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TUYAU 
LINAFLEX 

LINAFLEX est un tuyau flexible renforce et 
arme, avec robe interieure fabriquee de caout
chouc special. LINATEX, materiau identique a 
celui que nous utilisons dans nos pompes, van
nes et divers autres materiels de manutention et 
qui, par sa resistance exceptionnelle a J' abra
sion et a la corrosion, garantit a tous nos pro
duits une longevite inegalee. 
C'est pourquoi LINAFLEX est recommande 
aux exploitants d'industries recherchant pour 
leurs installations de transports un tuyau resis
tant aux: 
pates a ciment et a ceramique, 
pulpes de minerais, 
eaux chargees de sable, cendre, charbon, etc., 
boues et effluents chimiques, 
liquides corrosifs. 

LINAFLEX possede un renforcement extra
solide fabrique de fibre synthetique incorrupti
ble. L'armature, constituee d'une spirale d'acier 
a ressort, est enrobee de gomme. La gaine de 
couverture est en materiau resistant au frotte
ment, aux intemperies et aux ambiances cor
rosives. Outre ces caracteristiques, LINAFLEX 
etant un tuyau tres flexible permet de realiser 

TUY AU VULCAFLEX 

Le tuyau VULCAFLEX est fabrique de caout
chouc synthetique a faible coefficient de frotte
ment, qualite qui recommande ce tuyau pour 
transporter des prod!uits secs pulverulents, grai
neux et graveleux, entre autres: ciments, en
grais, suies, schlamms, grenailles de metaux, 
dolomie concassee, etc ... 
Les tuyaux LINAFLEX et VULCAFLEX 
standard convienne.nt pour l'aspiration et Ie 
refoulement des pompes pour des pressions de 
service jusqu'a 5 kg/cm2• lls s'execute.nt en 
diametres de passage de 25 a 500 mm et en 
toutes longueurs jusqu'a 5 metres maximum. 

aisement des courbes et d' observer fidelement les sinuosites 
des traces, evitant ainsi les travaux compliques de tuyautage. 
LINAFLEX, utilise en courbe, peut etre toume apres une 
certaine peri ode de travail, de fac;on a obtenir une courbe 
identique a son inverse et prolonger ainsi sa duree de vie. 

MODELES DE BRIDES ET DE RACCORDS 

Brides avec bourrelet de plocage et contre-brides mobiles en 
acier. 

Brides fixes avec contre-brides en acier. 
Raccords «rapides» avec poignees de bloc age. 
Bouts Iisses renforces pour fixation par colliers de serrage. 

Circuits realises de tuyaux Linaflex 



<I,batteuse· charg ·euse specialement 

adapiee aux veines de faible epaisseur. 
A fait sas preuves dans les conditions 
les plus difficiles. Vitesse d'avancement 
jusqu'a 3 m/min. Moteur de 80 kW. 
Chilrgeur travaillant dans les deux sens 
et ne necessitant pas un passage a vide. 

Machine a recuperer les cintres de gale· 
ries . Augmentation importante du ren· 
dement. Red·uction de I 'effort humain 
penible et dangereux. Systeme hydrau. 
lique simplifie. Le materiel recupero ne 

presente qu'une infime de~?!matio~_ 

MET A VOTRE SERVICE 

lfNE EXPERIENCE PRATIQUE 

DEPUTS 1880 

Une gamme de ventilateurs a air 
comprime, economiques, de 150 mm cf.. 

jusqu'aux types haute pression de 600 if, 
et de ventilateurs secondaires electri· 
ques. Egalement, fabrication hors sarie 
de ventilateurs secondaires pour tous 
genres de ventilation. 

Perforatrices de tailles montantes, perfo. 
ratrices pour sondages et per~ages de 
gaz et d'assechement, perforatrices pour 
grands trous d 'aeration, de sauvetage, 
de bures d'aeration, cheminees d'ha· 
cuation pour puits d'emmagasinage et 
de foisonnement. 

S.P.R.L. LEOP. DEHEZ ~ BRUXELtES 18 
74, avenue Hamoir .- Tel. 02/74.58.40 . Cable: Po polito Bru,eiles 
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IX 
Locorail . - Locotracteurs diesels de mines 4" couv. 

Bedford (John - & Sons Ltd). - Forellses VI 
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Berry (Ets) . - Ventilateurs, locomotives 
diesel . 3" couv. 

Compagnie Allxiliaire des Milles. - Eclai-
rage de securite pour mines V 

Conrellr-Ledent. - Materiel d'agglomera-
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Nous cherchons un compresseur a pistons, a double effet, commande a la vapeur, pour gal a 
60 % de CO2 , 

Debit de gaz aspire ! env. 8000 m3/ h. 
Pression a I'aspiration : env. 0,8 atm gaz 
Pression au refoulement : env. 4,S atm 
~ression de la vapeur a I'echappement 1 atm ou 3 atm 
Construdeur : Demag ou autre 
Priere de faire offre sous Ie nO A. M. B./ 1/ 66 aux Editions Techniques et Scientifiques, rue 
Borrens, 37-41, Bruxelles S. 



SOUTENEMENT MARCHANT 
brevele en Allemagne al a I'elrangar 

Ie sou tenement entierement mecanise dans I'abattage 

entierement mecanise 

pour tailles it rabot et it haveuse en plateures 

et mi-pendages 

Ecartement entre etan90ns 
dans Ie cadre 
Charge de pose active reglable 

orce portante de l'etan90n 

uteur 
rse hydrauliqLJe 

0,60 m 

400 mm 
520 mm 

tement, la force portante et Ie pas 
etre aptes aux conditions d'exploitation, 
Avec e allonge de fOt Ie soutenement march ant 
peut e utilise egalement dans des veines de 

uissance, 

Grande bilite 
grace a s sabots d'etan90n de grande surface 

Menagem du toit 
grace a de rallonges articulees de grande surface 

Transport ai des so us-ensembles 
sur Ie convo r blinde 

•• 
WESTFALIA LUNEN 

<II=J_. 
Compagnie Beige de Materiel Minier et Industriel S, A, 
Rue A. Degrace · Frameries 
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SOCIETf DES MINES & FONDERIES DE ZINC DE LA 

onstantes 

VIEILLE - MONTAGNE 

METAUX 
NON FERREUX 

• ZINC \ sous toutes 
• PLOMB I leurs formes 

• CADMIUM 
• ARGENT 

• ETAIN 

BELGIQUE : Direction Generale 
(Tel. : liege 65.38 .00) (Telex 

ANGLEUR 
Liege 256) 

PRODUITS 
CHIMIQUES 

• ACIDE SULFURIQUE 
• ARSENIATE DE CHAUX 
• BLANC DE ZINC 
• POUSSIERE DE ZINC 
• SULFATE DE THALLIUM 

PRODUITS DE 
QUALITE ELECTRONIQUE 

• GERMANIUM 
• OXYDE DE GERMANIUM 
• SILICIUM 

PRODUITS 
HYPERPURS 

• ARSENIC 
• BISMUTH 
• CADMIUM 
• INDIUM 
• MERCURE 
• PLOMB 
• THALLllJM 

• ZINC 

-
-4 
DO 



COM'PAGNIE AUXEllAIRE DES MINES 
Socie te Ano nyme 

26, rue Egide Van Ophem, Bruxelles 18 
Telephones : 44.27.05 - 44.67.14 

Reg . d u C om. Bruxe lle s : 580 

• EGLAIRAGE DE SURETE POUR MINES a ECLAIRAGE PUBLIC ET INDUSTRIEL 

• EX!PLOSIIMETRES - GRISOUMETRES • CONSTRUCTIONS METAI..JlIQUES 
FLASH ELECTRONIQUES ET TOLERIE 

v 
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BEDFORD 
-BRITAIN'S 
BEST 
Pour des performances optima Ie.!; 
et des resultats fondamentaux. dc~ 
m.ndez les produits BEDROCK. 
La firme Bedford Iabrique une 
serie de tiges cementees. d'ernman~ 
chements et d'accouplements pour 
Ie forage de trous prolands: eIle 
dispose egalement de puissantes 
foreuses sur rails ct de tiges 
cementees avec taillants amovibles. 
Ecrivez~nous pour obtenir taus 
details Mlr: 

Tiges de forage solidaires d'une 
tete en metal dur, a simple burin. 
~ Divers types de taillants en 
croix et Ii simple burin, taillants 
amovibles a carbure de tung stene . 
- Taill.nts coniques «SIMPLON» 
entiercment en aeier. pour roches. _ 
Fleurcts creux en aeier et tiges 
creuses d'entrainement a utiliser 
avec taillants amovibles; diamants 
et alliages. - Tiges de rallonge 
pour creusement de trollS profonds . 
• Brise-beton ct aiguilIe.s pour dito. 

JOHN BEDFORD /; SONS LTD. 
LION WORKS, Sheffield 3, ANGLETERRE. 
Telephone: 78.383. Cables: Bedfords Sheffield. 

Tous les 
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mame HERMETIQUES, chez 

Zettler 
Catalogue : 50, rue Ie Titien, Bruxelles 4 

Tel. : (02) 35.57.78 (jour et nuit) 

Ateliers de Raismes (Nord) fondes en 1859 

CONREUR - LEDENT & 
TOUT LE MATERIEL 
D'ACCLOMERATION 
PRESSES A BOULETS 

DE TOUTES PRODUCTIONS 

• 
PRESSES A BRIQUETTES 
SECHEURS - BROYEURS 
DOSEURS - APPAREILS 

DE MANUTENTION 

• 
FRETrES MOULEUBES DE RECHANGE DE PRESSES 

A BOULETS POUR BOULETS ORDINAIRES OU 

POUR BOULETS RATIONNELS BREVETES S. G. D. G. 

• 
CRIBLES VIBREURS 

MECANIQUE CENERALE 

MATERIEL DE MINES 
TAl LLAGE D'ENGRENAGES - LI MES 



30,000 piles Gullick 
en service dans le- monde 

en plateure et en semi-dressant 

PILE 6 ETANCONS : 

PILE 5 ETANCONS : 

Elle marque une etape 
importante dans I'evolution 
du soutimemen!. 

Securite acc rue : 

portance 250 tonnes 

protection du personnel 

soutien du toit jusqu'au 
front de taille 

Employee en couche puissante 
jusqu'a 3 m. 

Pompes 

Excellente couverture du toit 

Recommandee pour des 
toits diffici les, 

Pousseurs hydrauliques 

Verins de tete motrice 

Verins tendeurs de cable 

PILE 4 ETANCO~S : 

. La premiere pile donk ) 

I'emploi s'est generalise en taille 

Construction robuste 

Entretien reduil 

Porlance elevee 

Manceuvre aisee 

VII 



John DAVIS and Son 
'. .. 

MILANO 

FITRE 
Via Valsolda 15 - • 

MADRID 

INDESA 
General Mola 291 

STE D'ELECTRONIQUE ET 

BEAUPAIN 
105, Rue de Serbie 

EQUIPAMENTOS 
DE LABORATORIO Lda 

A part ado 11 00 

--... , .. , .. M. RIETVELD 
Westersingel 27 a 

ROTTERDAM STOCKHOLM 

A.P . GARNIER 

D' AUTOMATISME ' 
17, Rue du Moulin des Bruyeres - COURBEVOIE (Seine) - France Telephone : DEFense 41 - 20 

Nouvelle adresse : S.E.A. - D.C.M.S. 36 - Quai National, 92, Puteaux - Tel. 506.43.54 
Agent exclusif aupres des Charbonnages de Belgi que : Ets BEAUPAIN, 105, rue de Serbie - Liege 

" 
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BELGIQUE 
BELGIE 

t>BRIODB 

1965 Mal - Mei 
Avril - April . 
Mars - Maaet 

1964 Mal - Mei 
M.M . 

1963 M.M. 
1962 M.M. 
1961 M .M. 
1960 M.M. 
1958 M .M. 
1956 M .M. 
1952 M.M. 

BOIS DE MINE 
MIJNHO{IT rn3 

Quantitf:s rClj;uea 
Ontvangcn hoc.vcclhtdcD 

" . 0.': R •• Q. .9 ... ""~ "3~ .9 0 
~ u 
.. 0 

0 1: > o~ 

8j OR I-<~ 
... -

.!! 
34.582 - 34.582 
35.223 - 35.223 
34.055 - 34.055 
46.492 - 46.492 
41.584 - 41.584 
44.249 15 44.264 
49.883 42 49.925 
44 .823 - 44 .823 
43.010 674 43.684 
50.713 7.158 57.871 
72.377 17.963 90.340 I 73.511 30.608 104.119 

~~ 
s] 
. ~ 
a> 
s-
0" a!l 
tl~ 

39.647 
42.548 
43.979 
40.445 
43.470 
44 .540 
45.325 
47 .414 
50.608 
71.192 
78 .246 
9l.i18 

BRA! 
PEK 

~"" Quantih~s re~ues 
g ~ Ontvangcn hoevte1he.dc.n 

" 3 " ""u 0,': R "" •• Q. ,g ... ,g ·9 "" .. 3~ R ~ ~ u 
·.0 ~ 0 

-:Iii 
0 1: > o~ 

.~~ OR I-<~ 00 ... -~ 0 .!! <Jl> o.!l 

134.460 4.326 429 4.755 
141.271 4.138 768 4.906 
148.822 6.521 2.499 9.020 
194.691 5. 177 7.576 12.753 
192.65 1 6.5 15 7.252 13.767 
229.138 9.082 6.969 16.051 
235.268 8.832 1.310 10.142 
188.382 7.116 451 7.567 
242.840 5.237 37 5.274 
ii8.093 3.834 3.045 6.879 
655.514 7.019 5.040 12.059 
880.695 1.624 6.7bi 11.4ll8 

N. B. - (c) Chiflres Indlsponlbles - Onbeschlkbare elJlers. 

BELGIQUE 
BELGIE 

PBRIODB 

1965 Mal - Mel . 
Avril - April 
Mars - Maart 

1964 Mal - Mel 
M.M. 

1963 M .M. 
1962 M.M. 
1961 M.M . 
1960 M.M. 
1958 M.M. 
1956 M .M. 

1952 M .M. 

25.549 
25.552 
27.411 
23.403 
23.844 
22 .620 
18453 
18.465 
17.648 
13.758 
14.072 

12.035 

20.810 
20.256 
20.064 
19.003 
18.545 
17.194 
17180 
20.462 
20.630 
18.014 
19.224 

15.956 

METAUX NON·FERREUX 
NON FERRO·METALEN 

Produits brut'! .. Ruwe produktcn 

10.167 
9.749 
8.732 
6.058 
6.943 
8.203 
7763 
8.321 
7.725 
7.990 
8.521 

6.757 

330 
225 
214 
702 
576 
701 
805 
540 
721 
762 
871 

850 

275 
301 
307 
271 
288 
296 
237 
155 
23 1 
226 
228 

557 

302 
266 
349 
362 
352 
368 
401 
385 
383 
325 
420 

57.433 
56.349 
57.077 
49.802 
50.548 
49.382 
44 839 
18.331 
47.338 
41.075 
43.336 

36.155 

38.310 
39.595 
40.786 
34.422 
35.308 
33.606 
31 947 
34.143 
31.785 
27.750 
21.496 

23.833 

odults beuts: moyennes trimestrielles mobiles . - Pour les demi ·produits : vaJeurs absolues . 

I 

3~ o ~ 
~-f 
.u 
a> 
a-
o~ a!! 
tl~ 

6.749 
8.786 
6.675 
7.246 
9.410 

15.148 
10.135 
7.516 
7.099 
6.335 

12 .125 
9.971 

29.478 
31.533 
33.570 
26.209 
29.1 29 
24.267 
22 430 
22.519 
20 .788 
16.562 
16.604 

12.729 

I 

m"" •• R 
o ~ 
a a 
.g~ 
~ .~ 
-:Iii 
00 
~O <Jl> 

84.864 
86.858 
90.738 
75.127 
82 .198 
30.720 
19.963 
19.887 
22.163 
78.674 
51.022 
37.357 

2.009 
1.973 
2.476 
1.324 
1.731 
1.579 
1 579 
1.642 
1.744 
2.262 
1.9H 

2.017 

N. B - Pour I .. pr 
Vooe de r uwe produkten' beweeglijkc trimestrH~.le gemiddelden . - Voor de half-produkten : volstrckte waarden . 

BELGIQUE-BELGIE 

~ 
:~ ~ ProduHa brut! Produits de:mi .. finis I 
~j Ruwe prod .,kteo H.II-produkten _ b 
~ ~ .. c 

I I 
~ ~ .. H ~ ., ",,, 

PERIODE = .• 
(; ~ u fJ~ "0 

R_ 
PERIODE 

~ ~ ..o~ ~ ~ u" ]'~ ~ R ~ ~ ..c~ 
~ u 

~:; a ... ... 
I 

., u u~ 

= > 0 ~'" ~ ~ 
~ .. 

I 
00 .. 'il ~ .. 

R- ~"" SOl -'" oOl ~~ .. 0 
0 ""I-l 

~ .;, = C ." tI<15 ~ ..:..: ., 0 
~ ~ 'U"t.i ., c ,:r: ~~ ~ ~Il<l ~ ~ 

'uC/) 

I 
. ~:r: ~ ~ ~ ~ I -= ..: u 

00 ..: 
I Po<~ I 

1965 Mal - Mei 43 700.240 759.666 (3) 38. 164 73.406 182.240 
Avril - April 43 689 .828 766.378 (3) 38.B78 93 .531 190.916 
Mars - Maart 43 717.150 794.121 (3) 47.617 90.929 210.474 

1964 Mal - Mei 45 642.966 677.581 (3) 47 .6U7 67.307 157.713 
M.M. 44 670.548 727 .548 (3) 52 .380 80.267 174.098 

1963 M.M. 14 576 .246 627.355 (3) 59.341 45.428 170.651 
1962 M.M. 45 562.378 613.479 4.805 56.034 49.495 172.931 
1961 M.M. 49 537.093 584.224 5.036 55 .837 66.09 1 159.258 
1960 M.M. 53 546 .061 595.070 5.113 150.669 78. I4R 146.439 
1958 M.M. 19 459.927 500.950 1.939 45.111 52.052 125.502 

I 

1956 M .M . 50 480.810 . 525.898 5.281 60.829 20.695 I 153.634 
1951 M.M. 47 345.421 414.378 3.278 109.559 

I 
111.900 

---

I 
(1) 
--

1948 M.M. ;1 327 .416 321.059 2.573 61.95 1 

I 
70.980 

1938 M.M. 50 202.177 184 .369 3.508 I 37.839 43.200 
1913 M.M. 54 207.058 200.398 ~5.363 127.083 51.177 

MAl 1965 
MEl 1965 

a 
.~ ~ 
tt 
0 '· 
... ::1 
K 
~ 

-
-
-
-

1.080 
2.218 
-

3.984 
3.501 
2.628 
1.281 
2.0li 

MAl 1965 
MEl 1965 

18.564 
18.533 
18.514 
17. 114 
17.510 
16.671 
16461 
17.021 
15.822 
15.037 
15.9 19 

16.227 

SIDERUR<: 

PRODUCTIJ 

I .~ ~ 
I .. a 5 ~ .n !! u > 0 

~] g!l1l 
II !l '5 ~-tI<e 0 0 

Po< .!I 8. ... 
';cn 
P: 

3 1.233 5.918 I 32.464 5.28R 
35.734 4.440 

I 34.766 1.773 
35.953 3.382 
26.388 4.922 
22.572 6.976 
13.964 5 . 98~ 
15.324 5.337 
14.668 10.536 

23.973 8.315 
15.8i7 5.2i? 

39 .383 9.853 
26.0 10 9.337 
30.219 28 .189 

N. B. - 11) Fers finis - Afgewerkt ilzer. - (2) Tubes soude!i - Gelaste pijpen. - 13) Chillres indisponibJes - Onbescblkbare cijfers, 



BELGIQUE 
BELGIE 

rMPORTA TIONS-EXPORTATIONS 
IN- EN urrVOER 

Importations - lovoer (I) E xportations 

Pays d'origine ~ = 
I 

~ 5 
,,] ." - ~ " Land van herkomsl =..!i " " Destination 00 " ~ ." " 'a ~ 

~~ 
Period. ~e 

-,," s " ~ " Land van bestemming 0-" o a ~;.a P.riod. u(l I - 0 5'e '" " "'- u u 
Rtpartition ucij 

I 
",,,, til til 
..:'" I'<l 

V.rdding ..: 

C.E.C.A. - E.G.K.S. C.E.C.A. - E.G.K.S. 
Allem. Oce. - W . Duitsl. 290.900 2.902 1.800 6.751 - Allemagne Oce. - W. Du it sl. 
France - Frankrijk 10.030 - I - - France - Frankrijk 
Pays-Bas - Nederland 67.285 42.306 25.227 315 - Italie - Italie 

--- --- --- --- - - - Luxembourg .. Luxemburg 
Total .. T otaa l 368.215 45.208 30.028 7.099 - Pays-Bas - Nederland 

--- --- --- --- ---
Pays tiers - Derde landen T otal - Totaa l 
Roy. Uni .. Veren. Koninkrijk 19.387 3.248 - - -
Allemagne Or. . Oost-Duitsl. - - - 110 - Pays tiers - D erde landen 
E.U.A. - V.S.A. 107.210 - - - - Autriche - Oostenrijk 
U.R.S .S. - U.S.S.R. 16. 195 - - - - Danemark - Denemarken 
Po logoe - Po len 21.492 - - - - Fin lande - Finland 
Maroc - Marokko 670 - - - - Norvege .. Noocwcgen 
Nord-Vietnam - Nrd-Vietnam 631 - - - - Suede - Zweden 

--- --- - - - - -- - -- Suisse - Zwitserland 
Total - Totaa l 165.588 3.248 - 410 - Divers - Allerlei 

--- - -- --- - -- ---
Tot ma i - 1965 - Tot. mei 533.803 18.456 30.028 7.539 - Total - T otaal 

--- --- --- - -- --- -
1965 Avril - April 167.750 50.382 30.553 6.1 19 - Tot . ma i - 1965 - T ot. rnei 

Mars - Maart 543.839 54.730 25 .974 7. 141 -
1961 Mai - Mei . 540.669 45 .287 21.736 7.755 - 1965 Avril - April 

M.M . 580.622 51.690 19.420 6.315 1.420 Mars - Maart 
--- --- --- ---- --- 1961 Mai - Mei 

Rtpartltlon - Verde ling : M.M. 
I) Sect. dom . .. Huisel. sektor 213.839 2. 760 29.840 7.104 -
2) Stet. Ind .• NiJverheidssekl. 327.320 46.162 '141 135 -
RfexportatJon - Wederuitvoer 1.016 - - - -
Mouv. .tocks .. Schomm. voocr. - 8.102 - 466 - 253 - -

I 

- Uitvotf (I) 

a] 
00 :III 
~1 88 '" " u-til 

29.352 9.501 
48.802 13.822 
- -

555 39.245 
76.707 656 

---- ----
155.416 63.224 

---- ----
485 115 

- 3. 165 
- 71 

2.062 -
- 11.71 3 

17. 114 -
23 30 

- -- ----
19.681 15.091 

- -- - ---
175.100 78 .318 

---- ----
183.760 71.449 
146.838 66.571 
i 73.566 51.650 
169.73 1 59.535 

~ER- EN 5T AALNIJVERHEID MAl-MEl 1965 

ODUCTIE t 

Produits finis .. Eindprodukten 

74.165 
76.6 10 
88.824 
67.729 
72.171 
60.146 
53.288 
51.1 70 
53.567 
11.913 

10.874 
36.301 

28.979 
10.603 
11.852 

61.25 1 
65. 104 
69.436 
15.351 
47.996 
35.864 
41.258 
42.011 
4 1.50 1 
45 .488 

53 .456 
37 .173 

28 .780 
16.460 
19.672 

16.0 11 
23.471 
26.971 
14.338 
19.976 
14.615 
7.369 
6.974 
7.593 
6.967 

10.21 1 
8.996 

12.140 
9.084 

3.2 14 
3.130 
2.939 
3.105 
2.693 
2.800 
3.526 
3.260 
2.536 
1.925 

2.748 
2. 153 

2.818 
2.064 

140.671 
155.141 
157.402 
113.859 
145.017 
130.981 
113.984 
95.505 
90.752 
80.543 

61.941 
40.018 

18 .194 
14.715 
9.883 

33.530 
3 1.815 
36.822 
27.705 
3 1.346 
28.955 
26.202 
23.957 
29.323 
15.872 

27.959 
25 .112 

30.017 
13.958 

1.501 
847 

2.568 
949 

1.1 81 
124 
290 
383 

1.834 
790 

2.791 
2.472 
2.1 64 
1.661 
1.997 
2.067 
3.053 
2.379 
2. 199 
5.026 

5.747 
2.705 

3.589 
1.421 
3.530 

552.558 
587.288 
637.774 
501.952 
535.840 
476.513 
15 1.448 
404. 852 
396.1 05 
319.210 

38U58 
307.782 

255.725 
146.852 
154.822 

Produits finals 
Verder hew, prod. 

46.868 
16.494 
50.889 
51.871 
49.268 
47.962 
39.537 
32.795 
26.491 
21.513 

23.758 
20.000 

10.992 

21. 177 
21.813 
23.282 
19.844 
22.0 10 
18.853 
18.027 
15.853 
15.521 
12.509 

(2) 

1.110 
3.655 

53.36 1 
53.483 
52.714 
53.302 
53.601 
53.069 
53.066 
51.962 
44.810 
12.908 

17.101 
11.901 

38.431 
33.021 
35.300 

MAl 19G5 
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11 D_ 
DD 
<D < 

653 
9.292 
-

80 
455 

----
10.480 
---

-
-
-
-
-

140 
150 

- - -
290 

---
10.770 
----

15.065 
3.637 

23 .302 
34.702 



BELGIQUE 
BELGIE 

Production 
Produkti. 

Porphyre .. Parfier I 

Moellons .. Breukstcen 
Concass~s - PUiD 
P8V~S el mosBiques -

Straatsteen en moz8iek. 
Pdlt granit '" Hardsteen I 

Extrait .. Ruw 
Sclt - Gezaagd 
Pac;onne .. Bewerkt . 
S"us .. prod. - Bljproduklen 

Marhee '" Marmer I 

Blocs equarris .. Blokken . 
Trenches .. Platen (20mm) 
Moellons et concass~s -

Buuksteen en puin 
Blmbe:loterie I' Snuiste:rije:n 

Grh - Zandstee.o I 

MoeIlon. bruts - Breuksl. 
Concass~s - Puln 
Pav~s e:t mosa"iques -

Straatsteen en mozaiek . 
Divers tailles - Diverse 

Sable Zand I 

pro metall. - vr . metaaln. 
pr o verrerie: : .. yr. glasfabr. 
pr. constr ... yr. bauwbedc. 
Divers - Allerlei 

ArdoJu .. LeisteeD I 

pro taHures .. yr . dakwerk 
Schlste ard. Oaklelen 
Coticulea - Slijpstenen • 

." 
'il 
.c • " ill 

::< 

'" ::s 

I 
I 

1/) 

CARRIERES ET INDUSTRIES CONNEXES 
GROEVEN EN AANVERW ANTE NU\TERHEDEN 

." 

I 
'il 

.~ .~ 

0. 1 ::E", ..:'" ~;J; ...... ~ 
,~ \! ~"'" Production I'l 

::s::s~ ~::: Produkti • 
, .. - ," ~ 

=a ::s ~ I ..: I ::s 
Produits de dragage .. 

Prod. v. baggermoleos I 

Gravitr - Grind I 
) 17.988 ) Sable - Zand I 

II /,43~25 )468.169 425.978 )446.225 Calcaires - KaU{steen I 
) Chaux - K.lk . I 

- - ) - Phosphates - Fosfaal I 
Carbonates naturels -

m' 29.420 24 .928 35.505 34.133 Natuurcarbonaat I 
m" 6.489 6.580 9.050 8.719 Chaux hydraui. ortilie. -
rna 1.430 1.566 3.301 2.691 Kunstm. hydraul. ltalk t 
m:1 26.378 22.102 33.758 31.830 Dolomie ... Dolomid I 

crue ... ruwe I 
rna 652 744 592 606 feittee .. witgegloeide I 
m~ 47.463 46.629 43 .067 46.653 Platres - Pleisl.rkalk I 

Agglomcn~s de plntre 
t 3.623 2.195 2.916 2.724 Pltisterkall<agglomeraten m' kg 13.294 15.622 10.938 11.577 

t 21.531 18.552 34.458 20.804 
I I 17.684 107.739 113.058 108.072 

I 3.610 2.383 366 639 Silex .. Vuursteen t 

I 7.109 7.557 8.369 7.172 broye - gestampt t 
pay~ I' straatsteen I 

I 110.001 107.527 113.713 114.888 Feld.palh d Galds .. 

: I 
119.287 144.432 109.075 110.999 V cldspaat en Strandkeien t 
431.532 436. I 06 475.740 430.918 Quartz el Quartzites 
144.864 159.510 I 12.445 122.940 Kwarts cn Kwartsid . t 

Argiles - Klei t 

k~1 
536 621 547 576 
497 135 507 403 

2.773 4.596 3.709 4.051 

I 
Personnel .. Personeel I 

1 OuYriers occuph -, Tewerkgestelde acbeiders 

I 

I 

\ 

I 
1 

/ 

(c) Ch,ffres indlsponibles ,.. Onbeschlkbare GIJfers. 

COMBUSTIBLES SOLIDES 
VASTE BRANDSTOFFEN 

C.E.C.A. ET GRANDE·BRETAGNE 
E.G.K.S. EN GROOT -BRITT ANNIE 

Q 
Rl"ndement 

Ouve. ioscrits (ouvr./poste) Absenteisme u 0 • '8-a logeschr. arb. (arb./ploeg) .:1 ~ Afwez1gheld 

~~Z' (1.000) (kg) ~.g 0/0 

PAYS ~~8 ------ 6~ 
'" !l5"g 

." !lag '" " =1 LAND a~6 • • ~~ • ",e "gJ3 \ ~ ",e • u ",e u u 0 

·0 . '" .'" "gJL !;, o ~ . '" -aJ3 \ ~ 

I 
0 .. 0" o ~ tI a o tI tl: i!,g 5 ...... u 0" ~~.g5 :r:& ~~ (.!) ~~ ~:1 ~ ~'" (.!) • • tcL& • ~~j I 0 uo.., 0 0 

Allemagne Oce •• 
We.I-Dultsl. 

1965 Mai - Mei 11.015 227 312 2.670 2.093 21.51 21.34 19.23 
1961 M.M. · .. 12.362 233 319 2.613 2.055 22.02 19.99 18.45 

Mai - Mei 10.609 239 360 2.595 2.018 20.12 21.87 19.81 
---- ------. ----

Belgique - BelgH~ 

I 1965 Mai - Mei 1.630 60 79 1.615 1.202 20,06 16.76( 1) 14.92(1 ) 
1961 M.M. · .. 1.775 66 85 1.574 1.155 21.33 16.29( I) 14 .31( 1) 

Mai - Mei 1.648 65 84 1.577 1.152 19.79 16.45( 1) IMI (1) 
------ ----

France .. Frankr. 
1965 Mai Mei 4.472 109 153 2.061 1.130 22.89 9.35 5.97(2) 
1964 M.M. · . . 4.419 111 156 2.046 1.4 I 1 23.21 10.10 6.73(2) 

Mai - Mei 4.406 112 157 2.058 1.117 22 .59 10.19 5.95(2) 
----

It.lle - Italii! 
1965 Mai - Mei 42 0.8 1.2 3.917 (3) (3) (3) (3) 
1961 M.M. · .. 39 1.1 1.3 2.532 (3) (3) (3) (3) 

Mai - Mei 39 1.2 1.5 2.282 (3) (3) (3) (3) 
----

-(3) I Pay •• B. - Nederl. 
1965 Mai - Mei 877 24.8 38.8 2.220 (3) (3) (3) 
1961 M.M. · .. 987 25.3 39.6 2.208 (3) (3) (3) (3) 

Mai - Mei 859 25.3 . 39.7 2. 119 (3) (3) (3) (3) 

'8 "'u 0", 

~E]Z' 
.E~gg 
(Ue~...: ." & o~ 

J;!(.!) 
0 
u 

3 .685 
3.606 
3.608 

619 
616 
612 

1.143 
1.162 
1.158 

485 
390 
383 

369 
376 
381 

'ij 
.~ 

0. 

::S'" ..:'" 
,~ ,~ .. - --~ .~ ::s ..: 

678.036 652.042 
94.074 96.341 

906 .547 936.471 
200.582 202.322 

( c) (c) 

87.607 87.664 

( c) ( c) 

80.746 75.532 
25 .383 27.049 

7.31 I 8.287 

557.571 668.450 
- -- - --

-- - --

) 
) 1.868 2.069 

( c) (c) 

22.569 23.403 
18.062 17.651 

- -- - - -

- -- ---
11.436 11.141 

I :I 
'a 
"'g~a 
... tJ ... -
Q.~G; 
.3.g a 8 
.~ [~6 
ou'" 

o,(.!) ~ 

'" ..: 

/ 

470 
459 
478 

83 
119 
93 

486 
552 
543 

I 
6 
4 

----
111 
113 
114 

MAl 1965 
MEl 1965 

....... ~ ~;J; ~"'" 
::S::E~ ~~ 

739.061 653.661 
106.296 107.438 
885.824 824.954 
183.355 190.820 

( c) 1.838 

75.492 158.415 

1.173 715 

88.891 75.707 
27.162 28.124 

7.501 7.603 

385 .344 421.810 
--- ---

--- - --

659 1.244 

(c) ( c) 

26.837 25.381 
17.253 16.886 

- -- ---

- - - ---
11.1 I I 11 .079 

MAL-MEl 1%.5 

Siock. 
Voorraden 

(1.000 t) 

~] u II 
;3~ 00 

:r:t<: 

11.274 1.441 
8.629 1.083 
7.01 I 1.520 

1.896 169 
1.489 162 
I. 101 228 

7.022 617 
5.831 681 
6.363 577 

71 538 
73 420 

102 333 

1.290 341 
898 270 
557 180 

---- ----
Communautt .. 

Gemcenscbap 
1965 Mai - Mei 18.520 4 I 7.3 574. I 2.439 (3) (3) (3; (3) 6.300 1. 151 24 .623 3 . 136 
1961 M.M. · .. 19.584 434 591 2.395 (3) (3) (3) (3) 6.150 1.219 17.007 2.616 

Mai - Mei 18.003 437. I 603.9 2.374 (3) (3) (3) (3) 6.153 1.232 15.087 2.861 
----

Grende~Brdagne .. ii front en 1.000 I 
Grool-BrlUannll I in froot in 1.000 I 

1965 Semaine du ---
23 au 29-5 3.770 - 170 5.685 1.863 (3) (3) 15.69 (3) (3) 21.338 (3) 
Week van 
23 tot 29-5 

1961 Moy . hebd. 
Wekel. gem. 3.724 - 198 5.203 
Semaine du 

1.715 (3) (3) 15.78 (3) (3) 20.381 (3) 

24 au 30-5 

I Week van I 24 tot 30-5 4.015 - 501 5.174 1.745 (3) (3) 14.57 (3) (3) 19.353 (3) 

N. B. - (1) Absences Individuelles seulemenl _ Allten lndivlduele afwezigheid . - (2) Surface seulement - Bovenyrond allHn. - (3) ChiEf," 
indisponibles - Onbeschikbare cijfers. 



Overzicht van de bedriivigheid 
in de divisie van het Kempens Bekken 

tiidens het iaor 1964 

door P. GERARD, 
Divisiediredeur der Mijnen. 

RESUME 

Le pl'esent apel'yU de l' activite clans La division 
du bassin de Campine au COUl'S ele l'annee 1964 
est divise en cinq cTwpitres cOl'l'espondantaw.: plin
cipaux secteUl's ou s' e).'el'ce la sUl'veillance eles inge
nieul's des mines, it savoil' : 

A. Les mines de 11Ouille. 
B. Les miniin'es. 
C. Les cal'l'tel'es. 
D. Les usines metallul'giques. 
E. Les cOkeries et usines d'agglomel'es . 

En ce qui conceme les mines de houille, Ie I'ap
POl't, ,apl'es avoil' esquisse l'evolution de la situation 
economique des mines du bassin, donne un apel'yU 
gen:eral de la pl'oduction, de l' ecoulement, des 
stocks, des I'esultats cle l'anne;e, de la I'epai'lition du 
pel'sonnel et des I'enelements. 

Ces donnees montl'ent que l'amelioration des I'en
dements qui depuis 1958 etaient en augmentation 
I'eguliel'e ne s'est plus poul'suivie au COUl'S de 1'an
nee 1964; la I'egl'ession cons/,atee est due au depUl·t 
de nombl'eux ouvriel's qualifies ayant perclu foi dans 
l'aveni/' de l'industl'ie, chal'bonniel'e du bassin it 
l' annonce ele' Ta {eml)etUl'e du siege de Hout1wlen 
lesquels ont J:u eli'e, I'emplaces pal' des oUVliel's 
'etrangel's. 

La difficulte de recoulement des chal'bons it coke 
et l',augmentation impol'tante des chal'ges saIariaIes 
ont entraine une nouvelle deterioration cles l'esul
tats. 

Apl'es avoil' mentionne Ies modifications appol'
tees aux concessions et les pl'ospections executees 
e/lj 1964, le rappol't 'enumel'e ~es travaux impol'tants 
executes d'ans chaque mine tant au fond qu'it la 
sUl'face en vue d'augmentel' Ia pl'oductivite. 

SAMENV ATTING .. 
Dit ovel'zicht van ele bedlijvig1wid in de clivisie 

van 1wt Kempens bekken tijclens het jaal' 1964 is 
ingeeIeeld in vijf hoofclstukken ovel'eenstemmencl 
met de vool'n:aan'Ls/,g sectol'en waal'ovel' de lijks
mijningenieul's toezicht uitoefenen, te' weten : 

A. De, steenkolenmijnen. 
B. De gl',avelijen. 
C. De gl'oeven. 
D. De metaalfabrieken. 
E. De cokes- en agg Iomeratenfabrieken. 

Bell'e{femIe eIe steenkolenmijnen geeft het vel'slag, 
Ita een bondig vel'toog van cl'3 evolutie van de eco
nomisc1w toestand van. cle mijnen van het bekken, 
een algenwen overzicht van de pl'oduktie, de afzet, 
de stocks, de uitslagen van het ja,al', van de vel'cle
ling van het pel'soneelen ele prestatoos. 

Uit cleze gegevens blijkt clat de vel'beteling del' 
e{fecten, die sincls 1958 ,een I'egelmatige stijging 
veT'looIlCIe, in 1964 Oncl31'bl'oken wel'd. Deze achtel'
uitgang is te wijten aan 1wt feit clat ' tall'ijke ge
schoolcle al'beiclskrachten hun vei'll'Ouwen irv cle toe
kornst van cle' kolennijvel'heicl van het bekke'n vel'lo
I'en Twbben en cle mijnen 'wbben vel'laben, n,aclat cle 
sluiting van ele zetel Houthalen was 'aangekondigel. 
Deze vel'liezen moesten clool' ele aanwerving van 
vl'emede al'beielers worcl'en gecompenseerd. 

De moeilijke alzet elel' cokeskolen en ele stijging 
van de' Ioonlasten hebben el' het hunne toe bijge
elragen om ele I'esultaten nog vel'ele/' te eloen elalen. 

Het verslag vel'melelt de wijzigingen in ele con
cessies en de vel'kenningswel'ken in 1964, en 'gleeft 
vervolgens een overzicht van de belangl'ijke We/'ken 
eTie in elke mijn zowel boven- ,als onelel'gl'onds uit
gevoerd werden met he.f oog op een ve/·beteling van 
de Pl'oeluktiviteit. 
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Dans un clwpitl'e suivant, Le rapport signa.le les 
nombreuses ameliorations apportees dans les divers 
domaines de la teclmique miniere, lLinsi que les 
mesw'es prises pour amelioI'm' la secwite a la suite 
des accidents swvenus au cow's de l'annee< i964. 

Cette parti,e du rapport se termine oar les ren
seignements concernant la formation profession
nelle, les statistiques d'accidents et les questions 
sod,ales. 

Les clwpitres du rapport relatifs aux minieres, 
can'ieres, usines metallurgiques, cokmies et fabl'i
ques d'agglomeres enumerent les pl'incipales ame
liorations techniques realisees en i964 dans ces 
divm's etablissements, les accid,ents gl'aves qui y sont 
swvenus et l'.action des comites locaux et regionaux 
de securite, d'hygiene et d'embellissement des lieux 
de: travail. 

INHALTSANGABE 

Del' folgencle Ueberblick ilbel' cIie Tatigkeit des 
Bergbaus im Campine-Reviel' im Jaluel i964 ist in 
5 Abschnitte gegliedert, entspreclwnd den Haupt
gebieten del' ilberwachenden Tatigkeit del' Berg
behorde. 

A. Steinkohlenzechen. 
B. T agebaubelliebe. 
C. Steinbliiche. 
D. Hiltten- un.d Stahlwerke. 
E. Kokereien und B,ikettfabliken. 

Auf dem Gebiet des Steinkohlenbm'gbaus schil
dert del' Bericht zunachst in kurzen Zilgen die wil't
sclwftliche Lage dm' Bergbaugesellschaften des 
Reviel'S und gibt dann einen Ueberblick ilbm" Fol'
demng, Absatz, HalcIenbewegungen, wirtschaft
liche Ergebnisse cIes Jall1·es, Gliedemng del' Beleg
schaft und Leistungen. 

Aus den Zahlen gel1t hervol', das sich dm' sei! 
i958 zu beobachte~lde rege1massige Leistungs
anstieg' im Jahre i964 nicl1t mell1' fortgesetzt hat. 
Del' Ruckgang hat sei.nen Grund in cIer Abkehr 
zahlreicher gelernter Bm'garbeitm', di,e nach Ankun
cIigung del" Schliessung cIer Grube Houthalen dem 
Glaubenan die Zukunft cIes Bm'g baus in del' Cam
pine verlol'en haben uncI cIie durch ausWndische 
A"beiter ersetzt werden muss ten. 

Infolge dm' Schwierigkeiten im Absatz von Koks
kohLe und del' sl.arken Zunahme del' Lohnkosten 
haben sich cIiel wirtschaftlichen Ergebnisse weitel' 
verschlechtert. 

Nach einer Beschreibung dm' im Jall1'e i964 ein
gell'etener Verschiebu,ngen in cIel' Abgrenzung del' 
Gmbenfeldel' uncI cler durchgefuhrten Schul}arbei
ten ziihlt d'er Bm'icl1t die wichtigeren A"beil!en auf, 
cIie im Unter- und Uebertagebellieb del' neuen 
Gmben zur Steigel'Ung cIel' Leistung d'urchgefilhrt 
worden sind. 

In een. volgend hoofdstuk vermeldt het verslag de 
tall'ijke verbel,el'ingen die in de vel'schillende gebie
den van de mijntechniek aangebl'acht wm,den even
als de maatl'egelen genomen om cle veiligheicl te ver
l10gen ingevolge cIe ongevallen ovel·komen tijcIens 
lwt jam' i964. 

Dit deel van het verslag eindigt me't inlichtingen 
betreffend'e de b:eroepsopleiJing, de ongevallensta
tistieken en de sociale Cl;angelegenheden. 

De hoofdstukken van lwt vel'slag aangaancIe de 
gravel'ijen, groeven, metaalfabrieken, cokesfablieken 
en agglomeratenfabrieken geven een opsomming 
van de voorna,amste in i964 verwezenlijkte tech
nisch,e verbetmingen alsmede van de erge ongeval
len die er in voorkwamen en van de actie van de 
plaatselijke en gewestelijke comites VOOl' veiligheid, 
gezoncIheid en vellraaiing del' werkplaatsen. 

SUMMARY 

The pl1esent outline of activity in the Campine 
coal-field cIuring i964 is cfividecI into five chapters 
cOITesponding to the chief sectors in which thel'e is 
supelvision by mining engineers, namely: 

A. Coal-mines. 
B. Sw}aces mines. 
C. Qu,al1ies. 
D. Ironworks. 
E. Coking plants and bl'iquette works. 

With regal'd to the coal-mines, the report, aftel' 
outlining the clevelopment of the economic situation 
of the mines of the coalfield, gives a general account 
of production, sales, stocks, the results of the year, 
the cIishibu.tion of workmen and outputs. 

This data shows that the improvement in outputs, 
which were continually inC/'easing ever since· i958, 
was not m,aintained dwing i964: the regression is 
clue to the resignation of many skilled workers who 
lost faitl1 in the. future. of the coal-mining industry 
when the closing clown of the HouthaLen Colliery 
was announced, and who wem replaced by foreign 
wOl·kers. 

The difficulty of disposing of coking coals and 
tlw considerable increase in the wages bill caused 
further cletmioration i.n results. 

A/tm.' mentioning the changes bl'ought about in 
the mines ancl tlw. prospecting canied out in i964, 
the report enumeral!es the i.mpol'lant work carried 
out in each mine, both underground and at the 
surface, witl1 a view to inC1'easing output. 

In a later chapter, the repol't draws attention to 
tl1e many improvements effected in valious spheres 
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1m fol,genden. Abschnitt werden die zahlr'eic1wn 
Verbessemngen auf den verschi.eclenen Gebieten 
del' Ber·gbautechnik und die Massnahmen. zw' Erho· 
hung del' Gl'Ubensicherheit geschildert, zu denen 
die Un.fulle im ] a TU'e 1964 Anlass gegeben habert. 
Den Abschluss dieses Abschnittes bilden An.gaben 
uber' Ber<tl./sausbildung, UnFalIst,atistik uncI soziale 
Fragen-. 

In den Abschnitten uber' Tagebaue, SteinbT'iiche, 
Hiltten.- wnd Stahlwerke, sowie Kokereien und BI'i
kettfabriken wer'c['gn, die wichtigsten. technischen 
Verbessenmgen im Laufe des ]ahres 1964, die 
schwer'en UnfiilIe sowie clie Tatigkeit del' ortlichen 
und regionalen Ausschilsse Fur Betl'iebssicherheit, 
gesundheitlicTw Verhiiltnisse und Verschonerung 
des Arbeitsplatze:.s geschildert. 

A. STEENKOLENMIJNEN 

I. Algemeen overzicht. 

Algemene beschouwingen. 

In de Kempense steenlwlenmijnen is de totale 
steenlwlenproduldie in 1964 ten opzichte van het 
'voorafgaande jaar slechts met 0,72 :% gestegen als 
gevolg van het d6elbewuste streven de produldie 
te remmen in verband met de optredende stagnatie 
in de afzet. 

Reeds in het laatste verslagjaar had ondergete
l<ende aangestipt dat ondanb de strenge winter 
1962-1963 en de hoge conjonctuur, de afzet in 1963 
met 538,232 t gedaald was zodat in de toelwmst 
moeilijkheden in de afzet te voorzien waren. Alhoe
weI de conjonctuur gunstig bleef tijdens het jaar 
1964 en het globale energieverbruiI, nog licht steeg, 
bleef de totale afzet van de Kempense kolenmijnen 
dalen. 

Dit is een gevolg van de belangrijl<e invoer van 
vreemde Iwlentijdens het jaar 1964, de invoer be
Iiep inderdaad slechts 4,5 % minder dan tijdens het 
abnormale jaar 1963. Wanneel' men weet dat circa 
48 :% van deze invoer de cohssector aanbelangt is 
het niet te verwonderen dat de Kempense cohs
fijnlwlen geen geregelde afzet vinden. 001, moest 
men een geleidelijh verhoging van de voorraden 
vaststeIIen wat vroeg of laat tot een vermindering 
van de produktie en het inleggen van verletdagen 
om economische reden zal leiden. Reeds aan het 
einde van het verslagjaar heeft een Kempense Iw
lenmijn een werkloosheidsdag moeten inleggen we
gens gebreI, aan afzet. Wanneer men denkt aan het 
verlies aan inlwmsten voor de arbeiders en aan al 
de ' rechtstreehe en onrechtstreebe Iwsten veroor
zaald door zulh werldoosheidsdagen zowel ten laste 

of coal-milling technique, as well as steps t,aken to 
improve safety as a result of acciclents which occur
red in the course of 1964. 

This part of tTw I13port concludes with information 
concel'l1ing professional training, accident statistics 
and social questions. 

The chapters of the report conceming surface 
mines, quarries, il'Onworks, coking plants ,ancl bri
quette works give an ,account of tTw cTlief technical 
impl'Ovements achieved in 1964 in these various 
establishments, the selious accicl.ents that occurred 
there and the action 0/ local and' r.egional commit
tees For' safety, hygiene and th.e embellishment of 
places of work. 

van de Staat als van de ondernemingen, vraagt men 
zich af hoe het mogelijl, is dat men tot nog toe 
geen oplossing heeft Imnnen vinden om de afzet 
van de Kempense cohsfijnlwlen te verzekel'en ech
tel' zonder de belangen van de ijzer- en staalnijver
heid die vraagt zich tegen de laagste prijzen in 
cohsfijnlwlen te Imnnen bevoorraden, te mishn
nen. 

Een gevoIg van de stagna tie van de Iwlenindus
trie, is de inhimping van de geschoolde arbeids
hachten; ze wed in de hand gewel'kt door de 
aankondiging van de eventuele sluiting van de 
bedrij fszetel Houthalen. 

De opslorping van de N.V. « Kolenmijnen van 
Houthalen» door de N.V, « Kolenmijnen van 
Helchteren-Zolder» die op 30 mei 1964 effectief 
wed, had een zeer slechte invloed op de uitslagen 
van de nieuwe vennootschap « Kolenmijnen van 
Zolder » ; ze leidde logischerwijze tot de studie van 
de geleidelijke sluiting van de bedrijfszetel Hout
halen die met zijn moeilijh afzetting niet verder 
leefbaar bleef. 

De beslissing van de opheffing van de bedrijfs
zetel Houthalen als onafhanl<elijl, bedrijf heeft dan 
een diep psychologische weerslag gehad op de 
al'beidsbevoIIdng van de Kempen. In de maanden 
volgend op de beslissing werd een sterh verminde
ring van het ingeschreven personeel vastgesteld, 
vooral in de zetel Voort van de Iwlenmijn van ZoI
der doch 001, in al de andere Kempense zetels. 

TerwijI de afzet ten dele door de Iwstprijs gecon
ditionneerd wordt, wordt de Iwstprijs op zijn beurt 
ongustig bei'nvloed door de vlucht van het ge
schoold personeel, die zelf een gevolg is van de 
afzetmoeilijIdleden en de daarmee samenhangende 
gespannen positie der mijnen op sociaal en econo-
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misch gebied ; wij lmnnen dan ool( met reden spre
l(en van een noodlottige luingloop. 

De vermindering van de effectieven die gecom
penseerd werd door de inluimping van bepaalde 
minder produktieve werl(en heeft gedurende een 
zekere tijd een deels gunstige invloed gehad. 

Op zehr ogenblil( echter treft de personeelsbe
perking ool( de produldieve diensten zodat de opti
male capaciteit van de bedrijfszetel niet meer bereikt 
wordt terwijl de noodzahlijh onderhoudswerhn 
toch moeten bijgehouden en zelf~ hervat worden. 
Om daaraan te verhelpen werd overgegaan tot een 
massale invoer van ongeschoolde vreemde arbeids
hachten. Zo kon men einde december een nieuwe 
stijging boehn van het globaal ondergrondperso
nee!. jammer genoeg ten nadele van het ondergronds 
rendement. 

Deze vermindering van het ondergronds rende
ment. die in de volgende bladzijden duidelijk wordt 
omschreven steeld af tegen de toestand in de andere 
landen van de Europese Gemeenschap. 

Inmiddels blijft de negatieve rationalisatie be
perkt tot detailwerk zoals het afIijnen van de ont
ginningspanelen binnen meer regelmatiger vormen. 
met het opgeven van ldeine en economisch niet
ontginbare oppervlaHen. De gemiddelde laagope
ning is zelfs gedaald tegenover die van de vorige 
twee jaren ; en hetzelfde geldt voor de laagdikte. Er 
is evenwel een lichte verbetering van de con centra
tie te bespeuren door vermeerdering van de dage
lijkse produktie per pijler. niet echter zoals wij het 
gewenst hadden door een vemleerdering van de 
vooruitgang. maar door een grotere pijlerlengte. 

Wij willen deze inleidende beschouwingen be
sluiten met de vaststeIling dat de nog bestaande 
maatschappijen met een bewonderenswaardige vast
beradenheid aan de stijgende moeilijkheden het 
hoofd blijven bieden. en dat de Kempense mijn
nijverheid in deze onzehre tijden een voorbeeld 
blijft geven van moed en uithoudingsvermogen. 

Aangaande de structuurhervormingen waarvan 
spral(e in de vorige jaarverslagen dienen er geen 
feiten aangestipt buiten de reeds vennelde samen
smelting van de beide vennootschappen van Helch
teren-Zolder en Houthalen en de voortzetting van 
de bespreldngen tussen de Staat en de vertegen
woordigers van de Kempense lwlenmijnen met het 
oog op een eventuele samensmelting van al de Kem
pense lwlenondernemingen. 

Produktie, aIzet, voorraden. 

T abel I geeft per maand de evolutie in de loop 
van het verslagjaar van de toestand in het Kempens 
beId(en op het gebied van de produldie. de afzet en 
de voorraden. Ter vergelijldng werden ool( de jaar
cijfers van de laatste vijf jaren bijgevoegd. 

De totale produktie van lwIen en kolensliI( voor 
het bel<hn beliep 10.140.235 t tegen 10.067.279 t 
in 1963 ; dit betekent een vermeerdering van 72.956 
ton of 0.72 i%. Deze vermeerdering is onbeduidend 
en steeh ten andere af tegen die van de vorige ja
ren: 260.630 t in 1963. 195.932 t in 1962 en 
225.726 t in 1961. 

De voorraden zijn daarentegen sterl( toegenomen. 
en weI op regelmatige wijze sinds het begin van 
het jaar. om een hoogtepunt van 717.022 t te berei
hn op het einde van de maand september. Nadien 
zijn de voorraden stilaan geslonken tot 686.564 t 
op het einde van de maand december. hetgeen nog 
altijd het vierdubbele is van de voorraden einde 
december 1963. De Kempense voorraden bedroegen 
46.2 :% van de nationale voorraden. 

De totaIe afzet bereikte 9.624.683 t tegen 
10.372.594 t in 1963 hetzij een vermindering van 
747.911 t. Voor de twee laatste jaren bereikt dus de 
vermindering van de afzet van het Kempens bekhn 
nagenoeg 1.300.000 t of 13 % van de totale pro
duhie T 

De produldie der Kempense mijnen vertegen
woordigde in 1964. 47.6 ;% van de nationale pro
duktie. tegen 47.00 % in 1963. 

Het aandeeI der verschiIlende mijnen in de lioger 
aangegeven produldie wordt in tabel II weergege
ven alsmede de gemiddelde produktie per gewerlde 
dag. Deze laatste is wederom toegenomen van 

38·751 t in 1963 tot 39.577 t in 1964. hetg'een een 
vermeerdering beteI<ent van 2.13 % . AIle bedrijfs
zetels hebben hun gemiddelde dagelijbe produktie 
zien stijgen met uitzondering van de bedrijfszetel 
Houthalen. 

T abel III geeft inlichtingen omtrent de verzen
dingen del' laatste drie jaren; de achteruitgang be
Ioopt ruim 1 miljoen ton ten opzichte van 1963 en 
zit bijna uitsluitend in de verzendingen naar bin
nenlandse afnemers . Laten wij het abnormaIe jaar 
1963 buiten beschouwing. dan bemerl(en wij dat er 
een gestadige vooruitgang is van het vervoer per as. 
hetgeen nochtans niets lmn afdoen aan het feit dat 
het grootste gedeelte van de produldie der Kem
pense mijnen nog steeds per schip vervoerd wordt. 
en bijgevolg te Iijden heeft van de discriminatie 
in zaI(e vervoerprijzen te water. waardoor onze con
currentiemogelijkheden ten opzichte van het bui
ten land aangetast worden. 

Indien men de afzet in bijzonderheden bestudeert. 
bemerld men vooral een achteruitgang in de Imis
houdkolen. van 300.000 ton. en in de leveringen 
aan de spoorwegen. van 150.000 ton; de uitvoer 
naar E.G.K.S.-Ianden is eveneens verminderd met 
240.000 ton en het eigen verbruil( van de mijnen 
zelf met 110.000 ton. 

In de loop van het jaar 1965 zuIlen de rooI<-vrije 
produlden van de Kebo-fabriek te Zoldel' op de 
marh van de huishoudkolen gebracht worden. Hier-
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TABEL II. 

Pl"Oduktie pel' mi;n. 

I 
1963 1964 

Gemiddelde Gemiddelde 
Kolenmijnen 

I 
Totale produktie per Totale produktie per 

produktie gewerkte dag produktie gewerkte dag 
(in t) (in t) (in t) (in t) 

Beringen I 1.762.260 6·752 1.753·520 6.850 
Helchteren-Zolder-Houthalen 

zetel Voort 1.628 .900 6.24 1 1.602.000 6.258 
zetel Houthalen I 1.005·500 3·867 775·000 3.0 15 

Zwartberg I 1.277·016 4.9 12 1·353·700 5·288 
Winterslag 1.378.7 13 5·428 1·562·975 6.105 
Andre Dumont 1.327.000 5·084 1.365·500 5.3 13 
Limburg-Maas 1.687.890 6.467 L727·540 6·748 -
BeHen 10.067·279 38.75 1 10.140.235 39·577 

TABEL III 

Verzendingen. 

I 
Bestemming 

schip 

Binnenland 1963 3.847·300 
1964 3·694·752 

Buitenland 1963 1.038.3 19 
1964 1.003.307 

Totaal 1963 4.885.61 9 
1964 5.698.059 

mee is een netto-produidie van circa 28 ton per uur 
of 225.000 ton per jaar gepland; daarmee hoopt 
men de tussenJwmst van het Kempens beld<en in de 
huisbrandsector merhlijJ< te verbeteren. 

Lonen en sociale lasten. 

T engevolge van de schommelingen del' Ideinhan
delsprijzen en overeenJ<omstig de beslissingen van 
de Nationale gemengde mijncommissie werden de 
lonen in de loop van 1964 driemaal aangepast aan 
het indexcijfer, door een verhoging van 2 .% ; deze 
aanpassingen gingen respedievelijl< in op 1 januari, 
op 1 juli en op 1 december. 

001< de sociale lasten J<enden verschillende ver
hogingen. Door de beslissing van 27 december 1963 
steJde de bovengenoemde commissie de toepassings
modaliteiten op van het interprofessioneel aJdword 
van 12 december 1963 voor het toel<ennen van een 
derde weel< valmntie in 1964. VerdeI' namen de 
percentages van de werl<geversbijdragen voor de 
maatschappelijke zel<erheid toe op 1 januari 1964 

I 

Vervoermiddel 

I Totaal 
spoor I vrachtwagens : 

2.988.090 942·798 7·778.188 
2·373·304 590.106 6.658.162 

490.797 5.5 10 1·534.626 
486.116 801 1.490.224 

3·478.887 948·308 9.3 12.814 
2.859·420 590.907 8.148.386 

van 9,75 tot 10,25 voor de gezinstoelagen en van 6 
tot 7,50 voor de gewone jaarlijbe valmntie. 

Oak op 1 januari werd voor de eerste maal de 
solidariteitsbijdrage gernd ten behoeve van het bij 
de wet van 24 december 1963 opgericht fonds voor 
de beroepszielden, ten bel ope van 0,15 tot 0,25 % 
del' lonen. 

Op 1 april vond een nieuwe verhoging van so 
ciale bijdragen plaats, dUmaal ten gunste van de 
sector zieJde, van 2,50 tot 2,85 %. 

Blijft nog te noteren de vermindering van de 
regelmatigheidspremie van 12% tot 9 % der lonen 
mits toepassing ervan op al de weken van het jaar, 
en de verdubbeling van het gewone jaarlijbe va
kantiegeld voor de tweede week hetgeen neeriwmt 
op een bijdrage van 2 .% del' lonen van 1963. 

TensJotte betuigde de Nationale gemengde com
missie in haar besJissing van 22 november 1963 
haar aldword met het uitbetalen van een eindejaars, 
premie, begin 1964, van 4.000 F of 1.000 F meer 
dan het voorafgaande jaar. 
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H et resultaa t van deze maatrege len w as een stij
ging van de gemiddelde lasten met 10.9 % ten 
opzichte van h et vorig jaar. 

D e zeven mijnen van het Kempens beld<en 
keerden gezamenlijI< in 1964 een b edra g van 
3.273.389.700 F uit aan Ionen. en van 1.668.192.300 
F aan sociale Iasten. 

H et gemiddelde bruto-Ioon van de mijnwerl<ers 
beliep dientengevolge. m et inbegrip van d e over
uren. d e eindejaarspremie en de premie voor d e ver
Iwrting van d e wer\<duur : 

voor de ondergrond: 444.60 F tegen 388.37 F 
in 1963 ; 

voor de bovengrond : 325.06 F tegen 280.35 F 
in 1963. 

Verkoopprijzen, uitslagen. 

D e K empense IwIen ondergingen in 1964 sIechts 
een prijsverandering. namelijI< een vermindering 
van 30 Fi t voor de geidassserde Jwlen 10/ 20 en 
50/ 80 drie hvart vet. ingevoIge d e nieuwe barema's 
van 1 apriJ 1964. 

D e Kempense Jwlen b ereilden op het einde van 
het jaar een gemiddelde ver\wopprijs va n 698,26 
F I t. hetgeen ongeveer neer\wmt op de w aad e van 
1963. namelijl< 697.66 Fit. 

D e Iwstprijs steeg van 712,10 F/ t in 1963 tot 
758.81 F / t; een vermeerdering dus van 46.71 FI t. 

Het globaal resultaat van de K empense IwIen
mijnen Iwmt bijgevolg neer op een gemiddelde ver
lies van 60,55 Fi t. h etzij een verslechtering van 
46,11 F i t tegenover 1963. toen men een gIobaal 
verlies registreerde van 14,44 Fi t. 

D eze globale Iwstprijs 1964 b es laat uit de vol 
gende elementen : 

Fi t % 

lonen 322.81 42.54 
} 64 ,22 

sociale lasten 164.51 21.68 
materiaal 135.95 17,92 
vastleggingen 16.39 2.16 
andere uitgaven 119.14 15 .70 

Totaal: 758.80 100,00 

Ar beidskrach ten. 

D e tabeIlen IVa en IVb geven een overzicht van 
de evolutie der arbeidshachten in de mijnen van 
het K empens b eld<en in de loop va n de ja ren 1961 
tot 1964. Er wordt een onderscheid gemaah tussen 
produldief, ondergronds en bovengronds personeel. 

M en bemerld dat het tota al van het ondergronds 
personeel voor d e derde maal gestegen is, ditmaal 
met 1.303 eenhed en of 5.01 % tegen 422 eenheden 
of 2,48 % in 1963 en 106 eenhed en of 0.41 % in 
1962. H et ware echter vetleerd optimistische con-

clusies uit deze cijfers te treHen. De tabel wijst 
immers dat de vermeerdering van de ondergrondse 
effectieven vooral te danI<en is aan een nog massaler 
aanwerving va n T ur\<en en MaroJdmnen. Hun geza
menlijl< aantal is in de loop van 1964 gestegen van 
1.752 tot 5.896. 

H et aandeel der T urhe abeiders is dan 001< geste
gen van 5,0 tot 14,7 % in het produldief p ersoneel, 
en van 6.9 tot 13,2 % in h et ondergronds personeel ; 
voor de Maroldmnen zijn deze cijfers respectievelijl< 
3,1 en 12,4 % voor het produldief ,en 1,6 en 8.3 % 
voor h et ondergronds personeeI. 

M en steIt da arentegen vast dat h et aantal Belgen 
verminderd is van 15.636 tot 14.225 eenhed en, dit 
is 1.411 man of 5,41 % va n h et effectief einde 1963. 

H et aantal d el' Belgische ondergrondse arbeiders 
in h et totaal 1964 is gedaaJd m et 8 %. tegen 3,3 in 
1962 en 6,4 in 1963. D eze zeer sterl<e da ling van 
8% wijst er op dat he t vertrouwen van de Bel
gisch e arbeider in de mijnnijverheid in 1964 een 
schoJ< geiuegen heeft, to en de geruchten omtrent d e 
moeilijl<heden in de Iwlenmijn Houthalen vastere 
vorm aannamen . Dit verschijnsel zou zich later Imn
nen herhalen en het is dan 00\< nodig dat aIle 
instanties die b eslissingen nemen omtrent de toe
Iwmst van de lwlensector. er terdege rel<ening mee 
houden. 

E en van de argumenten die voor eventuele pro
du\dieinhimping worden aangehaald Iuidt dat 
danI< zij deze inhimping geschoold peI'soneeI vrij
komt voor d e overbIijvende zeteIs ; de ervaring van 
het jam 1964 b ewijst dat dit argument niet opgaat ; 
niet aIleen zijn de vrijlwmende arbeidshachten ver
loren voor de mijnnijverheid. doch hun lot en hun 
voorbeeld zet anderen ertoe aan d e mijnen uit vrije 
wiI te verIaten. 

T abel V geeft de indeling van de in d e Kem
pense lwlenmijnen op 31 d ecember 1964 ingeschre
ven arb eiders n aar hun woonpIaats. 

Rendementen. 

T abel VI geeft de n etto-produ\die per onder
gronds arbeider en p er dienst. en daarnaast de 
schommelingen uitgedruld in procenten van de uit
slagen van het voorgaande jaar. M en bemerld dat 
het rendement tot 1.787 l<g gedaald is in 19640£ 
tot 1.901 I<g wanneer men ab stractie maald van de 
opzichters die ongeveer 6 % van het ondergronds 
personeel uitmal<en (cijfers tussen haal<j es); dit 
betel<ent een daling van 5,55 '% ten opzichte van 
het jaar 1963. 

ZoaIs steeds oefent de bovengrond, danI< zij de 
voortschrijdende modernisering en rationaJisering. 
een gunstige invloed uit, doch deze is vanzeIfspre
I<end niet bij machte d e daling in de ondergrond 
voIledig te compenseren. In feite blijft er na de 
bovengrond in d e b ereI<ening te h ebben b e troI<ken 
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TABEL V. 

31~12~1964 Ondergrond Bovengrond 

I Vreemdelingen I 

Totaal 

Gemeenten Belgen Belgen Vreemdelingen 

As 113 47 136 7 303 
Bering-en 216 64 155 1 436 
Beverlo 413 290 227 5 935 
Boorsem 55 19 59 - 133 
DiepenbeeI{ 158 12 166 - 336 
DiIsen 135 13 111 4 263 

Eisden 292 1.681 166 17 2.156 
GenI( 1.672 5.829 898 53 8.452 
Gruitrode 53 1 52 - 106 

Hasselt 203 23 187 1 414 
HechteI 112 5 65 - 182 

Helchteren 167 6 1 1 1 - 284 
Heppen 77 10 74 - 161 

Heusden 798 615 357 10 1.780 
Houthalen 460 1.292 289 22 2.063 
KoerseI 748 559 297 8 1.612 
K waadmechelen 170 4 40 - 214 
Lanldaar 76 208 66 1 351 
Leopoldsburg 130 56 49 - 235 
Leut 32 5 63 2 102 
Lummen 289 5 130 - 424 
Mechelen a/ d Maas 322 262 135 4 723 
MeeswijI{ 22 8 65 - 95 
Meeuwen 143 2 92 - 237 
Neeroeteren 243 10 60 2 315 
Niel bij As 34 11 43 2 \ 90 
Oostham 203 2 60 - 265 
Opglabbeel{ 157 20 176 1 354 
Opgrimbie 44 12 34 1 91 
Opoeteren 55 2 47 - 104 
PaaI 383 34 159 - 576 
Rekem 72 6 49 1 128 
Rotem 103 4 66 2 175 
Stokkem 80 48 119 3 250 
T essenderlo 209 1 38 - 248 
UildlOven 30 5 20 - 55 
Vucht 60 396 50 3 509 
Wijshagen 10 3 12 - 25 
Zolder 368 97 1 327 7 1.673 
Zonhoven 466 84 316 2 868 
Zutendaal 46 11 ' 80 - 137 

.-. 

T otaal mijngemeenten ". 9.4 19 12.636 5.646 159 27·860 

Andere Limburgse gemeenten 2.3 13 136 1.160 3 3.61 2 

Provincie Limburg 11.732 12·772 6.806 162 31-472 
. . 

Provincie Antwerpen 2.099 25 89 - 2.213 

Provincie Brabant -- 368 8 15 1 - 527 .. 
Andere provincies 11 - - -

I 
11 

Nederland I 15 312 1 - 328 
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T ABEL VI - Rendement 

Ondergrond Bovengrond 

1 2 
I 

3 4 
I 

5 

1964 1.787 (1.901 ) Q4.45 1·370 97.57 

1963 1.893 (2.014) 102.27 1.404 103.62 

1962 1.85 1 ( 1.969) 107. 18 1·355 108.22 

1961 1.727 (1.837) '.06.74 1.252 106.01 

1960 1.618 ( 1. 722) 107.94 1.181 106.39 

TABEL VII - INDEXEN 1964. 

(Aantal tewerkgestelde ar-beiders per- produktieeenheid van £00 t.) 

Maand Pijler. Ondergrond I Bovengrond Onder- en 

januari 18 
februari 18 
maart 18 
april 19 
mei 17 
juni 17 
juli 17 
'Olugustus 17 
september 17 
oldober 17 
no\rember 17 
december 16 

jaar 1964 17 
jaar 1963 17 
jaar 1962 18 

20 
jaar 1960 22 

nog een verlies over van 44 l<g per man en per 
dienst. hetzij een achteruitgang van 2.43% tegen
over 1963. 

De indexen van tabel VII moeten hetzelide ver- . 
loop aangeven doch laten toe te onderzoel(en hoe 
de vermindering van effect zich heeft ontwild(eld in 
de tijd en in de verschillende produldietrappen. Wij 
stellen hier vast dat er geen teruggang is geweest 
in de eigenlijl<e houwwerkplaatsen. en zeUs een 
vooruitgang op de bovengrond. Het verlies wed 
bijgevolg geleden in de andere ondergrondse wer
I(en. de algemene diensten. voorbereidende wer1(en. 
en niet het minst in het onderhoud en het veryoer 
in de werl<plaatsgalerijen ; hier is het dat de nieuwe 
vreemde arbeiders . die in massale hoeveelheden zijn 

Bovengrond 

52 17 69 
53 17 70 

53 17 70 
54 17 71 
56 17 73 
56 18 74 
58 18 76 
59 18 77 
58 17 75 
59 18 77 
58 17 75 
55 15 70 

56 (53) 17 73 
53 (50) 18 71 
54 (51) 20 74 
58 (55) 22 80 
62 (58) 23 85 

toegestroomd. tijdens hun opleiding worden tewer!(
gesteld. 

Het is echter te verwachten dat deze arbeiders 
ten minste voor een groot gedeelte in de mijnen zul
len blijven en na hun opleidingsperiode met goed 
gevolg Imnnen ingeschal<eld worden in het produl(
tieproces. 

De tabel VIII wijst er bovendien op dat de Kem
pen in 1964 haar achterstand tegenover de E.G.K.S.
partners heeft zien vergroten. Waar de index van 
de Kempen met drie eenheden gestegen is. stelt men 
in al de andere beld(ens een vermindering vast 
gaande van 1 punt in Nederland en de E.G.K.S .. 
tot 2 punten in Duitsland en F ranluijlc Ten titel 
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TABEL Vlll 

INDEXEN ONDERGROND 

Jaar 
I 

Kempens 
I 

Duitsland 
I 

Frankrijk 
I 

Saar 
I 

Nederland 
I 

E.GKS. 
Bekken 

1955 69 (65) 65 
1956 68 (64) 64 
1957 70 (66) 63 
1958 72 (68) 61 
1959 67 (63) 54 
1960 62 (58) 49 
1961 58 (55) 45 
1962 54 (51) 42 
1963 53 (50) 40 
1964 56 (53) 38 

van inlichting wijzen wij er op dat de index van 
het rijI< BeIgie 63 beIoopt. 

Diagram 1 verduideIijld de verhoudingscijfers 
betreffende de indexen in de Kempen en de overige 
Ianden van de Gemeenschap. 

em~r;;kkenf'-.., 

75 f--=-----:-...,.,.,--I--+-/\->tt--+-+-+-+-+-+-+-+-+---I 
Fronkr~j"k 

Kem~.Bekk III \. 1\ 
E.6.K. --~ V 

70 :':':.' 1\ 
,\"" V \ 

Duilslond ~ .. / \ ".\, f'-. " \ 
.\- <,-.: .. ~ .. ,"': ... 

65f_---+--+f/~\~:·~~-+·:.2·,,~ .. '<:-'--j' 'T' \~. 1f-\-\ l--l-+-+--1 

~eder\o~g./ \ ""'< '. \"<... \ 

OO~ __ ~5~oT~o~r~~~+-'-p~·_'·'~\~\·~\~ ... +-I\~ __ r-+-~ 
\ 

._I i '. \""" \ 
~" \ \ ~<\"' . \ 

55 f-----J.-l--+~--+_¥/'--+-->--<--+-"-At\ ->,\ --f.'",,"ct-" --\t---t-,yl 

'l, ... \\ "'" i"--,V .. \ \\ .~:.. ...... /:' 

50f_----~_+--f_+-4_~-+---l~\~'~,itr_4_~~ 
\ ....... 

\ " 
\ " 

45f_----~_+~f_+-4_~-+---l--~.~~··~___l 
\ 

\ 

~f_----__l_~_+___l--~-l-+---l--r-+-+~~ 

Fig. 1. - Indices ondergrond. 

Technisch Coordinatiecentrum. 

Het technisch coordinatiecentrum der Kempense 
I<olenmijnen heeft zich in 1964 met verschillende 
algemene studies bezig gehouden : de Iaatste hand 

63 
61 
59 
59 
58 
56 
53 
52 
51 
49 

55 67 67 
55 67 66 
56 67 65 
56 66 64 
54 62 58 
- 56 53 
- 49 48 
- 48 46 
- 48 44 

- 47 43 

werd geIegd aan een veraIgemeend punteringssteIseI 
voor het personeeI van onder- en bovengrond: de 
standaardisering van het ondergronds materiaaI en 
de ondergrondse machines werd uitgebreid tot de 
sIeepIier voor materiaaIvervoer in gaIerijen, de voe
dingspompen voor hydrauIische duwers, de indivi
dueIe hydraulische stijIen, de wrijvingsstijIen met 
hydraulische zetten, de schrijdende stutting. OoI< 
werden er studies gewijd aan de waterinjectie in 
de laag, de bemalingspompen en de soepeIe eIel<
trische hbeIs. 

De centralisatie van hers telling en bewaring van 
wisseIstuld<en wed bestudeerd in verband met de 
trommelondersnijmachine Anderton AB 16/125: 
deze studie is begonnen met de organisatie van de 
wel-l<huizen en magazijnen. 

De gemeenschappelijl<e aanlwop werd uitgebreid 
tot de pantsergoten en de vervoerbanden. 

Op het gebied van de statistieI< werd vooraI aan
dacht besteed aan de delving, het onderhoud en 
de terugwinning van de toegangsgalerijen en het 
vervoer van materiaal daarin. OoI< op het stuI< van 
schrijdende stutting wed de toestand van nabij 
gevolgd en werden de nodige gegevens opgeteI<end 
om te J<omen tot een nawl<eurige I<ostprijsbereI<e
ning, 

Een belangrijl<e tussenlwmst van het T.e.e. be
oogde de l<euze van een hydrostatische aandrijving 
voor pantserl<etting en schaaf: de proeven met de 
hydrostatische aandrijving Westfalia zullen in 1965 
op een schaafl<etting plaats vinden. 

Tenslottc heeft het T.e.e. als vertegenwoordiger 
van de 1<oIenmijnen deeIgenomen aan de werkzaam
heden van veI3cheidene commissies voor normali
satie inzaI<e verlichting, vervoerbanden en pers
Iuchtslangen. 
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Wetgeving. 

Er verschenen g'een belangl'ijh wetten of beslui
ten die rechtstreeb de economische toestand van 
de steenkolensector betreffen ; wij noteren enlcel het 
ministerieel besluit van 23 januari 1964 tot benoe
ming van de leden van het Nationaal Comite tel' 
bevordering van het steenlcolenverbruilc 

Anderzijds werden volgende heffingen op de 
steenlcolenprodulctie opgelegd: door lconinldijlc be
sluH van 8 februari : 1,15 F per netto-ton anthraciet 
en 0,80 F per netto-ton andere lcolen ten voordele 
van het Directorium voor de lcolennijverheid; door 
lconinldijlc besluit van 20 mei : 0 ,80 F per netto-ton 
·ten vOOl·dele van het NationaaI Institullt voor de 
Steenlcolennijverheid; door ministerieel besluit van 
10 juli: 2 Fper netto-ton voor het Nationaal 
VVaarborgsfonds voor Mijnschade. 

Andere besluiten hebben betrelcldng op de be
staande technische reglementen; een ministerieel 
besluit van 13 februari wijzigde de bepalingen 
inzalce de ademhalingstoesteIIen waarvan het 
gebruilc door het AIgemeen Reglement voor de 
Arbeidsbescherming wordt opgelegd; drie lconinlc
lijlce besluiten, van 5 maart, 26 mei en 15 september, 
hadden respectievelijlc betrelddng op de ontvlam
bare vloeistoffen , de gelaste recipienten en de ontla
dingsbuislampen. 

Tenslotte "verd bij Iconinldijlc besluit van 28 
februari een algemene reglementering opgesteld tot 
beschenning van de bevoIIcing en de werlmemers 
tegen het gevaar van de ioniserende stralingen. In 
toepassing van ditzelfde besluit werd bij lconinldijlc 
besluit van 24 juli het reglement van orde van de 
Speciale Commissie ingesteld door artilcel 7.5 goed
gelceurd , en door ministerieel besluit van 11 jllni 
dit van de pl'ovinciale adviserende comite's. 

Op sociaal gebied dienen vooreerst twee WIJZI

gingen aan de wet op het hers tel van de schade 
opgelopen tengevolge van arbeidsongevaIIen ver
meld: de wet van 11 juni 1964 laat aan de bena
deelde toe oolc van de bedrijfsleider of de mede
arbeidel's vergoedingen te eisen ovel'eenlcomstig de 
regels van het gemeen l'echt wanneer het gaat om 
ongevallen op de weg van en naar het werle. -
Het lconinldijlc besluit van 29 september 1964 l'egelt 

. de terugbetaling del' verplaatsingslcosten in sommige 

gevaIIen. 

Tot de belangrijlcste wetten en besluiten dienen 
verdeI' gerehnd : de wet van 6 juli 1964 betreffende 
de arbeidsduur in de publielce en private sector van 
's lands bedrijfsleven, en vijf lconinldijlce besluiten, 
verschenen op 18 januari 1964, in uitvoering van de 
wet van 24 december 1963 op de schadevergoeding 
aan degenen die door beroepszielcten getroffen zijn . 

Provinciale Adviserende Raad voor de Kolennij
verheid van het Kempens Bekken. 

De Provinciale Adviserende Raad voor de Kolen
nijvel'heid van het Kempens Beklcen vergaderde in 
1964, zes maal. namelijlc op 3 en 6 maart, 14 en 
28 april. 14 mei en 22 december. 

Tot de behandelde ondervverpen behoorden het 
programma voor de lcolennijverheid 1964-1965/66 
en daarbij aansluitend het samenvattend verslag 
betreffende voorsteIIen inzalce een lcolenbeleid op 

middeIIange termijn 1964-1970, door het Directo
rium einde 1964 aan de l'egering voorgelegd. 

De zitting van 14 mei had voornamelijk ten doel 
een uiteenzetting door een afvaardiging van het 
Directorium voor de Kolennijverheid te horen in 
verband met een campagne tot heropleving van de 
lcolensector. 

Ondanlcs de gunstig'e vooruitzichten die deze pro
pagandavergadering tot basis dienden moesten de 
afgevaardigden van het Directorium op 22 dec~m
bel' voor de Provinciale Raad een heel wat matiger 
produlctieprogl'amma, de «samenvatting van de 
vool'stellen inzalce een lcolenbeleid op middellange 
tel'mijn », door het Directorium aan de regering 
voorgelegd, toelichten, blijlcens hetweIIc de produlc
tie-objectieven voor het Rijlc geslonlcen waren tot 
17 miljoen ton in 1970. De voornaamste opwerping 
van de leden gold het feit dat de positie van de 
Kempen in deze voorstellen niet gedetaiIIeerd werd. 
Een nieuwigheid is ooIc het voorstel om aan de 
lcolenmijnen rechtstreelcs steun te verlenen, steun 
die voor de zes Kempense mijnen zou verbonden 
zijn aan de voorwaarde de fusie aan te gaan. De 
leden stelden nog pl'eciese vragen die door de afge
vaardigden van het Directorium in een volgende 
vergadering zouden beantwoord worden. 

De Provinciale Adviserende Raad voor de Kem
p en wijdde verder zij~ aandacht aan de modalitei
ten van de opslorping van de concessie Houthaelen 
door de N.V. Kolenmijnen van Helchteren en Zol
del'. Op 3 maart werd een « ontwerp van aanbeve
ling' », opgesteld door het Dil'ectorium, onderzocht 
en op 6 maart werd een advies uitgewerlct ; in da 
advies gaf de Raad zijn instemming te Icennen met 
het princiep van de opslorping, doch hij drulcte er 
zijn spijt over uit dat het Directol'ium zijn ontwerp 
van aanbeveling had laten voorafgaan door een 
reelcs consideranten die een gevoelige vennindering 

del' totale produIctie van de twee zetels en het stop
zetten van eIIce activiteit te Houthalen zeIf veron
derstelden. In plaats dam'van werd een andere 
oplossing voorgesteld die het behoud van een zekere 
extractie Iangs de zetel Houthalen vooropstelde. 

II. ' Concessies. 

Er werden in het jaar 1964 geen nieuwe conces
sfes lloch uitbreidingen van concessies toegehnd. 
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WeI trof de Minister van Economische Zahn en 
Energie op 29 mei 1964 een besluit waarbij bin
den de kracht verleend werd aan de aanbeveling 
nl' 1/64 van het Directorium voor de Kolennij
verheid, betreffende de overdracht van de conces
sie Houthaelen aan de N.V. del' Kolenmijnen van 
Helchteren en Zolder, alsool( aan de stichtings
aide van 27 april 1964 van de N.V. del' Kolen
mijnen van Helchteren-Zolder en Houthalen. 

Hierdoor vallen de twee concessies onder de lei
ding van dezelfde directie en zoals verder uitge
legd zullen de twee bedrijfszetels door twee hoofd
verbindingen verbonden worden. 

In 1964 werd principieel een overeenlwmst bereild 
eerst en vooral tussen de lwlenmijnen Limburg
Maas op Belgisch, en Maurits op Nederlands 
grondgebied, en vervolgens tussen de Nederlandse 
en Belgische administratie. Deze overeenlwmst, die 
enhl noll' door de staten als verdrag moet go edge
hurd worden, heeft betrelddng op de mogelijkheid 
amodiaties te verlenen aan de beide voornoemde 
mijnen, ten einde hun toe te laten stul(ken te ont
ginnen in de aanliggende concessie, tot op een af
stand van 500 m van de grens. Het doel is vanzeIf
sprel(end een meel' rationele ontginning te verkrij
gen, rel(ening gehouden met storingen en oude 
werl(en. 

III. Opsporingen. 

1. Diepboringen. 

Er werden in de loop van het jaar 1964 geen 
diepboringen aangezet in het Kempens Beld(en. 

De boring uitgevoerd door de ' firma « La Citrique 
BeIge» te Hal en die een diepte had bereih van 
700 m, en aangevat 'werd met de bedoeling een 
afzetgebied voor afvalwater te vinden, werd door 
de Aardlmndige Dienst overgenomen; deze Dienst 
wenst langs hier een verl(enning uit te voeren door
heen de Iwlenhlk Begin 1965 was een diepte van 
850 m bereikt. 

2. Opsporingen in de ondergrond. 

De Iwlenmijn Helchteren-Zoldel' verrichtte zes 
verl(enningsboringen met een totale lengte van 
645 m. Drie dezer boringen ontmoetten geen kolen
lagen, een vierde sneed een dunne Iwlenlaag van 
51 cm aan. De andere twee boringen leverden ech
tel' gunstige resultaten op; in een geval werden twee 
ontginbare lagen aangesneden, namelijl( de laag A 
met een dikte van 1,15 m en een opening van 1,61 In 

en de laag 3 met respectievelijk 1,50 m en 1,70 m; 
deze laag, tot nu toe mindel' behnd, bevat echter 
36,6 :% vluchtige bestanddelen. In een laatste bo
ring werden drie lagen aangesneden die tot nu toe 
in de zetel Voort niet ontgonnen werden doch blijl(-

baar overeenlwmen met lagen die te Beringen goed 
behnd zijn en dan ool( dezelfde naam hegen, na
melijl(: Sauvestre, met 97 cm Iwlen; Habets, met 
76 cm Iwlen en 11 cm stenen, en Lohest, met 58 cm 
Iwlen en 10 cm steen. 

De Iwlenmijn Zwartberg voerde drie binnen
boringen uit met een totale lengte van 191,50 m. Ze 
waren aile drie gelegen in het zuidoosten del' con
cessie, waar zowel de samenstelling van de afzet
ting onder de verdieping van 1.010 m als in de 
nabijheid van de concessiegrens met Winterslag 
werden onderzocht, dit laatste met het oog op het 
verkrijgen van een amodiatie in de concessie van 
Winterslag. lYlen trof er de laag 48 tweemaal aan, 
eenmaal met een dilde van 1,12 en' een opening van 
1,23 m, de twede maal met een dihe van 1,55 m 
en een opening van 1.59 m. VerdeI' werden 7 onont
ginbare lagen, genummerd van 44 tot 49 aange
boord. Ten slotte yond men onder de verdieping 
van 1.010 m de lagen 54 en 55 met respectievelijke 
dilden van 0,80 m en 1,20 m . De lagen 51 en 53 
werden er eveneens aangetroffen doch waren onont
ginbaal'. 

In de Iwlenmijn \iVinterslag werden een twaalftal 
boringen verricht ; een eerste groep boringen werd 
uitgevoerd vanuit de voctgalerij van een pijler in de 
staatsconcessie, in laag 20-21-22, met het doel een 
storing die men daar had aangetroffen te verl(ennen. 
Hier werden 4 boringen uitgevoerd, waaruit het be
staan van minstens twee storingen bleelc 

Een tweede groep was gelegen in het meer zuide
lijl( gelegen deel van de staatsconcessie, waar de 
lagen 32-33 ontgonnen worden; ool( hier was ver
kenning van storingen het doel. 

Ten derde werden er boringen uitgevoerd in de 
nabijheid van de storing van Zwartberg, tegen de 
noordelijl(e concessiegrens met de concessie Andre 
Dumont sous Asch; de bedoeling was hier de lig
ging te bestuderen van een nieuwe ooststeengang, 
die parallel met de bestaande ooststeengang op 600 
zal lopen doch dichter bij de concessiegrens. 

T enslotte werd het gebied verkend geiegen boven 
de laag 5 in het Noordoostelijl{ deel van de con
cessie op de verdieping van 735 m. Hier werden 
geen ontginbare lagen meer aangetroffen. 

IV. De ondergrondse werken. 
'.: c;-:-:- - I 

De Iwlenmijn Beringen zette de werl(en voort tot 
verbreding van de hoofdsteengangen op de verdie
ping van 789 m, h et laatste gedeelte van 4,50 m 
diameter werd in de loop van 1964 op een diameter 
van 6,80 m gebracht. Daarvoor was het nodig de 
ondergrondse telefooncentrale te verplaatsen en 
hiervan werd gebruil( gemaald om een ultramoderne 
centrale te bouwen. Zij is hermetisch dicht tegen 
het stof, en voorzien van air-conditioning. 
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De grote verl{enningssteengangen werden in to
taal met 1.570 m verlengd. in betonblold{en. met 
een nuttige diameter van 4.50 m; de verdere ont
ginningssteengangen werden samen met 1.164 m 
verlengd. waarvan 761 m in betonblold{en en 403 m 
in Moll-ramen. Th-ramen en plaatselijl{e jul{bom,v. 

Tot de belangrijh werl{en van eerste aanleg be
hoort ongetwijfeld de verbinding tussen de Iwlen
mijnen Helchteren-Zolder en Houthalen. die inge
volge de fusie van beide maatschappijen zijn gewor
den tot twee zetels van dezeIfde maatschappij. 

Het doel van deze verbinding is het vergemald{e
Iijhn van het verI{eer van het person eel en het toe
zieht. een verbetering van de luchtverversing van 
de zetel Voort alsook later. het vervoer van een 
zehre hoeveelheid lwlen van de zeteI Houthalen 
langs de zetel Voort waar de extractie gebeurt. 

De verbinding werd in 1964 beeindigd en heeft 
een lengte van 373.65 m in de concessie Helchteren
Zolder en 414.90 m in de concessie Houthaelen ; de 
ondersteuning bestond oorspronhlijk uit Moll
ramen. doch werd inmiddels reeds gedeeltelijl{ ver
vangen door betonblold{en met een nuttige diameter 
van 4.20 m. 

Aangezien de steen gang in de concessie Helchte
ren-Zolder lager ligt dan in de concessie Houthaelen. 
werd een binnenschacht van 30 m hoogte gedolven ; 
ool{ werd deze aanvanhlijl{ met hout gestut doch 
wordt nu nagegraven en beldeed met betonblokl{en. 
Ze is uitgerust met een Kema-lier van 55 pIc 

Een tweede verbinding tussen de iuchtintrel{
kende verdiepingen van beide zetels zal nog in 
1965 gedolven worden. 

In totaal werden door de Iwlenmijn Zolder in 
haar zetel Voort 1.938 m steengangen beldeed met 
betonblold{en op een nuttige diameter van 4.20 m 
aangelegd en 488 m steengangen ondersteund met 
Moll-ramen. 

In de zetel Houthalen werd het hoger genoemd 
gedeelte van de verbinding tot stand gebracht en 
werden nog enI{ele werhn uitgevoerd op de ver
dieping van 900 m ; het betreft hie I' een totaal van 
136 m. in TH-ramen. in de oostrichtsteengang en 
de eerste dwarssteengang. 

De Iwlenmijn Zwartberg verlengde haar hoofd
steengangennet met 1.022 m in betonbloI{ken op 
4.80 m en 577 m in TH-ramen. 

In Winterslag bedroegen deze cij fers respectie
velijl{ 1.796 m en 266 m . 

De Iwlenmijn Andre Dumont legde in 1964 nog 
867 m steengangen aan in betonblold{en op 4 m 
of 4.80 m. waarbij de verdieping van 700 m spe
ciaal werd bedacht. alsooI{ 818 m in TH-ramen. dit 
voornamelijl{ in de I e dwarssteengang noordwest op 

807 m. 
De Iwlenmijn Limburg-Maas is bezig met het 

vergroten van de capaciteit del' watergalerijen op 

de verdieping van 700 m. Het doel hiervan is een 
beter bezinhn van het slib in het bemalingswater 
mogelijl{ te mahn ; zoals de toestand nu is moeten 
de waterl{elders te vroeg na het voIIopen worden 
leeggepompt. 

De nieuwe waterhlder die in 1964 werd voltooid 
heeft een lengte van 1.740 m en een diameter van 
4.30 m. terwijI de verbinding met het bestaande net 
nogmaals een lengte daarstelt van 400 m. Voor 
1965 wordt de bouw van een tweede hIder gepland. 
met een' lengte van 1.740 m en een verbindings
galerij van 864 m. en dezelfde diameter. 

Overigens werden in totaal in de Iwlenmijn Lim
burg-Maas 1.329 m steengangen gedreven in beton
bloHen en 89 m in TH-ramen. 

V. De bovengrondse werken. 

Extra ctie en losvloeren. 

In het hder van de rationalisatie heeft de Iwlen
mijn Zwartberg op haar losvloer op 15 m een cen
trale bedieningspost gebouwd. van waaruit een 
arbeider per dienst de afvoer van de volle wag ens 
Iwmend uit de twee schachten regelt. Hij heeft 
hiertoe de beschilddng over een schahlbord waar
mee acht wissels en zes remmen bediend kunnen 
worden; bovendien zet hij twee httingen in gang 
die de volle wagens optreld{en naar het hellend vlal{ 
waarlangs ze verdeI' rollen naar de Idpstoelen van 
de wasserij; aan de Iwp van dit heIIend vlal{ be
vindt zich een zendpost van industriele televisie 
met scherm in de centrale bedieningspost. T enslotte 
regelt de aangestelde de aanvoer van ledige wagens 
naar schacht II. aanvoer die gebeurt door middel 
van een opgaande htting. Aldus wordt het perso
neel voor de losvloer beperld tot de seingevers en 
verdeI' een man per dienst. 

Op de Iwlenmijn Andre Dumont werd de ophaal
machine IV getransformeerd: het wisselstroom
gedeelte werd omgebouwd voor een spanning van 
6.600 V; het vermogen van de hoofdmotor wed 
niet gewijzigd. De nieuwe installatie Iwn einde 
juni 1964 in gebruil{ genomen worden. 

De Iwlenmijn Andre Dumont heeft eveneens een 
verbetering aangebracht in haar systeem voor het 
vervangen van een ophaallmbel ; voordien werden 
de oude en de nieuwe Imbel op zehr ogenblil{ aan 
ellmar verbonden door middel van een splitsing. die 
zo moest worden uitgevoerd dat ze over de schacht
en de Koepeschijven kon lopen. Dit vergde enl{ele 
nren werl{ en veroorzaalde een stilstand in de ope
raties daar de ImbeIsplitser niet tot het person eel 
van de mijn behoorde. 

Er werd een Ideminrichting (fig. 2) ontworpen. 
die het mogelijl{ maald einden van de twee hbels 
aan ellmar te verbinden zonder splitsing. Deze in
richting die de naam draagt van de ontwerper. 
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Nieuwe kobel 0 

Fig. 2. ~ Kabelklem type «Godderie ». 

Godderie. bestaat uit twee cylindrische bloHen met 
een diameter van ongeveer 200 mm. voorzien van 
een konische uitboring waarin het kabeleinde wordt 
geldemd door middel van een drieledige hgeI. De 
delen van deze hgel. wiens binnendiameter ~auw
keurig aan de dikte van de kabel moet aangepast 
zijn. worden in de .klem geperst met een hydrau
lische pers onder een drul< van 30 ton. Wanneer 
op elk kabeluiteinde een Idem geplaatst is worden 
beide Idemmen met elkaar verbonden door middel 
van een Imbel die zoals een tahl in zes panden 
geslagen wordt. Het inlopen van de Idem op de 
schijven wordt vergemaI<keliji<t door middel van 
vier geleidingscylinders met afnemende diameter. 
die de eigenIijh Idemmen voorafgaa~. 

