
Behandeling van de organisat ie van de galeriien, 
van de k,op en de voet van de p.iiler, 

van het mechanisch onderhoud 

J. MERCELIS, 
Afdelingsingenieur aan de Steenkolenmijn te Zwartberg. 

RESUME 

Au chaJ1bonno.ge de Zwartberg. pour -réaliser de grands avancements, l'org,an.isalion du creusement 
des galeries, !e soutènement et le creusement des niches, l'entretien clu matériel mécanique et électrique ont 
été spécialement étudiés. 

Le creusement des gal.eries est un travail cyclique : chaque poste fore , mine, évacue le.s pierres et 
plpce 1.es cadres. Le chargem-ent des terres est mécanisé au nwyen d'wte ahargeuse et d'un blindé 
répartiteur. 

Des niches au pted et en tête Je taille srmt prép-0rées en avant du front de taûle. Leur sou.tènement 
est mixte : bois et fer. 

Comme le charbon est abattu a trois postes, il était nécessaire de repenser la question de l'entretien 
des engins : il faut entretenir le maximum pendant le poste d'abattage ; le resb.2 doit être [ait entre Tes postes 
d'pbaLlage. 

L 'expérience acquise montre une {ois de µZus que c'est en sein.do.nt le problème et en étudiant les 
différentes parties q(le l'on arrive à augmenter f'avancement d'une taille. 

SAMENVATTING 

ln de pijler 259 op de Steenkoolmifrten te Zwartberg werd, om een grotere vooruitgang te krifgen, 
bi;zondere aandacht besteed aa.n de organisatie uan het dri;ven van Je galerijen, aan de uitbouw v,an de 
stallen en aan het m.echaniscli on.derhoud. 

Het drijven van de gal.erijen gebeurt eycli.sch en cloor het boren en a.fvwvm uan het oolledig fro:nJ . 
De meohanisatie is er volleclig met een. laa.Jwagen en een l.aa.dpanzer. welke op de luchtterugkeerg.al.eri; op 
de pijlerpa.nzer laadt. en. welke op de afvoergalerij tevè'ns dienst doet als vimleelpcmzer voor Je pif ler. 

D e stallen a.an kop en voet pijler worden ook op voorhand gemaakl, en worden verbouwd in een 
comhinatie van lwut en ijzer, waarv.an het 110ut hedoeld is al.s hest1:3ndige verbouwing. 

Do.ar or in de pitler op clrie po$ten wordt geproduceerd, moest het mecTianisch on.derhouJ. hiara.an 
spectaa.l worden. a.angepast. Buiten oon geoentraliseerde on.derfroudsdîenst tijden.s en tussen Je twee eerste 
kooldimsten, hebhen we rwg oon ploeg IJO'Or euenlu.ele dring(fnde Werken tijdens de avond en. een ploog voor 
de electriciteit, tussen de naclitdienst en de morgendie.nst. · 

We kuwum na de opgedane eropringen zeggen Jat hot vooral de aandacht voor deze· onderdelen is, 
die acm de ba.sis lîgt hi; li.e.t tra.chten. verwezenli;ken van pijle~ mel grole vooruitgo.ng. 
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1. HET DRIIJVEN VAN DE GALERIJEN 

A. DE KOPGALERIJ 

Dezc wordt gedreven met een voorsprong van 
± 30 meters op de kop van de pijler, H et weric ge
beurt cyclisch per werkdiensl en is <>P de drie dien
.sten bezet. De cyclus bestaat uit het boren en af
vuren van l1et voliedig- front voor ~ roeters en het 
plaatsen van 5 T-H ramen met een onderlinge af
stand van 0,67 m ( l ypt> T.W.). 

1. Uitrusting. 

Laadpanzcr WestfaJta PFO met luchtrnotor Dc
mug met een const·ante lcngte van 10 m en opge
hangen aan een monorail. alhiei: onlworpen (fig, 1 ). 

