.eilï;ke omslancligheden 
beproef d. U zult er z.tc1i lrouwens persoonl.ijk 'rilkenschap ttan kwmen geven. Niettemin z.tjn de opgedane 
ervaringen utterst 1eerz.aam geweest en na. da objectieoe uiteenzet~ing der feilen, zal T1et mogeli;'k 1-ifn. 
reecf.s nu ccmstructtcve besl1,1i;!en te trekken in verba.nd. met de ontginning der moeilii~e o.fzetlingen van hel 
Zuic.lerbekken. 

V 66r de besp1-eking der Bel,gt.sche proefnem.tn.gon, zal de Heer T amo, fngenieur bt; het Nation.a.al 
Tnstitu.ut voor de· SteenkolemiijuerheiJ, een mooie toepassing van de ram.schraper te Peissenberg toelichten. 
De Heer T amo maakt11 twee sfo.ges cloor te Pqissenberg, een i.n clece:m.ber 1957 en. een in maart .1.958, met 
cle bedoeljng het materieel en de organisa.Lie van hei.. we11k in de pi;lers, die volgens deze metkode- ont
oonnen l.vorden, grondig le bl3studeren. 

lk houJ eraan de dlreoLie en f1et technisch personeel van cie mijn PeL~senberg. die de toelating tot 
deze sltages hehhen gegeven. oprcohl.e dank te betuigen uoor de gef.egenhetd die zij alcJ.us aa.n Je Belgische 
steenkolennijuerheid hebhen al!.rschaft om a.an de bron van fmn ruime ervaring te puften. 

Zoals V heht kunnen 11a.slstellen tijdens de uiteen:zellingen clie hier voorgehracht werden, werclen Je 
beschouwde inrtcli.tingrm i.n Be{gië beproefd in zeer moeilijke voorwa.a.rden, waardoor het. niet mogeli;k 
wos de metho<~ op luiar juiste waarde te beoordelen. 
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Nochtans kan men nu reeds bevesti.ge11 dat de loepa.ssing ter kolenmi;n Bonnier, die nog maar Jri.e 
macmden aan gang is, ze<~r geslaagcl mag genoemd worden. 

Ter kolenmijn Elisabeth: De pi;ler was gedrflvP.n fa een laag aan 0,35 à 0,40 m opening, met zeer 
Trnrde kool. Het paneel was tektonisch le zeer ge1>loord. Op het ogenhlik waarop de i.nstallatie wetd stil
gelegd, ltn.d de grole sf.oring een verwerping oaii t.50 m bereikt en twee andere storingen, m~t erm verwer
ping ongeueer gelifk aan <le laagc/.ikte, waren aan het h.oofd van de pijlcr aanwezig. Twee an.dere wa.ren 
op het pu.rit om de pijler in te gaan... De kop- en voetgalerijen wa.ren twee oude galerijen die nagebrokan 
werden en het dakgesteente was over verscheidene meters sterk aangetasL cloor de ouJc werken. Het infil
tratiewater was ove1vloedig en maakte het openhouden van de pi;lervoat uiterst lastig. De inzîjpelingen 
uan water langs de storinçi veroorzaakten da tnstorting die de proef momenteel heeft onclerbroken. 

Ter kolenmijn Bonnier: De Twol is goed gekliefd. en wordt gemakkeli;k gewonnen door de schaaf
schraper, rnaar de opening van cle laag is op de grens van de menseliike mogeli;kheden (35 tol 27 cm en 
zel/11 minder). Mtm moet redelifkerwij;r.e aannemen dat die openifl·i'J uilerst klein is om een nieuwe me 
th.ocle le beproeven. Het zandsteenachtig da'k mel onduid.elijke stratificatie beslond 1Lit schnlen waarµan de 
dikte plotseling van 5 cm toi 40 à 30 cm veranderJ.e. Het neerslorten t1an. de:;;e zandsteenscTialen, waarvan 
de dikte de opantng van dl!' laag overtrof. lieef t h.et werk buitcmgewoon gehinderd gedurende de twee 
eerste marmden. 