Niet aIleen leidt het systeem tot eep belangrijh 
tijdwinst. maar 001< wordt nu heel de bewerldng 
uitgevoerd door het eigen person eel van de mijn. 

De Iwlenmijn Limburg-Maas heeft nabij haar 
schacht II een hijstoestel gemonteerd. waarmee las
ten van 4.120 kg lmnnen afgelaten worden en lasten 
van 1.500 I<g opgehaald ; het is dus een 800rt « ba
lans» echter met verplichte inschahling en rem
men op de motor. Het personenvervoer is er verbo
den; aan heide vloeren. gelegen op een afstand 
van 10.70 m. staan barelen die vergrendeld zijn en 
slechts Imnnen in beweging gebracht worden wan
neer de kooi ter plaatse is. 

Behandeling van de kolen. 

T e Beringen werd een kolenbreker gernstalleerd 
voor het omvormen van de Iwlen 80/+ 'in 0130. 
daar er voor deze Imtegorieen meer afzet te vinden 
is. 

In de droogwasserij werd een bunI<er voor droge 
stofkolen vijf meter hoger getrold<en. waardoor zijn 
capaciteit met 110 ton is toegenomen. 

Om te vermijden dat diHere kategorieen. die 
vaak aan de bodem van de Imbelwagens Heven. in 
de geldasseerde 5/10 Iwmen. worden de 5110 nu 
gelost in bunhrs met aan de basis vibrerende roos
ters. die aIle grovere elementen tegenhouden. 

Het verbruil< van magnetiet is in dezelfde mijn 
op zeker ogenblil< gestegen tot 500 g/t. Deze stij
ging was vooral te wijten aan de toenemende voch
tigheid van de kolen; hierdoor neemt de hoeveel
heid slik waarin het meeste magnetiet veri oren 
gaat. toe. en 001< blijft er meer slil< en magnetiet 
aan de bIen kleven tijdens het spoelen. Op een 
totaal debiet spoelwater van 120 mB/u heeft men 
thans 60 m3/u slilnvater. Het uitzuiveren van het 
magnetiet uit dit water heeft twee nieuwe recupera
tietrommels gevergd. De oude trommels worden door 
eleidromagneten gemagnetiseerd; de nieuwe door 
permanente magneten. waarvan de constructeur 
waarborgt dat zij binnen de tien jaar niet meer dan 
1 '% van hun magnetisme zullen verliezen. Men 
is er danl< zij deze versterldng van de recuperatie
inrichting in geslaagd het verbruil< terug te brengen 
op 385 gil. 

De Iwlenmijn ZoIder heeft het wegen der kolen 
en de verzending per spoor gerationaliseerd. Tot nu 
toe werd de tara der spoorwagens onder de wasserij 
gewogen door de lader. en het totaal gewicht op 
verderop gelegen officiele Iaadbrug. Niet aIleen 
vergde dit twee bewerkingen maar 001< Iwn de uit
slag niet gans officieeI zijn vermits de tara niet offi
cieel gewogen was . Men heeft nu onder de wasserij 
vijf officiele laadbruggen gernstalleerd. waarop de 
Iader tara en totaal afleest; het nummer van de 
wagen wordt· hem meegedeeld door een persoon die 
zich beneden moet ophouden om de wagens af en 
aan te pild<en; de drie gegevens. u .z. het nummer 
van de wagen. de tara en het totaaI gewicht worden 
elektrisch doorgegeven aan de verzendingsdienst. 
waar ze in driedubbeI worden opgenomen en aldus 
de nodige documenten vormen voor het verder be
handelen zonder dat een bediende is moeten tussen
Iwmen. 

De Iwlenmijn Zwartberg heeft in haar zeverij een 
monorail met loopl<at aangebracht voor het opne
men van zware stukl<en materiaal van de leesband 
van de stenen. De loopkat Cockerill heeft een hef
vermogen van 1.000 l<g. 

De aangestelde voor het vullen van de spoor
wagens of 1mbels met l.okesfijn had het tot nu toe 



24 Annalen del' Mijnen van Belgie 1 e aflevering 

erg te verduren van de mazoutgeur; er wordt name
lijl( mazout onder de cohslwlen gemengd a rato 
van 1 liter per ton Iwlen. Men he eft het probleem 
ineens degelijI( opgelost; ten eerste werd van de 
verstuiving van de mazout afgezien en werd de 
vIoeistof eenvoudig op de kolen gegoten; dit he eft 
geen enhl nadeel opgeleverd. Ten tweede werd de 
lader in een goed afgesloten hut geplaatst, en werd 
een aparte verluchting aangebracht; deze bestaat 
uit een ventilator die verse buitenlucht in het lolmal 
perst, en een schouw voor de afvoer; wegens de 
temperatuurverschiIIen in de winter werd gans het 
lohal ool( degelijk gecalorifugeerd. 

De lwlenmijn Andre Dumont ziet zoals de andere 
mijnen haar verlwop van geklasseerde kolen vermin
deren. In de winter van 1963-1964 werd nog 30 :% 
van de categorie 80/ + veriwcht, het overige werd 
gebroken in een instaIIatie, die tot dan toe een eer
der voorlopig hralder had. Men heeft in 1964 een 
definitieve breeldnstaIIatie opgericht, bestaande uit 
een voorbrehr Arbed tot 0/80 met een capaciteit 
van 1 So tlh en een percussiebreker Cribla tot a/to 
met dezeIfde capaciteit en een vennogen van 224 pk. 
Deze brehrs worden gevoed door middel van drie 
riemen met een breedte van 1.000 mm, elk aange
dreven door een motor van 20 pl( ; tussen twee er
van staat een bunl<er van 35 mB, uitgerust met een 
trilschuif die auto rna tisch in gang gezet wordt door 
tussenIwmst van elektroden in de bunker; op die 
manier belwmt men dat de tweede brehr steeds 
onder voIIast werld. 

De Iwlenmijn Limburg-Maas heeft al haar slik
filters voor het drogen van lwlenslik uitgerust met 
hennetische kappen waarin verzadigde stoom op 
1400 C circuleert. Deze stoom heeft twee voordelen ; 
de verwanning van het slil( betehnt een versnelde 
droging, en gans de opera tie van het afzuigen van 
het water en het afblazen van de gedroogde koehn 
verloopt betel'. ]'vlen heeft dank zij de stoomtoevoer 
een verhoging van SO % van de capaciteit der fil
ters bekomen en men kan zeIfs de verdere droog
inrichting Haas tijdelijl< buiten gebruik steIIen. 

Deze lwlenmijn heeft een andere verbetering in
gevoerd waar het de verde ling van de bruto lwlen 
en de werldng van de zware-vloeistof-wasserij be
treft. Tot nu toe ging slechts een van de kipstoelen 
naar de bunl(ers voor ruwe Iwlen uit, terwijl de 
andere rechtstreeb op de wasserij uitga£' Dit sys
teem Ieverde vooral moeilijl(heden op wanneer een 
lading 3/4 vette kolen opgehaald werd, lading die 
van de orde van grootte van 800 ton lwn zijn. Deze 
Iwlen dienen afzonderlijl( gewassen te worden, doch 
daarvoor moest of weI gans de wasserij leeggelaten 
worden, of weI een bunhrtoren geledigd worden. 

Nu heeft men het zo ingericht dat beide Idpstoe
len op de centrale bunl<ers uitgeven, en de bunhrs 
naar beIieven de wasserij kunnen voeden. Boven
dien wordt een van de 24 bunhrtorens steeds voor-

behouden aan de 3/4 vette lwlen. Men lmn nu een 
lading 3/4 vette Iwlen steeds onmiddeIIijl( opslaan 
eender langs welke schacht ze wordt opgehaald. 
Wat meer is, men kan beide delen van de wasserij 
voeden met eII( gewenst mengsel samengesteld uit 
de inhoud van de verschiIIende torens. 

In plaats van de dichtheid van het waswater 
voortdurend te verbeteren door het toevoegen van 
magnetiet, past men de voeding van de wasserij in 
ruwe kolen aan aan het verminderde magnetiet
gehalte; men zal dus de kolen met het hoogste 
steengehaIte eerst gebruil(en en de zuiverste het 
laatst. T e dien einde worden de ruwe kolen volgens 
de pijler van heriwmst opgeslagen in 24 verschil
lende bunhrs ; de keuze van de bunker of bunhrs 
die gelegdigd moeten worden om lwlen van de 
gewenste samensteIIing op het gebied van het asge
halte te bekomen, wordt van op afstand geregeld, 
en weI van op de plaats waar het magnetietgehalte 
van het water bepaald wordt. 

DezeIfde kolenmijn heeft in een record tempo de 
installaties van het nieuwe steenstort voltooid. Aan
leiding tot deze bijzondere inspanning was het feit 
dat het oude stort onderhevig was gebleken aan 
grondverschuivingen waardoor het aanvoerspoor 
van de stenen bedreigd werd. De nieuwe instaIIatie 
bestaat uitsluitend uit vervoerbanden; zij vertrel<t 
onder de wasserij en geeft uit op de nieuwe vertrel<
basis van het stort gelegen op ongeveer 650 m van 
de wasserijgebouwen. Van hier uit zal zich een 
langwerpig stort ontwil(kelen in westelijh richting 
om 1.500 m verder de voet van het oude stort te 
bereiken. De vervoerbanden hebben een breedte van 
1.200 mm; ze lopen op rollen die voIIwmen henne
tisch zijn en van voldoende vet voorzien voor heel 
de levensduur van het stort die op minstens twaalf 
jaar geraamd wordt. AI de vervoerbanden worden 
van in de wasserij in gang gezet ; ze kunnen echter 
van aan eII(e motor stilgelegd worden hetgeen de 
stilstand van de voorafgaaride riemen veroorzaald. 

Nevenbedriiven. 

De lwlenmijn Beringen heeft het werl( aan de 
lwntantverkoop zodanig gemoderniseerd dat hier 
nog twee personen per dag nodig zijn, ' een gedu
rende de morgen- en een gedurende de namiddag
dienst. Deze personen bedienen de weegschaaI met 
een draagvermogen van 50 t, waarop de geladen 
wagons worden gewogen, en verbeteren 001< de la
ding door afnemen of toevoegen van de gewenste 
hoeveelheid. T e dien einde bevinden er zich ter 
plaatse zes bunkers met de meest gevraagde Iwlen, 
waarboven een rolbrug met een draagvermogen van 
1.250 l(g heen en weer beweegt. Onlangs werd deze 
brug uitgerust . met afstandsbediening, zodat ze nu 
ool( door dear.beider bij de weegschaal kan bediend 
worden. 
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Binnen d e aa nhorigh ed en van d e !wlenmijn Zol
del' wordt een fabriel{ opgericht voor het vervaardi
gen van Bellit, een pOl'eus agglomeraat op basis 
van schiefer. D e maatsch appij is onafhanhlijl, van 
de kolenmijn ; zij huurt van c1eze laatste h et terrein 
en b etr'eld van d e mijn eleldrische energie en schie
fer 0/ 10, De aa nvoerwegen voor c1eze twee grond
stoffen waren eincle 1964 gereed en de maat
schappij Bellit w as bezig m et h et oprichten van d e 
machines in de werldlallen. 

Eveneens te Zolder w erden in de Noordoosthoel{ 
van d e bovengrondse a a nhorigheden de gebouwen 
voor de toelwmstige agglomeratenfabriel, K ebo op
gericht. Deze fabriel, b evat vooreerst een gebouw 
voor h et ontvangen en voorbereiden van de Iwlen
mengsels, die hetzij van de !wlenmijn Zolder langs 
een transportband, hetzij van de mijnen Andre
Dumont of Limburg-Maas per w a gen worden aan
gevoerd. In he tzeIfde gebouw worden de !wI en 
gemalen en vennengd m et de bijlwmende ingTedien
ten en geperst tot boonvormige agglomeraten . Langs 
een h ellende ba nd uit vlechnverl{ Iwmt het rauwe 
materiaal in h et gebouw del' ovens, waar het uit 
silo's op de vier operatielmnalen Iwmt. Ell, Imnaal 
heeft een produldie van 7 ton per uur. D e fabriel{ 
zal dus bij ononderbrohn werldng een w el<elijbe 
produldie hebben van 1.000 ton, d e afgewerlde pro
dulden zuIlen tijdens h et vervoer a fgelweld worden 
en dan gestocl<eerd in verschiIIende silo 's om gel a
den te worden op vrachtwa gens of in spoorwagens. 

Einde 1964 'wa ren d e funderingen van al deze 
gebouw~n voltooid ; men voorziet d e eerste produk
tie einde 1965. 

Op d e Iwlenmijn Andre Dumont gaat de veriwop 
van het gecapteerde mijngas voort. Hd nadeel is 
dat er slechts een afnemer b estaat, namelijl, d e 
metaalfabriel{ Allegheny-Longdoz te Langerlo
GenIc Dit maakt dat d e veriwop erg schommelt en 
slechts een klein gedeelte van d e produldie verte
genwoordigt. 

H et enige vOOl'd eel va n d e mijngascaptatie blijft 
dan 001, zoals vroeger de verbetering van d e venti
latie der mijngasachtige w erl{plaa tsen en dienten
gevolge een verhoging van d e produJdie in die werl,
plaatsen. 

Werkhuizen. 

D e Iwlenmijn Zolder heeft haar centraal weri{
Imis vergroot met een vleugel van 70 X 10 m waar
in voornamelijl, de lastafels zijn ondergebracht; 
ze zijn aile voorzien van afzuiginstallaties voor het 
wegnem en van de schadelijh dampen. 

D e Iwlenmijn Zwartberg heeft in haar w erldmi
zen een nieuwe p ers geinstalleerd. De pomp werd 
gebouwd door d e N.V. Gury van La Garenne 
(Fr.) ; ze wordt aangedreven door een motor van 
6,9 pl{ en Imn 50 liter/ minuut leveren aan een dml{ 

van 15 tot 300 a tmosferen . D e perscylinder werd 
geleverd door een andere Franse firma , Chabas, en 
ontwild{elt een dml{ van 200 ton m et een lweI's van 
40 cm. H et raam is geschild voor h et bewerl{en van 
stuld{en met een maximum lengte van 3 m . D e toe
behoren, die nodig zijn om d e b ehandelde mate
rialen van zeer diverse afmetingen voldoende stabiel 
. op te steIlen, w erden door de Iwlenmijn ontworpen 
en gebouwd. M en gebruih deze pers voor het 
aftreld{en en opzetten van tandwielen , lagers en vel
gen. Z e bewijst ool{ goede diensten voor h et uitdeu
l<en van d e hydraulische stijlen Dobson. 

T er b estrijding van d ampen a an lasposten en 
smisvuren heeft m en in h et centrale w eri{huis een 
sterl<e ventilator met een d ebiet van 500 m 3/ rriln 
geplaatst; hij wordt a an gedreven door een motor 
van 35 pIc D e zuigleiding wordt vooreerst vertald 
in twee richtingen , een voor de smis, een voor d e 
laswerl,plaats, waarvan het debiet door middel van 
schuiven Imn worden geregeld. In de smis staan 
zuigmonden boven 8 vuren terwijl in de laswer!(
plaats drie zuigmonden w erl<en. 

In het gebouw van d e gieterij van de Iwlenmijn 
Winters lag dat buiten gebruil( w erd gesteld, werd 
een proefstation voor eleldrische en drulduchtmo
toren ingericht. 

H et voornaamste onderdeel van dit station is de 
dynamometrisch e hydraulische rem Schenk 

D eze rem bevat een uitwendige rotor die door de 
te beproeven motor wordt aangedreven, en zijn be
weging langs hydraulisch-dynamische w eg overzet 
op d e inwendige stator, die met d e balans verbon
den is. De waard e van h e t Iwppel hangt af van de 
vloeistofvulling, die kan geregeld worden door mid
del va n een van buiten af b ediende lepel. in d e aard 
van di e welh men aantreft in de Iwppelin gen der 
ophaalmachines voor binnen schachten. Op de balans 
en rondom d e rotor staa t nog cell. m echanisch e rem 
die gebruikt wordt voor h et tot stand bren gen van 
het remmend !wppel bij laag toerentai. 

H et toes tel is geschild voor motoren van 250 pi, 
op 1.500 toeren en 300 pi, op 2 .000 toeren . Welis
waar w erld d e rem slechts in een draairichting, doch 
daar staat tegenover d a t d e as va n de rotor door
loopt en aan b eide zijden Imn aangedreven worden. 
Het vol staat dus aan elh te b eproeven motor de 
stand te geven die met zijn draairichting p ast; 001, 
laat d eze dubbele aandrijving toe een motor op te 
stellen ten-vijl een andere b eproefd wordl. 

H et station is verder uitgemst met een met de 
hand b ewogen rolbrug m et een draagvermogen van 
3 ton. 

AIle drulducht- en eleldrische motoren voor d e 
ondergrond b estemd worden beproefd voor ze afda
len ; ool( de bovengrondse installa ties word en ' ai1'n 
een proef onderworpen bij algehele revisie of · z~ er 
zich een abnormaliteit voordoet tijdens hun wer
Idng. Bij al deze pro even wordt niet aileen op het 
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ogenblil<hlijl< vermogen gelet. doch ook op het ver
bruik, en te dien einde beschild men 

- voor drukluchtmotoren: over manometers en 
debietmetrs ; 

- voor elel<trische motoren: over de nodige watt
meters; 

- voor verbrandingsmotoren: over geijkte brand
stoftanks en de oliepeilstoHen; 001< de tempe
raturen worden hier gemeten. 

001< andere pro even worden verricht : reductoren 
worden op leld<en gecontrol~erd. door ze gedurende 
vier uren te laten draaien onder nullast weliswaar. 
doch met een vulling uit zeer dunne olie ; verschil
lende leid<en konden op die manier worden hersteld. 
De hydraulische ondersnijmachines worden volledig 
onder belasting getest; de verschillende hydrau
lische veiligheden betreffende de aandrijving van 
de lier worden op die manier geregeld . 

Behalve de opgezochte grootheden. Iwmen 001< 
verschillende onverwachte gebrehn tijdens de vol
lasttesten aan het licht. zoals verhede montage. 
luomme assen enz. Een onrechtstreel<s gevolg van 
het systematisch testen is een verhoging van de 
Invaliteit van het "veri< geleverd in de herstellings
werl<plaatsen. en zeIfs een vermindering van het 
olieverbruil< in de onde'rgrond . A Is rechtstreeh 
gevoIg noteert men vanzeIfspreI<end een vermin de
ring van produldieverlies wegens mechanische sto
ringen aan sIecht herstelde toestellen. en in verband 
daarmee. een vermindering' van de onkosten voor 
transport en vervangen dezer toestellen. Men is nu 
reeds overtuigd dat de inrichting. met inbegrip van 
het personeeI bestaande uit vier personen per dag. 
zeer renderend werI<t. 

Met het oog op een hergroepering van onderhoud 
en hers telling wed op dezeIfde mijn een gedeelte 
van de Ioods. ten noorden van het werldmis . aange
past en voorzien van onderhoudsputten voor aile 
werl<en aan roll end materiaal: dieseL en stoomlo
comotieven. hanen. tractoren. bulldozers. vracht
wagens enz. Deze con centra tie heeft reeds een be
sparing van 4 man op een totaaI van 14 mogelijI< 
gemaai<t en opent 001< de weg voor de veralgeme
ning van het premiesteIsel bij het onderhoudsperso
nee!. 

In het grote werldmis van de Iwlenmijn Limburg
Maas werd een nieuwe rolbrug aangebracht; zij 
heeft een spanwijdte van 21.200 m en een draag
vermogen van 5 ton en wordt gevoed met wisseI
stroom op 220 V. 

In een klein afdal< voor het Iossen van stijlen en 
Imppen werd een Ideinere rolbrug gelnstaIIeerd. met 
een hefvermogen van 1.000 I<g. 

Centrales. 

T er koIenmijn Beringen wed de motocompressor 
Brown Boveri met een vermogen van 140.000 mB/u 

in dienst genomen. Hij geeft algehele voldoening 
zolang hij weri<t boven de 80.000 mB/u; in dat 
geval is zijn rendement biezonder goed aangezien 
de huze van het debiet hier bereil<t wordt door 
middel van de stand der vaste schoepen en niet 
zoals bij andere compressoren door het smoren. Be
neden de 80.000 m3/u Iwmen er echter nog reson
nantieverschijnselen voor. waarvan de constructeur 
inmiddeIs de oorzaal< heeft ontdeh Hierdoor !mn 
de compressor zolang het euvel niet verholpen is 
enl<eI op tamelijI< hoge belasting gebruil<t worden. 
terwijI het stellig de bedoeling is geweest de nieu
we compressor met zijn beter rendement ook aan te 
wenden op de mindel' belaste uren. 

De Iwlenmijn Andre Dumont heeft twee van 
haar Iweltorens Iaten vernieuwen; deze torens. op
gericht door de firma Hamon. met een hyperbolische 
vorm. begonnen ernstige teI<enen van verslijt te 
tonen en af te broI<kelen in het betonnen gedeelte. 
Men heeft nu door de firma Bernat een nieuwe. 
ditmaal cylindrische betonnen Iwker boven de hou
ten onderbouw Iaten optreld<en. Het waterdebiet 
bedraagt evenals vroeger 2.500 mBjh; het nieuwe 
profiel geeft volledige voldoening. 

Betonblokkeruabricalie. 

De Iwlenmijn Beringen heeft haar bloI<hnfabri
cage verdeI' gemeimniseerd en geautomatiseerd. Elke 
lading beton bestaat uit een hoeveelheid zand en 
IdezeI. waara an cement. water en calciumchloride 
worden toegevoegd. Het doseren van de eerste twee 
bestanddelen gebeurt thans automatisch; van uit 
de opslagbunhrs Iwmt de te wegen stor in een 
meetbunhr die in een balans hangt en precies de 
opgelegde hoeveelheid ontvangt waarna de toevoer 
automatisch wordt afgesloten. Op een sein gegeven 
door de machinist van de betonmolen worden de 
trechters van de verschillende vaste ingredienten om 
beurten geopend en de inhoud wordt over eenzeIfde 
vervoerband naar de sldp gebracht. Deze stort alles 
in de horizontale betonmolen. waar het water 
wordt toegevoegd en het mengen gebeurt ; de dose
ring van het water gebeurt door middeI van elel<
troden die de vochtigheid van het mengseI meten. 
Het calciumchloride wordt nog met de hand toe
gevoegd doch deze bewerldng wordt binnenlwrt 001< 
automatisch uitgevoerd .. 

De betonbloI&en van de Iwlenmijn Beringen heb
ben een weerstand van 800 I<g/cm2 

; zij worden in 
openlucht gehard en gaan meestaI reeds na een paar 
dagen naar de ondergrond; het harden gaat bijge
voIg verder op de plaats van gebruik Er WOlden op 
dit ogenbliI< grote hoeveelheden blokhn geleverd 
aan de Nederlandse Staatsmijnen. 

De betonbloHenfabrieI< werkt nog gedurende 
anderhalve dienst; de tweede heIft van de namid
dagdienst wordt gebruild voor het reinigen der 
machines. 



Januari 1966 Bedl'ijvigbeid van bet Kempens Bekken ill 1964 27 

De Iwlenmijn ZoIder heeft de capaciteit van haar 
bloHenfabl'ieI, opgedreven door onderdompelings
kamers voor het harden del' bloI,ken bij te bouwen. 
Vroegel' waren er zeven Immers, thans negen. Deze 
verhoging van capaciteit is nodig gewol'den door de 
aanhechting van de zeteI Houthalen terwijI Ieve
ringen aan andere Kempense mijnen in het vooruit
zicht gesteld worden. De huidige twee bloHengiet
machines Imnnen elk een Immer vullen op een 
dienst, terwijI de bIoHen vijf dagen onder water 
moeten blijven. 

De Iwlenmijnen van Waterschei en Zwartberg, 
de enigen die nog betonbIoHen afnemen van de 
ce~traIe fabriel, « Kempisch Beton » te Langerlo
Genk hebben besIoten een gedeelte van hun jaar
lijhe behoeften zelf op de zetel te stochren; het 
doel van deze maatregel,. die ongetwij feld bij Iw
mende behandelingsonkosten veroorzaald en bijge
volg de prijs per bIoI, doet stijgen, is de fabriel, van 
Langerlo op voUe toeren te laten draaien gedurende 
enkeIe maanden per jaar en ze vrij te maI,en voor 
andere produIden gedurende de overige maanden. 

De Iwle~mijn limburg-Maas heeft sinds lang de 
diameter van haar blokl,ensteengangen waar rij
draadvervo~r plaats vindt, verhoogd van 4 ,30 m tot 
4,60 m doch tot nu toe werd dit gedaan met oude 
betonblold,en, waadussen dan op vier plaatsen hou
ten spieen moesten worden aangebracht. Nu heeft 
men de vorm van de bloId,en met enhle millimeters 
gewijzigd zodat de diameter van 4,60 bekomen 
wordt zonder gebruiI( van houten spieen. 

VI. Technische aangelegenheden. 

Veiligheidsdak. 

Het totaal aantaI wer\,plaatsen die geheel of 
gedeeItelijl, in de 50 m-zone van de vermoedelijh 
ligging del' delderreinen gedreven werdeE, is in 1964 
gestegen dank aan het feit dat de Iwlenmijn Win
terslag verschillende exploitaties in de nabijheid 
van of in het veiligheidsdal, van 50 m gevoerd heeft 
namelijI~ in het gedeelte van de Kempense Staats
concessie die haar verpacht wcrd. 

Dit geschiedde met zeer afwisselend resultaat, zo 
Iwn . m en in het Oosten, op de verdieping van 
600 m, een pijler in de Iaag 12, met gunstige uit
sIagen, ontginnen tot op 20 m van het delderrein 
terwijl in dezeIfde sh'eek een pijIer in de Iaag 5 
veel last had van het water en dat een pijler in de 
laag 8-9 daardoor moest stopgezet worden. 

Van al de mijnen die in het veiligheidsdak ont
ginningen drijven blijft de koIenmijn limburg
rvIaas de belangrijhte. In 1964 werden er niet min
del' dan acht pijlers geheel of gedeeltelijk in het 
voorbehouden gebied ontgonnen. De produldie van 
bedoelde pijlers bedroeg 140.400 t in dit gebied 
hetzij 8,04% van de totale produldie der mijn . 

Het gezamenIijI, aantaI verhnningsboringen in 
die mijnen bel'eilde 1.108 op 31 december 1964 
waarvan 101 in de loop van het versIagjaar geboord 
werden. Op sIechts twee pIaatsen werden belang
rijke hoeveeIheden water betroHen nameIijk in de 
Iaag 2 afdeling zuid waar men zich op 18 m van 
het zand bevond en in de Iaag 24-25, afdeIing oost 
:aar de luchtgaIerij van de pijIer tot op 13 ,15 m van 
de delderreinen gedreven werd. 

Grensmuren. 

In twee gevallen werd ontheffing verIeend van 
de voorschriften del' IastenIwhieren veraIgemeend 
door artihI 4 van het IwninIdijI, besIuit van 20 sep
tember 1950 en die sedertdien 'artihI 7bis van het 
gecoordineerd mijnregIement uitmaken, voor geheIe 
of gedeeItelijh ontginning van de 10 m brede 
grensmuur die aan beide zijden van de concessie
grenzen moet bIijven bestaan. 

Hoofdschachten. 

Aan een mijn werd in 1964 toeIating verIeend om 
in afwijldng van artihI 22 van het IwninIdijI, be
sIuit van 10 december 1910 betreffende de toegangs
wegen en schachten ophaaIImbeIs te gebruiI,en met 
een veiIigheidscoefficient geIegen tussen 8 en 7 bij 
het pIaatsen, en boven 5 ,5 bij het afnemen. 

In 17 gevallen werd afwijIdng verIeend van de 
bepaIingenvan artihI 43 betreffende de proef op 
volle sectie op de ophaaIImbeIs na 18, maanden 
dienst. In een gevaI ging het om een ImbeI waar
van de dienstduur mocht verlengd ,"vorden tot 24 
maanden. Een dergelijI,e toeIating was vroeger in 
de Kempen gewoon doch is nl! een uitzondering 
geworden we gens de stijgende bruto extractie del' 
mijnen. 

De IwIenmijn Andre Dumont heeft het vervoer 
op de verdieping van 920 m aan schacht I zodanig 
ingericht dat er voor het behandeIen van de Iedige 
wagens nog een persoon nodig is . Deze wagens 
worden bij het verla ten van dt IiftIwoi tegengehou
den door van op afstand bediende remmen en ge
draineerd van het dubbeI op het enhI spoor; hier 
worden ze door de enige overbIijvende arbeider 
gelwppeId tot treinen van zestig wagens; de Ioco
motief Iwmt nu tot in de omIoop del' Iedige wagens, 
en de machinist Iwppelt zelf zijn trein aan. De 
sIeepinrichtingen in de omlopen zijn zodoende 
eveneens afgeschaft. 

Reeds verleden jaar werd gewag gemaaId van een 
instaIlatie die het onmogelijI, maald de "\vipvloeren 
aan de schacht neer te Idappen zoIang de Iwoi niet 
tel' pIaatse is; deze inrichting, die vroeger aIleen 
bestond aan schacht II op de verdieping van 807 m, 
werd inmiddeIs ook op de verdieping van 920 m aan 
schacht I gepIaatst. 
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De Iwlenmijn Limburg-Maas plaatste in 1964 een 
nieuwe inlwoi-inrichting aan haar machine II bij 
schacht I op de verdieping van 700 m; deze instaI
Iatie, gebouwd door de firma Monninghoff, heeft 
vooraI tot doeI personeel te besparen en terzeIfder
tijd het ongevallenrisico, dat in het vervoer nabij 
de schachten tamelijk hoog Iigt, te verminderen. De 
capaciteit del' schachten is er niet bepaald door 
gestegen, hetgeen bij deze machine trouwens niet 
gemald,elijl, zou geweest zijn aangezien voordien 
reeds regelmatig meer dan 30 reizen per uur werden 
uitgevoerd. 

De inrichting bestaat in hoofdzaaI, uit een ket
tingbaan, de remmen, de versassing, de inlwoizuiger 
en de « Hemscheidtsperre» aan de uitlwoizijde. 

De « Hemscheidtsperre » die nu in talrijke Kem
pense schachtuitrustingen aanwezig is, levert een 
zeker gevaar op, dat namelijl, de uitgelwoide wagen 
niet voldoende vel' afgevoerd is op het ogenblil, dat 
de Iwoi vertreld. Wij hebben reeds in vorige ver
sIagen melding gemaald van maatregelen in dit 
verband, zoals het gebruiI, van fotocellen of van 
industriele televisie; te Limburg-Maas heeft men 
de voorl,eur gegeven aan een ultrageluidsbron, die 
eveneens controleert of de afgevoerde wag-en weI 
degelijl, de Iiftkooi verlaten heeft en die de sein
!lever belet sein te geven zolang dit nid het ge
vaJ is. 

Het ontlwppelen del' volle wagens gebeurt nu in 
aIIe veiligheid aan de httingbaan; een moeilijl,
heid voor het mechaniseren van dit werk bestaat in 
de in die mijn gebruilde speciale lwppelingen be
staande uit twee kettingen, die ongeveer in het 
midden van de Ideine zijvlakhn del' wagens zijn 
bevestigd. 

Binnenschachten. 

Er werden in de loop van het jaar 1964 twintig 
afwijldngen verleend aan de bepalingen del' artikeIs 
16-4° en 30 van het koninldijk besluit van 10 decem
ber 1910 op de schachten en toegangswegen, met 
het oog op het inrichten van het personenvervoer 
in niet mindel' dan 120 binnenschachten, die niet 
voorzien zijn van samenlopende geleidingen en een 
standwiizer. In een dezer gevallen werd tevens ont
heffing verleend van de bepalingen van artihI 21 

van het IwninldijI, besluit van 2 december 1957 
over de brandvoorlwming, ten einde het gebruiI, van 
olieleidingen in de Iwp van een binnenschacht mo
gelijI, te mahn. 

In een kolenmijn werd toestemming verleend om 
in afwijking van artihI 43 de hbels van 36 bin
nenschachten langeI' dan 18 maanden in dienst te 
houden. 

De lwlenmijn ZoIder schafte zich ~'\Tee ophaaI
machines voor binnenschachten van een speciaaI 
type aan; het betreft machines Kema met drul,-

luchtturbinaire motoren. Ze zijn in staat een grote 
wagen stenen op te hijsen, met een snelheid van 
1,10 tot 1,50 rn/ s naargelang het gaat om natte of 
droge stenen. In 1964 werd ~en dezer machines ge
installeerd in de binnenschacht die de verbinding 
tussen de bedrijfszeteIs Voort en HouthaIen uit
maakt. 

De Iwlenmijn vVinterslag heeft haar binnen
schacht m et hydrostatische aandrijving in gebruiI, 
genomen. De instaIIatie, die in het vorig jaarverslag 
uitvoerig werd beschreven, schenh tot nu toe aIge
heIe voIdoening. 

Er vieI een dodelijl, ongevaI in een binnenschacht 
te betreuren. De machinist van een binnenschacht 
was bezig van in de lwoi de door Iwlen verstopte 
wentelgoot los te maI,en terwijI hij een magazijnier 
voor de gelegenheid als machinist had aangesteld. 
Nadat zijn pildlouweel door de wentelgoot naar 
beneden was geschoven vieI hijzelf door de Iwoi
afdeling. Men weet niet precies aan welh oorzaak 
het ongeval te wijten is; waarschijnlijl, is er een 
misverstand met betreI,king tot de seingeving in het 
speI geweest. 

Winning. 

T abel IX geeft het procentueeI aandeeI van de 
verschiIIende winmethoden in de totale produktie. 
Men merl,t op een sterl,e vooruitgang van de me
chanisatie die thans 94,3 .% van de totale produktie 
aanbelangt. Twee feiten dienen nog vermeld : de 
afbouwhamer g'aat nog verdeI' achteruit van 9,6 :% 
.tot 5,7 %; de schaven hebben een sterh vooruit
gang geboekt niet aileen ten Iwste van de afbomv
hamer doch ook ten Iwste van de integrale of trom
melondersnijmachine. De meeste factoren die de 
belangsteIIing voor de trommelondersnijmachine 
verminderd hebben zijn de grote stofontwiHeling 
die ze veroorzaI,en, de z"vaardere belasting van het 
dakgesteente en het groot aantaI ongevallen veroor
zaakt door het feit dat in de meeste gevallen arbei
del'S nog verplicht zijn zich aan het front te begeven 
en de Iwlen in de transporteur te scheppen. 

T abel IXbis leidt tot het besluit dat er inzah 
gemiddelde laagdilde een grote stabiliteit bestaat. 
Het feit dat dezeIfde Iwlendikte gepaard gaat met 
een iets Ideinere opening geeft een betere volume
trische en gravimetrische zuiverheid, die zich in een 
gelijkwaardige verbetering van de netto verkoop-
bare produldie uit, doch alles samen Imn men zeg
gen dat de ontgonnen lagen ongeveer van dezeIfde 
Invaliteit zijn aIs in 1963. 

Er -is een lichte verbetering in de con centra tie, 
echter niet door vergroting van de dagelijbe voor
uitgang, doch door verlenging van de winfronten. 
Er Iwmt ten andere stilaan een tendens tot uiting 
om de fronten merhlijI, te verlengen. 
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TABEL IX. 

Aandeel in cle pl'ocluktie van cle vel'schillemle winmethoclen. 

I 
1962 

I 
1963 

I 
1964' 

I. Afbouwh'amel' I 11,4 9.6 5.7 

Combinatie afbouwhamer en ondersnijmachine 0.2 - -

Combinatie afbouwhamer. Condersnijmachine) en springstof 3.8 1,9 0.9 

n. T otaal del' combinaties met afbouwhamel' 4.0 1,9 0.9 

Schaven 68.9 59,4 73.0 
Combinatie schaaf en springstof 0.7 - -

Integrale ondersnijmachine 15.0 29. 1 20.4 

III. Totaal gemecTwllisemJe winning 84.6 88.5 94.3 

100.0 100.0 100.0 

TABEL IXbis 

GeologiscTw en techllische kenmel'ken clel' pijlel's. 

Gemiddelde dilde der laag in em 
Gemiddelde opening del' laag in cm 
Gemiddelde volumetrische zuivel'heid 
Gemiddelde gl'avimetrische zuiverheid 
Gemiddelde dagelijkse produldie in t 
Gemiddelde pijlerlengte in m 
Gemiddelde dagelij1<se vooruitgang in m/dag 

De Iwlenmijn Beringen heeft de eerste anker
schaaf in gebruil< genomen. Men hecht vooral 
waarde aan het feit dat de beide httingen in dit 
toes tel gans ingesloten zijn. 

De lwlenmijn Zolder heeft zoals andere in 1964 
gaan gebruil< mahn van IlYdraulische omdrul<cylin
ders Bonser-Tristram. werkend op een drul< van 
70 1< g/cm:2 , Deze cylinders vertonen echter een na
deel; wanneer er in de cylinder of zijn leidingen 
een lel< ontstaat. zet de arbeider die het toezicht 
heeft een luaan op de voedingsleiding dicht. waar
na de cylinder een gesloten eenheid op zichzelf 
vormt ; wordt hij nu door de terughrende pantser
transporteur achteruit gedreven. dan bestaat er ge
vaar dat de stang die niet meer l<an inschuiven. 
geplooid raald. Men heeft daarom op ell<e cylinder 
een ventiel werl<end onder een drul< van 100 l<gjcm2 

aangebracht; sedertdien I<omen er geen gebogen 
stangen meer voor. 

1962 1963 1964 

109 110 109 
134 136 133 

0.81 0.81 0.82 

0.73 0.72 0.74 
412 412 425 
173 178 181 

1,57 1,47 1.47 

Dezelfde I<olenmijn streeft er naar de I<oIenwin
ning voIIedig te mechaniseren door middel van twee 
toesteIIen die eII< gemiddeld 50 '% van de produldie 
zuIIen verzorgen; het zijn de anbau-schaaf en de 
Dora-schaaf. Beide typen van schaaf worden nu 
systematisch aangedreven met I<ettingen van Idasse 
6. Van de Dora-schaaf werd een Iwrte beschrijving 
gegeven in het vorig jaarverslag. 

De I<oIenmijn Zwartberg heeft een Dora-schaaf 
in gebruil< genomen; men is tevreden over de 
eigenschappen van deze schaaf; de mogelijI<heid 
om de stand van de messen op eender weII< punt 
van de pijler op I<orte tijd aan te passen wordt wer
l<elijl< benut en geeft zeer goede resultaten. 

Anderzijds wordt binnenlwrt een PultenhobeI in 
gebruiI< genomen in een diId<e Iaag; de bedoeling 
is de handarbeid die nu vereist is om overhangende 
kolen weg te nemen af te schaffen en aldus de weg 
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verder te openen voor d e m echanisering van de 
ondersteuning. 

D ezeIfde IwIenmijn heeft een gans programma 
voor de con centra tie d er winpIaatsen; na sinds 
jaren toonaangevend te zijn geweest op het gebied 
van de grote vooruitgang, streeft de mijn nu naar 
Iangere pijIerfronten; m en wiI van 180, tot 200 m 
en zelfs meer overgaan ; een eerste vere iste hier
voor is een sterl(ere transporteur. rvlen h eeft reeds 
in 1964 verbeteringen aangebracht aan de goten, 
die versterlde deIen in mangaanstaaI b evatten, en 
aan de I(e ttingen , onder meer door h et pIaatsen van 
meenemers in I<astenprofieI en sterI(ere bouten ; een 
voIgende stap bestaat in het gebruiI( van een diI(
hre ketting; ten slotte zullen eIeIdrische motoren 
aangewend worden die wellen op een spanning 

van 500 X v'3 = 865 V. 
Een verdere stap, waar men echter effectief mee 

bezig is, trouwens ook in andere mijnen , is het 
invoeren van de hydrostatische aandrijving; deze 
aandrijving, waarvan d e voordelen op het gebied 
van de veiIigheid gehnd zijn, be tekent ook een 
vooruitgang op het gebied van de bedrijfzekerheid 
en het rationeeI aanwenden del' winmachines ; d en
ken wij sIechts aan haar toepass ing in d e trommeI
ondersnijmachines; op d ezeIfde wijze zaI m en te 
Zwartberg b eginnen m et de zwaarst belas te ma
chine, d e schaaf; enerzijds wiI men een b eve iliging 
tegen d e herhaaIde overbeIasting en het tijdverlies 
door h et verva ngen van de breeI(bouten, en ander
zijds w enst men d e sneIheid van d e- schaaf in de 
hand te hebben , bij voorbeeId om een andere sneI
heid op te Ieggen bij het opwaarts bewegen van 
d'e schaaf en aldus te Iwmen tot een betel' gebruiI( 
van de pantserhtting. . 

, De IwIenmijn van Zwa rtberg is van oordeeI dat 
d e trommeIondersnijmachine zaI bIijven b ehoren tot 
haar Idassieke pijl eruitrusting, zij het ooI( voor een 
Idein gedeeIte van de produldie, namelijI( d e h arde 
kolen. D e Bi-Di-CowI wordt gebruild en geeft 
gedeeltelijh resuItaten; de gemaIen IwIen worden 
om zo te zeggen integraaI gela den , doch d e cowl 
geeft vanzeIfspreI(end geen oplossing voor d e lwlen 
die later uit h et front vallen. H et schepwerI<: wordt 
er even weI door verminderd en dat wordt als een 
Ionend voordeel aangezien. 

M en s treeft naar andere middelen , bij voorbeeld 
verplaatsbare of dubbele trommeIs, om d e Iaag inte
graal te ontginnen; men ziet hierin evenaIs in het 
gebruik van de PultenhobeI een stap naar de vol
Iedige m echanisering, volgens de redenering, dat 
het mechaniseren van d e ondersteuning r.iet veeI 
zin heeft zola ng de hom.vers moeten aanwezig zijn 
om overhangende lwlen af te stehn. Als onmiddeI
lijI( voordeel va n d e volledige winning in een sn ede 
bij ondersnijmachines w ordt aangehaald dat de 
transporteur zonder tijdverlies l(an worden omge
druid en de stijlen geplaatst. 

De Iwlenmijn Winters lag gebruild voor de me
chanische winning u itsluitend schaven , met uitzon
d ering van een pijIer waarin een trommelondersnij
machine wer!(zaam is . 

Gewone anbauhobeIs worden niet meer aange
schaft; ze worden vervangen door anI(erschaven en 
vaaI( door d e reeds ee rder vernoemde Dora-schaaf. 

AIs voornaamste voorcleIen van de anI(erschroe
ven geeft m en de vermindering van de niet-onder
steunde breedte op ; de Doraschuven zijn bijzonder 
geschikt voor harde Iwlen en Imnnen zeer gemaId(e
IijI( gestuurd worden in vertiI<ale zin door het ver
stell en van hun zooImessen; daarentegen is m en 
van mening dat zij de pantserhtting zwaarder b e
lasten, en gebruild men voor deze to es tellen trans
porteurs van een biezonder type, met de breedte v~n 
de PFO, doch de hoogte en plaatdilde van de 
PFI. 

VI/at de trommeIondersnijmachine be treft heeft 
ooI( d e Iwlenmijn Winterslag zeer Iofwaardige po
gingen in h et werl( gesteld om het schepwerI( in de 
Iwlengang af te schaffen ; deze pogingen hebben 
geen volledig succes gehnd. 

De schuine ruimplaten vergden he t aanbrengen 
van hydrauIische omdruI(cylinders Tristram-Bonser 
met een stoothacht van 4 t om de drie m eter. M en 
Iwn echter niet voorlwmen dat overhellende Iwlen 
na de doorgang del' machine afvieIen en een ruim
va art noodzahlijI( maalden. Anderzijds werd in 
d ezeIfde pijler met volledig succes een cable-carrier 
aangewend ; dit hulpmiddeI. bestaande uit een aan
tal geleidingen die d e eleldrische ImbeI e'n de water
sla ng opbergen wordt thans in verschillende Kem
pense mijnen toegepas t . 

De Iwlenmijn Andre Dumont heeft d es tijds de 
puntveranI(ering van d e pantserl(e ttingen aan de 
Iwp van de pijler ingevoerd en hiervoor d e hydrau
Iische stijI Flinois gebruih, die in een vong jaar
verslag werd beschreven. Thans is m en overgegaan 
op een Iichter apparaat dat dezelfde resultaten 
geeft; h et betreft de stijI Wanheim Hs8, gebouwd 
voor gebruik in pijlers ; en voorzien van een nieuw 
type voorspanapparaat. Hij hijgt een zetlast van 
IS t en schuift in ell<aar bij een b eIasting van 
40 ton. Hij wordt opgespa nnen met een persIucht
motor die op d e pIaats van d e gewone met de h a nd 
bediende pompzwengeI wordt aangebracht en h et 
inwendig pompmecha nisme in heen en w eergaande 
b eweging brengt juist zoals het m et de hand ge
beurt. D e stijI hangt in een vertande schijf voor
'gesteld op figuur :3 zodat hij tijdens he t vooruit
brengen van d e aandrijflwp zijn h elling behoudt. 
D e schijf A steunt m et haar voet B op de reductor, 
en draagt een pot C waarin de stijI Wanheim Imn 
b evestigd worden door middeI van een pen. E en 
trehtang D voorzien van 'een veer E kan in een d er 
tan d en van d e schijf gehaald worden. 
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Het gebruiI< van mechanische winmachines 
Ieidde in 1964 tot zeven zware ongevallen. Voor 
drie daarvan was de schaaf verantwoordelijk, voor 
de vier andere de trommelondersnijmachine. Wat 
deze Iaatste reel<s betreft moest men nogmaaIs, on
danb de maatregelen die op dat ogenbliI< reeds 
door sommige mijnen getroffen waren, drie ongevaI-

Fig. 3. 

len betreuren waarbij arbeiders, tewerl<gesteld tus
sen de transporteurs en het front om de morsI<oIen 
op te ruimen, door IosIwmende brold<en I<oIen of 
steenvaI getroffen werden. De betrold<en pijlers 
hadden respectievelijI< een opening van 1 m, 1,30 m 
en 1,50 m . In geen enI<eI gevaI waren, buiten een 
Iwlenschop van aangepaste vorm, biezondere maat
regelen getroffen om een hetere lading van de mors
Iwlen te verluijgen. Naar aanleiding van deze onge
vallen gaf het divisiecomite aIs zijn mening te l<en
nen dat « het toenemend aantaI ongevallen veroor
zaaI<t door steen- en kolenvaI in de pijlers uitgerust 
met trommeIondersnijmachines dringende maatre
gelen vereist. Het stelt daal'om voor de proefnemin
gen tot het afschaffen van het schepwerl< aan het 
front te bespoedigen en in afwachting van een 
opIossing het ondersnijden te stal<en in die pijlers 
waar andere winmethoden mogelijI< zijn ». 

Een ongevaI van gans andere aard gebeurde ter
wijI men de deflectol~ , die in vorig jaarverslag be
schreven werd, moest omI<eren aan de kop van de 
pijler. TerwijI een opzichter zich in de nabijheid 
van de trommeI bevond ten einde de deflector te 
bevestigen, Invam de trommeI gedurende een Iwrt 
ogenbliI< in beweging; de oorzaak daarvan Iwn 
niet met zel<erheid vastgesteld worden doch het is 
niet uitgesIoten dat de beweging opzettelijI< werd 
gevraagd om de machine een Heine verplaatsing te 
doen onclergaan. De opzichter lnvam tussen deflec
tor en trommeI terecht. 

Van de drie ongevallen geheurd tijdens het scha
yen was er een te wijten aan het voorover storten 
van een broI< Iwlen uit het front, op het ogenbliI< 
dat een arheider over de pantserl<etting Ieunde. In 
een ander gevaI heeg een persoon een slag van een 
schaafl<etting tegen het been, in een pijler waarvan 
het midden 5 m vooruit was ten opzichte van de 
uiteinden. Het comite drong er bij die gelegenheid 
op aan clat de pijlers waarin zich gespannen I<et
tingen bevinclen Iangs het afhouwfront zo goed 
mogelijI< rechtlijnig zouden gehouden worden. Het 
derde ongevaI overinvam aan een schaafmeester die 
met een hamer op een schaafmes klopte om het 
vast te zetten en een stuI<je staal van het mes in het 
oog heeg. 

Ondersteuning, steen- en kolenval. 

T abel X geeft het aandeeI der verschillende 
onclersteuningsmethoden in procenten, uitgedruI<t in 
tonnemaat geproduceerd in de betreffende pijlers. 

]\lIen bemeri<t dat de oudere ondersteuning he
staande uit ijzeren stijlen en gewone ijzeren kappen 
haast volledig verdwenen is ; in de nieuwe onder
steuning'svormen hlijven anderzijds de « Idassieke » 
gelede Imppen Iangzaam terrein verliezen, en weI 
in het voorcleeI van de aangehechte scharnierende 
Imppen en in minclere mate van de schrijdende stut
ting. VVat deze Iaatste hetreft is de aangroei zeer 
zwaI< te noemen: 0,34% tegen 2,26 ;% in 1963. 
\Vij zuIIen verdeI' zien dat aIthans sommige mijnen 

TABEL X 

Aandeel van de vel'schillencle onJel'steuningsmetTwclen in ele pl'Ocluktie. 

I 1962 I 1963 
I 

1964 
I I 

IJzeren stijlen met houten Imppen 0,86 - -

IJzeren stijlen met gewone ijzeren Imppen 0,42 1,08 0,40 

IJzeren stijlen met gelede kappen 83,88 83,54 82,70 
Kopstijlen zonder lmppen 7,61 4,76 3,80 
IJzeren stijlen met aangehechte beweegbare Imppen 2,93 2,76 '1.90 
Schrijdende stutting 5,60 7,86 8,20 

100,00 100,00 100,00 
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zich ernstig inspannen om de toepassingsmogelijI(
he den van d e schrijdende stutting uit te breiden. 
vooraI in grotere openingen. 

TabeI XI geeft de produldie van de pijlers m et 
schrijdende s tutting in de verschilIende mijnen ; 
in de Iwlenmijnen Andre Dumont en Zwartberg 
werden de pro even gestaald; de Iwlenmijn Lim
burg-l\,IIaas integendeeI boeld een m eri<elijh voor
uitgang. 

TABEL XI 

Pmclukne in cle pijlers met scTuijelencle stutting . 

Kolenmijn I 1962 
I 

1963 I 1964 
I 

B eringen 256.368 395.5 16 224·788 
H elchteren-Zolder-

Houthalen 
(zeteI Voort) 164.190 267·064 248-428 

Limburg-Maas 36·381 53-432 317.231 
.zwartberg 8.5 19 - -

Andre Dumont 61·926 38-463 -

527·384 754-475 790.447 

De Iwlenmijn Beringen blijft uitsluitend de stut
ting \Ves tfalia gebruihn. ze geeft volIedig voldoe
ning tot een opening van 1.40 m; de onderhouds
Iwsten valIen m ee. en liggen zeIfs op dit ogenblik 
veel lager dan datgene wat m en vooraf had geschat 
en dat d e grens beteI<ende voor een normale econo
mische exploita tie. 

D e Iwlenmijn Zo!der heeft zich verder toegelegd 
op de verbetering van d e twee systemen van schrij
den de stutting die in de zetel Voort in gebruil< zijn. 
namelijl( Westfalia en H emscheidt. In beide geval
len ging h et om een verhoging van d e stabiliteit in 
lagen met een opening van meer dan 1.50 m ; in 
ons vorig jaarverslag w erd melding gemaakt van 
een systeem b estaande uit twee boven ellmar gele
gen omdrul<cylinders. waa rdoor de basis van een 
element in h et vertiI<aal vlaI< een parallelogram 
vormt zodat d e t'wee opstaande zijden - de stijlen 
- steeds vertihal blijven . M en heeft thans het
zeIfde gedaan met d e H emscheidt-elementen. doch 
hier werd geen tweede omdruI<cylinder aangebracht 
doch een eenvoudige geleidingsbuis ; de reden hier
van is d a t d e b estaande cylinder van d eze elemen
ten reeds een stoothacht van 7 ton ontwild<elt het
geen ruim voldoende is. - Er w eze opgemerh dat 
d e finna W es tfalia op dit ogenbliI< de elementen 
met dubbele omdruI<cylinder in serie produceert ten 
behoeve van andere gebruiI<ers. 

De Iwlenmijn \VintersIag b ezit thans een volle
dige pijler met schrijdende stutting Westfalia. De 
directie is van oordeeI d a t deze stutting geen ver-

betering van h et daI< heeft meegebracht. Haar voor
l<eur gaa t naar goede individuele stij len. waarbij 
de hydraulische moe ten uitgesloten worden we gens 
de menigvuldige b eschadigingen en d e daaruit 
voortvloeiende Iwsten van onderhoud. T egenwoor
dig Iwopt men vooral de \Viemann BSO. voorzien 
van gaten voor het gebruiI< van messen bij het op
spannen. Deze stijI is licht en stevig. en Iaat een 
grote verIenging (van 96 tot 160 cm) toe ; de Iwp 
lmn gemald<elijI< worden afgenomen en vervangen 
door een aangehechte scharnierende Imp. 

Aan Iwp en voet van d e pijlers worden in de
zelfde mijn d e lange voorspanlmppen uit een stuI< 
afgeschaft en vervangen door aan elI<aar gehechte 
gelede Imppen Vanwersch met een Iengte van 
1.25 m · en voorzien van twee wiggen ; dani< zij deze 
twee wiggen I<an een star geheeI gevormd worden 
terwijl toch een aanpassing aan het bovenstaande 
bouwwerl< mogelijI< blijft; d eze vorm van onder
steuning leunt reeds zeer nauw aan bij die w ell<e 
in het vorig verslag w erd en vooropgezet voor de 
Imp en de voet van d e gemechaniseerde pijlers . 
w aar de galerij en achter d e pijler gedreven worden. 

001< de Iwlenmijn Andre Dumont zet haar 
inspanningen voort om een rationele ondersteuning 
te b elwmen aan d e moeilijI<e huispunten tussen de 
pijler en de galerijen. en maald hierbij meer en 
meer gebruil< van de huislmp. f'-1en heeft verschiI· 
len de comb ina ties van huislmppen met een asaf
stand van 0.58 m met gewone I<appen van 0.80 m 
en Iangere I<appen van 3 m of van 2.60 m . 

~ oppervlokte wear geen slUlen kunnen sloan 

o koppel ing tus5en gelede koppen I mellwe.e wiggen 

a ~zeren slut 

Fig. 4. - Kolenmijn Andre Dumont. ondersteuning aan de 
kop van een gemechaniseerde pijler. met kruiskappen. 
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Fig. 4 stelt de ondersteuning voor zoals ze be
staat aan de Iwp van verschillende pijlers. De 
eigenlijh galerij wordt voorlopig ondersteund door 
middel van twee Imppen van 0.80 m en twee kruis
!<appen van 0.38 m ; samen geeft dit een spanwijdte 
van 2.80 m hetzij iets minder dan de Moll-ramen 
die hier op 3.60 m staan; aangezien deze MoII
ramen breder zijn dan de voorlopige ondersteuning. 
is het mogelijl< de houtblold<en tegenover de pijler 
reeds op voorhand te plaatsen onmiddeIIijl< na het 
ontlwlen; men zal opmerhn dat zulks 001< aIleen 
mogelijl< is omdat de anl<erbalk die vroeger boven 
de aandrijflwp van de pantserhtting lag. weggeno
men is en vervangen door de puntveranhring met 
hydraulische stijl. In de nis volgend op de eigen
lijh galerij !<an eender welke combinatie van kruis
kappen 'en andere geplaatst worden. doch niet zel
den bouwt men hier een tweede brug gelijl< aan de 
eerste. zoals op de figuur voorgesteld. juist omdat 
er 001< in de nis een Ideine transporteur wordt 
gelegd. 

Aan de voet (fig. 3) wordt hetzelfde princiep toe
gepast. doch in plaats van hvee gelwppelde lmppen 
van 0.80 m plaatst men in het midden van de galerij 
een lange Imp van 2.60 m; de totale spanwijdte 
wordt dan 3.80 m hetgeen wederom iets minder is 
dan de Moll-ramen van 4.23 m; 001< hier Iwnnen 
dus de houtbold<en in ononderbrohn rijen tot tegen 

Fig. 5. - Kolenmijn Andre Dumont. onders teuning aan 
de voet van cen gemechaniseerde pijler. met kruiskappen. 

Z elfde legende als fig. 6. 

het front geplaatst worden. 001< in de nis van de 
pijlervoet Imn men verder gaan met I<ruisl<appen te 
zeften. en dit geeft in ell< geval een stevig verband 
tussen nis en galerij ; we gens de kostprijs der kruis
Imppen past men meestal het eenvoudige systeem 
van fig. 3 toe. Een nadeel van de luuislmppen is 
dat de arbeiders geneigd zijn het aantal stij len te 
verminderen we gens de hoge stabiliteit die door de 
onderlinge verbinding aan de I<appen gegeven 
wordt; op dit punt mag de aandacht der opzichters 
niet verslappen. De voordelen del' kruislmppen zijn 
echter absoluut overwegend op de nadelen ; ze ver
hogen de stabiliteit van geheel de ondersteuning. 
ook op die plaatsen waar stij len moeten weggeno
men worden; hier Imn men bovendien de zware 
voorspanlmppen afschaffen . die regelmatig moeten 
vooruitgebracht worden en slechts een betreld<elijh 
stabiliteit verzehren. we gens slecht contact met de 
te ondersteunen kappen. 

Tegenover de hoge kostprijs van het speciaal ma
teriaa l. staat het gering verlies en onderhoud. H et 
verlies l<an voIIwmen verwaarloosd worden en 001< 
de vervorming van het materiaal die de Iwstelijke 
verzending naar de bovengrond noodzahlijl< maald. 

Zowel op het gebied van de individuele stij len 
als van de schrijdende ondersteuning werden in de 
loop van het jaar 1964 verschillende verbeteringen 
tot stand gebracht tel' lwlenmijn Limburg-Maas. 

Bij de individueIe stijlen noteerde men het in 
gebruik nemen van een volledige pijler uitgerust 
met stij len KlocImer Ferromatil< met voeding langs 
een centrale leiding en een pomp. Het feit dat de 
emulsie bij het inzinhn en het roven van de stijl 
verloren loopt heeft voor gevolg dat de stijIen niet 
mogen gebruikt worden bij zeer slechte vloer. doch 
in de huidige toepassing was dit niet het geval en 
gaf het systeem algehele voldoening. 

Op het gebied van de schrijdende stutting zoeld 
de Iwlenmijn een oplossing voor de lagen met een 
opening van meer dan 1.23 m. In dergelijke opening 
en in de hellende lagen die men normaal in die 
mijn aantreft. geeft de gewone Westfalia geen vol
doe!1de stabiliteit. Men heeft voor het ogenblil< drie 
system en op proef : VI/ estfalia met dubbele omdrul<
cylinder. waarover geschreven werd in het vorig 
jaarverslag; Dowty. en KlocImer Ferromatil< met 
acht stij len. ineengewerl<t tot twee ramen (double 
chocI<) . 

Alhoewel de Dowty-stijlen eerder licht schijnen 
voor de in de Kempen heersende drukken. was men 
er niet ontevreden over en werden er na een proef 
met 30 eenheden voldoende besteld voor een front 
van 200 m. De Ferromatil< «double chocI<» zijn 
zeer stevig en bieden bovendien het voorr.leel dat de 
stijlen uit hun hulzen Iwnnen genomen worden en 
als individuele stijlen gehruih. hetgeen zeer inte
ressant is bij storingen. 



34 Anna/en del' Mijl1en van Belgie 1 e aflevering 

Zes zware ongevallen waren te wijten aan 
gebreIddge ondersteuning van pijIers of aan het 
gebruiI( van ondersteuningsmaterlaaI. 

Een arbeider w erd gedood toen het dak over een 
Iengte van 2. m van aan het front tot in de breuI(
Iijn instortte op de plaats waar men daags tevoren 
een IdoI( had opgevuId met hout. Een andere per
soon werd in soortgelijh omstandigheden ernstig 
aan de hand gehvetst to en deze gepIet werd tussen 
een zware steen en de rand van d e pantserl(etting. 

Een eleldricien die zich tussen het IwIenfront en 
de eerste rij stijlen beyond werd door een bres Iwlen 
met hacht tegen een stijI geworpen en zwaar ge
wond. Tijdens recuperatiewerhn I(antelden drie 
Moll-ramen gelijldijdig om ; een arbeider w erd licht 
gehvetst doch overIeed tengevoIge van een embolie. 

Twee andere ongevallen waren te wijten aan het 
gebruiI( van ondersteuningsmateriaaI; een persoon 
die tewerl(gesteld was aan het vervoer van · een 
voorspankap met een Iengte van 6 m en een gewicht 
van 300 I(g heeg tengevoIge van een ondoordachte 
beweging een uiteinde van de kap met luacht tegen 
de idn zodat hij aan de opgelopen verwondingen 
bezweeIc Het eigenaardigste ongevaI is echter dit 
waarbij een opzichter aan het oog getroffen werd 
door een 77 mm lang stuI( ijzer voortlwmend van de 
punt van een mes , waannee een andere arbeider 
bezig was een stijI Schwarz-Universal op te span
nen. Alhoewel dit ongeval net zo min aIs de voor
gaande aanleiding gaf tot een onmiddelIijh ' reactie 
vanwege het divisiecomite, w erd de I(westie van de 
weerstand del' Schwarz-messen verder onderzocht. 
Hierbij dienen verschillende punten te worden 
onder ogen genomen : 

worden de messen niet aan te hoge belastingen 
ondervl'orpen ? 
ondergaan ze bij eventuele h erstellingen een 
aangepaste thermische behandeling ? 
wat gebeurt er met de messen tussen het ogen
blil( van het eerste gebruiI( en het ogenbliI( waar
op ze definitief worden a Fgehurd ? 

. AIhoewel de positie van het mes in de Schwarz
stijI minder gunstig is dan in andere stijlen, omdat 
de bovenstijl op h et mes druh in een punt gelegen 
midden tussen de twee steunpunten, wed toch tij
dens proeven vastgesteld dat de messen pas bega
ven onder een statische belasting die de normale 
belasting in de pijler vel' overtreft. Anderzijds staat 
het vast dat een groot aantal m essen, soms weI 
2.0 % van die weII(e voor h erstelling worden aange
boden, een groot stuI( van d e punt hvijt zijn. Hier 
heeft m en bijgevolg te doen met een breuk die niet 
enkeI door statische belasting Imn verldaard wor-' 
den. Wij zijn er tot nu toe niet in geslaagd te bepa
len van welh aard de belasting is die oorzaak is 
van het veelvuldig afbrel(en der punten . 

Wat de thennische b eh a ndeling b etreft bleeI( 
eerst en vooral dat de meeste messcn verschillende 

malen hersteld worden alvorens uit de omloop te 
worden genomen. De thermische behandeling die 
ze na elh hers telling ondergaan Im'am op weinig 
na overeen met hetgeen de constructeul' toepast en 
aanraadt. Een lichte correctie werd hier nuttig 
geoordeeld doch he t is zehr niet van deze zijde 
dat een oplossing van h et probleem te verwach
ten is. 

Vermits de m essen op geen enl(ele wijze geiden
tificeerd Imnnen worden, kan men in verband met 
hun levensloop enhI gebruiI( mahn van de gemid
deIde del' statistiehn, namelijI( de hoeveeIheden 
nieuwe messen die in gebruiI( genomen worden, de 
hoeveelheid hersteIde die in dezeIfde periode op~ 
nieuw in omIoop worden gebracht, en tens lotte het 
pro cent mess en afgeI(eurd wegens breuI( aan 'de 
punt. Grosso modo Iwmt men langs deze weg tot 
de conclusie dat ell( mes een vijftaI malen hersteId 
wordt. en dat van de voor hers telling aangeboden 
messen 10 a 2.0 % de punt verloren hebben. 

Dit alles levert nog geen enI(eI middeI op om de 
gebruihrs te beschermen ; het mid del dat gewoon
IijI( tegen wegspringende metaaIscherven aangerac 

d en wodt. een briI. is hier niet toepasselijI( aange
zien m en de pijlerarbeiders geen briI Imn opleggen 
voor hun dagelijb werI( en de stuld(en bovendien 
van zuldanige aFmetingen zijn dat een bril geen 
afdoende bescherming biedt. Men zou dan ooI( lie
ver voorlwmen dat messen die wegens hun ouder
dom en de ondergane bewerldngen aIs gevaarlijI( 
beschouwd worden nog Ianger gebruild worden. 
Het m eest voor d e hand Iiggend mid del lijh een 
doelmatige controle ; in dit opzicht moet echter nog 
alles gedaan worden . want tot nu toe bleven de 
messen zoaIs ander Idein gerief in het bezit van de 
gebruihr tot hijzeIf oordeelde dat he t gereedschap 
moest hersteld worden. H et Iijld er op dat elh po
ging om dit materiaaI onder controle te houden 
moet b eginnen m et het aanbrengen van een I(en
meri( dat minstens de ouderdom van het stuI( te 
hnnen geeft. 

Dakbeheersing. 

T abellen XII en XIII geven respedievelijl( het 
aandeeI der verschillende method en van daI(beheer
sing in de totaIe produldie. en de verdeling van de 
blaasvulling over de verschillende mijnen. 

De blaasvulling verIiest nog steeds veld. vooraI 
door de achteruitgang van d e methode in de IwIen
mijn Limburg-Maas. waar het vullen geschiedt 
wegens de nabijheid van d e Maas en bijgevoIg eer
del' toevallig is . 

De Iwlenmijn Beringen streeft naar vereenvoudi
ging van de IdppIaatsen in de ondel'grondse gale
rijen. ten behoeve van de pijlers met blaasvulling. 
Tot nu toe bestond een Idpplaats m eestaI uit een 
nis lllet I{elder gevormd door nabraaI( van de steen
gang met vergroting van d e diameter. en van daar-
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TABEL XII 

Aandeel van de verschillende opvulmetTlOden 
in de totale pl'oduktie. 

1962 1963 1964 

BIaasvuIIing 19.3 14.6 13.3 
HandvuIIing 2.4 0.7 
DaI{breuI{ 78.3 84.7 86.7 

100.0 100.0 100.0 

TABEL XIII 

Blaasvulling : ,aandeel del' :zeven mijnen. 

I 
1962 

I 
1963 I 19M 

I 
Beringen 64.8 72.2 89.2 
HeIchteren-

ZoIder 5.3 6.6 9.0 
HouthaIen 16.4 7.2 -

Limburg-Maas 13 .5 14.0 1.8 

100.0 100.0 100.0 

uit een heIIende steengang uitgevend in de betrok
!<en IuchtgaIerij. Nu heeft men bij wijze van proef 
heel de inrichting ond~rgebracht in de steengang 
die ' vooraf op een diameter van 5.50 m gebl'acht 
werd; hierin b evindt zich d e Idpstoel en tevens de _ 
vervoerband waarop de stenen naar een nabijgeIe
gen Iuchtgalerij worden gevoerd. Deze methode 
Ievert een belangrij!<e besparing aan voorberei
dende wer!<en op. 

De- verschiIIende opera ties verband houdend met 
de daI{controle gaven in 1964 slechts tot een zwaar 
ongevaI aanIeiding: een dakbreker werd bij het 
roven van de voorlaatste stijl van een rij aan het 
hoofd getroffen door een steen die uit het daI{ 
schoof in de richting van het front. 

Vervoer. 

T abel XIV betreffende het procentuecl aandeeI 
van de vel'schiIIende pijlel'transporteurs in het ver
voer tonnemaat bevestigt dat de pantserhtting sinds 
veri eden jaar dit vervoer voor 100 :%- verzel{ert. 

T abel XV geeft anderzijds de evolutie van het 
vervoer in de horizon tale en licht hellende gangen. 

TABEL XIV 

Aandeel van het pijlelvelvoel' in ele pl'oeluktie. 

I I 
, 

1962 1963 I 1964 
I 

Riem met dragende 
onderband 1.6 - -

Gepantserde 
transporteurs 98.2 100.0 100.0 

Andere 0.2 - -

100.0 . 100.0 100.0 

Het lwninldil{ besIuit van 19 mei 1952 gaf aan
Ieiding tot v ier afwijldngen. In drie gevallen werd 
ontheffing verleend van de bepaIingen van artihl 
7. 1°. ten einde dieseIIocomotieven te mogen gebrui
!<en in galerijen waal' het luchtdebiet minder 
bedl'oeg dan de voorgeschreven 100 Vsjl<W. in een 
geval werd toestemming verleend om de afstand 

TABEL XV 

V €1voer in ho1'i:zontale en lieht heUellele steellgangell. 

1962 I 1963 
I 

1964 1964 
i 

--

Totale lengte in % ton . kilom. 
% 

Sleepvervoel' 23. 1 23.4 24.0 7.2 
T ransportbanden 11.2 10.3 9.2 8.0 
Stalen transporteurs 1.5 2.1 1.3 2.2 
Locomotieven 62.6 63 .7 65.0 8 1.0 
Andere 1.6 0.5 0.5 1.6 

----.--------

100.0 100.0 100.0 100.0 

Personenvervoel' 232.<182 238.729 243-410 -

(in m spoor) 



36 Annalen del' Mijnen van Belgie 1 e aflevering 

tussen twee delen van het rollend materiaaI. die 
volgens artil<el 4-d minstens 25 cm moet bedragen. 
te verminderen tot 20 cm; deze afwijldng beoogde 
het gebruik van sterl<ere locomotieven in een oudere 
steengang die binnen een jaar moest verdwijnen. 
en waarvan de diameter slechts 3.60 m bedroeg. Als 
voornaamste voorvl'aarden noteerde men een voort
durende controle op de horizontale ligging der spo
ren in een vlal< dwars op de bewegingsrichting. en 

het vertragen der locomotieven tijdens het kruisen. 

De lwlenmijn Beringen gaat verder met het auto

matiseren van het vervoer met riemen. In 1964 wa
ren er drie galerijen volledig uitgerust. De bedoe
ling is het systeem zo veel mogelijk te veralgemenen. 

De lwlenmijn Zolder nam in haar zetel Voort vier 
nieuwe locomotieven Deutz in gebruil<; deze loco
motieven bevatten twee stuurhutten ; hun vermogen 

bedraagt 90 pIc 

Dezelfde lwlenmijn deed in 1964 een proef met 
betonnen dwarsliggers. bestaande uit twee beton
nen blold<en die door ijzeren staven verbonden zijn ; 
de proef mislulde aangezien de betonnen blokken 
niet bestand waren tegen de schokken van ont

spoorde wagens. 

DezeIfde kolenmijn heeft een seininstallatie in 
dienst genomen die zowel in de pijlers als in de 
galerijen mogelijHleden biedt; ze w erkt eleldrisch 
op 24 V en is intrinsiel< veilig . Ze bestaat uit luid
sprel<ers-microfoons, die kunnen geplaatst worden 
hetzij aan lieren en andere belangrijh punten in 
galerijen, hetzij op willehurige plaatsen in pijlers. 
In de galerijen zijn de installaties vast, in de pijler 
wordt een draaibare luidspreker-microfoon meege
nomen. en op de lamp aangesloten. Het oproepen 
gebeurt in de galerijen door mid del van een Huit
toon, die men eleldrisch Imn opweld<en en die uit 
aIle luidsprehrs tegelijI< weerldinld ; in de pijler 
gebeurt het met behulp van lichtsignalen . 

Men heeft er 001< de hydrostatische aandrijving 
van een metalen band Priinte beproefd; men ge
bruild hiervoor een traaglopende pomp en motor 
Pleiger, met de voIgende hoofdl<enmerhn : IwppeI : 

1.100 kgm. druI<: 180 tot 200 atmosferen. snelheid : 

37.7 tlmin. 

De installatie heeft bij de aanvang reeds aanlei
ding gegeven tot een spijtig incident: in het olie
reservoir bevond zich de ingang (terughrende olie) 
vlaI< bij het vertreI< naar de pomp; het gevolg hier

van was dat dezeIfde oIie onophoudelijI< in circu
Iatie bled en verhit werd tot 120°. De temperatuur 
stijging heeft echter vervormingen veroorzaah in de 
onderdelen der pomp die gebomvd zijn met een 
speling van 4 mihon. De pomp is dientengevoIge 
naar de fabriel< teruggestuurd; hier 'Nerd ze niet 
aIleen hersteld maar 001< onderworpen aan v erschil
lende proeven die voor doeI hebben een andere 
vloeistof te vinden d a n gewone brandbare olie . De 

pomp wordt nu sinds maanden gedurende vier uren 
per dag in gang gehouden ; men heeft daarbij ont
deh dat een eenvoudige 10 % emulsie van boor
olie betere uitslagen geeft dan de synthetische on
brandbare olien. De onderdelen del' pompen en 
motoren zuIlen dan ook gebouwd worden in stof
fen die tegen bedoelde emulsie bestand zijn. De 
pomp zal na aHoop d er proeven terug gei'nstaIleerd 
worden, terwijl 001< proeven met het systeem Staffa 
op het getouw staan. 

Bij het zoeven beschreven incident en de andere 
pro even wordt de temperatuur van de olie gemeten 
door middel van de « T astotherm Combi» van 
Braun-electronic. Het toes tel bestaat uit een meet
apparaat met een dilde van 32 mm en een opper
vlahe van 100 X 75 mm. en een meets tift met een 
diameter van 8 mm en een lengte van 185 mm. Het 
toestel weegt 220 g en is intrinsieI< veilig. Het geeft 
een nauwkeurige meting van de temperatuur van 
een vloeistof na 0,6 seconden met een meetbereik 
van 0 tot 2400 C. Het is 001< geschikt voor tempe
ratuurmeting in gassen. en mits aanpassing aan de 
oppervlalde van vaste lichamen. 

De Iwlenmijn Zwartberg werh aan een uitge
breid programma voor de vermindering van de 
effectieven in het vervoer. Een der punten daarvan 
is het automatiseren van het bandvervoer der pro
dulden, door het afschaffen van sommige machines 
en het besturen op afstand van andere; daarop 
voIgt het Iaadpunt in de steengang; vervolgens 
lwmt het materiaalvervoer aan de beud. 

Het afschaffen van machines wordt mogelijk 
dank zij het gebruil< van zwaardere aandrijfkoppen 
EicI<hoff. uitgerust met 2 aandrijfrollen die eIl< door 
een motor van 33 I<W aangedreven worden over een 
Iwdraulische lwppeling. De trommels hebben een 
diameter van 500 mm en een lengte van 1.085 mm. 
De bedoeling is met een zuII<e machine een gans 
pan eel af te werl<en. met een lengte van 700 m , zo
dat er geen afstandbesturing van de andere aan
drijfstations meer nodig is. Toch zuIlen er steeds 
tussenaandrijvingen overblijven. al ware het maar 
omwille van de storingen waardoor de galerijen van 
richting moeten veranderen. Vooraleer de afstands
besturing, die reeds op een plaats in 1964 werd 
toegepast, te veralgemenen. werden maatregelen 
genomen om het vuil worden van de machines tegen 
te gaan. want 001< het zuiver mal<en moet als taal< 
van de machinist worden afgeschaft. Hiertoe werd 
een verbeterde luabber gebouwd, die voorgesteld 
wordt in figuur 6 en bestaat uit twee gewone lap
pen gesneden uit een vervoerband, doch die in dit 
geval door middel van twee drukveren tegen de 
band wordt gedruld. zodat de sleet van de habber 
steeds ingelopen wordt. De afgeschraapte fijne 
Iwlen en slil< vallen op de volgende band en wor
den dus meegevoerd. 
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Fig. 6. 

Een andere verbetering. die zoweI het Iwlen- aIs 
het materiaalvervoer interesseert. is het gebruik van 
limberollets Joy. voorgesteld in fig. 7 en 8. De 
gewone draagstoeI met drie rollen wordt vervangen 
door twee steunen. waarin een ImbeI hangt. welke 
Iaatste een aantaI kleine rollen draagt. Deze instaI
Iatie verlengt de Ievensduur van de banden. en 
voorlwmt beschadiging van de band door stenen die 
tussen de onderste rollen en de draagstoeI gelmeld 

Fig. 7. 

gerahn; de Iimberoller is gemaHelijle te plaatsen ; 
hij vraagt geen onderhoud; tenslotte beteleent hun 
gebruik een vereenvoudiging voor het materiaaI
vervoer: de rollen zijn Iicht en klein . en de draag
stoelen ontbreleen helemaaI. 

Een andere maatregeI in het vooruitzicht van een 
rationalisering van het materiaalvervoer is het ver
groten en versterleen van de in gang del' binnen
schachten ; figuur 9 steIt een nieuwe binnenschacht 
voor. met ijzeren stijlen in plaats van houten. Danle 
zij de grotere ruimte en grotere weerstand tegen 

samendrukldng kan men in deze constructie mono
rails aanbrengen. waarmee de material en zonder 

Fig. 8. 

handarbeid van de wagens in de Iwoien gel aden 
worden. De bedoeling van de Iwlenmijn gaat nog 
verdeI' aangezien men er wiI toe komen dat hct 
materiaaI door de fabrilmnt of Ieverancier doelmatig 

wordt ingepaIct en niet met de hand aangeraald 
voor het de Iwp van de pijler heeft bereilet. 

Men bemerlet in fig. 9 a de ramen A van de toe
gang. die een breedte aan de voet hebben van 
4.73 m en op betonnen voeten rusten. De binnen
schacht staat op vier ijzeren stijlen B (DIN ::1.00) 
en vier betonnen pilaren; de ingang van de kooi
afdeling is vergroot door het opzij schuiven van de 

betonnen pilaar rechts. tot een opening van 1.35 m 
wordt verleregen . - Het eerste raam D boven op 
deze ijzeren stijlen is eveneens in ijzeren profielen 
200. Hierop voIgen de honten ramen (waarvan de 
eerste stijlen gearceerd zijn) zoaIs in de gewone 
binnenschacht; fig. 9 b geeft de Idassielee indeling 
van een houten binnenschacht. Beide figuren tonen 
ooIc hoe de zijlmnten van de binnenschacht worden 
afgeschennd door een reeles spoorstaven E met een 
gewicht van 50 Jeg/m. Deze afschenning wiI voor
Iwmen dat de eigenlijke binnenschachtstructuur 
onmiddeIlijle van een optredende terreindruleking 

zon te lijden hebben; aan de achterzijde wordt 
een minstens gelijkwaardige bescherming bekomen. 
daar er aan deze zijde een eindje galerij. met een 

Iengte van 1.50 m. gemaakt wordt. dat op zijn benrt 
met een rij spoorstaven wordt afgesloten. 

Op het gebied van het spoorverleeer heeft de 
Iwlenmijn Zwartberg aIs een van de eersten gaan 
gebruilc maleen van Iangere spoorstaven. die belw

men werden door het lassen van twee gewone 
spoorstaven van 7.50 m in een ondergrondse werle-
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pIaats. AIs voIgende stap werden in twee steen
gangen, de westrichtsteengang en de 3e zuidsteen
gang, beide op verdieping van 840 m, de spoorsta
yen van 32 I(g/m ter pIaatse aan elkaar geIast in 
ononderbrohn lijnen. Het betreft hier de sporen 
waarover de produldie van de Iaag 34 die tot 1.500 
ton per dag !<an beIope~, wordt afgevoerd. 

\AI egens de talrij h ontsporingen, die te wijten 
waren aan de staat van de wissels, en waardoor 
deze anderzijds nog meer beschadigd werden, heeft 
men nu sterl(ere naaId~n en omzetmechanismen 
gebbuwd, met goed gevoIg. TerzeIfdertijd werd de 
afstandsbediening van de wisseIs verder uitgebreid. 

AanIdevende Iwrsten op de bodem van de mijn
wagen hebben een grote invloed op het wagen
gewicht en ool( op de totale capaciteit van het 
wagenpark Vandaar de noodzaaI( de mijnwagens 
regeImatig tereinigen. 

De meeste installaties staan vanzelfsprekend op 
de bovengrond; de mijnen die met sIdps uitgerust 
zijn moeten echter de wagens ool( in de ondergrond 
Imnnen reinigen. De IwIenmijn WintersIag heeft te 
dien einde een inrichting g'emonteerd waarmee de 
korsten in de wagen volledig losgemaald worden 
doch niet weggenomen; deze Iwrsten verdwijnen 
vanzelf zodra de wagen de eerste maaI geldpt 

wordt; op die wijze wordt de installatie sterl( ver
eenvoudigd terwijI het doel toch bereih wordt. 

De inrichting bestaat uit een grijper, d ie de ganse 
lengte van de wagen beslaat en hydraulisch wordt 
op en neer bewogen, geopend en gesIoten. Een der
geIijh installatie werd aangebracht op de verdie 
pingen van 73J m en 600 m. 

De IwIenmijn \Alinterslag heeft nog een zeer 
belangrijh stap gezet in de richting van het moder
niseren van het materiaalvervoer met het inrichten 
van voIIedige monol'ail-instaIIaties Scharf. 

De monorail Scharf van \Alinterslag Imn een zeer 
ingewiId(elde weg voIgen , waarin naar willel(eur 
hellingen, bochten en deuren mogen voorlwmen. 
De machinist Imn door middel van een toerenteller 
de lading overaI volgen; hij !<an de snelheid van 
de getrokl(en ladingen aanpassen aan de plaatse
lijh omstandigheden (bochten, werl(en . . . ) en een 
lichtsignaal geven waar het past; bovendien is de 
voorste Iwrf van de trein , ooI( weI Iocomotief ge
noemd, voorzien van een acoustisch signaaI dat om 
de drie meter "veerldinld. 

De trein bestaat uit de' reeds genoemde Iocomotief 
en een onbepaald aantaI Iwrven van verschillende 
vorm naargelang het gebruilc Sommige Imnnen ge
Idpt worden, andere Iangs onder geopend; soms 
bestaat de « Iwrf » enhI uit twee tahIs voor het 
opne'men' van gebonden Iadingen. 

Ten einde de toegelaten lading niet te overschrij
den moet de machinist regelmatig een lijst raad
plegen waarop het gewicht van de meest voorko
mende materialen wordt gegeven. De toegelaten 
beIasting hangt af van het vermogen der g'ebruilde 
lier (24 of 33 I(W) , de snelheid (1,5 tot 2,5 m/ s) 
en de helling (0 tot 30°) , en varieert van 1.350 I(g 
bij hoge snelheid en sterh heIIing tot 3.000 I(g in 
gunstige gevallen. 

De aandrijving bestaat uit een eleldromotor van 
24 kW, een satellietlwppeling en een tandrad!<ast. 
De Iwrven hangen aan de rails met twee taI(eIs van 
750 I(g dl'aagvermogen eII< ; deze tahIs worden met 
de hand bewogen. Voor het laden van de Iwrven 
gebruild men echter, tussen de steen gang en de ver
treI<basis van de monorail. over een afstand van 
ongeveer tien meter, een afzonderlijl<e installatie, 
met een Iooplmt van 1.000 kg ; hier worden zowel 
de hijs- als de rijbeweging door drulducht bekomen. 

De « locomotief » is voorzien van de nodige Idam
pen die hem stiIIeggen zohaast de ImbeI zijn span
ning verliest. HetzeIfde is echter -niet het gevaI' voor 
de Iwrven, zodat men hier voor de veiligheid in 
heIIingen afhangt van de stevigheid van de \Terbin
dingen tussen de Iwrven en de locomotief. Na een 
breuk waarbij aIIes zich tot stoffeIijke schade be
perlde , heeft men deze verbinding, bestaande uit 
een stang, verdubbeld met een veiIigheidsketting. 

De grootste moeilijI<heid, die men op dit ogenblik 
met de monorail Scharf ondervindt, heeft betrek-
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[dng op de luchtdeuren ; het is namelijk zo dat de 
rail van de intreld<ende steengangen 001< rechtstreeb 
naar de Iwp van de pijler voert en dus door lucht
sassen moet. Hier gaat nog veel lucht verloren .doch 
een oplossing is 001< hier in het zieht. 

Opvallend is het zeer gering onderhoud: een 
man} dienst per week volstaat voor een zeer onregel
matig verlopende installatie die een helling, een 
centrale voetgalerij en een luchtgalerij bevat. 

De ganse installatie Iwst ongeveer 1.000 F de 
lopende meter; deze prijs lijl<t hoog. doch de instal
latie is dan 001< zo gemaald dat er praldisch geen 
onderhoud nodig is, en. wat het voornaamste is. 
dat bedrijfsstoringen zeer zeldzaam worden. Men 
wint bijgevolg de onkosten uit onder de vorm van 
personeel, zoweI in het onderhoud als in het vervoer 
zeIf. Wat dit laatste punt betreft heeft de mijn 
reeds de geIegenheid gehad in haar eerste toepas
sing interessante vergelijIdngen te mal<en; met de 
monorail behvam men voor het materiaalvervoer 
een rendement van 1,761 ton per man/dienst, tegen 
0,300 met de vroegere slede op sporen. In een 
tweede inrichting. die nog niet zo lang in dienst is. 
werd het rendement vervierdubbeld. 

De prestaties per dienst liggen zeer hoog. on
danb de grillige vormen der galerijen waarin het 
vervoer plaats vindt. Men noteert theoretische cij
fers van 16.900 ton per dienst van 6 uren op grote. 
en 21.000 ton op Ideine snelheid; dit verschil is 
gunstig voor de Ideine snelheid. daar de treHracht 
in dat geval evenredig toeneemt. terwijl het aantal 
reizen en dus 001< het totaaI vervoer van do de las
ten vermindert. De theoretische cij fers Imnnen in 
de praldijk bereil<t worden. op voorwaarde dat de 
behoeften aan materiaal dit vergen; elh dienst 
tekent aan hoeveel en well<e soort materiaaI er ver
voerd werd en hoeveel personen hierbij mede
werkten. 

Wat de veiligheid van het personeel in de gan
gen betreft moe ten bij de monorail al de met wa
gens gebruil<elijl<e voorzorgen genomen worden. dit 
geldt vooral in de hellingen. Wegens technische 
moeilijkheden eigen aan de afstandbediening heeft 
men besloten in bepaalde « gevaarlij!<e zones» het 
personenverl<eer te verbieden zolang de trein d~arin 
verblijft; met de op afstand door de machinist 
bediende lichtsignalisatie biedt dit geen enkele 
moeilijl<heid. 

De Iwlenmijn Andre Dumont heeft 001< het 
spoorvervoer verbeterd met de sporen die tot nu toe 
slechts 6 m lang waren. in de ondergrond per twee 
aan ellmar te lassen op een plaats waar het gebruil< 
van bloot vuur toegelaten is. Anderzijds heeft de 
Iwlenmijn nieuwe locomotieven Diesel Deutz van 
90 pl< met hydraulische Iwppelingen en dubbele 
stuurhut in dienst genom en. VerdeI' werden een 
groot aantal wissels. meest in de hoofdsteengangen 
geIegen. voorzien hetzij van degelijke hefbomen 

[angs het spoor. hetzij van afstandsbediening·. Bij 
de afstandsbediening wordt 001< vaal< gebruil< ge
maakt van trel<kabels waardoor de betreffende drul<
luchtkranen nog eens van op een zel<ere afstand 
kunnen in werldng gesteld worden. T enslotte wer
den er ongeveer 2.000 grote wagens. met een inhoud 
van 2.050 liter. in gebruil< genomen. Er blijven 
momenteel nog 3.500 Heine wagens over. 

Wat het vervoer in de galerijen betreft worden 
in de Iwlenmijn Andre Dumont meer en meer ban
den in PVC gebruih in plaats van neopreen. Het 
Imtoen is tevens vervangen door een mengsel van 
lmtoen en nylon. Deze banden hebben een laag 
mindel'; ze zijn dus soepeler ondanl<s cen grotere 
trel<vastheid; de elasticiteit zou ongeveer dezeIfde 
zijn. Einde 1964 waren ongeveer 10 ,% dervervoer
banden in PVc. 

AIleen het vervoer en het "verl<en aan vervoer
inrichtingen waren in 1964 oorzaal< .van 28 zware 
ongevallen; negen van die ongevallen gebeurden 
in het locomotievenvervoer. tien ongevallen in het 
vervoer met pantserkettingen. vier in het vervoer 
met lieren en vijf in allerlei omstandigheden. 

In vier van de negen gevallen waarin een locomo
tief betrold<en was. was de machinist zelf het slacht
offer, tweemaaI omdat hij door zijn eigen locomotief 
verrast wed terwijl hij bezig was een wissel met 
de hand om te leggen. Het comite drul<te de wens 
uit dat de bediening op afstand del' wissels, het 
aangewezen middeI om soortgelij!<e ongevallen te 
voorkomen, zou worden veralgemeend tot aIle 
belangrij!<e spoorlijnen. ongeacht de aard van de 
locomotief. Zoals men weet beperkt het huidig 
reglement zich tot het vervoer met diesellocomotie
yen, in well< gevaI dan nog en!<el gevraagd wordt 
dat de bedieningsorganen van de wissels buiten 
het gabarit van het roIIend materiaal zouden lig
gen. Een andere machinist ,~'erd tijdens het aanpil<
!<en van wagen; aan zijn machine met het hoofd 
geplet op het 'ogenbliI< dat de aanlwmende wagens 
tegen de locomotief botsten. Tenslotte hvam een 
machinist om het leven toen zijn locomotief tegen 
een stilstaande trein opbotste, die nochtans door 
een seinlamp was aangeIwndigd en op de laatste 
wagen een rode lamp droeg. 

In, twee gevallen werd het ong'eval veroorzaakt 
door wag ens die ontspoord waren zonder dat de 
machinist dit had bemerld. Een del' slachtoffers 
was een lader die op zijn post. dit is in het m idden 
van de steengang. tussen twee treinen staande. ge
vat werd. Een aantal maatregeIen werd getroffen 
om het voorbijrijden van ontspoorde wag ens tegen
over het laadpunt te voorlwmen ; een nabije wissel. 
vermoedelijI<e oorzaal< van het ontsporen. werd ver
legd en inriggelaars werden aan weerszijden van 
het laadpunt geplaatst. 001< werd de mogelijl<heid 
onderzocht om de wagenlader achter een bescher
ming te plaatsen. Het divisiecomite hechte vooral 
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belang aan dit laatste punt en vroeg dat de indivi
duele beschenning van de ladel's een waarborg zou 
zijn tegen aile onvoorziene gevaren die hun 001'
sprong vinden in het feit dat ze zich tussen de 
sporen moeten ophouden; hier zij vermeld dat in 
vele inrichtingen de lader zich niet meer tussen de 
sporen, doch aan de zijde van de galerij waaruit 
de Iwlen lwmen, bevindt. De andere persoon ge
brui1de enhle stiIstaande wagens als stelling om 
buizen af te breI<en. Een ontspoorde wagen. die 
deel uitmaalde van een trein die op het ander spoor 
voorbijreed. sIoeg de stelling onder hem well' zodat 
hij door de vallende buizen dodelijk gekwetst werd. 

Twee ongevallen gebeurden tijdens het personen
vervoer, teII<ens door een manifeste fout van het 
slachtoffer; in een geval had een persoon plaats 
genomen in een gewone wagen ; de wagen ont
spoorde echter en de inzittende werd zwaar ge
Invetst. De andere persoon was vervoerd geweest 
met een personenwagen, doch hij had deze verla ten 
voor de trein stiIstond, en omdat hij niet de enige 
was in dat gevaI ontstond er in de steengang zuII<
danig ged~ang dat hij voor de rijdende locomotief 
terecht I<wam en overreden werd. Dit ongevaI gaf 
aanIeiding tot een uitgebreide discussie over de 
maatregelen te treffen tijdens het personenvervoer ; 
men Iwmt echter steeds terug op de allereerste nood
zaak van persoonlijl< gezag del' treinoversten. iets 
waarvan iedereen overtuigd is ; een eigenlijke aan
beveling werd dan 001< niet uitgegeven. T enslotte 
werd een persoon geplet tussen een rijdende Ioco
motief en de wand van een steengang. 

De pantserl<etting was verantwoordelijI< voor de 
taIrijbte groep van ongevallen in het vervoer. In 
drie gevallen werd een arbeider met de hand gevat 
tussen een ondersteuningselement en een stuI< hout. 
dat met zijn andere uiteinde tegen een meenemer 
van de transporteur zat; tweemaaI ginlf het om 
hout dat door de pantserI<etting was aangevoerd en 
door de arbeider daaruit gelicht moest worden. de 
andere maal had de arbeider, tijdens het stutten, 
het hout in de htting Iaten zaHen. Deze ongeval
len Iwmen veelvuldig voor doch zijn moeilijI< te 
voorlwmen omdat ze hoofdzahlijl< het gevolg zijn 
van een verl<eerde handelwijze van de betrold<ene. 

In vijf andere gevallen betrof het opzeUelijk ver
voer van materiaal. in achterwaartse beweging op 
de laadpantserl<etting. Een andere persoon werd 
geldemd tussen een ldeine pantsertransporteur 
gebruih op een IwpgaIerij om hout aan te voeren ; 
enl<ele houten stutten die aangebracht waren ter
wijl de hoofdpantserhtting in de pijler stillag wa
ren op deze htting opgestapeld - onvoorzichtig 
genoeg - stroomopwaarts van het val punt van de 
IaadpantserhUing ; op het ogenblil< dat de hoofd
transporteur zich in beweging zette stiet een der 
stutten tegen de drijFIwp van de Iaadhtting; deze 

Iaatste was op geen enkele manier vastgelegd en 
schoof dan 001< well'. Het vijfde ongeval te wijten 
aan materiaaIvervoer gebeurde in een pijler en weI 
in omstandigheden die in strijd waren met de 
grondregel voor het vervoer zoals zij steeds door het 
Mijnwezen werden voorgehouden. In een pas ldaar
gelwmen doortocht had men reeds de afbouw van 
het tweede pand ingezet vooraIeer al de uitrustings
stul<ken van de pantserketting ter' plaatse waren ; 
zo gebeurde het dat omdrul<cylinders tijdens de 
afbouwdienst v~rvoerd werden en dat een leerling
kolenhouwer die l<olen schepte tussen de transpor
teur en het front zodanig geraah werd door een 
cylinder dat een gedeelte van de linhrvoet moest 
afgezet worden. Het comite zag zich hier verplicht 
te herinneren aan vroegere aanbevelingen of onder
richtingen en daaruit de voornaamste princiepen 
toe te Iichten aIs voIgt: «1°) het materiaalvervoer 
moet zoveel mogelijk geschieden bij afwezigheid 
van het gewone personeeI dat bij dit vervoer niet 
betrokhn is; 2°) bij ieder vervoer van materiaal 
op een pantserketting dient het personneel op voor
hand te worden verwittigd ». 