Deze installatie is gemalckelijk in zeer kleine onder
delen te clemonteren en te vervoeren (fig. 2). 

Luchtkokers van 300 mm 0 en ventilator Aerex 
van 10 pk, ev@neeru bevcstigd aan dezelfde mono
rail. zodat laadpanzer en verluchting slee<ls gelijk
tijdig worden vooruilgesdwvcn. De uitlaal van de 
turbin~ van de laadpan.zer is ook in de luchtko,kers 
gebracht met een leiding van 100 mm 0. 

Aan het Iront zelf. een faadwagen Atlas Copco 
T2GH. waarvan de. voorste handen uitg-erusl zijn 
met antislipketti.ogen 

- 3 slecnboorhamers A l.las Copco BBD 41 
- t lcoo!boorharner 

ZIE OtT.+,t~-e. 
_ ___ :1,.50..m_ 

B0ùt5/e"-'· 

Hoogsel i 

DETAIL ·s. 

J 

Fig. 1. 

- steenboorijzers van 2.40 m lengte 
- ecn verdeelhoofd pcrslucht-walet voor dl'ie hoor-

hamers 
- een automatische persluchtsleutel 
- afstandhouders met 4 inkepingen op een afsl'and 

van 0.67 m 
- 2 voorspanihallcen met een Iengte van 4,so m. 

Als springstof wordt d1arhriet 41 gebroikt in pa
trone:n met een lengte van 25 cm en een gewicht van 
2,00 g. 

Fig. 2. 
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Fig. 3. 

2. Bezetüng. 

Per dienst : 1 opzichter ( werd achteraf herleid tot 
1 opzichter voor de dric diensten), 'l houwers. l sle~ 
per. t schietroeester. 

3. Werkwijze. 

E ike dienst maakt zijn eigen cycTus, z.odat de drie 
diensten o-p dit pttnt onderlmg onafhankelifk zijn. 
We tradrten dan ook wanneer om een of andere 
reden (bedrljfstoringen) het behoud van de cyclus 
is verloren (te(taan. deze 20 vlug mogelijk te herwin
nen, dc:snoods met de vo-lgende dienst toe le Iaten 
met een aangC'paste bezetting zich te bepcrken tot 
hct vervolledigen van de cyclus. 

Het hannon-ogram (fig. 3) wercl opgesteld uit 
arbeidsanalysen en aangepast aan de particuliere 
omstandigheden. 

Als bijzonderc omstandigheden dienen vcrmeld : 

a ) de helling van de galerij in de richtiog van 
het front. wefke varieert van 3<> lot 7"' ; 

b) het noodzalcelijk schuiven van de laadpan:zer, 

dat mln of meer moet i;redifferentieerd worden, opdat 
deze op de pijlerpanzel' zou hlijven laden. 

Ell<e dienst vfridt dus een voliedi.g front en werd 
hovengronds c!oor de voorgaande ploeg telef onisch 
op de hoogte gcbracht van eventueel mee te brengen 
vervangingsmateriaal. 

Er wordt gelijktijdig gcboord met 2 boorhamers, 
~odat er steeds- een derde in reserve is. 

Het gebruikte schietschema ( fig, 4) met de p la tte 
inbraak in de koollaag, vergt 31 mijnen. waarvan 
16 in de kool en 15 in de steen. 

Ilij het ladcn (lnfel 1 A). mag men rekenen, op 
een gemiddelde van 6o bunkers per afslag. Vo(gens 
een tijdstudie voor'l.ien we hicrvoor dan ook 2 uur in 
de cycl us m et een korte on.derhreking voor het rlp
pen van de Jaadpanzer. We merken nog op dat het 
bijhalen van de kaders doot" de slepers geheurt vanaf 
de laadpam.:er, lot waar het personed van het vcr
voer ze heeft geLracht. H et verlengen van perslucht
en waterleiding gebeurt ook niet door de haanhre
kers, evenmïn als het zujvcr maken van de laad
panzer. 