Bo11endien wa.s lie! pi{lerf ront, tijdens de maund augustus, aangetast door een racks sloringen van 
5 tot t5 cm verwerpin.g, nagenoeg evenwijdi.g met h.et front, en door ecn :zone t1(ln vier scf1uin.e storingen 
die langzaam in cle pitler afclaalden. 

Het is duideli;k da.t hc.t overscl1rijden uan Je'.W onregelm.atigheden slecht.s gerinfJe moeili;kheden zou 
vel'Oorzau.kt liebben in een laag van 45 à. 50 cm opening. ln de voorwaarden van de haidige loepa.ssing 
stelde dit echter uitel"St lastige prohlem.en. 

De opcmin.g schijnt te verbeleren aan het front van de kopgalerij en mer1 hoopt clat de pifler een 
gunstiger zone tegemoet gaat, elle zal toelatlm cle voordeltin va,n de metfwcle beter tof hun recht te latcm 
komen, 

Tedrnische heoordeling. 

Over het geheel genomen kan men tût de proeven die fo België en. in f1et huêtenland uerrichL werden 
besluiten dat T1et materieel slevig en lnad1tig is en dat fmîlen ·zekere verbeteringen die aan de h)1clraulische 
spaninrichting zottden ku.nnen aangebmcliL worden, het mag beschouwd worden te beantwoordcn aa:n het 
gestelde cloel. 

Hat is overigens l1et uermogeri en de stevigheiJ van het materieel di.e de 1mperioril.eil tian h.et 
procédé legenover geli{kaardige ins!alla.ties. zon.ls de ka.bel schaafscltraper Porte et Cardin, voor vlakke 
lagen l'n de Neu.t-111.burg -zaay voor steÜe lagen, vormen. 

Toepassingsgebied. 

Het is niet overdreven te beweren dat het pro:;éclé gesdtikt (s voor afzettingen waarvan de h.elCingen 
gaan van f 5° to! 70", mits zeke.re aanpassin.gen in ieder l1ijzonder geval : 

i . in de vlakke lagen met hellingen van 15° lot 35° zal men de rarnscltroper of de schaafschraper 
gebruiken volgens de h.arrl1ieid van de kool ; 

2 . in cle 'half-steile tot slei.le lagen, van 35" fot 70" helling, gebruikt men. de rcim of cle kettingschna/. 
De opening van Je loag mag schommelen. tussen 27 cm 70 cm .en de nffekten. zullen des le gunstiger 

'l.i;n naargelang de opening groter is. ln de zeer cfonne la:gen, stijgt li.et rendement meer clan 1.wenredig met 
de opC?ting, wont hat werken in de pijler wordt veel gemakkelt;ker, ha.! risi.co van opstoppi.ngen uermindert 
en de d.elving van blinde gale1ijen vervalt. In de hov•mgenoemdc omstancligfieden en tot c{e opening van 
0,70 rn o-oe11.refL dez.e installatw de overige inriclttinr1en., zelfs de snelsch.aaf. wegens de eerwoud van het 
yP.hruikte materieel. D eze metTiode i.i; dus niet alleen van belang 0001· de onlgirming van de totnogtoe ais 
onontginbaar beschouwde l.agen. macu· ze laat tcwens toe layen.. van grolere opening met een 1m~rkeli;k beter 
eff eki te ontginner1. 

Werkplaatseffekterr.. ua.n 5 à 6 netto-ton, met înbegrip van de deluing cler galerijen, zoals de~e over 
het a:lgemeen bereikt worclen in Hoog-Beieren, zijn geen 1Llopie meer in lo.gen van 0,5 tot 0,7 m opening. 

Dalchehcersing. 

Om Tiet procédé .te kunnen toepasseH rnoet men OV<!r een mi.ddelmatig goed dak beschikken dat een. 
oversteek van minstens t,5 à. 1,6 ni 7.onder ondersteu.n.ing toelaat, De schra.perbak is o,Bo m breed, m«ar 
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kan desnooJs venninderd worJen tot 0,60 m in dikkere lagen. Met een pandbreedte 11an 0,70 m tussen 
twee stempelri;en, komt men tot een minimum oversteek van 1,'.) to! 1,5 m onmiddelli.;k v66r het aan
brengen 11a.n de 11tul1.ing. 