Een ander ongevaI. gebeurde tijdens het insporen 
van de ontspoorde l<etting van een Iaadpantsergoot. 
T oen de htting op zeker ogenbliI< achteruitgetrol<
ken werd. In.vam een arbeider met de voet. dan met 
beide benen en een arm in de herrol terecht .Dit 
was het zoveelste ongevaI waarbij de bescherming 
van de herrol del' laadpantserkettingen een roI 
speelde doch ook het gebreI< aaneen degelijke 
signalisatie langs deze transporteur in het oog viel. 
Wat het eerste punt betreft is het zo dat reeds op 
verschillende mijnen de volledige gesloten be
schermplaat over de herroI werd afgeschaft en ver
vangen door twee profieIen die enkel de beide ket
tingrollen bedeId<en en dus in werhlijI<heid niets 
anders zijn dan een verlengstuk van de bovenste 
boorden der gewone pantsergoten. De signalisatie 
langs de pantserl<ettingen, die meestal niet Junger 
zijn dan 50 m. is in de meeste mijnen dezeIfde als 
die Iangs een riem; een trel<kabeI verbonden aan 
een bel. opgehangen bij de machinist. De mijn in 
Investie heeft beslist de Iaadpantserhttingen uit te 
rusten met een sterl< acoustisch signaal dat van op 
eII< punt van de installatie zal Imnnen gehoord 
worden, en dat zowel door de machinist aIs door de 
arbeiders in de nabijheid van de transporteur kan 
bediend worden. Het comite gaf aIs zijn oordeel te 
l<ennen dat al de Iaadpantserl<ettingen van een 
degelijke seininrichting moesten voorzien zijn, en 
wees daarmee op een Ieemte in vergelijking met de 
pantserl<ettingen in de pijlers. De laadpantserinrich
ting levert nagenoeg dezeIfde gevaren op, doch in 
de meeste gevallen vergenoegd men zich met een 
enl<elwerl<end en ondoelmatig seinsysteem, terwijl 
de pijlers zonder uitzondering van elektrische sein
geving voorzien zijn. 
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Het laatste ongeval, door pantserl,ettingen ver
oorzaald, gebeurde aan de Imp van een pijler, waar 
de bovenste htting regelmatig ontspoorde; daar 
men dit ontsporen in verband bracht met het ont
brehn van een I,ettinggeleiding op de bovenste goot 
- een vollmmen normale constructie overigens -
had men deze geleiding vervangen door een plank 
opgespannen door middel van een stijl; op zehr 
ogenblil, is deze wankele bouw door een meenemer 
omgetrold,en en werd een toevallig voorbijlmmende 
arbeider door de vaIIende stijl, die in de meenemers 
haalde, gelmeld. Wij staan hier voor een ongeval 
veroorzaakt door de aanwending van lapmiddelen. 
Het ontsporen van een I,etting Imn enl,el veridaard 
worden door een gebrel, in de constructie of een 
vervonning, hetzij van de goten, hetzij van de ht
ting; in dit geval wees het onderzoel, uit dat het 
ontspo-ren bevorderd werd door luomme meenemers, 
die het smaIIer worden van de dubbele I,etting voor 
gevolg hebben. Het comite oordeelde dan 001, « dat 
het past het ontsporen van de pantserhttingen niet 
door lapmiddelen maar met de meest geschikte 
maatregelen te besh-ijden, onder meer door het 
tijdig vervangen van gel,romde meenemers. » 

Vier ongevaIIen waren te wijten aan het vervoer 
met wag ens aangedreven door lieren en I,abels. In 
een geval werd een lader met het hoofd gevat tussen 
twee wagens tijdens het afpiHen ; hij had er zich 
niet van verzel,erd of de wagens helemaal stil ston
den. Ing~volge da ongeval besloot de lwlenmijn in 
Investie de buffers van de nieuwe wagens een zoda
nige dihe te geven dat er tussen twee wagenbol,hn 
een afstand is van 25.4 em. 

In e~n an del' geval was een arbeider belast met 
het bijtreld,en van een trein volle wagens aan de 
voet van een binnenschacht, terwijl hij eveneens 
de wissel die de trein over de beide sporen leidend 
naar de binnensehaeht, moest bedienen. In feite 
hield hij de persluehtlier die de wag ens bijtrok 
voortdurend in weridng; het vooruitgaan del' wa
gens hing dan enl,el af van het openen del' remmen 
bij de binnensehacht, iets wat de betroHen arbei
del' bijgevolg niet in de hand had; zodoende had 
hij niets anders meer te doen dan de wagens af te 
piHen en op gestelde ogenblil,hn de wissel te ver
leggen . Om dit te doen Imn hij enhl met de hand 
aan de naald h-eld,en aangezien er geen eigenlijl,e 
bedieningsapparaat aan de wissel bestond. Het 
ongevaI gebeurde terwijl hij met de hand aan de 
naalden trol, op het ogenblil, dat de wagenrem aan 
de binnenschaeht open ging en de wagens vooruit
I,wamen. De maatregel die zich hier opdringt is 
dezeIfde als die waarvan spral,e in het vervoer met 
loeomotieven : uitrusten van de wissels met handels 
buiten het gabarit van het rollend materiaal of, bij 
voorhur, afstandsbediening. 

In een luehtgalerij waar het vervoer gebemt met 
wagens en persluehtlieren waren twee ploegen 

arbeiders gelijldijdig op verschiIIende punten bezig 
materiaal te vervoeren; de ene haalde eehter de 
andere in en wei in een heIIend gedeelte van de 
gang; bovendien had deze ploeg beslist het vervoer 
te verriehten door middel van de zwaartehacht, 
door de wagens af te remmen met een houten rem
pen in een wiel en een houten Imuppel als rem op 
een wielvelg gedruld. Op zehr ogenblil, bral, deze 
Imuppel en onmiddeIIijk nadien de rempen; de 
wagens liepen de helling af en een sieper deel uit
mal,end van de vooropgaande ploeg werd zwaar 
gekwetst. - Dit ongeval was Idaarblijhlijk het 
gevolg van een gevaariijh handelwijze en het ge
bruil, van ongesehild materiaal. 

Het z"vaarste ongeval van deze reeh greep plaats 
in een luehtgalerij met een gemiddelde heIIing van 
7° doeh een plaatselijl,e heIIing van 16°. In deze 
galerij was het vervoer ingericht met een slede ge
trold,en door twee lieren, een aan ell, uiteinde van 
de galerij, doeh beide weri,end langs een keersehijf 
om. Terwijl stenen met de slede naar beneden 
gevoerd werden waarbij met de bovenste Iier ge
remd werd waren arbeiders belast met onderhouds
werhn in het onderste gedeelte der galerij. Op 
zehr ogenblik toen de geladen slede het punt van 
grote heIIing bereild had, schoof de bovenste her
sehijf weg; de I,abel Imapte over aan de lier; de 
afglijdende slede doodde een arbeider en verwondde 
er een andere. - De veranl,ering van de bovenste 
hersehijf bestaande uit een htting aan een stijl; 
was ongetwijfeld onvoldoende, al ware het maar 
omdat ze niet door een tweede stijl verdubbeld was . 

Overigens blijl,t de voornaamste oorzaal, van 
het ongeval te zijn, dat men de slede had be
sehouwd als een veilig vervoenniddel, zonder de 
nodige voorzorgen te nemen tegen het eventueel 
afglijden. Vandaar dat de mijn besliste, dezeIfde 
maatregeien als in de heIIende galerijen met wagens 
toe te passen in de hellingen waar sleden gebruild 
worden, wanneer de mogelijl,heid bestaat dat de 
slede vanzelf in beweging Immt, ofwel de dalende 
slede niet vanzelf stopt bij het wegvaIIen van de 
h·el,haeht. - Het divisieeomite drulde daarenboven 
de wens uit dat aIle veranl,eringen van hersehij
yen zouden verdubbeld worden, en dat het afro lIen 
van een Imbei derwijze moet geeontroleerd worden 
dat het g'een aanleiding Imn geven tot sehol,hn of 
abnormale spanningen. 

Vier andere ongevaIIen Imnnen toegesehreven 
worden aan het veri,eerd aanwenden van de zwaar
tehaeht. In een voorbereidend werl, liet men wa
gens onbeheerd door een boeht rijden, terwijl aan 
de uitgang del' bocht een sIeper aangeduid was om 
ze op te vangen en tot stilstand te brengen. Bij 
afwezigheid van deze sieper werd een derde per
soon die daar toevaIIig aanwezig was door de 
wagen verrast. In een ander geval waren twee arbei
deI'S belast met het Iosmahn van de verbinding tus-
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sen de aandrijfl.op van een pantserl<etting en de eer
ste normale goot: de aandrijfl.op steunde op een 
balk. doch deze lag aan de verl<eerde hnt van het 
zwaartepunt zodat de aandrijfI.op bij het losi.omen 
idpte en met het boveneinde een del' arb eiders trof 
aan het hoofd. De mijn besliste in het vervolg voor 
aIle zekerheid bij het losmal<en van verbindingen 
nabij de aandrijfl.op deze laatste op te spannen, 
of indien de Iwp zelf moet losgemaald worden, door 
opgestapelde blold<en een te hoog l<ippen te belet
ten. 

Het derde ongevaI gebeurde tijdens het afbrel<en 
van een transportinstaIlatie aangebracht op ball<en 
tegen de luoon van een steengang. Terwijl een 
zwaar stui< langs een gei'mproviseerde glijbaan, in 
casu een ladder voor binnenschachten, naar bene
den gelaten werd, ImnteIde het om en trof een arbei
der die er vlai< langs in een wagen stond, vermoede
lijl( met de bedoeling het stui< in evenwicht te hou
den. 

T enslotte werd de machinist van een vervoerband 
met een dodeIijl<e hoofdwonde naast zijn machine 
aangetroffen nadat men een zware schaafl<etting 
met een lengte van ongeveer 30 m over de vervoer
band had aangewend en zo rechtstreeb in de wen
telgoot had laten glijden. Vermoedeliji< is de ht
ting, die op zel<er ogenblil< door haar eigen gewicht 
werd meegesleept, beginnen te slingeren en heeft 
de machinist getroffen. 

De laatste drie ongevaIlen zijn te wijten aan on
doordachte handelingen in eerder zeldzame omstan
digheden, waarvoor het moeiliji( is aIgemene richt
lijnen te geven en waarvoor tenslotte aIleen de 
aanwezige oprichters verantwoordelijI( zijn. 

Een laatste ongeval waarbij een vervoerinstaIlatie 
betrold<en was wed veroorzaald door een pantser
htting in een pijler met trommelondersnijmachine : 
voor zover beI<end oefent deze machine geen grote 
treid,rachten uit op de transporteur en heel't zij noll' 
geen knil( van deze laatste veroorzaald. T och zijn in 
deze pijler op zel<er ogenblil( de goten tegen het 
dal( gel.omen en de aandrijfl.op verplaatst waar
door een persoon dodelijI( gelmeld werd. Vermits 
vastgesteld werd dat de onderste l<etting ontspoord 
was, Iigt het voor de hand het ontsporen van deze 
l<etting verantwoordelijl< te steIlen voor het Imil<
l<en: een aanwijzing vo'or deze hypothese is dat 
een del' goten langs onder een deel van de l<etting
geleiding miste. De mijn besliste niettemin ool( de 
pantserkettingen met trommelondersnijmachines aan 
beide uiteinden vast te leggen. 

Schielwerkzaamheden. 

Het totaal springstofverbruik in de Kempense 
mijnen beliep in 1964, 918.246 kg waarvan 
283.149 i<g dynamiet en 635.097 I<g veiligheids
springstof type IV. Hierin zijn 1.636 I<g aquadex 
begrepen, die gebruil<t werden voor het winnen van 

I.olen. Het springstofverbruil< is ten opzichte van 
het jaar 1963 gestegen met 7.441 I<g. 

Er werden in 1964 in totaal 1.399.114 ontstel<ers 
gebruil<t tegenover 1.391.409 in 1963. Het aantaI 
momentontstel<ers venninderde noll' van 91.770 in 
1963 tot 51.335 in 1964: het aantaI ontstekers met 
lange vertraging liep eveneens terug van 352.490 tot 
334.345 : het gebruil< van korte vertraging nam bij
gevolg nogmaals uitbreiding, en weI zodanig dat 
het aantal verbruiide ontstel<ers steeg van 927.190 
tot 1.013.428, waarvan 1.011.262 mijngasveilige. 

Het gemiddeld springstofverbruil< bereild in 1964, 
9,61 I<g per meter gedolven gang, 90,5 I<g per 1.000 
ton netto geproduceerde kolen en 0,67 I<g per mijn
gat: in 1963 waren deze cijfers respectievelijl< 8,89, 
90,47 en 0,65. 

In 1964 hadden bij het gebruil( van springstoffen 
in de ondergrondse weri<en geen ernstige ongevaIlen 
plaats. 

Drijven van de galerijen. 

De machine Joy voor het drijven van galerijen 
waarvan de I.olen op voorhand weggenomen zijn is 
opnieuw in gebruiI< geweest in de kolenmijn Berin
gen. De resultaten zijn in hun geheel bevredigend 
aangezien men het rendement per man! dienst ver
dubbelt, doch verschillende belangrijl<e vraagstul<
l<en blijven onopgelost, er wordt noll' steeds te veel 
stof ontwild(eld : de snijwerlduigen versIijten noll' te 
vlug: de hoogte van de galerij (3,50 m) is ontoe
reil<end en zou bij de 4 m moeten figgen, om rel<e
ning te houden met latere zaIddngen. 

De I.olenmijnen ZoIder en Zwartberg hebben 
gebruil( gemaal<t van speciale ramen met inschui
vende voet voor hun galerijen. Het betreft een MoIl
profiei dat niet langeI' op de gel<ende houtblol( rust 
door tussenl.omst van het zoolhout, doch geldemd 
zit in een schoen afgebeeld op fig. 10. De I.olenmijn 
Zolder beschouwde de proef niet als een voIledig 
succes en oordeelde een "vijziging van de schoen 
noodzaI<elijl<: daarentegen was het recupereren van 
deze ramen, waaromtrent men in die mijn reeds 
el'varing heeft, zeer gemakl<elijIc 

De Iwlenmijn Zwartberg heeft een proef gedaan 
met anl<erbouten in galerijen . De l.op- en voetgale
rijen van een pijler werden op voorhand gemaald 
VOOl' een terugI(erende ontginning. Ongeveer 30 m 
van beide galerijen werden enl<el ondersteund door 
middeI van anI<erbouten met een lengte van 1,50 m, 
geplaatst met vijf langs ellmar in dwarse rijen op 
een onderIinge afstand van 0,60 m. Op het einde 
van het jaar .had het pijlerfront dit gedeelte van de 
galerij nog niet bereild. Men is tamelijk tevreden 
over het resultaat, al stelt men vast dat overal de 
bout die het dichtst bij de bovenste wand del' galerij 
hangt, 10sI.omt we gens het ontstaan van scheuren 
in het gesteente boven deze galerijwand. Men heeft 
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du euvel moeten ondervangen door het hanbrengen 
van houtblol<ken langs bedoelde wand. 

De l(olenmijn Winterslag heeft zich voor de gale
rijfronten een laadwagen Hydrac aangeschaft. Dit 
toes tel loopt op rupsl<ettingen; het heeft geen bal< 
waarin de stenen lmnnen verzameld worden. doch 
het ldpt de stenen rechtstreeb op een transporteur. 
die dan ool( zo dicht mogelijl( bij het front moet lig
gen. De algemene indruk is dat de machine te licht 
gebouwd is 'voor het gevraagde werk ; men heeft in 
elk geval reeds een zwaardere motor geplaatst. 

De lwlenmijn Limburg-Maas zoei<t eveneens naar 
een verbetering van haar ondersteuningsmateriaa( 

voor galerijen. De T oussaint-Heintzmann-ramen. 
geplaatst op 35 cm. geven geen voldoening in moei
liji<e gevaIIen en leveren bovendien moeilijl<heden 
op bij de terugname. In bepaalde galerijen waar 
hoge drul( verwacht Iwn worden heeft men Moll
ramen geplaatst; de nadelen. namelijl< de meer
arbeid bij het plaatsen en het gebruil< van hout 
worden vergoed door een vermindering van het 
onderhoud en vooral door het sneller terugnemen. 

Een verbetering in het delven del' galerijen was 
het invoeren van scraperbakl<en aan talrijl<e fron
ten; in sommige gevallen wed de inrichting vol
tooid met een brug over depantserl<etting. waar
door de voortgebrachte stenen of weI in deze trans
porteur Iwnden gelost worden ofwel eroverheen 
getrold<en om in de vuIIing te gaan. Wij hebben 
deze brug. die eerst op de lwlenmijnen Andre Du
mont werd gebruikt. in een vorig jaarverslag be
schreven (verslag betreffende het jaar 1962. decem
bernummer 1963 van de A.M.B.). 

Er viel tijdens het verslagjaar tijdens het delven 
van galerijen een biezonder zwaar ongeval te be
h'euren. dat het leven Iwstte aan twee nabrel<ers. 
In een galerij ondersteund met Moll-ramen geplaatst 
voor de pijler. was een storing te voorschijn gelw
men hetgeen voor gevolg had dat de galerij ' naar 
rechts moest zwenl<en en dat de eerste vijf kwets
houten achter de pijleringang niet op de gewone 
houtbold<en rustten doch op voorlopige vertil<ale en 
schuine stutten. lYIen was begonnen met een na
braal< en men had reeds een opening in het dal, 
gemaai<t en vier voorlopige houten langskappen 
aangebracht. to en de Moll-ramen l<antelden en vie
len over een lengte van meer dan 10 m in de rich
ting van het front. Twee nabrel<ers lnvamen onder 
de instortende ramen en stenen Ol~ het leven. een 
derde lwn na drie uren met lichte lmeuzingen be
vrijd worden. Ingevolge dit ongeval besliste de mijn 
in hvestie de lYIoII-ramen althans in grote openin
gen nog enl<el achter de pijler aan te brengen. 

Voorbereidende werken. 

f In de tabeIIen XVI en XVII wordt het volume 
de'r 'voorbereidende weri<en gegeven. Wat de steen-

TABEL XVI 
Aantal meters steengangen. 

I 1962 I 1963 I 1964 

T otale lengte der steengangen 507·251 512.027 512.032 
waarvan in betonblold<en 392·508 399.168 400.196 

Meters steengang gedreven in 18.779 16·530 16.861 
waarvan in betonblold<en 12.258 9·531 9.852 

Meters gedreven per 1.000 t in 1.91 1.64 1.66 
waarvan in betonblold<en 1.25 0.95 0.97 
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TABEL XVII 
Aantal mete/'s blinde schachten enl hellende steengangen. 

T otaal meters blinde schachten 
waarvan gedolven in 

T otaal meters hellende steengangen 
waarvan gedolven in 

gangen betreft ziet men dat het peil van 1963 licht
jes wordt overschreden zonder dat dit van 1962 
bereild wordt; hetzeIfde geldt uiteraard voor de 
meters per 1.000 ton netto geproduceerde lwlen. 

Uit tabel XVII blijld meer biezonder dat er in de 
loop van het jaar 1964 een voorl<eur merl<baar 
geworden is voor de hellende steengangen ten na
dele van de blinde schachten. Terwijl het aantaI 
meters blinde schachten jaarlijI<s ster!< terugloopt, 
overtreft het cijfer voor de hellende steengangen dit 
van 1962 in ruime mate. 

De lwlenmijn Zoldel' heeft een machine gebouwd 
en in gebruik genomen voor het delven van ophou
wen. Het gaat om het ldassiel<e stel bestaande uit 
een ondersnijmachine Eicl<hoff Seill met elektrische 
motor van 80 I<W en een pantserl<etting PFO, die 
de lwlen op de eigenlijl<e transporteur brengt. Ver
deI' zijn er de nodige hydraulische stijlen om het 
geheel te veranl<eren en te laten vooruitscbrijden. 
De machine werd met goed gevolg gebruikt in ver
schillende ophouwen. 

Volgens de lwlenmijn Zwartberg zijn anl<erbou
ten in bepaalde gevallen zeer geschil<t als voor!opige 
ondersteuning in voorbereidende werl<en, namelijl< 
daar waar grote oppervlal<ten moeten ontbloot wor
den, en later een omvangrijl<e ondersteuning moet 
worden aangebracht. 

Dit is het geval in de lwepels del' binnenschachten. 
waar de definitieve ondersteuning bestaat uit ijze-

1962 1963 1964 

41.740 40927 38.067 
3.764 3·205 2.417 

27·029 27.988 28.546 
3·372 5·579 4.778 

ren ramen; hier worden nu tijdens het opruimen 
van het gesteente anl<erbouten ingedreven naarge
lang het ontbloten verdeI' gaat, en dit zowel in het 
dal< als in de wanden. Het resultaat is bevredigend ; 
er is geen andere voorlopige ondersteuning meer 
nodig. en de veiligheid del' arbeiders is verzekerd. 

Een andere toepassing betreft het aanleggen van 
grote vertal<kingen in de steengangen. waar 001< het 
dal< en de wanden opgehouden worden door anl<er
bouten. zodat de lange stuHen van de definitieve 
ondersteuning lwnnen gemanipuleerd worden zon
del' dat men door schoorstenen wordt gehinderd. 

Luchtverversing - Mijngas. 
In de loop van het verslagjaar werden door onder

getel<ende drie afwijldngen verleend aan de bepa
lingen van artikel 19 van het lwninldijl< besluit van 
19 mei 1961 betreffende de luchtverversing in de 
steenlwlenmijnen. ten einde de luchtverversing van 
pijlers met dalende luchtstroom langs het kolenfront 
mogelijl< te mal<en. 

Door drie andere afwijldngsbesluiten werd een 
lwlenmijn gemachtigd om in afwijldng van artikel 
22 van hetzeIfde besluit meer dan een voorberei
dend werI< met behulp van dezeIfde IwI<erleiding te 
verluchten. 

De hiernavolgende tabellen XVIII en XIX geven 
respectievelijl< de luchtverversingscijfers en die 
betreffende de mijngascaptatie. Men ziet dat de 

TABEL XVIII 

Luchtvel'vel'sing, 

1962 1963 1964 

Debiet del' Iuchtl<eerschachten (m3/s) 
gemiddeld 295,7 300,5 290.7 
kleinste 200 198 198 
grootste 335 357 350 

Energieverbruik voor de Iuchtverversing 
totaal voor het beld<en (in 1.000 I<Wh) 81.907 88.870 89.645 

(in I<Wh/ t) 8.35 8,83 8,84 
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TABEL XIX 

lVlijngascap talie. 

Aantal geboorde mijnen 

Gemiddelde lengte 

Anntal m 3 mijngas per m bom·gat 

T otale hoeveelheid afgezogen gas in 1.000 Nm3 

waarvan gevaloriseerd door de mijn 

veriwcht 

Imrakteristiel<en van de mijnen wemrg veranderen, 
terwijl het specifiel< energieverbruiI< voor de lucht
verversing stilaan toeneemt. 

Voor de mijngascaptatie blijh het jaar gunstig te 
zijn geweest, aangezien er vooruitgang werd ge
boeh zowel in de hoeveelheid mijngas per meter 
boorgat als in de totale veriwchte hoeveelheid; 
men merl<t toch op dat het totaal op de mijn geva
loriseerd en veriwcht niet erg gestegen is, namelijI< 
van 11.922.000 Nm3 in 1963 tot 12.290.000 Nm3 

in 1964. ' I I 

De Iwlenmijn Zolder heeft een zeer logische 
maatregel getroffen om te voorlwmen dat in slop
gangen, verlucht met secundaire ventilatoren, elel<
trische toestellen zouden in werldng gezet worden 
terwijl er mijngas in de gang aanwezig is . 

Dit zou namelijl< het geval Imnnen zijn tenge
volge van het stilvailen van de ventilator. Vvelnu. 
wanneer in een slopgang eleldrische toesteIIen aan
wezig zijn, hetzij pompen, hetzij scrapers voor het 
front, wordt een vergrendeling gernstaIIeerd, zoda- · 
nig dat de stroom in de gang afvalt zohaast de 
ventilator buiten dienst Iwmt. Wanneer men de 
ventilator terug inschahlt. wordt de stroom op de 
voedingslmbel van de slopgang slechts na een zehr 
aantal minuten automatisch terug ingeschahld. De 
tijdsduur in I<westie wordt berehnd in functie van 
de lengte van de sIopgang, het luchtdebiet en de 
sectie, om rehning te houden met de tijd die een 
eventueel aan het front aanwezige mijngaswoIl< 
nodig heeft om de slopgang te veriaten. 

Deze maatregel is des te meer verantwoord daar 
van dit jaar af verschillende elel<trische scrapers aan 
de delvingsfronten der steengangen gebruil<t wor

den. 

De kolenmijn Zwartberg bezit benevens de bo
vengrondse ventilator nog vier ondergronde hulp
ventilatoren, verdeeld over drie verdiepingen ; deze 
ventilatoren vallen vanzelf stil wanneer de hoofd-

1962 1963 1964 

27 1 298 293 

55,2 53,8 48,6 

1.130 972 1.085 

16.909 15·588 15·573 

13·048 11.692 10.673 

230 1.617 

ventilator stilvalt, doch lwmen niet vanzelf terug 
op gang; wanneer dit vroeger op een zondag of 
rustdag gebeurde moesten elel<triciens speciaal naar 
beneden gaan om de hulpventilatoren op gang te 
brengen; dit Imn nu gebeuren van op de boven
grond door middel van een speciale schahling op 
de produl<tograaf. Deze « Grubenwarter» laat 001< 
zien of de ventilatoren werhn of niet. 

Ten einde de luchtverversing te verbeteren in de 
binnenschachten en stofvorming te voorlwmen wan
neer de boien tegenover de bovenste vloer stilhan
gen, heeft men in dezeIfde mijn in enkele Iwoien 
een ijzeren vIoer in vorm van rooster aangebracht. 

De Iwlenmijn WintersIag heeft een prod geno
men met een nieuwsoortige deur gepIaatst in een 
hoofdsteengang van de Iuchtherverdieping. Deze 
deur meet door de naderende Iocomotief automa
tisch geopend blijven terwijl een trein van wiIIe
I<eurige lengte er door rijdt; ze moet 001< door een 
voetganger Imnnen geopend worden. T e dien einde 
bestaan er drulduchthandels die door de locomotief 
of met de hand worden bediend en cylinders in wer
Idng zetten ; deze laatsten openen de deur, bestaan
de uit twee helften geplaatst met een hoeI< van 45° 
op het spoor; beide vleugeIs worden in tegenge
stelde richting geopend de ene in de richting van 
het verher, de tweede er tegenin. Het geheel zit 
in een onvervormbaar metalen raam dat zelf in een 
betonnen muur gebouwd is. Het luchtverlies be
draagt in deze steengang waar een steri<e depressie 
heerst nauwelijb 1.400 literl seconde. 

In de Iwlenmijn Andre Dumont, "vaar de werhn 
zich stilaan meer en meer naar het verre Oosten 
uitbreiden en waar de hvestie van de schachten 
van As tot nu toe geen oplossing heeft geiuegen, 
rijzen problem en van Iuchtverversing, die zich voor
al rond de beide schachten concentreren. 

Men doet dan ook het onmogelijh om de weer
stand del' schachten te verminderen . Men heeft er 
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aan gedacht de dwarsliggers in plaats van op 
1,50 m, op 3 m te leggen; een moeilijldleid in dit 
opzicht vormel~ de houten sporen, die slechts 6 m 
lang zijn en bij een asafstand van 3 m tussen dwars
[iggers te weinig steunpunten zouden hebben. T och 
zijn al de nieuwe dwarsliggers nu van het type 
bestemd voor een tussenafstand van 3 m; de mijn 
wil op die manier een eventuele wijziging voorbe
reiden. Men heeft echter in afwachting daarvan 
andere oplossingen gezocht; het staat vast dat de 
weerstand veel ideiner zou zijn indien de Iwoien
afdeling van de overblijvende twee segmenten zou 
gescheiden zijn, door een dichte gladde wand; men 
heeft een dergelijh wand willen verhijgen, eerst 
door middel van plastiehn platen; deze platen wer
den echter broos en bral<en in stuld<en. Daarna 
heeft men fijngemaasde ijzerdraad gebruikt die ech
ter 001, bral<; dikkere draden en mazen gaven geen 
resultaat meer op gebied van luchtverversing en 
bral<en evenzeer. Men zet de opsporingen om een 
geschil<t materiaal te vinden voort, en inmiddels 
worden in het proefstation van Essen-Gray op ma
I<etten proeven genomen om de weri<elijl<e invloed 
van dergelijh maatregel te schatten; deze proeven 
zullen 001, aantonen welh invloed het op de lucht
weerstand zou hebben, wanneer 001< het deel van 
de belmiping dat in het Iwoienval< gelegen is, door 
een of ander materiaal in een gladde wand zou wor
den omgevormd. 

Steen- en kolenstof. 

T abel )C'( geeft de stofbestrijdingsmiddelen, ver
deeld vol gens de behandelde tonnemaat. Men merld 
vooral de inkrimping van de waterverstuiving op 
alsmede de uitbreiding van de natte ondersnijding. 
T evens I<ent het injecteren van het 1<oIenfront een 
lichte vooruitgang, die zehr te dani<en is aan het 

onderzoel< in verband met de injectie in de micro
spletenzone op hoge druk 

Wat de natte ondersnijding betreft werd een on
derzoel< ingesteld in verschillende pijlers, waaruit 
bleeI< dat de Iwlen een natuurlijh vochtigheid had
den van 2,0 tot 3,91 '%, en na het laden een hoe
veelheid water bevatten van 3,90 tot 6,50 ,% ; het 
hiervoor benodigde waterverbruil< bedroeg ongeveer 
30 liter per minuut. Het was op dat ogenblil< echter 
nog niet mogeIijI< de eigenlijI,e resultaten, 't is te 
zeggen een stofconcentratie in de Iuchtstroom, te 
bepaIen, aangezien de nieuwe toestellen die met 
dat doel door de wet zullen voorgeschreven worden, 
nog niet voorhanden waren. 

Verschillende Iwlenmijnen hebben in de loop van 
1964 een ernstige inspanning geleverd om de tele
injectie te doen in gang vinden in hun werl<pIaat
sen. Men verstaat door teleinjectie die methode, 
waarbij de boring wordt voortgezet tot op een diepte 
van 15 a 30 m, waarna water wordt ingespoten in 
het achterste uiteinde van deze kamer, en weI onder 
een drulddng van 100 tot 200 kg/cm2

. Het voordeel 
van deze methode is ten eerste dat het nevenge
steente op deze die pte niet gescheurd is, en dus 
geen water opneemt, waardoor de gel,ende moeilijI<
he den bij de ontginning vermeden worden, en ten 
tweede, dat de hoge drul, het mogelijI, maald 001, 
met moeilijl< te bevochtigen 1<oIen goede resultaten 
te bekomen. 

De grootste moeilijldleid bleel< te zitten in het 
boren; in veIe gevallen geraalde men niet verder 
dan 10 a 15 m . Op dat ogenblik werd het boorgruis 
vochtig en Iiep de boor vast; het vocht scheen in 
sommige gevallen voort te Iwmen van de ontspan
ning van mijngas in de die pte ; in ell, geval staat 
het vast dat het boren veel meer problemen stelt 
in steri, mijngashoudende dan in gasarme lagen. 

TABEL XX 

Stofbest,ijdingsmicl'd'elen, verdeling volgens de bewerkte tonnematen. 

I 
I 

I 1962 I 1963 1964 

Injecteren van het IwIenfront 43,5 42,9 47,0 
Gebruik van afbouwhamers met waterverstuiving 

samen met waterinjeclie in het Iwlenfront 6,8 5,7 3,9 
Gebruil, van afbouwhamers met waterverstuiving 

aileen 0,2 0,1 -

Natte ondersnijding 6,1 5,6 17,5 
GebruiI, van waterverstuivers 35,4 40,8 29,6 
Schieten onder waterdrul, - 0,7 -

Geen stofbestrijding, met inbegrip van de wer!<-
plaatsen die van nature vochtig zijn 8,0 4,2 2,6 

100,0 100,0 100,0 
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Het Mijnwezen bemoeide zich niet aIleen met de 
controle over de werkzaamheden en de belwmen 
uitslagen. doch we ride 001< actief mee door de pro
duldie en de verspreiding van de nodige apparaten 
te stimuleren. Er trad namelijI< een probIeem van 
bevoorrading aan het Iicht. aangezien de passende 
machines en onderdelen niet aItijd in vol do en de 
mate Iwnden geleverd worden. 

De IwIenmijn Winterslag heeft een stofafzuiging 
Prat-DanieI gemonteerd op de verdieping van 
725 m bij de voeding van de sIdps. 

De installatie bevat drie afzuigmonden. de eerste 
en de tweede boven de schuif waarop de produI<
ten onmiddeIlijI< na het Idppen vallen. de derde aan 
de afwerproI van de eerste transportriem. die de 
geIdpte IwIen naar de vIiegwielbunhr vervoert. 

De afzuigIeidingen zijn plaatijzeren buizen met 
rechthoeldge doorsneden ; voor de eerste twee pun
ten. die dichtel' bij de stofzuiger geIegen zijn. heb
ben deze leidingen een sectie van 265 op 265 mm ; 
voor de derde een sectie van 355 X 355 mm. 

De afgezogen Iucht wordt door ,vaterinjectie be
vochtigd voorafeer ze in de stofzuiger binnentreedt. 
E1' wordt 3 tot 4 m3 water per uur verbruild. 

De eigenlijh stofzuigel' werld voIgens het heli
co'idaaI en het centrifugaaI systeem en wordt aan
gedreven door een motor van 24 I<W. die normaaI 
20.5 kW ontwiHelt; hij loopt met een toerentaI 
van 1-450 omwentelingen per minuut en veroorzaald 
een debiet van 5.2 m3/s bij een onderdruI< van 
280 mm water. 

Energie. 

Aan twee mijnen werd toestemming verIeend om 
in afwijking van artihI 50 van het ImninIdijI< be
sIuit van 7 augustus 1953 dezelfde ImbeI te gebrui
hn voor de verlichting en de teIefonie; in een 
gevaI betrof het niet aIleen dezelfde Imbel maar 
dezelfde geleider. dit is het gevaI van de telefonie 
langs de trolleydraad in de Iwlenmijn van Winter
slag. een installatie die reeds enhIe jaren func
tioneert en volledige voIdoening schenkt. 

001< de afwijldng van artil<els 32 en 27 van be
doeld koninIdijl< besluit. waarbij aan een Iwlenmijn 
toelating wordt verleend om accumulatorlocomotie
ven te gebruil<en die niet van het voorgeschreven 
vol platendak zijn voorzien werd in de loop van 
het verslagjaar vernieuwd. 

TensIotte werd een mijn gemachtigd om in afwij
king van artihl 35 soepele Imbels te gebruil<en 
waarin de gel eiders niet van een geleidend en met 
de aarde verbonden omhulsel zijn voorzien. In feite 
gaat h et om enI<eIe commandohingen van eIeI<
trische instaIlaties. 

De Iwlenmijn Zolder heeft steeds bij voorhur de 
voedingsl<abels voor de Iwp del' gemechaniseerde 
pijIers langs de Impgalerij geleid. Dit brengt mee 
dat stuurI<abels Iangs de pijlers moeten aangevoerd 
worden ten einde de besturing van de verschillende 
motoren van aan de pijlervoet mogelijl< te mahn. 
Deze stuurlmbels hadden in de pijIer veeI te lijden 
en gaven aanleiding tot storingen. die vaal< te wijten 
waren aan inwendige Iwrtsluiting tussen geIeiders 
van verschiIlende polariteit. 

Dam'om heeft men deze meerdradige stuurl<abel 
vervangen door een eendradige. met terugI<eer Iangs 
de grond. Het voornaamste voordeeI is de vermin
dering van de I<ans op storingen we gens het uitscha
hlen van inwendige Iwrtsluiting. Deze inrichting is 
intrinsieI< veilig. 

De inrichting laat aileen het starten en stopzetten 
van een motor (of twee motoren in parallel) toe; 
indien er aan de Iwp van de pijIer een schaafaan
drijving is. moet een tweede stuurI<abeI geIegd wor
den. 

Er bestaat 001< een zogenaamde ringvergrende
ling. waardoor aIle motoren uitvaIlen van het ogen
bIiI< af dat er een stilvaIt. T ensIotte bevat de bestu
ring van de motoren drie posities. waarvan de eer
ste. de automatische. hoger beschreven were!; een 
tweede. handbediening. heeft dit eigenaardig. dat 
bij het weder inschahIen van de automatische 
bediening elh verherde schal<eling. waardoor valse 
manoeuvers zouden veroorzaah worden. onmogelijk 
is. De derde stand. « manoeuver ». is zo ingericht 
dat men eender weIl<e motor afzonderlijI< Imn Iaten 
lopen zoIang men de betreffende knop ingedruld 
houdt; lost men deze knop dan vaIt de motor stii. 
Men ziet hierin een beveiliging tijdens het uitvoe
ren von moelijI<e handelingen. uit oorzaaI< van ver
voer of onderhoud. 

T abellen XXI. XXII en XXIII geven de gebrui
I<elijl<e inlichtingen over de ge'installeerde en ge-

TABEL XXI 

Ge'il1s talleel'de veJmogens. 

1962 I 1963 1964 
(kW) (kW) (kW) 

Ondel'gl'Ol1d 
eIehrisch 75·9[8 78.453 80·542 
perslucht 35·583 34·922 36·752 

Bovengl'Ond 
eIel<trisch 268·744 271.754 283·993 
persIucht 47 64 64 
stoommotoren 108·[[3 107·308 107·861 
dieselmotoren 6.5 12 7.100 . 7·Q43 
benzinemotoren 204 172 29 
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bruil<te eleI<trische en persluchtvermogens. Men be
merl<t in tabel XXI dat b eide vormen uitbreiding 
nemen in d e ondergrond. 

T abel XXII w erd in d e vorige jaarverslagen uit
voerig gecommentarieerd ; het doel van deze tabel 
is behnd: d e vooruitgang van d e eigenlijke eleI<
trificatie van 'de « andere ondergl'ondse weri<en » 
(wellplaatsen en voorbereidende w erhn. met inbe
grip van drijven. winnen en vervoer) b eoordelen; 
wij zien dat de verhouding perslucht tot eleldrici
teit nog verslechterd is. aangezien het aandeeI der 
hvh die in perslucht w erden omgezet tha ns 79.1 ;% 
van h e t totaal beva t tegen 77.7 ~% in 1963 . 

Een ander gegeven dat. althans in vergelijldng 
met de vorige jaren . onmiddeIIijI< van b elang is. is 
de verzadiging van de toesteIIen gebruil<t in de 
ondergrondse weri<en. verzadiging die berehnd 
wordt voor de eleldrische toesteIlen en d ezelfde ver
ondersteld wordt voor d e persluchtmotoren. Deze 
verzadiging is gedaald van 14.3 tot 12.64 '% h et
geen er in zeI<ere zin op wijst d a t er in de onder
grond nog veel te doen blijft w at het gebruil< van 
het ge'instaIleerd hpitaal en de r egelmatige gang 
van d e w erI<plaatsen betreh. 

D e schommelingen in tabel XXIII. waarin per 
ton benodigde hoeveelheden energie worden ver
deeld over onder- en bovengrond. perslucht en elel<
triciteit. zijn te onbeduidend om tot geldige b eslui
ten te leiden. 

Er deed zich in 1964 een geval van eleidrocutie 
met dodelijh afloop v~~r. In een onderstation ge
voed op 6.600 V b eyond er zich v66r d e trans for
mator een scheidingsschaI<elaar gecombineerd met 
een smeltveiligheid op de prima ire zijde van elk 
mes. en een ingebouwde beveiliging tegen het on
derbrel<en onder stroom. Bij het openen van d eze 
IwHer met het doeI de smeltveiligheden te contro
leren werd een eleldricien door aanraldng m et de 
onder spanning staande delen van de scheidings
schahlaar geeleidrolmteerd. Om de primaire delen 
spanningloos te maI<en moest m ent te voet naar een 
station gaan dat op een afstand v an m eer dan 1 I<m 
gelegen was. Ingevolge di! ongeval besliste de mijn
direclie de b ewuste scheidingsschahlaar te la ten 
voorafgaan door een eenvoudige scheidingsschake
laar zonder smeltveiligheden . Om te voorlwmen dat 
deze laatste onder stroom zou geopend worden. 
werd hij mechanisch vergrendeld ten opzichte van 
de oorspronhlijl< bestaande sch eidingsschahlaar. 
die op zijn beurt eIeIdrisch vergrendeId was en bIeef 
ten opzichte van de Iastschal<elaar aan de secun
daire zijde van de tra nsfo rmator. D e b ed'Jeling van 
deze wijziging waarmee het divisiecomite zijn voIIe
dige instemming betuigde was . in h et b etrold<en 
onderstation zelf de mogelijl<heid te bied en om de 
kring te openen onmiddeIIijI< aan de inga ng van h et 
s tation en v66r ieder toeste!. 
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TABEL XXIll 

Energiebal;ans ondel'- en bovengl'ond. 

1962 

kWh/t I % 

Ondergl'Ond 
Perslucht 33. 19 29. 17 
Elektriciteit 16.37 14.39 

Bovengl'Ond 
Elektriciteit 64.21 56.44 

113.77 100.00 

Brandvoorkoming en -bestrijding. 

In vier gevallen werd ontheffing verleend van de 
bepalingen van artikels 18 en 19 van het koninklijk 
besluit van 2 december 1957 betreffende de brand
vooriwming in de steenlwlenmijnen. ten einde het 
gebruil, toe te laten van open vuren. voornamelijl, 
lasposten doch ook soldeerlampen. in sommige wel
bepaalde delen der ondergrondse weri,en. In even
veel gevallen betrof de afwijIdng het artihl 4-20 

betreffende de bovengrondse werhn in de nabijheid 
van de schachten. 

Het gebruil, van open vuur in de ondergrondse 
werl,en heeft geen aanleiding gegeven tot inci
denten. 

Tenslotte werden drie afwijkingen verleend van 
de bepalingen van de ministeriele omzendbrief van 
11 september 1911. opgesteld in uitvoering van arti
hi 12 van voorn~emd koninldijl, besluit. ten einde 
het verder gebruil, toe te laten van vervoerbanden 
die niet aan de Belgische normen van onbrandbaar
heid voldoen. 

Reddingswezen. 

Het reddingswezen in het Kempens beld,w blijft 
zoals voorheen gecentraliseerd in het Coordinatie
centrum Reddingswezen (C.c.R.) te Hasselt. 

Men I,an de adiviteiten van dit Centrum verde
len in twee grote groepen : de opleiding van de red
dingsploegen der Kempense mijnen voor een directe 
tussenlwmst. en de studie van allerlei problemen 
die met reddingswerhn verband houden. 

Het eerste doel blijft het voornaamste. aangezien 
het Centrum tenslotte door zijn oganisatie aIleen 
veranhvoordelijkheid draagt voor de opleiding. en 

1963 1964 

kWh/t I % kWh/t I % 

32.46 31,23 32.02 30.58 
16.74 16.11 16.26 15.53 

54.73 52.66 56.43 53.89 

103.93 100.00 104.7 1 100.00 

de oefeningen in de ondergrond der diverse mijnen 
prahisch overbodigd gemaald heeft. 

Men heeft in de loop van 1964 de periodiciteit 
van de trainingen op hoge temperatuur gebracht op 
tien in plaats van acht wehn; deze proef. die 
zeer belangrijk is omdat algemeen bekend is dat 
de weerstand tegen verhoogde Idimatologische om
standigheden sIechts een bepaalde tijd stand houdt. 
is voIIwmen geslaagd. 001, in het inschahlen van 
nieuwe redders in de hoge-temperatuur-cycIus is een 
wijziging ingetreden. aangezien de nieuwelingen 
zodra ze in normale omstandigheden bewezen heb
ben geen fysieh afwijIdngen te vertonen. aan de 
trainingen op hoge temperatuur deelnemen. zij het 
tijdens een Iwrtere duur. 

Het Centrum heeft zich toegelegd op de studie 
van de relaxatie der redders als middeI om snel hun 
krachten te herwinnen . De bedoeling is dat een red
der in geval van interventie twee uren zaI werken. 
nadien een relaxatie van vier uren ondergaan. weer 
hvee uren zal werlwn. en dan naar de bovengrond 
terugl,eren. 

Einde 1964 telt het Kempens beHen voor zijn 
zeven zetels samen. 362 redders met een gemiddelde 
ouderdom van 32 jaar; 7.24 '% van hen zijn meer 
dan 40 jaar oue!. 

In de theoretische lessen die op elh training vol
gen werden de gebruihlijh onderwerpen behan
deld. te weten : metingen van secties en gasgehal
ten. gebruil, van telefoon . constructie van dammen. 
eente zorgen (draagbaren en Imnstmatige ademha
ling) ; 001, de jongste gebeurtenissen op het gebied 
van de redding in binnen- en buitenland werden er 
ontleed. 

Speciale aandacht werd besteed aan de opleiding 
van de hoofden van de vertrekbasis. die ell, viermaal 
per jaar op het -centrum worden ontvangen. 
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Het Centrum moest in 1964 niet optreden in de 
Kempen zelf. maar weI werd om zijn bijstand ver
zocht voor de bestrijding van een ondergronds vuur 
en van een open brand, telI{ens in een Luibe mijn. 

In het eerste geval werd met succes gebruil{ ge
maald van urethaanschuim voor het luchtdicht ma
I{en van een gedeelte van een galerij, waarbij een 
aanzienlijke hoeveelheid materiaal Iwn gespaard 
worden door het spuiten op een jutebeJdeding in 
plaats van op de naalde galerijwanden. 

In het tweede geval we I'd gebruil{ gemaakt van 
latex-rubber en gips. Het personeel van het centrum 
voerde sommige werhn uit in de getroffen mijn, 
maar gaf ool{ praldisch onderricht aan de centrale 
van het Luiks beld{en, waardoor deze in staat was 
de werl{en op eigen luacht voort te zetten. 

Kleinere interventies, in de Kempen, beperlden 
zich tot het bestrijden van moeilijI{ te overwinnen 
lekI{en, en het uitlenen van materiaaI om waterdoor
bral{en te I{eren. 

In het eerste gevaI was het de bedoeling het 
luchtverlies doorheen het breuI{veld van een veraf
gelegen pijler tegen te gaan om de luchtstroom 
langs het front te verhogen. Beide galerijen van de 
betrold{en werI{plaats waren beldeed met MolI
ramen op met stenen gevulde houtbold{en. In beide 
galerijen werd tegen de wand overeenlwmendc met 
het breul{veld een laag urethaanschuim aange
bracht; ool{ hier werd niet op het gesteente en op 
de ramen gespoten, doch weI op een vooraf aange
bracht scherm in jute. Speciale aandacht werd be
steed aan de aansluiting met het vast gesteente in 
de luoon. 

Het gebruiI{ van jute maalde dat men in plaats 
van 5 tot 6 l{g/m2 slechts 1,2 I{g/m2 van het produld 
nodig had om zeer goede afdichting te belmmen. 

Het Centrum is er zich van bewust dat het red
dingswerl{ nog steeds in ernstige mate bemoeilijld 
wordt door de uitrusting, en streeft dan GoI{ zonder 
ophouden naar de verbetering ervan; een verbete
ring van de neusnijper werd aan de Drager-WerI{e 
voorgesteld; het mondstuI{ zelf werd sterl{ verbe
terd; verschillende masI{ers met panoramische ruit 
werden in gebruiI{ genomen en I{enden een groot 
succes, zozeer zeIfs dat ze de mondstuI&en dreigen 
te verdringen. Ten sIotte zoeld het C.C.R. naar een 
Iichte en stevige lamp, die voldoende is voor een 
interventie van Imrte duur en niet het hinderend 
gewicht van de gewone petlamp vertoont. 

In opdracht van de E.G.K.S. neemt het c.c.R. 
een deel voor zijn reI{ening van een uitgebreide stu
die tot verbetering van de bestaande typen van 
ademhalingstoestellen. Het c.c.R. is belast met de 
vergelijldng der verschillende typen gebruild in de 
landen van de Gemeenschap, in verband met trai
ningen in verhoogde Idimatologische omstandighe
den, aIsool{ met de bepaling van de toegelaten duur 
del' inspanning. De invloed op de fysieh en men-

tale capaciteiten van de redders bestuderen behoort 
eveneens tot zijn bevoegdheden doch spijtig genoeg 
moet het Centrum nu de medewerldng missen van 
de psychotecImische diensten del' Imlenmijn Hout
hal en, die werden afgeschaft bij gelegenheid van 
de opslorping van deze mijn door die van Helch
teren-Zolder. Een eerste besluit dat nu reeds vast
staat is dat de vochtige temperatuur van 34° C aIs 
de bovenste grens voor intensieve arbeid (1,2 liter 
zuurstof per minuut) zaI worden aangezien vermits 
de arbeidsduur in dat gevaI tot 15 minuten wordt 
beperld. Het is zeIfs aan te raden de intensiteit van 
de temperatuur van 32° C af te beperhn tot 1 liter 
zuurstof per minuut. In dit verband zoekt het Cen
trum naar een formule om de vermoeidheid van de 
redder te meten, waarbij de recuperatie van de 
polsslag en het gewichtsverlies een rol spelen. 

Bemaling. 

De bemalingspompenderlmlenmijn Zwartberg, 
opgesteld in de pompenlmmer op de verdieping van 
840 m, hebben niet-mijngasveilige motoren van een 
open type, dat veel te lijden had van het stof. Om 
die reden heeft men Leslist de door deze motoren 
aangezogen afImelingslucht te filteren; men had 
eerst de bedoeling een filter te plaatsen op de ven
tilatoren zelf. doch dit vergde Iwstelijh transforma
ties van de ventilatoren en zou het nuttig vermogen 
van de motoren verminderd hebben. Daarom heeft 
men een grote filter geplaatst aan de in gang van de 
pompenzaal ; deze filter, die trouwens schuin moest 
opgesteld worden, meet 3 X 4 m ; hij sluit de ope
ning van de zaaI volledig af; het personeel gaat 
er langs door middel van een sas. De filter heeft 
danl{ zij zijn grate oppervIalde zo weinig lucht
weerstand, dat het luchtverversingsregime van de 
zaal. dat afhangt van de algemene onderdruI{ en 
door een secunda ire ventilator wordt versterId, er 
niet onder geleden heeft. Het betreft een oliefilter, 
die eenmaal daags moet voorzien worden van verse 
olie. 

Men heeft opgemerId dat ook de andere toesteI
len in de zaaI zelf nagenoeg stofvrij blijven; wat 
de motoren betreft schijnt het resultaat vollmmen 
bevredigend. 

Twee Iwlenmijnen, Winterslag en Eisden, heb
ben zich voor het ledigen van de watergalerij spe
ciale pompen aangeschaft; deze pompen, gebouwd 
door de Duitse firma Abel, zijn in staat gewool1 slik 
op te pomp en zonder enige verdunning; op die 
wijze schah men een ImstelijI{ en onaangenaam 
werl{ af: het verwijderen van het bezinbel OJ) de 
bodem van de watergalerijen. 

In feite is de naam pomp niet zeer juist, aange
zien het toesteI meer lijld op een verbeterde schrod 
van Archimedes. waarin de schroefas in plaats van 
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zuivere omwentelingen uit te voeren bovendien een 
l<egelvormige b ew eging volbrengt. 

D e machine wordt aangedreven door een elektro
motor van 15 pl< ; men is er in geslaagd op een 
dienst van 8 uren een hoeveelheid slil< w eg te wer
I<en overeenlwmend met d e inhoud van 200 Ideine 
wagens , hetzij ongeveer 200 .000 liter; de pomp 
l<an gemald<elijl< een stijghoogte xan 6 tot 8 m 
b ereil<en langs een leiding van 200 m lengte en een 
nuttige diameter van 150 mm. 

In de Iwlenmijn van Eisden werd de waterdam, 
waarover spral<e in het vorig ja arversla g, gesloten, 
h etgeen voor gevolg had dat d e watertoevoer in de 
mijn verminderde van 160 tot 100 mB/uur. 

In de luchtl<eerschacht van d e Iwlenmijn Andre 
Dumont bestond sinds lang op een diepte van 
90 m een lek dat ruim 12 m B water gaf per uur. 
M en heeft nu verschillende boringen in d e belmi
ping uitgevoerd en langs daar cementmelI< m et een 
dichtheid va n 1,4 ingespoten , die op de bovengrond 
wordt gereedgemaald. Het waterdebiet is reeds ge
daald tot 5 it 6 mB/uur. In '1964 w erden aldus 13 

boorgaten b ew erld met een gezamenlijl<e· hoeveel
h eid cement van 55 .000 I< g; het w erl< gaat nog 
steeds verder. 

Fig. 11 gee ft d e stand d er w erhn einde 1964; 

00]< de bars ten in de b eJmiping Iwmen er op voor. 
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Veiligheid, gezondheicl en verfraaiing cler werle
plaalsen. 

In de Iwlenmijn Wintersla g za g een interessant 
initiatie f het licht ; m en richUe er een zo genaamde 
steunploeg op, die voor taa J< hee ft door rechtstreeb 
contact m et opzichters en arbeiders op h et w erl< 
zelf de geest va n veiligheid te bevorderen en de 
oorzaal< van ongevallen te leren I<ennen en te 
b estrijden. 

Deze steunploeg bestaat uit een ingenieur en 
twee inspecteurs van d e veiligheidsdienst die gedu
rende een maand afwisselend eII< op een dienst een 
b epaalde pijler b ezoeken . Na afloop van deze 
m aand wordt de pijler in Investie nog sporadisch 
b ezocht om een langer inwerl<en van het b ereil<te 
effect te verzel<eren . 

De uitslagen worden na gegaan aan d e hand van 
d e veelvuldigheid d er ongeva llen . AIs vergelijkings
punt neemt men d e gemiddelde uitslagen van de 
laa tste drie maanden voorafgaande aan d e proef. 
Als veelvuldigheid neemt m en het aantal ongeval
len per 1.000 diensten. In d e eerste proefpijl er, die 
w eliswaar voordien slechte uitslagen had, b ereikte 
m en , vertreld<end van een referentiecijfer van 32,64, 

cen veelvuldigheid van 16,68 in de maand van de 
tussenlwmst, en in de volgende maanden: 12,25; 

21,52 ; 15,06. Dit Iwmt n eer op een verbetering 
van respedievelijl< 61 %, 62 %, 3 1 % en 52 '%. 
In a ndere pijlers werden minder goede en uitzon
derlijl< zelfs nega tieve uitsla gen belwmen h etgeen 
a ileen maar b ewijst dat h et toeval nog een zel<ere 
rol blijft spelen , maar inmiddels is het een feit dat 
de uitslagen van gans de ondergrond, b ehandelde 
en nie t b ehandelde pijlers samen, gedurende de 
eerste vier m aanden zeer gunstig evolueerde. 

D e Iwlenmijn E isden h eeft haar veiligheidsdienst 
uitgebreid m et d e zogenaamde animatoren. Z e zijn 
ten getale van zeven , een hoofdanimator en zes 
m ed ewerl<ers , waarvan drie in de eerste afdeling, 
2 in de tweede a fdeIing en 1 in de voorbereidende 
w erl<en opereren . D eze anima toren hebben een cur
sus in de Lateinermethode gevolgd en houden zich 
bij hun bezoel<en aan d e volgende hoofdregels: 
steeds nauw samenwerl<en met de opzichters; de 
voornaamste oorzal<en van ongevallen opsporen ; de 
gevaarlijl<e h andelingen ontdeld<en door observeren 
van h et person eel. Zij houden zich terioops 001< 
b ezig met problem en van hygiene alhoew el d e vei
Ii gheid hoofdzaal< blijft, en h ebben een zehre 
bevoegdheid inza l<e dringend gevaar, namelijl< bij 
a fwezigheid van de rechtstreeb e opzichters . 

Er zijn afzonderlijl<e a nimatoren voor d e oplei
ding, die dan 001< de taal< van gewone monitor 
waarnemen. 

Er werden interessante resulta ten geboeId, a l vieI 
d e aanvang van de proef samen met h et aanwerven 
van talrijl<e vreemde arbeiders, zodat een vergeIij
Idng met de vorige toestand nie t gemaId<elijl< is ; 
men heeft echter, precies om vergeIijl<bare resultaten 
te b elwmen, b eslist de anim atoren niet meer zoaIs 
vroeger elI<e d a g in een a ndere w erl<plaats te stu
ren , doch gedurende een maand in eenzeIfde pijIer 
te Ia ten ; gewoonIijl< wordt sIechts een dien st onder 
handen genomen, doch wanneer he t w erl<elijl< nodig 
is a at'zeIt m en niet drie anima toren over d e drie 
c1i ensten te verdelen . 
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Het gewestelijl< comite voor veiligheid. gezond
heid en verfraaiing der werkplaatsen in de mijnen 
vergaderde vier maal in de loop van het jaar 1964. 

Het comite wijdde zijn aandacht aan verschil
lende actuele problemen betreffende de veiligheid : 
het stijgend aantal ongevallen door Iwlenval aan 
het winfront bij gebruil< van de trommelsnijma
chine; de ongevallen in het ondergronds locomotie
venvervoer; de tewerl<stelling van vreemde arbei
ders ; het toezicht tijdens de verlofperiode. dat niet 
mag worden toevertr~uwd aan minder geschiide 
elementen. Verschillende Ideine verbeteringen. in 
de verscheidene mijnen uitgewerid. werden tel' I<en
nis gebracht van de leden. dit wil zeggen de dienst
hoofden der mijnen van het beld<en en de afgevaar
digden der werlmemers; namelijl< het gebruil< van 
beenbeschermers en werl<vloeren. het vergrendelen 
van de beweegbare wipvloeren aan de ondergrondse 
laadplaatsen; de veiligheidsmaatregelen opgelegd 
bij het in gebruil< nemen van de monorails; de 
beste vorm voor een personenwagen voor onder
gronds vervoer. 

Op het gebied van de hygiene ging de aandacht 
vooral naar de stofontwild<eling bij de hommel. 
snijmachine en de teleinjectie; er werden proeven 
besprol<en met oorstoppen voor personen die aan 
hinderlijl< geluid zijn blootgesteld. 

Het gewestelijl< comite bestudeerde 001< de wer
Idng van de plaatseliji<e comite's en veiligheids
diensten. 

vn. Opleiding. 

De TWI-opleiding gaat onverminderd yoort. aan
gezien in 1964 wederom in de loop van 18 zittingen. 
96 monitoren gebreveteerd werden; 76 % van h en 
sIaagde bij de eerste proef. 11.9 % bij de tweede ; 
dit brengt het totaaI aantaI gebreveteerde monitoren 
in de Kempen op 678. 

De tabeI XXIV geeft zoaIs gebruiI<elijk de 
-tewerhtelling der monitoren. ]\lIen bemerld dat in 
1964 een groot aantaI aIs monitor tewerkgesteld 
werd en dat de groep « opzichter» overgeschai<eld 
werd naar « organisatiedienst ». Er werd in dezelfde 
tabeI een regeI bijgevoegd voor de technische be
dienden. die op een Iwlenmijn uit de TWI- gebre
veteerden gereluuteerd werden. ten getale van 11. 

Technisch Instituut van het Kempens bekken. 

1964 bracht het Technisch Instituut van het Kem
pens beHen in de belangsteIIing. Op 23 en 24 mei 
werd inderdaad op Iuisterrijke wijze het tienjarig 
bestaan van dit zeer bijzonder onderwijs gevierd. 
De fees~elijl<heden hadden plaats te Houthalen. 
eerste in de reeh van schoien voor mijnbouw
onderwijs. 

Het zeer gevuid programma. opgevat en uitge
werl<t door het piaatseiiji< feestcomite. omvatte 
ondermeer: een receptie op het Gemeentehuis van 
Houthaien. een feestzitting in de school. en de ope
ning van de tentoonstelling « 10 jaar T.I.K.B. ». 

TABEL XXIV 

Tewe,.kstelling de,. TWI-gebreveleerden. 

I 

tot einde tot einde I tot einde I 
1962 % 1963 % 1964 % 

Instructeurs 17 3.6 29 5.0 19 2.8 
Monitors voor 

ieercentra 34 7.2 36 6.2 34 5,0 
Monitors voor 

de mijnen 124 26.3 153 26.6 196 28,9 
Opzichters 156 33, 1 183 31,4 199 29.3 
Arbeiders 52 ll,5 54 9,4 45 6,6 
Organisatiediensten 34 7.2 45 7.2 36 5.3 
Hebben de mijn 

verlaten 54 1 I. I 82 14,2 138 20,4 

Technische bedien-
den - - - - 11 1,7 

471 100.0 582 100.0 678 100.0 
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Tijdens de toespral<en op de receptie en tijdens 
de feestzitting werd respectievelijl( door de heer 
Godderie, burgemeester van Houthalen en door de 
heer Directeur-GeneraaI Geens, vertegenwoordiger 
van de heer Minister van Nationale Opvoeding en 
CuItUUl', ImIde gebracht aan het initiatief en de 
initiatiefnemers van deze omwenteling in het oplei
dingsprocede van arbeidshachten voor de mijnnij
verheid. Ool( de afgestudeerden betuigden hun 
danl( en erkentelijldleid voor de vorming ,opvoeding 
en statuut waarop zij zich, danI( zij het T echnisch 
Instituut van het Kempens beld<en, mogen beroe
men. 

Anderzijds vertolkte het Inrichtend Comite, bij 
monde van ondergetel<ende, zijn dank aan de ge
meente Houthalen voor de grote steun die het jonge 
Technisch Instituut van het Kempens Beld<en bij 
zijn oprichting mocht ondervinden, aan de Provin
cieraad van Limburg voor de aanzienlijh bouwtoe
lagen voor de verschillende scholen, aan de zeven 
mijndirecties om hun belangrijh investeringen en 
aanmoedigingen, aan het Ministerie van Nationale 
Opvoeding en CuItuur voor de steun en het begrip 
van overheidswege, aan de directies en het onder
wijzend personeeI van de instellingen voor hun 
opvoedlmndig werk 

Vvat bij de oprichting een gedurfd programma 
genoemd werd, blijh thans een dringende noodzaal( 
en tevens een succes geweest te zijn ; danI( aan de 
vier scholen van het T.I.K.B. heeft men inderdaad 
belwmen: 

a) een rationele beroepsopleiding met voldoende 
theoretische en prahische hnnis die in 10 jaar aan 
de Kempense mijnindustrie 660 geschoolde met di
ploma A3 of A4J 1 leverde alsool( 108 hndidaten
opzichters die, danl( zij de hogere technische cyeIus, 
een diploma B2 of brevet B6/2 behaalden en benij
denswaardige hderfundies beldeden ; 

b) een valorisatie van het mijnwerl(ersberoep 
door een aangepaste en uitgebreide vorming en ver
zorgde opvoeding waarvan getuigen de functies en 
de hoge lonen van de eerste Ieerlingen ; 

c) de orientatie van de jeugd naar een beroep 
met hoog loon en ruime toelwmshnogelijI(heden. 

De groei van de schoolbevolldng bewijst de orien
tering door het Technisch Instituut van het Kem
pens Beld<en gegeven. 

Jaartal Houthalen Genk Eisden Beringen Totaal 

1954 152 152 
1955 163 163 
1956 239 50 289 
1957 343 118 44 505 
1958 464 236 105 138 943 
1959 410 265 196 200 1.071 
1960 437 320 159 238 1.154 
1961 435 448 164 296 1.343 
1962 575 491 188 337 1.591 

1963 539 505 223 348 1.615 
1964 506 560 215 347 1.628 

Dat de schoolbevolldng' bleef stijgen is ontegen
sprel<elijk te wijten aan de degelijldleid van het 
onderwijs, de toelwmstmogelijkheden en de talrijke 
voordelen waarvan we sIechts het succesrijI( sldver
lof voor 387 leerlingen van het 4e en het 5e Ieerjaar 
vermelden. 

Sinds de opening van de scholen in 1954 werd 
ook beslist aan de leerlingen de passende middelen 
ter hand te steIIen niet aileen om de noden van 
heden, maar tevens de eisen van morgen aan te 
Imnnen. Door de geweldige evoIutie van de uitba
tingstechniek in de mijnnijverheid moesten de vak
I<en worden aangepast. De mechanisering en de 
elehrificatie vorderden in steeds sneller tempo, zo
dat het aantaI met deze nieuwe techniel<en ver
trouwd personeel met de dag diende aan te groeien. 
Daarom werden bijzondere afdelingen voor mecha
nica en eleldriciteit ingericht. 

Bij het begin van het schooljaar 1964-1965 werd, 
op aandringen van de Belgische Steenlwolfederatie 
en met de medewerldng van de inspectiediensten 
van het T echnisch Onderwijs ,een programma op 
punt gesteld voor Imndidaat hoofdopzichter en con
ducteur. De menselijl<e betrekldngen worden hierin 
vooraI op het voorplan gebracht. Deze Bl-Cursus 
startte te Houthalen met 30 geselecteerde hndida
ten uit het Kempens bekken. Zodat het valwnder
wijs in het T echnisch Instituut van het Kempens 
Beld<en Houthalen thans volgend beeld biedt : 

Eerste orientatiejaar 

T echnische afcleling 

Mijnbouw - Eleldrici
teit - Mechanica 

Lagere secundaire 
cyeIus A3 

Beroepsofcleling 

Mijnbouw - Eleldrici
teit - Mechanica 

Lagere secunda ire 
cyeIus A4/t 

Diploma Geschoolcl vahman Brevet 
Vervolmaldng Vervolmaldng 
A3-Afdeling' A4/t-Afdeling 

Getuigschrift Gespecialis,eel'cl vahman Getuigschrift 
Hogere secundaire Hogere secundaire 

technische leergang B2 beroepsleergang B6/B2 

Diploma handiclaat opzicTtlm' Brevet 

Hoger T eeImisch Onderwijs 
van de 1 e graad Bl 

Diploma Kanclidaat hoofclopzichte,.-concluclew' 

Deze groei en uitbouw schept dan ool( steeds 
andere problemen. In 1964 werden aan de school te 

·Houthalen definitieve en degelijI( uitgeruste werl(
plaatsen toegevoegd, werden de werkplaatsen te 
Beringen aangepast, en werd een aanvang gemaakt 

. met de bouw van het Idassenblol( te HoevezaveI
Genk en de bouw van definitieve weri(plaatsen 
voorzien. 
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vrn. De ongevallen. 

In 1964 gebeurden in de zeven Kempense mijnen 
in totaaI 12.898 ongevallen met minstens een dag 
werlwngeschildheid, tegen 12.732 in 1963. De ver
deling over onder- en bovengrond ziet er uit als 
voigt: in de ondergTond 12.511 ongevallen tegen 
12.264 in 1963, op de bovengrond 387 ongevallen 
tegen 468 in 1963. Het aantal gepresteerde diensten 
bedroeg respectievelijl< 5.816.151 en 1.975.857tegen 
5.524.915 en 2.143.859 in 1963. 

T abel XXV geeft de verdeling van de ongevallen 
voIgens de materiele oorzal<en. Men stelt een ver
mindering vast vall het aantaI ongevallen veroor
zaald door instortingen, vermindering die gedeel
teIijl< wordt gecompenseerd door de rubriel< « ver
voer » maar grotendeels door de rubriel< « hanteren 
van materiaIen ». 

Het vervoer I<ende niettemin een aanzienlijl<e stij
ging, van 9,95 '% in 1963 tot 10,54 in 1964. Het 
aantal ongevallen veroorzaah door de gepantserde 
transporteurs bleef nagenoeg ongewijzigd (408 in 

1963, 415 in 1964) terwijl de ongevallen in het 
locomotievenvervoer een verontrustende uitbreiding 
hnden (van 156 tot 180) , hun aandeel in de ru
briel< « vervoer » steeg van 12,78 tot 13,64 1%. 

001< de laatste Iwlom van tabel XXV, die de 
veelvuldigheidsindexen der nen materiele oorzal<en 
geeft wijst op een zelfde beeld maar dan ontdaan 
van de relativiteit eigen aan een verdeIing in pro
centeno 

T abel XXVI geeft zoals voorheen de verde ling 
van de ongevallen volgens de verschillende catego
rieen van arbeiders, evenals , in de laatste lwlom, 
dezeIfde verdeling uitgerekend in index en. 

Alhoewel het aantal ongevallen van aIle aard 
nog steeds als h et meest betrouwbaar I<enmerl< voor 
de veiligheid in een bedrijf wordt aangezien, dient 
toch belang gehecht aan de zware ongevallen d.w.z. 
die gene die eell blijvende onbehvaamheid van 
20 1% tot 100 i% of de dood veroorzaah hebben, 
onmiddeIlijl< of binnen de 58 dagen. Tabel XXVII 
wijst uit dat het jaar 1964 tussen de zwaarste moet 
gerekend worden. 

TABEL XXV 

Onderve,.deling van de ongevall.en naru' de m,ateriele oOl'Zaken. 

Gekwetsten 
met blijvende Veelvuldig-

Totaal werkonge- Jaar Jaar heidsindexen 
Ondergrond aantal Doden schiktheid 1964 1963 der 10 

slachtoffers van 20 % % % categorieen 
en meer 

1. Instortingen 4·948 8 4 39,55 42,19 105,39 
2. Vervoer 1.3 19 11 15 10,54 9,95 28,10 

3· Hanteren gereedschap 1.233 1 8 9,86 9,12 26,25 
4. Hanteren material en 3.682 2 2 29,43 27,90 78 ,35 
5. Val van het slachtoffer 957 1 - 7,65 7,61 20,37 
6. Ontvlamming mijngas of Iwlenstof - - - - - -
7. OndergTondse brand - - - - - -
8. Springstoffen 2 - - 0,01 0,04 0,04 

9· Elektriciteit 20 1 - 0,16 0,08 0.43 
10. Alleriei 350 - - 2,80 3,11 7.45 

Totaal: 12·511 24 29 100,00 100,00 266,38 

Bovengrond 

1. Instortingen 1 - - 0,26 - -
2. Vervoer 48 - - 12,40 10,26 -

3· Hanteren machines 99 - - 25,58 21,36 -
4· Hanteren materialen 134 - - 34,63 39,30 -

5· Val van het slachtoffer 68 - 2 17,57 16,88 -
6. Ontvlammingen - ontploffingen 2 - - 0,52 1,10 -

7· Brand 1 - - 0,26 0,21 -

8 . SpringstoHen - . - - - - -

9· Elektriciteit 6 - - 1,56 0,64 -

10. Allerlei 28 - - 7,22 10,25 -

Totaal : I 387 - 2 100,00 100,00 -
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TABEL XXVI 

Ondel'Verdeling der ongevallen volgens de' caiegorieen van Gl·beiders. 

I I I I 
Veelvuldig~ 

Ondergrond Aantal % in 1963 % in 1964 heidsindex 
ongevallen in 1963 

1. Kolenhouwers en helpers 4·292 37.50 34.3 1 9 1.26 
2. Andere arbeiders in de pijlers 564 4.50 4.51 12.00 

3· Opvullen en dal<brehn 2.192 15.20 17.52 46.60 

4· Galerijfronten: houwers en helpers 988 7.50 7.90 21.01 

5· Nabral<en en andere onderhoudswerken 784 6.80 6.26 16.65 
6. Vervoer 1.248 9.70 9.97 26.52 
7. Laadplaatsen 68 0.80 0.54 1.44 
8. Schachtarbeiders 60 0.70 0.49 1.31 
9. Steengangfronten: houwers en helpers 789 6.00 6.3 1 16.78 

10. Andere arbeiders 661 5.30 5.28 14.05 
11. T oezichters en schietmeesters 865 6.00 6.91 18.38 

Totaal 12·511 100.00 100.00 266.00 
_. 

Bovengrond 

1. Eleldromechanische diensten 8 1.90 2.01 0.46 
2. Losvloeren en ophaaldiensten 70 12.80 18.29 4.22 

3· Was- en zeefinrichtingen 53 17.30 13.67 3. 14 
4. Vervoer (losvloeren niet inbegrepen) 33 5.10 8.50 1,96 
5. Drijfkracht 16 5.50 4.13 0.95 
6. Werl<huizen 145 38.40 37.4 1 8.60 

7· Andere arbeiders 38 11.95 9.79 2.25 
8. N evenbedrijven 14 2.99 3.62 0.83 
9· Opzichters 10 4.06 2.58 0.59 

Totaa! I 387 100.00 100.00 23.00 

TABEL XXVII 

Zwal'e en dodelijke ongevallen . 

. Ondergrond Bovengrond Onder~ en bovengrond samen 

Jaar 

I 
B,W. 

I Doden 20 % Totaal 
of meer 

1958(a) 20 35 55 
1959(b) 11 29 40 
1960(c) 24 26 50 
1961 (d) 27 17 44 
1962 11 37 48 
1963 20 38 58 
1964 24 29 53 

(a) Gemiddeld 14,57 werkloosheidsdagen. 
(b) Gemiddeld 61.72 werkloosheidsdagen. 

Doden I 
0 

4 
0 
2 
0 
0 
0 

B.W. 

I I 
B.W. 

20 % Totaal Doden 20 % 
of meer of meer 

4 4 20 39 
3 7 15 32 
1 1 24 27 
1 3 29 18 
2 2 11 39 
3 3 20 41 
2 2 24 31 

(e) Gemiddeld 36.40 werkloosheidsdagen. 
(d) Gemiddeld 17.80 werkloosheidsdagen. 

I Totaal 

59 
47 
51 

47 
50 
61 

55 
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TABEL XXVIII 

Veelvuldigheids- en emstvoeL 

Veelvuldigheidsvoet Ernstvoet zonder conventionele Ernstvoet met conventJonele 
(aantal ongevallen per verletdagen (aantal dagen werk- dagen (aantal dagen werk-

Jaar 
1,000,000 uren) loosheid per 1,000 uren) loosheid per 1,000 uren) 

Ondergrond I Bovengrond Ondergrond I Bovengrond Bovengrond I Ondergrond 

1960 253 23 2.87 0.3 1 12.33 0.90 
1961 251 22 3.10 0.12 11.00 0.90 
1962 27 1 24 3.61 0,40 11.92 1.19 
1963 277 27 4.07 0.51 15.70 2.00 
1964 267 24 3.59 0.33 10.93 0.65 

TABEL XXIX 

Aantal ongev,allen met een a/·beidsongeschiktheid van minstens een dag, 

Jaar Totaal 

Ondergrond I Bovengrond I 
'Onder- en 
bovengrond 

samen 

1960 11.779 445 12.224 
1961 11.246 382 11.628 

1962 11.686 432 12.118 

1963 12.264 468 12·732 
1964 12.5 I 1 387 12.898 

T enslotte geven de tab ellen XXVIII en XXIX 
enhle vergelijkende cijfers over de Iaatste vijf jaren. 
Wat de eerste betreft steIt men vast dat de fre
quentie licht gedaald is ten opzichte van 1963 en 
de ernstvoeten zeIfs in gevoeIige mate. Dit bewijst 
dan toch weer dat de zware ongevallen niet aIleen 
toonaangevend zijn. VooraI op d e bovengrond mag 
men zich in een zeer goede uitslag verheugen. on
danb de voortschrijdende mechanisering en auto
matisering van de bedrijven. 

Dient hier eraan herinnerd dat het Mijnwezen . 
bij elk ongevaI van enige betehnis. onderzocht of 
er tegenmaatregelen wenselijI( en mogelijI( zijn. De 
ongevallen met een blijvende onbekwaamheid van 
20 :% of meer worden besproI(en in een vergadering 
waaraan aI de ingenieurs aIsmede de afgevaardig
den-werldieden bij het mijntoezicht der zeven zetels 
deelnemen. De besluiten van deze vergadering wor
den onder de vorm van aanbevelingen meegedeeld 
aan al de mijnen van het beld(en ; zij worden even
eens toegezonden aan de Inspecteur-Generaal der 
Mijnen die ze. wanneer dit gewenst is. overmaald 
aan de andere mijnafdelingen . Het omgekeerde ge-

Per 1.000.000 t 
Per 10,000 werklieden geproduceerde 

steenkolen 

Ondergrond I Bovengrond I Onder- en Ondergrond> 
bovengrond 

samen 

5. 193 53 1 3·936 1.255 
4,408 459 3,437 1.170 
4,561 546 3.695 1.191 
4.700 624 3.796 1.218 

4·576 537 3·733 1.234 

beurt wanneer in de zuiderbeld(ens een zwaar onge
val gebeurt waaruit lessen te treld(en zijn . 

In 1964 werden in 16 ongevallen aanbevelingen 
vershekt die in het algemeen weergegeven worden 
bij de bespreldng van de ongevallen zeIf op het 
einde van de respectievelijh paragrafen van dit 
verslag. 

Daaruit blijld dat het Mijnwezen het meest zijn 
aandacht gevestigd hield in het afgelopen jaar op 
de ongevallen te wijten aan steenval tijdens het 
opruimen aan het front in de pijler bewerld met een 
trommelondersnijmachine. aan het vervoer van ma
teriaal op en het gebruik van pantserkettingen in 
het aIgemeen en aan het locomotiefvervoer. 

De aanbevelingen van het divisiecomite van het 
Mijnwezen worden op al de mijnen besprohn door 
het plaatselijk comite voro veiligheid. gezondheid en 
verfraaing. dat nagaat in hoeverre het ongeval in 
bvestie aanleiding dient te geven tot maatregelell 
in zijn eigen mijn. Deze vergaderingein worden 
bijgewoond door de afgevaardigden-werldieden bij 
het toezicht in de mijnen. die er weer op hun beurt 
een verslag over indienen en niet zelden interes-
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sante opmerldngen tel' I<ennis brengen, De adviezen 
van het comite vormen aldus een doeltreffend mid
del voor de verspreiding en de uitwisseling van 
gedachten. 

IX. Sociale aangelegenheden. 

Gewesteliike Gemengde Miincommissie. 

De Gewestelijl<e Gemengde Ivlijncommissie van 
Limburg vergaderde een enl<ele maal in 1964, en 
wei op 23 januari, voor de bespreldng van een 
bijzonder ingewiHeld probleem: het ging om de 
afdanldng van een syndilmal afgevaardigde, als 
afgevaardigde en als arbeider, wegens zijn optre
den in de ondergrond, weIl<e tot gevolg had den dat 
de arbeiders van een voIledige pijler het wer\< neer
legden. Aanleiding tot deze houding van de afge
vaardigde in hvestie, waarvan de onwettelijldleid 
door aIle partijen werd ingezien, was een sandie 
tegen zijn persoon ingevoIge zijn nochtans ge
sIaagde tussenlwmst daags tevoren ter gelegenheid 
van een latente st~king. Een aldword Iwn moeilijI< 
bereiid worden aangezien de syndil<ale vertegen
woordigers vooral oog had den voor de positie van 
hun andere afgevaardigden in het ganse beld<en. 
Tenslotte werd de arbeider in I<westie opnieuw aan
geworven als arbeider en voorlopig geschorst als 
syndikaaI afgevaardigde: de maatregel werd bij 
wijze van tuchtmaatregel door de val<bond zelf 
voorgesteld. 

Stakingen en conflicten. 

Op 2 maart 1964 bral< de enige staldng van het 
jaar uit, die trouwens slechts een dag duurde en die 
al de mijnen van het beld<en trof met uitzondering 
van Limburg-Maas. 

De ophaal- en hulpophaalmachinisten eisten een 
loonsverhoging van respedievelijl< 20 en 17,50 F 
per dag. Wegens hun staking Iwnden de andere 
werldieden in de meeste mijnen niet afdalen. 

In totaaI gingen 12.469 werl<dagen van onder
gronders en 2.019 van bovengronders en een pro
duldie van 26.Soo ton door deze staldng verloren : 
aIleen de Iwlenmijn Beringen Iwn haar machines in 
gang houden en verldaarde geen produldieverlies te 
hebben geleden. 

De staldng eindigde zonder dat het beoogde 
objedief werd bereild. 

Huisvesting. 

Wij hebben eerder gezien dat de toevoer van 
vreemde arbeiders, vooral T url<en en Marold<anen, 
in 1964 nog aanzienlijl< is toegenomen. Het spreekt 

dan 001< vanzelf dat de Iwlenmijnen verdeI' gegaan 
zijn met het uitbreiden van de logeermogelijl<heden 
voor deze arbeidshachten. Hierin worden ze even
wei geremd door de verslechtering van hun finan
ciele toestand en onder meer door de stijgende Iws
ten verbonden met het opslaan van steeds grotere 
voorraden. 

De Iwlenmijn Beringen beeindigde de bouw van 
twee nieuwe moderne gezeIlenhuizen, met in totaal 
200 bedden. \Vij hebben deze zeer geriefIijl<e wo
ningen in het vorig verslag beschreven. De Iwlen
mijn Limburg-Maas nam in december een nieuw 
tehuis met lOS bedden in gebruik 

001< de andere mijnen gingen verdeI' met h et 
uitbreiden del' logeergelegenheid in de bestaande 
tehuizen : "aangezien de meeste vreemdelingen thans 
zonder familie zijn, worden meer en meer familie
verblijven tot jongegezeIlenhuizen omgebouwd. 

B. DE GRA VERIJEN 

Algemeenheden. 

Het IvIijnwezen oefende in 1964 het toezicht uit 
in 175 ontginningen van babteenaarde bestemd 
voor verwerldng in permanente ovens. Deze inrich
tingen waren als voigt verdeeld over de provincies 
van het Nederlands taalgebied : 

provincie Antwerpen 77 
provincie Brabant 16 
provincie Limburg 15 
provincie Oost-Vlaanderen 28 
provincie \V est -Vlaanderen 39 

175 

Men stelt een vermeerdering van het aantal be
drijven vast ten opzichte van vorig jaar (163). Deze 
toeneming gaat gepaard met een hogere produidie, 
zoals blijl<t uit de tabel Xx..'( waarin afzonderlijl< 
worden gegeven : de produldie van de Rupelstreek 
de Kempen, en het land: ment b emerl<t in deze 
tabel dat vooral de hoIle stenen (snelbouwblold<en) 
een grote vooruitgang hebben geboeld. 001< de 
mechanische gevelstenen en de hoIle welfsels gaan 
vooruit, terwijl de produldie van gewone babtenen 
niet gewijzigd is tegenover vorig jaar. 

In verhoudingscijfers uitgedruld, bereih de pro
duidie van holIe stenen 130,3 % van die van vorig 
jaar, die van de holIe welfsels 143,1 % en die van 
de mechanische gevelstenen l1S,4 .%. Dat de na
nionale produldie desondanb slechts met 8,5 % 
gestegen is, is te wijten aan het feit dat de gewone 
babteen, waarin eel' een lichte achteruitgang vast
gesteld wordt, nog steeds 64,2 % van de Belgische · 
produldie vertegenwoordigt. 
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TABEL XXX 

Baksteennijvel'heid - pl'Od'uktiecijfel's in ton. 

Totaal Gewone 
metselsteen 

Rupelstreel< 1964 2.050-433 1.323.918 
1963 1.923·253 1.356·345 

Kempen 1964 741.655 367.005 
1963 726.299 378.707 

Belgie 1964 4.58 1.505 2·942·923 
1963 4.223.7 14 2.949.3 17 

Technische aangelegenheden. 

Het jaar 1964 hnde een bijzondere uitbreiding 
van het technisch apparaat del' steenbaI<kerijen. 

Samenvattend kunnen wij namelijI< de volgende 
nieuwe belangrijh inrichtingen vermeIden: 11 ring
ovens werden omgebouwd voor het gebruil< van de 
heftruck bij het in- en uitzetten van de stenen; 
15 ringovens werden omgebouwd van Iwlen op ma
zout; in een tientaI steenbakhrijen werden uitge
breide drooglmmers aangelegd voor het kunstmatig 
en sne! drogen van de zogenaamde groene steen, 
met een totale capaciteit van rond de 10 miljoen 
stenen; te~ slotte werden minstens 17 nieuwe vol
ledige machinezalen of volledige ins tall a ties in 
bestaande machinezalen opgericht. 

Het gebruil< van de heftrucI< in de ringoven leidt 
niet aIleen tot een personeelbesparing, maar 001< tot 
de verhoging van de capaciteit van de oven, hetgeen 
niet aIleen het rendement van het overblijvend per
soneel nogmaals doet toenemen, doch vooral de 
capaciteit van de fabriel< ongeveer verdubbelt. Deze 
grotere vooruitgang is mogelijl< danl< zij de snellere 
werldng der heftruch, doch niet mindel' danl< zij 
het feit dat de machinist van een heftruck slechts 
een minnut in de oven verblijft en dan nog om een 
lichter werl< uit te voeren; dit laat toe de vooruit
gangssnelheid van het vuur in de oven te verdub
belen; zolang de stenen met de hand moeten wor
den in- en uitgezet zou dat niet mogelijk geweest 
zijn we gens de daaruit voIgende temperatuur van 
de uit te zetten stenen en de temperatuur van de 
Iucht in de oven. 

Op het gebied van het brandstofverbruik in de 
ovens , en meer algemeen van de brandstofbalans 
voor het steenbald<en in zijn geheeI; drogen inbe
grepen, dient aangestipt : 

1°) een belangrijh verschuiving van Iwlen naar 
mazout of oIie ; de reden is vooral buiten de omvor
ming van ringovens en tunnelovens die enl<el met 

. zulh brandstof Imnnen uitgerust worden, de moge-

Diverse Gaatjessteen 
Handvorm- Mechanische produkten (snelbouw 

steen gevelsteen (holle welf- e.d.) 
sels e.d.) 

34.145 17·542 56.504 618.324 

39.859 9. 197 48.327 469.525 
40.122 107·542 30·742 196.244 
37·143 106.450 31.046 172·953 
96.081 212.636 291.655 1.038.210 

95·231 179·532 203.79 1 795·843 

lijl<heid om gemaHelijI<er te mechaniseren en de 
vooruitgang op te drijven; alsooI< de kostprijs van 
de brandstof; mazout of oIie met te hoog zwavel
gehalte levert echter grote moeilijldleden op met 
betrekIdng tot de rookgassen, vooral in mindel' ge
industrialiseerde sITeken; 

2°) de recuperatie van het warmteoverschot van 
de ring- of tunnelovens voor het kunstmatig dro
gen; 

3°) het Imnstmatig Iwelen van de ovens op de 
arbeidspleld<en, 't is te zeggen daar waar de steen 
uitgezet wordt; dit Iwelen gebeurt door h et aan
zuigen van overtollige hoeveelheden lucht, waarvan 
een gedeelte na opgewarmd te zijn terug vrijgelaten 
wordt of gebruild voor het drogen. 

De «Compagnie Industrielle du Rupel » te 
Boom heeft een nieuwe fabricatieeenheid opgericht, 
bestaande uit een fabricatiezaaI en een droogoven, 
en aangesloten op de ringoven die terzeIfdertijd 
omgebouwd werd voor het gebruik van mazout
branders en heftruch. 

Fig. 12 stelt schematisch het geheeI voor. Men 
ziet de aanvoer van de Idei (1), die bestaat uit een 
mengseI van 29 % Idei uit de bovenste verdieping 
van de graverij, zand uU de dekgronden en 58 1% 
Idei van de onderverdieping die vetter is. 

Dit mengseI wordt gekipt in de lmstenbeschikker 
(2) en na een eerste mengeling gebracht naar de 
tonrasp Weserhiitte (3) waarin een homogeen pro
duh belwmen wordt. Hier wordt reeds stoom toe
gevoegd die geproduceerd wordt in een Iage-druI<
stoomhteI Meurabloc (4). 

Vervolgens Iwmt het deeg langs een dubbelas
mengelaar VVeserhiitte (5) via een vacuumkamer in 
de strengpers eveneens van constructie Weserhiitte; 
in de pel'S heerst een vacuum van 92 a 94 :%, het
geen no dig is opdat de klei zich na in de kern voor 
holle produlden gescheiden te zijn opnieuw tot een 
homogene massa zou Iaten samenbrengen. 

De streng wordt uUgeperst onder een druI< van 
7 tot 8 kg/cm2 en op een Frey-tafeI (7) gesneden 
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in holle stenen van het snelbouwtype van 290 X 
140 X 90 mm. met een nat gewicht van 6 I<g (uit
eindelijl< gebakken gewicht 4.850 I<g). De capaci
teit van deze produidieeenheid beloopt 5.000 stenen 
per uur. 

Voor het vervoer der te drogen ofg·edroogde ste
nen zijn er twee stapelmachines Rocimagel; de 
eerste (8) neemt de natte stenen. die op latten 
Jiggen. en brengt ze op een « tram» die ze naar de 
drooglmmers voert; de tweede (9) ontvangt de ge
droogde stenen; die door vier arbeiders in pakken 
worden verdeeld. terwijl de latten terug naar de 
lattentafel gaan (10) . 

D e pal<mahrs (11) brengen de stenen sam en in 
pald<en met een grondoppervlal< van 1,30 X 0.90 m 
en een hoogte van 0.77 m. die 205 stenen bevatten ; 
bovendien zijn er speciale pald<en die schuin lopen 
en bestemd zijn om in de oven langs de wanden te 
worden geplaatst. Fig. 13 stelt voor hoe dep".Id<en 
later in de oven zuIIen geschih worden. Deze pal<
hn worden door de heftrucI< afgehaald en naar de 
oven gebracht. 

De droogoven wordt op dezelfde figuur 12 voor
gesteld en op figuur 14 worden twee doorsneden 
van een dubbele Immer gegeven. Er zijn 15 dubbele 
Immers. die eII< een lengte van 20 m. een hoogte 
van 3.20 m en een totale breedte van 2 X 1,40 = 
2.80 m hebben. De inhoud van een dubbele Immer 

Fig. 13. 

bedraagt 8.800 bloHen. hetgeen een totale capaci
teit geeft van 132.000 blold<en of 660 ton materiaaI. 

Het drogen duurt naargelang van het seizoen 
tOO tot 120 uren. zodat in de winter 16 a 17 dub
bele Immers Imnnen gevuld en geledigd worden per 
week. tegen 18 a 19 in de zomer. 

Wat de aanvoer van calorieen betreft ziet men op 
fig. 12 hoe op de oven warme lucht wordt afge
zogen. en langs een Imnaal (12) naar de droogoven 
gevoerd ; voor dit transport zorgt een ventilator (13) 
met een debiet van 40.000 m3/u. Naargelang van 
het tijdstip in de weel< bedraagt de temperatuur van 
de afgezogen lucht 60 tot 80° C. Bovendien worden 
verschillende ~varmtewisselaars ingeschahld. die 
van calorieen voorzien worden door de lagedruk
stoomhtel Meurabloc (4) ; wij bemerhn op fig. 12 
en 14 een centrale warmtewisselaar (14) in de 
hoofdleiding. voor de ventilator van 40.00Q m3/ u. 
Naargelang van het tijdstip in de weel< bedraagt de 
temperatuur van de afgezogen lucht 60 tot 80° C. 
Bovendien worden verschillende warmtewisselaars 
ingeschahld. die van calorieen voorzien worden 
door de lagedrukstoomhtel Meurabloc (4); wij 
bemeri<en op fig. 12 en 14 een centrale warmtewis
selaar (14) in de hoofdleiding. voor de ventilator 
van 40.000 m3ju. en verder vleugelbuizen (18) ten 
getale van twee in eli<e dubbele Immer. tegen het 
gewelf. 

Het aanwenden van deze calorieen van verschiI
lende oorsprong geschiedt per dubbele Immel' met 
behulp van ventilatoren en Ideppen. zoaIs voorge
steld op fig. 14. De hoofdleiding (12) loopt door
heen een stenen wand Iangs de 15 dubbele Immers. 
terwijl een Idep (15) toegang geeft tot eII< der 15 
ventilatoren (16) van 30.000 m 3/u die de circu
Iatie in eII< der Immers onderhouden. Deze ventila
toren drijven de lucht. Iwmend van de oven en 
bovendien verwarmd door de wis3elaar (14) Iangs 
een Imnaal (17) onder de ene helft del' dubbele 
Immel'. vervoIgens omhoog. langs de twee vleugel
buizen (18) en aan de andere zijde omlaag; het 
betreft hier grotendeeIs een hingloop doch niette-
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min is er een kleine aanvoer van calorieen langs de 
klep (15). bijgevolg moet er ook een regelbare hoe
veelheid lucht Imnnen ontsnappen. en dat gebeurt 
langs de schouw (19) ; deze schouw is natuurlijk 
oole nodig voor het verwijderen van de vochtigheid 
die van het drogen voortlwmt. 

De draaizin van de ventilatoren (16) wordt perio
disch omgekeerd; de stenen zijn voldoende droog 
wanneer de vochtigheid der lucht niet hoger meer 
stijgt dan 30 i%. 

Het drogen van stenen op deze manier is een zeer 
ingewildeelde bewerking die voortdurend toezicht 
en aanpassing vraagt. Men moet niet aIleen zorgen 
voor een goede warmtebalans en een maximale 
capaciteit. dit wil zeggen een zo kort mogelijle ver
blijf van de stenen in de oven. maar bovendien is 
het van primordiaal belang dat de produkten geen 
himpscheuren oplopen ; dit is een hvestie van rela
tieve vochtigheid en droogtempo. 

Figuur 12 stelt nag schematisch voor op de linI(er 
helft. een omgebouwde Hoffmanringoven. Het om
bouwen bestaat hierin dat de lalrijlee Heine deurtjes 
vervangen zijn door zes grotere (20) langswaar hef
truks in de oven Imnnen komen. dat een afzuig
installatie voor warme lucht werd aangebracht. 
bestaande uit afzuigImppen (21) en een centrale 
verzameIlwker (22). eindigend in het hoger ver
noemde Imnaal (12) en dat de Iwlenbranders door 
oliebranders vervangen werden. 

De brandstof bestaat uit extra-zware olie Trading 
met een laag zwavelgehalte (0.6 i%) dip. door de 
ovenwarmte en bijlwmende wisselaars up een tem
peratuur van 100° C gebracht wordt en vervolgens 
gelnjecteerd door een diafragma van 0.6 mm onder 
een druk van 300 tot 400 kg/cm2

• naar rato van 
24 impulsen per minuut. Per maand gebruikt men 
95 ton stookolie. 

De werldng van de Hoffmanoven is voldoende 
bekend ; op figuur 12 wordt de aflwelingszone aan
geduid door (I). de vuurzone of bahone door (II) 
en de opwarmingszone door (III). Bij het verwisse
len van toegang worden de grote deuropeningen af
gesloten met behulp van twee betonnen deurvleu
gels. die door de heftruch ter plaatse worden ge
bracht. 

De brandzone is ongeveer 22 m lang en de tem
peratuur ligt er zeer bepaald bij 9800 C. De oven 
heeft een totale lengte van 80 m. en lean 157.000 
tot 165.000 snelbouwbloHen bevatten; hij wordt 
rondgestooh op 4 1/2 tot 5 dagen. en aangezien er 
gedurende vijf dagen per week gewerkt wordt. moe
ten er per dag gemiddeld 45.000 bloleken worden 
in- en uitgezet. 