Een grole lijdsbesparing hetel<ent het gebruik 
van een persluchtsleutel. 
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TAFEL 1. 

Het latkn met laadwagen A tlas Cop co T2GH. 

Tafel t. A. 

Aant11l 1 Aantal 1 T!Jd 

bunker• schuppcn per reis 

&rste reizen 4 9 1 min 35 s 

In volle afslag 52 8 1 min 31 s 
Laatste relzen 4 11 2 min 52s 
Totaal 60 496 1 h 36min 40s 
Gemiddeld per rejs l 8.26 1 min 37 s 

T a{el t B. 
1 " Galerij. 

Aantal 1 Aantal 1 T!Jd 
bunkers schuppen pe:r n.ts 

Eerste reizen 'I 10 1 min 49s 
In volle afslag 6+ 6 l min 41 s 
Laatste reizen 5 9 2 min 04 s 
Totaal 73. 465 2 b 05 min_ 20s 
Gemiddeld per reis 1 6.37 1 min 43 s 

.----s'----. a 'I s 
~~~~'6~~~ 

-~~~-
•4 • '2 • 1 • o o• 1• ?. • 4• 

t L 1, la J J 11 J 
1 
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lg 0 

!§ ~ 
1 
1 
1 

l 
1 

Fig. 4 - Schietschema 
De platte inbraak 

0 = 4 X 400 = 1600 0 = 4 X 500 = 2000 
1 = 4 X 600 = 2400 1 = 4 X 600 = 2100 
2 = 4 X 600 = 2400 2 = 4 X 600 = 2400 
3 = 3 X 600 = 1800 3 = 3 X 600 = 1800 
4 = '1 X 600 = 2400 4 = 4 X 600 = 2400 

5 = 4 X 800 = 3200 

6 = 3 X 800 = 2'100 
7 = 2 X 800 = 1600 

2 X 800 = 1600 
8= 

X 600 = 600 
31 mijnen = 20.000 g 

2 X 800 = 1600 
5 = 

2 X 700 = HOO 
6 = 3 X 700 = 2 100 
7 = 2 X 800 = 1600 

2 X 800 = ]600 
8 = 

1 X 700 = 700 
31 mijnen = 20 000 g 

B. DE VOETGALERIJ 

Omdat de verluchting van de voetgalerij gemak
kelijl<er is wordt deze gedreven met éen voorsprong 
op de p.ijler van ± 40 m. Zii verschil1, zowel voor 
wat de uitrusting, de bezettrn.g als de · organisatie 
betreft, zeer weinig met het front van de kopgaTerij. 

We merlœn op dater ook hier aan het front gcen 
uitsnijcting in de steen van de mu:ur wordt genomen. 
Het schietschema ts dan ook u iteraard hetzclf de. 

1. Uitrusting. 

Een laadpa"(lzer Beien. met twec motore_n van 
53 kW. wefke tevens dienst doet ais laadpanzer 
voor cle p ijler . Deze wordt door dagelijkse verlen
ging van 4,5 m tot 6 m opgevoerd tot een lengte 
van t.00 m en wordt tijdens het week-end verkort 
met stukken van 50 m. 

De verluchtiog wordt eveneens verwe2:enlijkt met 
luchlkokcrs van 300 mm 0 met ventilator Aerex 
van ~ pk. 

Aan hct front zelf : hetzelf de cnateriaal als op de 
kopgalerij, behalve de 3 hoorhamers welke van het 
type Atlas Copco BBX 72, zijn. 

2. Bezetting. 

Per dienst : 1 opzkhtet" (gezien de moeif ijkh.eden 
welke we hehb en ontmoet van wege de grotere h ef
lingen, en het water, is er nog steeds een opzichter 
pe.r dienst), 2 houwers, 1 sleper. 1 schietmeester. 

3. Werkvn.jze. 

Ts in princiep volledig dezelfde als op de koipga
lerij met chen verstande clat de laadpanzer hier niet 
wordt gesohoven. doch. eJke middag en avond ver
lengd, waardoor· de geruiddelde a fstand voor de 
laadwagen op morgendienst wel iets g'roter is .. We 
mogen hierdoor aann emen dat sehuiven en verlen
gen eikaar compenseren. 

We zijn ook gedurende lange tijd verplicht gc
weest de vracht van de b tmker van de 'laadwagen 
heneden zijn maximmn te laden: zoals blijkt uit de 