De rrmur moet middelmalig stevig zijn om .. hel schrapen toe Le laten zonder uitgcr-ukt te worden. 
Het htig past zich gemakkeliik aan de veranderingen van helling a.an en is in staaL Lektonische sto-

1·ir1.gen te overschrijden. 
De granulometrie Dan de produkten ka.ri. volcfoende geàeht worden en kan z.el{s beter ûjn bij som

mtge soo11Len. steenko'Dl. Vil gcld.L noch.tans sl.ech.ls in de pijlers, wa.ar Je kolan cloor schrupers a/geuoercl 
worden. ln Je steile pi;lers laa.t Je vrije val van clci kokn niel toe, de granulomelrie gemakkelijk te con
troleren. 

W elk zijn de gebieden waamaar de t·oekomsHge opzoeldngen moeten gericht worden 7 

1. Het ware wenselijk een proef te vemchten in een vl.akf..e laag waruan. de helling hegrepen is 
tussen o en t5°. 

ln de vlakke /.agen bêschikt men niet over een volJ.oend g1•ote componente 11.1an de :zwaartekracht om 
de bak en de ketti-n.gen Legen het front ·te houden en een uolclormde clruk op de sniforganen urt te oefen.cn, 
Mtts zekere a.anpa.ssingen lijlit het noahLan.s niai uitgeslolen dit gebied eveneens in het bereik van rle 
met1iode te hnmgen. 

2.. De electrificOJlie va.n deze installaLies moet zot1aast mogeli;k doo'rgcwoerd worden. De Il.H. Tamn 
en Loop hebben Je weerslag doen uitschijnen. van het persluchtverbnlik op de kostprijs. De u.itbreiding van 
de met110Je in het Zuiderhekken i.s on11erroepelt;k lJerbonden met de electrificati.e, r.vant 1Let hli;kt niet 
mogelifk cl-rie of vi.er instaUalies in cltenst te steUen in ee11 zelfde bedri;f szelel, zonde,. aan.z.ienlijke moei
ltfkheJen, te onderotnJ.en met cle persluclitvoorz.i.êning. De eerste pogingen. tot electri{icatie zouden moeten 
uiLgevoercl op een ketting-schaaf schraper in ma.tig harde kool, in een la.ag van minstens 0,50 m op.enîn.g met 
een. helling 1.iegrepen tussen 15 en .30°. De transla.tiesnelf1eid zou. moeten beperkl worderi op Tioogslens 
t m/ sec 1iel:gecm Je hellige slagen en schokkcn, Jte men dikwijls bij de ram.i.nrichtingen vtJ.Sl,stelt, zou 'Uer · 
mijden. De o~ering van de beweg'ingszin zou eveneen.s T:JergemakkeÙjht worden door een beperkte snel
he-i.d. Men izou Je mees.f guMtige heproevingsvoorwaa.rden moeten kiazen om z.ich volledig te ku.nnen 
wijden aan het op pu.nt stelkn van de electrische aan.drifuing. 

De Firma Westfalia ts zinnen.s fun prototype 11a.n. een electriscl1.e in.stallatie op de tentoonsteUing 
van. Essen voor te stelLm en het NaJionaal ln.stiruuL voor de Steenkolennijverheid 11oopl z.eer binnenkort 
een dergelijke installaiie te beproeven in so.menwerking met een kolenmijn. 

3. Het ;zou van belang z.ijn zohaast mogelij~ een eigenlijk,e raminstallalie in bedrijf te stellen in 

gunslîge afze<ttingsnoon11c:iarden bit een helling van 4.0 à 50°. Er schijnen daaraan geen risico's verl>onden 
te zijn. 

ln-clefing V'an de afzetting. 