De trele in de oven wordt verhegen dool' middel 
van een schouw met een hoogte van 33 m en een 
persventilator van 15.000 ms,ju die lucht in de vorm 
van een mantel omheen de gelnjecteerde olie aan
brengt. 

De voIIedige personeelsbezetting van de machine
Immel'. de drooglmmers en de oven bedraagt 12 man. 
waaronder een toezichter. 

Een volledig nieuwe installatie werd opgericht 
door de Steenfabrieken Swenden te Rqmst. Het be
treft een geheel bestaande uit vier droogtunnels en 
ene tunneloven LingI. Het project omvat later nog 
de bouw van drie soortgelijI(e inrichtingen. 

Fig. 15 geeft een overzicht van de schil(king en 
de constructie van beide gedeelten. De droogtunnels 
zijn 85 m lang en hebben eIIe een nuttige inwendige 
breedte van 3.90 m bij een hoogte van 3 m; de 
tunneloven is 110 m lang. heeft een nuttige breedte 
van 3.20 m en een nuttige hoogte van 2.70 m. Beide 
zijn met ellmar verbonden door middel van twee 
leidingen voor hete lucht. 
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In elh droogtunnel liggen twee sporen, waarop 
de wagenreld{en geladen met snelbouwstenen zich 
verplaatsen onder de drul{ van de verse ladingen 
die aan de in gang worden naar binnen gestoten. 

Bij het drogen lwmt het er zoals steeds op' aan 
het hoogst mogelijk rendement te halen uit de 
ruimte en de beschil{bare calorieen, en tevens ell{ 
scheuren van de stenen te voorlwmen. 

In dit geval gebeurt het drogen in twee stadia; 
het eerste stadium verloopt in drie droogtunnels, het 
tweede in de laatste en vierde droogtunnel. In de 
eerste drie wordt hete ovenlucht, aangezogen door 
de ventilator V-I uit de pijp « a» achter de vuur
zone, langs de drie pijpen b-l, b-2 en b-3 aange
voed, in tegenstroom met de produlden. Van het 
debiet van 49.000 m 3/ u, c1at door de ventilator V-I 
stroomt, Iwmt echter slechts 16.000 tot 18.000 m 3/u 
rechtstreeh uit de oven; het overige is herwonnen 
lucht. genomen aan de in gang van de droogtunnels, 
in de pijpen c-l, C-2 en c-3, aile voorzien van een 
ventilator met een max. capaciteit van 11.000 m 3/u. 
Het aldus belwmen mengsel van hete droge en 
warme vochtige lucht veroorzaakt aan de uitgang 
van de drie tunnels (bij b) een temperatuur van 60 
tot 80° C en een relatieve vochtigheid van 20 ,%. 
Aan de ingang van de droogtunnels bedraagt de 
temperatuur 50° C en de relatieve vochtigheid 97 '%. 

Hier wordt een gedeelte van de lucht afgezogen 
langs de pijpen d 1. d2 en d3 en naar de schouw 
gevoerd. Om de nodige calorieen bij te voegen en 
de lucht in dwarse beweging te houden worden 
calorieen aangevoerd langs warmtewisselaars (fig. 
16) die aile 6,25 aan het plafond ophangen, en 
gevoed worden door een stooml{etel VI/anson. De 
circulatie van de lucht wordt verhegen door middel 
van omwisse/aars, die eveneens om de 6.25 staan 

>-;. 
W 
o 
w 
Z 
lfl 
IY 
o 
o 
o 

A _ Wormtewisselaor 

B _ Omwi55eloon' 

C. VentiLolorkoeling 

D. Riem 

E.5poren 

F . Wogenrekken 

~ 

r -

w 

'cD' 
~ 

'~'4x. 
: 

A 

leo 
tx I'-

.' 
" 

~ 
390 

lIi 
E E 

DOOR5NEDE X-X' 

Fig. 16. - Schaal 1/100. 

z 
<{ 
....J 
Q. 
Cl 
z:. 
o 
IY 
lD 

opgesteld. en bestaan uit vertilmle buizen met een 
diameter van 0,70 en voorzien aan de kop van een 
ventilator van 11.000 m3/u, die door buitenlucht 
wordt afgelweld. Om te voorlwmen dat de Iucht de 
lwrtste weg zou kiezen tussen de voet en de top 
van de omwisselaar hangt men tussen de buizen 
'stuld{en riem. 
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Nadat in de eerste drie tunnels de grootste hoe
veelheid vocht uit de stenen getrold<en is worden 
ze onderworpen aan een lwrte en luachtige droging 
in de vierde tunnel; hier lopen de stenen andersom 
en komt de hete lucht, op 2400 C, dan 001< aan het 
andere einde binnen ; de temperatuur bedraagt na
bij de luchtinlaat «f» 880 C, en wordt dan snel 
verminderd danI< zij de aanvoer van lwude lucht in 
« g » ; de relatieve vochtigheid bedraagt nog 2 !% 
aan het einde van de droogoperatie. 

De droogtunnels hebben ell< een inhoud van 
37.440 snelbouwblol<ken. De stenen blijven 55 uren 
in de eerste drie tunnels en 18 a 20 uren in de 
laatste. 

De tunnel oven Lingl onderscheidt zich vooral 
door het feit dat de branders boven staan en lmn
nen verplaatst worden; er zijn 56 branders verdeeld 
in rijen van 4 over een totale afstand van 17,50 m. 
Om het afIwelen na drogen en te snel heropwarmen 
van de stenen te beletten, heeft men de weg die de 
stenen tussen de droogtunnel en de oveningang af
leggen afgedeld en thermisch ge'isoleerd, terwijl aan 
de oven een « vooroven» werd toegevoegd, waarin 
wannle wordt aangevoerd die in « h» wordt afge
zogen. 

Er werd tevens door dezelfde fabriel< een nieuwe 
machinezaal in gebruil< genomen. Nadat de Idei in 
de oude zaal bewerl<t werd door middel van een 
kollergang en een walswerl< lwmt hij in de nieuwe 
hall in twee dubbellasmengelaars. Hierin wordt 
stoom toegevoegd voortlwmend van twee l<etels 
Vaporex Wanson, waardoor de plasticiteit van de 
Idei verhoogd wordt terwijl tevens een voorverwar
ming wordt verIuegen. De strengpers werld zoals 
gebruil<elijl< onder een vacuum van 90 %. 

Een nieuwigheid is de elel<tronisch bediende ma
chine die de wagens voor de droogtunneIs laadt. 
Deze machine werld volledig automatisch volgens 
een programma op ponsI<aart en is de eerste in 
Belgie. 

Ongevallen. 

Er gebeurde in 1964 in de graverijen slechts een 
zwaar ongevaI dat echter een dodelijl<e afloop ken
de, en dat was tijdens herstellingswer\<en aan een 
schouw. Een arbeider viel van een hoogte van 20 m 
terwijl hij bezig was zijn wellvIoer een meter lager 
te brengen; deze vloeren bestaan uit planl<en ge
legd op steunijzers met driehoeldge vorm, die met 
een haal< achter de banden van de schouwen gehan
gen worden; waarschijnlijl< was de haak slecht 
ingedruld achter de band. De arbeider droeg een 
veiligheidsgordel doch het lwn niet worden uitge
maald of deze vastgelegd was; in elI< geval was de 
gordel in slechte staat. Het Mijnwezen drong er bij 
de steennijveraars op aan dat zij zich en,l<el zouden 
wenden tot schoorsteenbouwers die aan hun arbei
ders het dragen van een gordeI opleggen en die dan 
001< gel<eurde gordeIs ter beschilddng van hun perso
neel stellen. 

De heftrucb nemen voortdurend in aantaI toe. 
Voorts worden ze door onervaren bestuurders be
diend of rijden ze over niet aangepast terrein. Ten
gevoIge van het hoge arbeidstempo rijden de trucb 
dihvijIs met in de hoogte geheven lasten. Dit aIIes 
Ieidt tot ongevallen, door gebreI< aan stabiIiteit en 
uitzicht. 

"Het vervoer was voor minstens zes tamelijl< ern
stige ongevallen verantwoordelij\c De aanbevelin
gen van het tvlijnwezen hadden betreIddng op de 
reminrichtingen, de staat van de sporen en spoor
tlpparaten, de vrije afstand rondom de locomotieven. 
Tijdens het zomerverlof gebeurden vier i'nin of meer 
zware ongevallen met scholieren. De medewerking 
van patroons en oudere arbeiders werd gevraagd 
om deze jongens speciaaI in bescherming te nemen. 

Het gevaar dat silo's bij verstopping opleveren is 
gekend. 001< in 1964 gebeurde een ongeval dat ech
ter goed afIiep. Een arbeider geraalde helemaal on
der in een trechter en werd volledig onder het 

TABEL XXXI. 
Ongevallen in cle gravel'ijen. 

Aantal Aantal dagen Uren van Veelvul- Ernstvoet 
Provincie ongevallen ongeschiktheid blootstelling digheids- zonder I met 

voet conventionele dagen 

A D I D' N Vv Ev I E'v 

Antwerpen 1.13 1 18.633 18·724 11.568.023 97,77 1,61 3,23 
Brabant 28 395 - 284·784 98,32 1,39 1,39 
Limburg 63 552 - 583.982 107,88 0,95 0,95 
Oost-Vlaanderen 144 1.972 - 1.229·730 117,10 1,60 1,60 
Vv es t -Vlaanderen 408 4.690 170 4.5 17.707 90,3 1 1,04 1,08 

Totaal: 1.776 26.242 18.894 18.184·226 97,67 1,44 2,48 
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afschuivend zand bedolven. Een medearbeider had 
de tegenwoordigheid van geest onmiddellijl< de silo 
langs onder leeg te treHen en het slachtoffer Iwn 
op die manier gered worden. 

Tabel XXXI geeft de ongevallenstatistiehn voor 
de graverijen voor het jaar 1964. Het abnormaal 
hoge cijfer voor de conventioneel verloren dagen is 
het gevolg van een dodelijl< ongevaI in de provincie 
Antwerpen. en van verschillende tamelijl< ernstige 
onge"'/allen in het Iocomotievenvervoer. 

Organen van veiligheid, gezondheid 
en verfraaiing. 

Twee Iwninldijl<e hesluiten wijzigden de be
staande wetgeving op de organen van veiligheid. 
gezondheid en verfraaiing der wellplaatsen in de 
graverijen; dat van 10 juli bevatte een aanpassing 
van de grenzen der verschillende gewesten ; dat van 
29 september bracht wijzigingen aan in de sam en
stelling van de gewestelijh comite' s. rehning ge
houden met het aantal provincies in elk gewest ver
tegenwoordigd. 

Het gewestelijl< comite voor de provincies Ant
werpen. Brabant en limburg vergaderde op 19 mei 
en 12 november te Boom; het gewestelijl< comite 
voor de beide Vlaanderen op 28 mei en 3 december 
te Brusser. 

Algemene problemen aangaande de veiligheid die 
tijdens het toezicht. zowel als in de plaatselijh en 
gewestelijh comite's behandeld werden. hadden be
treHing op het gebruil< van talrijh heftruch. de 
afstandsbediening van machines. het yervoer. de 
schouwen. de tewerhtelling van scholieren tijdens 
het zomerverlof. de lasarbeid. het werhn in silo's 
en de luchtbezoedeling. 

Aangaande de gezondheid. heeft het Mijnwezen 
een algemeen onderzoek ingesteld nopens de werk
voorwaarden in de ovens van de steenbald<erijen 
en meer bepaaldelijl< op de temperaturen waaraan 
de ovenarbeiders blootgesteld zijn ; einde 1964 was 
dit onderzoeI< niet geeindigd. 

De ingenieurs van het lV!ijnwezen hvamen 001< 
tussen in de werldluizen van verscheidene steen
fabriehn om afdoende maatregelen te eisen tegen 
de schadelijh dampen die tijdens het lassen worden 
ontwiHeld. 

Sociale aangelegenheden. 

In de loop van 1964 werden tien lwninldijh be
sluiten getroffen. waardoor beslissingen van de 
nationale en verschillende gewestelijh paritaire co
mite's van het steenbaId<erijbedrijf bindend werden 
gemaakt; het ging om vasts telling der minimum
lonen en koppeling ervan aan de schommelingen 

van de index der Ideinhandelsprijzen ; vasts telling 
van de vaI<antiedata ; vasts telling van de arbeids
voorwaarden gedurende de campagne 1964-1965. 

Twee andere punten werden in 1964 reglementair 
geregeld: de Iwninldijh besluiten van 8 mei en 
21 december regelden de bezoldiging van sommige 
werklieden del' steenbald<erijen voor de ingevolge 
slechte weersomstandigheden of technische stoornis 
opgelopen verloren uren; de Iwninidijh besluiten 
van 21 februari en 13 november handel den over de 
schorsing der arbeidsovereenkomst wegens econo
mische redenen in sommige steenbald<erijen. 

Een tiental Idachten werden in de loop van het 
verslagjaar door de ingenieurs van de divisie der 
Kempen behandeld; ze hadden betrekking op de 
toepassing van de voorschriften van het weridmis
reglement. de overuren en de betaling der lonen. 

C. DE GROEVEN 

Openluchtgroeven. 

In 1964 stonden er 357 openluchtgroeven en veld
steenbald<erijen onder het toezicht van het Mijn
wezen. Ze waren verdeeld zoals blijld uit onder
staande tabe!. 

TABEL XXXII 

Provincie I 
Openlucht-

I 
Veldsteen-

groeven bakker/jen 

Antwerpen 18 4 
Brabant 59 40 
limburg 148 14 
Oost-Vlaanderen 15 52 
West-Vlaanderen 1 6 

Totaal: 241 116 

Het totale tewerl<gestelde personeel bedroeg in 
1964 ongeveer 1.550 arbeiders en 69 bedienden. 

De grindproduldie neemt nog voortelurend toe. 
Vooral de baggerbedrijven. waar gewassen en ge
broken grind verhandeld worelt. vormen een pro
bleem omdat ze in de vruchtbare lVIaasvallei uit
gebreide landbouwstrehn onbruil<baar mal<en. 

De snelle ontwiHeIing die de grindwinning in 
limburg gehnd heeft vooral tijdens de drie laatste 
jaren Iwmt tot uiting in onderstaande tabe!. 

Jaar Tonnage Ontgonnen 
( t) oppervlakte 

(Ha) 

3·321.000 23 
4·507·000 33 
7. 105.000 38 
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Om verschiIIende redenen dreigt in de nabije toe
Iwmst zich een nieuwe toename voor te doen waar
in het ganse Maasgebied zal betroHen worden. Om 
aan de problemen die hiedoor ontstaan te verhel
pen wed door de provinciale overheid een « grind
commissie » opgericht waarin het rvIijnwezen zitting 
heeft, het voornaamste doel is de oprichting van 
een interprovinciale maatschappij die een cijns zal 
ontvangen van de grindbedrijven en zich verdeI' 
met het opvuIIen van de uitgebaggerde percelen zal 
bezighouden. 

De diensten van het rvIijnwezen zorgen echter 
dat de afieveringen del' vergunningen tot grindont
ginning derwijze geregeld zijn dat, rei<ening gehou
den met het aantal en het belang del' Iandbouw
ontginningen in ell, gebied en op ell, ogenblil, vol
doende oppervlalden beschil,baar blijven voor de 
landbouw. 

Ongevallen. 

Er gebeurden geen bijzonder zware ongevallen in 
de openluchtgroeven en veldsteenbald,erijen in de 
loop van het jaar 1964. 

rvIinder zware ongevallen gaven niettemin aanlei
ding tot een grondig onderzoeI, en pass en de be
sIuiten. 

In een grindwasserij werd een arbeider gehvetst 
door de I,eerrol van een riem, waaruit hij een steen 
wilde ver"vijderen. De riem werd van op afstand 
bediend en werd onverwachts in gang gezet. rvIen 
Iwmt hier bijgevolg terug tot een reeds eerder geno
men maatregel: in geval van afstandsbediening 
moet ell, toes tel niettemin over een eigen schal,elaar 
beschild,en waarmee men het l<an stiIIeggen. 

Een banlnvetler wed met de voet gegrepen tus
sen een drijfriem en een vliegwiel, to en hij trachtte 
de utilooptijd van dit laatste in te brten. 

Een machinist van een dragline geraalde tussen 
de Imbel en zijn oproltrommeI toen hij de hbel 
wou rich ten. Hier was blijidJaar een materieel ge
brei, aanwezig. waarop dan 001, de aandacht werd 
gevestigd. 

Ondergrondse groeven. 

De ondergrondse tufsteengroeve te Kanne zet 
haar ontginning voort : slechts 3 arbeiders zijn ech
tel' in die groeve tewerl, gesteld. 

De ondergrondse opslagplaatsen voor vloeibare 
gassen, gedolven door de N.V. Foralq , voor rel,e
ning van Dish'igaz in de Boomse I<lei te Antwerpen 
werden voltooid en in gebruiI, genomen. Er waren 
geen ongevallen te betreuren in de ondergrondse 
groeven. 

Sociale aangelegenheden. 

Er werd in de loop van 1964 een IwninldijI, be
sIuit getroffen waarbij een beslissing van het gewes
telijI, paritair comite del' openlucht zand- en grind
groeven der Provincies Antwerpen, Brabant. Lim
burg. Oost- en \i\1est-Vlaanderen bindend werd 
verIdaard. Deze beslissing had betreI&ing op de 
toel<enning van bijbmende vaI,antiedagen in 1964. 

D. !MET AALF ABRIEKEN 

De metaaIfabriel<en onder het toezicht van de 
divisie der Kempen hadden in 1964 een produldie 
van 66.925 t in de vorm van handeIsstaaL gietstaaI 
en gietijzel'. Het gezamenlijI, personeeI dezer fabrie
i<en bedroeg ongeveer 3.500 arbeiders en bedien
den. 

Het betreft in totaaI 9 fabriei<en : de zeer belang
riji<e fabrieI, « Sidmar» te Zelzate is hier nog niet 
in begrepen, aangezien men er nog altijd niet aan 
de produktie toe is. Men is van oordeeI dat er voI
gend jaar reeds 4.000 man zullen te werI, gesteld 
worden. 

In de « Antwerpse \i\1 aIserijen» werden enkele 
oudere waIslwoien door een nieuw type vervangen, 
en 001, een nieuwe rechtmachine geplaatst. Aan de 
IweltafeI van de gewaIste profielen wed een auto
matische inrichting in dienst gebracht voor het weg
nemen van de gewaIste stuki<en. Aan de ImuppeI
schaar werd een nieuw weegtoesteI in gebruiI, ge
nomen. 

In de fabrieI, « Tubes de Haren» werd een hou
del' van vloeibare zuurstof opgericht: hij zaI de 
nodige zuurstof Ieveren voor een bestaande instaI
Iatie voor het lassen van buizen. De houder werd 
gebouwd door de « W.P. Butterfield» Ltd te 
Shipley (Engeland) en bestaat uit een rechtstaand 
cylindrisch vat met een hoogte van 2,80 m, een 
inwendige diameter van 1,50 m en een inhoud van 
4,55 m3

• Het heeft een dubbele wand voor het be
houd van de Iage temperatuur in het inwendige. 

De bouw van de fabrieI, Sidmar is aangevat. De 
funderingen bestaande uit 18 m lange gewapende 
Franld-paIen, en gewapende betonnen Iwlommen 
met een diameter van 1,28 m en gaande tot een 
diepte van 27,5 m zijn gereed. De ruwbouw van 
het eleldrisch hoofdstation is Idaar, en men is bezig 
met het optreld,en van het vahverk der IwudwaIs
hal. Deze hal krijgt een Iengte van 1 I<m. 

Ongevallen. 

Er gebeurden in de loop van het verslagjaar twee 
dodelijl<e ongevaIIen in de staaIfabriel<en onder 
toezicht van de afdeling. In het eerste gevaI werd 
een arbeider, belast met het vastmal<en van roll en 
bandijzer aan de haaI, van een rolbrug, door de 
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cabine van deze brug geplet toen ze zich in bewe
ging zette. De arbeider in lnvestie moest zich om 
zijn werl( uit te voeren boven op de opgetaste roIlen 
begeven. terwijl de opslagplaats zodanig gevuld 
was dat er rondom de cabine van de rolbrug bij 
haar verplaatsing geen ruimte overbleef. Het divi
siecomite oordeelde het om algemene redenen van 
veiligheid geraadzaam dat er zich tijdens het ver
plaatsen van goederen niemand boven op de sta
pels zou moeten bevinden. Is er toch een persoon 
vereist dan zou de stapeling zo moeten gewijzigd 
worden dat er 50 cm vrije ruimte rondom de cabine 
blijft wanneer de rolbrug zich verplaatst. 

In het andere geval was het de machinist van een 
stoomhamer. waarmee palen in de bodem van een 
lmnaal geleid werden. die 's morgens wanneer hij 
zich in het duister op de boot wilde begeven. langs 
de loopplanl( trapte en verdronk Mist en ontoe
reil<ende verlichting waren mede oorzaal( van dit 
ongevaI. 

E. COKES- EN 
AGGLOMERATENF ABRIEKEN 

De afdeling van het Kempens BeHen houdt toe
zicht over vij£ col{esfabrieken en vier steenlwlen
bril<ettenfabrieken. In de loop van het verslagjaar 
werd de col<esfabriel{ van de Stad Gent definitief 
stilgelegd. 

De globale produldie van de cokesfabriel<en be
droeg in 1964: 1.553.013 t col<es. 687.325 m3 gas 
en 94.845 t nevenprodulden; hun personeel beliep 
1.284 man op 31 december. 

In de bril{ettenfabriel<en beliep de personeelbezet
ting 49 man. 

De « Col<eries du Brabant» te Grimbergen heb
ben voor de aanvoer van kolen uit het Kempens 
beHen twee duwschepen met platte IdeI. eIl{ met 
een inhoud van 1.300 t. in dienst genomen. 

De afdeling col<esfabriel{ van de « Ammoniaque 
Synthetique et derives» te WiIlebroel{ stelde in de 

nevenproduldenfabricage een dompelpomp in dienst 
voor het laden van teer. In het laboratorium werd 
een nieuwe eleldrische oven in gebruil{ genomen. 

In de herstellingswerl{plaats werd een nieuwe ver
warmingsinstaIlatie geplaatst en in de smidse werd 
de inrichting voor het afzuiden van de rool{gassen 
verbeterd. 

In de bril<ettenfabriel{ Vloeberghs te Antwerpen 
werden nieuwe behandelingsinstaIl~ties opgericht. 
bestaande uit elf transportbanden. een zeef. een 
trechter. een brel{er en eleldromotoren VOOl' al deze 
toesteIlen. met een globaal vermogen van ongeveer 
70 1(W. 

Bij de N.V. Sobelag van Vilvoorde werd een 
nieuwe metalen hal opgericht langs de noorderlmnt 
van de fabricagehaI. met een oppervlalde van 
8 X 15 m en een hoogte van 24.5 m. Hierin werd 
een drooginstaIlatie VOOl' steenlwlen ondergebracht. 
bestaande uit een lwlendroger. een inrichting voor 
het opwarmen van de drooglucht. een stoolwliehou
der en een ontstoffingsinstaIlatie met een capaciteit 
van 50.000 m 3/u; deze laatste is samengesteld uit 
vier cyclonen en een ontstoffer Airmix en dient om 
de afgewerlde Iucht van de droger stofvrij te mal<en. 

Aan de N.V. Carbodur werd een nieuwe vergun
ning uitgereild. betreffende brel<ers voor lwlen en 
pek een stoomketeI en een agglomeratenpers met 
een produldiecapaciteit van 20 t/u. alsmede een 
opslagplaats voor stoolwlie. 

In twee gevaIlen moest het Mijnwezen optreden 
ingevolge ldachten van de geburen die last hadden 
van stof en roet. Het ging om een brikettenfabrie/{ 
die het besluit nam een ontstoffingsinstaIlatie te 
plaatsen en om een col<esfabriel{ waar de stofont
wild{eling aan het lossen van Amerilmanse lwlen 
te wijten was en waar men de vastgestelde hinder 
lwn afschaffen danl{ aan het plaatsen van een 
sproeinrichting op de aangewezen punten. 

Er vielen in de col<es- en agglomeratenfabriel<en 
geen zware ongevaIlen te betreuren in de loop van 
het verslagjaar. 





LES RESERVES HOUILLERES 
EN BELe'IQUE 

Resultat d'une enquete 

menee fin 1963 

par Ie Diredoire de l'lndustrie Charbonniere. 

G. VAN DEN BERGHE, 
Diredeur. 

RESUME 

Eu egan! au changement continu des conditions 
techniques et economiques dans lesquelles l'indus
tri.e clwrbonniel'e' evolue, il s'avel'e necessail'e de 
pl'Ocedel' reguliel'ement Ct la I'evision des reserves 
techniquement et economiquement e>''Ploitables, et 
d'adapter celles-ci aux nouvelles donnees. [p. con
naissance de ces l'eserves est it la base el'une poli
tique charbonniel'e justifiee, 

La 'pl'esente note donne une synthese des principes 
SUI' l.esquels 1e Dil13ctoire cle l'Indushie Charbon
niill'e s'est appuye en etablissant la delimitation 
entl'e 1es resel'ves , d'une part, techniquement exploi
tables et, el'autre pm't, economiquement exploit,ables, 

Les cJ.tiffres ainsi obtenus, I'epartis pm' bassin 
houillm' et pm' categOlie de chm·bon, sont compares 
avec ceux resultant e1'autl'es enqwUes effectu'ees pl'e
ceelemment dans ce meme domaine, 

Cette comparaison concluit it affil'mel' que l'aggl'p.
vation cles conditions economiques a eu pour conse
quence une climinution pal'liculiel'ement rap ide de 
notre pahimoine chal'bonnim'. Cette diminution s'est 
enCOl'e accelel'ee depuis Ie moment ou l' enquete fut 
etablie et elepasse lal'gement !e volume de la pro
duction annuelle, 

Quoi qu'il en soit, seules les l'esel'Ves economiques 
pl'esentent encol'e aujourc1'hui une valeul' detel'mi

nee, Pour Ie,s mines qui etaient encol'e en ,activite au 
t c r janvi.el' t965, les I'eserves c31'taines s' elevaient a. 
387,9 Mt et Ies rese/ves probables etaient de 

257,5 Mt ; ces I'esmves, it l'Uison d'une production 
annuelle de 20 ]lvIt, poul'l'Uient assurer aux charbon

nages belges une dur~e moyenne de vie ele t9 it 32 
annees, 

DE STEENKOLENRESERVES 
VAN ONS LAND 

Resultaat van een enquete uitgevoerd 

eind 1963 

door het Diredorium voor de Kolennijverheid 

G. VAN DEN BERGHE, 
Diredeur, 

SAMENVATTING 

Gezien de vool'ldurende wijzigingen van cle tech
niseI l ie en economische omstandigheden in dewelke 
cle steenkolennijvel'heid evolueert, is het noelig I'egel
matig cle technisch- en economisch-ontginb,are steen
kolenrese1Ves van de mijnen te hel'zien en aan te 
passen aan de nieuwe gegevens, De kennis van deze 
resmves is nodig om een verantwoord kol.enbeleicl 
te kunnen voeren, 

De' onderhavige nota geeft eelJ overzicht van cle 
plincipes van eIeweIke het DiI'ectOlium VOOI' de Ko
lennijverheid ver/rokken is, bij ele bepaling van . de 
technisch-ontginbare l'eselves enerzijels en van cle 
economisch-ontginbal'e resm'ves p.nderzijds, 

De bekom,en cijfers, ingedeelcl pel' kolenbekken en 
pm' kolensool't. worden vergeleken met cle uUslagen 
van aneIel'e enquetes, dewelke vroeger geclaan wel'
den op dit gebiecl, 

Deze vel'gelijking leidt tot JIB vaststelling d'at cle 
vel'schmping van de economiscTw vOOlwaal'den een 
bijzondm' snelle vm'minclering van ons kolenpatrimo
nium vom' gevolg heeft, vel'mindming dewelke sinds 
T·tet tijdstip clat tot ele enquete wercl overgegaan, 
blijkbaal' zelfs vluggel' gaat clan. vl'oeger. en. in 
bdangl'ijke mate het jaarlijks productievolume ovel'
ll·eft. 

Wat el' ook van zij. cle economische resel'Ves 
alleen hebben op du ogenblik nog een bepaald'e 
waal'de, VOOI' de mijnen die op t janumi t965 nog 
in beeZl'ijf waren bedl'oegen ze 387.9 miljoen ton 
zekel'e en 257.5 miljoen ton w,aal'scTlijnlijke 11eselves. 
hetgeen VOOI' een pl'oeluctie van 20 miljoen ton pel' 
jam' een. gemiddelcle levenscluUl' van de Belgische 
kolenmijnen zou kunnen waal'bol'gen van t9 tot 
32 jam', 
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INHALTSANGABE 

Die laufende Verschiebung eler technischen und 
wil'tschaftlich,en Bedingungen, untel' denen sich del' 
Steinkohlenbergbau weiler entwickelt, notigen zu 
einel' regelmassigen Ueberpl<Ufung uner neuen Be
recTwung del' abb,auwurdigen Vorriite unel del' 
Anpassung diesel' Zahlen an die neuen Gegeben
heiten. Die Kenntnis diesel' Von'iite stellt die 
Gl'Unellage l2inel' sinnvollen Kohlepolitik dar. 

Diesel' Aufsatz gibt einen Uebe7,blick ubel' elie 
Gl'Undsiitze, von denen sich die belgische Bergbau
leitung bei del' Grenzziehung zwl.scTwn technisch 
gewinnbaren. und unter wil'tschaftlichen Gesichts
punk ten abbauwunligen VOITiiten leiten liisst. 

Die so bel'echneten und nach einzeln,en Revieren 
und Kohlenarten aufgeglieclerten Z.ahlen werclen 
mit elen Ergebnissen fruTwrer gleicTwrtiger Unter
sucTlungen verglichen. 

Del' Vel'gleich zeigt, wie rasch elie abbauwurdi
gen belgischen Kohl,envolTiite infolge elel' Vel'
schlechterung del' wil'tsch.aftlichen BeJingungen 
zusammen~eschmolzen sincl. Seit clel' DUl'chfuhrung 
del' Untersuchung, hat diesel' Schl'Umpfungspl"Ozess 
sich in beschleunigtem Tempo fol'tgesetzt und die 
Vel'luste an. VOl1·iiten machen weit meh" aus als 
eine ganze ]ahl'esforclenmg. 

Auf jeclen Fall stellen heute nUl' noch cl'ie wil't
schaftlich abbauwul,cligen Von'iite einen bestimmten 
\Vel't elm', Sie betl'Ugen bei den am 1. lanum' 1965 
fOl'del'nden Bel'gbaugesellschaften 387,9 Mio. t, 
wiihl'end die wah,'scheinlicTwn Reserven sich auf 
257,5 Mio. t beliefen. Bei einm' ]ahl'esfol'ciel'Ung von 
20 Mio. t wurelen diese VOl'riite ful' eine mWlere 
Lebensdauer eler belgisch,en Zech,en von 19 bis zu 
32 1 ahl'en ausre.ichen. 

INTRODUCTION 

Afin de se former une image aussi fidele que pos
sible de la valeur e t de la duree de vie probable des 
mines belges, Ie Dil'ectoire Charbonnim', en fin 1963, 
decida d' effectuer une enquete relative aux reserves 
economiquement exploitables. disponibles a ce mo
ment. 

La section « Production - Exploitation» du Direc
toire fut chargee de cette enquete. 

Grace a la collaboration bienvei lIante des direc
tions de charbonnages et a la contribution de tous 
les agents techniques de la section susdite du Direc

toire. il fut possible de tirer patti, ' en un temps rai
sonnable. du nombre particulierement eleve de don
nees rassemblees pour les besoins de I'enquete. II 
convient ici de remercier tous ceux qui ont contribue 
a mener a bien ceUe tache. 

SUMMARY 

In view of the continuous changes in the tech
nicaland economic conditions in the coal-mining 
indusll'Y, it is proving necessary to c;an'Y out a 
regulm' revision of the reserves which can be put to 
technical and economic use and aclapt them to new 
conditions. The knowl'9dge of these I'eserves is the 
basis of a rational coal-mining policy. 

The present note gives a synthesis of the princi
ples on which the Executive of the Coal-mining 
Industl'Y reliecl wTwn defining the limits of these 
reserves, first ly those whose use was technically 
possible ,and secondly. those which could be used 
economically. 

The .figures thus obtained, dl'awn up fOl' each 
coalfield and for l2ach categOl'Y of coal, were com
pared with those obtained from other surveys pre
'vious ly carded out in tTw same fi eld. 

This compmison leads to tTle conclusion that the 
worsening of economic conditions has resulted in a 
particularly r,apid decrease i,n OUl' coal-mining 

wealth, and this deC/'ease has been speeded up still 
further sl.nce the survey was calned out and consi

elm'ably exceeds the volume of yearly output. 

In any case, only the economic I'eselves still have 

any elefinite value today. In the case of mines 

which were stdl wOl,king on ],anum'y 1st 1965, certi·· 

fieel I'eselves amounted to 387.9 million tons anel 

there were pl"Obable I'eselves of 257.5 million tons; 
these reserves, i.f one counts on a 'annual output of 

20 million tons, would ensure an average life of 

19 to 32 yem's for the Belgian coal-mines. 

INLEIDING 

Ten einde zich een zo getrouw mogelijI< beeld 
te vormen van de waarde en de waarschijnlijke 
levensduur van de Belgische steenlwlenmijnen, vatte 
het Directol'ium VOOI' de Kolennijverheid op het 
einde van 1963 het plan op een enquete te doen. 
betreffende de economisch ontginbare steenkolen
reserves, dewell<e op dat ogenblil< nog beschikbaar 
,varen. 

De sectie «Productie - Exploitatie» van het 
Directorium werd met de uitwerking van dit onder
zoeI< belast. 

Danl< zij de welwillende medewerldng van de 
directies der Iwlenmijnen en de inzet van al de tech
nische personeelsleden van genoemde sectie van het 
Directorium.lwn het uitzonderlijk groot aantal gege
vens dat voor de enquete bijeen gebracht werd, in 
een redelijl<e tijd doorgewerh worden. Het past 
derhalve hier een danhvoord in te lassen aan allen 
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Les donnees individuelles qui furent a la base de 
I' etude res tent naturellement strictement confiden
tielles et ne sont en aucune maniere divulguees a 
I' occasion de la publication. En consequence, outre 

un expose concernant les principes qui servirent de 

base a la definition des reserves economiquement 
exploitables, la presente note ne donne qu'une vue 

d' ensemble des resultats globaux de la recherche, 

repartis par bassin et par categorie de charbon, et 

une comparaison de ces resultats avec ceux des 

enquetes precedentes. 

Enfin, j' adresse ici mes vifs remerciements au 

Directoire de I'Industrie Charbonniere qui a bien 

voulu autoriser la publication de la presente etude. 

* * * 

La note est divisee comme suit : 

1. Necessite d'etablir et de revoir regulierement 
I'inventaire des reserves houilleres disponibles. 

2. Expose des bases ayant servi a une nouvelle esti
mation des reserves houilleres. 

21. Directives et tableaux transmis aux charbon
nages. 

22. Interpretations complementaires. 
23. Estimation des reserves economiquement 

exploitables. 

3. Aperc;u des resultats d' estimations anterieures . 

31. Estimations relatives aux reserves houiIIeres 
du Bassin de Campine. 

311. Estimation etablie en 1948 par Ie Con
seil National des Charbonnages. 

312. Reserves houilleres exploitables signa
lees dans Ie rapport Inichar 1960 et ema
nant de la Commission de Valorisation 
du Charbon de Campine. 

313. Reserves houilleres signalees dans Ie 
« Rapport technique et economique rela
tif au Bassin de Cam pine » du 31 juiIIet 
1961 du College des Experts du Conseil 
National des Charbonnages. 

314. Reserves economiquement exploitables 
selon une etude elaboree par I'Admi
nistration des Mines et basee sur des 
elements 1960-1961. 

315 . Conclusions. 

die tot het welslagen van dit onderzoel( het hunne 
hebben bijgedragen. 

De individuele gegevens, dewelh voor de studie 
werden vrijgegeven waren natuurlijl( strih vertrou
welijl( en lwmen niet in aanmerking voor publicatie. 
Buiten een uiteenzetting betreffende de principes 
van dewelh men vertrold(en is bij de b epaling van 
de economisch ontginbare reserves , geeft onderha
vige nota derhalve aileen een overzicht van de glo
bale resultaten van het onderzoek ingedeeld per 
bekken en per lwlensoort, en een vergelijldng van 
deze resultaten met de cijfers van vroegere enquetes 
terzal(e . 

Een bijzonder woord van danl( weze hier tenslotte 
noll' gericht aan het Directorium voor de Kolen
nijverheid dat me de toelating gaf voor de publicatie 
van deze nota. 

* * * 

De nota werd als voIgt onderverdeeld : 

1. Over de noodzalwlijkheid om in de Iwlenmijn
bouw regelmatig een inventaris op te maken en 
te herzien, van de nog beschikbare steenlwlen
reserves . 

2. Uiteenzetting van de basissen waarop tot een 
nieuwe schatting van de lwlenreserves werd over
gegaan. 

21. T abellen en onderrichtingen overgemaah 
aan de lwlenmijnen. 

22 . Aanvullende interpretaties. 
23 . De schatting van de economische ontginbare 

reserves . 

3. Overzicht van de resultaten der vroegere ra
mingen. 

31. De ramingen betreffende de Kempische ko
lenreserves. 

311. Raming van 1948 van de N ationale 
Raad voor de Steenlwlenmijnen. 

312. Ontginbare Iwlenreserves venneld in het 
verslag Inichar 1960 van de Commissie 
voor de valorisatie van de Kempische 
Iwlen. 

313. De steenlwlenreserves opgegeven in het 
« T echnisch en Economisch Rapport 
betreffende het Kempens Beld(en» van 
31 juli 1961, van de Commissie van 
Deslmndigen van de Nationale Raad 
voor de Steenkolenmijnen. 

314. De economische ontginbare reserves 
volgens een studie opgemaah door het 
Bestuur van het Mijnwezen, gebaseerd 
op gegevens 1960/61. 

315. Besluit. 
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32. Estimation des reserves houiIIeres des bas
sins du Sud par I'Administration des Mines 
sur base d' elements datant de 1961. 

321. Reserves economiquement exploitables 
du bassin du Hainaut. 

322. Reserves economiquement exploitables 
du bassin de Liege. 

33. Reserves economiquement exploitables du 
Royaume, selon les estimations de I'Admi

nistration des Mines en 1961. 

4. Resultats de I' enquete du Directoire. 

41. Reserves renseignees par les charbonnages. 
42. Valeur economique des reserves renseignees. 

43 . Conclusions. 

BIBLIOGRAPHIE 

- Expertise relative au nO 7 de l'art. 4 de la loi du 13. aout 
1947 par Ie College des Experts <;Iu bassin de Campine 
- Conseil National des Charbonnages. 

- Commission de Valorisation du Charbon de Campine. 
Rapport general. - Annales des Mines de Belgique 
nO 10, 1960. 

- Rapport technique et economique concernant Ie bassin 
de Campine, etabli par Ie Groupe de Travail du College 
des Experts du Conseil National des' Charbonnages. 
Rapport du 31 jUillet 1961. 

1. NECESSITE D'ET ABLlR 
ET DE REVOIR REGULIEREMENT 

L'INVENTAIRE DES RESERVES 
HOmLLERES DISPONIBLES 

Comme les autres industries extractives, I'industrie 
charbonniere presente la caracteristique typique de 
consommeI' sa pro pre substance. Contrairement it ce 
qui se produit dans la plupart des secteurs indus
triels, la duree de vie d' une entreprise d' extraction, 

et notamment ceIIe d'un charbonnage, est toujours 
limitee. 

L' etude des reserves houiIIeres a, entre autres, 

pour but de se faire une idee quant it la duree de 
vie presumee d'un charbonnage, duree de vie dont 
la direction de l' entreprise doit toujours tenir compte 
lorsqu' elle prend des decisions en matiere d'investis
sements, d' expansion, de politique de main
d'reuvre, etc. 

La connaissance de la duree de vie des differents 
charbonnages d'une region ou d'un pays pennet, de 
plus, de determiner comment la production houil
lere se modifiera au cours des annees, ou queIIe:; 
mesures doivent etre prises pour faire face aux diffi-

32. De raming van de steenlwlenreserves del' zui
delijke beld<ens door het Bestuur van het 
Mijnwezen, gebaseerd op gegevens van 1961. 

321. De economische ontginbare reserves van 
de beld<ens van Henegouwen. 

322. De economische ontginbare reserves van 
het beHen van Luilc 

33 . De economisch ontginbare steenlwlenreserves 
van het Rijk vol gens de raming van het 

Mijnwezen in 1961. 

4. De resultaten van de enquete vanhet Directo
rium. 

41. De opgegeven reserves. 
42. De economische waarde van de opgegeven 

reserves . 

43. Besluit . 

BIBLIOGRAPHIE 

- Expertise relative au n° 7 de l'article 4 de la loi du 
13 aout 1947 par Ie College des E xperts du Bassin de 
la Campine - Conseil National des Charbonnages. 

- Commissie voor de Valorisatie del' Kempense Kolen -
Aigemeen verslag - Annalen del' Mijnen n r 10, 1960. 

- Technisch en Economisch Rapport betreffende het Kem
pens Bekken door de Werkgroep van de Commissie van 
Deskundigen van de Nationale Raad voor de Steen
kolenmijnen. Rapport van 31 juli 1961. 

1. OVER DE NOODZAKELIJKHEID 
OM IN DE KOLEN'MIJNBOUW REGELMATIG 

EEN INVENT ARIS OP TE MAKEN 
EN TE HERZIEN, VAN DE NOG 

BESCHIKBARE STEENKOLENRESERVES 

De Iwlenmijnbouw heeft samen met de andere 
ontginningsnijverheden het hralderistieI< hnmerI< 
dat hij zijn eigen substantie verbruild. In tegenstel
ling met de meeste andere industrieen zal de Ievens
duur van een ontginningsbedrijf en in 't bijzonder 
dus 001< van een lwlenmijn beperld zijn. 

De studie van de steenlwlenreserves heeft o.a. als 
doel zich een idee te vonnen van de levensduur 
waarop een mijn normalerwijze mag rel<enen, levens
duur met deweII<e de direldie der mijn steeds reke
ning zaI moeten houden bij het nemen van beslis
singen inzaI<e investeringen, inzake de uitbouw van 
het bedrijf, inzah het personeelsbeleid, enz. 

De hnnis van de levensduur van de verschiIIende 
mijnen van een streel< of van een land laat boven
dien toe vast te steIIen, hoe de steenlwlenproductie 
in de loop van de jaren er zal wijzigen of welh 
maatregelen er eventueel moeten genomen worden 
om het hoofd te bieden aan de moeilijl<heden (per-
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culles (personnel. approvisionnement) pouvanl se 
produire it I' occasion de la fermeture quasi simulta
nee d' une serie de charbonnages. 

Pour etablir un inveritaire, il est necessaire de 
faire des hypotheses concernant la structure ou la 
situation geologique du gisement. Dans Ie cas d'un 
gisement houiller, ces hypotheses sont lelativement 
faciles lorsque les depOts n' ont pas ete trop deranges 
au cours des temps. Dans notre pays cependant les 
bassins houillers ont subi, apres leur formation, 
maints plissements et cassures et il est ainsi parfois 
malaise de se faire une idee exacte de la structure 
geologique generale. Dans ce cas , les hypotheses 
qui serviront de base aux estimations ne peuvent 
etre considerees que comme une approximation 
grossiere demandant une revision reguliere, au fur et 
a me sure que I' exploitation du gisement donnera 
une meilleure idee de sa structure. 

Un simple reI eve de chiffres concernant les reser
ves n'a que peu de valeur. En eHet, il faut tout 
d' abord . bien preciser de quoi il s' agit exactement. 
Une distinction doit ainsi etre faite entre les especes 
de reserves ci-apres : 

a) les reserves geologiques: celles-ci' tiennent 
compte de toutes les reserves de la substance en 
question meme lorsque, dans les conditions tech
niques et d' ecoulement actuelles, elles ne peu
vent pratiquement pas etre exploitees ; 

b) les reserves techniques: ce sont les reserves qui 
peuvent etre exploitees it I' aide des moyens tech
niques existant it un moment donne; 

c) les reserves economiques: ce sont les reserves 
qui · sont exploitables du point de vue rendement 
economique. 

Une veine d 'une puissance de 20 cm peut, it la 
riguem, etre reprise dans les reserves geologiques, 
mais ne pourrait etre prise en · consideration pour 
l' exploitation souterraine dans une des deux autres 
categories. 

Une couche de charbon gras d'une puissance de 
55 a 60 cm peut etre consideree comme une reserve 
techniquement exploitable mais, en general. elle ne 
permettra pas une exploitation economiquement ren
table. 

L' exploitabilite technique ne constitue pas un ele
ment immuable. En eHet, en raison de I'evolution 
de la technique, les limite~ d' exploitabilite se depla

cent continuellement de telle fayon que les reserves 

techniquement exploitables se rapprochent de plus 
~n plus des reserves geologiques. L' estimation de ces 
reserves se fait done normalement selon les cir
constances techniques du moment. Aussi I' epoque 
a laquelle I' estimation a ete faite revet donc une 

son eel. bevoorrading), die zouden Imnnen ontstaan 
bij een ongeveer gelijktijdige sluiting van een reeh 
mijnen. 

Bij het opmahn van de inventaris is men nood
zahlijhrwijze verplicht hypotheses te mahn be
treffende de strul<tuur of de geologische gesteldheid 
van de afzetting. Deze hypotheses zijn in het geval 
van een lwlenveld relatief gemaHelijl< te mahn in
dien de afzetting in de loop va~ de tijden niet te fel 
werd gestoord. In ons land echter werden de lwlen
bekhns, na hun vorming, in belangrijh mate ge
plooid en gebroken en is het derhalve niet steeds 
gemald<elijk zich een juist heeld van de struktuur 
van het geheel te vormen. De hypotheses waarop 
men zich bij de schattingen zal steunen kunnen in 
dit geval aIleen beschouwd worden als een ruwe 
benadering, dewelh regelmatig, naargelang de hn
nis die men bij de ontginning van de afzetting op
doet, zal moeten herzien worden. 

Een eenvoudige opgave van cijfers betreffende de 
reserves heeft niet veel zin. Er moet inderdaad in 
eerste instantie duidelijk omschreven worden waar 
het precies om gaat. Men kan aldus een onderscheid 
mal<en tussen volgende soorten reserves: 

a) de geologische reserves: houden rekening met 
al de reserves van de subs tan tie waar het om 
gaat: zelfs wanneer deze in de huidige omstan
digheden van de techniel< en de afzetmogelijl<
heden practisch niet kunnen uitgebaat worden; 

b) de technische reserves: zijn deze reserves die 
met de op een gegeven ogenblil< bestaande tech
nische middelen ki:.mnen ontgonnen worden; 

c) de economische reserves: zijn deze reserves die 
economisch renderend Imnnen uitgebaat worden. 

Een kolenlaag van 20 cm kooldikte !mn bv. weI 
opgenomen worden in de geologische reserves, .maar 
voor de ondergrondse mijnbouw zeI<er niet in aan
merking genomen worden voor een van de voIgende 
I<ategorieen. 

Een laag vetkolen van 55 - 60 cm kooIdil<te !mn 
weI beschouwd worden als een technisch ontg{nbare 
reserve, maar zaI over 't aIgemeen geen economisch 
renderende ontginning toeIaten. 

Merhn we op dat de technische ontginbaarheid 
geen onveranderlijl< gegeven is. Inderdaad, ingevoIge 
de evoIutie van de technieI< worden de ontginbaar

heidsgrenzen steeds verder verschoven, zodanig dat 
de technisch ontginbllre reserves steeds dichter de 
ge.oIogische reserves benaderen. De schatting van 
deze reserves geschiedt dus normaaI in de technische 
omstandigheden van het ogenbliI< en het tijdstip 
waarop tot de schatting werd overgegaan is van 
belang bij de interpretatie van het resuIterend cijfer. 
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importance speciale Quant a I'interpretation du chif
fre qui en resulte. 

Pour avoir une signification reeIIe, ces reserves 
doivent Nre jugees d ' apres leur exploitabilite econo
mique, ce qui, dans Ie cas de I' exploitation houil
lere, peut se faire par I' etablissement d 'hypotheses 
au sujet du rendement de la main-d'reuvre (prix de 
revient) et de la valeur venale du produit extrait. 

II va de soi que les reserves economiques depen
dent dans une large me sure des circonstances econo
miques prises en consideration comme base d' esti
mation. Malheureusement, ces circonstances econo
miques sont tres variables, de sorte qu'une reserve 
qui, a I'heure actuelle, pourrait etre exploitee avan
tageusement n' entrera peut-Nre plus en ligne de 
compte ulterieurement. 

Pour plus de facilite, l'etude economique, dont les 
resultats seront examines ci-apres, a ete etablie dans 
I'hypothese ou les circonstances relativement favo
rabies de I'annee 1963 se maintiendraient. Cette me
thode presente, sans doute, Ie grand desavantage 
d'etre statique, mais eIIe permet d'eviter de s' aven
turer sur Ie terrain perilleux des hypotheses d' evolu
tion des circonstances dans lesquelles I'industrie 
charbonniere se developperait. 

Se bas ant sur les donnees de ['etude economique 
des reserves, on peut etablir, en connaissance de 
cause, un programme d'exploitatiun excluant autant 
que possible les desastres financiers. Ceci permettra 
en meme temps de donner sa signification exacte a 
la notion « exploitation en bon pere de famille » que 
mentionnent la plupart des cahiers de charges des 
concessions. 

Un bon pere de famille ne peut, en effet, se con
tenter de I' exploitation pure et simple de son char
bOlmage : il doft tout d' abord prendre toutes les dis
positions utiles et necessaires pour assurer Ie main
tien de la houillere dont il est responsable. A cet 
effet, il est absolument necessaire que l' exploitation 
soit economiquement rentable. Lorsque la situation 
du marche est tres favorable, il doit pouvoir exploiter 
toutes les reserves techniquement exploitables. Mais 
lorsque la situation du marche est difficile, Ie bon 
pere de famille ne doit pas hesiter a appliquer la 
rationalisation negative strictement necessaire pour 
maintenir son exploitation en vie, en se rend ant bien 
compte du fait qu'une fois Ie charbonnage ferme, il 
sera bien souvent impossible de Ie remettre en mar
che. 

D'un point de vue general, I'etude economique 
des reserves permettra egalement de se faire une 
idee de la production qu' on pourra assurer, sur Ie 
plan national ou regional, sans aide de I'Etat, et 
egalement des subsides devant Nre attribues a I'in
dustrie charbonniere pour maintenir un certain 
volume de production. 

Om werhlijl< betekenis te hijgen moeten de 
opgegeven reserves beoordeeld worden voor wat be
treft hun economische ontginbaarheid, hetgeen in 
het geval van de kolenmijnbouw kan geschieden 
door veronderstellingen te maken inzah het rende
ment van de werl<krachten (kostprijs) en inzah de 
verlwopwaarde van het gedolven product. 

Men begrijpt dat de economische reserves in be
langrijh mate afhanhlijl< zijn van de economische 
omstandigheden dewelh men aldus aanneemt als 
basis voor de schatting. Deze economische omstan
digheden zijn spijtig genoeg zeer veranderlijl< zodat 
een reserve, deweII<e thans renderend zou Imnnen 
ontgonnen worden, binnen Iwrt miss chien niet meer 
in aanmeridng zal kunnen genom en worden. 

Gemabhalve werd de economische studie, waar
van de resultaten verder volgen , g'emaald in de ver
onderstelling dat de relatief gunstige omstandighe
den van het jaar 1963 zich in de toelwmst zouden 
handhaven. Deze werkwijze heeft ongetwijfeld het 
grote nadeel statisch te zijn. Ze laat nochtans toe 
het gevaarlijh terre in te vermijden dat men zou 
betreden, bij het mahn van hypotheses inzal<e de 
evolutie van de economische omstandigheden, in 
dewelke de Iwlenindustrie zich in de toekomst zou 
ontwil<kelen. 

Steunende op de gegevens van de economische 
studie der reserves, Imn men, met I<ennis van zal<en, 
een ontginningsprogramma opstellen dat zoveel mo
gelijk financiele fiasco's uitsluit. Dit zal tevens toe
laten aan het begrip « exploitatie als door een goede 
huisvader », zoals dit in de meeste lastencohieren 
van de concessies voorkomt, zijn "verl<elijl<e beteke
nis te geven. 

Een goede huisvader mag zich inderdaad niet 
aIleen tevreden stellen met de eenvoudige ontgin
ning van zijn mijn, maar moet tevens en in eerste 
instantie trouwens aIle nodige en nuttige schilddn
gen treffen opdat de mijn, waarvoor hij verantwoor
delijk is, zo lang mogelijk blijve ·bestaan. Hiertoe is 
het absoluut nodig dat de ontginning economisch 
renderend zou zijn. Indien de toestand van de marld 
zeer gunstig is Imn zulks betel<enen dat al de tech
nisch ontginbare reserves moe ten uitgebaat worden. 
Indien de toestand van de marld zulb echter niet 
toelaat zal een goede huisvader nochtans eveneens 
de strikt nodige negatieve rationalisatie toepassen 
om zijn mijn in leven te houden. Er zich hierbij wei 
van bewust zijnde dat, eens dat een mijn gesloten 
is, het zeer diInvijls onmogelijl< zal zijn ze later nog 
terug in bedrijf te stellen. 

AIgemeen gezien Imn de economische studie van 
de reserves eveneens toelaten zich een idee te vor
men van de productie deweIl<e op nationaal of re
gionaal plan verder Imn verzekerd worden zonder 
enige hulp van Staatswege, of van de subsidies die 
men aan de Iwlennijverheid zal moeten betalen 
indien men een bepaald productievolume wenst te 
handhaven. 
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L'inventaire des reserves houilleres est donc neces
saire, voire indispensable a I' etablissement d ' une 
politique charbonniere. La meilleure connaissance 
du gisement, acquise au cours des annees, ainsi que 
les modifications continuelles des circonstunces tech
niques et economiques exigent la revision et la mise 
au point regulieres dudu inventaire . 

C'est pour ces motifs que Ie Directoire de I'In
dustrie Charbonniere a entarne, fin 1963, une nou
velle enquete sur les reserves houilleres exploitables 
dont Ie pays dispose encore et ce sous Ie double 
point de vue de la technique et de I' economie. 

2. EXPOSE DES BASES A Y ANT SERVi 
A UNE NOUVELLE EST~MA TION 

DES RESERVES HOUILLERES 

21. Directives et tableaux 
transmis aux charbonnages. 

Les directions de charbonnag'es ont re<;u les direc
tives et tableaux suivants en vue d' etablir un reI eve 
des I'eserves tecTlniquement exploitables. 

« Inventaire des I'eserves (Ie gi,sement. 

»1. Objet. 

» Les reserves sont inventoriees par siege d ' extrac
tion pour toutes les veines hoI's stots considerees 
comme exploitables. 

» T outes les veines connues ou supposees, dont 

l' exploitabilite peut etre envisagee dans l' etat de la 

technique du moment, doivent etre prises en consi

deration. 

» L'exploitabilite d'une veine etant fonction de 

nombreux facteurs tels que : regularite, pendage, 

teoue des terrains, durete, nature du charbon, etc., 

aucune limite d' ouverture n' est fixee. 

» II. Calcul du tonnage. 

» Le tonnage a exploiter dans une veine est Ie 
produit de quatre facteurs : la surface a dehouiller, 
la puissance de la veine, la den site du charbon net 
et un coefficient d' exploitabilite. 

Les trois premiers facteurs sont pris dans leur tota
lite sans etre affectes de coefficients de securite qui, 
en se multipliant, aboutiruient a une sous-estimation 
excessive. 

» 1) La surface it delwuiller est la surface totale 
vraie de la veine. Pour chaque panneau c' est la sur
face planimetree du panneau, corrigee de I'inci
dence de la pente. 

» Les limites d 'un panneau sont constituees, soit 
pur une zone deja exploitee, soit par Ie trace du 

Een inventaris van de steenlwlenreserves is dus 
een nuttig en zelfs onmisbaar instmment bij het 
opmaI<en van een steenlwlenbeleid. De betere kennis 
die men in de loop der jaren van een afzetting hijgt, 
gepaard met de zich \",ijzigende technische en eco
nomische omstandigheden, vereisen een regelmatige 
herziening en bijwerldng van vennelde inventaris . 

Het is om deze redenen dat het Directorium voor 
de Kolennijverheid op het einde van 1963 een 
nieuwe enquete begonnen is inzaI<e de technisch en 
economisch ontginbare Iwlenreserves waarover ons 
land nog beschild. 

2. UITEENZETTING VAN DE BASISSEN 
WAAROP TOT EEN NIEUWE SCHATTING VAN 

DE KOLENRESERVES WERD OVERGEGAAN 

21. Tabellen en onderrichtingen overgemaakt 
aan de kolenmiinen. 

Aan d e verschillende mijnclirecties werden de 
hiernavolgende tab ellen en onderrichtingen overge
muald, ten einde een opgave van de technisch ont
gillbam I'ese/ves te belwmen : 

« Inventads van de steenkolenreselves. 

» 1. Oogme"k. 

» De reserves worden per extractiezetel ge'inven
tariseerd op aI de buiten de veiligheidspijlers lig
gende Iwlenlagen, die als ontginbaar worden be
schouwd. 

» AI de gel<ende of onderstelde Iwleolagen, die 
met de huidige technische middelen Imnnen worden 
ontgonnen, moe ten in aanmerldng worden genomen. 

» Daar de ontginning van een lwlenlaag functie 
is van talrijh factoren, zoals de regelmatigheid, de 
helling, de aard van de terreinen, de hardheid de 
aard van de [wlen, enz . .. , wordt geen onclerste g~ens 
voor de opening van de laag opgelegd. 

» II. Berekening van de tonnemaat. 

» De in een lwlenlaag te ontginnen tonnemaut is 
het product van vier factoren : de te ontlwlen opper
vlalde, de macht van de laag, de dichtheid van de 
zuivere lwlen en een ontginbaarheidscoefficient. 

» De eerste drie factOl'en worden globaal be
schouwd zonder toepassing' van veiligheidscoeffi
cienten die, door hun vermenigvuldiging, tot een 
overdreven onderschatting zouden leiden. 

» 1) De te ontkolen opp€lvlakte is de totale "ver
l<elijh oppervlalde van de laag. Voor ieder vaI< is dit 
d e geplanimetreerde en inzah de hellingsinvloed 
verbeterde oppervlalde van het vak 

» De grenzen van een vaI< worden gevormd door 
een reeds ontgonnen zone, door de afbal<ening van 
het verdiepingspeil, door teldonische storingen, enz. 
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niveau d' etage, soit par des accidents tectoniques, 
etc. 

» 2) La puissance de Ia veine est I' epaisseur en 
charbon reellement constatee dans les exploitations 
les plus proches ou dans les coupes ou carottages 
les plus voisins. 

» 3) La densite moyenne a Tetenir est de 1,35. 

» 4) Le coefficient d' exploitabilite est destine a 
tenir compte de I'infIuence des zones d'etreinte, des 
accidents locaux constituant une gene pour Ie pas
sage normal de I' exploitation, etc. 

» Ce coefficient de correction est base sur I' expe
rience des anciens travaux d' exploitation dans la 
veine ou dans des veines com parables ; il diminue 
a mesure que I' on s' approche de la limite d' exploi
tabilite. 

» Le tonnage des reserves d'une veine ne peut etre 
deduit du produit des quatre facteurs definis plus 
haut lorsque la connaissance d'un de ces facteurs 
est impossible a obtenir. C' est Ie cas de gisements 
tres irreguliers et mal connus, gisements tres plisses 
par exemple, pour lesquels la determination d'une 
surface a dehouiller est irrealisable. 

» II est logique de donner a un tel gisement une 
estimation basee sur Ie pourcentage de charbon que 
I' on est en droit d' esperer d'un bloc de terrain houil
IeI' dont on connait la nature et Ie volume. 

» Ill. Classification des /'eserves. 

» Les reserves sont c1assees en certaines, probables 
et possibles. 

» La delimitation de ces trois categories com porte 
une grande marge d' appreciation. 

» Cette classification releve plutOt du bon sens 
que de regles tres strictes. 

» 1) On admettra comme certaines, les reserves 
des couches recoupees ou reconnues avec suffisam
ment de certitude que pour detenniner leur allure 
dans les parties non encore exploitees. Par exemple, 
les panneaux de veine contigus a un panneau 
exploite ou les panneaux reconnus exploitables par 
des trac;ages prealables. 

» 2) On admettra comme pl'Obables, les reserves 
dans les veine qui n' ont ete recoupees qu' en des 
points isoles ou dont I' allure, pour I'une ou I' autre 
raison, n'a pu etre determinee avec une certitude 

suffisante. 

» 3) Sont possibles, les reserves qui comportent 
un doute appreciable sur I' existence ou sur I' exploi
tabilite des panneaux. 

» IV. lnventaire des reserves. 

» L'inventaire comprend deux tableaux: 

» - Le tableau A etablit les reserves certaines, 
probables et possibles de chaque veine d'un siege 

» 2) De macht van de laag is deze die werhlijl, 
in de naastbijzijnde ontginningen of in de dichtsbij
gelegen verkenningen of kernboringen werd vastge
steld. 

» 3) De in aanmerldng te nemen gemiddelde 
clichtTwid bedraagt 1,35. 

» 4) De ontginbaarTwiclscoefficient dient om reh
ning te lmnnen houden met de invloed van de 
onontginbare zones, te wijten aan ontoereil,ende af
zetting, aan plaatselijh storingen die de normale 
doorgang van de exploitatie hinderen, enz .. . 

» Deze verbeteringscoefficient steunt op de erva
ring die werd opgedaan bij de vroegere ontginnings
werhn in deze laag of iil andere gelijImardige la
gen ; hij ',vordt ldeiner naargelang men de grens van 
de ontginbaarheid benadert. 

» De tonnemaat van de reserves in een laag Imn 
uit het product van de vier hoger vermelde factoren 
niet worden afgeleid wanneer een van deze factoren 
niet gehnd is. Oit is het gevaI bij zeer onregeIma
tige en weinig gehnde l<olenvelden, b.v. zeer ge
plooide velden, voor dewelh het uitgesloten is een 
te ontl<oIen oppervlalde te bepalen. 

» Het is logisch een dergelijl( veld te ramen op 
basis van het percentage l<olen dat normaal kan 
worden verwacht uit het bIoI, van het steenl<olen
terrein waarvan de aard en het volume g'el(end zijn. 

» III. Bepaling van de rese!ves. 

» De reserves worden gerangschild in zekere, 
waarschijnlijh en mogelijh voorraden. 

» De grenzen van deze drie categorieen zijn niet 
zeer nauwhurig bepaald. 

» Deze c1assificatie behoort eerder tot het domein 
van het gezonde verstand dan te beantwoorden aan 
nauwl,eurige regels. 

» 1) Als zeker worden beschouwd de voorraden 
del' steenIwlenlagen die met voldoende zehrheid 
aangesneden of verl,end werden, opdat hun ligging 
zou lmnnen bepaald worden in de nog niet ontg'on
nen delen. Bv. de panelen die grenzen aan een ont
gonnen paneel of ell, paneel dat als ontginbaar werd 
erhnd bij het voorafgaandelijk treHen del' gale
rijen. 

» 2) Als waurschijnlijk worden beschouwd de 
steenkoolreserves in de lagen die slechts in ge'iso
leerde punten werden aangesneden of waarvan de 
ligging, om een of andere reelen, niet voldoende 
nauwl,eurig l<on vastgesteld worden. 

» 3) Zijn mogelijke reserves, deze waaromtrent 
een aanzienlijh twijfeI bestaat om trent de aanwe
zigheid of de ontginbaarheid van de panelen . 

» IV. De inventuris van de rese!ves. 

» De inventaris omvat twee tabellen : 

» - de tabel A dod opgave van de zehre, waar
schijnlijh en mogelijh voorraden van eIh I<olen-
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aux etages en activite ou en preparation et ensuite 

aux cotes rondes de 100 m. 

» - Le tableau B recapitule. par nature de char
bon. Ie total des tonnages certains. probables et pos
sibles a chaque etage et aux cotes rondes de 100 m. 

» 1 ) Tableau A : Rese,.ves par veine. 

» - Les colonnes 1 et 2 servent a reperer Ie pan-

neau. 

» - La colonne ') estime Ie rendement chan tier 
moyen par poste de 8 h que I' on peut prevoir dans Ie 
panneau en se bas ant sur I' experience. II y a lieu 
d' attribuer au chan tier la definition adoptee pour 
I' etablissemen t de Ia statistique mensueIIe de Fede

char. 

» - Les colonnes 4. 5. 6 et 7 servent a definir 

I' ouverture et Ie rendement net au m 2 de la veine. 

» - Les colonnes 8. 9. 10 et 11 servent a definir. 

pour chaque panneau. la surface et Ie tonnag'e qui 

doivent finalement pennettre Ie cal cuI des reserves 

certaines. probables et possibles. 

» Le tonnage resulte du produit de la surface utile 

par Ie rendement net au m 2 de la veine. 

» - La colonne 12 indique Ie coefficient d' exploi

tabilite. 

» - La colonne 13 sert a inscrire Ie tonnage net 

total. tel quO il a ete obtenu par I' application du coef

ficient d' exploitabilite sur Ie tonnage a exploiter 

repris a la colonne 11. 

» - Les colonnes 14. 15. 16 servent a repartir Ie 

tonnag'e net obtenu entre les colonnes «certain». 

« probable» ou «possible». 

» 2) Tableau B : Recapitulation. par veine et par 

nature de charbon. des tonnages certains. probables. 

possibles. totalises a chaque etage et en suite aux 

cotes rondes de 100 m . 

» V. Valew' des reserves ,.enseignees. 

En vue de donner une idee des possibilites tech
niques des reserves renseignees. on remplira Ie 

tableau C en annexe. pour les annees 1957 a 1963 

indus. 
» Par production realisee annueIIement. iI faut 

non seulement entendre Ia production reprise dans 
les donnees statistiques de F edechar. mais egale
ment les mixtes renseignes dans ces statistiques sous 
la rubrique « schistes» et dont la teneur en cendres 

[aug van een zetel op de in werldng of in voorberei
ding zijnde verdiepingen. en vervolgens op de tot 
100 m afgeronde peilen tot 1.200 m ; 

» - de tabel B herhaalt. naargelang van de aard 
der IwIen. de totale tonnemaat van de zekere. waar
schijnlijl<e en mogelijh voorraden op elke verdie
ping en op de tot 100 m afgeronde peilen tot 

1.200 m. 

» 1) T,ubel A : de reserves per laag. 

» - De lwlommen I en 2 (lienen om het val< aan 

te duiden. 
» - De lwlom 3 geeft een raming' van het gemid

deld werl<plaatsrendement per dienst van 8 h .. dat 
in dat val< Imn worden voorzien op basis van de 
thans toegepaste ontginningsmethodes. Aan een 
,veri<plaats dient dezelfde betehnis gegeven aIs 
deze die wordt aangenomen voor het opmaI<en van 
de maandelijbe statistiehn van Fedechar. 

» - De Iwlommen 4. 5. 6 en 7 streid<en tot bepa
ling van de macht en het netto-rendement per m2 

van de Iaag. 
» - De IwIommen 8. 9. 10 en 11 streId<en tot 

bepaling. voor ieder vak van de oppel'vlaIde en de 
tonnemaat die uiteindelijl< moeten dienen tel' bere
i<ening van de zehre, de waal'schijnIijh en de mo

gelijI<e reserves. 
» De tonnemaat wordt verhegen uit het product 

van de oppervIalde met het netto-rendement per m 2 

van de Iaag. 
» - In de IwIom 12 wordt de ontginbaarheids

coefficient ingeschreven. 
» - In de IwIom. 13 wordt de totaIe netto tonne

maat ingeschreven. zoaIs deze verhegen wordt door 
toepassing van de ontginbaarheidscoefficient van 
Iwlom 12 op de te ontginnen tonnemaat van Iw-

10m 11. 

» - In de Iwlommen 14. 15. 16 wordt de opgeno
men netto tonnemaat ingeschreven in een del' Iw
lommen: «zel<er». «waarschijnlijl< ». of «moge .. 
lijl, ». 

» 2) T abel B : Herhaling. per laag en vol gens de 
aard van de Iwlen. van de zel<ere. waarschijnlijl<e. 
lllogelijl<e tonnemaat. die op eIl<e verdieping en ver
volgens op de op 100 m afgeronde peilen werden 
getotaliseerd. 

» V. De waaI'Cle van de opgegeven reserves. 

» Ten einde zich een idee te kunnen vormen be
treffende de technische mogelijl,heden van de opge
geven reserves . dient bijgevoegde tabel C ingevuld 

voor de jaren gaande van 1957 tot en met 1963 . 

» Onder jaarlijl<s verwezenlijlde productie waar
van in deze tabel spraak dient verstaan niet aIleen 
de in de statistiel<en van Fedechar opgenomen pro
ductie. maar 001< de in deze statistiel<en als schiefers 
ingedeelde mixten. waarvan het asgehaIte 40 .% 
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TABLEAU C. - Repartition de la production pal' veine. 

TABEL C. - Spl'eiding van de pl'oductie pel' l,aag . 

Charbonnage : 

Kolenmijn: 

. Siege: 

. ZeteI : 

Production realisee - Gerealiseerde productie 

Annee ... - Jaar . .. 

Production Rendement chantier 
Veines - Lagen des chantiers En % de Ia par veine 

en tonnes production totale en kg/ouvr./poste 8 h 
Productie In % van de Werkplaatsrendement 

del' werkplaatsen totale productie per Iaag 
in ton 

Production totale T otaIe pl'oductie 

des chantiers der werkpIaatsen 

Production chan- Productie buiten 

tiers de weri<pIaatsen 

Production totaIe TotaIe productie 

depasse 40 %, pour autant qu'iIs soient de produc

tion fraiche . 

» Pour faciliter Ie travail , Ies charbonnages inte
resses sont pries d'indiquer, a Ia demiere Iigne de 
ce tableau, outre Ia production mentionnee ci-avant, 

In IJroduction l'enseignee dans Ies statistiques Fede

char. 

» Ce tableau repartit Ia production annueIIe en 

production des chan tiel's et en production hors chan

tier. La production des chan tiers est l'epartie par 

veine (gIobaIement et en pourcent) . Une coIonne 

distincte reprend Ie l'endement chan tier par veine, 

en I<g par ouvrier et par paste de 8 h, atteint au 

cours de I'annee 1963. Le rendement chantier a indi

q.uer en face de la production totale est Ia moyenne 

ponderee des rendements chan tier par veine, corrigee 

de I'incidence de la production realisee hors chan

tier. Normalement, ce chiffre doit correspondre a 
celui resultant des donnees statistiques mensueIIes 

de F edechar, corrige par I' eventueIIe incidence du 

tonnage de mixtes repris sous la rubrique schistes. » 

in kg/arb./dienst 8 u 

I 

I 

I 

100 

overtreft, voor zover ze voortlwmen van de verse 
productie. 

» Gemalcshalve gelieven de mijnen die zich in dit 
gevaI bevinden, benevens de productie zoals hier
boven uiteengezet, ook de in de statistiei<en opgege
yen productie te vermelden op de Iaatste lijn van 
deze tabel. 

» De jaarlijks verwezenlijide productie wordt in 
deze tabel ingedeeld in productie der weri<pIaatsen 
en productie buiten de weri<plaatsen. De productie 
in de werl<pIaatsen wordt verdeeId per laag (gIo
baaI en procentueei) . In een afzonderlij!<e koIom 
wordt tevens het tijdens dat jaar bereikte werk
pIaatsrendement per Iaag en in I<g per arbeider en 
per dienst van 8 u, ingevuId. Het weri<plaatsrende
ment dat tegenover de totaIe productie moet ver
meld worden is het over de productie gewogen ge
middeIde rendement der weri<pIaatsen in de ver
schilIende Iagen, verbeterd met de invIoed van de 
productie die buiten de werI<pIaatsen verwezenIijkt 
werd. In princiep moet dit cijfer overeenstemmen 
met datgene dat voIgt uit de maandelijlcse statistie
!<en van Fedechar, verbeterd voor wat betreft de aIs 
schiefers ingedeeIde mixten. » 
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22. Interpretations complementaires. 

De plus, les directives mentionnees ci-dessus ont 
ete completees par cles interpretations resultant cle 
la pratique. 

221. Ainsi, il a ete aclmis qu' en fait les coefficients 
d'exploitabi.lite peuvent etre definis de deux mani€!
res differentes, it savoir : 

a) globalement: en etablissant Ie rapport entre la 
superficie totale d'une zone exploitee et la super
ficie reellement exploitee; Ie coefficient ainsi 
obtenu est sans plus applique sur les superficies 
restant a exploiter dans la couche ; 

b) de fa<;on cletailIee : par I' exclusion prealable des 
zones derangees dans les regions suffisamment 
connues et I'etablissement du rapport entre la 
superficie rest ant a exploiter et la superficie 
reelIement exploitee. 

II va de soi que les coefficients obtenus selon la 
deuxieme methode seront plus eleves que ceux resul
tant de la premiere methode. Mais Ie resuItat final 
est Ie meme. 

L' objet de ce coefficient d' exploitabilite etait de 
tenir compte, clans la mesure du possible, des carac
teristiques inh'inseques de la couche. Ainsi par 
exemple, certaines couches sont affedees par des 
wash-outs et il convient d'en tenir compte lors du 
cal cuI des reserves de ces couches; ceci peut etre 
realise par I'adoption d'un coefficient d'exploitabi
lite approprie. 

Ce coefficient devra tenir compte en outre de 
I'influence de I' ouverture et de la puissance des 
veines sur la surface totale a considerer comme 
exploitable. En effet, c' est un fait avere que I' exploi
tation de certaines couches dites de base est beau
coup plus complete que celIe de la plupart des cou
ches moins interessantes et plus minces. De plus, 
elles sont exploitees generalement avant les autres, 
en vue d'une re'connaissance approfondie du gise
ment. Ceci pennet ulterieurement de faire un choix 
judicieux entre les panneaux a exploiter et ceux a 
abandonner dans les cour-hes moins interessantes. 

Si, d' une part, on enregistre ainsi une certaine perte 

de rendement en ce qui concerne les couches de 
base, cette m'ethode permet d' autre part d' accroitre, 

clans une certaine mesure, Ie rendement des couches 

les moins interessantes. Cette methode d' exploita
tion entrain era donc des coefficients d' exploitation 

plus eleves dans les couches de base que dans les 

autres couches. 

222. En ce qui concerne la repartition en reserves 
certaines, pl'Obables et possibles, quelques regles 

22. Aanvullende interpretaties. 

Vermelcle ondenichtingen werden bovendien aan
gevuId door uit c1e praldijl< voortvloeiende interpre
taties. 

221. Aldus werd aangenomen dat cle ontginbaal'
h.eidscoefficienten in feite op twee manieren lwnden 
bepaald worden, te weten : 

a) globaaI: door de verhouding te mahn tussen 
de totale oppervlalde van een geexploiteerde 
zone en de hierin geexploiteerde oppervlalde ; de 
aldus bekomen coefficient wordt zonder meer 
toegepast op de overblijvencle in de laag nog te 
ontginnen oppervlalden ; 

b) in detail: door in de voldoend behnde gebie
den reeds vooraFgaandelijl< de gestoorde gebie
den uit te sluiten en de verhoucling te mahn 
tussen de oppervlalde van het overblijvend ge
bied en de hierin exploiteerbare oppervlalde. 

Het spreeld vanzeIf cia t de coefficienten voIgens 
de tweede methode grater zullen zijn dan deze vol
gens de eerste methode. Het uiteindelijl< resultaat 
blijft nochtans hetzeIfcle. 

De bedoeling van deze ontginbaarheiclscoefficient 
was in de mate van het mogelijl<e reI<ening te hou
den met de eigen intrinsieke I<enmerhn van de Iaag. 
Aldus zijn sommige lagen b.v. a ls het ware aange
tast door wash-outs en is het nodig rehning te hou
den met deze eigenschap, bij de ber~hning van 
de reserves in deze lagen, hetgeen lmn geschieden 
door het aannemen van een gepaste ontginbaar
heidscoefficient. 

T evens lmn men door middeI van een ontgin
baarheidscoefficient de invloed van de opening en 
de lwoldilde op cle totale, als ontginbaar te beschou
wen oppervlalde in aanmerldng nemen. Het is inder
daad een feit dat bepaalde zogenaamde basislagen 
veel voIJediger ontgonnen worden dan cle meeste 
mindel' interessante en dunne lagen. Bovendien 

werden ze over 't algemeen v66r cle andere lagen 

geexploiteerd hetgeen geschiedt om de afzetting zeer 

goed te verhnnen en aldus, voor de mindel' voor

delige Iagen, een verantwoorde l<euze tc lmnnen 

doen van de velden die zuIJen ontgonnen worden 

en van deze die men zaI opgeven. Waar men dus 

enerzijds een zehr rendementsverlies zal boeI<en 

voor de basislagen, laat deze methode evenweI toe 

de rendementen van de minst interessante iagen in 

zehre mate op te voeren. Deze exploitatiemethode 

brengt mee dat de ontginbaarheidscoefficienten del' 

basislagen groter zullen zijn clan deze van de andere 

Iagen. 

222. Voor wat betreft de indeling in zekere, waar
scTlijnlijke en mogelijke reserves werden enhle een-
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simples et, padant, facilement applicables ont Me 
elaborees: 

I) Pour les Mages en dessous de ceux en exploi
tation ou en preparation, toute la reserve houillere 
est consideree comme possible. 

2) Les tonnages des couches non encore exploi

tees par Ie charbonnage en question ont ete 

systematiquement classes panni les reserves possi

bles, meme lorsqu'un charbonnage voisin exploite 

avec succes ladite couclle. CeUe regIe est peut-etre 

sujette a critique, mais il s' agit toujours de cas isoles 

et relativement peu importants qui ne pourraient 

contrebalancer I' avantage d'une reg'le generale. 

3) Sont considerees comme certaines, les reserves 

des couches dont les caracteristiques ont ete recon

nues par les travaux sou terrains et jugees interessan

tes dans les plages dont I' allure peut etre estimee 

suffisamment connue. Pour realiser sette derniere 

condition, il faut que des travaux d'exploitation 

aient deja eu lieu dans la plage en question ou que 

les grands travaux de preparation et de reconnais

sance soient suffisamment avances pour se fonner 

une idee de sa structure geologique. 

4) Sont considerees comme probables, les reselves 

des zones dont la structure n' est pas assez exacte

ment connue, faute d'elements. Ainsi, un sondage 

ne peut constituer un element suffisant puisqu'il 

reconnait Ie gisement suivan t un axe vertical. II 

peut traverser une zone tres riche en charbon mais 

tellement derangee qu'elle ne presente aucune va

leur economique. Une zone qui n' a Me reconnue 

que par un ou plusieurs sondages ne peut etre con

sideree comme certaine, mais sera c1assee dans la 

categorie probable (pour autant que les couches tra

versees aient deja fait I' objet d'une exploitation) . 

A defaut d' autres elements, on a suppose acquise 

la continuite des couches - dans certains cas me me 

a des distances relativement gran des de la zone mise 

en exploitation - et les reserves ainsi calculees ont 
ete dassees parmi les reserves probables. Bien que 
dans ce cas Ie degre de probabilite soit moindre 
que dans les zones ou des sondages ont demontre 
la presence de couches, il est encore suffisant pour 
ne pas devoir dassel' lesdites reserves dans la cate
gorie des possibles. 

5) Au cas ou, selon les elements dont on dispose 
- provenant soit des sondages, soit d' exploitations 
dans d' autres charbpnnages, so it de tout autre 
source - une veine devient inexploitable dans une 
direction determinee, il faut evidemment etablir des 
hypotheses concernant les zones ou les reserves dans 

voudige en derhalve gemal<hlijl< toepasbare regels 
uitgewerld : 

1) Voor de verdiepingen onder deze in uitba
ting of in voorbereiding werd gans de Iwlenreselve 
a [s mogelijl< gerangschilct. 

2) De tonnages van de lagen die tot op heden 
nooit werden ontgonnen door de betrold<en mijn, 
werden systematisch in de mogelijl<e reselves ge
rang'schild, zeUs wanneer een naburige mijn in ver
melde laag' reeds met succes ontgonnen h eeft. Mis
schien is de regel in bepaalde omstandigheden weI 
voor hitiel< vatbaar, maar het betreft hier steeds 
gei'soleerde en relatief onbelangrijl<e gevallen, die 
niet opwegen tegen het voordeel van een algemene 
regel. 

3) Als zel<er worden gerangschil<t de reserves van 
de lagen waarvan de samens telling in ondergrondse 
werl<en vellend en als interessant bevonden is, in 
de gebieden waarvan de structuur eveneens als vol
doende gel<end Imn aangezien worden. Opdat aan 
deze laatste voorwaarde voldaan zou zijn moe ten 
of wei reeds ontginningen plaats gevonden hebben 
in de betrold<en zone, of wei de grote voorbereidende 
en veri<enningsweri<en voldoende ver gevorderd zijn 
om zich een zeer duidelijk: beeld van de geolo gische 
structuur van het gebied te Imnnen vormen. 

4) AIs waarschijnlijl< worden gerangschild de 

reserves van de gebieden van deweII<e men de struc

tuur niet voldoende nauwl<eurig I<an bepalen, we

gens een gebel< aan geg-evens. Een diepboring I<an 

aldus niet als een voldoende gegeven aangenomen 

worden, daar ze de afzetting slechts volgens een 

loodrechte Iijn verhnt. Ze Imn een zeer Iijl< gebied 

aantonen dat nochtans zodanig gestoord is dat het 

economisch geen waarde heeft. Een gebied dat 
aileen door een of meerdere diepboringen verhnd is 
werd dus niet beschouwd als zel<er, maar weI a ls 
waarschijnlijl< (tenminste in zover de erdoor aange
boorde lagen reeds ontgonnen werden). 

\i\T anneer andere gegevens ontbral<en werd de 
continui' tei t del' lagen verondersteld, in sommige 
gevallen zeUs op relatief grote afstanden van het 
reeds in exploitatie zijnde gebied, en de aldus bere
I<ende reserves nog a ls waarschijnlijl< gerangschild. 
De graad van waarschijnlijl<heid is in dit geval wel
iswaar minder dan deze in de gebieden waar borin
gen reeds lagen aantoonden, maar toch is hij nog 
voldoende om de desbetreffende res elves niet in de 
categorie del' mogelijh te moeten rangschild<en. 

5) Indien, volgens gegevens waarover men be
schil<t, aflwmstig hetzij van diepboringen, hetzij van 
ontginningen in andere mijnen of vanwaar dan ook 
een lwlenlaag in een bepaalde richting onuitbaat
baar wordt, moesten natuurlijl< hypotheses gemaah 
worden betreffende de gebieden waar de reserves in 
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cette veine peuvent etre considerees comme certai
nes, probables et possibles, 

6) Les reserves contenues dans Ie stot de protec
tion Ie long' des morts-terrains doivent etre c1assees 
dans les reserves possibles, quand elles sont prises 
en consideration, Chaque charbonnage peut cepen
dant appliquer la classification habituelle sur ces 
parties desdites reserves qui font deja I' objet d' ex
ploitations normales, Au cas OU I' exploitation se fait 
actuellement deja jusqu'a 40 m des morts terrains, 
les reserves situees entre 40 et 50 m peuvent evidem
ment etre admises comme certaines, probables ou 
possibles, selon les cas, 

7) Les reserves contenues dans les zones aban
donnees doivent, lorsqu' elles sont calculees, etre 
c1assees parmi les possibles, Lesdites reserves ont 
generalement ete abandonnees pour des raisons eco
nomiques , Elles ne peuvent donc entrer en ligne de 
compte que lorsque les conditions economiques se 
modifient et sont des lors a considerer comme possi
bles, meme lorsqu'il ne subsiste aucun doute quant 
a leur presence physique, 

Pour terminer Ie chapitre relatif a la classification 
des reserves, remarquons encore que I' on a veille, 
autant que possible, a ce que les differents charbon
nages appliquent des regles et interpretations iden
tiques, 

223, Pour I'indication des reserves pm' etage, il a 
ete convenu de considerer la notion « etage » dans 

Ia signification la plus large du terme , en ce sens 

que les reserves des panneaux normalement exploi

tes en sous-etage sont comprises dans les reserves 
de I'etage. 

224· Le renseignement du renclement moyen pal' 

cTtantier a entraine nombre de difficultes. En effet, 

bien souvent on tendait a prendre comme chiffre 

de base les bons resultats realises au COlli'S d'une 

certaine periode anterieure, alors que la moyenne 

devait com prendre tant les mauvais que les bons 

resultats. Certaines rectifications durent done etre 

apportees aux chiffres renseignes. C' est d' ailleurs en 

vue de cette rectification que I'on a demande les ele

ments statistiques indiques au ,"ableau C. 

Le chiffre indique ou rectifie contient en tout cas 

un element subjectif, resultant de la difficulte d' esti

mer correctement les possiblites futures des « metho

des d'exploitation actuellement appliquees ». 

deze laag aIs zehr, waarschijnlijI( en moge!ijk moe
ten beschouwd worden. 

6) De Iwlenreserves van de veiIigheidsstrool( te
gen het deIderrein moeten, wanneer ze berel(end 
worden, in de mogelijh reserves worden gerang
schild. ElI(e mijn mag nochtans de gewone indeling 
toepassen op die gedeeIten van vermeIde reserves 
die reeds normaaI door de mijn ontgonnen worden. 
Indien de ontginningen thans reeds tot 0P 40 m van 
het delderrein gedreven worden mag men natuurlijI( 
de tussen 40 en 50 m geIegen reserves beschouwen 
als zehr, waarschijnlijl( of mogelijl( naargelang het 
gevai. 

7) De overblijvende lwlenreserves van gebieden 
deweII(e men opgegeven heeft moeten, wanneer ze 
berel(end worden, in de mogelijl(e reserves gerang
schild worden. Vermelde reserves werden over 't al
gemeen opgegeven om economische redenen. Ze 
lwmen dus aileen nog in aanmerldng wanneer de 
economische voorwaarden wijzigen en worden der
halve best aIs mogelijl( aangezien zeIfs indien er 
geen twijfeI bestaat betreffende hun physische aan
wezigheid. 

Merhn wij op, om het imp itte I betreffende de 
indeling del' reserves te beeindigen, dat zoveel moge
lijl( gewaah werd voor de toepassing van dezeIfde 

regels en interpretaties door de verschillende mijnen. 

223. Bij de aangifte van de reserves per vel'cliepillg 
werd overeengelwmen aan het begrip verdieping zijn 

brede betel(enis te geven, in die zin dat de reserves 

van de stroken dewe\l(e normaaI in onderverdiep 

ontgonnen worden bij de verdieping mogen gere

hnd worden. 

224, Het gevraagde gemicldekl wel'kplaats/'encle
ment per laag heeft heel wat moeilijldleden meege
bracht. Er bestond inderdaad dihvijls neiging om 
de goede resultaten verwezenlijh in het verleden 
gedurende een zel(ere periode als basiscijfer te ne
men, daar waar het gemiddelde evenzeer rel(ening 
moest houden van de slechte als van de goede resul
taten. BepaaIde verbeteringen moesten dus worden 
aangebracht aan de opgegeven cijfers. Het is ten 
andere met het doel deze verbeteringen mogelijk te 
mahn dat de statistische gegevens van tabe! C wer
den gevraagd. 

Het opgegeven of verbeterde cijfer bevat in ieder 
geval een subjectief element voortspruitende uit de 
onmogelijkheid om de invloed te berehnen van de 
verdere mogelijIdleden van de « thans toegepaste 
ontginningsmethodes ». 
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23. Estimation des reserves 
economiquement exploitables. 

Les reserves techniquement exploitables ayant e te 
determinees, les services du Directoire en ont deduit 
les reserves economiquement exploitables sur la base 
des elements suivants. 

Theoriquement, les reserves economiques sont cel
les dont l' exploitation permet la realisation d' un cer
tain benefice. Le calcul des reserves selon cette defi
nition exige une etude de rentabilite basee sur des 
perspectives en matiere de l' evolution de la techni
que et du marche charbonnier. 

Comme il Mait tres difficile d 'emettre des hypothe

ses generales acceptables au sujet de cette evolution 

a moyen et a long terme, il a e te admis que, d'un 

point de vue global. les conditions economiques va

lables pour 1963 se maintiendront dans l' avenir (*). 

Cela ne signifie pas necessairement que les diffe

rents facteurs determinant Ie resultat economique 

subsisteront sans autre modification. Ce qui a ete 

admis implicitement, c'est qu'il se produira une 

evolution parallele du prix de revient et de la valeur 

nette des produits. 

Puisque Ie resultat global de l'industrie charbon

niere beIge etait positif en 1963, bien que certaines 
entreprises enregistraient un deficit, il a egalement 
ete admis que la notion « reserves economiquement 
exploitables » correspondrait aux reserves pouvant 
etre exploitees par les societes distinctes avec Ies 
memes resultats qu' en 1963. Entreprise par entre
prise, il se pourrait donc qu' on obtienne des chiffres 
s' ecartant considerablement de ceux qui repondent 
a la notion theorique de « reserves economiques ». 
Toutes les conditions etant egales a celles de 1963, 
il est cependant possible de determiner ainsi, pour 
I'ensemble du pays, un tonnag~ de charbon dont 
I' exploitation pourrait, en moyenne, etre realisee 
avec benefice. 

23 I. Prix de revient. 

Le prix de revient previsible d' exploitation d'un 
gisement donne represente I' un des principaux fac
teurs determinant Ia valeur economique des reserves. 

Compte tenu de Ia structure de base de ch aque 
mine (ce qui, en principe, signifie egalement que 
Ie volume de Ia production ne subira aucune modi
fication importante), Ie prix de revient est en 
grande partie conditionne par les rendements du 

(*) L'evolution recente a demontre que ladite hypothese 
es t trop optimiste. En effet, en 1964 et en 1965 Ie coGt de 
la main-d'ceuvre a considerablement augmente, alers que 
les rendements ont plut6t diminue. 

23. De schatting van de economisch 
ontginbare reserves. 

Uit de opgegeven technisch ontginbare steenlw
Ienreserves hebben de diensten van het Directorium 
de economisch ontginbare reserves afgeIeid door 
rel{ening te houden met de hierna volgende overwe
gingen. 

Theoretisch zijn de economische reserves diegene 
waarvan de ontginning een zeI{ere winst afwerpt. 
Het becijferen der reserves volgens een dergelijh 
bepaling vereist een rentabiliteitsstudie gebaseerd op 
vooruitzichten inzal{e de evolutie van de techniel{ en 
van de steenlwlenmarld. 

Daar het zeer moeilijI{ was algemeen aanvaard
bare hypotheses voor wat betreft deze evolutie op 
middellange en op lange termijn naar voor te bren
gen, werd aangenomen dat, globaal gezien, de eco
nomische voorwaarden dewelh in 1963 gel dig 
waren ool{ in de toelwmst zuBen gehandhaafd blij
ven (*). 

Zulh betehnt niet noodzal{elijk dat de verschil
lende factoren dewelh bepalend zijn voor het eco
nomisch resultaat ongewijzigd verdeI' zuBen blijven 
bestaan. \Vel wordt er hierdoor impliciet aangeno
men dat er zich een parallele ontwild{eling zal voo[
do en van de Iwstprijs, enerzijds, en de netto-waarde 
del' produlden, anderzijds. 

Aangezien het globaalresultaat van de BeIgische 
steenlwlennijverheid in 1963 positief was, niettegen
staande het feU dat sommige bedrijven deficitair 
waren, werd er eveneens aangenomen dat het begrip 
economisch exploiteerbare reserves overeen zou Iw
men met de reserves, die door de afzonderlijh maat
sch appijen met dezeIfde resultaten als in 1963 zou
den Jmnnen ontgonnen worden. Genomen bedrijf 
per bedrijf hn men aldus Iwmen tot cijfers die in 
belangrijh mate afwijhn van deze die aan de theo
retische bepaling van de economische reserves zou
den beantwoorden. Nochtans voor het geheel van 
het land zou men aldus, de voorwaarden van 1963 
behouden verondersteld zijnde, een steenlwlenton
nage lmnnen bepalen waarvan de ontginning, ge
middeld gezien , met winst zou lmnnen geschieden. 

23 I. De kostprijs. 

De lwstprijs dewelh men bij de ontginning van 
een gegeven afzetting mag verhopen is een van de 
hoofdfactoren bij de bepaling van de economische 
waarde van de reserves. 

De basisstructuur van een mijn als gegeven be
schouwend (hetgeen in princiep eveneens beduidt 
dat de productie geen grote wijzigingen zal onder
gaan), wordt de lwstprijs grotendeels bepaald door 

(*) De recente evolutie heeft evenwel aangetoond dat 
vermelde hypothese te optimistisch is. De arbeidskosten zijn 
in 1964 en 1965 inderdaad in zeer belangrijke mate toege
nomen, terwijl de rendementen eerde'r gedaald zijn. 
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fond et particuliE~rement par les rendements que 
f' on p eut esperer dans les chantiers. Inversement, 
pour ne pas depasser un prix de revient determine 
dans des conditions donnees de coM salaria!. de 
mise en reuvre de materiel , etc., il faut realiser un 
rendement chantier moyen minimum qu'i! est pos
sible de calculer. Ce minimum peut certes n'etre 
pas atteint par un certain nombre de chan tiers, mais 
la perte qui en resulte doit etre compensee par un 
tonnage suffisant, obtenu dans d' autres chantiers 
a des conditions superieures au minimum. 

Pour se fa ire une idee de la valeur des differentes 
couches, il a ete demande aux charbonnages de 
renseigner un rendement chantier par couche (et 
par panneau). Les statistiques des realisations ont 
permis d' apporter les rectifications qui se sont par
fois averees necessaires aux estimations subjectives 
des charbonnages. 

Quoi qu'il en soit, en renseignant les rendements 
chan tier, les directions des charbonnages ont etabli 
une classification des couches selon les resultats que 
I' on peut en attendre en moyenne. 

Les rendements chan tier estimes, par couche et 
eventueIIement par panneau, permettent de se ren
dre compte des possibilites en matiere de rationalisa
tion negative, en d' autres termes, de la possibilite 
d'ameliorer les rendements par I'abandon des cou
ches et des panneaux les moins rentables. L es ele
ments statistiques de la production par couche au 
cours des dernieres annees permettent en outre de 
constater dans quelle mesure la rationalisation nega
t ive a ete appliquee jusqu'a present. 