cijfers van tafel t B. 

Noteren we echter dat h.et op de voel·galerij ge
makkf'llijker is het harm.onogram te volgen. daar dit 
front niet gebonden is aan de loop van ,de pijler
instalfaties. 

Evenals boven gebeurt het bijhalen va n ka.ders 
en stapl1out vanaf de om1eerrol van cle laadpanzer, 
en. gebeurt h~t verlcngen van leiding-en en insta lla
ties niet door het personeel van bet front. 
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Il. DE UITBOUW VAN DE KOP EN DE VOET VAN DE PIJLER 

A. KOP VAN DE PIJLER 

1. De s tal (fig. 5). 

De stal heeft een lengte langs de kopgalcrij wefke 
varieert lussen 6 m en lO men een diepte langs de 
pijlerpan~er van '.1 m. 

EvenwijCÙg met de panzer word.en op ondcrhnge 
afslanden van 0,67 m (zoals d~ kaders van de ga
lerij) twee Groetschèllkappen van 1 m geplaatst. 
en daartussen dan telkens een houten, kap van 2 m. 
Loodrecht hieronder. &us evenwijctig met de- galerij. 
lcomen dan de lange kap-pen van 2 ,50 m. 

H et doel van de houten kappen is l1ieronder hou
ten stempels te kunnen verbouwen langs de vulling
kant, zodat het ijzer kan ge-roofd worden. zonder dat 
het dak bcgeeft. Dit beefl een groot voc1rd_eC'I om. de 
vuJling ~oed t e kunne,n verzorgen. 

Bezettmg. 

De stal is bezet op 2 diensten : 'l koolliouwers 
w erken langs de gal.erij voor de eerste m.eter; 2 kool
houwe rs maken de stal bredel' tot de tweede meter : 
1. kool hoower werkt legen de panzer. 

Ûp nachtpost is de stal alleen bezet met deze 
l aatste lcooihouwer. 

\Verkwijze. 

Roven de kooIIaag wordl op 0 ,30 m s l·een meege
nomen, zodat de af le bouwen hoogte t :~o m wordt. 

a) D e koolhouwers Iangs de galei-rj voor d e eerste 
mel-er scheppen de kool en de stccn op de laadpan
'.lier aldaar. Zij g-aan C1ok h et materiaal halen voor de 
verbouwi11g achter de panzer van de pijler. Deze 
melhode iteefl a ltijd de mogelijkbeid verder naar het 
galerijh1Jnt loe Lwee houwers t e laten inbreken en 
20 naar de stal toe te werken. Oil is belangrirk wan
neer er l}p h<.>paalde dagPn gebrek aan personeel is 
ge-.veest. 

b) De lwolhouwers die de slal verbreden werken 
meer acbteruil v oor cle tweede kap. Ais er voldocnde 
plaats is worden 3 kappcn van 2.50 m gepiaatst. Zo
dra de stem:pels op de kruising \Tan de verhouwing 
,:!Pplaatst û jn worden de andere s lemp.els geroof d . 

e) Langs de panzer werkt een houwer : om he t 
fron t af re schorn 1 tegen de pijler - om de stal zuiver 
le hou.den van de kool m~egebrad1t door de pl oeg 
en evenlueel de Îijne koo,J weg te scheppen, die on
der de paT1zer door de ketting wordt meegebracht -
om de vetbouwing aal,Ler de panzer onder de ijze.ren 
kappcn van '2,50 m te plaatsen - om de gebroken 
breukhouten te vervangen - om de lang-e kap,pen 
aan lt> TIHYli>n élif' in de vullinf;( geroofd worclen. 

t1 ct tl 

I! p d 

ti tl tt 

p t:t ct 

t1 tl tj 

i:I t:i 1:1 

p tl t1 

l:t ti 
_,..,,_,,..,...-~ 

Fig, 5. - Verbouwi-11çi stal-koppijler. 
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Fig. 6. - Vulling koppijler. 