De ontginning van zeer clunne lagen Derondersteli meestal J..e indeling va.n de afzetting in kleine 
m.a:<:en. De pijlers zijn kort ( 50 à. 65 cm) T1eLueen cle dcluin.g VW'l een grooL aanta1. galeri.jen uereist, Wamin 
het vemoer door schrapers kan uen;ekerd worden. 

ln regelmatige afzeltingen kan een ram of cen ra.msch,raper gemakkelijk een p'ijwrf'1'0nt val't iSO èt 
t ,40 m lengte onlginnen. Bi; hellingen begrepen tusse'n 20D E'rl 30° kan o.1.sclan een en.k.el h:1.ssenniveau. tu.ssen 
Je huofdverdiepingen vol.staan. Oit tussenniveau zou mal de vervoerve11dieptng moeten verbonJen worde1i 

door een fiellencl vlak of door een hinnenschacht, uitgerust uoor heL vervoer met mijnwagens. De mecha
nisatie van da delving der galeri/en in een buncf el clunmi lagen zou aldu.s kwi.nen gescliieden zonder een 
hela.ngrijke hoeveelheid ma.tel'ieetl te immohiliseren. B en enkale ploeg werklieden mal een. goede la.adsc1wp 
zo1:1 .. alJ.us volstacm voor cle delving v<m versdhillende .galet'ijen. mils deze vooruif .te J.eT.J.)en cm. het werk te 
orga.nis01-en om vorJ.eringen van 6 lot zelfs 12 m per do.g fe bereiken. 

De kolen die in het bovenste paneel WQrden gewonn.en. zott.den onmicldellifk in mijntvagens gela.~ 
den worclen, lwtgeen uoordelig zou zij'rl. uoor de gra:nulom.etrie der produclen itt. de anthraoielaohtige afzet
lingen.. V a.nzelf sprekerul richten deze beschouwingen zich slechts itnL de a{zettin.gen. waarbij Je- producLie 
te klein i.s om 1Lel gebn.tik uan continuë vervoermidcleT.en voor de a.fvoer cler proJucteri van ieder der pro 
ilnclie-ecmheden op 11el Lussenniveau te verrechtvaardige11. 

Productie en e.ffel{ten. 

De diagramma's van de dageltjkse produclie an de e/fekfen vertonen een niterst wisselend verloop. 
De dage.lijkse netto-voortbrengst sohommelt tussen o en 100 ~on. De-ze aanzienli;ke schommelingen zijn 
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gedeelteli;k te wijten aan Je infüatieperiode van het personeel, a.an de aa.npassing t;an heL materi.eel. aa.n 
de eigen voorwa.arden van de werkplaats en vooral aan cle gestoorcle aarJ van het ontgonnen paneeC. Men 
hoopt nochtans binnenkorL een zone te hereiken waar cle opening va1i Je laag regelmatiger i.s (de opening 
zou begrepen zîjn lussen 0,3 en 0,4 m) zodaL men kan pogen de werken te organiseren orn meer besten-
dtge resullaten te verk.rijgen. . 

Te Peis11enherg bedraagt het gCobaal ondergron.cls effekt t 700 kg terwijl het werkplaa.l'se{fekt in de 
pijlers, uitgerust met rammen, tussen 4.5 en 5,2 ton scfwmmelt voor hruto-ef{ekten van 7 tot 8 ton. ln de 
kolkmmijn Bon nier hereikte li et gunstigsle gemidJekle ef{el<.t in Je loop van een week 3 Con en zelf s 
rn Jie week kwam nog een dag van geringe produc!i.'1 uoot'. Het is bijgevolg niet louter denkbeeldig gelijk
aardige effe'kten als deze van Peissenbcrg te hereiken in lagen van. •JO à 60 cm opening. 

Men mag ,;orider overdrijvtng heweren dat dil stevig en krachtig afbouwtuig een inLeressn.nt middel 
schijnt te ziin voor de onlginning van de afzettingen 110.n het Belgische Zuiderhekken. Alles client in het 
werk gesteld om 'Zijn toepassingsgebied uit le br<ciden cloor olectrificatie en aanpassing a.an de vlakke afzeit
Lingen. 

Van nu af a.an besta.an er nochtans toepa.ssingsgeuallen waar de insla.llatie van Ji.t werkLuig geen 
enkeC bezwaar meebrongt en waar, clank zij de opgedœne techntsche ervaring. in ankele weken tijds tast
Î>are resultaten kunnen bereik,t worden. 