En fait, Ie releve des reserves techniques de nom
breux charbonnages tient implicitement compte de la 
rationalisation negative appliquee, puisque les cou
ches ou les panneaux qui en ont fait I'objet n'ont 
plus ete pris en consideration. Une autre possibilite 
etait offerte par Ie choix d' un coefficient d' exploita
bilite tenant compte de ce facteur. Les reserves tech
niquement exploitables renseignees par ces charbon
nages sont donc inferieures aux reserves reelles tech
niquement exploitables, puisque pour des raisons 
economiques un certain tonnage n'a deja plus ete 
comptabilise dans les reserves. 

Ainsi s' explique Ie fait que les reserves techniques 
renseignees par certaines entreprises sont en meme 
temps les reserves economiques. 

Pour d' autres entreprises par contre, on a constate 
qu'il y avait un ecart considerable entre ce qui 
avait ete renseigne comme reserves techniques et ce 
qui pouvait en etre exploite dans les conditions eco
nomiques de 1963. 

Dans ce dernier cas, les tonnages correspondants 
ont ete transferes a la rub rique des reserves « possi
bles ». On peut en effet supposer que dans I' aven ir 
lesdites reserves puissent encore faire I'objet d'une 
exploitation economique, a condition que les cir-

de ondergrondse rendementen en meer speciaal nog 
door de wer\<plaatsrendementen die men mag ver
wachten. Omgeherd, om in gegeven omstandigheden 
van loonlwsten, materiaalinzet, enz. een bepaalde 
Iwstprijs niet te overschrijden moet een berel<enbaar 
minimum gemiddeld wer\<plaatsrendement bereild 
worden. Een zei<er aantal weri(piaatsen mag onge
tWijfeid onder dit gemiddelde dalen, maar het aidus 
geboehe verlies moet gecompenseerd worden door 
een · voldoend tonnage te bekomen in betere voor
waarden dan de gemiddeide. 

Het is met het doel zich een idee te imnnen vor
men van de waarde der verschillende lagen dat de 
mijnen verzocht werden een werl<plaatsrendement 
op te geven per laag (en per paneel). De statistische 
gegevens van hetgeen in het veri eden bereih werd 
lieten toe, aan de subjectieve schattingen die in dat 
verband door de mijndirecties werden gedaan, de 
soms nodige verbeteringen aan te brengen. V" at er ooi< van zij, door de opgave der wer!<
plaatsrendementen hebben de mijndirecties een 
idassificatie opgemaah van de lagen, naargelang de 
resultaten die men er gemiddeld gezien in mag ver
wachten. 

De vermoedelijh weri<plaatsrendementen per laag 
en eventueel per paneei iaten toe zich zeer goed 
rehnschap te geven van de nog bestaande mogelijl<
heden van de negatieve rationalisatie m .a.w. van 
de mogeJijkheden om de rendementen te verbeteren 
door opgave van de minst rentabele lagen en pane
len . De statistiehn van de productie per laag in de 
afgelopen jaren laten tevens toe vast te stellen in 
welI<e mate deze negatieve rationaiisatie reeds toe
gepast werd in het verleden. 

In feite werd, in de opgave van de technische 
reserves, door vele mijnen reeds impliciet rel<ening 
gehouden met de doorgevoerde negatieve rationali
satie, door de erin betroid(en lagen of panelen niet 
meer te ramen. Een andere mogelijidleid bestond in 
het ldezen van een met deze factor rei<ening hou
dende ontginbaarheidscoefficient. D e door deze mij
nen opgegeven technische lwlenreserves zijn dus in 
feite ldeiner dan de werhiijl< technisch ontginbare 
reserves, daar reeds een zei<er tonnage om econo
mische motieven werd geweerd. 

Aldus is het te verldaren dat de door sommige 
bedrijven vermelde technische reserves eveneens als 
economische reserves l<unnen aangenomen worden. 

Voor bepaalde andere bedrijven moest echter 
vastgesteld worden dat er een zeer groot verschil 
bestond tussen wat men als technische reserves had 
opgegeven en wat in de voorwaarden van 1963 hier
van zou imnnen uitgebaat worden. 

In dergelijh gevallen werden de overeeniwmende" 
tonnages overgeschal<e1d naar de rubriel< der « mo
gelijh » reserves. Het is inderdaad mogclijl{ dat de 
betrold<en reserves in d e toelwmst toch nog econo
misch zouden l{unnen ontgonnen worden, op voor
waarde dat de economische omstandigheden in 
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constances economiques evoluent dans un sens favo
rable, par exemple par la mise en ceuvre de nouvel
les techniques ou par la hausse des prix de vente. 

Dans Ie meme ordre d 'idees, les reserves houil
leres, qui exigeraient d'importants investissements 
avant de pouvoir etre exploitees, ont egalement He 
imputees a Ia categorie des « reserves possibles». 
Un exemple: les reserves des etages inferieurs non 
encore ouverts et dont la preparation exigerait 
plusieurs annees. 

232. Valeur nette de la production. 

Pour une etude economique complete des gise
ments d'un charbonnage, il faut egalement tenir 
compte de la valeur neUe de la production. Dans 
[' estimation des reserves economiques, il a ete tacite
ment suppose que la qualite de la production ne se 
modifierait pas, \' exploitation etant supposee se 
poursuivre dans Ie meme faisceau de couches que 
celui exploite au COUl'S des dernieres annees. La va-

. leur nette de la production evoluerait, comme dit 
plus haut, parallelement au prix de revient. 

Un tel parallelisme ne doit pas etre considere 
comme un objectif ; il s'agit plutOt d'une hypothese 
destinee a definir la notion de reserves « economi
ques » suivant laquelle les estimations sont Hablies. 

Si, pour des motifs economiques un charbonnag'e 
decidait de proceder a une rationalisation negative 
concernant les couches a exploiter, il ne pourrait 
se con tenter de la simple hypothese d'une valeur 
nette identique pour toutes les couches, egale a la 
valeur moyenne des produits ecoules sur Ie marche. 
Les differences considerables dans les teneurs en 
matieres volatiles et les caracteristiques du lavage 

sont telles que, pour chaque couche, iI faut tenir 
compte d'une valeur distincte qui doit etre mise en 

regard du prix de revient que I' on peut normalement 

aUendre dans ladite couche. La seule appreciation 

du prix de revient - comme on Ie fait helas encore 
trop souvent - n'a aucune signification. 

233· Repartition en reserves cel't.ainJes, pl'Obables et 
possibles. 

II resulte de ce qui precede que ces categories ont 
ete maintenues pour estimer les reserves houilleres 
economiquement exploitables. 

En fait, rien n'est modifie aux notions respectives 
de reserves « certaines», « probables» et « possi
bles», mais pour la repartition dans ces diverses 
classes il a fallu non plus se baser uniquement sur 
des conditions techniques, mais egalement sur des 
conditions economiques. 

Toutes les reserves dont I' exploitabilite economi
que dans les circonstances de 1963 n' Hait ni cer
taine, ni probable, ont He rejetees dans la c1asse 

gunstige zin WljZlgen door het vinden van nieuvie 
techniel{en b.v. of door het stijgen del' ver!wop
prijzen. 

In dezelfde geest werden de steenlwlenreserves 
deweIl{e nog zeer grote investeringen zouden vrag'en, 
vooraleer in uitbating te Imnnen genom en worden, 
eveneens beschouwd als « mogelijl{e resen'es ». Een 
voorbeeld hiervan zijn de reserves van de lager gele
gen verdiepingen, deweIl{e nog niet ontsloten zijn, 
waarvan de voorbereiding ettelijh jaren zou vergen. 

232. De nettowaarde van de pl'Ocluctie. 

Bij een volledige economische studie van de 
afzetting van een mijn moet men eveneens rel{ening 
houden van de nettowaarde van de productie. Bij de 
schatting van d e economische reserves w erd stilzwij
gend verondersteld dat de hvaliteit van de belwmen 
producten in de toelwmst niet zou wijzigen, door het 
verdeI' zetten van de ontginning in dezeIfde lagen 
als deze die in het jonge verleden werden uitgebaat. 
De nettowaarde van de productie zou, zoals hoger 
reeds vermeld, parallel evolueren met de lwstprijs . 

Het spreeh vanzelf dat zulh niet als een objectief 
aangezien moet worden maar aIleen als een uiteen
zeUing van de hypotheses in dewell{e tot een schat
ting van de economische reserves werd overgegaan. 

\Vanneer een mijn om redenen van economische 
noodzaal{ zou beslissen over te gaan tot een nega
tieve rationalisatie inzah de te exploiteren lagen, 
mag zij zich echter niet tevreden stellen met het 
aannemen van de eenvoudige hypothese dat de net
towaarde voor aIle lagen dezelfde zou zijn en gelijl{ 
aan de gemiddelde waarde van het product, zoals 
het op d e marh wordt gebracht. De grote verschil
len in vluchtige bestanddelen en washralderistieken 
zijn zodanig, dat men voor de vel'schillende lagen 
eveneens rel{ening moet houden met een afzonder
Iijh waarde, dewelh moet gesteld worden tegen
over de Iwstprijs die men normalerwijze in de be
trold{en laag mag verwachten . AIleen oordelen over 
de Iwstprijs, hetgeen nog te dilnvijls geschiedt, heeft 
geen enhle betehnis. 

233. De incleling in zekere, waaJ'scll.ijnUjke en mo
gelijke mSeJves. 

Uit wat voorafgaat blijh reeds dat een dergelijh 

indeling voor de economische ontginbare steenlw

lenreserves behouden werd. 

In reite wijzigt er niets aan de begrippen zehr, 

waarschijnlijl{ en mogelijk maar bij de indeling 

heeft men zich dus niet aIleen op technische maar 

eveneens op economische motieven moe ten steunen. 

AI de reserves, waarvan de economische ontgin

baarheid in de omstancligheden van 1963 niet zel{er 

of waarschijnlijl{ was, werden naar de categorie del' 
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des « possibles». Cette c1asse devient donc un 
assemblage heteroclite de reserves donI' ; 

a) I' existence n' est pas suffisamment prouvee ; 

b) I' exploitabilite technique n' est pas etablie ; 

c) I' exploitabilite economique est peu probable: 

soit en raison de la nature des couches ou des 
panneaux; 
soit en raison de la situation des reserves 
(etages inFerieurs par exemple) . 

La possibilite de n~aliser une exploitation econo
miquement rentable de ces reserves vade selon les 
motifs de leur declassement. II n' es t pas exclu 
qu' une certaine quantite d' entre elles soit encore, 
a plus ou moins longue echeance, susceptible d'etre 
mise en exploitation. Mais , de toute favon, ce ne sera 
possible que dans les conditions ci-apres : des me
thodes d' exploitation plus rentables devront etre 
trouvees pour les couches actuellement abandon
nees; les couches non encore exploitees devront 
avoir des caracteristiques convenables ; les reserves 
aux niveaux plus profonds devront pouvoir assurer 
I' amortissement des investissements importants ne
cessi tes pal' la preparation de nouveaux etages. 

Une fois de plus, on cons tate ici combien et Ie 
niveau absolu des reserves et la repartition dans les 
categories certaines, probables et possibles depen
dent des facteurs economiques du moment. 

Quoi qu'il en soit, la probabilite d'une exploita
tion rentable des reserves possibles est, a I'heure 
actuelle, si minime qu' elles n' entreront plus en lig~e 
de compte dans la suite de ce t expose. 

Pal' contre, outre I' ensemble des reserves certaines, 
c' est aussi I' ensemble des reserves probables qui 
sera pris en consideration ; ceci compense, dans 
une certaine mesure, I'e limination de toutes les re
serves possibles. 

3. APER<;U DES RESULTATS 
D'ESTIMATIONS ANTERIEURES 

Aucun siege du bassin de Campine n'ayant ete 
ferme a la date de I' enquete dl! Directoire, il est 
possible de retourner assez loin dans Ie passe; en 
principe, les chiffre s des clifferen tes estimations 
devraient etre comparables . 

C' est beaucoup moins vrai pour les bassins du 

Sud ou de nombreuses fermetures de sieges ont, 

dans une plus ou moins large mesure, ampute les 

reserves. Pour ces bassins, la seule reference utilisee 

est I'enquete eFfectuee en 1960-61 a I'initiative de 

I'Administration des Mines; les chiffres de cette 

mogelijl<e verwezen. Deze categorie wordt aldus een 
zeer heteroclite verzameling van reserves: 

a) waarvan het bestaan onvoldoende bewezen is ; 

6) waarvan de technische ontginbaarheid niet vast
staat; 

c) waarvan de economische ontginbaarheid niet 
waarschijnlijl< is 

hetzij wegens de aard van de lagen of pane
len; 
h etzij we gens de ligging der reserves (iagere 
verdiepingen) . 

De graad van mogelijl<heid om ooit tot een eco
nomisch renderende ontginning te Iwmen is zeer ver
schillend naargelang de redenen waarom deze reser
ves gedeldasseerd werden. Het is niet uitgesIoten dat 
bepaalde hoeveelheden van deze reserves op langere 
termijn toch nog voor ontginning in aanmerJdng 
zouden IWl1l en. Zulh zal dan in ieder geval vereisen 
dat meer renderende ontginningsmethodes zouden 
gevonden worden voor de thans opgegeven Iagen, 
dat de nog niet ontgonnen Iagen de voor het gebruiI< 
gepaste Imralderistiehn zouden hebben en dat de 
dieper gelegen reserves de belangrijh investerings
Iwsten voor de inrichting van nieuwe verdiepingen 
zouden Imnnen del gen. 

]\lIen bemerld hier dus andermaal hoezeer de 
cijfers del' reserves en de indeling ervan in de cate
gorieen zehr, waarschijnlijI< en mogelijl< afhanhlijl< 
zijn van de economische factoren van het ogenblilc 

Wat er 001< van zij, de hns dat de mogelijh 
reserves ooit met winst zullen Imnnen uitgebaat wor
den is op dit ogenblil< zo gering dat ze bij verdere 
bespreking eenvoudig buiten beschouwing zullen 
gelaten worden. 

Anderzijds zal men echtel' buiten de zel<ere, 001< 
de totaliteit van de waarschijnlijh reserves in aan
merldng nemen, hetgeen in zel<ere mate de verwaar
lozing der mogelijl<e reserves compenseert. 

3. OVERZICHT VAN DE RESULTATEN 
DER VROEGERE RAMINGEN 

Aangezien in het Kempisch BeId<en geen zetels 
gesloten werden tot op de datum van de enquete 
van !1et Directorium, Imn el' tamelijl< ver terug ge
gaan worden in het verleden. De cijfers van de ver
schillende schattingen zouden in princiep vergelijl<
baar moeten zijn. 

Zulh is veel minder het geval voor de beHens 
van het Zuiden van ons land, waar de talrijh slui
tingen van mijnzetels de reserves al dan niet in 
belangrijh mate amputeerden. Betreffende dit 
landsgedeelte word I' er aIleen teruggegaan tot de 
enquete dewelh in de periode 1960-61 op initiatief 
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enquete ont, de plus, ete corriges pour tenir compte 
de la suppression de certaines reserves suite a la 
fermeture de sieges depuis la date de l' enquete jus

qu'a fin 1964 inciusivement. 

31. Estimations relatives 
aux reserves houilleres du bassin de Campine. 

311. Estimation etablie en 1948 pal' le Conseil 
National des Chal'bonnages. 

Le tableau I indique les reserves houilleres globa
les telles qu'elles ont ete estimees en 1948 par Ie 
College des Experts, designe par Ie Conseil Na
tional des Chal'bonages. 

Ce tableau n' appelle aucun commentaire. Signa
Ions seulement que les estimations n' ont tenu 
compte que des veines dont la puissance atteignait 
au moins 70 cm. De plus, un coefficient de securite 
de 25 % a Me applique systematiquement, ce qui 
suppose que 1 m 3 de charbon du gisement correspon

dait a 1 tonne . 

Examinons Ie resuItat: reserves totales des con
cessions en exploitation et accessibles a partir des 
sieges en activite jusqu' a un niveau d' environ -

1.200: 1,452 millions de tonnes, dont 482 millions 
de tonnes aux etages en exploitation et en prepara
tion. En outre, I' existence de 246 millions de tonnes 
est constatee dans les concessions deja attribuees, 
mais leur exploitation devrait etre assuree a partir 
de nouveaux sieges a creer. 

Les anciennes reserves B et C (faisant actuelle
ment partie de la concession de I'Etat en Campine) 

ont Me estimees provisoirement a 350 millions de 
tonnes (non renseignees au tableau). 

T outes les reserves precitees sont considerees 
comme techniquement exploitables . A cette epoque 
I' aspect economique de I' exploitabilite retenait tres 
peu I' attention, I' exploitabilite technique etant pra
tiquement synonyme d' exploitabilite economique. 

312. Reserves houilleres exploitables l'enseignees 
d.ans le rappOl't Inichal' 1960 de la Commission 
de Valolisation du Chal'bon de Campine. 

Voir a ce sujet Ie rapport pub lie dans Ie nO 10 des 
Annales des Mines de Belgique, annee 1960. Les 
donnees chiffrees sont reprises au tableau II. 

Selon ce releve , Ie total des reserves houiHeres 
exploitables de la Campine s'eleverait a 2.598 mil
lions de tonnes, dont 1.464 millions de tonnes pour
raient etre exploitees a partir de sieges existant a 
I'epoque et toujours en activite (c'est-a-dire 1.071 
millions de tonnes dans les concessions attribuees et 

393 millions en dehors des concessions a ttribuees , 

donc dans la concession de I'Etat en Campine). De 
nouveaux sieges devraient etre crees pour exploiter 

van het Mijnwezen geschiedde. Bovendien worden 
de cijfers van die enquete aangepast om rekening 
te houden met het wegvallen van bepaalde reserves 
ingevolge de sluiting van mijnzetels tot en met eind 

1964. 

3-1. De ramingen belreffende 
de Kempische kolenreserv-es. 

31 I. Raming van 1948 van de Nationale Raad VOOI' 

de Steenkolenmi;nen. 

Tabel I geeft de globale Iwlenvoorraden zoals 
deze in 1948 door de Commissie van Deslmndigen, 
aangesteld door de toenmalige Nationale Raad VOOI' 
de Steenkolenmi;nen, werden geschat. 

Deze tabel vraagt geen verdeI' commentaar. Ver
melden we aileen dat voor de ramingen aIleen gere
!<end werd op de kolenlagen met een Iwlendilde van 
minstens 70 cm. Systematisch werd eveneens een 
veiligheidscoefficient toegepast van 25 %, door te 
veronderstellen dat 1 m 3 Iwlen van de afzetting over
eenstemde met 1 ton. 

TrekI(en we de aandacht op het resultaat: totale 
steenlwlenreserves van de in uitbating zijnde conces
sies en bereikbaar vanuit de in bedrijf zijnde zetels 
tot op een peil van ongeveer - 1.200 m : 1,452 miI
joen ton , waarvan 482 miljoen ton op de in exploi
tatie en voorbereiding zijnde verdiepingen. Verder 
werden nog 246 miljoen ton vastgesteld, gelegen 
in de verleende concessies, maar dewell(e vanuit 
nieuwe zetels zouden moeten ontgonnen worden. 

De vroegere reserves B en C (thans opgenomen 
in de Kempense Staatsconcessie) werden voorlopig 
geraamd op 350 miljoen ton (niet opgenomen in de 
tabel). 

Voormelde reserves werden beschouwd als tech
nisch ontginbaar. Aan het economisch aspect van 
de ontginbaarheid werd op dat ogenblik vee I min
der aandacht besteed, omdat technische ontginbaar
heid a lsdan practisch synoniem was van econo
mische ontginbaarheid. 

312 . Ontginbare kolelll'esel'ves vel'meld in Twt vel'
slag Inichal' 1960 vun de Commissie VOOI' de 
valodsatie van de Kempische kolen. 

Zie verslag dienaangaande in het nummer 10 van 

de Annalen der Mijnen , jaargang 1960. De cijferge

gevens werden verwerid in tabel II. 

Volgens deze opgave zouden de totaIe ontginbare 

kolenreserves van de Kempen 2.598 miljoen ton 

bedragen waarvan 1.464 miljoen ton ontginbaar 

vanuit de toen en thans nog bestaande zetels (U.z. 

1.071 miIjoen ton in de verleende concessies en 393 
miljoen ton buiten de alsdan toegel(ende concessies, 

dus in de Kempense Staatsconcessie). Voor een re-
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Ie restant d es reserves estime a 1.134 millions de 
tonnes. 

Le rapport en question ne precise pas s'i1 s' agit 
d e reserves techniquement ou economiquement 
exploitables. Etant donne leur importance conside
rable, il s' agit probablement de reserves technique
ment exploitables . 

Cette es timation depasse done dans une large 
m esure I' approximation precedente, nonobstant Ie 
fait que dans I'intervalle de 12 ans la production a 
continue. 

Mais en se limitant uniquement aux reserves 
exploitables a partir des sieges d ' exploitation, les 
chiffres de ce tte estimation correspondent pratique
ment a ceux de I' evaluation renseignee au paragra
phe 311 precedent. A noter toutefoi s que I' evalua
tion d'Inichar tient egalement compte des reserves 
accessibles dans les autres concessions, ce qui n' etait 
pas Ie cas dans I'estimation du C.N.C. 

L a presente estimation repartit les reserves egale
ment selon les categories d e charbon , ce qui revet 
une grande importa nce en matiere de valorisation 
du charbon. Cette repartition es t basee sur une clas
sification couche par couche, de sorte que les reser
ves d'une houillere determinee peuvent comprendre 
differentes categories de charbon. 

313. R eserves houilleres renseignees au « Rapport 
technique et economique relatif au bassin de 
Campine» c1u 3l jui.llet 1961 du College des 
E Xp'!wts du Conseil National des CharboTl
nages. 

L es chiffres concernant les reserves globales, tech
niquemen t ou economiquement exploitables, figu
rant dans ce rapport, ont ete fournis p ar les entre
prises charbonnj(~res de Cam pine; les renseigne
m ents sont resumes au tableau III, chapitre II, para-
16 du rapport. . 

L es reserves des concessions en exploitation y 

sont evaluees a 1-445 millions d e tonnes et celles des 
parties de la concession d e I'Eta t en Campine acces

sibles a partir de sieges existants a 459 millions de 

tonnes. 

Compte tenu d es conditions d'ecoulemen t modi

fi ees depuis 1958, Ie College des Experts a soumis 

les reserves precitees a un examen critique en vue 

d'en d eduire les reserves economiquement exploita

bles ( compte tenu des prix d e vente de 1959 ou 

1960 et d'un taux d 'amortissement de 100 Fi t) . 

L a prise en consideration de facteurs economiques 

a conduit a reduire comme suit I' estimation des 

charbonnages : 797 millions de tonnes pour les con

cess ions d es charbonnages et 332 millions de tonnes 

pour la concess ion de I'Etat. Le detail des chiffres 

es t repris au tableau III. 

serve van 1. 134 miljoen ton zouden nog nieuwe 
zetels moeten opgericht worden. 

In h et aangehaald verslag wordt niet vermeld of 
he t hier om technische of economische ontginbare 
reserves gaat. Waarschijnlijl< b etreft h et technisch 
ontginbare reserves, gezien hun groot volume. 

D eze sch a tting overtreft dus in b elangriji<e mate 
d e vorige, zulb niettegenstaande h et feit dat tus
senin gedurende ca. 12 jaar geproduceerd werd. 

Indien men zich nochtans aIleen b eperid tot de 
resel'\'eS die vanuit de bestaande zetels exploiteer
baar zijn, stemmen de cijfers van deze raming' prac
tisch overeen met deze van d e schatting vermeld in 
voorgaande paragraaf. Bet dient evenwel opgemerh 
dat d e schatting Inichar eveneens rei<ening houdt 
m et d e in d e andere concessies b ereil<bare reserves, 
h etgeen nie t he t geval was in de raming van de 
N .R.S. 

Onderhavige schatting verdeelt de Iwlenreserves 
eveneens vol gens de Iwlensoorten , he tgeen natuurlijk 
van groot b elang is bij d e valorisatie der Iwlen. 
D eze verdeling is gebaseerd op een indeling laag 
per laag, zodat de reserves van een gegeven lwlen
mijn verschillende lwlensoorten Imnnen omvatten. 

313. De steenTwlenresel'ves opgegeven in het «Tech
nisch en Economisch Rapport be tJ'effende het 
Kempens Bekken » van 31 juli 1961, van de 
Commissie van Deskundigen van de Nationale 
Ra(ul VOOI' de Steenkolenmijruen . 

D e in vermeld rapport opgegeven globale tech
nisch of economisch ontginbare Iwlenreserves welke 
w erden aangegeven door d e K empisch e Iwlenmaat
schappijen, naar aanleiding van h et onderzoek zijn 
samengevat in tabel III, hoofdstul< II, biz . 16, van 
vermeld rapport. 

D e reserves van de in uitbating zijnde concessies 

worden erin geschat op 1.445 miljoen ton en deze 

van d e d elen der Kempense Staatsconcessie, ontgin

b aar vanuit d e bestaande zetels, op 459 miljoen ton. 

R el<ening houdend met de sinds 1958 gewijzigde 

afzetvoorwaarden heeft d e Commissie van Deslmn

digen voormelde reserves hitisch onderzocht om er 

d e economisch ontg'inbcn e reserves uit te distilleren 

(rei<ening houdend met de verlwopprijzen van 1959 
of 1960 en m et een afschrijvingsvoet van 100 F per 

ton). 

Ingevolge het in aanmerldng nemen van de eco

nomische factoren werden de ontginbare Iwlenreser

ves aldus herleid tot 797 miljoen ton voor de con
cess ies d el' steenlwlenmijnen en 332 miljoen ton 

voor d e Kempense Staatsconcessie. Het detail der 

cijfers werd opgenomen in tabel 3. 
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Signalons encore que la distinction entre les cate
gories de charbon etait definie comme suit : 

charbons fiambants : 
charbons gTas B : 
charbons gras A : 
charbons 3/4 gras : 
charbons demi-gras : 

> 35 % M.V 
35 - 28 % M.V 
28 - 20 % M.V 
20 - 18 % M.V 
< 18 % M.V 

Ici egalement, les reserves sont reparties selon les 
differentes categodes de charbon couche par coudle. 

314. Resel1JeS ecollomiquement exploitables selon 
une etude elabol'ee pal' l'Adminislmtion des 

tvlines et base,e SUI' des elements 1960-196i. 

Dans cette etude, la repartition seIon les differen
tes categories a ete faite sur une base completement 
differente de celles des etudes precitees. En effet, la 
repartition se hasait uniquement sur Ie produit com
mercial mis en vente par les differents charbon
nages. Or, ce produit commercial est un melange de 
charhons provenant de couches appartenant a diffe
rentes categories. Le fait de ne considerer que les 
proprietes specifiques du melange a pour conse
quence que toute la production de Ia houillere est 
dassee dans une categorie detenninee, meme si Ie 
charbon d'une couche donnee possede les caracte
ristiques d' une autre categorie (voir tableau IV). 

Dans les tableaux precedents la distinction est 
operee couche par couche, selon les caracteristiques 
inh'inseques de chacune. 

Dans les etudes successives, il est donc preferable 
de ne pas com parer les reserves des differentes cate
gories, mais seulement les reserves totales. Le fait 
que les gras B et les charbons fiambants ont ete 
reunis en une seuIe categorie de charbons gras B 
pia ide d' ailleurs en faveur de cette these. 

Selon ces donnees, les reserves economiquement 
exploitahles totales des concessions en exploitation 
s' eleveraient a 1.401 millions de tonnes, dont 672 
millions de tonnes a dassel' parmi les « certaines ». 

A remarquer que c' est ici la premiere fois que la 
notion des « reserves certaines, probables et possi
bles» est avancee. 

315. Conclusion. 

Bien que les resultats des differentes enquetes se 

rapprochent sensiblement, iI n' est pas suffisamment 

precise quelle signification doit etre donnee ame dif

ferents termes utilises. Bien souvent, Ie point de vue 

economique est neglige ou tres peu accentue. De 

plus, les elements economiques se sont modifies dans 
une large mesure, de sorte qu'il importe J'effectuer 

une nouvelle enquete en cette matiere. 

Vermelden we nog dat de scheiding van de erin 
opgenomen IwIensoorten aIs voIgt geschiedde : 

vlamlwlen : 
vetlwlen B : 
vetlwlen A : 
3/4 vetlwIen : 
1/2 vette: 

> 35 i% VB. 
35 - 28 '% VB. 
28 - 20 '% VB. 
20 - 18 % VB. 
< 18 % VB. 

Hier eveneens geschiedde de indeIing van de re
serves in de verschiIIende Iwlensoorten laag per 
laag. 

314. De ecollomisch ontginhare reserves volgens een 
stuclie opgemaakt (1001' het Bestuur v~n 'wt 
tvlijnwezen, gebaseercl op gegevens 1960/61. 

De scheiding in de verschiIlende soorten ge
schiedde bij dit onderzoelc op een totaal andere 
basis dan dit het geval was bij d e voorgaande stu
dies. Inderdaad werd de indeling louter en aIleen 
gedaan steunende op het handelsproduct dat door 
de verschiIlende mijnen op de marid wordt gebracht. 
Het is een feit dat dit handelsproduct een mengsel 
is van Iwlen afiwmstig uit kolenlagen die tot ver
schiIlende soorten behoren. De specifiei<e eigen
schappen van het mengsel hebben als gevolg dat de 
ganse productie van de mijn wordt ingedeeld bij een 
bepaalde Iwlensoort, zeUs indien de Iwlen van een 
bepaalde laag afzonderlijlc genomen tot een andere 
500rt behoren (zie tabel IV). 

In de voorg'aande tab ellen werd de scheiding toe
gepast laag per laag, vol gens haar eigen intrinsiei<e 
Icenmerlcen. 

Het is dus best niet de reserves in de verschiIlende 
SOOl'ten van de achtereenvolgende studies te verge
lijlcen, maar aIleen de totale reserves. Het feit dat 
men de vroegere vetlwlen B en vlamlwlen samen
gesmolten heeft tot een categorie van vetlwIen B 
pleit trouwens oolc hiervoor. 

Volgens deze geg'evens zouden de totale econo
misch ontginbare reserves van de in uitbating zijnde 
concessies 1.401 miljoen ton bedragen, waarvan 672-
miljoen ton als zelcer werden gerangschikt. 

]\lIen bemerice dat het de eerste maal is dat in de 
verschillende studies de begrippen van zelcere, waar
schijnlijlce en mogelijlce reserves worden naar voor 
gebracht. 

315. Besluit. 

AIhoewel de resultaten van de verschiIIende en
quetes tamelijlc dichtbij ellcaar Iiggen wOIdt noch
tans onvoldoende omschreven "vellce beteIcenis aan 
de verschiIlende naar voor gebrachte termen moet 
gegeven worden. Dilcwijls werd het economisch oog
punt weinig of niet in aanmeridng genomen. De 
economische gegevens zijn intussen bovendien in 
belangrijlce mate geevolueerd, zodat het van belang 
is op dit terrein een nieuw onderzoelc uit te voeren. 
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32. Estimation des reserves houilleres 

des bassins du Sud etablie par l' Administration 

des Mines sur base d'elements de 1961. 

321. R~serves economiquement exploitables du bas
bassin du Hainaut. 

Le detail de ces reserves est repris au tableau V. 

Les reserves economiquement exploitables des 
bassins hennuyers ont He evaluees a 863 millions de 
tonnes, dont 274 millions de tonnes cIassees dans 
la categorie « reserves certaines ». 

Le siege St-Charles de la S.A. d es Charbonnages 
du Bois du Cazier n'a pas ete compris dans cette 
estimation bien que ledit siege ait repris un peu 
d' activite. 

Nous attirons encore une fois I' attention sur Ie fait 
que les chiffres de I' estimation de I' Administration 
des Mines ont ete corriges , en ce sens qu'il a He 

fait abstraction des reserves des sieges abandonnes 

entre I' epoque de I' estimation et Ie 31 decembre 

1964. D' autre part, il a encore ete tenu compte des 
reserves des sieges fennes a partir du 1 er janvier 

1965· 

322. Les J'ese!ves economiquement e'xlJ loitables du 
b,assin de Liege. 

Ces reserves sont resumees au tableau VI. lei ega
lement les remarques faites ei-avant sont valables. 

Sur 193 millions de tonnes de reserves totaks, 
70 millions sont considerees comme reserves certai
nes economiquement exploitables. 

33. Reserves houilleres 
economiquement exploitables du Royaume, 

selon l' estimation de l' Administration 
des Mines en 1961. 

Le tableau VII resulte de I' addition des tableaux 
IV, V et VI. 

Les reserves certaines s' eleveraient a 1.016 millions 
de tonnes, ce qui assurerait, pour un niveau de pro
duction de 20 millions de tonnes par an, une duree 
de vie moyenne de 51 ans. 

Les reserves probables : 637 millions de tonnes, 
pourraient prolonger de 32 ans cette duree moyenne. 

Les reserves totales du Royaume s' elevaient prati
quement a 2,5 milliards de tonnes. 

4. RESULTATS 
DE L'ENQUETE DU DIRECTOIRE 

Pour des motifs comprehensibles, les resultats de 
cette enquete ne peuvent etre pub lies par entreprise. 
Dans ce qui suit on traitera donc uniquement les 
donnees globales. 

32. De raming van de steenkolenreserves 
der zuidelijke bekken 

door het Bestuur van het Mijnwezen, 
gebaseerd op gegevens van 1961. 

321. De economisch ontginbaJ'e reselVes van de 
bekkens van Henegouwen. 

Het detail van deze reserves werd opgenomen in 
tabel V. 

De economisch ontginbare steenlwlenreserves van 
d e H enegouwse Beld(ens werden geschat op 861 
'miljoen ton, waarvan 274 miljoen ton als zel(er wer
den gerangschild. 

We merhn ool( op dat de zetel St-Charles van 
de S.A. des Charbonnag'es du Bois du Cazier niet 
begrepen werd in deze schatting van de reserves, 
niettegenstaande vermelde zetel op dit ogenblil( 
terug een geringe aldiviteit ontplooit. 

De aandacht zij er nogmaals op getrold(en dat de 
eijfers van de raming van het Mijnwezen verbeterd 
werden in die zin dat er abstractie gemaald werd 
van de reserves van de mijnzetels dewelke tussen 
h et ramingstijdstip en 31 december 1964 werden 
opgegeven. be reserves van de mijnzetels die vanaf 
1 januari 1965 gesloten werden, werden nog meege
rehnd. 

322. De economiscTl ontginbaJ'e J'eseJves van het 
bekken van Luik. 

D eze reserves ~ijn samengevat in tabel VI. De
zelfde algemene opmerldngen als hoger zijn hier 
geldig. 

Op 193 miljoen ton total e reserves wed er 70 mil
joen ton beschouwd als zel(ere economisch ontgin
bare reserves. 

33. De economisch ontginbare 
steenkolenreserves van het Rijk vol gens 

de raming van het Mijnwezen in 1961. 

De tabel VII resulteert uit de optelling van de 
voorgaande tab ellen IV, V en VI. 

D e zel(ere reserves zouden 1.016 miljoen ton belo
pen, waardoor voor een productieniveau van 20 mil
joen ton per jaar een gemiddelde levensduur van 
51 jaar zou lmnnen gewaarborgd worden. 

De waarschijnlijl(e reserves: 637 miljoen ton zou
den deze gemiddelde levensduur met 32 jaar lmn
nen verlengen. 

De totale reserves van h et Rijl( bedroegen prac
tisch 2,5 miljard ton. 

4. DE RESULTATEN VAN DE ENQUETE 
VAN HET DIRECTORIUM 

D e resultaten van deze enquete lmnnen om be
grijpelijh redenen niet gepubliceerd worden per 
bedrijf. Er zal hier dus aIleen overgegaan worden 
tot de bespreking van de glob ale gegevens. 
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41. Reserves renseignees 
par les charbonnages. 

Tout d' abord, il faut rappeler que les donnees se 
rapportent a la situation a fin 1963 et que tous les 
sieges encore actifs apres Ie 31 decembre 1964 sont 
pris en consideration. 

Le tableau VIII fournit Ie resume de toutes les 
reserves techniquement exploitables telles qu' elles 
ont ete renseignees par les charbonnages et, dans 
une mesure limitee, corrige~s par les services du 
Directoire ; de plus, il indique leur repartition selon 
les categories principales et selon Ie cIassement en 
« certaines », « probables » ou « possibles ». La cate
gorie de charbon consideree est celie du produit 
commercial du siege. 

Pour commencer, il y a lieu de constater une 
reduction import ante par rapport aux chiffres des 
reserves economiques evaluees en 1961 par I'Admi
nistration des Mines, reduction qui ne peut s' expli- . 
quer uniquement par Ie tonnage extrait au cours de 
I'intervalle compris entre les deux estimations. Inde
pendamment du fait qu' on n ' a pas tenu compte des 
reserves des sieges fermes entre temps, les charbon
nages evaluent a present leurs reserves technique
ment exploit abIes a un taux beaucoup plus bas que 
ce qui avait ete precedemment admis, par I'Admi
nistration des Mines, comme economiquement 
exploitable. 

La reduction des chiffres successifs porte princi
paIement sur la categorie la plus interessante: celIe 
des reserves certaines. Les reserves probables dimi
nuent dans une mesure beaucoup moindre, tandis 
que les reserves possibles sont meme en augmenta
tion. 

En prenant comme norme une production annuelle 
de 20 millions de tonnes, lesdites reserves certaines 
assureraient une duree de vie de 32 ans (ou, en 
d' autres termes, la duree de vie moyenne des char
bonnages encore en activite serait de 32 ans). Si 
I' on tient compte egalement des reserves probables, 
il faudrait y ajouter 29 ans, tandis que les reserves 
possibles pourraient assurer 46 ans de plus. 

La duree de vie moyenne de 61 ans pour les dif
ferents sieges du Royaume - les reserves certaines 
et probables entrant en ligne de compte - recouvre 
des chiffres tres divergents pour chacun des sieges 
et s'etale entre moins de 15 ans a plus de 150 ans. 

Les tableaux IX, X et XI fournissent Ie detail des 
reserves par bassin . 

La comparaison avec I' evaluation de I'Adminis
tration des ]\IIines donne lieu aux remarques ci
apres. 

En Campine, iI y a un glissement important des 
reserves certaines vers les reserves probables, mais 
les reserves totales restent pratiquement incharigees. 

Les ecarts s' expliquent par Ie fait que les reserves 
des etages non encore ouverts, qui etaient anterieure
ment cIassees parmi les certaines, ont glisse vers la 
categorie des reserves probables et possibles. 

41. De opgegeven reserves. 

Er weze voorafgaandelijk nogmaals aan herinnerd 
dat de cijfergegevens betrekldng hebben op de toe
stand bestaande op eind 1963 en al de mijnzetels 
dewelke na 31 december 1964 nog in bedrijf waren 
in aanmerldng genomen zijn . 

De tabel VIII resumeert de technisch ontginbare 
jw\enreserves, zoals deze werden opgegeven door de 
mijnen en in beperlde mate verbeterd door de 
diensten van het Directorium, en geeft hun indeling 
naar de voornaamste kolensoorten en naar de In'l'ali
ficaties zeker, waarschijnlijk en mogelijIc De in aan
merking genomen kolensoort is deze van het han
delsproduct van de zeteI. 

Men bemerh om te beginnen de belangrijh ver
mindering t.o.v. de cijfers van de economische reser
ves geraamd door het Mijnwezen in 1961, verminde
ring deweII(e niet aIleen verklaard l(an worden door 
het ontginningsvolume van de jaren verlopen tussen 
de twee schattingen. Niettegenstaande het feit dat 
de reserves van de tussenin gesloten zetels niet in 
aanmerldng genomen werden , schatten de mijnen 
hun technisch ontginbare reserves thans veel lager 
dan hetgeen door het Mijnwezen enl(ele jaren voor
dien als economisch ontginbaar werd aangenomen. 

De vermindering tussen de opeenvolgende cijfers 
wordt bijzonder gedragen door de interessantste cate
gorie, deze der zehre reserves. De waarschijnlijh 
reserves slinl(en in veel mind ere mate, terwijl de 
mogelijke reserves zeIfs toenemen. 

Indien men een jaarlijkse productie van 20 miljoen 
ton als maatstaf zou nemen, dan zouden voormelde 
zel(ere reserves volstaan voor een tijdsduur van 
32 jaar (of met andere woorden, de gemiddelde 
levensduur van de nog in bedrijf zijnde mijnen zou 
32 jaar bedragen). Indien ool( rekening zou gehou
den worden met de waarschijnlijke reserves dan zou 
men hier 29 jaar moeten aan toevoegen, terwijl de 
mogelijke reserves voor 46 jaar zouden kunnen in
staan. 

De gemiddelde levensduur van 61 jaar voor de 
verschillende mijnzetels van het rijk de zekere en 
waarschijnlijl(e reserves in aanmerking nemend, 
resulteert uit zeer uiteenlopende cijfers voor de 
afzonderlijh zeteIs, gaande van minder dan 15 jaar 
tot meer dan 150 jaar. 

De tabellen IX, X en XI geven het detail van de 
opgegeven reserves per bekhn. Uit de vergelijldng 
met de raming van het Mijnwezen blijh vooral het 
volgende. 

In de Kempen treedt een grote verschuiving op 
van de zekere naar de mogelijh reserves, waar de 
totale reserves practisch ongewijzigd blijven. 

De verschillen zijn verldaarbaar vanwege de door
gevoerde verschuiving van de vroeger als zel(er ge
klasseerde reserves op de lagere verdiepingen, naar 
de categorie del' waarschijnlijke en mogelijh reser
ves. 
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Signalons encore que I'estimation actuelle tient 
egalement compte des reserves dans des parties de la 
concession de I'Etat en Campine, deja attribuees a 
certains charbonnages et pour d' auh'es encore a attri
buer. L'evaluation de I'Administration des Mines 
n' en a pas tenu compte. Lesdites parties de la con
cession de I'Etat en Campine interviennent pour 
17,9 millions de tonnes dans les reserves certaines, 
pour 106,6 millions de tonnes dans les reserves pro
babies et pour 142,4 millions d e tonnes dans les 
possibles, soit au total 266,3 millions de tonnes. 

Dans Ie bassin du Hainaut, on note une reduc
tion relativement peu importante des reserves cer
taines , tandis que les reserves probables et possibles 
diminuent dans une me sure telle que Ie tonnage 
global est considerablement reduit. Cette reduction 
est surtout sensible dans les categories gras A + 
3/4 gras et anthracites, bien que les demi-gras y 
contribuent aussi dans une large mesure. 

En comparant les tableaux de I'Administration 
des Mines avec les presents releves, on cons late de 
legeres divergences en ce qui concerne la repartition 
des sieges selon les categories . 

Enfin, il y a dans Ie bassin de Liege une legere 
augmentation des reserves considerees comme cer
taines, tandis que la diminution des reserves proba
bles et possibles est d'une importance telle que les 
reserves totales subissent une reduction import ante. 

Toutefois, cette anomalie ne doit pas trop surpren
dre, puisque la comparaison porte sur des objets 
differents : on compare en effet des reserves techni
quement exploitables a des reserves economique
ment exploitables, ce qui n' est guere valable. 

42. Valeur economique 
des reserves renseignees. 

Seules les reserves economiquement exploitables 
ont une valeur. A la lumiere des elements transmis 
par les charbonnages, les services du Directoire ont 
procede it I'estimation des reserves economiquement 
exploitables en se basant sur les considerations emi
ses ci-avant. 

En resume, les reserves suivantes ont ete eliminees 
ou transferees a la categorie des reserves possibles: 

1) les reserves situees it des etages ou dans des 
panneaux pratiquement abandonnes et pour lesquels 
les travaux de preparation seraient trop onereux en 
regard du tonnage existant ; 

2) dans certains cas, celles qui sont situees it des 
etages trop bas et non encore atteints , pour Ie meme 
motif que ci-avant ; r' 

3) les reserves dans les couches qui n' ont jamais 
ete exploitees d'une maniere systematique et conti
nue et qui n'ont fait qu'une apparition sporadique 
dans les programmes d' exploitation ou qui n' ont 

Vermelden we dat de raming dewelh thans opge
maah werd 001< rehning houdt met de reserves 
van delen van de Kempense Staatsconcessie, de
welh reeds aan bepaalde mijnen toegehnd werden 

. en voor andere nog zou moeten toegestaan worden. 
De scha tting van het Mijnwezen hield hiermede 

geen rel<ening. 
Vermelde elelen van de Kempense Staatsconcessie 

komen tussen voor 17,9 miljoen ton in de zel<ere, 
106,0 miljoen ton in de waarschijnlijh en 142,4 mil
joen ton in d e mogelijke reserves , hetzij in het totaal 
266,3 miljoen ton. 

In d e Henegouwse beld<ens noteert men een rela
tief geringe vermindering van de zel<ere reserves, 
terwijl de waarschijnlijke en de mogelijl<e reserves 
in dergelijl<e mate slinl<en dat men globaal tot een 
belangrijh vermindering lwmt. Deze vermindering 
lwmt vooral tot uiting in de soorten vetlwlen A + 
3/4 vette en anthraciet, alhoeweI de 1/2 vette er 
eveneens in b elangrijl<e mate toe bijdragen. 

Men bemerl<e bij de vergelijking van de tabellen 
van het Mijnwezen en de huidige een Iichte ver
schuiving op voor de indeling van de zetels vol gens 
de lwlensoorten. 

In het Luihe beld<en tenslotte neemt men een 
geringe toename waar van de als zel<er beschouwde 
reserves, ten-vijl de vermindering van de waarschijn
lijh en mogelijh reserves zo belangrijl< is dat glo
baal een belangrijh vermindering der totale reserves 
belwmen wordt. 

Deze anomalie mod echter niet verwonderen 
daar hier appelen met peren vergelel<en worden: 
technisch met economisch ontginbare reserves, het
geen natuurIijI< niet opgaat. 

42; De economische waarde 
van de opgegeven reserves. 

AIleen economisch ontginbare reserves hebben 
enige betel<enis. Aan de hand van de gegevens die 
door ele mijnen werden overgemaaid, hebben de 
diensten van het Directorium voor de Kolennijver
-heid de economisch ontginbare reserves geraamd, 
zich hierbij baserend op de reeds hoger gemaalde 
beschouwingen. 

Samenvattend werden volgende reserves uitge
schal<eld of naar de categorie der mogelijh overge
heveld: 

1) de reserves die zich op praldisch opgegeven 
verdiepingen of val<ken bevinden en in verhouding 
tot hun omvang te dure voorbereidingswerl<en zou
den vergen ; 

2) in sommige gevallen, deze well<e op te diepe 
en nog niet bereilde verdiepingen gelegen zijn, om 
dezelfde ~eden als hiervoren ; 

3) de reserves die berehnd werden in lagen die 
nooit systematisch en geregeld ontgonnen werden en 
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plus ete exploitees regulierement depuis plusieurs 
annees; 

4) enfin, pour les couches dont I' exploitation ne 
peut etre envisagee qu'en correlation avec une cer
taine proportion de couches de base, les reserves 
subsistant apres I' epuisement des couches de base. 

D'apres cette methode, on a obtenu les reserves 
economiquement exploitables reprises au tableau 
XII. 

Ces reserves ont ete reparties en « certaines », 
« probables» et « possibles». 

Le total de 1.917 millions de tonnes de reserves 
se presente comme suit: 380,6 millions de tonnes 
de reserves certaines, 255,3 millions de tonnes de 
reserves probables et 1.281,1 millions de tonnes de 
reserves possibles. 

L' expose precite de la methode de repartition en 
ces classes fait cIairement apparaitre qu' a I'heure 
actuelle les reserves possibles ne peuvent etre consi
derees comme economiquement exploitables. Seules 
res tent done les reserves certaines et probables qui, 
pour un volume de production de 20 millions de ton
nes, pourraient garantir respectivement une duree de 

vie moyenne de 19 et de 13 ans, soit au total 32 ans, 
Toutefois, cette duree de vie moyenne resulte de 
situations tres divergentes allant de 2 ans pour cer
tains sieges a plus de 50 ans pour d' autres sieges. 

Ainsi on est amene a conclure que, des reserves 
certaines et probahles techniquement exploitables, 
telles qu' elles ont ete renseignees , environ la moitie 
doit etre amputee si - compte tenu des conditions 

economiques de 1963 - on veut obtenir,pour I'en
semble de I'industrie charbonniere beIge, Ie meme 
resultat economique qu'en 1963. 

Les tableaux XIII, XIV et XV renseignent les 
reserves economiques par bassin. 

Le hassin de Cam pine dispose done de reserves 
economiques certaines de I' ordre de 193,5 millions · 
de tonnes et de reserves economiques pfobables de 
I' ordre de 191,2 millions de tonnes, ce qui suffirait 
pour assurer pendant 38 ans une production de 10 
millions de tonnes par an. A remarquer cependant 
que les reserves encore tres importantes des etages 
plus profonds, non encore exploites ou prepares, ont 
ete classes systematiquement dans la categorie des 
reserves possihles. Les investissements importants 
necesaires a I' ouverture de nouveaux etages exige
ront en tout cas une etude speciale quant a la renta
bilite, avant de pouvoir prendre Ie risque de ces 
depenses . Seule une telle etude pennettra de deter
miner si certaines parties de ces reserves, cons ide
rees actuellement comme possihles, pourront etre 
transferees a une categorie superieure. . 

Au moment de I' enquete, Ie bassin du Hainaut 
disposait encore de reserves certaines et prohables 
respectivement de 144,6 millions de tOl1ll.es et 51,7 
millions de tonnes. Ceci correspond a raison d' une 

slechts sporadisch op de uitbatingsprogramma's 
voor!nvamen of die sinds verschillende jaren niet 
meer geregeld worden ontgonnen ; 

4) tenslotte, voor sommige reserves in lagen waar
van de ontginning slechts in samenhang met een 
hepaalde verhouding van hasislagen Imn worden 
overwogen, al de volumes die na uitputting van de 
hasislagen overblijven. 

lVien helnvam aldus de economisch ontginbare 
reserves opgenomen in bijgevoegde tahel XII. Deze 
reserves werden onderverdeeld in zel(ere, waar
schijnlijh en mogelijl(e reserves . 

Men heeft aldus 380,6 miljoen ton zehre, 255.3 
miljoen ton waarschijnlijl(e en 1.281,1 miljoen ton 

mogelijh, voor een totaal van 1.917 miljoen ton 
reserves. 

Uit het hoger gegeven relaas betreffende de wer!(
wijze voor de indeling in deze Idassen blijld vol
doende dat de mogelijl{e reserves op dit ogenblil{ niet 
in aanmerldng l{l.mnen genomen worden als econo
misch ontginbaar. Er hlijven aldus aIleen de zehre 
en de waarschijnlijl{e reserves over, dewell{e bij een 
productievolume van 20 miljoen ton respectievelijl{ 
een gemiddelde levensduur zouden Imnnen garande
ren van 19 en 13 jaar, of in het totaal 32 jaar. Deze 
gemiddelde Ievensduur resulteert evenweI uit zeer 
uiteenlopende situaties gaande van 2 jaar voor he
paalde zetels tot meer dan 50 jaar voor sommige 
andere . 

Men Iwmt aldus tot het besluit dat, van de opge
geven technisch ontginbare zel{ere en waarschijn
lijl{e reserves, ongeveer de helft moet geamputeerd 
worden indien men, de economische factoren geldig 
in 1963 in aanmerldng' nemend, hetzeIfde econo
misch resultaat als in 1963 wil bereil{en voor het 
geheel van de Belgische Iwlennnijverheid. 

De tabellen XIII, XIV en XV geven de econo
mische reserves per beld{en. 

In de Kempen beschih men aldus over 193,5 miI
joen ton zel{ere en 191,2 miljoen ton waarschijnlijh 
economische reserves. Dit zou volstaan om een pro
duldie van 10 miljoen ton gedurende 38 jaar te ver
zel{eren. Merl(en we hierhij evenwel nogmaals op 
dat de nog zeer helangrijh reserves van de lager 
gelegen, nog niet ontgonnen of voorbereide verdie
pingen, systematisch als mogelijl{ werden ingedeeld. 
De helangrijl(e investering'en die voor het openen 
van nieuwe verdiepingen nodig zijn zullen in ieder 
geval een speciale rentabiliteitsstudie vereisen voor
aleer men het risico van deze uitgaven zal nemen . 
Slechts een dergelijh studie zal Imnnen uitwijzen of 
hepaalde tonnages van deze thans als mogelijl{ inge
deelde reserves naar een hogere Idasse zouden Imn
nen overgeschal{eld worden. 

In de Henegouwse held{ens heschikte men op het 
ogenhlil{ van de enquete nog over 144,6 miljoen ton 
zeI{ere en 51,7 miljoen ton waarschijnlijI{e reserves. 
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production annuelle de 8 millions de tonnes, a une 

duree de vie de 24 ans. 

Dans Ie bassin de Liege, Ie tonnage economique
ment certain ne s'elevait plus qu'a 42,5 millions de 
tonnes et Ie probable a 12,4 millions de tonnes . 
Une production de 3 millions de tonnes pomTait etre 
assuree pendant encore 18 ans, ce qui illustre assez 
bien Ie probleme de ce bassin. 

Pour terminer, les tableaux XVI et XVII fournis

sent un aperyu de la duree de vie probable des 
sieges d' extraction classes par h'anches de 5 ans. 
La duree de vie minimale a ete uniquement calcu
lee sur la base des reserves economiques certaines, 
tan dis que Ie cal cui de la duree de vie maximale 
est base sur Ie total des reserves economiques cer
taines et probables. 

Cet aperyu reflete egalement la situation critique 
du bassin de Liege OU, dans les annees a venir, 
I' elimination des sieges d ' exploitation s' effectuera a 
un rythme tres rapide. 

Nous attirons encore une fois l' attention sur la 
signification exacte des chiffres. C' est la duree de vie 
que l' on peut attendre en main tenant les resultats 
obtenus en 1963 dans les conditions cIe 1963. D'auh'e 
part, lesdits resultats peuvent, par suite de factem's 
exterieurs Chausses salariales, baisses de prix) et 
interieurs Ccontrecoups geologiques, echecs teclmi
ques), s' ecarter sensiblement des hypotheses etablies 
en matiere d' estimation des reserves economiques, de 
telle sorte que la duree de vie pourrait s' amenuiser 
encore . 

43. Conclusions. 

Les reserves economiques certaines des charbon
nages belges encore en exploitation au debut de 

1965 s'elevaient a 387,9 millions de tonnes. Les 
reserves probables etaient de l'ordre de 257,5 mil
lions de tonnes. L' estimation etablie en 1961 par 
I'Administration des lVlines et corrigee quant aux 
charbonnag'es fermes entretemps renseignait des re
serves economiques certaines de 1.016,4 millions de 
tonnes et des reserves probables de 636,9 millions 
de tonnes. 

La comparaison de ces chiffres pennet de consta
ter que les reserves houilleres economiquement ex
ploitables du pays diminuent beaucoup plus rapide
ment que ne peut l' expliquer la seule production. 
En effet: la production annuelle beIge se situait. au 
cours de Ia periode 1961-1964, entre 21 a 22 millions 
de tonnes . 

L' explication se trouve dans la rationalisation 
negative toujours plus poussee. II va de soi que cette 
rationalisation negative doit connaitre une limite, 
mais celle-ci n' etait probablement pas encore atteinte 

Een produldie van 8 miljoen ton zou hier aldus lmn
nen verzel(erd worden gedurende ongeveer 24 jaar. 

In het Luihe beld(en beliep het economisch zelwr 
tonnage slechts 42,5 miljoen ton en het waarschijn
lijh 12,4 miljoen ton. Een produldie van 3 miljoen 
ton zou hier nog gedurende 18 jaar lmnnen verze
lwrd worden, hetgeen tamelijl< goed het probleem 
van dit beHen illustreert. 

Om te eindigen wordt in de tabellen XVI en 

XVII nog een overzicht gegeven van de waarschijn
lijl(e levensduur van de extracticzetels geldasseerd 
volgens periodes van 5 jaar. De minimale levens
duur wed berel(end aIleen op de zel(ere econo

mische reserves , terwijl de maximale levensduur op 
de zel<ere en waarschijnlijl(e economische reserves 
gebaseerd werd . 

Dit overzicht laat nogmaals de hitieh toestand 
van het Luihe beld<en zien waar de eleminatie van 
bedrijfszetels in de eerstvolgende jaren zeer vlug zal 
gaan. 

De aandacht weze hierbij nogmaals getrold<en op 
de juiste betelwnis van deze cijfers. Het is de levens
duur die men mag verhopen met behoud van de 
resultaten belwmen in 1963 in de omstandighed~n 
van 1963. \lermelde resultaten lmnnen nu door 
externe (loonsverhogingen, prijsverlagingen) en in
terne oorzaken C geologische tegenslagen, technische 
mislulddngen) in belangrijh mate afwijl(en van de 
gemaalde hypotheses voor de berel<ening van de 
economische reserves, zodanig dat de levensduur 
hierdoor nog verlwrt zou Imnnen worden. 

43. Besluit. 

De economisch zeI<ere reserves va n de lwlenmijnen 
van ons land deweIl(e begin 1965 nog in bedrijf 
waren bedroegen 387,9 miljoen ton. De waarschijn
lijh reserves beliepen 257,5 miljoen ton. De raming 
cloor de Administratie van het Mijnwezen, opge
maaid in 1961 en verbeterd voor de intussen g'eslo
ten mijnen, gaf 1.016,4 miljoen ton economisch 
zel(ere en 636,9 miljoen ton economisch waarschijn
lijl<e reserves. 

\" anneer men deze cij fers vergelijid dan bemerld 
men dat de economisch ontginbare lwlenreserves van 
ons land met een veel grotere snelheid vermincleren 
dan hetgeen door de produldie aIleen Imn verldaard 
worden. De jaarlijhe produldie van ons land schom
melde tijdens de periode 1961-64 inderdaad slechts 
tussen 21 a 22 miljoen ton. 

De steeds verdeI' doorgedreven negatieve rationa
lisatie geeft hiervoor een verldaring. Vanzelfspre
l<end bestaat hieraan een grens dewell(e op het ogen
blil< van deze enquete waarschijnlijl( nog niet 
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tlU moment de I' enquete, tout au moins pas dans 
tous les charbonnages. On peut donc prevoir que les 
reserves economiquement exploitables encore dispo
nibles continueront it s'amenuiser tres rapidement 
dans I' avenir. 

bereih was, in ieder geval niet in aIle lwlen
mijnen. Men mag dus voorzien dat de nog beschil(
bare economisch ontginbare reserves ook in de toe
lwmst verder met grote snelheid zuBen wegsmelten. 

Seule une aide adequate de I'Etat est en mesure 
de freiner ce mouvement et de sauvegarder, dans 
une certaine mesure, notre patrimoine energetique. 

AIleen een gepaste staatshulp aan de Iwlenmijnen 
is bij machte deze be'weging te vertragen en aldus 
ons energiepatrimonium in zel(ere mate te beveiligen. 

TABLEAU I. 

Reserves houilleres dw Bassin de Campine au 31-12-1947. 
Estimation en 1948 par Ie Conseil National des Charbonnages 

it partir de 50 m sous les morts-terrains jusqu' au niveau - 1.200 m. 

TABEL I. 

Steenkolenresel'ves van 1wt Kempisch Bekken op 31-12-1947. 
Raming van 1948 door de Nationale Raad voor de Steenlwlenmijnen 

vanaf 50 m der deldagen tot het peil - 1 .200 m. 

en 1.000.000 de t - in 1 .000.000 t 

1 . Etages en exploitation 
Verdiepingen in uitbating 

2. Etages en preparation 
Verdiepingen in voorbereiding 

3. Etages futurs jusqu'a 1.200 m 
T oelwmstige verdiepingen tot 1.200 m 

4. Reserves totales dans Ie champ d' exploitation 
des sieges actuels 

T otale reserves voor het exploitatiegebied van 
de huidige zetels 

5. Reserves en dehors du dit champ d'exploitation 
Reserves buiten vermeld exploitatiegebied 

6. Reserves totales des concessions expIoitees 
T otale reserves der geexploiteerde concessies 

Reserves totales 
Totale reserves 

21,6 

1.452,1 

245,6 
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TABLEAU II. - Reserves houilleres du bassin de Lampine. 

T ABEL II. - Kolenreserves van het Kempisch bekken. 

Estimation de la Commission pour la valorisation du charbon de Campine. installee Ie 26 juillet 1959. 

Schatting van de Commissie voor de Valorisatie der Kempense kolen. gei'nstalleerd de 26" juli 1959. 

en millions de tonnes - in miljoen ton 

Reserves 
en millions 

Description Categorie de charbon de t 
Omschrijving Kolensoorten Reserves 

in miljoen 
ton 

Reserves des concessions 
exploitees et accessibles a Gras A (20 a 28 % M.V) Vetlwol A (20 tot 28 % VB.) 303.5 
partir des sieges en activite Gras B (28 a 35 % M.V) Vethol B (28 tot 35 % VB.) 712.5 

Reserves der ontgonnen con- Flambants (+ 35 % M .V) Vlamlwol (+ 35 % VB.) 43.7 
cessies bereikbaar van uit Autres categories Andere soorten 11 .0 
de in bedrijf zijnde zetels 

Total Totaal 1.070.7 

Reserves houilleres situees Gras A Vetkool A 207.7 
en dehors des concessions 
actuellement exploitees et Gras B Vetlwol B 108.1 
accessibles a partir des sie-
ges existants Flambants Vlamlwol 77.3 

Buiten de thans ontgonnen 
concessies gelegen Iwlen- Autres categories Andere soorten -

reserves. bereil{baar vanuit 
de bestaande zetels 

Total Totaal 393.1 

Total accessible a partir des sieges actuels 
T otaal bereil{baar vanuit de bestaande zetels t.463.8 

Reserves houilleres situees 
dans ou en dehors des con- Gras A Vetlwol A 260.5 
cessions et necessitant 
I'installation de nouveaux Gras B Vethol B 267.6 
puits 

Kolenreserves binnen of bui- Flambants Vlamlwol 605.7 
ten de concessies. dewell(e 
de delving van nieuwe 

Total Totaal 1.133.8 
schachten vereisen 

Total general des reserves houilleres du bassin 
Algemeen totaal der Iwlenreserves van het beld{en 2.597.6 
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TABLEAU IV. - Estim,ation des nlsel'Ves economiquement exploitables du Bassin de Campine etablie par 
l'Administl'ation! des Mines en i961. 

TABEL IV. - Raming van de' economiscll ontginbare reserves van lwt K£mpisch Bekken dool' lwt Bestuul' 
van het Mijnwezen in 1.961. 

Reserves en millions de tonnes - Reserves in miljoen ton 

N omhre 

I 

Categoric de charbon de s ieges Etages Decou .. Certaines Probables Possibles I Totales 

Kolensoort Aantal V erdiepi ngen vertes Zeker Waar ... Mogelijk Totaal 

zetels Ontsloten schijnlijk 

GrasB Vetlwol B 
I 

4 en exploitation in exploitatie 67,5 205,7 105,1 89,1 399,9 
total totaal 67,5 313,1 306,3 328,4 947,8 

Gras A Vetlwol A 3 en exploitation in exploitatie 48,1 170,9 1,7 52,1 224,7 
total totaal 48,1 359,3 20,4 73,5 453,2 

Gras A et B Vetlwlen A en B 7 en exploitation in exploitatie 115,6 376,6 106,8 14 1,2 624,6 
total totaa l 115,6 672,4 326,7 401,9 1.<101,0 

TABLEAU V. - Reserves llOUilleres economiquement exploitables des bassi.ns du Hainaut. 
selon l'estimation de 1'Aclministmtion cles ]Vlines en i96i. 

TABEL V. - Economisch ontginbare ste.enTwlenresel1Jes van de bekkens van Henegouwen, 
volgens de raming van Twt l'vlijnwezen in i96i. 

Nombre 
Reserves en millions de tonnes - Reserves in miljoen ton 

Categorie de charbon de sieges I 
Kolensoort Aantal Decouvertes Certaines Probables I Possibles Totales 

zetels Ontsloten Zeker Waarschijnlijk I Mogelijk Totaal 

Gras B Vetlwol B 1 2,8 19,6 2,5 5,2 27,3 
Gras A Vetlwol A 2 4,3 26,2 21,9 28,9 77,0 
% gras 3JI vette 2 5,6 21,5 9,3 14,9 45,7 
Demi-gras 1/2 vette 5 16,4 54,2 35,0 77,4 166,6 
Maigres Magere 6 10,- 45 ,9 38,2 47,4 13 1,5 
Anthracite Anthraciet 18 22,7 106,4 140,0 168,2 414,6 

Total Totaal 34 (*) 62, 1 273 ,8 246,9 342,0 862,7 

(*) Le siege St-Charles de la S.A. des Charbonnages du Bois du Cazier n'a pas ete inclus dans l'estimation des reserves. 
De zetel St-Charles van de S.A. des Charbonnages du Bois du Cazier werd niet beg rep en in de schatting van de reserves. 

TABLEAU VI. - ReseJ<ves llOUilleres economiqwement exploitables du bassin de Liege, 
selon l' estimation ele l' Admi nistration des l'vlines en 1961. 

TABEL VI. - Economiscll ontginbare ste enkolenreseJves van het bekken v.an Luik, 
volgens de mming van lwt ]Vlijnwezen in 1961. 

Nombre Reserves en millions de tonnes - Reserves in miljoen ton 

Categorie de charbon 
de sieges 

Aantal 
Kolensoort zetels Decouvertes Certaines Probables Possibles Totales 

Ontsloten Zeker Waarschijnlijk Mogelijk Totaal 

Maigres Magere 3 5,7 23,6 7,4 7,9 38,9 

Anthracite Anthraciet 13 13,9 46,6 55,9 51,2 153,7 

Total Totaal 16 19,6 70,2 63,3 59,1 192,6 
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TABLEAU VII. - Resel1Jes houilleres economiquement exploitables du Roy,aume. 
seion ['estimation de l'Administr'ation des Mines en 1961. 

TABEL VII. - Economisch ontginbare steenkolenresel1Jes van. lwt ganse Land. 
volgens de I'aming van het Mijnwezen in 1961. 

Nombre 
Reserves en millions de tonnes - Reserves in miljoen ton 

Categorie de charbon de sieges 

\ 
Kolensoort Aantal Decouvertes \ Certaines \ Probables \ Possibles Totales 

zetels Ontsloten Zeker Waarschijnlijk Mogelijk Totaal 

Gras B Vetlwol B 5 70.3 332.7 308.8 333.6 975.1 
Gras A Vetlwol A 5 52,4 385.5 42.3 102.4 530.2 
% gras % vette 2 5.6 21.5 9.3 14.9 45.7 
Demi-gras 1/2 vette 5 16.4 54.2 35.0 77.4 166.6 
Maigres Mugere 9 16.0 69.5 45.6 55.3 170,4 
Anthracite Anthraciet 31 36.6 153.0 195.9 2 19,4 568.3 

.-
Total Totaul 

I 
57 (*) 197.3 1.016,4 636.9 803,0 2.456.3 

. . (*) Le siege St-Charles de la S .A. des Charbonnages du Bois du Cazier n a pas ete indus dans 1 estimation des reserves . 
De zetel St-Charles van de S.A. des Charbonnages du Bois du Cazier werd niet begrepen in de schatting van de reserves. 

TABLEAU VIII. - Resel1Jes houilleres lechniquement exploitables du Royaume. 
J''(mseignees par' les charbonnages. 

TABEL VIII. - Techni$ch ontginham kolenreser-ves van het Rijk . Opg,ave van de mijnen. 

Reserves en millions de tonnes - Reserves in miljoen ton 
Nombre 

Categorie de charbon de sieges 
Certaines Probables Possible Totales Kolensoort Aantal zetels 

Zeker Waarschijnlijk Mogelijk Totaal 

Gras B Vetlwol B 5 140.9 161.4 603.7 906.0 
Gras A Vetlwol A 

+ % gras + % vette 7 246.5 246.9 196.8 690.2 
V2 gras V2 vette 6 (1) 40,4 53.1 31.9 125.4 
Maigres Magere 8 53.7 50.9 50.9 155.5 
Anthracite Anthraciet 31 17 1. 1 67.2 47.2 285.5 

Total Tot~al 57 (2) 652.6 579.5 930.5 2.162.5 

(I) Pal' rapport a l' enquete de J'Administration des Mines. il y a une legere conversion de sieges producteurs de charbons 
maigres vers les charbons Yz gras. 
Vergeleken met de enquete van het Mijnwezen bemerkt men een lichte verschuiving van het getal zetels dat opgegeven 
werd als voortbrengers van magere kolen naar de soort del' Yz vette. 

(2) Le siege St-Charles de la S.A. des Charbonnages du Bois du Cazier n'a pas ete indus dans l'estimation des reserves. 
De zetel St-Charles van de S.A. des Charbonnages du Bois du Cazier werd niet begrepen in de schatting van de reserves. 

TABLEAU IX. - Reser-ves houilleres techniquement exploitahies du Bassin de Campin.e. 
renseignees pal' les charbonnages. 

T ABEL IX. - T echnisch ontginhare steenkolel1l eserves van de Kempen. Opgave van de mijnen. 

Reserves en millions de tonnes - Reserves in miljoen ton 

Categorie de charbon Nombre 
Kolensoort de sieges Certaines \ Pmb.bl~ Possible Totales 

Aantal zetels Zeker . Waarschijnlijk Mogelijk Totaal 

Gras B Vetlwol B 4 125.7 157.8 594.4 877.9 

Gras A V etlwol A 3 212.7 205.6 177.3 595.6 

Total Totaal 7 338.4 363.4 771.7 J -473.5 
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Categorie de charbon 
Kolensoort 

Gras B 

Gras A 

+ % gras 

V2 gras 

Maigres 

Anthracite 

Total 

Vetlwol B 

Vetkool A 

+ % vette 

V2 vette 

Magere 

Anthraciet 

Totaal 

De steenkolelll'esel'ves van ons land 

Nombre 
Reserves en millions de tonnes - Reserves in miljoen ton 

de sieges 
Aantal zetels 

4 
. 6 (1) 

5 
18 

Certaines 
Zeker 

15.2 

33.8 
40.4 
38.2 

114.0 

241.6 

Probables 
Waarschijnlijk 

3.6 

4 1.3 
53.1 
38.7 
36.2 

172.9 

Possible Totales 
Mogelijk Totaal 

9.3 28.1 

19.5 94.6 
31.9 125.4 
37.0 113.9 
27.0 177.2 

124.7 539.2 

99 

(1) Par rapport a J'enquete de J'Administration des Mines. il y a une legere conversion de sieges producteurs de charbons 
maigres vers les charbons Yz gras. 
Vergeleken met de enquete van het Mijnwczen bemerkt men een Iichte verschuiving van het getal zetels dat opgegeven 
wera als voortbrengers van magere kolen naar de soort der Yz vette. 

(2) Le siege St-Charles de la S.A. des Charbonages du Bois du Cazier n'a pas ete inclus dans J'estimation des reserves. 
De zetel St-Charles van de S.A. des Charbonnages du Bois du Cazier werd niet begrepen in de schatting van de reserves 

TABLEAU XI. - Reserves houilleres techniquement exploitables du Bassin de Liege. 
I'enseignees pal' les chal'bonnages. 

TABEL XI. - Technisch ontginbal'e kolenreseroes van het Bekken van Luik - Opgave van de mijnen. 

Nombl'e 
Reserves en millions de tonnes - Reserves in miljoen ton 

Categorie de charbon de sieges 
Kolensoort Aantal zetels Certaines Probables Possible Totales 

Zeker Waarschijnlijk Mogelijk Totaal 

Maigres Magere 
I 

41.6 3 15.5 12.2 13.9 

Anthracite Anthraciet 13 57. 1 3 1.0 20.2 108.3 

Tolal Totaal 16 72.6 43.2 34. 1 149.9 

TABLEAU XII. - Reseroes economiquement exploitables du Royaume. 

T ABEL XII. - Economisch ontginbare reserves van het Rijk. 

Reserves en millions de tonnes - Reserves in miljoen ton 
Nombre 

l-ategorie de charbon de sieges 
Possibles Totales Kolensoort Aantal zetels Certaines Probables 

Zeker Waarschijnlijk Mogelijk Totaal 

GrasB Vetkool B 5 112.8 9 1.9 662.3 867.0 
Gras A et Vetkool A en 

% gras % vette 7 104.9 104.4 4 10.2 6 19.5 
V2 gras V2 vette 6 18.2 10.6 50.6 79.4 
Maigres Magere 8 28.5 27. 1 57.2 112.8 
Anthracite Anthraciet 31 116.2 21,3 100.8 238.3 

Total Totaal 57 380.6 255.3 1.281.1 1.917.0 

Memes remarques que pour Ie tableau VIII. 
Zelfde opmerkingen als. bij tabel VIII. 
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TABLEAU XIII. - Reserves economiCJues ciu Bassi.n de Campine. 

T ABEL XIII. - Economische I'eserves van 'wt Kempiscll Bekken. 

1 e li v raison 

Nombre 
Reserves en millions de tonnes - Reserves in miljoen ton 

Categorie de charbon de sieges 
Kolensoort Aantal zetels Certaines Probables Possibles Totales 

Zeker Waarschijnlijk Mogelijk Totaal 

Gras B Vetlwol B I 4 L08.5 91.9 661,4 861.8 

I Gras A Vetl<ooI A 3 85.0 99.3 401.2 585.5 

I 
Total Totaal 

I 
7 193.5 19 1.2 1.062.6 1.447.3 

TABLEAU XIV. - Reserves economiCJues des Bassins du Hainaut. 

TABEL XIV. - Economische l'esel'Ves van de Bekkens van Henegouwen. 

Reserves en millions de tonnes - Reserves in miljoen ton 

Categorie de charbon 
Nombre 

de sieges 
Kolensoort Aantal zetels 

Gras B Vetl<ool B 

Gras A et Vetl<ool A en 

% gras % vette 
1/2 gras Y2 vette 

Maigres Magere 

Anthracite Anthraciet 

Total Totaal 

Memes remarques que pour Ie tableau X. 
Zelfde opmerkingen als bij tabel X. 

1 

4 
6 

5 
18 

34 

I 
Certaines 

I 
Probables Possibles 

Zeker Waarschijnlijk Mogelijk 
I 

4.3 - 0.9 

19.9 5,1 9.0 
18.2 10.6 50.6 
17. 1 19. 1 35.1 
85 .1 16.9 57.7 

144.6 51,7 153.3 

TABLEAU xv. - ReseJ'Ves economiCJues £Iu Bassin cleo Liege. 

T ABEL XV. - Economische I'esel'Ves van het Bekken van Luik. 

I 

I 
Totales 
Totaal 

5.2 

34.0 
79,4 
7 1.3 

159.7 

349.6 

Reserves en millions de tonnes - Reserves in miljoen ton 

Categorie de charbon Nombre I Kolensoort de sieges Certaines I Probables Possibles Totales 
Aantal zetels Zeker Waarschijnlijk Mogelijk I Totaal 

Maigres Magere 3 11,4 8.0 22.1 41.5 

Anthracite Anthraciet 13 3 1.1 4.4 43. 1 78.6 

Total TotaaI 16 42.5 12,4 65.2 120.1 
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TABLEAU XVI. 

Duree de vie 
des sieges d'extraction 

Levensduur 
der extractiezetels 

< 5 ans - jaar 

5 a 10 » 
10 a 15 » 
15 a 20 » 

20 a 25 » 

> 25 » 

TABEL XVI. 

Nombre de sieges d ' extraction 
correspondant a la duree de vie renseignee 

A antal extrac tiezetels overeenstemmend 
met de opgegeven levensduur 

calculee sur les 
reserves certaines 

berekend op de 
zekere reserves 

calculee sur les 
reserves certaines 

et probables 
berekend op de zekere 
en de waarschijnlijke 

reserves 

6 5 
17 10 

15 11 

3 8 
3 4 

13 19 

57 57 

TABLEAU XVII, TABEL XVII, 

DUl'ee de vie des sieges d'extmction pal' bassin, Levensduul' del' extractiezetels pel' bekken, 

I 
D uree de vie Duree de vie 

minimale maximale 
Minimale levensduur Maximale levensduur 

I 

Bassin de Campine 

K empisch beld<en 

< 5 ans - jaar - --

5 a 10 » 1 1 

10 a 15 » 3 -

15 a 20 » - -

20 a 25 » - 1 

> 25 » 3 5 

7 7 

Bassins d'u Hainaut 

Henegouwse b eld<ens 

< 5 ans - jaar 3 2-

5 a 10 » 10 6 

10 a 15 » 10 7 
15 a 20 » 3 8 
20 a 25 » 1 1 

> 25 » 7 10 

34 34 

Bassin de Liege 

Luib beld<en I 

< 5 ans - jaar 3 3 
5 a 10 » 6 3 

10 a 15 » 2 4 
15 a 20 » 0 0 

20 a 25 » 2 2 

> 25 » 3 4 
-------

16 16 
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REVETEMENT 
DE BOUYEAUX Cl.RCULAIRES 
AU MOYEN DE PANNEAUX 

EN BETON ARME 

Voyage d'E:Hude effectue en Tchecoslovaquie 

par H. van DUYSE, 

Inge~ieur Principal Divisionnaire a INICHAR. 

RESUME 

Compte I'endu d'un voyage d'etude effecfue dans 
les bassins miniers d'Ostrcwa et de Prievidza en 

Tchecoslovaquie pour se rendre compte des possi
bilites d' application en Belgique du procede de 

I'evetement des bouveaux circulaires par des pan
neaux en heton arme en relllplacement des claveaux 

habituels. 

La pose des claveaux aynnt ete totalelllent Illeca
nisee, plus rien ne s'oppose a ['utilisation de cla
veaux ou de panneaux de grande dimension (250 
a 400 kg), ce qui dilllinue Ie nombre d'elements a 
manipuler et a mettre en place . 

Les panneaux utilises en Tchecoslovaquie ont 
14 cm d'epaisseur, une largeur de 31 cm et qne 
longueur d'un quart de cercle, ce qui limite a 12 
Ie nombre d'elements a placer par metre de bouveau. 

Cette epaisseur plus faible des panneaux a per
mis de reduire de 20 a 30 ,% Ie nom·bre de mines 
a Forer et a charger et Ie volume de deblais a charger 
et a evacuer, de supprimer presque completement 
Ie chargement a la pelle des deblais du radier et 
de supprimel' cmssi le boisage provisoire a Front. 
Un avancement mensuel de 130 m a ele realise lors 
du recarrage d' un bouveau a la mine Bana Cigel. 

Cependant, la condition sine qua non pour que 
ce souUmement a paroi mince puisse resistel' aux 
pressions de terrain est qu'il Fasse corps avec les 
roches avoisinantes, ce qui est obtenu par un rem
plissage integral du vide entre le revetement et Ie 
terrain au moyen d'un mortier plasti/iant. Ce rem
plissage integral permet de repartir les sollicitations 
sur tout le pourtour de l'anneau. 

ONDERSTEUN,INC 
YAN CI.RKELYORMICE STEENCANCEN 

DOOR MIDDEL VAN PANELE 
IN CEWAPEND BETON 

Studiereis in T sjecho-Slovakije 

door H. van DUYSE, 

E. a. Divisieingenieur bi; INICHAR. 

SAMENV ATTING 

Verslag van een studie1'eis in de mijnbekkens 
Ostrava en Pl'ieviclz,a in Tsjeko-Slovakije met het 
doel cle toepassingsmoge lijkheden in Belgie te on
derzoeken van een pl'Oced'e VOOI' het onclersteunen 
van cirkelvol'nlige steengangen door middel van 
panelen in gewapend befon in plaats van de gewone 
blokken. 

Vermits het plaatsen van de blokken volleclig 
gemechaniseercl is, kan men even goed blokken of 
panelen van gl'Ote ,a/metingen. aanwenden (250 tot 
400 kg) zoclat het aantal te behandelen. en te plaat
sen elementen kleinm' wordt. 

De in T sjeko-Slovakije gebmikte panelen zijn 
t 4 cm clik en 3 t cm breed, en bes laan het vimtie 
gedeelte van de cil·kel ; pel' lopende meter steengang 
moeien el' bijgevolg niet mem' dan 12 elementen 
gleplaatst worden. 

Wegens ele kleinere dikte van de p,anelen moet 
men 20 tot 30 % mindel' mijnen boren en laden, 
en mindel' stenen laclen en tmnsporteren ; lwt laden 
met cle hand van de stenen van cle keolcle1' is bijna 
galls afgescha/t evenals de voorlopigCl onders/euning 
van het fl'Ont . Tijclens een nabraak ill de mijn Bana 
Cigel werd een vool'Uitg,ang pel' maand van 130 m 
bel1eikt. 

Opdat deze dunwandige onelel'steuning aan de 
terreindruk zou weerstaan is het absoluut vereist 
clat ze goed ,aansluit met het omliggend gesteente· ; 
men bekomt dit door het volleclig vullen van de 
ruimte tussen ondel'steunillg en gesteente door mid
del van geplasti/iecl'de mOl'tel. Dank zij dit volleclrg 
opvullen worclt de tel1'eilldmk ovel' gans cle omtrek 
van de ring verdeeld. 
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INHALTSANGABE 

Del' Au/satz enlTleilt einen BeJ'icht iibel' eine 
Studienl'eise in die RevieJ'e von ]Vlaluisch-OstJ'au 
und Pl'iewitz, del'en Zweck es war, zu eJ'mitteln, ob 
Eisenbelonplatten. auch in Belgien /Ul' den ling
/ol'migen Ausbau vo11. Gesteinsstrecken anstelle, del' 
bei uns ublichen Beton/ol'msteine in Fruge kommen 
konnen. Nachdem die Arbeit des EinbJingens deJ' 
FOI'msteine mechanisiert ist, kann man ohne weiteres 
selu' gJ'Osse Steine ode/' Platten im Gewicht von 
250 bis 450 kg veJ'wenden, was becleutet, dass man 
nUl' noch eine klein ere Anzahl von Elementen zu 

verlegen bmucht. 
Die in cler TschecllOslowakei verwendelen Plat

ten sincl 14 m stark uncI 31 cm breit. Ihl'e Leinge 
entspl'icht einem Vier/.elheis, so class man /iir einen 
]\i]eter StJ19cke nul' 12 Platten zu veJ,legen bruucht. 
In/olge del' gel'ingeren SUil'ke braucht man 20 bis 
30 % weniger Loclwr zu bohren, und ebenso 
vel1'ingert si.ch die Masse cles wegzulaclenclen uncl 
.abzubeforclel'llclen Gesteins. Die Arbeit cles Weg
scllUufelns cles am SohlenlJogen anfallenclen Hauf
werks lentfallt so gut wie vollkommen und ebenso 
die Notwencligkeit, VOl' Ort einen vorliiufigen Aus
bau zu setzen. Beim Nachbauen einer StJ'ecke in 
del' G,~be Bana Cigel wUl'cle eine monatliche· Au.{
Jalu·leistung von 130 m el'l'eicllt. 

AlleJ'elings kann clieseJ' dii.nnwanclige Ausbau clem 
Gebirgsclruck llUl' clann wiclerstelwn, wenn el' mit 
clem. anscllliessenden Geslein fest vel'bunden ist ; 
man muss c~arlJgr den Hohlmum zwischen clem Aus
bau und clem Gebirge mit Martel hintel'fiillen, so 
class sich deJ' Gebil'gsdmck gleiclul1i:issig au./ clen 
gesamten AusbaUling verteilt. 

Avant-propos. 

Introduction. 

SOMMAIRE 

I . SouUmement cles bouveaux en claveaux. 

11. Types de revetement utilises pour les bou
veaux a claveaux. 

12. Historique de l' evolution du soutenement des 
bouveaux aux sieges Hlubina et Geremenl<o 
a Ostrava. 

13. Creusement des bouvea ux circu laires revetus 
de panneaux en beton arme. 
131. Forage et minage. 
132. Chargement des deblais. 
133. Pose des panneaux. 
134 Injection de mortier plastifiant derriere 

les panneaux. 
14. Creusement des bouveaux circulaires revetus 

de claveaux en beton . 
141. Creusement des bouvealL'( revet us de 

c1aveaux legers de 45 I,g. 

SUMMARY 

An account of a reSeal'CTl hip to the coalfielcls 
of Ostmva an.cl Pl'ievidza i.n CzecTlOslovakia, the 
pUl'Pose 0/ WTIich was 1.0 study tTw possible applic,a
tion in Belgium of tTw process of lining circular 
CJ'Oss-cuts WitTl panels of reinforced concrete instead 
loP the usual al·cll-stones. 

As the placing of arch-stones has been comple
tely mechanized, there is no long,gl' any reason for 
not using aJ'Cll -stones OJ' panels of large climensions 
(250 to 400 kg), which means fewer pads to handle 
,and place. 

The panels usecl in CzecllOslovakia are 14 cm 
thick, 31 cm wide and a qual'l.er of Ct circle long, 
whicTl reduces tTw number of el,ements to be placecl 
to 12 pel' metre 0/ CI'OSS-cut. 

This reducecl thickness of the panels hasmacle it 
possible: to I'educe by 20 to 30 % the numbel' of 
blast-holes to be borecl ancl loadecl and the bulk 
of the l'U,bbish to be caJ·ted away; it h.as also made 
it possible to do away witll tTw shovelling of ru.bbisll 
fJ'Om the invert almost completely and likewise' to 
reliminate the temporaJ'), t.imbering at the face. A 
monthly ,aclvance of 130 111. was achieved when 
lipping a cross-cut at tTw Bana Cigel mine. 

Howevel', the essential condition {or enswing that 
tTlis thin-walled sUPPOJ·t will be able to resist I'Ock 
pl'essures is that it should form a whole with the 
adjacent rocks, and this is achieved by completely 
filling in the space between tTw lining and the l'Ocks 
by means of a plastifying mortal'. This complete 
filling-in enables the· I'Ock pressures to be distJibuted 
all J'Ou.nd the edge of the' ling. 

Voorwoord. 

Inleiding. 

INHOUDST AFEL 

1. Onclersteuning cler steengangen met blokken. 

11. Ondersteuningstypen gebruil<t in blol<hn
steengangen. 

12. Historiel< van de ondersteuning del' steengan
gen in de zetels Hlubina en Geremenlw te 
Ostrava. 

13. Drijven van cillelvormige steengangen on
steund met panelen in gewapend beton. 
131. Boren en schieten. 
132. Het laden van de stenen. 
133. Het plaatsen van de panelen. 
134. Het injecteren van geplastifieerde mortel 

achtel' de panel en. 
14. Het drijven van chlelvormige steengangen 

ondersteund met betonbloI<hn. 
141. Het drijvan van steengangen onder

steund met lichte blold,en van 45 I<g. 
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142. Creusement des bouveatL'( revet us de 

cIaveaux moyens de 97 I<g. 

143. Creusement des bouveaux revetus de 

cIaveaux 100uds de 270 I<g. 

15. Mesures des contraintes dans les bouveaux 

circulaires. 

2. Visites effectUl3es (tux sieges Hlubina et Gere

menko, les 12 et 13 octobre 1965. 

21. Generalites sur Ie bassin d'Ostrava-Karvina. 

22. Generalites sur les sieges visites de Hlubina 

et Geremenlw. 

23. Visite effectuee au siege Hlubina. 

24. Visite effectuee au siege Geremenko. 

3. Visites effectUl3es it la mine Bana Cigel et au 

siege Lehota du Bassin de Prievidza, les 14 et 

15 octobre 1965 . 

31. General ites sur Ie bassin de lignite de Prie-

vidza. 

32. Generalites sur la mine Bana CigeI. 

33. Generalites sur Ie siege Lehota. 

34. Bouveaux. 

341. a Bana Cigel 

342. a Lehota. 

35. Chantiers d' abattage. 

351. Chantier visite. 

352. Autres essais de soutenement mecanise 

a Bana Cigel. 

353. Methode Sublevel. 

36. Voies de chantier. 

4. Fabrication des panneaux en betoTlJ anne. 

5. Creusement des puits it La mine Starie III. 

Materiel de fonc;age. 

Organisation du travail. 

6. Conclusions . 

61. Conclusions en ce qui concerne les chantiers 

visites en Tchecoslovaquie. 

611. Avancement plus rapide des bouveaux 

dans Ie cas de panneaux en beton arme. 

612. Bonne tenue des bouveaux a panneaux. 

613. Uti lite du remplissage integral du vide 

entre Ie terrain et Ie revetement au 
moyen d' un mortier plastifiant. 

62. Application possible du procede en Belgique. 

621. Comportement de ce revetement lors du 
passage d'une taille a proximite imme

diate du bouveau. 

622. Recarrage eventuel d'un bouveau revetu 

de panneatL'( en beton arme. 

623. Diametre des bouveaux. 

624. Suppression du bOisage provisoire. 

142. Het drijven van steengangen onder
steund met middelmatige bloHen van 
97 I<g. 

143. Het drijven van steengangen onder
steund met zware blol<ken van 270 kg. 

15 . H et meten van de spanningen in de cirkel
vormige steengangen. 

2. Het bezoek aan de zetels Hlubina en Gel'emenko, 
op l2 en l4 oktobel' 1965. 
21. AIgemeenheden over het beld<en van Ostra

va-Karvina. 

22. AIgemeenheden over de bezochte zetels 
Hlubina en Geremenko. 

23. Bezoel< aan de zetel Hlubina. 

24. Bezoek aan de zetel Geremenlw. 

3. Bezoek aan de mijn Bana Cigel en de zetel 
Lelwta van het bekken van Prievidza, op i4 en 

is oktober 1965. 

31. AIgemeenheden over het lignietbeHen van 
Prievidza. 

32. AIgemeenheden over de zetel Lehota. 

34 . Steengangen. 
341. in Bana CigeI. 
342. in Lehota. 

35. Winplaatsen. 
351. Bezochte winplaats. 
352. Andere proeven met gemechaniseerde 

ondersteuning in Bana CigeI. 
353 . Sublevel methode. 

36. De werl<plaatsgalerijen . 

4. De fablikatie van de panelen in gewapend beton. 

5. Het clrijven van de schachten op de mijn Sta
ric III. 
Het afdiepmaterieeI. 
Organisatie van het werlc 

6. Besluiten. 
61. Besluiten wat de in Tsjeko-Slovakije be

zochte werl<pIaatsen betreft. 
611. Snellere vooruitgang van de steengan

gangen met panelen in gewapend beton. 

612. Goede bewaring van de steengangen 
met panelen. 

613. Het nut van het volledig vullen der 
ruimten tussen gesteente en ondersteu
ning door middeI van gepIastifieerde 
mortel. 

62. MogelijIdleden van toepassing van het pro
cede in BeIgie. 
621. Bewaring van de ondersteuning wan

neer een pijIer in de onmiddeIIijke na
bijheid van de steengang Iwmt. 

622. Het eventueeI nabrel<en van een steen
gang ondersteund met panelen in gewa
pend beton. 

623. Diameter van de steengangen. 
624. Het afschaffen van de voorlopige onder

steuning. 
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63. Avantages de cette methode. 
631. Avancement plus grand. 
632. Economie de materiel. 
633. Amelioration des conditions de travail. 
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Cette note a ete redigee suite a un voyage d' etude 
effectue en Tchecoslovaquie par un groupe d'inge
nieurs belges. Le voyage avait pour but essentiel 
de se rendre compte sur place des possibilites d' ap
plication en Belgique du procede de revetement des 
bouveaux circulaires par des panneaux en beton 
arme en remplacement des claveaux habituels. 

Le groupe de travail etait constitue _de: 

iYIM. DECKER, ingenicur divisionnaire au Char
bonnage de Limbourg-iYleuse, a Eisden. 

LANDUYT, ingenieur divisionnaire au Char
bonnage de Zolder, a Zolder. 

RENODEYN, ingenieur principal au Char
bonnage de Beeringen, a Beringen. 

VAN CAUVVELAERT, ingenieur principal 
au Charbonnage de Zolder, a ZoIder. 

VAN DEN BERG, ingenieur a la societe 
Cochrill-Ougree, division Zwartberg, a 
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van DUYSE. ingenieur principal a I'Institut 
National de I'Industrie Charbonniere (lni
char), a Liege. 

VERLINDEN, ingenieur a la societe Foral{y, 
a BruxeIIes. 

INTRODUCTION 

Dans Ie bassin de Campine, les exploitants ont 
acquis une experience de plus de h-ente annees en 
ce qui concerne Ie creusement de bouveaux circu
laires revelus de claveaux en beton. Cette expe
rience leur a permis de mettre au point un materiel 
tres simple et tres ingenieux pour la pose des cla
veaux, d' obtenir une exceIIente organisation du tra
vail et de realiser des avancements et des rendements 
tres eleves . 

Confrontes recemment avec Ie probleme des pres
sions de terrains, pal' suite de I' approfondissement 
continuel de leurs travaux souterrains, les exploitants 
tchecoslovaques se sont vus contraints de creuser
aussi des galeries circulaires avec revelement en 
beton. 

Apres une visite de nos travaux sou ten-a ins pal' 
une commission d'ingenieurs du bassin d'Ostrava, 
celle-ci decida de s'inspirer des methodes realisees 
dans les mines de Campine en utilisant des claveaux 

63. Voordelen van deze methode. 
631. SneIIere vooruitgang. 
632. Besparing van materieel. 
633. Verbetering van d e werlwmstandig

heden. 
DClllhvool'd. 

VOORWOORD 

D eze nota "verd opgesteld ingevolge een studiereis 
van een groep Belgische ingenieurs in Tsjelw-Slova
Idje. D e voornaamste b edoeling was zich tel' plaatse 
te overtuigen van de mogelijJdleid om in Belgie een 
procede toe te passen voor h et ondersteunen van cir
l{eJvormige steengangen door mid del van panelen in 
gewapend beton in pJaats van de gewone bIoJd{en. 

De werI{groep was samengesteId aIs voIgt: 

D e hh . DECKER, afdelingsingenieur bij de JmIen
mijnen Limburg-Maas te Eisden. 

LANDUYT, afdeIingsingenieur bij de Jw
Jenmijnen van ZoJder, te ZoIder. 

RENODEYN, ingenieur bij de IwIenmij
nen van Beeringen, te Beringen. 

VAN CAUWELAERT, E.a. ingenieur bij 
de IwIenmijnen van ZoIder, te ZoIder. 

VAN DEN BERG, ingenieur bij de N.V. 
CochriII-Ougree, afdeIing Zwartberg te 
Genic 

van DUYSE, E.a. ingenieur bij het Natio
naal Instituut voor de SteenIwIennijver
heid. 

VERLINDEN, ingenieur bij de vennoot
schap ForaI{y, te Brussel. 

INLEIDING 

D e ontginners van de Kempen hebben meer dan 
dertig jaar ervaring in het ondersteunen van cir!{eI
vormige steengangen door middel van betonbIoId{en. 
DanJ{ zij deze ervaring zijn ze er in gesJaagd een 
even steri{ aIs eenvoudig materieel voor het plaatsen 
van de blold{en uit te werl{en, en een buitengewoon 
degelijh organisatie van het werl{ en zeer hoge voor
uitgangssnelheid te verhijgen. 