2. De vulling (fig. 6). 

B.ezetting. 

De vulfing is ook alleen bezet op twee ,diensten 
met 1 houwer, 3 slepers (waarvan 1 in de pijler en 
2 in de galerij) . 

Wierkwijze. 

Er wordt v,ulling gemaakt vanaf de galerij tot 3 m 
lager in de pijler. Men vangt vooreerst de houten 
kap van d e stal op, rooft de ijzeren verbouwing en 
plaatst twee breukhoklccn. Een breukhok sluit de 
vulling af naar de pijler toe; de andere wordt op 
ongeveer 50 cm van de kaders geplaatst. De breuk-

bokken \Vorden met steen gevuld en hun opper
vlakte is + t m2 • 

De houwer plaatst de houten verbouwing in de 
vulling (3 stempels onder elke houten kap) en 
rooft h et ijzer in de vulling. Hij plaatst daama de 
breukbokken en vult ze op met steen. 

Een sleper haalt het ho.ut uit de galerij en helpt 
mcde aan de vufün g. ln de galerij maken, lwee sic
pers nadieping achter de pijlerpanzer over een 
breedte van d e totale galerij en een diepte van 
10 cm. Alle steen wordt in de vulling geschept, van 
op de afge-bouwde mum. Deze sle-pers maken ook 
de beldeding hISSen de kaders en de eerste rij hreuk
bckken m et staphout en dikke steen. 

!~ l\'1 -~ -~-- J::; 
1 ,' . 1·:-,. . 

if ·-n· fx. ! _iL- ' l"": ~: x: ·~-- j 
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3. Het rippen (Hg. 7). 

BeMUing. 

Het rippen is hczel op de dric diensten met twec 
l1ouwers. 

Werkwijze. 

Het rippen bestaat uit : het voorui:threngen van 
de laadpanzer, hel wegnemen van de slij len voor 
de panzer. het rippen van d e aandrïjfmachine kop 
pijler, hel terugplaatsen van de sl.ijlen achter de 
panzer. 

a) Het vooruitbrengen v,m de laa.dpanzer. 

De monorail van de laadpanzer wordt telkens 
vooruitgebracht mel stukken van 2 ,50 m boven de 
omkeerrol. H et rippon van deze laadpanzer gebeurt 
in lrappen van maximum 1 m en minimum 0,5 m. 
waarvoor men rekening moet houden mel het steen
laden aan het front en het koolladen in de s ial. Men 
gebrnih hiertoe 2 ijzeren kappen van ~.so m lengte, 
die men met- dC' sloten t egen efkaar zel en met hun 
uiteinden links f'.n rechts teg'en de galerirwanden. 
Rond de verbinding van d e lcappen legt men een 
ketting, waarvan het: andcre uileinde met de panzer
ketting wordl verbonden. Door de panzer nu «. voor-
uit ~ te varen, komen de ijzeren kappen vast en het 
gehele stal gaat na,a.r het Iront toe. 

a ll 

0 t1 i:l 

a D IJ 

a rt tl 

tI tt cl 

l:t [l 

a 0 

IJ 

b) Het wegnamen van- de sti;len v66r de panzer. 

0m de slijlen te lunnen wegnemen gebruikt men 
voorspanhalken -van 4,00 m lengte. Na '2 m le heb
ben geript, hei-geen samengaat met het wegnemen 
van 2 stijlen, rooct één voorspanbalk van 4 m wor
Jcn vooraitgehracht. 

c) Het rippe'n 11,an. de panzer. 

Dit gebe1..rrl met een WestfaliacyÙ.nder welke ecn 
stootkracl1t kan ontwikkelen van tS t. D eze cylînder 
stoot tegen het onderstel van de panzer. welke een 
ijzeren DTN-balk is i'an 20 X 20 X 10 cm, welke 
vast aan Je panzer is verhonden. Hij wordt vastge
zet met een h yd.raulische stempel van 3 m. De slag
lengte hedraagt 0,50 m en me't verlongsh1kken van 
eigen makelij wordt er 2 m geript. aTvorens de 
stempe] en de cylinder worden voornitgebracht. 

De aandrijfinsta1laties worden op hun plaats ge
houden door een balk van 5 m lengte. welke met 
ijzeren stem,pels wordt gesteund en welke lussCTi de 
post wordt voortütgebracht. 

B. VOET VAN DE PULER 

De uitrusting, dP. bezetting en .de werkwijzc aan 
de voet is op enkeTe details na analoog aan deze 
van kop pijler. zodat we ons hiel' .lrunnen beperken 
met op deze detailverschillen te wijzen. 

Pig. 8. - Verbouwing stal-voetpijler. 
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1. De stcd (fig. 8). 

Het steenp,ak dat boven cle laag wordt meegeno
men bedrâag't hier 0.80 m zodat de aE te ho~wen 
hoogte 1,80 m bereih. 

Bovendien wordt hier langs de ,panzer van de p ij
ler nog 1 m kool af gebouwd. zodat de Lreedte van 
de stal, nlleen Iangs de panzer, 5 m hedraagt. De 
reden hiervoor is het- vermijden van :beschadigingen 
aan de speciale goten van de panzer, wanncer de 
schaaf te dicht bij het sterwiel wordt getrokken. 

Den rentabil-iteit van de koc>lhouwers aan cle voet 
ligt echler hoger doo.r : een lag-ere temperatuur. een 
Iaadpamz.er die op de muur ligt. en wiens gang niet 
gebonden is aan de pijle.r. 

Oit verldaart eenzdfde bezetting als boven. 

2. De vulling. 

Voor de vulling van de voet wo«len de stenen 
genomen van de panzer en 1edraagl de te vullen 
b.oogte oolc 0,50 m meer, zodat wc- hier 2 arheicfers· 
hehben weikc zich full- t-ime met de eigenlijke vuT
ling bezighouden. venn.its het bout ook van de pan
zer wordt afgenomen. 

3. Het rippen. 

Hier valt het vooruitbrengen van de laadpanzer 
weg, doch dit wordt g'ecornpenseerd door het z.uiver 
maken a.an voet pijler om de srijlcn terug te plaat
sen. 

Ill. HET MECHANISCH ONDERHOUD 

Het mechanisc:h onderhoud, evenals de noodza
kelijke werken. waarbij de installaties niet k:unnen 
[open. geheurt tussen de kooldiensten dus van 15 u 
tot 15 u, van 21 u 30 tot 23 u., van S u 50 tot 7 u. 

Hierbij merk:en we op dat looptijd van de morgen
post met een half uur wordt verkort. 

A. EERSE ONDERHOUDSDIENST 

We hebhen gerracht het onde.rhoud zoveel moge
ltjk l'e centralisrten in een diensl· van 8 um tot 
16 uur, omdat dit de dienst is welke voor de regel
matigheid van hct personeel de meest (feschikte is, 
en zo zijn we gel<omen tot volgende bezetting- : om 
8 mu : t opzichter - pijler : 3 paswerkers, 2 hou
wers - 1.0 galet'ij: 2 slepers - t 8 galerij: 3 pas
werkers, 5 slepers : hetgeen. dus een totale hezetting 
geef t van t 6 man. 

Deze arheiders verwerken het volgend program 
ma: 

t) 2~ galerij : 2 slepers. 
- Gaan hij het afdalen in het magazijn de olie 

halen voor kop pijler, vermils om veiligheids
redenen hiervan gcen voon·aad wordt opgesla
gen. 

- Verlen.gen de sporen (de spoorstaven hebhen 
een lcngte van 7 .50 m, zodat zij 4 maal per week 
kunnen verlengen). 

- Brcngen het hout op de panzer voor de pijler en 