Ool{ de Tsjelw-Slovaabe mijnen hebben zich de 
Iaatste tijd, wegens de toenemende terreindruld{en 
veroorzaah door het voortdurend dieper werl{en, 
moeten toeIeggen op het drijven van cirl{elvormige 
gangen met betonnen ondersteuning. 

Een gorep ingenieurs van het beld{en van Ostrava 
heeft na een bezoel{ in onze mijnen beslist dezeIfde 
methoden toe te passen als in de Kempen met blol{
I{en van middelmatig gewicht (100 kg) en het mate
rieeI van Beringen te gebruiI{en om ze te pIaatsen. 
Spijtig genoeg miste het personeeI de nodige erva-
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de poids moyen (environ 100 l,g) et en adoptant 
Ie materiel de pose du charbonnage de Beeringen. 
Malheureusement, par suite d' un manque d' expe
rience du personnel. les avancements realises chez 
eux etaient de beaucoup inferieurs it ceux obtenus 
en Belgique. 

La pose des cIaveaux ayant ete presque entil!re
ment mecanisee, les ingenieurs tchecoslovaques ont 
decide d'utiliser des cIaveaux aussi lourds que pos
sible, ce qui diminuait Ie nombre d'elements it mani
puler et a mettre en place. Des cIaveaux lourds de 
270 kg ont ete adoptes et mis en place au moyen 
d' un elevateur it commande hydraulique constitue 
par un bras mobile prenant I" element de Ia berline 
et Ie posant a sa place en une seule operation. 

Cette methode leur a permis d' augmenter Ie ren
dement de la pose des cIaveaux, mais n' a rien fait 
gagner aux autres phases du creusement. 

L'entreprise « BansI,e Stavby » de Prievidza a 
alors conc;u des panneaux en beton arme d'un poids 
de 338 I,g et d'une epaisseur de 14 cm, ce qui limi
tait it 12 Ie nombre d' elements it placer par metre 
de bouveau. L' epaisseur reduite des panneaux a 
permis, a egalite de diametre interieur, de reduire 
de 30 ~% Ie volume de roches it abattre et, par 
consequent, Ie nombre de mines a forer et de ber
lines a charger. De plus, la faible epaisseur des 
panneaux a encore permis de supprimer presque 
completement Ie h'avail manuel du chargement des 
deblais du radier. La faible epaisseur du revetement 
diminue aussi Ie risque de deterioration du revete
ment sous 1'effet du minage. 

Cependant, Ia condition sine qua non pour que 
ce soutenement it paroi mince puisse resister aux 
pressions de terrains est qu'iI fasse corps avec Ies 
roches avant toute convergence de ceux-ci et donc 
que Ie vide entre Ie terrain et Ie revetement soit 
entierement rempli au moyen d'un mortier ou d'un 
beton adapte . Apres bien des recherches, M. Benda 
a reussi it mettre au point un morlier plastifiant 
repondant exadement au;" conditions souhaitees. 
Un avantage supplementaire de ce bon serrage a 
ete de permettre de supprimer Ie boisage provisoire 
entre Ie front du bouveau et les demiers panneaux 
places, meme en cas de mauvais terrain. D'ailleurs, 
Ie personnel ne travaiIIe plus que rarement dans Ia 
zone non soutenue par Ies panneaux. 

Cette derniel'e methode a permis d' augmenter de 
pres de 4 fois Ie rendement atteint avec Ies cla
veaux de po ids moyen. 

La longueur de bouveaux revetus de panneaux 
en beton arme depasse 6 Ion dans Ie bassin 
de Prievidza et 2 I,m dans Ie bassin d'Ostrova. 
EIIe atteint deja une certaine importance dans Ie 
bassin de Ia Boheme du Nord, ainsi que dans une 
mine de cuivre autrichienne. 

ring zodat de vooruitgangssnelheid veel lager bleef 

dan in Belgie. 

Aangezien de blol,ken bijna volledig mechanisch 

geplaatst worden beslisten de Tsjelw-Slovaahe in

genieurs ze zo zwaar mogelijk te mal,en en daardoor 

het aantal te verhandelen en te plaatsen elementen 

te verminderen. Er werden zware blold,en van 

270 l<g gemaakt en geplaatst door middel van een 

hydraulisch hijstoestel bestaande uit een giel, die de 

bIoI, uit de wagen neemt en tel' plaatse brengt in 

een enkele opera tie. 

Het effect tijdens het plaatsen del' blol,ken steeg 

door deze methode, doch overigens werd er niets 
gewijzigd. 

De onderneming « Bansh Stavby » van Prievidza 

heeft dan betonnen panelen vervaardigd met een 

gewicht van 338 kg en een dilde van 14 cm, zoda~ 
men nog slechts 12 blold,en nodig heeft per strek

hnde meter steengang. Omdat de wand dunner is 

I<on men va or gelijl,blijvende inwendige diameter 

het volume van de afslag met 30% vermindel'en, en 

bijgevoIg ook het aantal te boren mijnen en te laden 

wagens. Bovendien werd het laden met de hand 

van de stenen uit de kelder dank zij de geringe dilde 

van de blokken bijna gans afgeschaft. Het dunnere 

bekledingsmateriaal loopt 001, mindel' gevaar van 

beschadiging op tijdens het schieten. 

De onmisbate voorwaarde opdat deze dunne 

wand aan de terreindruldngen zou weerstand bieden 

is echter dat hij volkomen aansluit met het gesteente 

v66r dit laatste zich heeft lmnnen verplaatsen ; bij

gevolg moeten de ruimten tussen wand en gesteente 

opgevuld worden met een aangepaste soort van 

beton of mortel. Na talrijh pro even heeft dhr Benda 

een geplastifieerde mortel kunnen ~ervaardigen die 

voII<omen aan de vereisten voldoet. Deze goede aan

sluiting had ook voor gevolg dat men de voorlopige 

ondel'steuning tussen het front van de steengang en 

de laatste geplaatste ringen l<on weglaten, zeIfs als 

het gesteente van slechte hoedanigheid was. Het 

pe;soneel verblijft ten andere niet lang meer in de 

zone die niet door de panelen ondersteund is. 

De vooruitgang bereikt met deze methode lag vier 

maal hoger dan wanneer blold,en met een middeI

matig gewicht gebruikt werden. 

In het bel,ken van Prievidza liggen meer dan 

6 I,m steengangen ondersteund met panelen in gewa

pend beton, in het bel,ken van Ostrava zijn het meer 

dan 2 I,m. Er zijn reeds heel wat meters gemaakt 

in het bekken van Noord-Behemen, en ook in een 

Oostenrijkse kopermijn. 
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1. SOUTENEMENT DES BOUVEAUX 
EN CLAVEAU X 

II. Types de reviHement 
utilises pour les bouveaux a claveaux. 

Jusqu'ici, 5 types de cIaveaux ou de panneaux 
ant ete utilis es pour revetir les bouveaux situes a 
grande profondeur dans Ie bassin d'Ostrava et en 
terrain plastique dans Ie bassin de Prievidza. 

'2.8Bm 

-----r-------" 
m 
'I' 

® 

La figure 1 pennet de se rendre compte des di
mensions et formes de ces 5 types de revetement 
en beton anne ou non. 

Le poids des cIaveaux est donne ci-apres : 

type a: 30 I<g' 
type b: 45 I<g 
type c: 97 I<g 
type d : 270 I<g 
type e : 338 I<g. 

Sauf pour Ie type « d }) , tous les cIaveaux repre
sentes sont destines a des bouveaux circulaires de 
3,7 m de diametre interieur. Les cIaveaux « d }) sont 
destines, soit a une section circulaire de 5,20 m de 
diametre, soit a une section elliptique, soit encore a 
une section circulaire en couronne et en parois et 
en forme d'anse de panier au radier. 

Les panneaux du type « e}) (d' un quart de cer
cIe) sont en beton anne avec une a rmature consti 
tuee de 4 baITeS longitudinales de 8 mm de dia
metre, placees pres des 4 coins et reliees entre elles 
par un fil de 6 mm place en torsade sur toute la 
longueur du panneau. 

Les cIaveaux et les panneaux sont separes les 
uns des autres , soit par des joints de mortier, soit 
par des intercalaires en materiau compressible. 

1. ONDERSTEUNING DER STEENGANGEN 
MET BLOKKEN 

11. Ondersteuningstypen gebruik 
in blokkensteengangen. 

Tot nu toe werden vijf typen van blold<en of pane
len gebruild voor het ondersteunen van steeng'angen 
op grate diepte in het beld<en van Ostrava en in de 
plastische gesteenten van het beld<en van Prievidza. 

Fig. 1. 

Dimensions et formes des differents types de cIaveaux et de 
panneaux en beton, arme au non, essayes en Tchecoslo
vaquie comme revetement de bouveaux circulaires. Les cIa
veaux a et b sont legers, Ie claveau c est de poids moyen. 
Ie claveau d et Ie panneau e sont de pOids eleves; seul Ie 

panneau e est en beton arme. 

Afmetingen en vorm van de verschillende typen van blok
ken en panelen in al of niet gewapend beton. gebruikt in 
Tsjeko-Slovakije voor het ondersteunen van cirkelvormige 
steengangen. a en b zijn lichte blokken. c is een blok van 
middelmatig gewicht. de blok d en het paneel e zijn zwaar; 

enkel het paneel e is in gewapend beton. 

Figuur 1 gee ft de afmetingen en vonnen van deze 
5 typen van ondersteuning in al of niet gewapend 

beton. 

De bloHen hebben het volgende gewicht : 

type a: 30 i<g 

type b: 45 i<g 
type c : 97 I<g 
type d: 270 I<g 
type e: 338 I<g. 

Behalve het type « d » zijn al d eze bloHen bestemd 
voor cirl<elvormig'e gang-en me t inwendige diameter 
van 3,70 m . De blold<en van type « d » dienen voor 
een cirl<elvonnige doorsnede met een diameter van 
5,20 m. of wei voor een eIIiptische doorsnede. ofwel 
vQor een doorsnede die aan de luoon en in de wan
den cirl<elvormig is en aan de voet de vorm heeft 
van een Iwrfboog. 

De panel en « e » zijn gewapend met 4 langsijzers 
van 8 mm diameter nabij de hoeken en onderling 
verbonden door een draad van 6 mm diameter die 
over gans de breedte van het paneel wordt gewil<-
hid. 

Voor de scheiding tussen panelen en bloid<en g'e
bl'Uild men voegen in mortel of tussenplaten in 
samendl'Ui<baar materiaai. 
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Les claveaux et panneaux des types « C», « d » 
e t « e» possedent tous des trous de manutention 
situes, so it a la face intrados, soit sur une face 

Iaterale . 

12. Historique de revolution du soutemement 
des bouveaux aux sieges Hlubina 

et Geremenko a Ostrova. 

A ces deux sieges relies entre eux, Ie soutene
ment des etages superieurs est generalement consti
tue par des cadres metaIIiques ouverts. 

A l' etage actuel de 780 m, l' entretien de tous les 
bouveaux revetus de cadres ouverts coulissants a 
He eleve et de tres nombreux recanages y sont 
regulierement effectues par suite du rapprochement 
des parois et du souffiage du mur. La densite du 
soutenement en cadres ouverts a ete augmentee, 
mais en vain. A titre d'essai, un h'onc;:on de 100 m 
de longueur a ete revetu de cadres circulaires cou
Iissants « T.H. » places a une distance entre axe 
de t m, puis de 0,60 m : seul Ie tronc;:on dans lequel 
les cadres etaient espaces de 0 ,60 m a hien resiste 
aux press ions de tenains. 

A J' etage; en iprepara tion a la profondeur de 
1.020 m, Ie pre~ier houveau creuse a ete revetu de 
cadres coulissants ouverts. Mais, apres un mois, la 
hauteur utile n' etait plus que de t ,70 m et la lar
geur utile 2,40 m (au lieu de 3,44 m), de sorte 
qu'il n' etait pas possible de continuer a utiliseI' des 
cadres ouvel-ts et qu'il faIIait trouver un nouveau 
type cle revetement. 

Suite a une conference donnee par MM. Stassen 
et Venter a Prague, concernant J' amelioration de la 
tenue des bouveaux obtenue grace a 1'utilisation 
de cIaveaux en beton, un groupe d'ingenieurs tche
ques a ete envoye dans Ie bassin cle Campine beIge 
afin de se rendre compte sur place des possibilites 
d'application de cette methode en Tchecos lovaquie. 

Apres la decision d' adopter Ie sou tenement par 
cIaveaux en beton, plusieurs essais ont ete effectues 
dans ces deux sieges. 

Les premiers bouveaux ont ete revetus de cIaveaux 
en beton tres plats, du type « a» de la figure 1. 
Les avancements realises au moyen de ces cIaveaux 
n' etaient pas tres importants. De plus, 50 m de bou
veaux revetus de ces panneaux ont du etre recanes. 

On a alors adopte les deux types de cIaveaux 
« b» et « c» de la figure 1. Les claveaux « b» 
pesent 45 I<g et les cIaveaux « c» 97 kg. L' avan
cement atteint avec les cIaveaux legers de 45 kg 
a ete de 20 m/mois. 

L es cIaveaux « c» etant semblables a ceux utilises 
a Beeringen, les ingenieurs tcheques se sont forte
ment inspires des methodes appliquees a Beeringen 
pour la manutention et la pose des c1aveaux de ce 
type. Le rendement atteint lors clu creusement et du 
l'evetement avec ce type de c1aveaux a atteint envi-

De bloId<en en panelen van typen « c », « d» en 
« e» zijn voorzien van gaten voor het opheffen, 
of wei aan de binnenzijde, of wei aan een del' zij
l<anten. 

12. Historiek van de ondersteuning 
der steengangen in de zetels Hlubina 

en Geremenko te Ostrava. 

In deze twee zetels die onderling verbonden zijn 
bestaat de ondersteuning op de hogergelegen verdie
pingen in het a lgemeen uit open metalen ramen. 

Op de huidige verdieping van 780 m vergen al de 
met meegevende ramen ondersteunde steengangen 
veel onderhoud en moeten er regelmatig nabraI<en 
worden uitgevoerd we gens h et engel' worden van de 
gangen en h et zwellen van de vIoer. T evergeefs 
heeft men de ramen dichter bij elbar gepIaatst. Bij 
wijze van proef he eft men in een stuI< van 100 m 
cilleIvormige « T.H. »-ramen gepIaatst op een as
afstand van 1 m, die later tot 0,60 m vennindercl 
werd; aileen het deeI waar de afstand 0,60 m be
droeg heeft goed weerstand geboclen aan de ten'ein
druk 

Op de verdieping van 1.020 m die voorbereid 
worclt werd de eerste steengang ondersteund met 
open meegevende ramen. Een maand na het plaat
sen was de nuttige hoogte aI verminderd tot 1,70 m 
en de nuttige breedte tot 2.40 m (in pIaats van 
3.44 m) zodat deze ramen niet lan geI' I<onden ge
bruiI<t worclen en men naar een nieuwe vorm van 
ondersteuning moest uitzien. 

Nadat de heren Stassen en Venter te Praag een 
conferentie hadden gehouden over de verbetering 
van de weerstand del' steengangen danl{ zij het 
gebruiI{ van betonblold<en, werd een groep T sje
Idsche ingenieurs naar de Kempen in Belgie gezon
den om ter plaatse de mogelijIdleid na te gaan om 
deze methode in TsjeI<o-Slovaldje toe te passen. 

De beslissing om hetonhloId<en te pIaatsen werd 
gevolgd door verschillende proeven in deze twee 
zetels. 

In de eerste steengangen werden zeer platte blol{
!<en gehruild, type « a» van figuur 1. Met deze 
hIold<en werd geen hijzondere vooruitgangssneIheid 
herei1<t. Bovendien heeft men 50 m steen gang die 
met deze hlold<en beIdeed waren moeten nahreken. 

Daama heeft men zijn toevlucht genomen tot de 
hIoI<!<en « b» en « c» van figuur 1. De hlokken 
« b » wegen 45 I<g en de hIold<en « c» 97 I<g. Met 
de lichte bloId<en van 45 I<g lnvam men tot een voor
uitgang van 20 m/maand. 

De hlold{en « c» gele!<en op die weI!<e men te 
Beringen gehruild; de T sjeldsch e ingenieurs heh
ben veel overgenomen van de methoden die Berin-
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ron 50 cm par jour en 3 postes de 6 hommes chacun, 
au lieu de 2 m par jour en 3 postes de 3 hommes 
a Beeringen. 

Pour realiser des avancements plus grands, il 
etait indispensable d' augmenter encore la mecani
sation de la pose des claveaux. Toutefois, il n' etait 
pas , possible d' augmenter celle-ci en conservant des 
cIaveaux de petites dimensions. 

Les ingenieurs tcheques ont alors con~u et realise 
des claveau~ Jourds de 270 kg du type « d» de la 
figure 1 et des panneaux du type « e ». 

La pose de ces cIaveaux et de ces panneaux 
lourds a pu etre fortement mecanisee grace a I'utili
sation de bras telescopiques montes sur chenilles, 
sur rails ou sur monorail. qui permettent la mise en 
place directe de ces elements de soutenement, A 
Ostrava, I' avancement mensuel maximum a atteint 
50 m dans Ie cas de panneaux avec un avancement 
moyen de 32 m/mois . 

Les claveaux lourds de 270 kg sont reserves gene
ralement pour les bouveaux de 5,20 m de diametre 
interieur. L' avancement moyen obtenu avec ces cIa
veaux lourds est de 16 m/mois. 

Pour Ie cas de bouveaux revetus de panneaux 
en beton arme, il est indispensable d' avoir un rem
plissage absolument parfait entre les panneaux et 
Ie terrain. Ce remplissage est assure actuellement 
au moyen d'un mortier plastifiant compose d'un 
melange de ciment, de cendres volantes et d' eau 
auquel on ajoute un agent plastificateur. 

Ce probleme du soutenement de galeries situees 
a grande profondeur n' est pas limite a la seule mine 
visitee, mais interesse fortement tout Ie bassin 
d'Ostrava. 

Pour I'instant, les ingenieurs du service d' etudes 
de Ia mine conseillent I' utilisation de claveaux de 
grandes dimensions dans Ie cas de bouveaux de 
plus de 4 m de diametre et I'utilisation de panneaux 
en beton arme ou de cadres metalliques circulaires 
pour les diametres plus petits. 

A la mine Geremenko, on creuse aussi des bou
veaux de section circulaire revetus de cadres metal
liques coulissants « T .H.» avec un avancement de 
2 m/jour et des moyennes de 30 m/mois . 

Dans les deux sieges, Ie prix moyen d'un bou
veau circulaire de 4 m de diametre utile revern de 
cadres metalliques est de 11.000 couronnes par metre 
(prix des cadres seuls: 1.800 couronnes/m). et 
celui d'un bouveau circulaire de 3,70 m de dia
metre utile revetu de panncaux en beton arme de 
8.000 couronnes par metre (prix des panneaux: 
1.500 couronnes/m). 

13. Creusement des bouveaux circu1aires 
revetus de panneaux en beton arme. 

Le diametre interieur des bouveaux revetus de 
panneaux en beton arme est de 3,70 m dans les 

gen aanwendt voor het behandelen en plaatsen van 
dit type. ; 

Het effect, drijven en ondersteunen inbegrepen, 
bereilde met du type van bIoI, 50 cm per dag op 
drie diensten van ell, zes man, in plaats van 2 m per 
dag' op drie diensten van ell, drie man in Beringen. 

Om grotere vooruitgangssnelheden te bekomen 
moest het plaatsen van de bJoId,en nog verder geme
chaniseerd worden; dit was echter niet meer moge
lijl, met bloHen van Ideine afmetingen. 

Daarop hebben de T sjeldsche ingenieurs zware 
blol,ken van 270 I,g gemaald, van het type « d » van 
figuur 1, en panel en van het type « e ». 

Het plaatsen van deze zware blold,en en panelen 
werd sterl, gemechaniseerd door mid del van teleslw
pische giel,en op rupsl,ettingen, spoor of monorail. 
waarmee de ondersteuningselementen rechtstreeI,s 
op hun plaats Imnnen gebracht worden. In Ostrava 
ging de vooruitgang tot 50 m per maand maximum 
bij gebruiI, van panelen, met een gemiddelde van 
32 m/maand. 

De zware blold,en van 270 I,g zijn meestal be
stemd voor de steengangen met een inwendige dia
meter van 5,20 m . Met deze bloI{hn is de gemid
delde vooruitgang 16 rn/maand. 

\Vorden de steengangen ondersteund met panelen 
in gewapen beton, dan is een onberispelijl{e opvul
ling tussen de panelen en het gesteente onontbeer
lijk Men gebruild hiervoor nl! een geplastifieerde 
mortel bestaande uU een mengseI van cement, vlieg
as en wate~ wam-aan een plastifierend reagens wordt 
toegevoegd . 

Het probleem van de ondersteuning op grote 
diepte bleef niet beperl{t tot de bezochte mijn maar 
belangt gans het beld{en van Ostrava aan. 

Op dit ogenbliI{ geven de ingenieurs van de stu
diedienst del' mijn de voorhur aan bloId{en van 
grote afmetingen voor steengangen met een diameter 
van meer dan 4 m, en aan panelen in g'ewapend 
beton of ciri{elvormige metalen ramen voor de Idei
nere diameters. 

In de mijn Geremenlw worden eveneens cillel
vormige steengangen ondersteund met metaIen mee
gevende « TH »-ramen; de vooruitgang bedraagt 
2 mJdag met gemiddelden van 30 m/maand. 

Voor beide zetels bedraagt de prijs van een cirhI
vormige steen gang met een diameter van 4 m, 11.000 

Iuonen per meter voor metalen ramen (de ramen 
aIleen: 1.800 Iuonen), en die van een cirhlvormige 
steengang met een diameter ' van 3,70 m inwendig 

met panelen in gewapend beton : 8.000 Iuonen per 
meter (de panelen aIleen: 1.500 Iuonen). 

13. Drijven van cirkelvormige 
steengangen ondersteund met panelen 

in gewapend beton. 

De inwendige diameter van de steengangen in 

panelen in gewapend beton bedraagt 3,70 m in de 
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bassins d'Ostrava et de Prievidza. Le diametre a 
terres nues est de 4,20 m environ, ce qui correspond 
a une section de 14 m 2 environ. 

Le creusement s' effectue generalement par passes 
de 2 m comportant 6 anneaux de 4 panneaux cha
cun. L' avancement realise dans les bouveaux avec 
revetement par panneaux, dans Ie bassin d'Ostrava, 
est de 2 m par jour en 3 postes de 6 hommes chacun. 
Dans Ie bassin de Prievidza , un avancement record 
de 8 m/jour a He realise au cours du recarrage 
d 'un bouveau en claveaux en un bouveau a pan
neaux. 

Les chantiers se trouvent pres des puits, de sorte 
que la duree du travail effecHf est de 7 heures par 
poste. 

Un premier poste est necessaire pour Ie forage 
et Ie minage, un deuxieme pour Ie chargement des 
deblais et un troisieme pour la pose des panneaux 
et I'injecHon de morHer entre Ie terrain et les pan
neaux. 

131. Forage et minage. 

Le forage de 28 a 40 trous de 2,20 m de profon
dem es t effectue au moyen de 3 marteaux p erfo
rateurs Suppol'tes par des pousseurs pneumatiques. 
Pour Ie forage des mines situees dans la partie supe
rieure du bouveau, Ie pied des pousseurs est muni 
de rallonges fixes, ce qui permet de forer toutes les 
mines a partir du mur de la voie. Les marteaux 
perforateurs sont du type a injection d' eau laterale. 
Un plancher de h'avail forme par quelques madriers 
est utilise pour Ie guidage du Heuret lors de r amor
c;age des trous et pour Ie chargement des mines. 

La charge d' explosif est generalement de 30 I,g 
de dynamite. soit 0,540 I,g par m S de roche foisonnee. 

132. Chargement des deblais. 

Le chargement des deblais est effectue au moyen 
de chargeuses a godets montees sur rails. Les char
geuses sont de fabricaHon tchecoslovaque et ressem
blent a nos chargeuses Salzgitter et Atlas-Copco; 
la capacite des godets est de 200 litres. Le volume 
de terres foisonne a charger n'est que de 56 m 3 • 

Les berlines ont une capacite de 850 litres. 
Comme I'epaisseur des panneamc est tres faible 

(14 cm), la chargeuse peut charger la presque tota
lite des deblais. Seul. un petit coin de pierres situe 
contre Ie dernier panneau du radier doit eh'e charge 
a la main, mais ce volume est inferieur au contenu 
d'une berline. 

Par suite du bon. seITage des panneaux au terrain, 
on ne place pas de bOisage provisoire entre les der
niers panneaux et Ie terrain qui vient d'etre decou
vert, Lorsque Ie terrain est tres mauvais, on pro
cede pal' passes plus courtes. 

b eld,ens van Ostrava en Prievidza. D e diameter in 
he t gesteente bedraagt ongeveer 4,20 m h etgeen een 
sectie van ongeveer 14 m2 b etel,ent. 

Men drijft gewoonlijl, m et passen van 2 m , be
staande uit zes ringen van vier panelen ellc In de 
steen gang met panelen in het beld,en van Ostrava 
wordt een vooruitgang gemaald van 2 m per dag in 
drie diensten van ell, 6 man. In h et b eld,en van 
Prievidza werd een record-vooruitgang geboelct van 
8 m/dag bij h et nabrel<en van een steengang met 
blol,l<en in panelen, 

D e werl,punten lirtll'en dicht bij de schachten zo
dat de arbeid effectief 7 uren duurt per dienst. 

Tijdens een eerste dienst wordt er geboord en ge
schoten, tijdens een tweede wordt d e afslag opge
ruimd. en tijdens een derde worden d e panelen aan
gebracht en de vulling achter d e panelen gespoten. 

131. Boren en schieten. 

Er worden 28 tot 40 gaten met een diepte van 
2,20 m geboord met behulp van 3 boorhamers op 
boorlmechten met persIucht. Voor de gaten in het 
bovenste gedeelte van de sectie worden de boor
Imechten uitgemst met verlengstuld<en zodat al de 
mijnen van op de vloer van de gang Imnnen geboord 
worden. D e boorhamers werleen met zijdelingse 
waterinjectie. Men gebmilet een houten werl<vloer 
bestaande uit enl<ele balleen om de boren aan te 
zetten en d e mijnen te laden. 

Men gebruil<t meestal 30 leg dynamiet. dit is 
0 ,540 leg per m3 los gesteente. 

132. Het laden van de stenen. 

fYlen laadt door middel van een emmerlaadschop 
op sporen. De laadmachines worden in Tsjelw-Slo
valdje gemaa!d en gelijleen op onze machines Salz
gitter en Atlas-Copco. De emmer heeft een inhoud 
van 200 liter. Het verruimde gesteente bedraagt 
slechts 56 m3 . De wagentjes hebben een inhoud van 
850 liter. 

Gezien de geringe chide van de panelen (14 cm) 
l<an de machine bijna aile stenen opla den. Enkel 
een Idein hoeleje tegen de laatste ring in de kelder 
moet met de hand geladen worden, maar dit be
draagt alles samen noll' niet d e inhoud van een 
wagen. 

Omda t de panelen zo goed bij het terrein aanslui
ten brengt men geen voorlopige ondersteuning aan 
onder he t vers ontblote dale Wordt het gesteente te 
slecht dan gaat men in Ideine passen vooruit. 
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133. Pose des panneaux. 

Les panneaux en beton arme sont transportes de
puis la surface jusqu' a front sur des trucks spe
ciaux avec 4 panneaux par trucl< (fig. 2) (1). 

Fig. 2. 

Chariot utilise pour Ie transport de 4 panneaux en beton 
arme depuis la surface jusqu'au chan tier. 

Wagen gebruikt voor het vervoer van vier panelen in 
gewapend beton van op de opervlakte tot op het werkpunt. 

Le soutenement d'une passe normale de 2 m com
prend la pose de 6 anneaux de 4 panneaux. les 
joints entre les panneaux etant situes dans les direc
tions faisant 45° par rapport au plan horizontal 
passant par I' axe du bouveau. 

a) Mode operatoire. 

Apres la fin du chargement des deblais. les 
ouvriers coulent un lit de beton maigre de 5 a 
10 cm d' epaisseur sur toute la surface du radier. 
La surface superieure de ce lit est soigneusement 
cintree et calibree au moyen d' un gabarit en bois. 

Les ouvriers posent ensuite les 6 panneaux du 
radier en calant soigneusement chacun de ceux-ci 
c~ntre Ie terrain. T ous les joints entre les 6 pan
neaux sont ensuite soigneusement l'emplis de mor
tier prepare sur place. 

Les ouvriers placent alors successivement les deux 
panneaux de paroi du premier anne au en veillant 
bien a placer un intercalaire compressible entre les 
panneaux. Les vides entre Ie terrain et les panneaux 
de paroi sont remplis de pierres ; L' anne au de cou
ronne du premier anneau est ensuite place apres 
avoir soigneusement verifie la forme circulaire et Ie 
diametre exact de I' anneau. Le vide entre la cou
ronne et Ie panneau est a son tour soigneusement 
rempli de pierres. 

On procede de meme pour les anneaux suivants. 
Apres la pose des panneaux, tous les joints 

vertica.ux entre anneaux sont bouches au mortier. 
L' extremite de I' espace annulaire entre les panneaux 

(1) Les figures 2 et 4 sont extraites de I'article de M . 
V. BENDA: «Soutenement des bouveaux au moyen de 
panneaux en beton ». - Uhli. octobre 1961. p. 3>38-348. 

133. Het plaatsen van de panelen. 

De panelen in gewapend beton worden van op de 
bovengrond tot bij het front vervoerd op speciale 

trucb. per vier (fig. 2) (1). 
Voor de ondei'steuning van een normale pas van 

2 m heeft men zes ringenvan vier panelen nodig. 
waarbij de voegen tussen de panelen lig'gen volgens 
vlald<en die met het horizon tale vlal< door de as van 

de steengang een llOel< van 45° mal<en. 

a) \Vel'kmetTlOde. 

Na het laden van de stenen gieten de arb eiders 
een bed van mager beton, dilde 5 tot 10 em, over 
gans de oppervlal<te van de !<elder. De bovenlmnt 
van da bed wordt zorgvuldig concentriseh en pas
send gemaai<t met behulp van een houten gabarit. 

Vervolgens worden de zes panelen tegen de I<el
del' geplaatst en goed tegen het tererin g·edruld. De 
voegen die daardoor ontstaan worden zorgvuldig 
dichtgestrel<en met tel' plaatse bereide mortel. 

Dan plaatsen de arbeiders een na een de twee 
zijpanelen van de eerste ring waarbij erover gewaaid 
wordt dat een voeg in samendrul<baar materiaal 
wordt aangebracht tussen de panelen. De holten tus
sen de panelen en de wand worden aangevuld met 
stenen. Nadat gecontroleerd werd of de ring cir!<eI
vormig en van juiste afmeting is. wordt het hoon
panee! aangebracht. 001< tussen dit paneel en de 
wand worden met zorg stenen aangebraeht. 

Men gaat op dezelfde wijze te werl< voor de vol
gende ringen. 

\;\/ anneer dit gedaan is worden aIle vertilmle voe
gen tussen de panelen gevuld met morteL De ring
vormige opening tussen de panelen en het terrein 
wordt aan het uiteinde zorgvuldig afgedicht door 
middel van beton dat met de hand of met een 
pistooI aangebracht wordt. 

Nu wordt de geplastifieerde mortel me t behulp 
van een speciale pomp tussen de panelen en het 
gesteente gespoten langs een injectiebuis die gesto
!<en wordt doorheen de g'aten die voor het opheffen 
van de bloHen dienen. 

b) Het plaatsell. van de panelen. 

De panelen in gewapend beton worden aange
bracht en neergelaten met behulp van een beweeg
lijh giek waarvan het onderstel vastzit hetzij op 
sporen, hetzij op rupsbanden, hetzij op een mono

rail. 
Om het plaatsen te vergemald<elij!<en heeft men de 

panelen voorzien van een gat door en door, g'elegen 
in het centrum van het paneeL In dit gat zit een 
metalen buis met een Iengte van 118 111m en een 

(1) De figuren 2 en 4 zijn ontleend aan het artikel van 
de Heel' V. BENDA: « Ondersteuning van de steengangen 
bij mid'del van de panelen in beton ». - Uhli. october 1961. 
p. 338-348. 
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et Ie terrain est ensuite soigneusement bouchee au 
moyen de beton place a la main ou au pistolet. 

A I' aide d'une pompe speciale , les ouvriers injec
tent du mortier plastifie entre les panneaux et Ie 
terrain au moyen d'une tige d'injection introduite 
dans les trous de manutention des panneaux. 

b) Pose des panneaux. 

Les panneaux en beton arme sont manutentionnes' 
et poses au moyen d'un bras mobile fixe a un chassis 
monte, soit sur rails, soit sur chenilles, soit encore 

a un monorail 

Pour faciliter la pose des panneaux, ccux-ci sont 
pourvus d' un trou de manutention situe au centre 
de I' anneau et travers ant celui-ci de part en part. 
Ce trou est revetu d'un tube metaIIique de 118 mm 
de longueur et 33 mm de diametre interieur et d' un 
ecrou de 22 mm de long'ueur et 26 mm de diametre 
interieur. Le tube et I' eCl'OU sont soudes ensemble. 
Cet ecrou est a Ja base du systeme de mise en place 
des panneaux, qui a lieu grace a une tige metallique 
terminee d'un cOte par une partie filetee vissee dans 
I' ecrou et de I' autre, par une tete spherique. Celle-ci 
est situee exactement au centre de gravite du pan
neau, de sorte qu' en saisissant Ie panneau par cette 
tete, on peut donner facilement toutes les positions 
desirees au panneau sans fournir aucun effort. 

Les panneaux du radier sont mis en place au 
moyen d' une chaine fixee au bras mobile et terrninee 

Fig. 4. 
Elevateur de pose des panneaux, a commande hydraulique, 
monte sur un monorail fixe en couronne et guide sur un 

monorail place en paroi. 

Heftoestel voor het plaatsen van panelen met hydraulische 
bediening, gemonteerd op een monorail die in de kroon 
van de steen gang hangt en geleid door een monorail langs 

de wand. 

inwendige diameter van 33 mm, evenals een moer 
met een lengte van 22 mm en een inwendige dia
meter van 26 mm. Buis en moer zijn aan eil(Uar 

gelast. Op deze moer berust het systeem gebruild 
voor het plaatsen van de panelen, waarbij gebruil< 
gemaald wordt van een ijzeren stang die aan een 
l(Unt eindigt in een schroefdraad die in de moer 
past, en aan de andere I<ant in een boi. Deze laatste 
ligt precies in het zwaartepunt van het panee!, zodat 
men , als men het paneel met die bol opneemt, het in 
aIle houdingen l(Un brengen zonder enige inspan

ning. 

Voor het plaatsen van de panelen van de l<elder 
heeft men een I<etting die aan de giel< hangt en die 
eindigt in een speciale I<op, die door mid del van een 
wig op de bol l(Un bevestigd worden. Voor de wan
den en luoon heeft men een speciaal stul< dat recht
streeb aan de giel< zit en de bol omvat (fig. 3). 

Fig. 3. 
Pose d'un panneau en couronne au moyen d'un bras mobile 
saisissant la tete spherique d'un boulon visse dans Ie trou 
de manutention du panneau; Ie centre de cette tete spheri
que COincide avec Ie centre de gravite du panneau. ce qui 
permet de donner toutes les positions desirees au panneau 

sans aucun effort. 

Het plaatsen van een paneel aan de kroon met behulp van 
een giek die de kop omvat van een bout die in het centrale 
gat van het paneel geschroefd is; het middelpunt van deze 
bol is tevens het zwaartepunt van het paneel zodat men 
dit laatste in aile houdingen kan brengen zonder ins panning. 

Het tegenwoordig gebruikt h.eftoestel opgehangen 
aan monol'Uil. 

Figuur 4 geeft een schema van het meest recente 
heftoestel met hydraulische werldng uitgewerl<t door 
het Banske Stavby Instituut van Prievidza. Het hijs
toes tel is aangebracht op een monorail A die beves
tigd is aan de luoon van de steengang en wordt 
geleid door een vast spoor B langs de wand (fig. 
S a). De monorail is ongeveer 20 m lang. 

Het spoor A tegen de luoon bestaat uit een I-balk 
van 120 mm vastgemaakt op afstanden van ongeveer 
[ m aan de hoonpanelen met behulp van een spe

ciale sokkel die in de h6gergenoemde g'aten beves-
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pal' une tete speciale pouvant etre fixee a la tete 

spherique au moyen d' une clavette. Pour les pan

neaux des parois et de couronne, la manutention 

s' opere directement par une piece speciale fixee a 
\' extremite du bras mobile et venant saisir la tete 

spherique (fig. 3). 

Elevateu/' de pose actuel suspendu (t un monorail. 

La figure 4 montre un schema du type Ie plus 

recent de I' appareil de . pose a commande hydrau

Jique mis au point par I'Institut Bansh Stavby de 

Prievidza. Cet elevateur est monte sur un monorail 

A fixe a la couronn~ du bouveau et guide par un 
rail B fixe en paroi (fig'. 5 a). La longueur du mono
rail est d' environ 20 m . 

Le rail de couronne A est constitue par une pou

h'elle I 120 fixee tous les metres environ aux pan

neaux de couronne au moyen d'une console speciale 

boulonnee dans des trous de manutention (fig. 5 b). 

Comme Ie montre la figure, cette console peut etre 

reglee exactement grace a une vis de reglage de 

niveau. Pour la bonne marche de I'elevateur, il faut 

que les poutrelles du monorail soient placees soi

gneusement sans qu'il n'y ait aucun redent. 

Les poutre lIes de paroi B sont aussi constituees 

par des fers I de 120 mm fixes par des consoles aux 

panneaux (fig. 5 c). Les longueurs adoptees pour 

les rails sont de 99, 102 et 105 cm. 

Le chassis de I' elevateur (fig. 6) est suspendu au 

monorail de couronne au moyen de 4 roues roulant 

sur les faces spheriques et inferieure dl! monorail 

de couronne. 

Le bras de \' elevateUl', de 3 m de longueur environ, 
est mobile autour d'une articulation fixee au chassis. 

le mouvement de rotation du bras dans Ie plan 

tigd wordt (fig. 5 b) . De figuur toont hoe deze sol(
hI door middel van een niveauregeIing precies Imn 
inges teld worden . Opdat het heftoestel goed zou 

o . 

c b 

Fig.5. 
a) Disposition des 2 monorails en couronne (A) et Ie long 

d'une paroi (B) sur lesquels i'elevateur de pose des pan
neaux se deplace. 

b) Fixation du monorail A aux panneaux de COUl'onne au 
moyen d'une console boulonnee dans des trous de ma
nutention; une vis permet de regler exactement la posi
tion des poutreIIes du monorail. 

c) Fixation des poutreIIes du monorail B aux panneaux de 
paroi au moyen de consoles; on voit sur la figure les 
2 roues fixees a i'elevateur au moyen desqueIIes celui-ci 
prend appui et se deplace sur ces poutreIIes laterales. 

a) Opstelling van de monorails tegen de kroon (A) en 
tegen de wand (B) waarover het heftoestel voor het 
plaatsen van de panel en zich voortbeweegt. 

b) Vasthechting van de monorail A aan het kroonpaneel 
door middel van een sokkel die in het centrale gat vast
gemaakt is; met een schroef kan de ligging van de 
balken van de monorail precies geregeld worden. 

c) Vasthechting van de balken van monorail B aan de 
wand panel en door middel van sokkels ; men ziet op de 
figuur de twee wieIen die aan het heftoestel zitten, 
waarmee dit laatste steunt op en zicht voortbeweegt 
langs de zijsporen. 

Fixe a i'elevateur de pose des' panneaux: die aan het hef
toestel voor panel en zit - Panneau de couronne: kroon
paneel - Vis de reglage : regelingschroef 
Monorail de couronne: kroonmonorail - Monorail de pa
roi : wandmonorail - Panneaux de paroi : wandpanelen -

Fig. 6. 

Schema du chassis de i'elevateur de pose des panneaux ; la commande de la rotation du bras de pose da ns Ie plan vertical 
est realisee au moyen d'un verin et d 'une cremaiIlere, tandis que la rotation du bras dans Ie plan horizontal s'effectue a la 

main autour d'un axe de rotation vertical. 

Schema van een onderstel van een heftoestel voor panelen; het zwenken van de giek in het vertikale vlak wordt bekomen 
met behulp van een cylinder en een tandheugel , terwijl de giek in het horizontaal vlak met de hand wordt gezwenkt, 

daarbij draaiend omheen een vertikale as. 

Panneaux de couronne: kroonpanelen - Monorail: monorail - Axe de rotation dans Ie plan horizontal: draaiende as in 
het horizontaal vlak - Reservoir a huile: olieketel - Mote ll1' de translation: translatiemotor - Moteur de pompe: pomp
motor - Verin: vijzel - Bras de 3 m de longueur: hand van 3. m lengte 
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vertical est obtenu au moyen d'un segment de roues 

dentees engrenant une cremaillere dont Ie mouve

ment de va-et-vient est ef£ectue au moyen d'un verin 

hydraulique (fig. 6). 

Le mouvement du bras dans Ie plan horizontal 

est obtenu a la main pal' rotation du chassis de 

I' elevateur autour d' un pilot vertical suspendu au 

monorail. 

Le mouvement de translation du monorail est 

obtenu hydrauliquement au moyen d'une pompe 

commandee par un moteur a air comprime comman

dant la rotation d'une des roues de suspension. 

Le poids total de l'ensemble du ch~riot et du 

bras est de 590 l(g . L ' appareil peut soulever un poids 

de 400 kg a I'extremite du bras . 

Les manettes de commande de I' elevateur sont 

fixees a un bras incline fixe a l' arriere du chassis. 

Les commandes hydrauliques de la translation du 

chariot et de la rotation vertic ale du bras sont 

obtenues au . moyen d'une pompe commandee par 

un moteur unique de 13 ch ayant une vHesse de 

rotation de 2.500 tr/ min et une consommation d 'air 

comprime de 600 m 3/h. 

Cet elevateur a Ie grand avantage d' etre tres 

simple et peu encombrant. II suffit de Ie retirer, 

lorsdu minage, a 20 m en arriere du front ou sa 

presence n' empeche aucune manreuvre de berIines 

ou de materiel. Pour Ie proteger efficacement de 

la projection eventuelle de pierres lors du tir, un 

rideau constitue de 8 a 10 chaines de 1 a 1,50 m 

de longueur est fixe a I'extremite de la tete mobile 

placee contre la couronne. 

weri(en moeten de balhn van d e monorail zorgvul
dig geplaatst zijn , zonder verspringing. 

De wandsporen B bestaan eveneens uit 1-120-

profielen, die door middel van sokkels vastzitten aan 
de panelen (fig. 5 c) . D e spoorstaven hebben een 
lengte van 99, 102 en 105 cm. 

Het ondersteI van het heftoestel (fig. 6) wordt 
aan de monorail in de hoon opgehangen door mid
del van vier schijven, die over de onder- en boven
I(ant van de sporen lopen. 

De giel( is ongeveer 3 m lang en Iwn draaien om
heen een as die aan het ondersteI bevestigd is . De 
draaibeweging in het vertiIwle vlaI( wordt veroor
zaald door een tandwielsegment dat ingrijpt met een 
heugel, welke laatste over en weer bewogen wordt 
door een oliedrul(cylinder (fig. 6). 

Het zwenhn in het horizontaaI vlal( gebeurt met 
de hand, door d raaien van het onderstel omheen een 
vertihIe stijl die aan de monorail is bevestigd. 

Voor de transIatie van de monorail heeft men een 
oliedruI(pomp met persluchtmotor die een der draag
wieIen aandrijft. 

H et geheel van ondersteI en giel{ weegt 590 IqJ. 
Men mag 400 I(g aan het uiteinde van de giel( 
hangen. 

De stuurhandels van dit heftoesteI staan aan het 
uiteinde van een arm die schuin achter op het on
d erstel bevestigd is . De hydraulische aandrijving 
voor de voortbeweging en het draaien van de gieI( 
in het vertilwIe vIal( wordt beIwmen door middel 
van een motor van 13 pI( en 2.500 omwentelingen 
per minuut, met een perslucht verbruiI( van 
600 m B/u. 

Het groot voordeel van dit heftoestel is dat het 
eenvoudig is en weinig' plaats inneemt. Bij het schie
ten moet men het enI(eI achteruit treId(en tot op 
20 m van het front, waar het hoegenaamd niet hin
dert bij de manreuvers met wagens of materieei. AIs 
bescherming tegen wegvIiegende stenen bij het 
schieten brengt men aan het uiteinde van de bewe
gende Iwp tegen de hoon een gordijn aan, bestaande 
uit 8 tot 10 I(ettingen met een Iengte van 1 tot 1,5 m. 

Fig. 7. 

Elevateul' de pose du panneau monte sur rails. suivi pal' deux chariots charges de panneaux. 
H eftoestel voor panelen. op sporen gemonteerd, gevolgd door twee wagens geladen met panelen. 
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Elevate11J' monte S11J' rails. 

La figure 7 montre Ie premier type d' elevateur 
utilise encore dans les tournants et pour les amor
t;ages de bouveaux. Cet elevateur est monte sur un 
chassis roulant sur Ie raillage (ancien chassis de 
chargeuse a godet). 

Cet appareil est tn!s simple mais, comme il est 
monte sur roues, il faut prevoir une voie auxiliaire 
pour Ie garer durant Ie forage et Ie chargement des 
deblais. 

Le poids total de I' ensemble est de 1.400 kg et 
Ie bras peut soulever des panneaux de 300 I<g maxi
mum. 

Le moteur a air comprime de rotation du bras a 
une puissance de 13 ch avec une consommation 
d' air de 600 m 3/h. Le moteur a air comprime de 
translation du chariot a une consommation d'air 
de 360 m 3/h. 

. Heftoestel op spol'en. 

Figuur 7 toont het eerste type heftoestel dat nog 
gebruih wordt in bochten en bij het aanzetten van 
een gang. Het rust op een onderstel dat over de 
sporen voortbeweegt (oud onderstel van een laad
wagen). 

Dit toestel is zeer eenvoudig, maar het loopt op 
wielen, zodat men een zijspoor moet hebben waarop 
het Imn geplaatst worden tijdens het boren en het 
laden van de stenen. 

Het geheel weegt 1-400 I<g en de arm Imn panelen 
he Hen met een maximum gewicht van 300 hr. 

De persluchtmotor voor het zwenl<en van de arm 
heeft een vermogen van 13 pl< en verbruih 600 m3 

lucht per uur. D e persluchtmotor voor het voodbe
wegen van de wagen verbruil<t 360 m3/u. 

-------------- -----

Fig. 8. 

Elevateur de pose des anneaux monte sur chenilles; l'elevateur represente sur la figure est utilise pour la pose des cla
veaux lourds mais celui pour panneaux est du meme genre. 

Heftoestel voor panelen op rupskettingen; het voorgestelde toestel is dat voor zware blokken doch het toestel voor panelen 
is van dezelfde soort. 

Elevateur monte sur chenilles. 

La figure 8 montre un elevateur monte sur che
nilles et qui est egalement assez employe. 

c) Chronometrages effectues lors de la visite. 

Lors de la visite , nous avons pu assister en partie 
a la pose des panneaux. 

Nous avons assiste tout d' abord a la fin du 
remplissage du radier au moyen de mortier et de 
beton, operation precedant la pose des panneaux 
du radier. 

Heftoestel op I'upskettingen. 

Figuur 8 toont een heftoestel op rupskettingen, 
dat 001< tamelijl< veel gebruih wordt. 

c) Tijdopnemillgen uitgevoel'd tijdells lwt bezoek. 

Wij hebben tijdens ons bezoel< een gedeelte van 
het plaatsen van de panelen bijgewoond. 

\iVij zagen nog hoe de laaste hand gelegd werd 
aan het aanvullen van de I<elder met mortel en 
beton, opera tie die aan het plaatsen van de I<elder
panel en voorafgaat. 
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Le temps de pose de chacun des 6 panneaux du 

radier a varie de 2 min lOs a 6 min, Ie temps moyen 
etant de 4 min 20 spar panneau; la duree totale 

a ete de 26 min. 

Les ouvl'iers preparent ensuite Ie mortier neces

saire pour Ie remplissage des joints entre panneaux. 
Pour faciliter un bon remplissage entre panneaux, 

on veilIe, Jors de la pose des panneaux du radier, 
a laisser un vide de 2 a 3 cm entre panneaux. Le 

mortier est prepare sur place sur les panneaux du 

radier. Le sable, Ie ciment et I' eau sont amenes 
successivement au moyen de seaux. La distance 

entre Ie front et les berlines contenant Ie sable et 
Ie ciment es t assez grande, de sorte que la prepa

ration du mortier et Ie remplissag'e des joints ont 

Jure 19 min. 

Avant de placer les panneaux de parois, les 

ouvriers verifient la section et degagent au marleau
piqueur les elements de roches qui sont encore a 
I'interieur du gabarit exterieur des panneaux; ce 

travail a dure 13 min. 
Pour placer les panneaux de parois, les ouvriers 

mettent d' aboI'd en place des intercalaires compres
sibles sur les deux faces du premier panneau elu 

radier. Le panneau de paroi est place d'abord avec 
Ia base legel'ement en avant de sa position definitive. 

Les ouvriers reglent ensuite la position de I' extre
mite superieure du panneau au moyen d' un gabarit 

en Ie calant au terrain au moyen de pierres. La partie 
inferieure du panneau est ensuite mise en place a 
coups de marteaux. 

Le temps de pose proprement dit des deux pre

miers panneaux de parois a ete de 5 min a gauche 

et de 2 min 40 s a droite. 
Avant de poser Ie panneau de couronne du pre

mier anneau, les ouvriers montent un plancher de 
travail au moyen d' un madrier prenant appui sur 
deux madriers places pres des parois en s'appuyant, 

d'un cOte sur un fer rond introduit dans un trou 
de manutention d'un panneau et, de ]' autre cOte, 

sur une echelle appliquee contre Ie front du bou
veau. La duree de cette operation a ete de 4 min 

40 s. 
Le panneau de couronne doit etre soigneusement 

place sans oublier les deux intercalaires compres
sibles. II faut verifier minutieusement si Ie cercle 
de ]' anne au est parfait a ]' aide d' une barre repere : 

les dimensions des d eux diametres reliant les 

joints opposes doivent etre respectees au centimetre 

pres. 
On a pu observer qu'd n'etait guere facile de 

maintenir en place les deux intercalaires compres

sibles superieurs pendant la pose du panneau de 
couronne. Pour faciliter ce travail. la societe Banske 
Stavby envisage de coller a ]' avance un panneau 

en bitume ou en un autre materiau sur les faces 

des panneaux. 
Apres Ie reglage des trois panneaux du premier 

anneau, les ouvriers remplissent de pierres Ie vide 

Voor het plaatsen van een I<elderpaneel waren van 
2 min 10 s tot 6 min vereist, met een gemiddelde 

van 4 m in 20 s per panee!; in totaal duurde de' 

bewerldng 26 minuten. 

Vervolgens mal<en de arbeiders de mortel gereed 

voor het vullen van de voegen tussen de panelen. 

Om de volledige vulling te bevorderen laat men bij 

het plaatsen van de I<elderpanelen een opening van 

2 tot 3 cm tussen de panelen. De mortel wordt ter 
plaatse op de hlderpanelen bereid. Zand, cement 

en water worden achtereenvolgens aangebracht in 

emmers . De afstand van het front tot aan de wagens 

met zand en cement is tamelijl< groot, zodat het be

reide van de mortel en het dichtstrijhn van de voe
gen 19 min geduurd heeft. 

Vooraleer . de wandpanelen geplaatst worden, 
gaan de houwers na of de sectie groot genoeg is en 

steken ze met een persluchthamer die stenen weg 

die zich nog binnen het gabarit van de buitenwand 

der panelen bevinden; dit werl< heeft 13 min ge
duurd. 

Om de wandpanelen te plaatsen leggen de werl<

lieden eerst samendrul<bare voegen op beide vlaId<en 
van het eerste kelderpaneel. Het wandpaneel wordt 

eerst licht met de voet naar voor gezet. De arbei

del's regelen de stand van de bovenste rand die aan 

het terrein met stenen vastgezet wordt, door middel 

van een gabarit; nadien wodt de onderrand tel' 
plaatse gebracht met hamerslagen. 

Voor het plaatsen zelf van de eerste wandpanelen 

moest men links 5 min hebben , en rechts 2 min 
40 s. 

Vooraleer de hoonpanelen van de eerste ring aan 

te brengen mal<en de arbeiders een werl<vloer met 

behulp van een balk die steunt op twee andere, 

weil<e op hun beurt rusten op een ijzer in een del' 
centrale gaten van de panelen, en aan de andere 

kant op een tegen het front geplaatste ladder. Deze 

operatie hee ft 4 min 40 s geduurd. 

Het hoonpaneel moet zorgvuldig geplaatst wor

den en de voeg'platen mogen niet vergeten "vorden. 
]\lIen moet zorgvuldig nagaan, met behulp van een 

meetstaaf, of de ring volmaald rond is; de lengte 

van de diameters moeten tussen tegenoverliggende 

voegen gecontroleerd worden, en op de centimeter na 

juist zijn. 

Men heeft moeilijkheden ondervonden om de 

voegplaat op de bovenste vlaId<en van de wand

panelen op haar plaats te houden tijdens het inbren

gen van het luoonpaneel. Om dit werk te vergemal<
l<elijken heeft de maatschappij Bansh Stavby het 

plan opgevat op de panel en op vOOl'hand een plaat 

te plald<en uit bitumen of een ander materiaal. 

Zijn de drie panelen van de eerste ring tel' plaatse 
gebracht en juist gesteld, dan worden de openingen 
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entre Ie terrain et I' anneau. Dans ce but. ils mettent 
de cOte. pendant Ie chargement des deblais. toutes 
les grosses pierres en les jetant Ie long d'une paroi. 
Deux ouvriers se placent sur Ie plancher de travail. 
pendant que les autres leur passent les pierres. Le 
travail de remplissage en couronne est effectue an
neau apres anneau. 

La duree de la pose. du reglage et du remplissage 
du vide du panneau de couronne a ete de 15 min 
50 s. 

Les ouvriers demontent ensuite Ie plancheI' de 
travail. puis placent les panneaux de parois suivis 
par Ie panneau de couronne de I' anneau suivant. 
et ainsi de suite. 

Le temps de pose d'un panneau : 
a) de radier a ete de 7.18 min. 
b) de paroi a ete de : 7.14 min, 
c) de couronne a He de: 18 min. 
La duree de I' echange de deux trucks a eM de 

1.50 min. 
Le tableau I donne Ie detail de la duree des 

diverses operations. 

tussen wand en terrein met stenen aangevuld. Met 
dat doel worden aIle diHe stenen tijdens het laden 
aan een Imnt van de steengang gewo·rpen. Twee man 
staan op de werl(vloer terwijl de anderen hun de 
stenen aanreiken. Het vullen tegen de hoon wordt 
na elh ring uitgevoerd. 

Het plaatsen. juist stellen en aanvullen van het 
hoonpaneel dUUl·de 15 min 50 s. 

VervoIgens wordt de werl(vloer afgebrol(en en 
pIaatst men de wandpaneIen en het hoonpaneeI 
van de voIgende ring. en zo verder. 

Vandaar de tijden voor het pIaatsen van een pa
neeI: 

a) in de hIder: 
b) in de wanden : 
c) aan de hoon : 

7.18 min 
7.14 min 

18 min 

Het verwisseIen van truck heeft 1.50 min geduurd. 
T abel I geeft de dum van de verschiIIende opera

ties in bijzonderheden weer. 

TABLEAU I 
Dw'ee des divel'ses phpses de Ia pose des panneaux 

Pose du beton dans Ie fond du radier 
Pose des 6 panneaux du radier 
Remplissage des joints du radier 
Verification de fa section du bouveau a terre nue 
Pose des 3 anneaux de parois et de couronne du 
premier anneau (y compris Ie remplissage du vide) 
Pose des 3 anneaux de parois et de couronne du 
deuxieme anne au (y compris Ie remplissage du vide) 

TABEL I 

Duree en minutes 

pas mesure 
26 
19 
13 

28 

23 

Duw' van de verschillende {azen in het plaatsen del' panelen. 

PIaatsen van het beton in de keIder 
PIaatsen van zes hlderpanelen 
VuIIen van de voegen in de hIder 
ControIe van de sectie in het gesteente 
PIaatsen van de drie paneIen in wanden en Iuoon 
van de eerste ring (met inbegrip van het aanvullen 
del' holten) 
PIaatsen van de drie paneIen in wand en en hoon 
van de tweede ring (met inbegrip van het aanvullen 
der holten) 

Duur in minuten 

niet gemeten 
26 
19 
13 

23 

En se basant sur ces chiffres. on constate que 
Ia duree totaIe presumee de la pose des 6 anneaux 
de panneaux doit etre de 3 heures 31 min. 

Aan de hand van deze cijfers hn men de totaIe 
duur voor het pIaatsen van 6 ringen schatten op 
3 uren 31 minuten. 
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Les temps donnes comprennent aussi Ia duree 
des manreuvres des berlines et des truch. 

134. Injection de mortier plastifiant derriere les 
panneaux. 

Pour que I' anneau offre une bonne resistance 
aux pressions de terrains, il est absolument indis
pensable que Ie vide entre Ie terJ'ain et Ie revete
ment soit entierement rempli. 

Pour supprimer tout vide, on Ie remplit d'abord 
de pierres jetees a la main, puis on injecte du mor
tiel' plastifiant qui remplit toutes les cavites res
tantes. 

Pour bien remplir tous les vides, il faut que Ie 
mortier injecte ne puisse s' echapper, soit entre les 
panneaux, soit vel'S Ie front. C ' est donc dans ce 
but que to us les joints verticaux entre anneaux sont 
soigneusement remplis de mortier et que Ie vide entre 
Ie terrain et Ie demier anneau es t bouche du cOte 
front au moyen de mortier et de beton ou meme de 
papier lorsque cette epaisseur est faible. 

Signalons que, dans un des bouveaux en creuse
ment visites, les ouvriers ne cimentaient pas les 
joints entre les panneaux du radier, mais unique
ment entre les panneaux de parois et de couronne. 

M. Benda, actuellement au Centre de Recherches 
Minieres de Prievidza (Bansl{e Vyslmmmy Ostrav), 
a mis au point un melange plastifiant ayant les 
avantages suivants : 

pas de retrait, 

grande resistance a la . compression (la reSIS
tance a la compression du mortier est de 100 
a 150 l{g/cm2

), 

resistance aux eaux agressives, 

bonne plasticite du mortier, 

impermeable a I' eau. 

Le melange comprend du ciment, des cendres vo
lantes, de I'eau et un agent plastifiant. La quantite 
de ciment est de 300 kg/m3 de mortier, L'agent 
plastifiant n' est pas indispensable, il est ajoute pour 
augmenter I'homogeneite du mortier et reduire la 
viscosite du melange. 

Les cendres volantes doivent d' abord etre tres 
finement broyees dans un broyeur special instaIIe 
a Prievidza; les dimensions des elements doivent 
etre dix fois plus petites que les grains habituels 
de ciment. 

Les divers produits du melange sont transporte! 
en berlines jusqu' a front de bouveau. 

Avant d' etre utilises, ils doivent etre soigneuse
ment melanges dans un malaxeur a axe vertical. 

In deze tijden is ool{ het manreuvreren met wagens 
en trucl{s begrepen. 

134. Het injecteren van geplastifieerde rnortel 
achter de panelen. 

Opdat de ring goed weerstand zou bieden aan de 
terreindrukldngen is het onontbeerlijl{ dat de Ieemten 
tussen de beIdeding en het gesteente voIIedig opge
vuId zijn. 

Om elke holte te vooriwmen vult men eerst met 
de hand aangebrachte stenen, en injecteert men na
dien geplastifieerde mortel die de laatste holte aan
vult. 

Opdat aIIes vol zou gerahn, moet men vermijden 
dat de ge"injecteerde mortel Imn ontsnappen, hetzij 
tussen de panelen, hetzij langs het front. Daarom 
worden al de vertikale · voegen tussen de panelen 
zorgvuldig dichtgesmeerd met mortel en de gleuf 
tussen het gesteente en de laatste ring gedicht met 
mol' tel en beton en zelfs papier wanneer ze smal is. 

Wij vermelden dat de arbeiders in een del' be
zochte steengangen enhl de voegen in de wand en 
de hoon dichtten doch niet die van de kelder. 

Dhr Benda, thans verbonden aan het opzoeldngs
centrum voor de mijnen van Prievidza (BansI{y Vys
lmmmy Ostrav) heeft een plastifii~rend mengsel uit
gedacht dat de volgende voordelen biedt : 

geen himp, 
grote druinveerstand (de mortel biedt een 
drulnveerstand van 100 tot 150 l{g/cm2), 

bestand tegen aanvretend water, 

Fig. 9. 

Malaxeur a axe vertical. d'une capacite de 450 litres, uti
lise pour obtenir un bon melange du mortier plastifiant. 

Mengmolen met vertikale as, capaciteit 450 liter, gebruikt 
voor een goed vermengen van de plastifierende mortel. 
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con tenant des palettes mobiles et des palettes fixes 
(fig. 9). La cuve a 80 cm de hauteur et 80' cm de 
diametre, et une capacite de 450 litres. Trois paires 
de palettes sont mobiles et fixees a I' axe, tandis 
que deux paires sont fixees a la paroi du cylindl'e 
(fig. 10) . La vitesse de rotation de I' arbre vertical 

I I I 
G'T) 

Fig. 10. 

Coupe du malaxeur montrant la disposition des palettes 
mobiles et des palettes fixes. 

Doorsnede door de mengmolen met aanduiding van de 
beweegbare schoepen. 

Fig. 12. 

Schema des differentes installations necessaires a !'injection 
de mortier plastifiant entre Ie terrain et Ie revetement. 

1. Malaxeur (fig. 9 et 10) . - 2. Pompe a membrane (fig. 
13). - 3. Tuyere d'injection (fig. 14) .- 4. Bequille pneu
matique utilisee pour supporter la tuyere d'injection -
5. 6. 7. Berlines transportant J' eau, Ie ciment et les cendres 
volantes. 8. Pompe pour J'eau. 9. Petite courroie utilisee 

pour amener 1es produits au malaxeur. 

Schema van de verschillende installaties voor het injecteren 
van plastifierende martel tussen gesteente en bekleding. 

1. Mengmolen (fig. 9 en 10) . - 2. Membraanpomp (fig. 
13). - 3. Injectielans (fig. 14). - 4. Pneumatische boor
knecht voor het ondersteunen van de injectielans. - 5. 6. 7. 
Wagens voor het transport van water, cement en vliegas. 
- 8. Waterpomp. - 9. Kleine band voor het vervoer van 

de produkten naar de mengmolen. 

- goede plasticiteit van de martel. 
- ondoordringbaar voor water. 
Het meng'stel bestaat uit cement, vliegas, water en 

een plastifierend reagens. Er is rond 300 I<g' cement 
per m3 mortel aanwezig. Het plastifierend element 
is niet onmisbaar ; men voegt het toe om de mortel 
mere homogeen en mindel' visceus te mal<en. 

De vliegas wordt op voorhand zeer fijn gemalen 
in een speciale molen die te Prievidza is opgesteld. 
De Iwrrels moeten tienmaal Ideiner zijn dan die van 
gewooncement. 

De verschillende elementen van het mengsel WOl'

den in wagens naar het front gebracht. 
Voor het gebruil< moeten ze zorgvuldig gemengd 

worden in een mengmolen met vertilmle as, voor
zien van beweeglijh en vaste schoepen (figuur 9). 
Het vat hedt een hoogte en een diameter van 80 cm 
en een inhoud van 450 liter. Drie paar schoepen 
zijn beweeglijl< en vastg'emaah op de as, terwijl 
twee paar aan de wanden van de cylinder zijn 
bevestigd (fig . 10). De as draait met een snelheid 

Fig. 11. 
Etat du mortier plastifiant apres Ie malaxage. 

Toestand van de geplastifieerde martel na het mengen. 

van 370 omw./min, hetgeen een translatiesnelheid 
oplevert van 10 mjs tel' hoogte van het middel
punt van eII< del' draaiende schoepen. Deze snelheid 
is zeer belangrijl< en daarvan hangt het verloop van 
de injectie af. De motor van de mengmolen heeft 
een vermogen van 18 pl< en verbruiid 900 m3/ u pers
lucht. De mengmolen weegt 920 I<g. Zijn debiet 
beloopt 1 tot 1,2 m 3/ h. Figuur 11 toont het belwmen 
produid na het men gen. 

Voor het vervoer van de verschillende produiden 
van de wagens naar de mengmolen heeft men een 
Ideine vervoerband (fig. 12). Het bekomen mengsel 
gaat langs een buis en doorheen een zeef naar de 
injectiepomp; de openingen del' zeef zijn 8 mm. 
TYren gebruiid Vaal' de injectie een membraanpomp 
(fig. 13) met een capaciteit van 2 tot 3 m 3/u. 

Voor het inspuiten van de geplastifieerde mortel 
langs het centrale gat in de panelen gebruild men 
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est de 370 tr/ min, ce qui donne une vitesse de 
translation de 10 m/ s a hauteur du centr~ de cha
que palette mobile. Cette vitesse est tres importante 
et conditionne Ie succes complet de 1'injection. La 
puissance du moteur du malaxeur est de 18 ch, avec 
une consommation d'air comprime de 900 rna/h. 
Le poids du m~laxeur est de 920 kg. Son debit est 
de 1 a 1,2 rna/ h. La figure 11 monh'e Ie produit 
obtenu apres malaxage. 

Les divers produits sont transportes depuis les 
berlines jusqu' au malaxeur au moyen d' une petite 
courroie, comme Ie monh'e la figure 12. Apres Ie 
malaxage, une tuyauterie amene Ie melange obtenu 
a la pompe d'injection en passant it travers un 
tamis ou la distance entre mailles est de 8mm. La 
pompe (fig. 13) utilisee pour 1'injection est a mem
brane et a une capacite de 2 it 3 ma/h. 

Le mortier plastifiant est injecte dans Ie trou de 
manutention des panneaux au moyen d'une tuyere 
speciale (fig. 11 et 14) introduite dans Ie trou. La 
tuyere s'appuie contre les panneaux g'race a deux 
fourches, l' ensemble etant monte sur une bequille 

Fig. 14. 

Tuyere d'injection introduite dans les trous de manutention 
des panneaux et utilisee pour Ie remplissage du vide entre 

Ie terrain et Ie revetement. 

Injectielans in een centraal gat van een panee! gebruikt 
Vaal' het vullen van de ledige ruimten tussen gesteente en 

bekleding. 

pneumatique. La pression d'injection est d' environ 
2 it 3 l{g/cm2

. 

L'injection de mortier peut se faire, soit toutes 
les passes de 2 m, soit tous les 4 m, soit encore 
toutes les semaines, suivant la nature du terrain. 
En general. I'injection se fait tous les metres, en 
envoyant Ie mortier d' abord dans les trous lateraux, 
puis dans Ie trou de couronne. On injecte du mor-

een speciale pijp (fig. 11 en 14) die door het gat 
steeh. De buis steunt door middel van twee vorl{en 
tegen de panelen, terwijl het geheel op een boor
Imecht gemonteerd is. De injectiedrul{ hedraagt 
ongeveer 2 a 3 l{g/cm2 . 

Het injecteren van mortel gebeurt om de pas van 
2 m, ofwel om de 4 m, ofwel om de week al naar
gelang van de aard van het gesteente . In het alge
me en spuit men in om de meter, eerst langs de 
wandgaten, dan langs de Iuoongaten. JVIen spuit zo 

Fig. 13. 

Tamis et pompe a membrane. 

Zeef en membraanpomp. 

lang tot de mortel uitlwmt langs het volgend te 
nemen gat. 

Men gebruih van 0,7 tot 2 ,5m3 mortel per meter 
steengang naarg'elang van de manier waarop de 
eerste aanvulling met stenen geheurd is. 

De dag van ons hezoel{ hebben we vastgeste ld 
dat de opvulling del' holten zeer goed was ondanb 
het bestaan van een ruimte van 50 em tussen het 
terrein en de 1o-00n aan de frantl{Unt. 

Dit volmaah Hemmen van de beldeding tegen de 
steen heeft het grate voordeel dat het dal{ achter
waarts niet l{Un zaId{en . In de Kempen wordt de 
mimte tussen de hlold{en en het dal{ slechts zeer 
onvollwmen opgevuld met stenen terwijl heel de 
voorlopige onderst-euning hlijft zitten; dit hout ver
oorzaald puntbelastingen op de ondersteuning. Een 
del' gevolgen van een goede vulling is dat men het 
[{Un steIIen zonder enige voorlopige ondersteuning 
tussen d e laatste panelen en het front. 

De balhn van de monorail lang's de !uoon en de 
wand moeten gelijhijdig met het injecteren voor
uitgehracht worden, want hij het injecteren moeten 
de centrale gaten afgedicht worden. 
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tier jusqu' au moment ou il coule par Ie trou suivant 

pn!vu pour l'injection. 

Le volume de mortier plastifiant injecte varie de 
0,7 a 2,5 maim de bouveau suivant J'importance 
du remplissage prealable au moyen de pierres. 

Le joU!' de notre visite, on a pu constater que Ie 
remplissage du vide etait absolument parfait malgre 
un vide prealable de 50 cm entre Ie terrain et Ie 
panneau de couronne a front de bouveau. 

Un h es grand avantage de ce sen'age parfait du 
revetement au terrain est d'empecher tout mouve
ment de descente du tenain en couronne 11 I' arriere 
du front. Dans Ie cas habituel de nos bouveaux 
en Campine, Ie vide entre Ie tel'rain et les cIaveaux 
est rempli tres imparfaitement au moyen de pierres, 
tandis que tout Ie boisage provisoire est laisse en 
place: les bois de celui-d exercent des pressions 
ponctuelles sur Ie revetement. Un avantage du bon 
serrage de terrain est de pouvoir se passer de tout 
boisage provisoire entre les derniers panneaux et 

Ie terrain. 

Les poutrelles des monorails de parois et de cou
ronne doivent etre avancees avant l'injection car, 
lors de celle-d, les trous de manutention doivent 
etre bouches. 

14. Creusement des bouveaux circulaires 
revetus de claveaux en beton. 

141. Creusement des bouveaux revetus de cIa
veaux legers de 45 kg. 

Les cIaveaux de 45 leg sont places a la main. Un 

cintre metaIIique est utilise pour les cIaveaux situes 

dans la moitie superieure du bouveau. 

T ous les joints, tant entre les anneaux qu' entre 

les cIaveaux, sont remplis de mortieI'. 

Un soutenement provisoire en bois doit etre place 

en couronne et en parois, comme en Belgique. 

L' avancement mensuel est d' environ 20 m, 

142. Creusement des bouveaux revetus de da
veaux moyens de 97 kg. 

L es cIaveaux de 97 leg sont mis en place d'une 
fac;on identique a celIe utilisee au charbonnage de 
Beeringen (cintre, mat, monte-charge, plancher, etc.) 
(fig. 15). 

Fig. 15. 

Dispositif utilise pour la pose des claveaux de poids 
moyen; ce dispositif est identique a celui mis au point au 

charbonnage de Beeringen. 
Toestel voor het plaatsen van blokken met middelmatig 
gewicht; het is hetzelfde als dat, dat uitgewerkt we I'd dool' 

de kolenmijn Beeringen. 

14. Het drijven van cirkelvormige 
steengangen ondersteund met betonblokken. 

141. Het drijven van steengangen ondersteund 
met lichte blokken van 45 l<g. 

De bloHen van 45 leg worden met de hand ge
plaatst. Er is een ijzeren mal voor de bloldeen van 
de bovenste heIft van de steengang. 

Aile voegen, zowel tussen ringen als tussen bIole
leen, worden met mortel opge~uld. 

Evenals in Belgie moet men een voorIopige hou
ten ondersteuning aanbrengen tegen de leroon en de 
wanden. 

De vooruitgang bedraagt ongeveer 20 m per 
maand. 

142. Het drijven van steengangen ondersteund 
met middelmatige blokken van 97 kg. 

De bloldeen van 100 leg worden op identiele de
zelfde wijze gepIaatst als te Beringen ( mal. mast, 
bIoIdeenheffer, vloer, enz.) (fig. 15). 

OoIe de voorlopige ondersteuning is dezeIfde als 
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Le boisage provisoire est egalement Ie meme qu'a 

B eeringen. Un e betonneuse proje lte a ussi du beton 

entre les cIaveaux et Ie terrain par l' avant. Tous les 
40 m, on injecte du mortier a travers des trous de 
manutention prolonges par forage jusqu'a la face 
extrados; on compte, en general. 2 trous d'injection 
pal' passe de 40 m. 

143. Creusement des bouveaux revetus de cla
veaux lourds de 270 kg. 

Les c1aveaux lourds de 270 I<g sont reserves pour 
Ie revetement des bouveaux, soH de section eIIip
tique, soit d'un diametre de 5,20 m, avec un radier 
en forme d'anse de panier. 

Pour un bouveau de 5,20 m de diametre, on place 
23 c1aveaux en parois et en couronne, 11 c1aveaux 
au radier et 2 cIaveaux de forme speciale a la jonc
tion de deux rayons de courbure. On travaille par 
passes de 3 anneaux. 

Des intercaJaires compressibles de 20 mm d' epais
seUr sont interposes entre chaque claveau d'un 
anneau. 

Les fronts sont atteles aux 3 postes avec 6 hom
mes par poste. L' avancement est d'environ 50 a 
60 cm/ jour. 

Suite a leur derniere visite effectuee a Beeringen, 
un groupe d'ingenieurs tchecoslovaques a adopte un 
grappin pour charger les deblais du radier. On utilise 
un grappin-poulpe de 150 litres de capacite, iden
tique a ceux utilises pour Ie fonyage de puits. Le 
grappin est suspendu a un cable pass ant par une 
poulie placee en couronne du bouveau et fixee au 
piston d'un verin suspendu a un monorail. Les 
mouvements de va-et-vient de ce cable sont obtenus 
par Ie verin fixe a un chassis . La translation de ce 
chassis sur Ie monorail est obtenue par un second 
verin. 

Les cIaveaux lourds sont places a I'aide d'un bras 
mobile monte sur un chassis roulant sur chenilles 
(fig. 16). 

Les c1aveaux du rachel' sont mis directement en 
place, tandis que pour les c1aveaux devant etre poses 
sur cinh'e, cette operation s'effectue en deux phases. 

Les c1aveaux sont manutentionnes par une pince 
penetrant dans Ie trou traversant de part en part 
les parois laterales du claveau. 

Pour les c1aveaux poses sur cintre, la pince saisit 
les c1aveaux de la berIine et les dispose sur un 
plancheI' de travail situe en avant du dernier anneau 
a placer. Une seconde pince (fig. 17) saisit alors a 
son tour Ie claveau et Ie met directement en place. 
La duree de pose d' un claveau de paroi a He de 
5 min. 

Le cintre utilise ici consiste simplement en deux 

te Beringen. 001< hier wordt een betonmolen ge
bruikt om beton te werpen tussen de wand en het 
terrein, beton dat langs voor ingebracht wordt. AIle 
40 m spuit men mortel in langs gaten die voor het 
opnemen aangebracht worden en voor de geIegen
heid door geboord tot in de rug van de blol< ; men 
voert in het aIgemeen twee injecties uit per pas van 

40 m. 

143. Het drijven van . steengangen ondersteund 
met zware blokken van 270 kg. 

De zware blol<i<en van 270 I<g zijn bestemd voor 
de steengangen met eIIiptische sectie, of met een 
diameter van 5,20 m en een hIder in de vorm van 
een Iwrfboog. 

In een steengang met een diameter van 5,20 m 
plaatst men 23 blokhn in wanden en .Iuoon, 11 in 

Fig. 16. 

Elevateul' de pose des claveaux lourds de 270 kg, monte 
sur chenilles. 

Toestel om zware blokken van 270 kg te heffen, op rups
kettingen. 
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Fig. 17. 

Pose d'un claveau IouI'd en couronae au moyen d'une pince 
de manutention; on constate sur la figure que Ie cintre 
consiste simplement en 2 cadres metalliques relies par 

quelques planches. 

Het plaatsen van een zwal'e blok in de kroon door middel 
van een grijptang; men ziet op de figuur dat de mal een
voudig bestaat uit twee metalen ramen en daartussen enkele 

planken. 

cadres metalliques « T.H. » places aux deux extre
mites de la passe a l'evetir. Une planche en bois 
de 5 cm de largeur est posee entre chaque tour de 
cIaveaux et les cintres a mesure de la pose des cla
veaux (fig. 17). Pour les claveaux de la couronne, 
on place 2 planches en bois par tour. 

Le plancheI' de travail est constitue par des ma
driers prenant appui sur une echelle et sur des 
broches metalliques introduites dans Ie trou de ma
nutention des cIaveaux. 

15. Mesures des contraintes 
dans les bouveaux circulaires. 

Les ingenieurs de I'Institut d'Essais d'Ostrava
Radvonice ont profite de ces bouveaux circulaires 
pour realiser des mesures de pressions de terrains, 
ainsi que des mesures des contraintes sur la face 
intrados des claveaux et des panneaux. 

Des essais de resistance a la compression effec-

de I,elder en twee blold,en met een speciale vorm 
aan het punt waar de I,elder overgaat in de wanden. 
De pass en bevatten drie ringen. :';amendrul,bare 
voegplaten met een dilde van 20 mm worden in aJ 
de voegen van een ring gelegd. 

De fronten worden op 3 diensten bezet, telhns 
met 6 man. D e vooruitgang bedraagt so tot 60 cm/ 
dag. 

Na hun laatste bezoel, aan Bcringen hebben en
Imle Tsjelwslovaabe ingenieurs een grijpel' gemaald 
VOOI' het laden van de stenen uit de hIder. Men 
gebruih een tulpgrijper met een inhoud van 150 liter 
zoals voor het afdiepen van schachten. De gl'ijper 
hang't aan een kabel ; deze loopt oyer een schijf in 
de luoon van de steengang en zit vast aan de zui
gel' van een cylinder die aan een monorail hangt. 
De heen en weergaande beweging van de Imbel 
wordt belwmen door middel van de cylinder die op 
een onderstel vast zit. Voor de verplaatsing' van dit 
onderstel op de monorail is Cl' een tweede cylind er. 

jVlen brengt de zware blo"Hen tel' plaatse met be
hulp van een gieJ, op een onderstel dat over rups
hUingen loopt (fig. 16) . 

D e blol,hn van de hIder worden aanstonds op 
hun plaats gelegd ; voor de bloId,en op de mal ver
loopt de operatie in twee fazen. 

De hlokhn worden opgenomen door een tang die 
past in een opening die zijdelings dwars door de 
hlol, gaat. 

Gaat het om blold,en op de mal, dan worden de 
hlol,hn door de tang uit de wagen genomen en 
neergelegd op een werl,vloer opgesteld voor de laat
ste te plaatsen ring. Een tweede grijper (fig. 17) 
neemt de hlol, op zijn beurt en hrengt hem zonder 
meer op zijn plaats. In de wanden wordt een hlol, 
geplaatst op 5 min. 

Ais mal gehruild men hier eenvoudig twee meta
len « T .H . »-l'amen, een aan ell, uiteinde van de te 
heldeden pas. Voor elh rij bloHen wordt een planl, 
met een hreedte van 5 cm tussen beide mall en gelegd 
vervolgens dat de hlold<en vorderen (fig. 17). Voor 
de hlold,en ult de kroon plaatst men twee planken 
per rij. 

De werl<vloer bestaat uit houten balhn die rusten 
op ladders en ijzeren pennen die men in de gaten 
del' bloHen steeh. 

15. Het meten van de spanningen 
in de cirkelvormige steengangen. 

D e ingenieurs van het Proefinstituut van Ostrava
Radvonice hebben van de gelegenheid gehruil, ge
maald om in deze cirl<elvormige steengangen me
tingen uit te voeren van de terreindruk alsook van 
de spanningen op de hinnenzijde van de blold,en en 
panelen. 
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tues sur des eprouvettes pre levees dans les terrains 
rencontres donnent une resistance de 800 l(g/cm2 

dans Ie cas de grf'!S et une resistance assez faible 
dans Ie cas de schiste . II a ete tres difficile de prendre 
des echantillons de schiste, par suite de la fissu
ration de ce dernier qui se presente en banes tres 
minces. II a surtout ete tres difficile de pre lever des 
echantiIlons de roches dans les zones ou les pres
sions tectoniques etaient les plus elevees et ou les 
contraintes sont les plus interessantes a me surer. II 
n' a pas e te possible d' obtenir des mesures de ten
sions in situ. 

La charge Sur Ie soutenement a ete mesuree au 
moyen de verins et de jauges photoelectriques. Plu
sieurs tronc;ons de mesures ont ete effectues avec 
20 jauges photoelectriques reparties sur 2 anneaux 
distants de 5 m. La sensibilite des jauges diminue 
apres 4 mois. 

Les essais ont ete poursuivis durant 6 mois, mais 
on cons tate que les contraintes se stabilisent rapi
dement apres 3 a 4 mots. 

M. Pielmil, de I'Institut: d'Ostrava-Radvonice nous 
a donne les resultats des mesures de contraintes 
effectuees au siege de Hlubina. 

Les tensions sont tres variables et dependent 
beaucoup de la situation geologique et des deran
gements tectoniques. Les pressions les plus fortes 
mesurees ont He de 200 a 300 kg/cm2 dans un 
anneau situe dans une zone fort derangee. En ter
rain homo gene, les contraintes ~arient generalement 
entre 50 et 100 kg/cm2

• 

Ces essais ont montre I' absolue necessite de bien 
remplir Ie vide autour des panneaux, si I' on veut 
que la contrainte soit bien rep artie surtout Ie pour
tour de l' anneau. Les pressions les plus elevees s' ob
servent generalement en couronne, par suite de la 
presence de petits vides qui n' ont pu etre remplis 
convenablement au mortieI'. 

On a signale un seul cas ou un anneau a du 
etre recarre par suite de la presence d' un vide en 
couronne. 

Si Ie terrain est fort derange, on preconise I'in
jection eventuelle de mortier dans Ie terrain avant 
I'injection. 

2. VISITES EFFECTUEES 
AUX SIEGES HLUBINA ET GEREMENKO, 

LES 12 ET 13 OCTOBRE 1965 

21. Generalites 
sur Ie bassin d'Ostrava-Karvina. 

Les deux sieges visites font partie d'une seule 
mine qui comprend 3 sieges relies entre eux. Ces 
trois sieges faisaient partie, avant la guerre, de deux 
societes differentes. 

Dml,proeven uitgevoerd op monsters die uit het 
terre in genom en werden gaven een weerstand van 
800 l,g/cm2 in het geval van een zandsteenbanl, en 
een tamelijl, lage weerstand in het geval van lei
steen. In deze laatste was het moeilijl, stalen te ne
men omdat hij te zeer gebrol,en was en trouwens in 
zeer dunne laagjes voor!nvam. Het was vaoral zeer 
moeilijl, stalen te nemen uit die gesteenten waar de 
hoogste teldonische drulddngen lagen en waar de 
meting van de spanningen het grootste belang heeft. 
Men heeft geen spanningsmetingen in situ Imnnen 
uitvoeren. 

De belasting van de ondersteuning werd gemeten 
door middel van vijzels en fotoeleldrische peiltoe
steIlen. In verschiIlende meetsecties waren 20 foto
eleldrische peiltoesteIlen geplaatst verdeeld over 
twee ringen op een afstand van 5 m. Na 4 maanden 
vermindert de gevoeligheid van deze peilapparaten. 

De pro even hebben 6 maanden geduurd, maar 
men heeft gezien dat de spanningen na 3 of 4 maan
den snel tot een vaste waarde lwmen. 

Dhr Pienil, van het Instituut van Ostrava
Radvonice heeft ons de resultaten gegeven van de 
metingen die in de zetel Hlubina werden uitge
voerd. 

De spanningen zijn zeer veranderlijl, en stell 
afhanhlijl, van de geologische ligging en van de 
teldonische storingen. De sterkste druld,en die geme
ten werden bedroegen 200 tot 300 kg/ cm2 ; dit was 
in een ring gelegen in een sterl, gestoorde zone. In 
homogeen terrein gaan de spanningen gewoonlijl( 
van 50 tot 100 l'g/cm2

• 

Uit deze pro even is geblehn hoe noodzahlijl, 
het is aIle lege ruimten rond de panelen op te vullen 
wanneer men wenst dat de belasting gelijl, verdeeld 
wordt over gans de omtrel, van een ring. De hoogste 
spanningen worden gewoonlijl, in de nabijheid van 
de Iuoon gevonden, omdat daar holten zijn overge
bleven die men niet behoorlijl, met mortel heeft lmn
nen vuIlen. 

:tvlen I,ent een geval. waarin een ring moest wor
den nagebrol,en omdat er een ledige ruimte boven 
de luoon was. 

\7\,1 anneer het terrein zeer gestoord is, wordt aan
bevolen eventueel eerst mortel in het terrein zelf te 
spuiten, v66r men aan de eigenlijh injectie begint. 

2. HET BEZOEK AAN DE ZETELS HLUBINA 
EN GEREMENKO 

OP 12 EN 13 OKTOBER 1965 

21. Algemeenheden over het bekken 
van Ostrava-Karvina. 

De twee bezochte zetels mal,en deel uit van een 
mijn, die in totaal 3 onder ellmar verbonden zetels 
tell. V 661' de oorIog hoorden deze drie zetels toe 
aan twee verschillende maatschappijen. 



126 Allllalell del' Mijllen 'van Belgiii 1 e aflevering 

La mine fait partie du gisement d'Ostrava du 
basin d'Ostrava-Karvina dont la production atteint 
environ 30 mi1iions de tonnes par an, Le charbon 
extrait est, en grande partie, du charbon a coke, 
surtout dans Ie gisement d'Ostrava. 

Le rendement moyen du bassin est de 2,1 t/hp 
au fond. T outefois, Ie rendement est meilleur a Kar
vina qu'a Ostrava par suite d'une profondeur d'ex
traction plus faible (environ 300 a 500 m) et d' une 
epaisseur beaucoup plus grande des couches, qui 
peut atteindre 6 m. 

Par suite de ces circonstances favorables, la meca
nisation est beaucoup plus poussee a Karvina. 
L'abattage du charbon y est effectue, en grande 
partie, au moyen d' abatteuses-chargeuses a tambour. 

Presque toutes les tailles sont rabattantes, malgre 
une teneur en grisou assez elevee et un danger de 
combustion instantanee du charbon. Les panneaux 
d' exploitation sont souvent decoupes par des reseaux 
tres denses de failles perpendiculaires les unes aux 
autres. 

Le bassin de Karvina exp loite Ie Stephanien, tan
dis que Ie bassin d'Ostrava expIoite Ie Namurien 
inferieur ou Ia densite du gisement est de 2,5 m 
de charbon par 100 m. 

Par suite de Ia haute qualite du charbon a coI{e 
produit dans Ia region d'Ostrava, on prepare Ia 
mise en route de nouvelles mines au sud-ouest 
d'Ostrava, dont fait partie en outre Ia mine Staric 
ou nous avons pu visiter Ie fontyage des deux puits 
du siege Staric III. 

22. Gem3ralites sur les sIeges vi sites 
de Hlubina et Geremenko. 

La mine visitee comprend les trois sieges suivants: 
Salomoun - Hlubina - Geremenlw, exploites depuis 
90 ans environ. Le siege Salomoun est exploite a 
un niveau plus e leve que les deux autres et forme 
ainsi une entite plus independante. 

Le niveau actuel d' extraction des sieges Hlubina 
et Geremenko est situe a une profondeur de 780 m. 
On y prepare activement la mise en service du 
niveau d' extraction suivant situe a une profondeur 
de 1.020 m (- 780 m par rapport au niveau de 
la mer Adriatique). C'est a cette derniere profon
deur que se trouvent tous les bouveaux visites au 
cours de notre descente, tant a Hlubina qu' a Gere
menko. 

Un nouveau puits de grand diametre a ete creuse 
au siege de Geremenlw. On prevoit de remonter 
toute la production du groupe par ce puits, dans 
quelques annees. 

La superficie totale de la mine est de 17 l{m2
• 

L ' epaisseur des couches exploitees est tres faible et 
irreguliere : eIle varie de 0,40 m a 1,20 m avec une 
epaisseur moyenne de 0,55 m. La pente moyenne est 
de 10° avec cependant quelques dressants. 

De mijn ligt in de afzetting Ostrava van het bel{
I{en van Ostrava-Karvina waarvan de produIdie 
ongeveer 30 miljoen ton pel' jaar beIoopt. Er worden 
vooral col<eslwIen ontgonnen, hoofdzal<elijI{ in de 
afzetting van Ostrava. 

Het gemiddeld ondergronds effect van het beHen 
bedraagt 2.1 ~/md. Het effect is echter betel' in Kar
vina dan in Ostrava omdat de ontginning er mindel' 
diep Iigt (300 tot 500 m) en de Iagen er veeI diHer 
zijn , tot 6 m. 

\Vegens deze gunsl"ige omstandigheden is de 
mechanisering veel verdeI' gevorderd te Karvina. De 
winning gebeurt er voor een groot gedeelte met 
h'ommelsnijmachines, . 

Bijna aIle pijIers worden terugwaarts genomen 
aIhoeweI er tamelijl{ veel gas is en gevaar voor zeIf
ontbranding van de Iwlen, Vaal{ worden de IwIen
velden doorsneden door nellen van dicht bij e1i<aar 
gelegen en loodrecht op eIl<aar staande storingen. 

In het beId{en van Karvina wordt het Stefaniaan 
ontgonnen, in het beld{en van O strava het onder
Namuriaan met een afzettingsdichtheid van 2,5 m 
Iwlen per 100 m. 

VV' egens de goede hoedanigheden van de col<es~ 
Iwlen uit de streeI{ van Ostrava worden nieuwe mij
nen ten zuidwesten van Ostrava voorbereid ; hiertoe 
IlOort de mijn Staric; wij hebben een bezoeI{ ge
bracht aan de werl{en voor de twee schachten van 
de zeteI Staric III. 

22. Algemeenheden over de 
b3zochte zatels Hlubina en Geremenko. 

De bezochte mijn bestaat uit de volgende drie ze
tels: SaIomolln - Hlubina - GeremenIw, die sinds 
ongeveer go jaar in bedrijf zijn. De zetel SaIomoun 
wordt op een hoger peil ontgonnen dan de anderen 
en vormt ooI{ een meer onafhanl{elijI{e eenheid. 

Voor het ogenblik ontginnen de zeteIs HIubina 
en GeremenIw langs de verdieping van 780 m. Men 
is actief bezig met de voorbereiding van een vol
gende extractieverdieping op een diepte van 1.020 m 
(- 780 m ten opzichte van de spiegel del' Adria
tische Zee). De steengangen die wij bezocht heb
ben liggen op deze verdieping, zowel in Hlubina 
als in GeremenIw. 

In de zeteI GeremenIw werd een nieuwe schacht 
met een grote diameter gemaald-. Het plan is binnen 
enl<eIe jaren de produldie van gans de groep Iangs 
daar op te haIen. 

De totaIe oppervlal<te van de mijn besIaat [7 Im12. 
De ontgonnen Iagen hebben een zeer geringe en 
onregeImatige dil<te; ze gaat van 0,40 tot 1,20 m 
met een gemiddeIde van 0,55 m. De gemiddelde heI 
ling is [00 doch er zijn weinig steilten. 

De deiderreinen zijn 160 tot 200 m dilc De afzet, 
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L'epaisseur des morts-terrains est de 160 a 200 m . 
Le gisement est decoupe p a r de nombreux accidents 
tectoniques: il est hes aquifere dans environ 1/3 
de sa surface; la venue d' eau est d' environ 12 
rna/min. Les morls-terrains renferment des nappes 
de grisou et d' eau qui rendent les travaux de fon
<;age et de creusement des galeries dan gereux. La 
pression de I' eau et du grisou peut y atteindre 
70 l<g/ cm2

• L'Administration des Mines interdit de 
travailler dans les zones ou la pression de I' eau est 
superieure al0 l<g/ cm2

• 

La teneur en matieres volatiles du charbon extrait 
est de 22 ,%. 

La production du groupe est d'environ 4.000 t/ 
jour. Le rendement pour I' ensemble des 3 sieges est 
actuellement de 1,1 t/ hp fond. 

L'abattage dans les couches minces des sieges 
s' effectue, soit avec des scrapers-beliers livres par 
les A .C.E.C. (5 a 6 de ces machines sont en ser
vice dans Ie bassin d'Ostrava) , soit au marteau
piqueur. 

23. Visite effectuee au siege Hlubina. 

L'accrochage en beton arme, realise en 1960 a 
I' etage 1020, a du etre completement recarre par 
suite d'un eboulement. Celui-ci a ete refait en beton 
arme avec une section utile de forme ogivale de
croissant a partir du puits. Un soutenement pro
visoire constitue de cadres metalliques a ete laisse 
sur place entre Ie terrain et Ie revetement. De nom
breuses injections de mortier ont ete effectuees jus
quO a une profondeur de 4 a 5 m . 

Le champ d'exploitation du puits a ete divise en 
5 panneaux. Comme on pI'evoit exploiter Ie gise
ment pal' des tailles rabattantes, un reseau tres im
portant de bouveaux doit eh'e creuse avant de com
mencer I' abattage du charbon. On prevoit Ie creu
sement de 5 bouveaux de 600 a 1.800 m de lon
gueur chacun. 

Jusqu'a present, plus de 1.000 m de bouveaux y 

sont revetus de panneaux en beton arme. 

Au siege de Hlubina , trois bouveaux sont en creu
sement pour Ie moment. Chacun d'eux est revetu 
de panneaux en beton arme et a un diametre inte
rieur de 3,70 m. Lors de notre visite, les ouvriers 
foraient a front de deux de ces bouveau,"X, tandis que 
nous avons pu assister a la pose de panneaux au 
troisieme front. 

Les bouveaux revetus de panneaux en beton arme 
font une excellente impression au point de vue de 
la planeite parfaite des parois et de I' alignement 
absolument rectiligne de la galerie . On cons tate 
quelques fissures locales dans les panneaux en beton 
arme, surtout en couronne. Ces fissures sont dues 
a un remplissage imparfait de I'espace libre entre 
Ie terrain et les panneaux. 

ling is door talrijl<e telctonische storingen doorsne
den; ze is zeer waterhoudend over ongeveer 1/3 
van de oppervlalcte ; er Immt ongeveer 12 m 3 water 
per minuut. De delcterreinen bevatten water- en 
mijngasreservoirs die een gevaar b etel<enen tijdens 
het schachtdrijven en het drijven van gangen. De 
drul< van dit water of gas lean gaan tot 70 I<g/crn2

. 