voor de 1<i galerij. 

-- Brengen 9 kaders (l7 stuks) van achter de pijler
pan.zer tot de omkeerrol v~ de laadpanzcr. 

- V erlengen elke dag de leidingen met t water
buis en l persluchtbuis, 

- Breken de geleidingen. af van de monorail achter 
de panzer. 

- Brengen de T -slukken vau de leidingen voorÜil · 
om de 2s m, evenaTs de g-nmmislangen voor de 
pijler en het front. 

~) Kop van de pijler : 1 paswerker en t hoawer. 

- De paswerker onderhoudt en smeert de vier pers
IuchtlieTen, de Jaadwagen van het front. de 
laadpanzcr. draait met de perslu,chtsleutel de 
spanheugelbouten aao tot 25 kaders acht-er de 
pijler. verlengt de pijÎerpanzer tussen de Î<ool
diensten. Üp 100 werkdagen verlen.gde de pijler 
van 140 m lengte tot 220 m. wat neerkomt op 
een gemiddelde dagelijkse veTlenging van 80 cm. 

- De houwer is tot 1:; uur machinist van de laad
panzer en helpt daarna de paswerkcr bij het 
verlengen. 

:;) Pijler: 1 paswerker. 

- Wanneer de pijler loopt. smeert en controlecrt 
de afbouwhamcrs in de ganse werkplaats, smeert 
en controleert de cyTinders. 

- Tussen de kooldiensten, zet de losgekomen cy

linderhechtingen vast, zet de Iosgekomen hoo,g
sels vast. controiecrt èen gedeelte- van de ploeg
buizen. en zet de losgelcomen terug vast, herstelt 
<>ventuet>T de perslucht en walergummileidingen. 

4) Voet van de pijler: 1 paswerker en 1 houwer. 

- De paswerker, wanneer · de pijlec loopt, onder
houdt en smeert de pikroselier. de lnadwagen 
aan het front. controleert de panzerkelting en de 
ploegketting van de pijler en legt het materiaal 
gereed voor de herstelling tusscn de l<aoldien
slen, draait met de persluchtsleutel .de spaobeu
gel1outen aan tot 25 kaders achtec de pijler. 

T u.ssen de kool dieosten, 

- ev-entuele hersteUingen aan de ketttngen ; 

- nazichl en onderhoud van aandrijving voet pij-
ler, dit bestaat uil' afsmeren, kopas specinal sme
ren, o.liepeif van vertrager nazîcn en eventueel 
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aanvullen. trommel van panzer nazi.en en bouten 
vastzetten, kettinguitwcrpc:rs nazien en eventueel 
vervangen, sterwiel nazien en eventueel de snîj
husjes vervangen, bouten van speciale kkken 
vastzetten, tafel nazien en bduten vastzetten , 
koppelingen nazien en eventueel bijvu}len : 

- evenlueel verlengen van de panzer wat echter 
zelden gebeurt. 

- D e houwer, wanneer de pijler loopt : nadieping 
langs de laadpanzer Beien, samen met een arbei
der op normale dienst. 

- Tus sen de kooldiensten, buf p bij hogervennelde 
paswcrker. 

5) Eerste galerij : 

a) 2 slepers : 

- Gaan bij hel afdalen in het magazijn olie halen 
voor voet pijler. 

- B.renircn 9 kaders ('l7 stuTcs) van achter de pij
Ierpanzer tot de omkeerrol van de laadpanzer. 

- Verle.r.gen elke dag de leidingen met 2 water
buizet'i (zuivex en vuil waterleiding) en t pers
Iuchtbu:is. 

- Brenigcn de T-stukken van de leidingen voorait 
om de 'l5 m, evenals de gummileidingen voor de 
pijler en het front. 

- Verplaatsen de hoogsels op de Iaadpanzer achter 
en vool' de pijler. 

- Verlen.gen de laadpanzer met 3 meter per dag. 
- Breng-e:n de vcntilator vooruit OJ? de te galerij 

om de drie dagen (15 m). 

b) Onderhoud van de riemen. 

Aan elke riem is 1 paswerker en l sleper (er zijn 
nu 3 rieminstallaties en hinnen 3 wckcn komt een 
vierde). 

Wanncer de pijler loopt. maken ze zuiver Iangs 
de riem, Teggen hem terug in richting, wanneer deze 
is verloren door schuren van sldp of monorail. plaat
sen eventueel draagstoeTen terug, how:len de Tange 
roilen vrij , herplaatsen de betonnen blokken onder 
de installatie. 

Tussen de kooldiensten . maken de verbindingen 
(gewoonlijk 2, à 3) , plaatsen evcntuccl lange rollen 
terug, houden het nazicht van de aandrijfkop met 
smering en controle van oliepeil. 

ÜpmerkJng : Daar de laatste riem niel op Iengle 
is en er dus minder verbindingen zijn. gelast de 
ploeg van cleze riem zich_ oolc met het nazicht en 
onderhoud van de laadpanzer Beien. 

------

B. TWEEDE ONDERHOUDSDIENST 

Een lweede rneer gereduccerde onderhoudsploeg 
kotnl af van 20 uur tot 4 uur met als ·hezettin.g : 
'.2. :paswerkers en 1 hcmwer. 

H et doel van deze ploeg is de mogelijTchdd tot 
verlengen (of verkorten) -van de panzer. wanneer 
hicrmee ni:et meer kan gewacbt worden, evenals 
eventuele dringende herslellingen welkc- zi-ch Hjdens 
de namiddagcfienst hehben opgedrongen. 

Nonnaal: 

t) Kop van de pijler: t paswerker. 

- Tussen de kooldicnsten : nazicht en onderhoud 
van de aandrijving kop pijler ( we verwijzen hier 
voor de detai.ls naar het analoog nazicht aan 
voet pijler) - herstelling van persluchtlekken 
op de 2• galerij. 

- Wanncer de pijler loopt: onderhoud. aanvullen 
en vooruitbreng'en van het rcservemateriaal aan 
kop en voet pîjler. 

2) Voet van: ·de pijler: 1 paswerker en t houwer. 

- T usscn de kooidiensten : nazicht boksers en 
eventucle herstellingen - nazicht ploeg' ; bouten 
v~b:etten, messen vervangen of verandcren -
verlengen van de laadpanzer met 2 g'oten. 

- Wanneer de pijler loopt: de paswerker treedt 
da.n op als snelschaafmeester om in de eerste 
helft van de nachtpost de pij[er . recht te ploe
gen - de houwer treedt op ais ripper voet pijler. 

C. DERDE ONDERHOUDSDIENST 

De lijd tussen de nachtdienst en de morgendicnst 
wordt voo,:bchoudcn aan de eTectrische dienst, voor : 
onderhoucl en nazicht van de apparaten, herstellin
gen aan de kabels, verlengen van de aankomst
kahels. 

Üpmerlcing : Butten dit dageltjks onderhoud ver
melden wc nog op de verletdagen : 
- Het verlengen van de riem en het verkortecn van 

de laadpanzcr met stukken van 50 m. 
- H et na:zicht van de jnstallaties door een ploeg 

van de dienst voor het prcvenHef onderhoud. 
Hieronder verstaan we het nazicht : van de on
derkan t van de goten - van de verlenging van 
de kettingen - van de toestand van de assen en 
de tandwielen. 

- Het vervangen van werktuîgonderdelen van 
grote ornvan.g zoals assen van vert.ragcrs, de 
Gallelcetting en een aantal goten of ploegbufaen. 