D e Administratie del' Mijnen verbiedt het werle in 
die zones wam de waterdrul< mere bedraagt dan 

to l<g/ cm2
. 

H et gehalte aan vluchtige bestanddelen van de 
lwlen is 22 %. 

De groep produceert ongeveer 4 .000 t per dag ; 
het gemeenschappelijl< ondergronds effect van de 

groep is thans 1 , 1 t/md. 

In de Ideine lagen wordt de winning verricht 
met ramschraperbakhn geleverd door de A .C.E.C. 
of wei met de aFbouwhamer (5 of 6 dergelijl<e ma
chines z ijn in bedrijf in het beHen van Ostrava). 

23. Bezoek aan de zetel Hlubina. 

De laadvloer in gewapend beton die in 1960 op 
de verdieping van 1 .020 m werd gemaah, moest 
wegens een instorting gans nagebrol<en worden. 
]\lIen h eeft hem uitgevoerd in gewapend beton, met 
een ovale nuttige sectie , die Heiner wordt naarmate 
men zich van de schacht verwijdert. T ussen deze 
ondersteuning en het gesteente is een voorlopige 
ondersteuning in meta len ramen ter plaatse geble
ven ; op talrijl<e plaatsen werd mortel ingespoten 

tot op een diepte van 4 tot 5 m. 

Het ontginningsveld van deze schacht werd in 5 
panelen verdeeld. Aangezien men terugwaarts wil 
ontginnen moet er een zeer omvangrijl< steengan
gennet gemaalct worden voor de Imlenwinning een 
aanvang lean nemen. Men is zinnens 5 steengangen 
elI< met een lengte van 600 tot 1.800 m aan te 
leg·gen. 

Tot nu to e werden m eer dan 1 .000 m steengang 
gemaalct met panelen in gewapend b e ton. 

In de zetel Hlubina worden op dit ogenblil< 3 
steengangen gedreven; ze zijn aIle ondersteund 
m et panelen in gewapend betoll met een inwendige 

diameter van 3,70 m . Tijdens ons bezoel< werd aan 
twee fronten geboord; aan het derde hebben we 
de panelen zien zetten. . 

De steengangen beldeed m e t panelen in gewa
p end beton mal<en een zeer goede indrul< .voor wat 
betreft d e vollmmen vlal<heid van de wanden en de 
absolute rechtlijnigheid van de galerij. Men be
m erh eni<ele plaatselijl<e bars ten in de panelen in 
gewapend beton, vooral aan de l<roon. Ze zijn het 
gevolg van een onvollmmen vulling van de vrije 
openingen tussen het terre in en de panelen. 



128 Am/ales des Mines de Belgiqlle 1 e livraison 

Le terrain observe aux divers fronts visites a la 
meme allure que dans nos mauvais fronts de bou
veaux (schiste en bancs minces - nombreux rejets -
terrains tres tendres et plastiques). 

2-::. Visite effectw3e au siege Geremenko. 

Le nouveau puits recemment Cl'euse a ete equipe 
d'une machine d' extraction a multicables (4) de la 
firme Skoda, logee en haut de la tour d' extraction. 
Ulterieurement, lorsque toute l' extraction de la mine 
se fera par ce puits, la seconde machine d' extrac
tion sera installee. 

Actuellement, cinq bouveaux sont en cours de 
Creusement a Gel'emenko. Pamli ceux-ci : 

deux sont revetus de panneaux en beton anne 
avec un diametre utile de 3,70 m, 

un est revetu de cadres metaIIiques circulaires 
coulissants avec un diametre utile de 4 m, 

un est revetu au moyen de petits claveaux de 

45 I<g, 

un est revetu de claveaux lourds de 270 kg 
avec une section eIIiptique utile de 4,83 m 
en hauteur sur 3,33 m en largeur. 

T ou, les bouveaux sont atteles a 3 p03tes par jour 
avec des equipes normales de 6 hommes par poste. 

Dans Ie tronyon de bouveaux revetus de cadres 
metalliques circulaires « T.H.» de 21 kg/m espaces 
de 0,50 m, Ie garnissage est constitue de petits pan
neaux en beton anne de 0,60 m de largeut" 0,15 m 
de hauteur et 0,04 m d' epaisseur. A I' arriere, on 
cons tate un tres grand nombre de' panneaux de 
garnissage fendus, plies et meme cisailles par suite 
de la pression de terrain, malgre Ie fait que Ie Cl'~u
sement de ces tron<;ons soit assez recent. Un certain 
entretien est prevu dans ces bouveaux. L'avancement 
est de 2 m par jour. 

Dans les bouveaux circulaires cevetus de claveaux 
legers de 45 I<g, les joints verticaux entre anneaux 
et les joints horizontaux entre claveaux sont rem
plis de mortier a mesure de leur pose, de sorte que 
l' avancement est tres limite. T ous les claveaux sont 
places a la main. 

Le rendement du creusement, dans Ie bouveau de 
section eIIiptique revetu de claveaux 10ut,ds, est de 
4 a 5 cm/ hp, ce qui correspond a un avancement 
d' environ 0,60 a 0,70 m pal' jour. Le chargement 
des deblais du radier est effectue au moyen d' un 
gl'appin suspendu a un monorail. A ce siege, on 
reserve g.eneralement les claveau;'\: lourds pour Ie 
creusement de bouveaux circulaires de 5,20 m de 
diametre interieur avec un avancement de 8 a 15 m 
par mois. Ainsi qu'il est signale au paragraphe 11, 
les bouveaux revetus de clavealL'( lourds ne sont 
pas, en rea lite, circulaires, Ie radier . ayant la forme 
d'une anse de panier. On constate de nombreuses 

Het terre in, zoals we het aan de verschiIIende 
fronten gezien hebben , ver toont het zelfde uitzicht 
als bij ons, in de slechte gevallen (ieisteen in dunne 
banl<en - tairijl<e sprongen - zeer weel< en plastisch 
terrein) . 

24. Bezoek aan de zetel « Geremenko ». 

De onlangs gedreven schacht is uitg'erus t met een 
ophaalmachine met multil<abel (4) van de firma 
Slwda in de top van de toren. \i\T anneer later de 
ganse extractie van de mijn langs d eze schacht zal 
gebeuren Iwmt er een tweede machine bij. 

Op dit ogenblil< worden in de zetel Geremenlw 
vijf steengangen gedreven. Hiervan 

zijn er twee ondersteund met panelen in ge
wapend beton met een nuttige diameter van 

3,70 m, 

is er een ondersteund met meegev~nde meta
len ciri<elvormige ramen met een nuttige dia
meter van 4 m, 

is er een ondersteund met ldeine blold<en van 

45 l<g, 

is er een ondersteund met zware blold<en van 
270 I<g, met een eiliptische nuttige sectie van 
4,83 m hoogte en 3,33 m breedte. 

Aile steengangen worden op drie di~nsten bezet 
met normale ploegen van 6 man pel' dienst. 

In het eind steengang ondersteund met metalen 
chlelvormige « T.H. »-ramen van 21 l<g/ m op af
standen van 0,50 m bestaat de beldeding uit Ideine 
panelen in gewapend beton met een breedte van 
0 ,60 m , een hoogte van 0 , 15 m en een dilde van 
0,04 m . Achterwaarts ziet m en da t zeer tairijl<e pa
nelen gespleten , geplooid en zelfs doorgebrohn zijn 
door de terreindmk al werd de . gang nog niet zo 
lang geleden aangelegd. Men voorziet een zehr 
onderhoud in deze s teengangen. Men maal<t er een 
vooruitgang van 2 m per dag. 

In de steengangen ondersteund met lichte bloId<en 
van 45 I<g worden de vertilmle voegen tussen de 
ringen en d e horizon tale tussen de blold<en naar
mate dat de blold<en gezet worden dichtgestrehn 
met mortel. zodat de vooruitgang er zeer gering is ; 
aIle blold<en worden met de hand geplaatst. 

In de steengang ondersteund met zware bloId<en 
en m e t elliptische sectie, wordt een effect bereil<t 
van 4 tot 5 cm/md, h etgeen neeriwmt op ongeveer 
0,60 tot 0,70 m/ d . De stenen uit de hIder worden 
geladen met een grijper aan een monorail. In deze 
zetel worden d e zware blold<en meestal aangewend 
voor de steengangen met een inwendige diameter 
van 5 ,20 m met een vooruitgang van 8 m tot 
t 5 m/maand. \i\1ij hebben er reeds in paragraaf 11 

op gewezen dat de steengangell met zware blold<en 
in werhlijldleid niet rond zijn, vennits de hider 
de vorm heeft van een lwr fboog. TYIen ziet veel 
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f'issures et de nombreux deboitements dans Ies cla
veaux situes a la limite des deux rayons de cour

bure differents. 

3. VISITES EFFECTUEES A LA MINE 
BANA CIGEL ET AU SIEGE LEHOTA 

DU BASSIN DE PRIEVIDZA, 
LES 14 ET 150CTOBRE 1965 

31. Genercdites sur Ie bassin de lignite 
de Prievidza. 

Le bassin de lignite de Prievidza est un gisement 
T ortonnien de I' epoque miocene du tertiaire. Ce 
bassin de lignite a ete influence localemen t par des 
eruptions volcaniques, de sorte que Ie lignite tendre 
a ete, en certains endroits, trans forme en lignite dur 
mat (1). Ce bassin, appele « Hormonitra », est tra
verse en son centre par la riviere Nih'a et comprend 
deux parties : une partie du gisement est exploitee 
dans la vallee (a I' ouest) et une autre partie (a I' est) 
a Hanc de coteau dans Ie massif mo~tagneux, 

La premiere mine a ete mise en service en 1908 
a Handlova (a Hanc de coteau), La mine Bana 
Cigel est situee a I' est, a Hanc de coteau. 

Le gisement situe dans la vallee n' a He decouvert 
qu' au cours de la derniere guerre et la mine N 0-

vacId a ete foncee et mise en exploitation en 1942. 
Cette mine comprend 3 sieges, dont Ie siege Lehota 
visi te Ie 15 octobre. Le g:sement comprend 1 ou 2 

couches. 
Dans I' ensemble, les conditions tectoniques sont 

ITlOins favorables dans la vallee qu'en montagne. 
La clifficulte principale de j' exploitation provient 

cle la presence d' un banc de gravier aquifere au toit 
de la couche. Ce banc ne se trouve pas toujours au 
toU immediat. Generalement, Ie toit est constitue 
par un banc d' argile impermeable. Aucun probleme 
ne se p03e Im-sque ce banc d' argile a au moins 50 m 
d' epaisseur (surtout a I' est), sinon de nombreux 
c~ups de charge et de coups d'eau s'y produisent. 
Dans la region de Novacki, I' exploitation est specia
lement difficile: une epaisseur d' argile de 5 m y 
est speciaIement dangereuse, Car I' eau ne vient pas 
par petits filets mais par a-coups. 

32. Generalites sur la mine Bana Cigel. 

La mine Bana Cigel est toute recente. Le creu
sement de la gal erie d' acces au gisement (Ia mine 

(1) D'apl'es les dernieres nol'mes Ie lignite est Ie terme 
general se l'appol'tant aux combustibles intel'mediaires entre 
la houille et la tourbe et a ete subdivise en: lignite dur 
bl'illant d'un pouvoir calorifique compl'is entre 7.000 et 
5.500 cal; dul' mat cFun pouvoir calorifique compriSi entre 
5.500 et 4.000 cal ; tendre d' un pouvoir calorifique inferieur 
it 4.000 cal. 

barsten en verschuivingen in de bIoId<en die rondom 
het overgangspunt tussen de beide hommingsstra

len geIegen zijn. 

3. BEZOEK AAN DE MIJN BANA CIGEL 
EN DE ZETEL LEHOTA 

VAN HET BEKKEN VAN PRIEVIDZA, 
OP 14 EN 15 OKTOBER 1965 

31. Algemeenheden over het lignietbekken 
van Prievidza. 

Het IignietbeId<en van Prievidza behoort als af
zetting tot het T ortoniaan van het mioceen uit het 
tertiair tijdvak Dit lignietbeld,en werd plaa tselijl< 
bei'nvloed door vuIImnische uitbarstingen, zodat de 
zachte ligniet op sommige plaatsen omgezet is in 
hardmatte ligniet (1). Door het midden van dit 
beld,en, « Hormonih'a» geheten, stroomt de rivier 
Nitra . Het beId<en bevat twee delen : een deel van 
de ontginning wordt gedreven in de vaIIei (ten wes
ten), en een ander deel (ten oosten) in de HanI< 
van een bergmassief. 

De eerste mijn wed in 1908 in beclrijf gesteId 
(in de bergfIanI<). De mijn Bana CigeI Jigt ten oos
ten, in de bergflanlc 

De afzetting in de vaIIei werd pas tijdens de 
Iaatste oOl,Iog' ontdeld en de mijn NovacId werd 

aangeIegd en in bedrijf genomen in 1942. De mijn 
bevat dde zeteIs; wij hebben op 15 oldober eell 
bezoel, gebracht aan de zeteI Lehota. 

De afzetting bestaat uit 1 of 2 Iagen, 
De teldonieI< is in het aIgemeen mindel' gunstig 

in de vanei dan op de bergflank 
De grootste moeilijI,heid bij de ontginning vonnt 

een waterhoudende zandsteenbanI, in het daI< del' 
Iaag. Deze banI, vonnt niet aItijd onmiddeIIijJ, het 
dale MeestaI bestaat dit uit een ondoordringbare 
IdeiIaag' ; zolang deze Ideilaag minstens 50 m diI< 
is (vooral het geval in het oosten) is er geen enhI 
probIeem, maar andel'S Iwmen er taIrijI<e druI,be
Iastingen en waterdoorbraI<en voor. In de streeI< van 
NovacId is de ontginning bijzonder moeiJijI< ; er zit 
5 m Idei en dat is zeer gevaarlijk aangezien het wa
ter niet bij beetjes Iwmt doch doorbreeId . 

32. Algemeenheden 
over de mijn Bana Cigel. 

De mijn Bana CigeI is gans nieuw. ]\IIet het drij
yen van de toegangsgaIerij (de mijn Iigt in de berg-

( 1) Vol gens de oude normen is ligniet een verzamelnaam 
voor de bl'andstoffen gelegen tussen turf en kolen en wol'dt 
hij onderverdeeld in: hard blinkend. met een verbl'andings
waarde tussen 7.000 en 5.500 cal; hard mat. met een vel'
brandingswaal'de lussen 5.500 en 4.000 cal; zacht. met een 
verbrandingswaal'de van minder dan 4.000 cal. 
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se trouvant a flanc de coteau) a debute en 1958. 
tandis que I' exploitation du lignite a deb ute deja 
en 1962. 

Les productions annuelles obtenues a cette mine 
sont les suivantes ; 

en 1962 ; production de 75.000 t 
en 1963 ; » » 250.000 t 
en 1964 ; » » 650.000 t 
en 1965 ; » » 900.000 t (previsions) 
en 1966 ; » » 1.200.000 t (previsions) . 

On espere a tteindre sous peu 2.000.000 t/ an. 

Des forages de reconnaissance sont en COUl'S pour 
connaitre I'importance des reserves; la duree de vie 
actuelle du siege est estimee a 60 a 100 ans, au 
moins. 

Le produit exploite a Bana Cigel est du lignite 
dur mat possedant un pouvoil' calorifique d' environ 
4.000 calories (signalons ici que Ie lignite tendre 
exploite a la mine Novacld a un pouvoir calorifique 
de 2.400 a 3.000 calories). 

Le lavage du lignite es t assez difficile . La moitie 
de la production est envoyee a une centrale elec
trique. 

Le bouveau d' acces a la mine, de 2 a 3 I{m de 
longueur, monte legerement suivant une pente de 
3/1000. Le niveau de I'entree se trouve a 380 m 
au-dessus du niveau de la mer Adriatique. La 
profondeur m aximale des exploitations actuelles est 
de 280 m. 

Le gisement comprend 2 couches ; la couche s.upe
rieure de 3 m d'epaisseur, tres irreguliere et renfer
mant de nombreux intercalaires, n'est pas exploitable 
economiquement. La couche infel'ieure , situee 35 m 
plus bas, se scinde par endroits en 2 laies sepal'ees 
I' une de I' auh'e par 10 a 20 m de tuf (sable soumis 
a des influences volcaniques). 

La couche inferieure exploitee a une epaisseur 
variant de 0 a 12 m (generalement 10 a 12 m) . 
En de nombreux endroits, la couche se separe en 
deux laies de 7 m et de 3 a 5 m (laie inferieure). 

II se produit de nombreuses venues de sable aqui
fere d e 200 a 500 litres/ min et par trou fore. Au 
COUl's de notre visite, nous avons vu une venue d' eau 
obtenue lors d'un forage avec une venue de sable 
et d' eau de 240 litres/min. 

Les pressions de termin wnt tees fortes, de sorte 
qu'il a fallu, par endroits, utiliseI' un revetement 
circulaire en claveaux ou en panneaux de beton 
dans les bouveaux eI" des cadres circulaires « T.H. » 
dans les voies de chantier. 

L' evacuation du lignite et les transports sont 
effectues au moyen de berlines tirees par des locos 
a trolley. 

Le produit exploite est inflammable s'il est sec. 

f1anT<) w ed b egonnen in 1958, d e ontginning van 
d e lignie t begon reeds in 1962. 

Deze mijn leverde de volgende jaarproduldies op ; 

in 1962 ; een produTdie van 
in 1963;» » » 
in 1964 ; » » » 
in 1965; » » » 

75.000 t 
250.000 t 
650.000 t 
900.000 t (vooruit

zichten) 
in 1966; » » » 1.200.000 t ( vooruit-

zichten). 

Men hoopt binnenlwrt te lwmen tot 2.000.000 
t/jaal'. 

Men is bezig m et vel'hnningsboringen om d e 
omvang del' l'eserven vast te leggen ; de levensduur 
van de zetel wordt op dit ogenblil{ geschat op 
minstens 60 tot lOO jaar. 

Het te Bana Cigel gewonnen produkt b ehoort tot 
de hard matte ligniet met een verbrandingswaarde 
van ongeveer 4.000 cal (wij signaleren hier dat de 
Iigniet die in d e mijn van Novacki wodt ontgon
nen een verbrandingswaarde hee ft van 2-400 tot 
3.000 calorieen) . 

De ligniet laat zich nie t gemald<elijl< wassen. D e 
he 1ft van d e produldie gaat naar een eleldrische 
centrale. 

De toegangssteengang del' mijn heeft een lengte 
van 2 tot 3 km en stijgt licht volgens een heIIing 
van 3/ LOOO. D e ingang Iigt maar 380 m boven h et 
peil van de Adriatische Z ee. D e diepste ontgin
ning Tigt thans op 280 m. 

De afzetting bevat twee lagen; de bovenste is 
3 m dik is zeer onregelmatig met talrijh insluit
sels, en economisch niet ontginbaar. D e onderste 
ligt 35 m lager en wordt op plaatsen in Iwee gesple
ten door 10 tot 20 m tufsteen (zand dat van vullm
nisch e invloeden te lijden heeft gehad). 

De onderste laag, die ontgonnen wordt. heeft een 
dilde van 0 tot 12 m (in het algemeen 10 tot l2 m). 
Op talrijh plaatsen wordt ze in twee verdeeld; 
een laag van 7 m en een andere (de onders te) van 
3 tot 5 m. 

lVlen heeft er af te rel<enen m et ta lrijh toevloe
den van waterhoudend zand, van 200 tot 500 liter) 
min per hoorgat. 

Tijdens ons bezoeI< hebben wij een toevloed ge
zien tijdens he t boren, met een hoeveelheid water 
en zand van 240 liter/ min. 

D e terreindruk is er zeer hevig zodat men op som
mige plaatsen h eeft moeten gebruil< mal{en van een 
cir!<elvonnige ondersteuning in blold<en of panelen 
in beton voor de steengangen en van « T.H. ». 
ramen voor de galerijen. 

Voor het vervoer van de ligniel" en het m a teriaal
vervoer gehruild men wagens, getrold<en door rij
dmadlocomotieven. 

H et gewonnen produld is brandbaar indien het 
droog is. 
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33. Generalites sur Ie siege Lehota. 

Le siege Lehota fait partie de la mine Novacki 
qui comprend 3 sieges. 

La production de la mine Novacld est de 2.000.000 
t/an. 

L'acces au gisement s'effectue au moyen de plans 
inclines de 600 m de longueur, avec une pente de 
1/4. Le revetement de ces descenderies est constitue 
par des cadres circulaires rigides et par des cadres 
ogivaux. 

Une seule couche, de 10m d' epaisseur, y est 
exploitee par la methode « sublevel» decrite au 
paragraphe 353. Cette couche est exploitee en deux 
tranches de 5 m de hauteur. 

La production du siege proprement dit est de 
540.000 t/an ou 2.000 t/jour. La duree du travail 
est de 44 h par semaine. les ouvriers travaiIIant deux 
samedis par mois. 

Les trac;ages en couche sont creuses au moyen 
d'une machine sovietique avec un avancement de 
32 m/mois dans une galerie de 8 m 2 de section. 

34. Bouveaux. 

341. A Bana Cigel. 

Le bouveau d' acces, commence avant la mise en 
service des panneaux en beton arme, a ete revetu 
sur sa plus grande longueur au moyen de claveaux 
en beton de 50 cm de largeur, 10 cm d' epaisseur 
et 30 cm de profondeur. Des cadres metaIIiques 
rigides ont ete utilises pour traverser des zones ou 
les pressions de terrain etaient plus faibles. Le dia
metre utile de ce bouveau d' acces est de 3,70 m. 

Un honc;on de plus de 200 m de longueur revetu 
de claveau x en beton, devant etre recarre par suite 
de sa destruction, a donne I' occasion a la mine 
d' essayer. en 1958, Ie revetement par panneaux en 
beton arme. L' avancement moyen realise au cours 
de ce tmvail de recarrage a ete de 100 m/ mois en 
moyenne avec une pointe de 130 m/ mois de 30 jours. 
L' avancement maximum par jour a ete de 8 m. Ces 
avancements ont ete realises avec une installation 
primitive qui, par apres, a ete fort amelioree. 

Les terrains a traverser etant assez tendres. la 
charge d' explosif par metre de bouveau a ete fort 
reduite. 

Depuis lors, la mine a realise au total plus de 
2.000 m de bouveaux circulaires revetus de pan
neaux en beton arme. Les bouveaux sont creuses 
dans Ie mur de la couche exploitee, a 35 m sous 
celle-ci. dans une zone ou les epontes sont meil
leures. 

Lors du creusement en ferme d'un bouveau a 
panneaux, I' avancement est de 40 a 50 m/mois. 
Par contre, I'avancement moyen d'un bouveau cir-

33. Aigemeenheden over de zetel Lehota. 

De zeteI Lehota maal<t deeI uit van de Novacld
mijn die drie zeteIs heeft. 

De mijn Novacld produceert 2.000.000 t/jaar. 

Men bereih de alzetting langs hellende vIaHen 
met een Iengte van 600 m en een helling van 1/4. 
Ze zijn ondersteund met starre ronde ramen en 
ovaIe ramen. 

Men ontgint er een eni<eIe laag met een diIde van 
10 m voIgens het « sublevel »-procede in twee schij
ven van 5 m elk De methode wordt in paragraaf 
353 beschreven. 

De eigenIijl<e zeteI heeft een produ!<tie van 
540.000 t/jaar of 2.000 t/dag. Men werld er 44 uren 
per week 2 zaterdagen per rna and. 

Voor het drijven der galerijen in de Iaag gebruiId 
men een sovjetrussische machine die 32 m per 
maand afIegt in een gaIerij met een sectie van 8 m 2. 

34. Steengangen. 

341. InBana Cigel. 

T oen men begon met het drijven van de toe
gangsweg bestonden er nog geen paneIen in gewa
pend beton ; daarom is hij over zijn groatste Iengte 
bekIeed met betonbloId<en met een breedte van 
50 cm. een diIde van 10 cm en een diepte van 
30 cm; in zones met ideinere terreindruI< werden 
starre metaIen ramen gebruild. Deze toegangsweg 
heeft een nuttige diameter van 3.70 m. 

T oen in 1958 een stuI< steengang met een lengte 
van 200 m in betonbIoId<en moest nagebroI<en wor
den. was dat voor de mijn een geIegenheid om een 
prod te wagen met de paneIen in gewapend beton. 
Men heeft op deze nabraaI< een gemiddelde vooruit
gang geboe!<t van 100 m/maand met een piel< van 
130 m op een maandvan 30 dagen. De hoogste 
vooruitgang per dag was 8 m . Dit gebeurde met een 
primitieve installatie die later steri< verbeterd werd. 

]\lIen moest door tameIijI< zacht terrein werl<en en 
had maar zeer weinig springstof noc!ig per streI<
I<ende meter. 

Sedertdien heeft de mijn meer dan 2.000 m cir
I<elvormige steengangen met panel en in gewapend 
beton op haar actie£. De steengangen worden aan
gelegd in de vIoer van de laag. 35 m dieper. in een 
zone waar het gesteente betel' is. 

Bij het drijven van een steengang met paneIen. 
in vaste grond. wordt 40 tot 50 m/maand gemaald. 
In een ronde steengang met betonbIol<ken gaat de 
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culaire revetu de claveaux en beton n' atteint pas 
20 m/ mois. 

Aucun entre tien n' a encore du etre effectue dans 
les bouveaux revetus de panneaux. 0' autre part, on 
n e cons tate presque pas de fissures dans les pan
neaux. 

Malgre Ie fait qu'une taiIIe a demarre a proxi
mite immediate d'un bouveau a panneaux, celui-ci 
est reste intact. Cette taille a demarre paraIIelement 
au bouveau, 40 m plus haut, a une distance hori
zontale d e 50 m et s'est ensuite eloignee du bou-
veau. 

342. A Lehota. 

C' est a ce siege que les premiers panneaux en 
beton arme ont He essayes en 1958. Au debut, Ie 
diametre des bouveaux revetus de cette fayon Hait 
de 2,80 m . ActueIIement, il est de 3,70 m. 

Plusieurs centaines de m etres de bouveaux ont 
ete revetus au moyen de panneaux en beton arme. 
II es t cerlain que, comme ce ma teriau etait nouveau, 
il a faIIu trouver petit a petit la meiIIeure fayon de 
poser les panneaux et surtout de remplir soigneuse
ment Ie vide entourant ces panneaux. 

Un premier essai de remplissage de ce vide a H e 
effectue au moyen d'un mortier a base de chaux. 
De plus, au debut, les ouvriers playaient un soute
nement pl'ovisoire en bois qu'ils ne recupel'aient pas 
lors de la pose des panneaux. Par suite de ce mau
vais remplissage, 50 m de bouveaux en panneaux 
ont du etre completement recarres dans une zone 
situee a proximite d'une taiIIe en exploitation. Le 
terrain est constitue d' argiles schisteuses . 

Le recarrage de ce bouveau a He effectue assez 
facilement au moyen d 'un treuil de decadrage assez 
puissant, qui enleve les panneaux les uns apres les 
autres. 

35. Chantiers d'abaUage. 

L' abatta ge du lignite est effectue, soit dans des 
tailles rabattantes de 90 a 100 m de longueur dans 
Ie cas OU I' epaisseur de la couche est d' environ 3 m, 
soit par la methode « sublevel » pour les epaisseurs 
plus grandes . Dans ce dernier cas, Ie lignite est 
pris en deux ou plusieurs tranches. 

Au siege de Bana CigeI. \' abattage est effectue 
da ns 7 taiIIes travaillant a 3 postes par jour. La 
production est de 3.500 thour. 

Les rendements obtenus a ce siege sont de : 
- 6 a 6,3 t/ hp en taiIIe, 

3,5 t/ hp fond, 
- 2.1 t/ hp fond et surface. 

gemiddelde vooruitga ng nie t boven 20 m per 
maand. 

In de steengangen b eldeed me t panelen h eeft men 
nog geen onderhoudswer\,en moeten verrichten. 
M en ziet 001, bijna geen barsten in de panelen. 

001, toen een pijler in de onmiddeIIij\-e nabijheid 
van een steen gang m et panelen aangezet w erd, bleef 
deze laatste onaangetast. Deze pijler lag bij h et ver
trel, evenwijdig met de steengang, 40 III hoger, op 
een horizon tale afstand van 50 m , en Leeft zich 
vandaal' verwijderd. 

342. In Lehota. 

In d eze zetel was he t dat de eerste panelen in 
gewapen beton in 1958 b eproefd w erden . D e eerste 
steengangen die ermee werden ondersteunJ hadden 
een diameter va n 2,80 m; nu is het 3,70 m. 

VerschiIIende honderden meters :;teengangen 
werden met panelen in gewap end bdon onder
steund. H et spreeid vanzelf dat me n m et dit nieuwe 
materiaal stilaan moes t ondervinden hoe men het 
b es t l(On plaa tsen en voora I. hoe men het bes t 
de gaten rondom de panelen l(On vullen. 

De eers te poging om ze te vuIIen gebeurde met 
mortel op basis van hlle Bovendien bl'achten de 
werldieden toen een voorlopige ondersteuning aan 
in hout. die bij het plaatsen van de panelen niet 
werd weggenomen. OmwiIIe van deze gebrelddge 
opvuJIing moest 50 m steengang in pa nelen voIIedig 
nagebroi-en worden in een zone gelegen in d e nabij
heid van een actieve pij leI'. H et terrein bestond er 
uit leisteenachtige Idei. 

Het nabrel,en van d eze steengang vediep tamelijl, 
vlot, met b elmlp van een roofIier met lamelijl, groot 
vennogen, die he t ene paneel na h et andere weg
neemt. 

35. Winplaatsen. 

Voor de winning van de ligniet pas men d e terug
waartse methode toe met pijl ers van 90 tot 100 m 
lengte wanneel' d e laag ongeveer 3 m eTiI, is, en d e 
« sublevel »-m ethode voor grotere diiden. 

In de zetel Bana Cigel wel'i-en drie pijlers in de 
winning gedurende drie diensten per dag. De pro" 
duldie b edraagt 3.500 t/ dag. 

Volgende effecten worden in d eze zetel bel(O
Inen : 

6 tot 6,3 t/ md in de pijler, 

3,5 t/ md ondergronds, 

2,1 t/ md onder- en bovengronds. 
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351. Chan tier visite. 

Au COUl'S de notre descente, nous avons eu I'oc
casion de visitel' une taiIIe de 100 m de longueur 
avec abattage du lignite au moyen d'une abatteuse
chargeuse a deux tambours et soutenement meca
nise de type tcheque. L' ouverture de la tai li e est 
d'environ 2,75 m. La pente de la couche est varia
ble, mais vaut en moyenne 4°. L'abattage est effec
tue a trois postes par jour, avec un avancement de 
0,625 mj poste. II y a generalement 12 hommes en 
taille par poste. 

La durete du lignite etant tres grande, I' abattage 
est effectue au moyen d'une haveuse a deux tam
bours en spirale avec guidage telescopique du tam
bour superieur. Le diametre du tambour inferieur 
est de 1,50 m et celui du tambour superieur de 
1,10 m. La profondeur de coupe est de 0,625 m. 
La haveuse, d' origine sovietique et du type KSV-
80 « Ostor », coupe en montant et charge les deblais 
en descendant. On estime a 80 .% Ie volume de 
lignite deja evacue par Ie convoyeur lors de la 
phase de coupe de la haveuse. La vitesse de trans
lation, identique en montant et en descendant, est 
de 40 m/ h en moyenne, avec une vitesse ins tan
tanee limitee a 2 m/ min. L a puissance de la h aveuse 
est de 140 ch. Bien que I'on n'injecte pas d'eau 
durant la coupe, on ne cons tate pas la formation de 
poussieres, carle lignite renferme environ 20 % 
d'eau. Rappelons ici qu'd y a danger de coup de 
poussieres si ceIIes-ci sont seches. 

Le con voyeur a raclettes, equipe de 3 chaines, a 
une largeur de 0,70 m et une vitesse de translation 
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de 1 m/min. II est commande par un moteur unique 
de 45 ch. On signale de nombreux blocages du 
convoyeur lors de I' abattage. 

Sauf pour les 10 metres superieurs de la taille 
sou tenus au moyen d'etanc;:ons a friction Schwarz-

351. Bezochte winplaats. 

Tijdens onze afdaling hebben wij de gelegenheid 
gehad een pijler met een lengte van 100 m in bedrijf 
te zien ; de ligniet wordt er gewonnen c100r een win
en laadmachine met twee trommels; de onclersteu
ning is gemechaniseerd, met behulp van een tsje
kische constructie. De opening van de pijler is onge
veer 2,75 m. De helling van de laag is veranderlijk 
maar I<omt neer op 4'0. De winning loopt gedurende 
drie diensten per dag, met een vooruitgang van 
0,625 m/ dienst. 
Gewoonlijl( heeft men 12 man in de pijler op iedere 
dienst. 

Vermits de ligniet zeer hard is, gebeurt de win
ning door mid del van een snijmachine met twee 
spiraaltrommels met telesl<opische geleiding van de 
bovenste trommel. De onderste trommel heeft een 
diameter van 1,50 m en de bovenste van 1,10 m. 
De snijdiepte bedraagt 0,625 m. De snijmachine is 
van Sovjetrussische makelij van het type KSV-80 
« Ostoi » ; ze snijdt in de stijgende reis en ruimt de 
1<oIen op in de dalende reis. Men schat dat 80 % 
van de ligniet tijdens de snijdende reis wordt gela
den op de transporteur. De translatiesnelheid is de
zelfde in beide richtingen en bedraagt gemiddeld 
40 m/h, met piel(en van 2 m/min. Het vermogen 
van de snijmachine beloopt 140 pIc Alhoewel er 
tijdens het snijden geen water gebruikt wordt, ziet 
men geen stof ontstaan omdat de ligniet ongeveer 
20 % water bevat. VVe herinneren er aan dat droog 
stof van ligniet gevaar voor s tofontploffingen opJf'
vert. 

Fig. 18 . 

Soutenement mecamse d'origine tcheque, de type DVP 4, 
constitue de piles it 4 etan<;ons; des haussettes de 1,50 m 
de hauteur protegent les pile~ it J' arriere et sur les 2 faces 

laterales. 

Gemechaniseerde ondersteuning van Tsjekische oorsprong, 
type DVP 4, samengesteld uit bokken van vier stijien, 
opzetplaten van 1,50 m hoogte beschermen de stijien iangs 

achter en opzij. 

De meenemertransporteur heeft drie htt-ingen, 
een breedte van 0,70 m en een transJatiesneJheid 
van 1 m/min. Hij wordt aangedreven door een en
hie motor van 45 pk. Tijdens de winning vah hij 
naar men ons zegt veel stil. 
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Radiac, Ie sou tenement de ' la taiIIe est realise au 
moyen du soutenement mecanise tcheque du type 
D.Y.P.-4. 

Ce soutenement mecanise est constitue de piles 
a 4 etan~:ons (fig. 18) decales en une fois, qui se 
ripent en se halant sur Ie convoyeur blinde. Ce 
type a He mis au point pour Ie cas de toits raides. 
La charge de pose des etanr;ons est de 19 t et la 
charge de coulissement, de 42.5 t . La surface du 
toit laissee a decouvert est tres faible, grace it I' uti
lisation de longues et larges beles. Ce contact de 
la pile au toit s'effectue au moyen de deux beles 
constituees chacune de deux poutres-caissons arti
culees et separe~s I' une de I' autre par des pouh'eIIes 
auxiliaires fixees aux beles principales par des char
nieres. La largeur des beles et des poutreIIes auxi
liaires, qui sont presque jointives, est de 33 cm. La 
longueur totale d'une bele est de 3,70 m avec un 
porte-a-faux de 1,40 m a I' avant et de 0,80 m a 
I' arriere. La surface de contact au toit est de 3,76 m 2 

et la densite du soutenement es t de o,941m2 . Le 
soutenement est amorce par pas de 0,90 m. 

La longueur de la base est de 1,90 m et la con
trainte maximale appliquee sur Ie mur est de 12 l<g/ 
cm2

• Le poids d'une pile est de 2,9 t. 

Les piles sont ripees en prenant appui sur Ie 
convoyeur blinde, celui-ci etant maintenu en place 
au moyen des pistons des deux piles voisines. La 
force maxima Ie appliquee lors du ripage est de 
6,2 t. 

L es piles sont protegees a I' arriere et sur les 
deux faces laterales par des haussettes de 1,50 m 
de hauteur. Le foudroyage, qui est immediat. en
toure en effet tres rapidement les piles. 

La pente limite d'utilisation de ce type de sou
tenement mecanise est de 4 a 5°, par suite des diffi
cultes survenant lors du ripage. 

Le debit de la pompe utilisee est de 60 litres/min 
d'huile pure. 

352. Autres essais de soutenement mecanise ex 
Bana Cigel. 

Une autre taille de Bana Cigel est equipee du 
soutenement mecanise sovietique du type O.N.K.T. 
Ce soutenement est conr;u specialement pour Ie cas 
des couches a toit tendre. La pente limite est de 
10 a 12°. 

Les ingenieurs hongrois ont mis au point un bon 
type de soutenement mecanise pour couches epaisses, 
constitue par un boucher du type sovietique et par 
des Hanr;ons hydrauliques Ferromatilc Une petite 
bele est placee en avant du boucher pour proteger 
I' aIIee de havage. 

In de bovenste (0 m van de pij ler staan ,.vrijvings
stij len Schwarz-Radiac; voor h et overige gebruild 
men de T sjeldsche mechanische ondersteuning van 
h et type D.Y.P.-4. 

Deze gemechaniseerde ondersteuning bestaat uit 
vier stijlen (fig. 18), die samen vooruitl<omen en 
zich daarbij aan de transporteur vooruittreld<en. 
Men heeft dit type speciaal uitgewerh voor een star 
dale De zetlast del' stijlen bedraagt 19 t en het 
draagvermogen 42,S t. Dank zij de lengte en de 
breedte van de Imppen wordt er slechts een ldein 
gedeelte van het dal< niet ondersteund.' Tussen de 
stij len en het dal< heeft men twee bppen die eII< 
bestaan uit twee geIede Imstprofielen, met tussen
beide hulpprofielen die met scharnieren aan de 
hoofdprofielen beves tigd zijn. De bppen en de 
hulpprofielen, die elbar bijna ral<en, zijn 33 cm 
breed. De Imp is in 118ar geheel 3,70 m lang, met 
een vrijdragen eind van 1,40 m naar voor en 0,80 m 
naar achter. De contactoppervlaide aan het dak is 
),76 m2 en de ondersteuningsdichtheid o ,941m2 . De 
pas bedraagt 0,90 m. 

De basis heeft een lengte van 1,90 m en de 
hoogste eenheidsdrul< op de vloer is 12 l<g"/cm2 . EIl<e 
bol< weegt 2,9 t. 

De bold<en treld<en zich vooruit aan de transpor
teur, die zeIf door de zuigers van de twee nabu
rige bol<ken op zijn plaats wordt gehouden. Hierbij 
wordt een maximale treld<racht van 6,2 t uitge
oefend. 

Langs achter en op zij worden de bokl<en be
schermd door opzetplaten met een hoogte van 
1,50 m. Het dal< valt immers onmiddeIIijl< en bedeIft 
de stij len. 

De' hoogst toegelaten heIIing voor een mecha
nische ondersteuning van dit type is 4 tot 5° ; ver
del" hijgt men moeilijl<heden bij het omdruId<en. 

De gebruikte pomp geeft een debiet van 60 liter/ 
min zuivere olie. 

352. Andere proeven met gemechaniseerde 
ondersteuning in Bana CigeI. 

Een andere pijler in Bana Cigel bevat de geme
chaniseerde ondersteuning van Sovjetrussische 
constructie O.N.K.T. Deze is speciaal aangepast 
voor lagen met zacht dak De grensheIIing is 10 
tot 12°. 

De Hongaarse ingenieurs hebben een goed model 
van gemechaniseerde ondersteuning uitgewerl<t voor 
dild<e lagen; het bestaat uit een schild zoals dat 
van de Russen, en hydraulische stijlen Ferromatilc 
Een lwrte Imp hangt voor het schild als bescher
ming van het te ondersnijden pando 
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353. Methode « Sublevel ». 

La figure 19 montre schematiquement la methode 
d' abattage « Sublevel» appliquee dans les couches 
epaisses . 

La coupe A-B prise dans Ie front de la taille 
chassante montre qu'une premiere tranche d'environ 
2,40 m de hauteur est prise en avant en travaillant 
par passes de 1,60 m a 2 m de profondeur. Apres 
un avancement de ce front, on mine la partie supe
rieure de la couche sur une profondeur identique 
et une hauteur de 2 a 2,50 m. 

Dans Ie cas de couches de 10 m d'epaisseur, 
un deuxi€~me front identique est pris en arriere sous 
Ie premier chantier. Dans certains cas, la couche de 
10m peut etre prise par un seul front. 

Jusqu'ici, I' abattage est ef£ectue au marteau
piqueUl' et Ie soutenement est constitue d' etanr;:ons 
en bois et de beles metalliques. 

I ! 
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36. Voies de chantier. 

Actuellement, toutes les voies de chantier des 
tailles rabattantes sont revetues de cadres circulaires 
coulissants Toussaint-Heintzmann de 21 I{g/m. Le 
diametre interieur de ces cadres espaces de 0,80 m 
d' axe en axe est de 3 m. 

L' avancement realise lors du creusement des 
trar;:ages peut atteindre 2 m/poste. 

En general. I'ent-retien est assez eleve dans ces 
voies de chantier, celles-ci etant recarrees deux a 
quatre fois malgre les longueurs relativement courtes 
des panneaux. Dans la voie de tete visitee, il y 
avait deux breches de recarrage et, malgre cela, 
la hauteur libre etait reduite a 1,50 m environ pres 
de la tete de taille. Les cadres circulaires sont enleves 
2 a 3 m en avant de la taille et remplaces par un 
soutenement en bois. 

Signalons ici qu'en Bulgarie les voies de chan-

353. De sublevel methode. 

Figuur 19 geeft schema tisch de winmethode sub
level toegepast op dild{e lagen weer. 

De doorsnede A-B, gemaaid do.orheen het front 
van de langspij ler laat zien hoe een eerste schijf 
met een hoogte van ongeveer 2,40 m voorop g'eno
men wordt in passen van 1,60 tot 2 m diepte. Nadal' 
dit front een pas vooruitgeclreven is schiel' men het 
bovenste deel van de laag over eenzelfde diepte af, 
over een hoogte van 2 m tot 2,50 m. 

Zijn de lagen 10m dik clan wordt een tweede 
front achterwaarts onder de eerste pijler op dezelfde 
manier ontgonnen. In sommige gevallen l<an de 
Iaag van 10 m ineens genomen worden. 

Tot nu toe gebeurt de winning met de afbouw
hamer en de ondersteuning met houten stij len en 
metalen l<appen. 

Fig. 19. 

Schema d'exploitation des couches epaisses par la methode 
«sublevel ». 

Schema van de ontginning van een dikke laag door de 
« sublevel » methode. 

Coupe suivant A-B: doorsnede volgens A-B 

36. De werkplaatsgalerijen. 

Op dit ogenblil{ zijn aile galerijen van de terug
waarts gewonnen pijIer ondersteund met meege
vende ronde ramen « T.H» van 21 leg/m. Deze 
ramen staan op een asafstand van 0,80 m en hun 
inwendige diameter bedraagt 3 m. 

Bij het drijven van deze galerijen in de laag Imn 
een vooruitgang gemaaid worden van 2 m/dienst. 

In het a lgemeen vergen deze wellplaatsgalerijen 
tamelijl{ veel onderhoud, vennits ze twee tot vier 
maal moeten nagebrol{en worden en dit in weenvil 
van de betreHelijle ldeine lengte del' panelen. In 
de Iwpgalerij die wij bezocht hebben waren er twee 
nabraal{bressen en toch was de vrije hoogte er nog 
slechts 1,50 m nabij de lwp van de pijler. 2 of 3 m 
voor de pijler worden de cirhlvormige ramen uitge
nomen en door een houten ondersteuning vervan
gen. 
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tiel' de forme circulaire sont revetues de panneaux 
en beton arme, constitues de 6 a 8 elements par 

anneau. 

4. FABRICATION DES PANNEAUX 
EN BETON ARME 

La fabrication de tous les panneaux en beton 
anne, utilises jusqu'ici dans les divers hassins de 

Tchecoslovaquie et en Autriche, est effectuee dans 
une usine situee pres de Prievidza. CeUe usine 
fabrique aussi tous les autres types de cIavealL"'( 
et de plaques de garnissage utilises dans Ie pays. 

Lors de notre visite, une betonniere alimentait 
plusieurs equipes d' ouvriers moulant, les uns des 
cIaveaux en beton et les autres des panneaux en 

beton arme. 

Les panneaux en beton arme sont fabriques par 
groupes de deux dans des moules metalliques poses 

sur une table vibrante. 

Avant de betonner. les ouvriers introduisent I' ar
mature a I'interieur du moule ainsi que Ie tuyau 
metallique filete en partie, servant a la manuten
tion des panneaux. Les tuyaux des deux panneaux 
fabriques sont maintenus en place au moyen d'une 
barre metaIIique unique traversant Ie moule sur toute 

sa largeur. 

Peu apres Ie debut du betonnage, les ouvriers 
soulevent l' armature de 1 cm afin que celle-ci soit 
bien enrobee de beton a la partie inferieure. 

Apres I' achevement du betonnage, les ouvriers 
resserrent les plateaux du moule situes Ie long de 
la face de contact des panneaux et exercent ainsi 
nne pression longitudinale sur les panneaux. 

Le moule est ensuite transporte par un « Clarl< » 
jusqu' a I' aire de stocI<age ou il est immediate~ent 
demoule apres l' enlevement de la barre maintenant 
en place les tuyaux de manutention des 2 panneaux. 
La surface exterieure des panneaux est ensuite apla
nie a l' aide d' une truelle. 

La fabrication proprement dite des panneaux est 
effectuee par une equipe de 3 hommes avec une 
production moyenne de 70 panneaux par poste. 

En plus dn betonnage des panneaux, il faut en
core tenir compte des deux ouvriers qui realisent 
I'armature metaIIique des panneaux. Cette armature 
est faite d'une fayon tres originale et tres simple: 
Ie fil de 6 mm de diametre constituant les etriers de 
l'armature est enroule en spirale autour d'un axe 
rectangulaire forme de 4 fils metalliques de meme 
diametre et de meme disposition que les 4 barres 
Iongitudinales de l' armature . Le fil est coupe toutes 
les 40 spires. 

Cet etrier unique en torsade est ensuite deploye 
comme un accordeon Ie long de delL",( barres cin
trees de rayon de 1,85 m et fixe a des crochets a 
ses deux extremites . 

\Vij signaIeren dat de cirI<elvormige wer\<pIaats
g'aIerijen in Bulgarije ondersteund zijn met panelen 
in gewapend beton, met 6 tot 8 paneIen per ring. 

4. DE F ABRIKATIE V AN DE PANELEN 
IN GEWAPEND BETON 

Al de panelen in gewapend beton, die tot nu toe 
in de verschillende beld<ens van T sjeIm-Slovakije 
en OostenrijI< gebruild werden, werden vervaardigd 
in een fabriel< dicht bij Prievidza. Deze fabriel< 
maald 001< aIle andere bIold<en en typen van belde
dingspanelen die in de mijnen van het land ge

bruild worden. 
T oen wij de fabriel< bezochten was er een beton

moIen die werl< gaf aan verschillende ploegen arbei
del'S bezig met het voemen, de enen van blol&en en 
de anderen van panelen in gewapend beton. 

De panel en in gewapend beton worden per twee 
gevormd in metalen vormen die op een triltafel 

liggen. 
Voor het gieten leggen de arbeiders de bewape

ning in de vorm, benevens de metalen buis met een 
eind sehroefdraad, die dient voor het opheffen der 
panelen. De buizen del' beide te fabriceren panelen 
worden tel' plaatse gehouden door een enl<ele ijzeren 
staaf die door gans de vorm loopt. 

Kort nadat het beton gegoten is heffen de arbei
del'S de bewapening 1 em op opdat deze langs onder 

goed in het beton zou zitten. 
Na het gieten worden die zijden van de vorm, die 

de contactstuld<en van het paneel vormen, aange
druid zodat er een drul< in de langsrichting op de 

panelen ontstaat. 
Vervolgens wordt de vorm met een Clar\< naar 

de opslagplaats gebraeht en onmiddeIIijk openge
maald nadat de ijzeren staaf die de buizen voor het 
opheffen op hun plaats hield verwijderd werd. De 
buitenImnt van de panel en wordt dan g'eeffend door 
middel van een truweeI. 

Voor de eigenlijh fabrilmge van de panelen zijn 
er drie man met een gemiddelde produldie van 70 
panelen per dienst. 

Behalve deze drie die gieten, zijn er nog twee 
die de metalen bewapening gereedmal<en. Deze be
wapening is op bijzonder originele en eenvoudige 
wijze gemaald: de draad van 6 mm die de beugels 
van de bewapening moet vormen wordt spiraalvor
mig opgerold omheen een rechthoeldge as bestaande 
uit vier metalen draden van dezelfde diameter en op 
dezelfe wijze g'esehild als de vier langsstaven van 
de bewapening. De spiraal wordt om de 40 toeren 
doorgesneden. 

Deze enl<elvoudige gewrongen beugel wordt ver
volgens uitgewerld in de vorm van een accordeon 
langs twee staven die gebogen zijn met een straal 
van 1,85 m , en vastgemaald aan hal<en aan de beide 
uiteinden ervan. 
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Les 4 barres 10ngitudinales de l' armature sont 
ensuite placees dans les 4 coins de l' etder et fixees 
chacune aux etders en 8 points, au moyen de petits 
fils de fer. 

Lors de la fabrication des premiers panneaux, les 
armatures longitudinales etaient soudees aux etders. 
Cette methode a ete abandonnee par suite de J' ap
parition de contraintes 10rs de la prise du beton. 

Les panneaux doivent sejourner au moins 28 jours 
sur l' aire de stocimge avant d' etre envoyes vers l' un 
des chantiers d' utilisation. 

5. CREUSEMENT DES PUITS 
A LA MINE ST·ABIC m. 

Dans Ie cadre du developpement de la production 
houiIIere, la direction des mines du bassin d'Os
trava prepare l' amenagement de la mine de Staric, 
derniere mine prevue dans Ie programme actueI. 
Cette mine de Staric comprend 3 sieges (Staric I. 
II et III), avec chacun deux puits. La mine Staric 
se trouve a environ 30 Iml au sud-ouest d'Ostrava 
et do it exploiter un gisement p ro fond avec des cou
ches minces mais produisant un excellent charbon 
a coke. 

Les divers sieges seront relies entre eux dans Ie 
fond. Le siege Stadc III se trouve a 4 I<m du siege 
Staric I et a 1,5 Iml du siege Staric II. 

Tous les puUs creuses ont un diametre utile de 
7,50 m et une profondeur de 700 a 1000 m. 

Au cours de notre voyage, no us avons eu 1'occa
sion de visiter Ie siege Staric III ou Ie font;age du 
puits d' extraction etait presque acheve (creusement 
du bougnou) et ou Ie puits de retour d' air avait 
atteint une profondeur d' environ 600 m sur les 
750 m a creuser. 

Afin d' obtenir les meiIIeurs rendements possibles 
dans Ie creusement des puits, ce travail a He donne 
a une societe speciale qui a He chargee de tous les 
font;ages de puits de la region. Cette societe s'est 
inspiree des meilleurs resultats obtenus dans Ie 
monde entier, specialement en U.R.S.S. et en Afri
que du Sud. 

Pour augmenter Ie rendement et accelerer Ie fon
t;age, on a applique la methode simultanee du creu
sement proprement dit, de la pose du revetement et 
du montage de I' equipement. 

Pour que les equipes ne se genent pas mutuelle
menlo Ie beton utilise pour Ie revetement est descen
du depuis la surface dans des tuyauteries speciales 
et coule derriere un coffrage mobile. L' equipement 
est place a partir du double plancher de secUl'ite a 
mesure de I' approfondissement. 

Afin d' accelerer encore I' avancement, on a utilise 
pour Ie creusement de ce demier puits Ie chevale
ment et la machine d'extraction definitive. 

Cette methode de font;age a permis de realiser 
des avancements records. Le record ~ensuel tche-

Vervolgens worden de vier langsstaven van de 
bewapening in de vier hoel<en van de beugel ge
plaatst en eII< op 8 punten eraan bevestigd met eind
jes ijzerdraad. 

Bij de fabrii<age van de eerste panelen waren de 
langsstaven aan de beugels vastgelast. Deze me
thode werd opgegeven toen men spanningen in het 
beton zag optreden tijdens het harden. 

De panelen moeten minstcns 28 dagen op voor
raad blijven liggen voordat ze voor gebruiI< naar 
een of andere weri<pIaats gaan. 

5. HET DBIJVEN VAN DE SCHACHTEN 
OP DE MIJN STABIC 111. 

In het raam van het opvoeren del' Iwlenproduidie 
bereidt de directie del' mijnen van h et beId<en van 
Ostrava de uitrusting voor van de mijn Staric, de 
Iaatste die deel uitmaaid van het huidige program
ma. Deze mijn Stadc omvat drie zetels (Staric I. 
II en f1I) eII< met twee schachten. De mijn Staric 
ligt ongeveer 30 km ten zuidwesten van Ostrava 
en is bestemd voor de ontginning van een diepe 
afzetting met dunne Iagen die echter zeer goede 
col<eslwlen opleveren. 

De verschillende zetels zuIIen ondergronds ver
bonden zijn. Staric III ligt op 4 Iml van Staric I en 
op 1,5 Iml van Staric II. 

AI de reeds bestaande schachten hebben een nut
tige diameter van 7,50 m en een diepte van 700 
tot 1.000 m. 

Tijdens onze reis hebben wij de gelegenheid ge
had de zetel Staric III te bezoehn, waar de ophaal
schacht bijna gereed was (op de somp na) en de 
luchtl<eerschacht ongeveer 600 III bereil<t had tegen 
750 m gepland. 

Om bij dit drijfwerl< de best mogelijl<e effectell 
te belwmen heeft men het toevertrouwd aan eell 
bijzondere maatschappij die al de schachten zal te 
mahn hijgen in deze sh'eelc Deze maatschappij 
h eeft zich laten leiden door de beste resultaten uit 
de gal1Se wereld, bijzonder in de U.S.S.R. en Zuid
Afrii<a. 

Om zowel het effect als de sneIheid op te drijven 
h eeft men die methode toegepast, waarbij tegelijhr
tijd wordt gewerld aan het drijven, het plaatsen 
van de beldeding, en het aanbrengen van de uit
rusting. 

Opdat de verschiIIende ploegen eli<aar niet zou
den hinderen wordt het voor de b eldeding gebruilde 
beton van op de bovengrond afgelaten langs spe
ciale leidingen en gegoten achter een beweegbare 
beldsting. De uitrusting wordt geplaatst van op 
de dubbele veiligheidsvIoer naarmate de schacht 
vordert. 

Om noll' sneller te Imnnen gaan heeft men voor 
het drijfwerl< van deze laatste schacht de definitieve 
schachtbol< en ophaalmachine gebruild. 
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coslovaque a ete realise au mois de septembre 1964 
dans Ie creusement du puits d' extraction visite, avec 
un avancement de 321,13 m en 30 jours. 

Par contre, Ie second puits en creusement au siege 
Staric III est creuse au moyen d' un chevalement 
provisoire et d'une machine d'exh'action de fonyage. 
L' avancement realise par cette methode n' est que de 
80 m/mois (deja remarquable). 

L' adoption de la machine d' extraction definitive 
permet d'utiliser des cuffats d'une capacite de 5 ma 

au lieu de 3 m a autrement, avec une vitesse de trans
lation de 10 m/s au lieu de 6 m/s. 

Comme I' ecartement entre les cables des cuffats 
et les cables des futures cages n' est pas Ie meme, 
la fondation en beton arme de la machine d'extrac
tion repose sur une seconde fondation par I'inter
mediaire de 12 paliers. Lors de la mise en service 
definitive de la machine d' extraction, ce IIe-ci pourra 
etre tournee d'un angle d'environ 2° au moyen de 
2 verins hydrauliques de 100 t. ' 

Le creusement du puits d'extraction a commence 
au mois de juiIIet 1964, 

Pour plus de detail concernant Ie creusement 
l'apide des puits, nous consedlons de consulter les 
numeros des Annales des Mines de Belgique des 
mois d'avril 1963 et de mars 1965. 

Materiel de !onr;age. 

Le materiel de fonyage (fig. 20) comprend pour 
les deux puits : 

un treuil d' extraction pour la translation de 2 
cuffats, 
un treuil auxiliaire de 320 I<W a un seul tam
bour pour la translation du personnel et Ie 
transport du materiel (pour I' equipement entre 
autre) avec une charge utile de 1,7 t, 
8 treuils de 14 1< W chacun, de suspension du 
plancheI' de travail et de securite, a deux niveaux 
separes de 4,62 m I' un de I' autre, d' un poids 
total de 34 t. Parmi les 8 cables de suspension, 
6 servent de cables-guides pour les cuffats d' ex
traction et de translation de materiel. 
une serie de cuffats de 5 m a de capacite, 
4 grappins-poulpes, d' origine sovietique, de 150 
litres de capacite, commandes par treuils fixes au 
niveau inferieur du plancheI' de travail. 
un coffrage metallique pour Ie beton, d'un poids 
total de 35 t et d'une hauteur totale de 7 m 
pour une hauteur utile de betonnage de 4,15 m, 

- 3 treuils de 14 kW utilises pour la suspension 
du coffrage, 

- une centrale a beton d'une capacite de 80 ma de 
beton/heure, Le sable et Ie gravier melanges, 
amenes par camions, sont charges sur une cour
roie au moyen de bulldozers et stockes dans 4 

Met deze drijfmethode heeft men werl<elijh re
cordcijfers behaald. Het Tsjeldsch maandrecord 
wed bereild in de maand september 1964 in de 
bezochte ophaalschacht met een vooruitgang van 
321,13 min 30 dagen. 

Daarentegen wordt de tweede schacht op zetel 
Staric III gedreven met behulp van een voorlopige 
schachtbo"I< en een ophaalmachine voor het schacht
drijven. Met deze methode maald men slechts een 
vooruitgang van 80 m/maand (reeds merhvaardig), 

rvIet de definitieve ophaalmachine kan men een 
schachtton van 5 m 3 gebruil<en in plaats van 2 m3 

zoals in het andere geval, en de translatiesnelheid 
bedraagt 10 m/ s in plaats van 6 m/s. 

Vermits de afstand tussen de Imbels van de ton
nen en die van de toelwmende Iwoien niet dezelfde 
is, rust de fundering van de ophaalmachine ,in ge
wapend heton, op een tweede fundering door mid
del van 12 lagers. \iVanneer de machine definitief in 
dienst gebracht wordt Imn ze over een hoel< van 
ongeveer 2° gedraaid worden met behulp van twee 
IlYdraulische vijzels van 100 t, 

Men is met het drijven van de ophaalschacht 
begonnen in juli 1964. 

Voor meer bijzonderheden omtrent het snel drij
ven del' schachten verwijzen wij naar de nummers 
april 1963 en maart 1965 van de Annalen der 
Mijnen van Belgie. 

Het a!diepmaterieel. 

Het afdiepmaterieel (fig. 20) bestaat voor beide 
schachten uit : 
- een ophaallier voor beide tonnen, 
- een hulplier van 320 I<W met enhle trommel 

voor het vervoer van personeel en materiaal 
(voor de uitrusting o,a .) met een nuttige last 
van 1,7 t; 
8 lieren van 14 1<\iV elk waaraan de wer!<- en 
de veiligheidsvloer hangen, met een hoogtever
schil van 4,62 m en cen totaal gewicht van 
34 ton. Van de 8 ophanglmbels zijn er zes die 
dienen als leilmbels voor de ophaaL en vervoer
tonnen, 
een reeh tonnen van 5 m 3 inhoud, 
4 hulpgrijpers van Sovjetrussische mahIn, met 
een inhoud van 150 liter, aangedreven door lie
ren opgesteld op de onderste verdeping van de 
werl<vloer, 
een metalen beldsting voor het beton, met een 
totaal gewicht van 35 t en een totale hoogte van 
7 m, voor een nuttige giethoogte van 4,15 m, 
3 lieren 'Ian 14 I<W voor het dragen van de be
Idsting, 
een hetoncentrale met een capaciteit van 
80 mVu. Het zand en het grind worden ge
mengd aangevoerd door vrachtwagens, door 
middel van bulldozers op een band gel aden en 
opgeslagen in 4 silo's eII< met een inhoud van 
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Fig. 20. 
Coupe verticale d'un puits en creusement a chevalement definitif - plancher de travail et de securite a deux niveaux pour 

I'execution des travaux d'eguipement - coffrage metalligue d'une hauteur de 7 m. 
Vertikale doorsnede doorheen een schacht in aanleg met definitieve schachtbok - werk- en veiligheidsvloer op twee 

verdiepingen voor het aanbrengen van de uitrusting - metalen bekisting met een hoogte van 7 m. 

silos de 60 m 3 chacun. La ciment est conserve 
dans 4 silos. de 30 t chacun. et est achemine par 
des transporteurs a vis apres dosage. Le chlorure 
de calcium est amene par air comprime. Le beton 
est prepare dans 4 betonnieres de 750 lUres cha-

60 m 3
. Het cement wordt bewaard in 4 silo's ell( 

met een inhoud van 30 t. en wordt na dosering 
nangevoerd door schroeftansporteurs. Het cal
ciumchloride wordt door perslucht aangebracht. 
Het beton wordt vervaardigd in 4 betonmolens 
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cune. En hiver, des precautions speciales sont 
prises pour empecher tout gel. 

2 tuyauteries de 150 mm de diam~tre utilisees 
pour la descente du beton depuis la surface jus
qu' au fond . Chaque tuyauterie est suspendue a 
2 cables de 50 mm de diametre depuis Ie bas 
jusqu' en haut, de sorte que les tuyaux ne sont 
pas boulonnes mais emboites les uns dans les 
autres. Les tuyauteries sont tem1inees par un 
ralentisseur constitue par un reservoir de trop
plein. Le beton est ensuite dirige vel'S Ie cof
frage au moyen d' une tuyauterie articulee de 
20 m, constituee d'une serie de petits tuyaux 
coniques de 40 cm de longueur chacun, 

2 treuils de suspension des 2 tuyauteries de beton, 

3 treuils de suspension des cables d'eclairage, 
de signalisation et de tir, 

8 compresseurs a air comprime, commandes cha
cun par un moteur de 170 kW avec une capa
cite de 25 mB/min, 

1 tuyauterie d' air comprime de 200 mm de dia
metre, 

1 ventilateur commande par un moteur electrique 
de 125 I<\iV, 

une ligne de canal'S d' aerage de 1000 mm de dia
metre, 

un systeme de signalisation mecanique et elec
trique . 

Organisation du travail. 

Apres Ie tir, les hommes degagent les parois avant 
de descendre Ie coffrag'e sur Ie tas de deblais nivele. 
Le chargement des deblais continuant, on betonne 
les parois sur une hauteur de 1,50 a 2 m, puis Ie 
travail de chargement est arrete pendant 25 minutes 
pour laisser dm'cir Ie beton. Le betonnage et Ie 
chargement des deblais peuvent reprendre ensuite 
simultanement. 

Le front de creusement est attele a 3 postes de 
8 heures de travail par jour avec en plus une equipe 
speciale de 10 foreurs et de 8 betonneurs (en sur
face) . 

Le creusement est realise par passes de 4,50 a 
4,80 m. Au cours du mois de septembre 1964 OU 
321 mont ete creuses, il y a eu 80 cycles de 4,15 m 
ayant dure chacun 9 heures avec un personnel par 
cycle de 22 h au fond et de 56 h au total. 

eet avancement record est Ie troisieme meilleur 
au monde, Ie premier etant de 390,50 m atteint en 
U.R.S.S. en 1964 et Ie deuxieme etant de 381 m 
atteint en Afrique du Sud en 1962. 

Par c~ntre, Ie rendement en m 3/hp est de 4,52 
au puits Staric III, de 1,85 en u.R.S.S. et de 0,84 
en Afrique du Sud. 

eII< met een inhoud van 750 liter. In de winter 
worden speciale voorzorgen genomen tegen het 
bevriezen, 

twee leidingen van 150 mm om het beton van 
op de bovengrond naar de bodem af te laten. 
Elh Ieiding hangt aan 2 hbels met een dia
meter van 50 Iron van onder tot boven, zodat de 
buizen niet aan ellwar geschroefd zijn doch in 
ellwar staan. Onder aan de leidingen staat een 
afremapparaat bestaande uit een over!oopreser
voir. Vervolgens wordt het beton naar de belds
ting geleid met behulp van een gelede buislei
ding met een lengte van 20 m, bestaande uit een 
reel<s Ideine konische buisjes eII< met een Iengte 

van 40 cm, . I ! i j I I 
2 ophanglieren voor de twee betonleidingen, 

3 ophanglieren voor de I<abels van de verlich
ting de seingeving en het schieten, 

acht luchtcompressoren eII< aangedreven door 
een motor van 170 k\iV, elk met een capaciteit 
van 25 Iu

3/min, 

een persluchtleiding met een diameter van 
200ITIm, 

een ventilator aangedreven door een eleldrische 

motor van 125 1<\iV, 

een luchtlwhrleiding met een diameter van 
1.000 mm, 

een eleldrisch en een mechanisch seinstelseI. 

Organisatievan Twt wel'k. 

Na het schieten mahn de werldieden de wanden 
zuiver en laten ze de beldsting zald<en op de inmid
dels geeffende afslag. Terwijl het laden van de 
stenen verdeI' gaat, wordt de wand gebetonneerd 
over een hoogte van 1,50 tot 2 m; dan wordt het 
laden gedurende 25 min onderbrohn zodat het be
ton Iwn harden. Vervolgens Iwn men tegelijhrtijd 
verdeI' gaan met het laden en het betonneren. 

Het drijfwerl( wordt bezet op 3 diensten van 
8 uren per dag ; bovendien is er een speciale ploeg 
van 10 boorders en van 8 betonmal<ers Cop de 
bovengrond) . 

]\lIen drijft met passen van 4,50 tot 4,80 m. In de 
loop van de maand september 1964 werd 321 m 
gemaald; hiervoor had men 80 cyclussen van 4,15 m 
uitgevoerd van 9 men, met per cyclus een bezetting 
bestaande uit 22 man beneden en 56 in het geheel. 

Deze recordvooruitgang is de derde beste tel' we
reid; de beste werd bereild in de U.S.S.R., met 
390,50 m, in 1964, de tweede met 381 m, in Zuid
Afrih, in 1962. 

Het effect is echter 4,52 m 3/md in de schacht 
Staric, 1,85 m 3/md in de U.S.S.R. en 0,84 m 3/md 
in Zuid-Afrih. . 
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6. CONCLUSIONS 

Sl. - Conclusions relatives aux chantiers vi sites 
en Tchecoslovaquie. 

Trois premieres conclusions peuvent etre tin'ies du 
voyage eHectue dans deux bassins miniers tcheco
slovaques, a savoir : 

1) avancement plus rapide du creusement des bou
veaux quand on utilise un revetement constitue 
de panneaux en beton arme; . 

2) excellente tenue des bouveaux a panneaux visi
tes , meme 'au voisinage d'une taille ; 

3) grande utilite du remplissage integra l du vide 
entre Ie terrain et Ie revetement par claveaux 
ou panneaux au moyen d'un mortier plastifiant. 

Le sou tenement a pour but de repartir les pres
sions sur tout Ie pourtour de I' anneau. 

SIl. Avancement plus rapide des bouveaux 
revetus de panneaux en beton arme. 

Les avancements obtenus dans Ie creusement des 
bouveaux circulaires du bassin d'Ostrava sont les 
suivants : 

- claveaux legers de 45 I<g (cp into de 3,70 m) 
10 a 20 m/mois, 

claveaux moyens de 97 I<g (cp into de 3,70 m) 
12 a 20 m/ mois, 

claveaux lourds de 270 I<g (cp int. de 5,20 m) 
8 a 15 m/mois, 

- cadres metaIIiques circulaires (cp into de 3,70 m) 
35 a 40 m/mois, 

- panneaux en beton arme (cp. into de 3,70 m) 
35 a 40 m/mois. 

Dans tous les cas signales ci-dessus, les fronts 
sont aneIes a 3 postes par jour avec un personnel 
de 6 hommes par poste. 

On cons tate que, par rapport aux claveaux en 
beton, I'utilisation de panneaux en beton arme a 
permis de plus que doubler les avancements. 

Signalons ici que, maIgre un meme avancement 
journalier, Ie revetement par cadres metalliques coMe 
plus cher, par suite du cOld plus eleve du materiel 
de soutenement. 

S12. Bonne tenue des bouveaux ex panneaux. 

Les bouveaux circulaires revetus de panneaux en 
beton sont en excellent etat; aucun entretien n' est 
necessaire dans les bouveaux visites. Les pat-ois du 
revetement sont tres lisses, comme Ie montre la 
figure 21. 

Seul un tronc;:on du premier bouveau en panneaux 
Cl'euse a Prievidza a du etre recalTe dans une zone 

6. Besluiten. 

61. Besluiten wat de in Tsjeko-Slovaldje 
bezochte werkplaatsen betreft. 

Uit het bezoel< aan twee Tsjelw-Slovaabe mijn
beld<ens Imnnen vooreerst drie besluiten getro]d<en 
worden, namelijl< : 

1) een sneller drijven van de steeng'angen bij het 
gebruil< van een ondersteuning bestaande uit 
panelen in gewapend beton ; 

2) de bezochte steengangen zijn zeer goed be
waard, zeUs in de nabijheid van een pijler ; 

3) een volledige opvulling van de ledige ruimten 
tussen het terrein en de ondersteuning uit blol<
I<en of panel en met behulp van een geplasti
fieerde mortel is van groot belang. 

H et doel van de ondersteuning is de drul< over 
gans de omtrel< te verdelen. 

SI1. Snelle vooruitgang van de steengangen 
met panelen in gewapen beton. 

Volgende vooruitgangssnelheden werden in het 
beld<en van Oslrava tijdens het drijven van cirhl
vormige steengangen belwmen : 

lichte bloHen van 45 I<g (0 inw. 3,70 m) : 
10 tot '20 m./maand, 

middelmatige bloHen van 97 Iqt (0 imv. 
3,70 m) : 1'2 tot '20 m/maand, 

zware blokhn van '270 I<g (0 inw. 5,'20 m) : 
8 tot 15 m/maand, 

ronde metalen ramen (0 inw. 3,70 m) : 35 fot 
40 m/maand, 

panelen in gewapend beton (0 inw. 3,70 m) : 
35 tot 40 m/maand. 

In eJJ< van deze gevallen wordt het front op 3 
diensten bezet met 6 man per dienst. 

l'vIen ziet dat de vooruitgang met panelen in ge
wapend beton meer dan het dubbele bedraagt van 
die met betonblold<en. 

\Vij wijzen er op dat de ondersteuning met ijze
ren ramen duurder uitvalt, ondanh het feit dat de 
vooruitgang per dag dezeUde is, we gens hogere 
prijs van he t ondersteuningsmateriaai. 

S12. Goede bewaring van de steengangen met 
panel en. 

De cirl<elvormige steengangen met ondersteuning 
in panelen in gewapend beton zjjn in zeer goede 
staat; in de bezochte steengangen moet niet het 
minste onderhoud gedaan worden. De wanden zijn 
zeer eHen zoals fjguur 21 toont. 

AIleen een eind van de eerste steen gang in pane
len te Prievidza werd nagehrol<en in een zone die 
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influencee par une taiIie et par suite du non-enle
vement du boisage provisoire et d'un mauvais rem
plissage du vide en couronne. 

Par endroits, on cons tate dans quelques panneaux 
de couronne la presence de fissures dues probable
ment u un remplissage local insuffisant du vide. 
Mais ces fissures ne sont que tres faibles et ne 
portent pas it consequence par suite de la presence 
de l' armature. 

D' apres des essais effectues en laboratoire sur des 
anneaux entiers en panneaux de beton, on a pu 
constater que la resistance de ceux-ci aux pressions 
de terrains est acceptable et depasse la resistance 
d'un revetement par cadres metalliques espaces de 
0,50 m les uns des autres (une note it ce sujet 
paraitra prochainement dans les Annales des l'-1ines 
de Belgique). 

Fig. 21. 

Photo d'un bouveau a revetement par panneaux en beton 
arme montrant Ie bel aspect de la galerie. 

Foto van een steen gang ondersteund met panelen in gewa
pend" beton waaruit blijkt hoe goed zulke steengang er 

uit ziet. 

613. Utilite du remplissage integral du vide 
entre Ie terrain et Ie revetement au moyen 
d'un mortier plastifiant. 

La figure 22 (2) permet de comparer les pressions 
locales auxquelles Ie sou tenement est soumis; la 
partie gauche est caracterisee par un mauvais rem-

(2) Les figures 22 et 23 sont extraites de l'article de M. 
V. BENDA: « Nouvelle methode pour augmenter la resis
tance des bouveaux dans Ie cas de terrains tendres ». Uhli, 
n° 10/64, p. 329-335. 

door een pijler was bei'nvloed, omdat men de voor
lopige ondersteuning niet h ad ,"veggenomen en een 
gebrelddge opvulling aangebracht had boven de 

Io-oon. 

Plaatselijl, stelt men in enl,ele hoonpanelen 

barsten vast, waarschijnlijl, als gevolg van een 
onvoldoende vuIiing op dat punt. Deze bars ten zijn 
miniem en hebben tengevolge van de bewapening 

geen belang. 

Laboratoriumproeven op volledige ringen in pa
nelen hebben aangetoond dat hun weerstand tegen 
tel'reindrulddng aanneembaar is en hoger Iigt dan 
die van een ondersteuning uit metalen ramen op 
0,50 m afstand. (Hieromtrent verschijnt binnenkort 
een mededeling in de Annalen del' Mijnen van 
Belgie). 

Fig. 22. 

Pressions auxquelles Ie revetement d'un bouveau circulaire 
est soumis dans Ie cas, a gauche, d'un mauvais remplissage 
du vide entre Ie terrain et Ie revetement, et a droite, dans 
Ie cas d'un bon remplissage de ce vide. On constate qu'a 
gauche, les pressions locales depassent souvent la resistance 
du soutenement qui es t donnee par Ie cercle en pointilles. 

Druk waaraan de ondersteuning van een cirkelvormige 
steengang onderworpen is, links in het geval van een slechte 
vulling tussen terrein en ondersteuning, rechts in het 
geval van een goede vulling daarvan. Men ziet dat de 
belasting aan de linkerkant dikwijls hoger ligt dan de 
weerstand van de ondersteuning die aangegeven is in 

stippellijn. 

613. Het nut van het volle dig vullen der ruimten 
tussen ondersteuning en gesteente door 
middel van geplastifieerde mortel. 

Op figuur 22 C~) kan men een vergelijking maken 
tussen de plaatselijh drulddng op de ondersteuning; 
links ziet m en een slechte opvuIiing van de lege 

(2) De figuren 22 en 23 zijn on tie end aan het artikel van 
de Heel' V. BENDA : « Nieuwe metode om de weerstand 
van de steengangen te verbeteren in weke grond ». Uhli, 
n" 10/ 19,64, biz. 329-335. 
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pIissage du vide et la droite par un bon remplissage. 
La pression moyenne est Ia meme dans les deux cas, 
mais a gauche les pressions sont tres variables d'un 
point a I' autre et depassent en plusieurs points la 
resistance du soutenement donnee par Ie cercle en 
pointilles. 

C' est en empechant tout mouvement du terrain 
autour du bouveau en creusement qu' on a pu se 
permettre de supprimer Ie boisage provisoire a front 
du bouveau. Au COUl'S du creusement d'un tronc;:on 
de voie dans des conditions tres clifficiles, il a ete 
cons tate que, des que Ie remplissage .du vide au 
moyen du mortier etait en retard de 4 a 6 m pal' 
rapport au front, Ie terrain s'y fissurait et on obser
vait la chute de blocs. 

62. Application possible du procede 
en Belgique 

La pose des panneaux etant fortement mecanisee, 

iI semble que rien ne s' oppose a utiliseI' des pan

neaux d'un poids encore plus eleve qu'en Tcheco

slovaquie, soit 400 a 600 kg. 

Toutefois, avant d' utiliseI' en Belgique les pan

neaux en beton arme, a grande echelle, pour Ie 

revetement des bouveaux circulaires, quelques points 

devront encore etre eclaircis. II faudra : 

1) suivre nttentivement Ie comportement de ce reve

tement lors du passage d' une taille a proximite 

immediate du bouveau: 

2) etudier les possibilites d' un recarrage eventueJ 

d'un bouvean revetu de panneaux en beton arme; 

3) arriver a creuser des bouveaux de 4,20 ou de 

4,50 m de diametre interieur en utilisant 4, 5 
ou 6 panneaux par anneau; 

4) arriver si possible a supprimer Ie boisage pro

visoire. 

621. Comportement de ce revetement lors du 
passage d'une tame a proximite immediate 
du bouveau. 

Dans Ia mine Bana Cigel du bassin de Prievidza, 
un bouveau revetu de panneaux en beton arme est 
reste intact apres Ie demarrage d' une taille situec 
40 m plus haut et a 50 m en plan. La taille s' est 
ensuite eloignee da bouveau. Mais, dans ce bassin, 
Ie terrain est constitue de roches tertiaires plus meu
bles, de sorte qu'aucune conclusion certaine ne peut 
en etre tiree pour predire les reactions dans les ter
rains houillers des bassins belges, 

ruimten, rechts een goede. De gemiddelde druHing 
is in beide gevallen dezelfde, maar linb beslaan er 
grate verschiIIen tussen de plaatselijl<e drul{ van het 
ene punt tot het andere, en deze drul{ stijgt op ver
schillende plaatsen boven de weerstand van de on
dersteuning, die in stippellijn is aangeduid. 

Wanneer men zich heeft Imnnen onthouden van 
eII{e voorlopige ondersteuning in deze steengangen, 
is dat enl<el te wijten aan het feit dat men elke 
terreinbeweging rondom de gang heeft belel. Op 
zel{er ogenblil{ heeft men een eind galerij in zeer 
moeilijl<e omstandigheden moeten aanleggen, en 
toen heeft men vastgesteld dat een afstand van 4 
tot 6 m tussen de mortelvulling en het front vol
staat opdat spleten in het gesteente zouden optre
den en bloH{en uitvallen. 

62. Mogelijkheden van toepassing 
van het procede in Belgie. 

Vermits de panelen voIIwmen mechanisch ge

plaalst worden, schijnt er geen enl{el bezwaar te 

zijn om ze nog zwaarder te nemen dan in Tsjeko

Slovaldje, bij voorbeeld 400 tot 600 I{g. 

T ochl moeten bepaalde punten in het reine ge

trold{en worden vooraleer men in Belgie op grote 

schaal panelen in gewapend beton Imn gebruil<en 

als ondersteuning van cirl{elvo~ige steengangen. 

Het is nodig : 

I) zorgvuldig na te gaan hoe deze ondersteuning 

zich hondt wanneer een pijler in de onmiddeI

lijke nabijheid van de steengang wordt ontgon-

nen ; 

2) de mogelijldleid te bestuderen om een met pane

len in gewapend beton ondersteunde steengang 

na te breken ; 

3) erin Ie slagen steengangen te drijven met ee~ 
inwendige diameter van 4,20 of 4,50 m met 4, 

5 of 6 paneIen per ring; 

4) de voorlopige ondersteuning zo mogeIijI{ af te 

schaffen. 

621. Bewaring van de ondersteuning wanneer 
een pijler in de onmiddelJijke omgeving 
van de steen gang komt. 

In de mijn « Bana CigeI» van het bekl<en van 
Prievidza bIeef een steen gang ondersteund met 
panelen in gewapend beton intact to en een pijler 
aangezel werd op een hoogte van 40 m boven de 
gang en op een horizon tale afstand van 50 m. De 
pijler heeft zich vervolgens van de steengang ver
wijderd. Het terrein bestaat evenweI in dit beld{en 
uit eeder beweegIij!{ gesteente zodat men geen 
vaste pronosliei< I,an mal<en aangaande de manier 
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De plus, il alTive souvent en Belgique que des 
taiIIes passent sous des bouveaux ou au moins de
marrent assez pres de ceux-ci. 

Seu!. I' essai pratique d' un tronyon de 50 m, revetu 
de panneaux en beton arme et influence par Ie pas
sage d' une taiIIe sous-jacente, pourrait nous rensei
gner sur Ie comportement de ce type de revetement. 
Cependant, il est possible qu'une injection de mor
tiel' faite lors du passage de la taiIIe puisse limiter 
les de gats en solidarisant Ie terrain tout autour du 
bouveau. 

622. Recarrage eventuel d'un bouveau revetu 
de panneaux en be.ton arme. 

En Tchecoslovaquie, seul Ie tout premier tronyon 
revetu de panneaux en beton arme a du etre recarre 
jusqu' a present. D' ap res les ingenieurs de la mine, 
ce travail de recarrage a pu etl'e effectue assez aise
ment grace a I'utiliS3.tion d'un treuil de decadrage 
assez puissant. Des avancements mensuels depas
sant 120 mont ete atteints. 

Ce recarrage pourrait s' effectuer par courts tron
yons de 1 m de longueur, comme cela se pratique 
actueIIement avec les c1aveaux. 

Si Ie tronyon a recarrer se trouve dans un bouveau 
a trafic tres dense ou il ne serait pas possible d'uti
Iiser I' elevateur habituel pOur la pose des panneaux, 
il serait toujours possible de Ie recarrer avec des 
c1aveaux en beton. 

623. Diametre des bouveaux. 

Jusqu' a present, en Tchecoslovaquie, tous les bou
veaux revetus de panneaux en beton arme ont un 
diametre interieur egal ou inferieur a 3,70 m, ce qui 
permet de n'utiliser que 4 panneaux par anneau. 

Mais en Belgique to us les exploitants estiment que 
les bouveaux doivent avoil' un diametre interieur 
au moins egal a 4,20 m. II faut alol's choisir des 
anneaux formes de 4 ou 5 panneaux : 

a) Si on utilise 4 panneaux par anne au pour un tel 
diametre, on eprouvera des difficultes de trans
pOif dans les puits, la lon gueur de la corde maxi
male etant de 3,25 m. 

b) Si on utilise 5 panneaux par anneau, la pose 
des panneaux sera plus difficile. Avec 4 pan
neaux par tour, no us avons vu que leur pose etait 
aisee. Avec 5 panneaux par tour, il faut prevoir 
2 rails en paroi, pour servir d'appui aux deux 

waarop het Iwlengebergte van de Belgische be11ens 
in soortgelijh omstandigheden zou reageren. 

Bovendien Iwmt het in Belgie niet zelden voor 
dat pijlers onder steengangen doorgaan of ten min
ste in de onmiddeIIijh nabijheid aangezet worden. 

Willen we meer weten over de bewaring van dit 
soort van ondersteuning, dan moeten we een pral,
tische proef uitvoeren met een stuk van 50 m dat 
zou ondersteund worden met panelen in gewapend 
beton en onderworpen worden aan de invloed van 
een vertreld,ende pijler. Het is evenwel mogelijl, 
dat de schade Imn beperh worden door h et injec
teren van mortel tijdens het voorbijgaan van de 
pijler omdat het terrein rondom de steengang daar
door verstevigd wordt. 

622. Het eventueel nabreken van een steengang 
ondersteund met panelen in gewapend 
beton. 

In Tsjelw-Slovaldje werd tot nu toe aileen het 
allereerste stul, steengang met panelen in gewapend 
beton nagebroI<en. Volgens de ingenieurs van de 
mijn is dit werl, tamelijl< "lot verlopen omdat men 
Iwn beschiId<en over een tameIijI, sterke roo flier. 
]\lIen heeft een vooruitgang bereiid van meer dan 
120 m per maand. 

Men zou Imnnen nabreken met Iwrte passen van 
1 m zoals men nu 001, doet in bIokhnsteengangen. 

Ligt de nabraaI< in een steen gang waar het ver
voer zo druI, is dat men het gewone heftoesteI niet 
I<an gebruiken om de paneIen op te nemen, dan 
I<an men nog aItijd nabrehn in gewone beton
bIoI<hn. 

623. Diameter van de steengangen. 

Tot nu toe was de diameter van de steengangen 

met panelen in gewapend beton in SsjeIw-SIovaIdje 

steeds gelijI< aan of Heiner dan 3,70 m, zodat vier 

panelen per ring voIstonden. 

In BeIgie is iedereen echter van oordeeI dat de 

steengangen ten minste een diameter van 4,20 m 

moeten hebben. ]\lIen I<an daartoe 4 of 5 paneIen 

per ring pIaatsen : 

a) Gebruilct men 4 paneIen per ring bij dergelijh 

diameter dan hijgt men moeilijl<heden bij het 

vervoer in de sch acht, vermits de lworde 3,25 m 

bedraagt. 

b) Met vijf panelen wordt het plaatsen moeilijI<er. 

VVe h ebben gezien dat het goed gaat met vier 

panelen. Gebruih men er 5, dan moeten langs 

de wand twee spoorstaven Iwmen, waarop de 
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panneaux lateraux en attendant la pose du S· 
panneau en couronne. 

En T checoslovaquie, I' epaisseur des panneaux est 
de 14 cm. Si I'on augmente Ie diametre interieur des 
anneaux, on sera peut-etre oblige d' adopter une 
epaisseur de 20 cm. 

II faut cependant noter ici qu'un revetement par 
panneaux est beaucoup plus rigide qu'un revetement 
par cIaveaux et planchettes intercalaires, ce qui per
mettrait peut-etre d' adopter un diametre de creuse
ment plus petit (4 m par exemple). 

624. Suppression du boisage provisoire. 

II faudra e tudier en Belgique la possibilite de 
supprimer Ie boisage provisoire place entre Ie front 
du bouveau et les derniers anneaux du revetement. 

En Tchecoslovaquie, la suppression du vide entre 
Ie terrain et Ie revetement assure un meilleur com
portement des bancs en couronne du bouveau, ce 
qui a permis de supprimer Ie boisage provisoire. 
Lorsque Ie terrain est tres mauvais, on reduit la 
longueur des passes de creusement aIm et meme 
a 0,30 m; on ne place qu' un soutenement provi
soire tres faible, principalement contre Ie front du 
bouveau. 

En Belgique, il serait peut-etre possible d' utiliser 
un bOisage provisoire metallique tres simple. Avec 
les panneaux, Ie temps total pendant lequel Ie terrain 
n'est pas soutenu a front est plus court qu'avec les 
cIaveaux. 

La figure 23 montre Ie comportement des roches 
tout autour d'un anneau en cIaveaux de beton dans 
un tronc;:on oil Ie vide entre Ie revetement et Ie 
terrain n' a pas ete rempli. 

zijpanelen rusten in afwachting dat het Se ge
plaatst wordt in de hoon. 

In T sjelw-Slovakije zijn de panelen 14 cm dik 
Voor een grotere inwendige diameter zal men mis
schien moeten gaan tot een dii<te van 20 cm. 

]\lIen moet evenwel 001< niet vergeten dat een on
dersteuning met panelen een veel grotere stijfheid 
heeft dan een ondersteuning met blold<en en plank
jes, zodat een diameter van 4 m miss chien vol
doende zou zijn. 

624. Het afschaffen van de voorlopige onder
steunjng. 

]\lIen zou de mogelijl<heid moeten onderzoel<en om 
het in Belgie te stellen zonder voorlopige ondersteu
ning tussen de laatste ring en het front. 

In Tsjelw-Slovaldje heeft men vastgesteld dat de 
voIIedige 'lulling tussen beldeding en gesteente een 
zeer goede invloed heeft op de banl<en boven de 
steen gang zodat een voorlopige ondersteuning niet 
nodig is. Wordt het terrein zeer slecht dan vermin
dert men de pas tot 1 m of zeUs 0 ,30 m ; men brengt 
enl<el een heel zwaid<e voorlopige ondersteuning 
aan, voornamelijl< tegen het front. 

In Belgie zou men misschien gebruil< Imnnen ma
I<en van een zeer eenvoudige voorlopige ondersteu
ning in ijzer. De totale tijd gedurende dewell<e het 
dal< tegen het front nid ondersteund is, is Iwrter 
met panelen dan met blol&en. 

Figuur 23 toont wat het gesteente doet rondom 
een steengang in betonblold<en in een gedeelte waar 
de lege ruimten tussen de ondersteuning en de 
wand niet werd opgevuld. 

Fig. 23. 

Comportement des roches tout autour d'un anneau en 
:Iaveaux de beton clans Ie cas d'un remplissage non integral 
du vide entre Ie terrain et Ie revetement par du beton; il 
est certain que s 'il n'y avait pas de remplissage du tout, 
Ie comportement de la roche serait encore plus mauvais. 

Het gedrag van het gesteente rondom een ring in beton
blokken in het geval van een onvolledige vulling van de 
openingen tussen het terrein en de ondersteuning door mid
del van beton; het staat vast dat het gesteente nog slechter 
zou te houden zijn indien er helemaal geen vulling was. 
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63. A vantages de ceUe methode. 

Si cette methode peut etre appliquee en Belgique, 
elle presentera plusieurs avantages. 

631. Avancement plus grand. 

Divers facteurs permettent d' augmenter la vitesse 
d' avancement : 

- la section a creuser sera 20 a 30 ,% plus faible 
pal' suite d'une diminution de I'epaisseur du 
revetement et de la suppression du vide en cou
ronne necessaire pour la pose des claveaux SUI' 

Ie cintre; 

diminution dans la meme proportion du nombre 
de trous de mines a forer, a charger et a rac
corder; 

diminution du volume des deblais a charger et 
a evacuer; 

suppression presque complete du volume de terres 
du radier a charger a la pelle et qui prend actuel
lement pres de 50 ,% du temps du chargement 
total; 

suppression et en tout cas reduction du temps 
pris par Ie boisage proviso ire ; 

diminution du nombre d' elements de revetement 
a placer et pose presque entierement mecanique 
des panneaux. 

Par contre, il faut tenir compte du remplissage 
integral du vide entre Ie revetement et Ie terrain au 
moyen de mortier pJastifiant (en Tchecoslovaquie, 
on compte 0,7 a 2,5 rna de melange par metre 
d' avancement; cette quantite decroit fortement si on 
remplit Ie vide avec des pierres a front). 

632. Economie de materiel. 

En plus du gain de temps, on pourrait realiser 
une economie de materiel en reduisant les couts : 

du revetement (14 cm de beton faiblement arme 
au lieu de 50 cm actuellement); 

des fourrures compressibles (qui reviennent ac
tuellement a plus de 1.600 FB/ m de bouveau); 

des bois du soutenement provisoire (environ 
600 FB/ m de bouveau); 

des explosifs (30 ,% en moins sur un cout actuel 
de 1160 FB/m). 

Par contre, il faut tenir compte des materiaux 
utilises pour I'injection du mortier plastifiant (ciment 
ct agent plastifiant). 

633. Amelioration des conditions de travail. 

La suppression presque complete du chargement 
des deblais du radier a la main et la pose entiere-

63. Voordelen van deze methode. 

Indien deze methode l<an toegepast worden, zal 
zij verscheidene voordeIen bieden. 

631. Snellere vooruitgang. 

Verschillende factoren Ieiden tot een grotere voor-
uitgangssnelheid : 

de te drijven sectie is 20 tot 30 % Heiner omdat 
de onelersteuning mindel' dilnvandig is en er 
boven de luoon geen ruimte moet gemaald wor
den om de blokhn te Imnnen plaatsen ; 

er zijn in evenredigheid mindel' mijnen te boren, 
aan te sluiten en af te schieten ; 

er is een ideiner volume afslagstenen te laden en 
weg te voeren ; 

er zijn bijna geen stenen in de hIder, die met 
de hand moeten geladen worden, hetgeen thans 
bijna de helft in beslag neemt van de tijel die 
aan het laden worelt besteed ; 

er wordt geen of althans mineler tijd besteed aan 
de voorlopige onelersteuning; 

- er worden minder ondersteuningselementen ge
plaatst en deze bewerIdng is bijna volledig ge
mechaniseerd. 

Daarentegen moet men er rel<ening mee houden 
dat de openingen tussen de ondersteuning en het 
terrein volledig moeten gevuld worden met geplasti
fierde mortel (in Tsjelw-Slovaldje rekent men op 
0.7 tot 2.5 m 3 mengsel per meter vooruitgang; dit 
worelt veel minder wanneer men de openingen aan 
het front met stenen vult). 

632. Besparing van materiaal. 

Behalve tijd I<an men materiaal besparen door 
vermindering van de Iwsten voor : 

de ondersteuning (14 em licht gewapend beton 
in plaats van de huielige 50 em) ; 

de samendruI<bare voegplaten (die thans meer 
dan 1.600 BF per streHende meter Iwsten) ; 

het hout voor de voorlopige ondersteuning (on
geveer 600 BF per streId<ende meter) ; 

de springstoffen (30 % besparing op een beelrag 
van 1.160 BF/m). 

Daarentegen moet men reI<ening houden met het 
materiaal elat voor ele injectie van geplastifieerele 
mortel gebruil<t worelt (cement en plastifierenel rea
gens) . 

633. Verbetering van de werkomstandigheden. 

Het feit elat er bijna geen stenen meer met ele 
hand moeten gelaelen worden en de panelen del' 
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ment mecanisee des panneaux du revetement ame

liorent les conditions de travail et pennettent d'uti

liser un personnel moins qualifie. 

Ce nouveau procede permet aussi de reduire for

tement les manipulations de materiel. 
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Contribution hollandaise et beige 
aux recherches geologiques et minerales au Bresil 

eOffice BeIge du Commerce Extelieur nous tmnsmet la note ci-apres relative a la conflibution beIge 
aux recherches geologiques ef minerales au Bresil. Nous la reproduisons en esperant qu'elle inferessera 
les lecteurs des Annales des Mines de Belgique. 

CONTRIBUTION BELGE 

Une notice minutieuse sur les gisements de dia
mant et leur exploitation dans la province du Minas 
Gerais est publieepar Sebastien Joseph Denis de 
Herve. en 1840, dans Ie Bulletin de 1'Academie 
Royale des Sciences et Belles Lettres de Bruxelles. 

Dans un livre de 427 pages, intitule « De la 
Colonisation au Bresil ». publie a Bruxelles en 
1843. Charles Van Lede donne des informations 
detaiIIees sur les activites bresiliennes. ainsi que sur 
ses mines. C' est lui qui. Ie premier. fait l' ebauche 
de la geologie de Santa Catarina. II observe que 
la Montagn,e Generale (Montagne de la Mer) est 
constituee parIes granits et les fonnations meta
morphiques primitives. Quant a la riviere Itajai-Ac;u, 
une serie de roches greseuses . schistes et psammites 
schisteux se trouvent sur un fond de granit. II ajoute 
que, appuyee sur la formation plutonique de la 
Montagne Generale. commence alors une formation 
horizontale. sablonneuse. qui recouvre des couches 
de 50 centimetres de charbon mineral schisteux et 
luisant. de mauvaise qualite, intercalees entre des 
couches de follicule bitumineux. Les principaux 
affleurements connus sont ceux des rives de la riviere 
Passa Dois, affluent gauche de la riviere Tubarao. 
et ceux de la riviere Mae Luiza, affluent de I'Ara
ranguil. II rappelle que la decouverte du charbon 
a Santa Catarina date de 50 ans avant. et est due 
a un hasard. ElIe est Ie fait d' un convoyeur qui vit 
avec frayeur bruler les pierres noires qui servaient 
d' appui a sa casserole. 

M. Ghusin decrit en 1841, dans Ie Bulletin de 
I'Academie des Sciences de Bruxelles (vol. VIII, 
nO 5). un fossile univalve dans un arenite rouge 
du Minas Gerais. 

Des notices petrog'raphiques sur les roches de 
I'ile de Fernando de Noronha, recueillies par I'ex
p edition du «Challenger » en 1873 et 1876, sont 
divulguees par Alphonse Franc;ois Renard (1842-

1903) et Constantin Henri Gerard Louis Malaise 
(1834). 

En 1902. Ie Comte van del' Brulen recommence 
I' exploitation des veines auriferes de la riviere des 
Bruscas, dans Ie municipe de Princesa Isabel. Pa
raiba. rencontrant Ie meme insucd~s que la compa
gnie anglaise qui avait tente la meme exploitation 
en 1865. 

Jules Demaret-Freson publie. en 1903. une petite 
etude economique comparative entre les gisements 
de manganese de Lafaiete, Minas Gerais, et ceux 
du Caucase (Tchiaturi. etc.). concluant que, au 
change de 12-1 / 2. Ie minerai bresilien pourrait arri
vel' a plus bas prix en Grande-Bretagne. 

En 1906, la S.A. Ougree-Marihaye. de Ougree. 
fonde une societe subsidiaire au capital de 7 mil
lions de francs pour exploiter les mines de manga
nese de 1'Urucum. a 20 km au sud de Corumbil, 
dont la reserve est evaluee a 40 millions de tonnes . 
Des galeries pour I'extraction sont ouvertes et un 
plan incline est construit pour conduire Ie minerai 
jusqu' a la rive de la riviere Paraguai. Les tentatives 
d'exportation echouent cependant pour divers motifs. 

L e mineralogiste H. Buttgenbach presente, en 
1924. a I'Academie Royale des Sciences de Bruxel
les. une longue etude sur la phenacite et l' euclasie 
du Minas Gerais. 

L'ingenieur geologue Dr Fred C. von del' Weid 
scjourne durant la decennie de 1940 au Bresil pour 
des activites privces dans Ie domaine de I' exploita
tion des minerais. Vers 1944, il dirige I' exploitation 
et I' amelioration du graphite de Sao Fidelis dans 
I'Etat de Rio de Janeiro. 

L'Ambassadeur Rene van Meerbeke. qui quitte 
Ie Bresil a la fin de 1957, reunit dans son bagage 
culturel de bonnes connaissances de geologie. Du
rant son scjour parmi nous, il ne cesse de proclamer 
la necessite pour Ie gouvernement bresilien de don
ner une plus grande attention a un programme de 
vastes recherches geologiques et minerales. comme 
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Ie gouvernement beIge en a realise au Congo, sur
tout dans la region du Katanga, car il est certain 
que Ie Bresil est potentiellement hes riche en res
sources minerales. 

L'ingenieur civil des mines Gaston Max Achille 
Verhas , ne Ie 19 avril 1905 a Petro grad, mais de 
nationalite beIge, dip lame en 1928 par I'Ecole Poly
technique de BruxeIIes, <lpres avoir havaille dans 
les fabriques de soude caustique de Tavaux, Salin
de-Giraud et Domblase, ehFrance (1930-1936), 
passe deux ans a BruxeIIes comme adjoint a la 
Direction Generale de Solvay & Cie. Ensuite, il 
travaille au Portugal comme ingenieur-chef de la 
F abrique de Soude Caustique de Povoa de Santa 
Fria, et, en 1941. il vient au Bresil comme expert 
technique de la Mission Speciale de Solvay & Cie 
pour etudier I'implantation de I'industrie des alcalis 
dans ce pays. 

En accord avec I'Imperial Chemical Industries 
Ltd., de Londres, et la E.I. du Pont de Nemours, 
de Wilmington, Delaware, qui forment au Bresil 
Ie consortium Duperial , la Solvay & Cie, ayant a 
sa tete Ie Baron de Boel. organise, ici, deux entre
prises: Ia premiere, intitulee Industrias Quimicas 
Eletro-Cloro S.A. (Elclor), monte a Sao Paulo une 
fabrique de soude electrolytique, sous la direction de 
I'ingenieur Verhas, laqueIIe fait de rapides progres 
grace a une grande demande des produits du chI ore. 
La seconde, qui prend Ie nom de Industrias Brasi
leiras Alcalinas S.A. (Ibasa), etudie I'installation 
d'une fabrique de soude caustique Solvay, la pre
miere a Maceio, Alagoas, en suite a Socorro, Sergipe, 
realisant dans ce dernier Etat divers sondages pour 
la decouverte de depOts de sel gemme et calcaire. 
Ce programme de recherches est contra Ie par Ie 
geologue Jean Joaquim, ingenieur-chef de Solvay 
a Bruxelles. Malgre ses grands efforts, I'ingenieur 
Verhas ne reussit pas a mener a bien Ie projet de 
la fabrique du Sergipe, surtout a cause des diffi
cultes economiques (Ie sel getnme se trouve a 1.200 
metres de profondeur) et du manque d'inter~t de
montre par Ie gouvernement federal a assurer les 
conditions minima necessaires au succes. La com
pagnie est alors dissoute et I'ingenieur Verhas est 
transfere a Barcelone. 

Antoine Moyar, de BruxeIIes, pub lie periodique
ment, dans son annuaire The Diamond Industry, 
beaucoup d'informations sur Ie diamant au Bresil. 

En 1919, Ie groupe luxembourgeois de I'Arbed 
(Acieries Reunies de Burbach, Esch et Dudelange) 
se lie a des capitalistes du Minas Gerais. II fonde 
la Companhia Siderurgica Belgo-Mineira. Un petit 
haut fourneau d'une production de 30 tonnes de 

Fonte pal' jour est monte a la station siderurgique 
a Sabara, Minas Gerais, sous la direction de I'in
genieur metallurgiste Soissons. Les premiers resultats 
ne sont pas reconfortants etant donne la petite 
echelle de I' entreprise. Le dynamique ingenieur 
Louis J. Ensch est envoye en 1928 au Bresil pour 
etudier . la fermeture de l' usine siderurgique, qui 
n' avait jamais reussi a distribuer a ses actionnaires 
Ie plus petit dividende. Mais, en arrivant ici, il se 
rend compte qu'il y a au Bresil un tres grand avenir 
et, pour cela, iI insiste pour obtenir un programme 
plus etendu, comprenant une usine plus grande, 
Iaquelle s'instaIIerait plus tad sur la rive de la 
riviere Piracicaba, affluent de la riviere Roce, au 
meme endroit ou I'ingenieur franr;:ais Joao de Mon
levade avait monte sa forge en 1825. 

Sous la direction technique successive des inge
nieurs competents luxembourgeois Ensch, Albert 
Schade et Joseph Hein, I' usine devient un grand 
succes et s' agrandit continuellement. Fonctionnant 
com me la meilleure ecole pratique de siderurgie dans 
Ie pays, c' est elle qui prepara la creation en 1941 
de r usine . de Volta Redonda, de la Compagnie 
Siderurgique Nationale. Les diredeurs g'eneraux de 
I'Arbed, les ingenieurs Gaston Barbanson, Felix 
Chome et Guillaume Konsbruck. vinrent pIusieurs 
fois au Bresil. Un grand nombre d'ingenieurs me
taIIurgistes luxembourgeois et belges assurent la 
cooperation technique aux entreprises de la Belgo
Mineira, comme Ie Consul Jean Thiry, Charles 
Wurth, Robert Lousch, Rene \tVagner, Henri 
Meyers, Gustave Peffer, Emile Demuth et beaucoup 
d'autres . 

Du regrette Ensch, decede en 1953, un de ses 
compagnons belorizontins, l'ingenieur J.B. Araujo, 
disait: il est grand comme sa patrie - Ie micro
territoire du Luxembourg - qui possedant a peine 
320.000 habitants - moitie de la population de 
la capita Ie du Minas - produit trois fois plus d' acier 
que tout Ie Bresil T 

Avec Ie developpement de I' exploitation des mine
rais, une societe sreur de la Belgo-Mineira est fon
dee, qui prend Ie nom de Sociedade Anonima Mine
rar;:ao da Trinidade (Samitri), qui est en train de 
developper un programme d' exportation sur une 
large echelle des minerais de fer et de manganese 
d'Alegria vers Ie Luxembourg. Sur invitation de 
cette entreprise, I'ingenieur M . BragaI'd, du Centre 
National de Recherches Metallurgiques de Liege, 
vient au Bresil en aout 1964 pour etudier' Ie pro
bleme de I' amelioration des itabirites siliceuses du 
Minas Gerais. 



REVUE DE LA LlTITERATURE TECHNIQUE 

Selection des fiches d1lnichar 

Inichar publie n'igulierement des fiches de documentation cIassees, relatives a I'industrie charbonniere 
et qui sont adressees notamment aux charbonnages belges. Une selection de ces fiches parait dans chaque 
livraison des Annales des Mines de Belgique. 

Cette double parution repond a deux objectifs distincts : 

a) Constituel' une documentation de fiches classees Pal' objet, a consulter uniquement lors d'une recherche 
determinee. II importe que les fiches proprement dites ne circulent pas; dies risqueraient de s'egarer, 
de se so~iIIer et de n'etre plus disponibles en cas de besoin. II convient de les conserver dans un meublp 
ad hoc et de ne pas les diffuser. 

b) Apportm' I'egulUn'ement des informations gl'Oupees pal' objet, donnant des vues sur toutes les nouveaute~ 

C' est a cet objectif que n§pond la selection publlee dans chaque livraison. 

A. CEOLOCI E. 
PROSPECTIONS. 

IND. A 31 

CISEMENTS. 
SONDAC'ES 

Fiche nO 41.334 

E. SONTAG. Die Spurenelementfuhrung des 2. and 4. 
Niederlausitzer FlOzhorizontes. Elements presents en 
traces dans les 2° et 4e horizons de c01lche d" Ltlsatien 
infhiettr. - Bergakademie, 1965, juillet, p. 403/414, 
8 fig. 

L'auteur passe en revue les elements qui existent 
sous forme de traces dans les charbons des 2" et 
4" niveaux a couche du Lusatien inferieur, en fai
sant part de leurs teneurs et de l'aptitude possible 
de celles-ci a indiquer 'des lithotypes, ainsi que de 
leurs relations vis-a-vis de la formation regionale 
des couches. A cote des investigations spectro
scopiques d'evaluation faites par d'autres auteurs, 
qui ont ete operees etaotuellement deja en partie 
publiees, on dispose des spectrogranunes d'echan
tillons de lithotypes faits, au moyen du spectro
graphe Zeiss Q 24, de nombreux profils de mines 
a ciel ouvert, de puits et de sondages carottes. En 
grandes lignes, les conclusions tirees de la presente 

etude sont les suivantes : 1) la presence d'elements 
en traces montre lill caractere monotone; 2) des 
teneurs plus elevees et des relations certaines avec 
des cendres etrangeres et propres ne pimvent etre 
respectivement specifiees que pour les elements 
suivants : Ti, Mn, Ba et Sr. 

IND. A 49 Fiche nO 41.268 

H. BOTTKE. Der Ei.nsatz von Hubschraubern in der 
geologischen Kartierung und Lagerstattenerkundung. 
Helicoptere en service POIlI' fa cartographie geologiqlle 
et la reconnaissance des gisements. - Zeitschrift fur 
Erzbergbau und Metallhuttenwesen, 1965, aoOt, p. 
385/ 389, 2 fig . 

Apres avoir expose les conditions particulieres 
et eminemment variables de l'utilisation de petits 
helicopteres en vue de l'etablissement de la carte 
geologique et de l'exploration des gisements de 
substances minerales, l'auteur discute les types 
d'helicopteres, disponihles sur Ie marche, les mieux 
adaptes aux services demandes. II fow'nit en suite 
des donnees teohnologiques resultant d'experiences 
et d'observations personnelles, ainsi que les depen-
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ses afferentes a une campagne de cartographie 
d'nne aire donnee et dans des conditions donnees. 

IND. A 54 Fiche nO 41.153 

H. BECKMANN. Modern methods of pay evaluation 
in oil and gasfields. Methodes modernes d'lvat1fation 
de la 1'entabi/de des champs de petrote et de gaz natflret. 
- Mining and Metallurgy Quarterly, n° 4, 1964, p. 
5/ 29, 8 fig. 

. Au sommaire : 1) Introduction. 2) Appareils et 
outils permettant d'etablir Ie profil (coupe strati
graphique) du trou de sonde avec localisation des 
fOl'lnations stratigraphiques debitant du gaz. 21. 
Degagement natm'el et teclmique de gaz pi:ovenant 
des boues de forage. 22. Extraction du gaz degage 
des boues de forage. 23. Types usuels d'unites per
mettant la detection et Ie releve des formations 
livrant du gaz (detecteur a resistance electrique, 
thermique, a filament incandescent, monocolor, a 
absorption a l'infrarouge). 24. Possihilites d'eva
luer si Ie sondage est «payant », par examen du 
degagement gazem:. des bouts de forage. 3) Releve 
du profil stratigraphique d'nn trou de sonde. 31. 
Par l'etude de la porosite des roches et par la 
mesure de la resisti vite electrique de celles-ci; 
par la me sure de la vitesse du son dans les roches 
(procede Atlas Sonar); par l'etude de la h'e
quence relative des neutrons d'hydrogime. 32. 
Determination de l'epaisseur effective des fonna
tions livrant du gaz (diagramme self-potentiel, 
etude du rayonnement y). 33. Determination de 
la saturation des pores de la roche (methode de 
mesure electrique et methode par induction). 4) 
Tests au packer ('= bouchon obturatem'). 41. Test 
a l'aide de la colonne de tiges. 42. Tests effectues 
a l'aide d'un appareil suspendu a un dible. (Appa
reil de carottage electrique Schlumberger, appa
reil de mesm'e des intervaHes entre formations a 
gaz). 5) Conclusions. 

B. ACCES AUX CISEMENTS. 
METHODES D'EXPLOITATION. 

IND. B 24 Fiche nO 41.271 

V. M'ERTENS. Erfahrungen mit dem richtu,ngsgesteuer
ten Grosslochbohren in ste il gelagerten Kohlenflozen. 
Experiences acq1fises avec la foration dirigee de trolls 
de grand diametre dans les cOllches fortement pentees. 
- GlUckauf, 1965, 18 aoOt, p. I 02/j I 030, 20 fig. 

En vue de faciliter les operations de conllnuni
cation montantes et descendantes en veine ainsi 
que la preparation de tailles en gisement forte
mfmt. pente, il est souvent necessaire de creuser des 

trous de sonde entre les voies de tete et de pied 
du futur chantier. A cet effet, differentes metho
des et especes d'equipements de forage sont appli
quees. La reussite n'est pourtant pas toujom's 
assuree et ce, en raison des changements d'incli
naison du gisement qui empechent la sonde de se 
ma,intenll: constanllnent en couche. Afin d'attein
dre l'objectif avec lme sruete accrue, on a mis au 
point nne double foreuse avec tete susceptible 
d'etre conunandee de la voie de depart et au 
moyen de laquelle les trous rectilignes peuvent 
etre realises en se maintenant constanllnent en 
charbon. Avec une telle machine, on creusa des 
forages ayant jusqu'a 130 m de longueur. Les avan
cements au forage varient entre 25 et 56 m par 
poste. Dans les couches affectees par des accidents 
geologiques, et dans celles dont Ie charbon ou les 
epontes ont tendance a fluer ou a s'ebouler, il 
n'est pas possible, la plupart du temps, de reussir 
la communication. Dans de telles cll.'constances, 
c'est a force de menagement des terrains qu'on 
aboutit au terme; des ameliorations ont d'ailleurs 
ete apportees a cet effet a la tete fareuse. Pour 
l'agrandissement de la section de la C01IDllunica
tion initiale entre les niveaux de pied et de tete 
d'etage, on peut utiliser des tetes speciales, foreu
ses-aleseuses, celles-cj existent actuellement en 
nombreuses executions. Au stade actuel du deve
loppemellt de la machine, il importe neamlloins 
que de nouveaux alllenagements soient apportes 
a celle-oj 'afin d'accroitre encore la stu'ete de la 
cOllllllunication. 

IND. B 31 Fiche n" 41.274 

F. MEHLSHEIMER at H. WEINEM. Stahlgliederlade
band und Seitenkipplader auf Raupen in Gesteins
streckenvortrieb auf der Zeche Osterfeld. Convoye1lf 
metatliqtte a ecailles et chargellse sltr chenilles, a godet 
a deversement lateral, tttilises dans te creltsement des 
voies aN rachel' att Pltits Osterfetd. - Gluckauf, 1965, 
18 aoOt, p. 1042/ 1043, 3 fig. 

Description et organisation du creusement d'nn 
bouveau horizontal, cadre au moyen de cintres 
metalliques rigides (B. 16.GI.llO) distants de 1m. 
Section de creusement terre nue 20,21112

; largeur 
au niveau du sol entre piecls de cadre: 6,lm. 
Equipement mecanique: 1) marteaux perfora
teurs Atlas Copco BBD. 43; 2)pour Ie chargement 
des terres: 2 chargeuses identiques Eimco Type 
632 H, sur chenilles, a deversement lateral du 
godet; 3) Ces peIles mecaniques placees symetri
quement par rapport a l'a.xe de la galerie dever
sent sur un con voyeur a ecailles en acier, U emag, 
installe dans Ie plan de symetrie du bouveau, lar
geur 700 mm, c01Ulnande par un moteur a air com
prime de 20 ch. Longueur de l'installation 15 m; 
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celle-ci est suspendue par l'intermediaire de deux 
chariQts mQbiles sur galets, se depla~ant a vQlonte 
SlU" un mQnQrail fixe a la courQnne du bQuveau. 
A l'extremite, cote front, Ie niveau de chargement 
de la bande se situe a 70 cm au-dessus du SQl, 
tandis que la hauteur de l'autre extremite au-dessus 
du millage est telle qu'elle per11let Ie deversement 
de la bande dans une tremie de chargement en 
wagQnnets. Attelee pour 1m creusement acceIh'e it 
raisQn de 4 PQstes de 6 h par jour: 7 hQmmes/poste 
+ lO/jQur PQur services auxiliaires, soit au tQtal 
38 hQnunes. Avec nn regime de tir base SlU" des . 
vQlees de 2,25 m de lQngueur, Qn a realise une 
moyenne jQurnaliere de 9 m d'avance11lent; ceci 
cQrresPQnd a nn rendement du personnel a frQnt 
de 6,5 m 3/ hp et du persQnnel glQbal du ch:mtier 
de 4,811l3/hp. On espere qu'en passant a des til'S 
de 3 In de lQngueur, Qn PQurra atteindre, avec 
Ie meme personnel, 12 m cl'avancement par jom·. 

IND. B 4110 Fiche .nO 41.218 

H.C. MORTON. Techniques for moving' longwa ll 
equipment. Techniques de deplacement de Nqllipe 
ment des tailles avanfantes. -- Coal Age, 1965, jui.n, 
p. 84/86. 

La CarbQn Fuel Co. Virginie Ouest a, depuis 
1964, adQPte l'exploitatiQn par tailles avan~antes 
afin d'ameliQrer Ie PQm'centage de recuperatiQn 
de la cQuche, qui n'atteignait pas 60 % avec la 
methQde par chrunhres et piliers. L'abattage se fait 
par rabQts Westfalia. On recupere maintenant a 
95 %. La prQductiQn de 177.760 tQnnes pendant 
Ie dernier trimestre de 1964 a augmente de 25 %. 
Un PQint important au point de vue du prix de 
revient est de reduire au mininllun la duree et Ie 
c011t dn deplacement d\me taille, lQrs de l'attaque 
d'nn nouveau panneau d'exploitatiQn. La lQngueur 
des panneaux ·a ete d'abQrd auglllentee de 540-a 
1.140 m. Le deplacelllent d'nne taille avec tQut 
SQn materiel demande 6 PQstes, soit 84 jQ1U"nees 
d'Quvriers. L'QrganisatiQn de cette QperatiQn dQit 
etre bien preparee de 11laniere a ne pas dQnner 
lieu a des retards qui se repercutent : bien verifier 
a l 'avanee Ie bQn fQnctiQnnelllent des engins de 
transport, IOCOlllotives et autres, des etan~ons 

hydrauliques afin de PQuvQir les degager sans 
difficulte; bien amenager tQutes les facilites de 
demQntage et de deplace11lent des tetes lllotrices, 
des CQnVQyeurs etc. Le front de taille dQit aVQir 
ete au prealable recti fie et disPQse de maniere a se 
preteI' au degagement. L'article mQntre Ie detail 
des operatiQns et leur preparatiQn dans toutes les 
etapes du transfert de l'equipement. 

IND. B 4110 Fiche nO 41.286 

P. STASSEN. L'amelioration de la productivite dans 
les exploitations par longues t ai lles. -- Quatrieme 
Congres International Minier, 12-16 juillet 1965 a 
Londres, 9 p., 9 fig. Communication A 8, -- Mines, 
1965, nO I 17, p. 315/317. 

Les differents titres de la pre::ente nQte, en 
evo.quant les principaux pro.blemes actuels de la 
mine de charbo.n explo.itant par Io.ngues tailles, 
co.nstituent en quelque so.rte les po.ints-cles des 
recherches futures et les o.bjectifs a atteindre a 
plus o.n lllOins hreve echerulce Po.lu" a11lelio.rer la 
pro.ductivite. Vo.ici la successio.n des principaux 
facteurs analyses, susceptihles d'accro.itre Ie rende
ment et la rentahilite des lo.ngues tailles : 1) Co.n
centratio.n au chantier. 2) Etude des causes d'arrets 
et remedes pro.Po.ses. 3) Emplo.i du so.utenement 
mecanise. 4) Ahattage cQmplet de la veine. 5) 
Creusement des niches. 6) Creusement et tenue 
des vo.ies de chantiers. 7) LiaisQns teIephQniques 
et radio.pho.niques. Televigiles. 8) Griso.u-Po.US
sieres-temperature. 9) TransPo.rt du perso.nnel et 
du materiel. 10) Deco.upage du gisement et plan
ning d'exploitatio.n. Co.nclusiQns -- References 
hiblio.graphiques. 

IND. B 4112 Fiche nO 41.287 

D.B. SHUPE, R.H. FREEMAN et C.O. CARMAN. 
High output longwal l faces in the United States. Lon
gtles tailles a torte prod1lction atlx Etats-Vnis. -- Qua
trieme Congres International Minier, 12-16 juillet 1965 
a Londres, 4 p., 6 fig. Communication A 9. -- Mines, 
1965, nil 117, p. 317/ 319 . 

Apres avo.ir retrace l'historique de l'introduc
tion, des 1951, de la premiere Io.ngue taille aux 
U.S.A. et du developpement qui s'en suivit, les 
auteurs decrivent l'QrganisatiQn et l'equipement 
d'une lQngue unite rahattante de 183 m de frQnt 
dans la cQuche « 'Eagle» (1,12 m d'Quvertnre) a 
la mine Ko.PperstQn. II a faUn effectuer plnsiems 
mQdificatio.ns PQur s'adapter aux cQnditiQns de la 
cQuche, la principale etant la mise ,an PQint du 
rabo.t attaquant to.ute l'epaissem' de la cQuche 
(raho.t tandem Westfalia). La pressiQn des ter
rains encaissants o.hlige a PQrter a 50 t la charge 
de co.ulissement des etan~Qns et il est prQhahle 
qu'elle sera enco.re augmentee dans l'avenir. Le 
rendement fQnd tQtal, tra~ages cQlllpris, s'eleve a 
37,2 t/ hp, Ie rendelllent to.tal fQnd et jQur pas
sant de 10,9 a 15,4 t / hp. La Illo.yenne de la prQ
ductiQn par PQste des lQngnes tailles est de 632 t 
et l'avancement jo.lu'nalier mQyen de chaque fro.nt 
de taille est de 5,5 III a 6,1 m/jQur. L'interet que 
l'Qn Po.rte aux U.S.A. aux lQngues tailles a ete 
ravive par la CQncurrence eCQnQmique pressante 
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des fuels et m.eme de l'energie nucleaire, facteur 
qui stimule les recherches de methodes propres it 
abaisser Ie prix de revient du charbon. A la diffe
rence de l'exploitation par longues taiUes, l'equi
pement actuel de minage continue paT courts 
fronts et ne se prete pas au transport continu par 
convoyeurs et it la suppression de la main--d'reuvre 

par automatisation. 

IND. B 4210 Fiche nO 41.284 

F. BOUVIER. Evolution des methodes d 'exploitation 
en dressants aux Houilleres du Bassin de Lorraine. -
Quatril~me Congres International Minier, 12-16 juillet 
1965 a Londres, 7 p., II fig. Communication A 6. -
Mines, 1965, n° I 17, p. 213/280, I I fig. 

L'autem: expose les principes et les raisons de 
leur emploi des methodes d 'exploitation appli

quees et montre dans queUe direction on essaie 
de les faire progresser : I) Les methodes actuel
les: c'est l'utilisation de la tranche horizontale 
remhlayee hydraulique au ,sable. Le front de taiUe 

est horizontal et progresse en montant. Abattage 

par fOl'ation-tir et deblocage par couloirs oscil

lants. Vne premiere modernisation a consiste it 

remplacer les couloirs osciUants par un convoye1U' 
blinde, ce qui a pel'luis de concentrer 3it 5 atta
ques par chantier et on aboutit ainsi it la methode 

des attaques multiples. Avantages, inconvenients 

et limites d 'application de la methode. II) SellS 
qu'on veut donner it la methode des attaques mul

tiples en vue de la moderniser. On essaie d 'appli
quer les regles de mecanisation et de concentra

tion qui reussissent bien en plate1U'es. Mais on se 
hem1te it des difficultes dues it la nature du gise

ment et aupl'incipe de la methode. III) Les essais 
en cours et les perspectives d 'avenir. La premiere 
idee fut de supprimer Ie til' ; il faUut donc mettre 
au point une abatteuse legere, puissante et capa
ble d'abattre 4m de hauteur de charbon. Deux 

machines sont it l'essai: la Sagem et l'abatteuse 
des Ateliers du Nord de la France. oElles travail

lent en chassant it partir du tubbing; elles ont 

pennis d'augmenter Ie rendement de 30 it 50 %. 
On essaie n1:aintenant de mecaniser les operations 

de l'ipage, de boisage et de nettoyage du charbon. 

On voudrait realiser Ie principe du chantier qui 

comporte: une tremiedestinee it recueillir I!1 
charbon abattu; la suppression du poussard et son 
remplacement par des boulons d'ancrage du toit; 

Ie remplacement du o chapeau en bois par un 

chapeau n1t~talliq'Ue (place par 1me grue), ce qui 

permettrait de s'Upprimer l'etangon. Grace it 

l'absence de poussards, la ligne de couloir et Ies 
tremies pourra,ient etre ripees en hloc, sans demon
tage. Tous ces essais en COlU'S vi sent it doubler Ie 
rendement taille actuel et it atteindre une produc
tion de 300 it 400 t/j our pal' taille. 

IND. B 426 Fiche n° 41.296 

H. AHLMANN. Planning for high outputs in a swed
ish iron ore mine. Planification de productions elevees 

. dans lIIze mine Slfed'oise de minerai de fer. - Quatrieme 
Congres International Minier, 12-16 juillet 1965 a 
Londres, I I p. 12 fig. Communication B 6. 

L'auteur Mcrit Ie plamung qui a ete etabli dans 
une mine de fer suedoise la L.K.A.B. A Kiruna 
la methode d'exploitation la plus usuelle est Ie 
foudroyage pal' sous-etage (sub level caving); en 
second rang viennent la taille par sous-etage et la 
taille it chamhres-magasins. A la L.K.A.B., une 
eCJlupe de chercheursa ete ilUtiee en vue ·de ren
dre l'exploitation plus efficiente et plus economi
que. Parmi les principales etudes CJll'ils ont effec
tuees, on mentionne : 1) Essais sur maquettes ct 
calculs theoriques en vue d'Clucider la fagon dont 
se passe Ie phenom.ene de l'admission en melange 
du sterile et de calculer la teneur critiCJlle econo
miCJlle et la perte minimale de minel'ai aux rem
blais; des etudes sur l'ecoulement sous l'effet de 
la pesanteur des materiaux foudroyes, sur 
InaCJllette, ont 11l0ntl'e qu'un alnorCiage vertical 
ou legerement incline vel'S l' arriere de l' enlevure 
en eventail POIU' la foration dans Ie sous-etage 
donnait 1m rendement plus Cleve et 1me diminu
tion du melange de roche sterile; etude de la 
relation entre les lignes de moindre resis1:ance du 
massif, la hauteur des galeries et la largeur des 
piliers afin d'obtelur les proportions geometri
CJlICS optimales dans l'exploitatioll; etude de ce 
qlU se passe dans Ie terrain constituant la bordm'e 
entre Ie llunerai plus 101U'd abattu par Ie til' et 
Ie toit ulterieurement degage; observation, sur 
maCJllette, de l'excentricite de l'ellipso'ide de 
matieres CJlli depend de la granulometrie et de la 
hauteuT de la tranche. 2) Elabol'ation de nou
velles methodes de production par des . efforts 
d'organisation industrielle telle que « etude des 
temps et des methodes» et planning d'entretien 
systematiCJlle, toutes methodes qui ont eu pour 
consequence d'accroitre la productivite. 3) Etude 
SIU' Ie changement et Ie til' des explosifs. 4) Essais 
en vue d'augmenter graduellemellt Ie degl'e d'auto
matisation et de controle de la capacite de trans
port it l'etage principal. Essais en vue de reduire it 
un plus grand degre les fluctuations dans l'analyse 
et d'accroitre la precision dans les CJllalites. 6) 
Applications de la programmation dyn'anuque et 
des ordinateurs. 
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C. ABATTAGE ET CHARCEMENT. 

IND , C 2212 Fiche nO 41.328 

E.G. BARANOV. Drehendes Bohren von Sprenglo
chern und Grossbohrlochern mittels Schneidwerkzeu
gen im festen Gestein, Le forage rotatif des trotls de 
mine et des traNS de grand diametre att moyen d' otttils 
tranchants dans la pierre dure , - Bergakademie (Leip
zig), 1965, juin, p. 322/ 326, 4 fig., 6 tab!. 

La these de l'auteur est qu'avec les progres de 
foreuses rotatives et de leurs outils de coupe, il 
doit etre possible de leur faire executer 60 a 
70 % du volume total des travaux de forage 
luinier, alors qu'ils n'en font guere que 20 % 
actuellem:ent. Cela permettrait de dilninuer la con
sommation d'air comprime, d'accroitre l'eIectrifi
cation et, en 'consequence, d'ameIiOl'er Ie prix de 
revient. Caracteristiques de l'outillage moderne de 
forage rotatif, ses qualites au point de vue hygiene 
du travail; lill bon exemple d'utilisation (la mine 
Chairdarkan). TablealL,{ de caracteristiques faci
litant la comprehension du texte. 

(Reslmle Cerchar, Paris.) 

IND. C 223 Fiche nO 41.212 

V. HAUK, H. HILLEMANS et H. KOEHLER. Schwin
gende Uingskraft- Lind Drehmomentbeanspruch von 
Bohrgestangen . Sol/icitation alternative a des efforts 
longitlldinallx et de torsion des tiges de forage . -
Erdol und Kohle. Erdgas, Petrochemie, 1965, juillet, 
p. 514/ 523, 26 fig. 

La resistance a l'usure (la longevite des joints
raccords de tiges API, de differents cliam_etres) fut 
detel'minee au moyen d'epreuves de mise en 
charge alternatives par des efforts 10ngitudil1aux, 
axiam: ( compl'cssion, traction) et de torsion, appli
ques seuls ou ensemble. Les raccords-joints de 
differents calibres (2 7/ 8" et 3 1/2"), pris dans 
la fabrication COUl'ante et utilises pour faire les 
eprouvettes, sont en acier 36 Cr.Ni.Co.4, de UO 
a us kg/n11u2 de resistance a la traction. Les 
efforts axiaux et les couples appliques fm'ent cal
cules sur des luesures de tension relevees avec des 
tensiometres et des jauges dynamometriques. Les 
re'Sultats d'epreuves avec charges -axi'ales alterna
tives, de grandeur 1110yenne et avec couples sta
tiques de grandeur trop faible ou excessive, sont 
reportes par points sur des diagramll1es plans. La 
conformite avec des expel'iences relatives a des 
epreuves sill1ilaires sur ecrous filetes est ll1anifeste. 
Les result-ats des tests sont compares a ceux des 
tests de flexion rotative sur des joints-raccords et 
sur des ecrous filetes. La resistance a la fatigue 
sous charge longitudinale alternative est faible, 

tandis que des couples alternatifs, eIeves, combines 
avec une charge longituclinale statique (non alter
native), n'exercent qu'une legere influence sur la 
resistance a la fatigue des joints-raccords; les 
valeurs y relatives, determrnees dans les presents 
tests, sont comparees avec celles des barres cylin
driques creuses. Sous l'effet du liquide de forage, 
les tiges creuses constituent en generalla p-artie la 
plus faihle du train de barres de forage, pour 
autant que les joints-raccords soient visses avec Ie 
couple correct de sen'age et les filets de pas 
cl'ecrou hien lubrifies. Un sen'age subsequent des 
raccords-joints, au cours clu forage, presente Ie 
meme effet qu'lm couple cle serrage excessif. Les 
conclusions pratiques a tirer 80nt les suivantes : 1) 
application du couple de sen'age COlTeot et con
trole periodique cle celui-ci; 2) limitation des 
charges axiales -alternatives; 3) deplacement des 
trongons de harres faiblement soml1'ises aux efforts 
longitudinaux clans la pa,rtie du train cle tiges 
BUulles de forts raccords-joints; 4) c011:t1'ole fre
quent des filets du pas de vissage, en particulier 
de ceux des tiges les plus sollicitees. 

IND. C 40 Fiche nO 41.175 

J. SHELDON. Current t re,nds and developments in 
coal face mechanization. Tendances en cotlrs et deve
loppe1l7ents de la mecanisation de la taille. - Colliery 
Guardian annual review of the coal mining industry 
at home and overseas, 1965, p. 73/ 83, II fig. 

Les problemes actuels auxquels l'industrie char
honniere doit faire face, a un moment OU la meca
nisation est acceptee sous la designation de systeme 
« conventionnel », peuvent s'enlUllerer comme 
suit: 1) Maintien d\me production nation ale de 
charbon de 200 Mt/an. 2) Vente des produits 
standards de qualite amelioree. 3) Maintien de la 
stabilite des prix. 4) Gestion financiere bCnefi
ciaire. S) Amelioration de la position vis-a-vis de 
l'exportation. 6) Mfronter avec succes la concur
rence des [lutres combustihles sur ]e marche 
national. 7) Apporter des solutions techniques 
cap abIes de pallier la penurie progressive de la 
main-cl'reuvre miniere. Resultant de ces impera
tifs, il s'avere d'il11portance capitale que les carac
teristiques cles equipements l11ecanises soient con
gus et agences en vue d'affronter la situation future 
et de plus, que des teclllliques soient develop pees 
et al11eliorees, en sorte que les performances de la 
taille puissent permettre a l'industrie houillere 
d'affrollter toutes les tenclances adverses dans les 
factelu's enumeres ci-dessus. C'est precisement dans 
Ie developpement et Ie perfectionnement des teoh
niques appliquees en taille que les clifferents ser
vices du M.R.E. et du eE.E. n'ont cesse d'appor
tel' leur collilboration, en vue de permettre it la 
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dire'ction du N.C.B. de realiser les objectifs men
tionnes. Les factetU's qui retiennent particuliere
ment l'attention sont: 1) performances des equi
pements mecanises de mine. 2) utilisation des 
machine9. 3) techniques des tailles Rolf. 4) tech
niques appliquees aux extl'emites de taille. 5) 
developpement intensif des techniques et machines 
pour couches minces. L'objet du present article 
est de discuter les tendances COUl"antes dans ces 
domaines respectifs. 

IND. C 40 Fiche nU 41.176 

H.B. BENNETT. The advance of mechanization and 
its progress to automation. Progres de la mecanisation 
et evoltttion vel's I' alltomatisation, - Colliery Guardian 
annual review of the coal mining industry at home 
and overseas, 1965, p. 84/ 88. 

L'auteur fait Ie point de la situation actuelle 
de la mecarusation et de l'autolllatisation des 
principales activites de l'industrie charbonniere 
britanl1ique et, sous ce double aspect, caracterise 
brievement les equipements usites actuellement. 
II estime que, a court et 1110yen te1'lues, la plupart 
des engins mentiounes ne seront utilises que dans 
Ie sens de la surveillance et du contr6le periodique 
(monitoring) et Ie contr6le totalement automa
tique n'est pas envisage a l'hem'e actuelle. On sait 
qu'il existe natmellement une grande difference 
entre les deux. Dans lID systeme automatique, on 
ce qu'on appelle en langage de calculatrice « Sys
teme qui ferllle la boucle », Ie systeme devicnt 
auto-correctif. Si on utilise une calculatrice, des 
donnees y sont introduites, traitees, converties et 
la calculatrice elle-llleme opere l'action correctrice 
necessitee. On estime que Ie processus n'est pas 
possible actuellement dans l'exploitation des 
mines, en raison des constantes modifications qui 
interviennent dans les conditions d'alllbiance ou 
d'environnement. Nearunoins, IIDe station centrale 
de contr6le, pl'Obablelllent situee a la surface, 
pourrait etre equipee pour recevoir, enregistrer 
et transmettre l'information de contr6le d'tm bout 
a l'autre de la mine, et ceci est une solution qui 
peut s'averer convenir aux charbonnages. Certains 
processus tels que Ie lavage, l'extraction, l'exhalU'e 
peuvent, deja a ce jour, etre totalement realises 
automatiquelllent et de nombreuses techniques 
existantes sont deja disponibles. Neanmoins, il ne 
semble pas probable qu'il en soit de meme pom 
d'autres secteUl'S, par exelllple l'abattage du char
bon, la refection des voies, la desserte, etc. et 
d'ailleurs ilne semble pas que ce soit actuellement 
absolument necessaire. II ne manque pas encore 
de « mou » a reprendre au sein de l'industrie char
honniere avant que les techniques discutees aient 
ete epuisees, et ceci, en SOi-mellle, fournit la plus 
grande possibilite pOUl' une efficience alllelioree 

et constitue ainsi la garantie la plus certaine que 
la productivite reqtuse dans l'avenir pourra effec
tivement etre atteinte. 

IND. C 40 Fiche nO 41.299 

M. BORECKI. Research and development in coal get
ting technology. Recherche et evolution en matiere de 
teclmiql(eS d'abattage d't charbon. - Quatrieme Con
gres International Minier, 12-16 juillet 1965 a Londres, 
8 p., 7 fig. Communication C 2. 

Les resultats de travaux de recherches, executes 
pal' l'Institut Central des 'Mines de Katowice, dans 
Ie domaine de l'aptitude a l'ahattage du charhon 
ont conduit a la conclusion que les longues tailles 
a vitesse de progression lilnitee conviennent mieux 
dans les veines a charhon dur, tandis qtle, dans les 
charbons de durete moyenne ou tendre, les varia
tions de l'aptitude a l'abattage sont beaucoup 
plus faibles potU· les vitesses elevees de progres
,sion, ce qtli penuet de les abattre avec efficacite 
meme a des vitesses de progression blevees du 
front de taille. Pour illustrer ce point de vue, 
l'auteur donne, a titre (l'exemples, les caracteri's
tiqtles de deux grosses taiUes (3.500 t/jom) hau
tement concentrees, l'lule en charbon nlOyenne
ment dIu', l'autre en charbon duro En ce qui con
cerne l'automatisation de l'eqtlipelllent des tailles, 
dem:: systemes sont actuellement developpes en 
Pologne : Ie premier consiste en une automatisa
tion tota,le des operations de tous les appareils, 
tandis qtle l'autre consiste dans Ie reglage et la 
conduite des appareils et dans les commandes a 
distance des parametres essentiels du fonctionne
ment. Pour resumer les tendances et les ohjectifs 
qu'il a expose dans sa comnlunication, l'auteur 
esquisse les tendances actuelles de la construction 
mecanique mini ere en Pologne. La mecanisation 
des exploitations par 101lgues tailles evoluera dans 
les trois directions de hase ci-apres: 1) Mecani
sation integrale avec emploi d'ahatteuses-char
geuses illdivicluelles, de soutenements mecanises 
et de convoyeurs hlindes. 2) Exploitation par 
groupes, mecanisant integralement Ie processus 
cle l'abattage et Ie contr6le du toit. 3) Mecanisa
tion de l'ahattage et du chargement avec emploi 
d'ahatteuses-chargeuses et d'etangons individuels. 

IND. C 4215 Fiche nO 41.347 

MINING RESEARCH ESTABLISHMENT. Basic prin
ciples of coal cutting. Principes fondamentaJ(x de 
I' abattage dt/. charbon par cotrpage. - M. R.E. Bulletin, 
nO 7, 1965, fevrier, I I p., II fig. 

Le present hulletin discute des exigences fonda
mentales formulees pour nne conception et une 
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realisation rationnelles et effie-aces des tetes de 
coupe des nouvelles ahatteuses a charbon et P01U' 
faire un usage optimal des machines exist-antes. Au 
sommaire: I) Mode d'action d'un pic isole. II) 
Idem d'un groupe de pies (Angles caracteristiques 
du profil du pic. Resultats de laborrutoires mon
trant la val'iation de l'effort de coupe necessaire 
en fonction de la profondeur du sillon creuse. 
Relation entre }a profondelU' du sillon creuse et 
Ie pas des pics, POlU' 1'0btention du benefice maxi
mal. Relation entre la profondeur de penetration 
du pic dans Ie charbon et l'energie consommee 
par unite de poids de charbon coupe). III) Machi
nes d'abaUageJu charbon. a) Anderton Shearer. 
b) Trepanner. c) Rahot. IV Le rebroyage du char
bon abattu par slute d'un recyclage. V) Recom
mandations d'ordre prati<J\1e. 

IND. C 4222 Fiche nO 41.264 

SIEGE 2 D'AUCHEL. Recherche de hautes perfor
mances dans une taille a rabot a soutEJnement mar
chant. - Revue de l'lndustrie Minerale, 1965, juillet, 
p. 513/ 530, 18 fig . 

1. Introduction du soutenement marchant Sahe
Somenu au siege nO 2 d'Auchel. 2. Caracteristiques 
du panneau et du chantier. 3. Orientation des 
efforts. 31. Formation d'un personnel ignorant 
tout du soutenement marchant. 32. Franchissement 
d'accidents paralleles au front de taille avec sou
tenement marchant. 33. Nouvelles ameliorations 
du soutenement marchant Sahe-Someni (Fe reduc
tion des pertes de charge - 2e amelioration des 
conditions de translation des piles - 3" alimen
tation de la robustesse des circluts). 34. Suppres
sion de la niche de tete. 35. Injection d'eau en 
veine. 36. Amarrage des pousseurs de ripage. Barre 
d'appui continue. 37. Amelioration du taux d'uti
lisation des engins. 38. Organisation de l'entretien 
preventif. 39. Augmentation du rendement des 
ouvriers cha-rges du soutenement (I : abattage de 
surplombs - 2 : deplacement des pousseurs - 3 : 
nettoyage de l'allee de passage). 4. Resultats 
(Resultats statistiques. Resultats techniques. Prix 
de revient en francs a la tonne neUe et valorisa
tion). 5) Conclusions. Annexes. 

IND. C 4222 Fiche nO 41.281 

J. KRAAK. The development of ploughing techniques 
at the Dutch State Mines_ Evollttion des techniqlles 
de l'abotage allx Mines d'Etat Neeriandaises. - Qua
trieme Congres International M'inier, 12-16 juillet 1965 
a Londres, 7 p., 7 fig. Communication A 3_ - Mines, 
1965, nO 117, p. 307/ 309. 

I) Etat actuel du developpement du rabotage. 
Les vitesses des convoyelu's et des rabots ont ete 

augmentees. On a nus en service des moteurs de 
85 ch et 150 ch, des reducteurs et des entra1ne
ments plus robustes. Avec la tete motrice comhi
nee «Toramul », la force de halage du rabot 
n'est fournie qu'a une extremite du front de taille 
et on peut utiliseI' des vitesses differentes porn' 
l'une ou l'autre direction. Des bacs de convoyeurs 
avec tole d'acier de 12 mm d'epaissem' et chaines 
de convoyeur de 22 mm ont ete mis en service: 
la chaine de rabot de 22 nun et une disposition de 
roue it empreintes ameiioree contribuent it la 
reduction des ruptures. L'emploi d'etanc;ons 
hydrauliques pour les etanc;ons it friction a pro
gressivement redllit la difficulte d'entretenir un 
front degage. Le besoin toujolU'S croissant de la 
concentration a provoque Ie rem placement des 
types initiaux de rabots. La nuse au point du 
rabot des Mines d'Etat Neerlandaises (D.S.M.) fut 
basee sur une etude fondamentale de la clistribu
tion des besoins d'energie du processus de rabo
tage. H) Les objectifs de l'evolution future. Pour 
lIDifornuser la charge du convoyeur blinde 4e 
taille et utiliseI' au mieux sa puissance disponi
ble, il y a lieu de maintenir lID rapport convenable 
entre la vitesse constante du convoyem' et celle it 
laquelle Ie rabat se deplace dans chacune de ses 
deux courses aHer et retour. Afin de realiser une 
vitesse variable, on a etudie des tetes motrices avec 
des moteurs hydrauliques et des moteurs it cou
rant continu; les premiel'es sont dans la premiere 
phase de leur mise au point et les essais executes 
it ce jour -au fond sout tout it fait encolU'ageants. 
La teIeconullande et l'automatisation par section 
constituent lIDe necessite urgente en raison de la 
penurie de main-d'reuvre. Des installations pour 
l'inversion automatique du rabot sont en service 
dans plusieurs taiHes. Le front de taille ne peut 
etre maintenu en ligne droite qu'en ayant une 
profondeur constante d'ell'levure, ce qui implique 
lIDe pression et un emploi reguliers des pousseurs 
ainsi qu'une avance automatisee des tetes motrices 
apres chaque passe de rabot. Projet de taille 
telecommandee it rabot en collaboration avec Ie 
N.C.B. 

IND. C 4231 Fiche nO 41.294 

G. CARTA. Mechanization in the Sulcis coalfield : 
the Seruci mine. La mecanisation dans Ie bassin hottillel' 
de SlIlcis " la mine Sel'llci. - Quatrieme Congres Inter
national Minier, 12-16 juillet 1965 a Londres, lip., 
I I fig . Communication B 4. - Mines, 1965, nO I 17, 
p. 330. 

Apres tIDe courte esqllisse des caracteres du 
bassin charbonnier de Sulcis (Sardaigne) et de sa 
production, destinee a souligner les difficultes 
techniques de l'exploitation et de la vente des pro-
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duits, vient ensuite une description du plan 
d'exploitation. La note rappelle alors la situation 
aussitot apres la gnerre et les premieres tentatives 
de mecanisation du front de taille, puis donne une 
indication des facteurs limitant lem' succes. Fait 
suite une description des nouvelles teolmiques 
adoptees, accompagnee par certains renseigne
ments statistiques sur les resultats obtenus. La 
conmllillication se termine par une analyse des 
performances d'ensemble et de detail ainsi obte
nues et par lill expose des perspectives a COtut et 
Inoyen terme. 

IND. C 43 Fiche nO 41.283 

H. WEINDORF. Betriebszusammenfassung und Me· 
cha.nisierung beim Abbau halbsteil gelagerten Stein· 
kohlenfloze. La concentration et la mecanisation des 
exploitations en semi·dressants. - Quatrieme Congres 
International Minier, 12-16 juillet 1965 a Londres, 
I I p., 10 fig. Commun ication A 5. - Mines, 1965, 
nO 117, p. 311 / 313. 

L'autem: expose, it titre d'exemple, Ia concen
tration et la mecanisation tenes qu' elles furent 
realisees dans lill chal,bonnage de Ia RuIn. Le 
rabot ancre it guid·age par chaine protegee est uti
lise pom' les couches de faible puissance it pen
dage il'l'egulier. Pour les couches relativement plus 
puissantes, Ie bati du rabot est equipe d\ille 
rehausse (pupitre). L'emploi desabattenses-char
geuses it tambour est soumis aux regles generales 
connues; il s'avere avant:ageux dans les couches it 
grande puissance it nombreuses intercalations ste
riles. Lorsque la pente depasse 45°, la mecanisa
tion de l'abattage sans moyen de transport joue Ie 
role principal et Ie belier (type Peissenberg) s'est 
repandn largement en mison de son rendement et 
de sa simplicite mecanique. L'article expose ensuite 
nne nouvelle exploitation par chambre avec forage 
et abattage combines du charbon, dont Ia mise au 
point se poursuit au siege sous reference comme 
but it atteinclre a long terme. Le depilage s'effec
tue sans personnel ni soutenement. La methode et 
les resuJtats obtenus it ce jour par lille exploitation 
partieHe font l'objet d'un chapitre special. L'anteur 
expose ensuite, en detail, Ies depenses d'investis
sement de la m ecanisation et presente les resul
tats d'exploitation actuels. P01U' terminer, il donne 
Ie compte rendu d'essais d'abattage hyclraulique 
du chal,hon en semi·dressant. 

IND. C 44 Fiche nO 41.185 

H. SCHOENFELD et M. ARCYPOWSKI. Erste Be· 
triebserfahrungen mit der Streckenvortriebsmaschine 
Wohlmeyer. Premieres experiences acqllises avec la 
machine a crellSer les voies Jl7 obi1l7eyer. Gliickauf, 
1965, 4 aoGt, p. 961 / 970, 14 fig. 

Les premiers essais a l'aide du prototype de la 
machinfl W ohlmeyer eurent lieu dans lill des puits 

de la « Hibernia A.G. », au COUl'S des annees 1962-
1963, dans la couche Idunia 2 (1,64 m d'ollver
ture) ; en 8 mois, 182 m de voie fluent creusesau 
diametre de 3 m, avec des avancementJs maximlmlS 
de 3 m/ h et 6 m/ poste. Si Ie principe du forage 
et l'equipement mecanique de l'outil s'avererent 
sans rep roche, certaines autres parties de la cons
truction, telles que les chenilles de base, Ie tl'ans
porteur qui evacue les produits ahattus et Ie sys
teme hydraulique necessiterent des modifications. 
Celles-ci ayant ete realisees, b machine effectua 
son deuxieme essai dans Ia couche Sl (1 m d'ouver
ture). 'En 5 mois, eHe fut Ia plupal't du temps 
active en lill seul poste par jour et 479 m de voie 
huent Cl·euses. L'avancement maxilnal fut de 
3 m/h, 12,5 m/poste et 24,3 m/ jour. Compte tenu 
de toutes les prestations effcctuees, y compris les 
postes connexes, Ie rendement a varie de 49,5 
cm/hp et 64 cm/hp. Personnel dc service: 10 a 
11 dans Ie cas d'une activite a 1m scul poste/jom' 
et 28 hommes dans celui de 2 postes/jour. L'usure 
des outils de coupe est tres faible et n'excede pas 
en pI,ix de revient 1 DM/ par m d'avancement. 
Tant dans la couche Iduna 2 que Sl ' Ie soutene
m ent de la voie etait constitue, par des cintres 
metalliques coulissants dont l'espacement, au C01U'S 
des essais, fut respectivement de 1 111, 1,5 m et 2 m. 
All'alysant Ie prix de revient global du metre de 
voie, en fonction de l'avancement journalier, 
l'auteur arrive it la conclusion que la machine 
W ohlmeyel' accuse sa superiorite economique par 
rapport it lille voie creusee dans les memes condi· 
tions, mais par la methode traditionnelle avec 
chargement a l'aide d'une chargeuse a deversement 
lateral du godet, des que l'avancement realise 
depasse 6 m/ jour. 

IND. C 44 Fiche nO 41.191 

J.D. McAULIFFE. Testing of a seven·ft tunnel borer. 
Essais d'lme fOl'ellse de 2,10 117. - Mining Congress 
Journal, 1965, juin, p. 49/ 55, 3 fig. 

La mine de fer Homer-Wauseca Cans Ie Michi
gan produit 5.700 tonnes par jour de minerai dii-ec
temcnt expediable. Le mode d'exploitation du 
gisement, du type sublevel caving, comporte Ie 
creusement de beaucoup de galeries de trat<age. 
On a essaye it cet effet une machine it creuser les 
tunnels cOJuprenant nne tete rotative coupante, un 
chassis central, lill systeme d'ancrage, les 1110tem'S 
et lUlesection de convoyeurs d'evacuation. L'assem
blage s'est fait au fond, sur place, la piece la plus 
lourde pesant 7 tonnes. La tete conpante, fora11t 
stu· 2,10 m de diametre, comporte des disques en 
acier avec garnitures en carbure de tlmgstene it la 
peripherie de la seotion et des tricones au centre. 
Deux moteurs de 50 eh. La production de pous-
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siere n'a pas ete importante, Ie terrain etant d'ail
leurs htIDlide et la ventilation a pu etre assuree 
sufisamment. Les deblais etaient ev·acues par scra
per. L'organisation du travail et les difficultes 
rencontrees sont exposees ainsi que les resultats 
obtenus: l'avancement dans Ie minerai atteint 
1,20 mJheure, deux postes par 24 h etant affectes 
it l'avancement, Ie 3" it 1'entretien, pose des con
duites, etc. On estime que Ie prix de la machine 
peut etre amorti en un an et Ie travail est rendu 
beaucoup plus snr. La machine peut operer sur des 
inclinaisons atteignant 22°. 

D. PRESSIONS ET MOUVEMENTS 
DE TERRAINS. SOUTENEMENT. 

IND. D 120 Fiche nO 41.258 

L. MUELLER. Grundsatzliches uber gebirgstechnolo
gische Grossversuche. L' essentiel Slll' les essais a grande 
echelle concernant la technologie des roches. - Geolo
gie und Bauwesen, 1961, Heft I, p. 3/ 8. 

Apres un historique somma ire de quelques theo
ries et hypotheses fondamentales de la mecanique 
des roches et de la technologie des essais operes 
sur celles-ci, formulees par des specialistes tels que 
Stini, Denkhaus, Foppl, Hofer, John etc., l'auteur 
procede it l' expose de ses idees personnelles en la 
matiere. 'Les developpements qu'il en donne se 
centrent sm' les points-cles ci-apres: 1) la resis
tance des roches est av·ant tout une resistance qui 
resulte de la cohesion des parties eIementaires de 
la roche; son anisotropie est determinee par la 
cinetique de parties de roches situees de part et 
d'autre de macro- ou micro-fissures - 2) determi
nation de la grandem' et de la repartition des ten
sions au sein de la roche - 3) influence sur les 
caracteristiques mecaniques de la roche, de la 
duree d'application des cha.rges - 4) idem du 
mode de mise en charge: application alternative 
ou pulsatoire de l'effort; influence des oscillations; 
etude de la fisstU'ation de la roche sous l'effet de 
charges repetees, alternees - 5) idem de l'orienta
tion des efforts appliques par rapport it la stratifi
cation, aux diaclases et autres fissm'es - 6) ques
tion de la precision de la mesure et de la fiabi
lite aux resultats d'essais effectues, d'tme part, en 
laboratoire sur echantillons de roches et, d'autre 
part, sur roches in situ - 7) question du choix du 
type d'epreuves Ie mieux approprie au but POtU'
suivi. 

IND. D 123 Fiche nO 41.255 

K. JOHN. Die Praxis der Felsgrossversuche beschrie
ben am Beispiel der Arbeiten a.n der Kurobe-IV-Stau
mauer in Japan. La pratique de I'essai a grande echefle 
des roches, decrite a l' exemple des travaltx dlt barrage 
bydrallliqlle K.!{rob~-IV alt Japon. - Geologie und 
Bauwesen, 1961, Heft I, p. 9/ 19, 8 fig. 

L'autem' presente des informations stU'les resul
tats d'essais de roches it grande echelle qui ont ete 
effectues it l'endroit du barrage en forme de vonte, 
de 186 m de hauteur, de la station hydro~eIectri
que de Kurobe IV dans les Alpes japonaises. Le 
but de ce projet est de determiner les proprietes 
geomecaniques du granit it grandes diaclases et 
partiellement decompose des aboutements de la 
vonte au moyen d'epreuves de roches effectuees 
in ·situ et it grande echelle. Leg aspects pratiques 
de la mise it l'epreuve des roches font 1'objet prin
cipal de la discussion. 

IND. D 221 Fiche nO 41.167 

H. HOFFMANN. Berechnete und gemessene Gebirgs
verformungen. La deformation des rocbes calc/dee et 
meS1tree. - Bergbauwissenschaften, 1965, juillet, p. 
301 / 303. 

L'auteur compare sept des methodes de preVI
sion les plus connues et met en evidence leurs 
principes fondamentaux comunIDS. Les connais
sances acquises en ce faisant apportent une amelio
ration ele ces methodes. Elle consiste it supprimer 
les reseaux de decomptation et it diminuer Ie 
temps de travail necessaire, sans perte de preci
sion. ·En partant d'essais sur modele reduit sont 
developpees de nouvelles formules qui tieunent 
compte de la dissymetrie de la cuvette d'affaisse
ment lors de l'exp~oitation par simple-unit et qui 
sont valables pour tous les niveaux entre 1'exploi
taotion et Ie jom·. L'amelioration de nos connais
sances sur les nlouvements de terrain nous donne 
Ie droit d'attendre des previsions plus precises sur 
la mise sons contraintes des puits lors de 1'exploi
tation systematique des stots de protection. Il en 
est de meme sur les degats sur les vides nliniers 
au-dessus de la veine exploitee, pour Ie degazage 
de veines sus- et sous- exploitees, POtU' l'exploita
tion au prealable de veines de protection, etc. 
Resume de la revue. 
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IND. D 2221 Fiche nO 41.257 

H. STEINBICHLER. Instrumentarium fur Grossversuche 
in Fels. L' arsenal des instmments necessaires p01lr des 
essais a grande echelle en roches. - Geologie und 
Bauwesen, 1961, Heft I, p. 20/28, 7 fig. 

Article redige aux fins puhlicitaires de la fil'lne 
«Interfels» de Salzburg et dont une des activites 
consiste a l'execution d'essais et d'epreuves en 
roches, in .situ, effectues a grande echelle. L'auteur 
passe en revue les differents materiels necessites 
par l'achevement de telies operations: illes classe 
comme suit: 1) Equipements, engins et instru
ments d'a.ction : a) presses e't velins hydrauliques 
- b) groupes moto-pompes fournissant Ie fluide 
sous pression servant a l'alimentation des premiers 
- c) accessoires, tuyauteries, flexibles souples, 
raccords, bifurcations, coudes, vannes, etc. 2) 
Appa.reils et instruments de mesure : a) pour la 
determination des forces actives mises en jeu 
(manometre, dynamometre de traction, capsule 
d ynamometrique de compression etc.) - b) pour 
la determination et la mesure des effets exerces 
par ces forces (tensometres, extensometres et 
autres instruments destines a meSlll'er les tensions, 
les deformations et les mouvements que ces forces 
induisent - 3) App(l.reils de comnwnde, de con
trole, d' enregistrement etc. utilises comme mail
Ions intermediaires entre les deux premiers grou
pes d'appa.reils. 

IND. D 48 Fiche nO 41.348 

MINING RESEARCH ESTABLISHMENT. Powered 
roadhead roof-supports. S01ltenements mecanises dtt 
toit, a front des voies d"exploitation. - M.R.E. Bulletin, 
1965, mars, 9 p., 8 fig. 

Les soutenements de toit, a progression meca
nique, sont actuellement largement usites dans les 
tailles mecanisees, mais les sou tenements des 
niches des machines de taille et de l'aire qui 
s'etend entre les extremites de taille et Ie front 
de creusement de la voie d'exploita·tion adjacente 
a celles-ci, ne sont pas develop pes a la meme 
echelle. Le present bulletin discute des differents 
aspects du probleme et decrit plusiem's systemes 
de soutenements mecanises elabores au M.RE. 
On y inclut un type de sOlltenement qui utilise 
les elements existants ou facilement realisables. 
Cette derniere formule vainc plusieurs des diffi
oultes du controle et de la tenue du toit dans l'aire 
en question et permet de realiser de meilleures 
conditions de travail et de securite, dans l'attente 
d'un soutenement de la voie, plus resistant et defi
nitif. L'equipement deCl'it ici est actuellement 
classe comme «experim.ental» et n'a pas encore 
ete appronve par l'Administration des Mines. D'ici 

peu cependant, on espere obterur l'autorisation 
pour son emploi courant an fond. 

IND. D 60 Fiche nO 41.275 

F. SPRUTH. Die Verbreitung der verschiedenen Arten 
des Streckenausbaus im westdeutschen Steinkohlen
bergbau. L'importance relative des differents types de 
so1ttenement de voies dans les charbol1nages d' Allema
gne occidentale. - Gluckauf, 1965, 18 aout, p. 1043/ 
1047, I fig. 

Les dOlmees statistiques relatives a 1964 et com
parees a celles des annees precedentes sont presen
tees sous forme de tableaux, a savoir: 1) Statis
tiques du soutenement des voies d'exploitation et 
des galeries an rocher, en fonction des especes de 
soutenement : a) pour la Sarre, b) pOlU'la Ruhr, 
c) pour l'ensemhle de la Republique federale 
d'Allemagne. 2) 'Longnem's cmnulees des vilies 
d'exploitation de la Rulu, classees selon les especes 
de soutenement, creuses annuellement en 1958, 
1960, 1962 et 1964. 3) Evolution du desameuble
ment des voies d'exploitation et du pom'centage 
de la recuperation du soutenement dans la RF.A. 
depuis 1960 jusqu'en 1964. 4) Longueur clmlUIee 
des voies d'exploitation nouvellement creusees et 
equipees avec cadres metaliiques cintres, pour cha
cun des plwcipaux bassins de la RF.A. et POlU' 
chacune des annees 1961 a 1964. 5) Evolution du 
soutenement par boulonnage du toit; 10nguelU's 
cmnulees des voies d'exploitation nouvellement 
creusees, equipees avec houlons d'ancrage, respec
tivement pom' la Sarre, la Rulu, la RF.A. et ce, 
pour chacune des annees 1958 a 1964. 6) Longueur 
totale de nouveaux bouveaux, equipes avec soute
nements metaHiques parcintres, pour chaclm des 
principaux bassins de la RF.A. et pour chacune 
des anne,!f.s 1961 a 1964. 

IND. D 710 Fiche .nO 41.262 

TlNCELlN, SINOU et LEONET. Soutenement suspen
du par tiges d'acier scellees au cime.nt ou a la n3sine 
polyester dans les mines de fer de Lorraine. - Revue 
de l'lndustrie Minerale, 1965, juillet, p. 477/ 489, 
12 fig. 

On peut des maintenant admettre que Ie soute
nement par tiges d'acier, scellees sur toute leur 
longueur, ·apporte lIDe amelioration dans Ie con
trole des toits deIicats. II ne faudrait pas en 
deduire que cette teolmique permettra de resoudre 
tous les problemes de soutenement. Ainsi, on a 
signale un qua.rtier d'exploitation d\me mine de 
fer ou regnait une pression tres forte, par suite de 
mauvaises condi,tions de decoupage du gisement, et 
ou Ie soutenement a ancrage reparti (il s'agissait 
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de boulons betonnes) n'a pas ete capable de tenir 
les toits. N otons que, dans ce meme quartier, Ie 
boulonnage classique avait egalement echoue. Les 
resultats obtenus jusqu'a present permettent tout 
de meme de conclure que les boulons ou tiges a 
ancrage repartis etendent assez largement Ie 
domaine d'emploi du sou tenement suspendu. En 
particulier, nous pensons qu'il doit etre possible 
d'utilisel' ce mode -de boulonnage pour Ie soute
nement de ool'taines bowettes dans les houilleres. 
Certes, les boulons ne suffiront pas lors du passage 
des tailles. 11 faudra alors poser des cam·es. Mais 
cette pratique du douhle soutenement peut par
fois etre avantageuse. On evite d'iullllobiliser pen
dant une tres longue periode tm soutfmement coli
teux qui ne 8ert qu'au moment du passage de la 
taille. 

IND: D 73 Fiche nO 41.215 

A. LUDKIN et C.J.C. EWING. Geological aspects of 
mine drivage. Aspects geoJogiqlles des voies de mine. 
- The Mining Engineer, 1965, aoOt, p. 645/ 659, 
5 fig. (y compris discussions). 

L'article examine les problemes geologiques et 
connexes qui se rencontrent au com's des opera
tions de creusement des voies d'exploitation du 
fond, 'au charbonnage de Seafield (District de 
Fife) ; il decrit les methodes appliquees, avec sue
ces, en vue -de StU"Jllonter les difficultes qui se pre
sentent lors du developpement des trois etages qui 
actuellement sont prolonges sous la mer, a quelque 
3.600 m au-dela du l'ivage. COllulle les banes de 
terrains s'enfoncent en direction de la mer avec 
une pente de 30°, les differents bouveaux de direc
tion, a chaque etage, egalement orientes vel'S Ie 
large, recoupcnt sur plus de 5.400 m des roches 
du Carbonifere, depuis l'assise superieure des 
schistes petroliferes (comportant a sa base des 
laves et des tuffs voloaniques) jusqu'aux forma
tions superieures du houiller productif. De plus, 
Ie fond des puits a atteint les memes laves et 
tuffs; les tragages et les voies d'exploitation ont 
ete developpes lateralement dans trois couches de 
l'assise du «Limestone Coal ». Les autetU's expo
sent avec detail les problemes particuliers qui se 
posent sous la zone d'exploitation sous-marine en 
raison de Ia presence de gres aquiferes ou de sables 
mouvants se situant dans l'assise «Passage », 
anciennement appelee « Millstone Grit ». lIs decl'i
vent les methodes d'etancheisation des terra-ins 
gorges d'eau, qui comportent l'injection de ciment 
ou autres agents chimiques, au moyen de sondages 
creuses en avant du front d'attaque des galmies. 

E. TRANSPORTS SOUTERRAI NS. 

IND. E 410 Fiche nO 41.308 

S. CRAIB. Winding from deep levels in South Africa. 
Extraction allx grandes profondettrs en Afriqlle dfl Slid. 
- Quatrieme Congres International Minier, 12-16 
juillet 1965 a Londres. Communication D 2. 

Trois systemes d'extraction sont actuellelll.ent 
usites dans Ies mines d'Afrique du Sud et de l'Etat 
Lj,bre d'Orange, exploitant Ie minerai a grande 
profondeur, a savoir : Ie treuil a tambour normal, 
Ie systeme Koepe, a entrainement par frottement 
et Ie treuil Blair a cables multiples. Les principes 
des dem.:: premiers sont bien connus, tandis que Ie 
dernier n'a guere ete mis au point et installe qu'au 
cours des dm'nieres annees. C'est ml treuil a double 
tambom' construit pour utiliseI' deux cahles 
d' extraction, et comprenant un dispositif conve
nable de tension des cables sur chaque cage. Bien 
qu'il soit tm peu plus complique du point de vue 
mecaniqu~, il presente tous les avantages du treuil 
a simple cage, il ne necessite pas l'emploi d\m 
cable queue, ou d'equilibre. Ces 3 systemes utili
sent des ciibles d'acier et la limite de la charge 
utile que 1'0n peut remonter d\m niveau deter
mine depend du coefficient K de secllrite que ron 
peut appliquer au systeme particulier envisage. Le 
K eliminatoire Ie plus bas, pour les cordees de 
minerai, est de 4,275 pour un systeme multi
cables Blair muni d'un dispositif de tension con
venable des cables. POtU' tm treuil a tambour, K : 
4,5 et pour un systeme Koepe a 4 cables et 2 
skips, K mininllull = 5,62. Les exigences crois
santes tendant a augmenter la charge utile au-des
sus de la capacite d\m ca,ble unique de dimensions 
pratiques et economiques POtU' l'extraction par 
treuil a tambom' ont conduit les ingenieurs sud
africains, au com's de la derniere decennie, a exa
miner l'utilisatioll, dans ce domaine, du systeme 
Koepe multicable. Actuellement, lUle vingtaine 
d'iiiS'tallations fonctionnent selon cette formule. 
A noter que Ie ChOLX du systeme d'extraction 
optimal aux grandes profondeurs depend de nom
breux f'actetU's. Dans Ie cas des puits profonds, la 
capacite du treuil a tambour est limitee et l'extrac
tion Koepe, tant avec cable unique qu'avec cables 
multiples, a souleve des problemes de cables qui ne 
sont pas encore entierement resolus. II semble 
que, dans Ie cas de grosses charges utiles it grande 
profondeur, Ie ohoix doive donc se porter sm' 
l'extraction Blail' a cables multiples. 
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IND. E 416 Fiche nO 40.922IIl 

X. Hoisting equipment at Winterslag. Eq1tipement 
d'extraction a Winterslag. - Colliery Engineering, 
1965, septembre, p. 386/ 390, 5 fig. 

Termillant la description de I'installation de 
I'extractionentierement automatisee par skips au 

charbom1age de Winterslag, I'article detail1e les 
operations de la machine au COlUS d'une extrac

tion de charbon automatique ou controlee manuel

lement suivant ce que ron desire, ou bien d'une 
extraction controlee manuellement pour tout autre 

service que Ie charbon. Le fonctionnement au 

cours du cycle est expose, ainsi que Ie mode de 

freinage, la manceuvre des skips, etc. On passe 
elisuite it l'equipement auxiliaire de I'extraction : 

sous-station et cabines de controle, decelerateur 

avec ses accessoires et son mode de fonctionne

ment, pupitre de controle. On mentionne enfin 

I'equipement electrique de la station de recette it 
la sluface du charbon et son enunagasinement en 

silo pour traitement par Ie triage-Iavoir. Depuis 
sa mise en service, I'installation nouvelle de Win

terslag produit 8.000 tonnes/ jour. 

IND. E 54 Fiche nO 41.219 

SARGROVE ELECTRONICS Ltd. Remote indication 
system at Bold Colliery. Un systflne de controle a 
distance aft charbonnage de Bold. - The Mining Elec
trical and Mechanical Engineer, 1965, juillet, p. 22/ 
24, 3 fig. 

Le charbonnage de Bold, St Helens, Lancashire, 

a installe un systeme de controle general de tout 
l'equipement souterrain concentre ,dans lme cabine 

munie de tous les appareils d'information electro
niques permettant de renseigner les anomalies de 

marche et d'y remedier dans lm delai mininllun. 

Telephones reliant Ie front de taille it la cabine, 

appareils em'egistrelu's renseignant la marche eL 

les arrets des machines; enregistreurs automati

ques du dehit de l'aerage, controle de l'exham'e, 
detection des fmnees et mesure de remission du 

grisou. On expose Ie principe et Ie schema du sys
teme d'information it distance utilise et dont la 

double denomination est ELSIE (electronic line 

signalling and indication equipment) et MARS 
(monitoring and remote signalling). Elles ont ete 

con~ues par les finnes Sargrove Electronics Ltd. et 
Trolex Agencies Ltd. 

IND. E 6 Fiche nO 41.313 

F. POT. Transport de materiel dans les Houilleres du 
Nord et du Pas-de-Calais. - Quatrieme Congres 
International Minier, 12-16 juillet 1965 a Londres, 
6 p., 12 fig. Communication 07. - Mines, 1965, 
nO 113, p. 287/ 295, 12 fig. 

Les efforts actuels ·du Bassin du Nord et du Pas
de-Calais en matiere de transport de materiel sont 
pousses ,dans les directions suivantes: 1) Amelio
ration de l'amenagement des parcs de surface 
(pistes pour chariot, eIevateurs) - 2) Amenage
ment des chariots existants dans les sieges pour 
recevoir des palettes et containers, etude de vehi
cules speciaux pour pieces longues - 3) Extension 
de la palettisation - 4) Extension du bottelage 
it lme plus grande galllme de materiel, en liaison 
avec les fournisseurs et les reparateurs - 5) Elimi
nation progressive du transport de materiel par 
herlines (vehicule mal adapte it cette fonction 
en raison des difficultes de chargement et de 
dechargement) - 6) Periectiom1ement des sta
tions de transbordement - 7) Generalisation 
rapide du monorail - 8) Les agents specialises, 
intervenant dans l'etude des projets d'exploita
tion seront formes pour adapter Ie projet aux 
transports de materiel et pour etudier en detail 
les gares de roulage, les Cll-cuits de monorail et ... 
9) Les services de livraison, qui existent it l'eche
Ion « Groupe d'exploitation » pour Ie jour, deYl'ont 
etre crees, dans chaque siege, pour Ie fond. 

F. AERACE. ECLAIRACE. 
HYCIENE DU FOND. 

IND. F 0 Fiche nO 41.170 

B.R. PURSALL. Ventilation and lighting . Ventilation 
d eclail'age. - Colliery Guardian annual review OJ 

i·he "oal mininQ industry at hOlT'e and overseas, 1965, 
p. 50/ 55, 5 fig. 

Soulignant I'importance capitale sur les plans 
humains, socialL'(, economiques et techniques de la 
qualite de l'alllhiance et de I'atmosphere du lieu 
de travail, I'auteur lllontre quels sont, dans cet 
ordre d'idees, 'les principales mesures prises et les 
moyens fondalllentalL'( appliques dans les nRnes de 
cha,rhon britanniques, en vue de realism' des con
ditions optimales d'aerage, d'hygiene, de tempe
ratm'e, de degre hygrollletrique, d'eclairage, etc. 
Les aspects ci-apres de la question sont successi
vement passes en revue: I) Technique de la ven
tilation du fond: a) Analyse de l'air des mines 
et de ses constituants. b) Detection du methane. 
c) Detection du CO et du CO2 , Detection des 
echauffelllents instantanes. d) Mesurage du debit 
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d'aerage. e) Mestuages des empoussierages. f) 
Controle et surveillance de la ventilation. II) 
Technique de l'eclairage. 

IND. F 130 Fiche n{) 41.273 

H. KRAEMER. Welcher Elektromotor eignet sich zum 
Antrieb eines Grubenllifters. Motelll'S electl'iqlles con
venant all mietlx pottr I' enl1'alnemelzt d'lt11 'ventilatem 
de mine. - Gliickauf, 1965, 18 aoGt, p. 1037/ 1041, 
9 fig. 

Au sommai,re : Comparaison effectuee entre les 
differents types de moteurs eIectriques. ,Possibi
lites de l'entralnement du ventilateur par un 
moteUl' asynchrone it cage d'ecureuil ou it rotor 
bobine. Les constructions, la protection antigri
souteuse, Ie deman·age. Description du moteur 
synchrone et du moteur asynchrone synchronise. 
Possibilites du changement du nombre de tOUl'S et 
de la recuperation de la perte de glissement dans 
Ie cas du moteUl' asynchrone triphase it rotor 
bobine au moyen de la machine de Scherbius ou 
du changement du sens du courant en cascade. 

IND. F 133 Fiche nO 41.216 

COLIN JONES et I.E. CLARKE. The ventilation of 
dable holes, face ends and ripping lips b>, air jets. 
La ventilation des niches. des ext!'etnith de taille et deJ 
bJ'eches de bosseyement pal' ejecteM's d' ail'. -- The 
Mining Engineer, 1965, aoGt, p. 661 / 675 , 8: fig. (y 
c:ompris discussions). 

Les auteurs decrivent les etudes amcquelles ils 
se sont consacres en vue d'etablir, au moyen 
d'ejecteurs it air comprime, tIDe ventilation effi
cace des niches d'abatteuses-chargeuses en taiHe et 
des breches de coupem_ent en toit des voies 
d'exploitation creusees apres Ie passage de la 
taille. ,Le present article constitue Ie rapport des 
essais, en laboratoire, auxquels ils ont procede StU 
Ie type d'ejecteUl' it air comprime qu'ils ont juge 
etre Ie plus satisfaisant. De plus, d'autres moyens 
de creer tID jet d'air utile it l'aerage des chantiers 
souterrains, par ventilateurs it conllnande eIectri
que ou hydraulique, font l'objet de conlluentaires 
et de discussions. 

IND. F 22 Fiche nO 41.232 

R.A. SWIFT et P. THORP. Methane content as a 
measure of ventilation efficiency. La temll!' '!11 gl'isott, 
meS1tl'e de I' effice/cite de la ventilation. - Colliery 
Guardian, 1965, 13 aoGt, p. 197/20 I. 

On peut pratiquement se borner it mesurer 
l'efficacite de la ventilation dans les chan tiers de 

production, negligeant Ie cote economique du pro
bleme general de l'aerage, lequel comporte notal1l
ment la reduction des pertes d'air par fuites. L'eff·i
cacite exige une dilution suffisante des gaz dan
gereux, Ie maintien d'un pourcentage d'oxygene 
normal et d'un degre tolerable de temperature, 
d'humidite et de poussieres. ,L'article examine les 
limitations compatibles avec Ie reglement des pri
ses d'echantillons d'air pour mesurer la teneur en 
grisou et montre la necessite de releves periodi
ques de cette tenetu dans les districts de p'l'oduc
tion. II discute l'importance de l'allure de l'emis
sion de grisou, des facteUl's qui l'influencent, it 
savoir Ie tame d'avancement du front de taille, la 
degr,adation du charbon, les dimensions du front, 
les conditions barometriques. II examine ensuite 
les methodes POUl' remedier it l'emission de grisou, 
captage, debit d'air et vitesse du cOUl'ant, ventila
tion des lieux de production qui sont insuffisam
ment balayes pat'- l'aerage principal (ventilation 
auxiliaire, ecrous, etc.) . II etudie enfin brievement 
les methodes de controle automatique de la teneur 
en grisou, du debit et de la vitesse du courant d'air, 
et de la mestue de la quantite de grisou sous
traitee par Ie captage. ,Ces enregistrements par ins
tl'llllents automatiques doivent naturellement etre 
operes it des endroits judicieusement choisis. 

IND. F 25 Fiche nO 41.252 

D. MASSZ!. L'effet de I'emission d'eau sur les varia
tions de tension. (Texte origir.al en hongrois) . - Trad. 
franC$aise Inichor n° 173, 8 p. dactyl., 12 fig. 

L'emploi de l'injection d'eau dans les tral<ages 
en veine it D.l. necessite l'etude des variations de 
contraiutes que celle-ci provoque dans la couche 
et ses epontes. Les contraintes ne peuvent pas etre 
nUIDies directement, mais on peut apprecier indi
rectement les effets de letus variations par des 
mines de resistance geoeIectrique, des meSUl'es de 
niveau de bruits provoques par des mouvements 
internes et des mesures de conductibilite sismique. 
L'article donne tIDe breve description des appareil
lages de mesures utilises et des diagranunes mon
trant les variations de resistance geoelectrique, de 
niveau de bruits et de conductibilite sismique pro
voquees par l'injection dans des couches de char
bon tendre ou (Itu, sujettes it D.l. ou non. Les 
va.riations de tensions dues it l'injection d'eau sont 
soit lentes, soit graduelles, soit brusques, selon la 
dUl'ete du charbon. Les couches it D.l. ne se com
portent pas autrement que les couohes non sujet
tes it D.l. II semble que les recherches doivent 
etre poursuivies en utilisant toujours simultane
ment les trois methodes de mestu'es et en compa
rant les resultats obtenus dans des couches de char
bon tendre et de charbon dm·. 
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IND. F 42 Fiche nO 41.346 

MINING RESEARCH ESTABLISHMENT. Dust sup
pression in coalmines. The role of wetting agents. 
La mppression des poltSsieres dans les mines de char
bon. Le role des agents mOllillants. - M.R.E. Bulletin, 
nO 6, 1964, octobre, 5 p. 

A plusieurs reprises, on a pl'econise l'utilisation 
d'agents mouillants ou tensoactifs au lieu d'eau 
conllne auxiliaire applicable a la suppression des 
poussieres dans les mines de charbon. Les essais 
ont generalement ete desappointants. II existe 
cependant quelques domaines limites dans lesquels 
la suppression peut etre accrue par les solutions 
de tels produits. La presente note resmne les resul
tats d'essais de laboratoires et « in situ» effectues 
au cours des 30 dernieres annees. Au sonllnaire, 
on notera: 1) Mouillage des particules de pous
siere. 2) Application aux engins et machines reali
sant l'abattage du charbon. 3) Charbon au COlU'S 
de ses deplacements et manipulations au fond. 4) 
Injection d'eau en veine. 5) Consolidation des 
poussieres de charbon dans les voies. En conclu
sion, les agents mouillants peuvent etre utilement 
appliques: a) pour aider la penetration, dans la 
roche, des liquides la consolidant; b) pour reduire 
la pression requise par l'injection d'eau sous cer
taines conditions particulieres; c) pour supprimer 
la poussiere formee par des clurbons de 20 a 30 % 
de M.V. 

IND. F 54 Fiche nO 41.260 

F. LAVENNE. Le probleme des hautes temperatures 
da,ns les mines de charbon. - Revue de I'lnstitut 
d'HygiEme des Mines, nO I, 1965, I er trimestre, p. 
3/ 32, I I fig. 

Apres avoir situe Ie climat des houilleres belges 
par rapport a celui des mines de la RuIn et de 
Grande-Bretagne et des mines d'or d'Afrique du 
Sud et de l'Inde, l'autem' distingue les problemes 
poses: a) parIes conditions normales de travail 
- b) par les operations de sauvetage. De l'examen 
de ces problemes, l'auteur en arrive, dans Ie cas 
de la Belgique, aux conclusions suivantes : a) Dans 
Ie cas de tmv(£il norma.l, Ie climat des mines belges 
n'est pas suffisamment severe pour provoquer des 
accidents aigus (coups de chale1U'). A condition de 
veiller a la selection et a l'acclimatation des 
ouvriers et d'insister SlU' certaines meS1U'es hygie
nodietetiques, il apparait qu'en Belgique les mines 
chaudes posent des problemes plus economiques 
que medicaux - h) Les opemtions de sauvetage, 
a l'occasion d'accidents miniers, font c01U'ir aux 
sauvetem's un risque considerable de coup de cha
lem'. Celui-oi peut etre prevenu pal' un entraine
ment aux hautes temperatures. La selection pour 

les operations de sauvetage sera evidenllnent plus 
severe que pom' les travaux normaux de la mine. 
On choisira des sujets de moins de 40 ans, habitues 
aux travaux lom'ds et si possible occupes d·ans les 
chantiers les plus chauds. Vne recherche l'eCente 
indique la possibilite de predire la tolerance a un 
effort aux hautes temperat1U'es ·a partir de la con
sommation d'oxygene maximum en ambiance nor
male. 

H. ENERCIE. 

IND. H 522 Fiche nO 41.233 

L.M. SZKLARSKI, T. DEGERATU et B.T. FIJALKOW
SKI. Static converters for mine winders. Les cOlzver
tissettrs statiqltes POttl" machines d' ext1'action. - Colliery 
Guardian, 1965, 13 aout, p. 202/207, 9 fig. 

Le rendement eleve des convertisseurs statiques 
parait les rendre interessants P01U' les machines 
d'extraction ou l'economie est toujours l·echerchee. 
L'article decrit brievement les machines d'extrac
tion a convertisse1U' statique, discutant leurs avan
tages et inconveruents. II examine les connexions 
des divers convertisseurs statiques et les methodes 
de changement de la rectification a I'inversion. II 
deClit egalement la methode de controle par grille 
utilisee dans la technique des convertisseurs 
modernes. II fournit des exemples d'application 
parmi lesquels figurent des equipements de con
trole transistorises de machines d'extraction avec 
convertisseur statique. 

IND. H 541 Fiche nO 41.231 

P. WARD. Linear induction motors. Les motellrs a 
induction lineaires . - Colliery Guardian, 1965, 6 aout, 
p. 178/ 182, 4 fig . 

L'article expose la theorie des differents types 
de motem's lineaires et deClit deux des applica
tions pratiques pouvant interesser les charbon
nages. Les motem's a induction linea ires se divi
sent en deux categories : la premiere, a court sta
tor et la seconde a court l'otor. Le stator est cons
titue d'enl'Oulements, Ie rotor est a barres du type 
cage d'eoureuil. L'article fournit les caracteristi
ques des deux categories et mentionne egalement 
les stators a double eIll'oulement dispose de part et 
d'autre du rotor. On a realise un vehicule pesant 
507 kg, pourvu d\m moteur lineaire qui fournit 
1me poussee de 500 kg 'avec une consonll11ation de 
courant de 60 kW, 190 A 400 V. On a atteint la 
vitesse de 50 km./h en 2,8 secolldes et arrete par 
freinage a contre-courant en 3 secondes. L'avan-
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tage du systeme est d'annuler l'influence de l'adhe
sion, de reduire Ie poids (lme moitie du moteur 
setuement etant sur Ie vehicule) et Ie probleme 
du refroidissement ne se pose pas. Vne autre appli
cation se1',ait trouvee clans Ies convoyeu1's dont les 
cou1'toies seraient armees de fil de cuivre incor
pOl'ant de l'acier inoxydable jouant Ie role de 
totOI', Ie stator etant constitue par des paires de 
blocs stators disposes au-dessus et en dessous du 
brin de retour. 

I. PREPARATION ET ACCLOMERATION 
DES COMBUSTIBLES. 

IND. 10130 Fiche nO 41.183 

W.J. HARPER. Coal preparation . Preparation dlt char
bon. - Colliery Guardian annual review of the coal 
mininq industry at home and overseas, 1965, p. 120/ 
123, 5 fig. 

En Grande-Bretagne, en raison de l'appIication 
accrue des methodes d'exploitation mecanisees, il 
se produit une degradation croissante de la com
position granluometrique du brut souvent asso
ciee it un salissement de celui-ci. La demande en 
«gros calibres» continue it faiblir avec COlnnle 
resultat que Ie calibre maximal dell1ande peut 
actuellell1ent etre controle par 1m concassage prea
lable, en vue de faciliter l'epuration par voie tota
Iement ll1ecanisee des differentes categories et ce, 
par un traitell1ent it la liqueur dense. On applique 
de plus en plus les systell1es de lavage par suspen
sion de magnetite pour la preparation du charhon 
it faible tene11.r en cendres destine it la fahl'ication 
du coke et de combustibles domestiques all1eliores 
(sans flUllee par ex.). La pratique du lavage partiel 
et du maange avec des fines brutes afin de satis
faire aux specifications des cahiers de charge de 
la C.E.G.B. POIU' les Iivraisons aux centrales ther
miques continue it prendre de l'extension. Le con
trole du traritement par des appareils de plus en 
plus precis, de ll1blle que Ie telecontrole, sont en 
progression constante et leur application Ee justi
fie pa,r la reduction de postes ll1ain-d'reuvre qu'ils 
perll1ettent dans les installations de preparation. 
Les equipements pour la determination rapide et 
parf ois continue et pour l'intervention immediate 
des reglages imposes, gagnent de plus en plus de 
terrain. Le lavage it la liqueur dense gagne en 
popluarite sur Ie systeme BalUn. Vne attention 
accnle est accordee aux problemes associes a 
l'egouttage, it la reduction d'humidite et au sechage 
des fines et des grains. 

IND. I 0133 Fiche nO 41.223 

W.G. HARPER. The coal preparation plant at Bever
cotes Colliery. L'imtallation de prepaJ'c/tion dll charbon 
all charbo11lzage de Beverco/es, -- Coal Preparation, 
1965, nO I, juillet-aoQt, p. 24/ 28, 3 fig, 

La preparation de Bevercotes a ete prevue pour 
fournir un produit pour centrale eIectrique, gros
selU' maximale 25 mlll, tenelU' en cendres 15 % et 
total cendres-lnunridite en dessous de 30 %. II 
s'agit do~c d\me installation pom 1m seul procluit. 
Elle est prevue POIU' 600 tonnes/hem'e bien que la 
production du cha,rbonnage ne doive pas depasser 
450 tonnes. On lave continuellement Ie + 12 mm 
et seulement 1m pom'centage de 0/ 12 variable sui
vant les circonstances. Les moyens de transport et 
d'emll1ag-asinement sont COllC<US pour donner Ime 
grandesouplesse it la production. Les appareillages 
comprennent un concasseur Bradford qui reduit 
it - 15 cm, Ime installation de lavage par liquide 
dense Dtewboy et divers appareils dont on fournit 
Ie schema de disposition en circuit. On deCl'it ega
lement Ie systeme de contrOle du fonctionnement, 
controle automatique, enregistrant notanunent de 
fac<on continue Ia teneur en cendres et moclifiant 
la marche de la preparation de maniere it la 
maintenir dans les limites prevues. 

IND. I II Fiche nO 41.340 

A.A. MEINTJES. The grindability and abrasive pro
perties of South African coa ls. L' aptitude aft broyaf(e 
et les proprietes abrasives des charbons d' Afl'iqlle dlt 
Slid, - Journal of the South African Institute of 
Mining and Metallurgy, 1965, juillet, D, 629/646, 
10 fig. 

L'aptitude au hroyage et les proprietes abrasives 
d\me section transversale de charbons d'Afrique 
du Sud ont ete determinees en utilisant l'appareil 
de Hardgrove POIU' la mesure de l'aptitude au 
broyage et l'appareil d'epreuve de l'abrasivite 
decrit par Yancey, Geer et Price. On a egalement 
essaye d'etahlir la correlation entre, d\me part, 
les proprietes de l'aptitude au broyage et de l'ahra
sivite (l'lm charhon et, d'autre part, d'autres pro
prietes differentes telles que la teneur en humi
dite, la teneur en M.V. (corrigee de I'humidite et 
des cendres) et la teneur en cendres des charhons. 
Au cours de cette investigation, les epreuves d'apti
tude au broyage et (l'abrasivite furent egalement 
effectuees sur des echantillons somnis tant par les 
productem's que par les conSOllllllateurs de char· 
bon. De la nature du travail entrepris, il apparait 
que la propriete abrasive des charbons soumis aux 
epreuves, qui habituellement presentent une 
teneur relativement eIevee en cendres, constitue 
1m facteur important qui regit leurs usages. Les 
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depenses d'entretien d'un pulveriseur de combus
tibles peuvent atteindre des proportions imp or
tantes et pl'ohibitives, si Ie charbon employe est 
d'tme abrasivite excessive. 

IND. I 35 Fiche n() 41.339 

E.T. WOODBURN et B.K. LOVEDAY. The effect of 
variable residence time on the performance of a 
flotation system. L' effet de la d1tree de sejOf(.r variable 
Sltl" les performances d'1In systeme de flottation. -
Journal of the South African Institute of Mining and 
Metallurgy, 1965, juillet, p. 613 / 628, 1 1 fig. 

Les auteurs exposent les lois cinetiques de la 
£lottation en postulant a priori que Ie phenomime 
est fondamentalement du premier ordre, mais 
qu'tme distribution des constantes de premier 
ordre existe, en raison de la nature variee des 
partioules. Les pedormances d'tme unite de flot
tation sont obtenues en te1'111eS de distribution de 
flottabilite dans Ie courant d'alimentation, et la 
distribution des temps de sejour. La distribution 
de la flottabilite dans les concentres et .dans les 
dechets (tailings) peut egalement etre obtenue en 
partant de ces fonctions. On obtient une simplifi
oation considerable en admettant que la distribu
tion de la flottabilite peut etre traduite par une 
fonction y, et les I'esultats experimentaux indi
quent que cette interpretation s'effectue avec une 
approximation su£fisante. La distribution du temps 
de sejour des particules fut mesuree et trouvee 
tres proche de la condition du « melange parfait ». 
L'article reproduit les courbes de pedormances et 
de changement de distribution en adaptant l'hypo
these d'une distribution de fonction y et d'un 
melange parfait. Les auteurs pro cedent it lme com
paraison des differents arrangements de cellules 
en utilisant les donnees des dites cOUl·bes caracte
ristiques. 

IND. I 37 Fiche nO 41.333 

K. VIKTORIN. Probleme der Berechnung eines magne
tischen Schlizscheiders. Probiemes poses par Ie calml 
d',tn separate1tr magnetiqtfe a fente. - Bergakademie 
(Leipzig), 1965, juin, p. 355/ 359, 3 fig., 4 tab!. 

Article de portee generale sur les separateurs 
magnetiques, ou les produits it separer magneti
quement se presentent en une couche tres mince 
it l'action magnetique (champ magnetique sans 
turbulence, mais non homo gene, agissant sur des 
particules diamagnetiques ou paramagnetiques). 
Caleul dn «gradient» de l'appareil (examen de 
l'action des differents parametres). Celui-ci con-

vient bien anx produits f aiblement magnetiques 
dont la granulometrie est comprise entre 0,1 et 
2nm1. 

Bibliographie: 10 references. ReslUne Cerchar, 
Paris. 

P. MAIN D'CEUVRE. SANTE. SECURITE. 
QUESTIONS SOCIALES. 

IND. P 1225 Fiche n() 41.217 

BA MAGUIRE et H. TITMAN. Analysis of haulage 
and transport accidents for 1960. Analyse des acci
dents de rOfdage et de transports sur'venus en 1960, -
The Mining Engineer, 1965, aoOt, p, 676/700, 4 fig. 
(y compris discussions). 

Tous les details utilises pour la presente etude 
furent eA'1raits du ,Cardex d'enregistrement des 
accidents minim's tenu it jour par Ie sous-comite 
de statistiques des accidents de roulage et trans
port du conseil consultatif du N.C.B. en matiere 
de recherche pour la securite dans les mines. La 
preuve de l'utilite des cartes etant faite, les don
nees fUl'ent transferees par les auteurs sur cartes 
perforees et celles-ci som11ises it une analyse statis
tique. On denombre 479 accidents faisant 486 vic
timesdont 69 tues (14,2 % du total) ; 200 des vic
times etaient occupees dans Ie roulage. Le nombre 
maJamal d'accidents enregistres dans une mine 
fut de 7; 12 charbonnages accusent un nombre 
d'accidents egal ou superieur it 4. Base it la fois 
sur Ie tonnage extra it et sur les postes prestes, la 
division « Sud-Ouest» affiche 1111 taux d'accidents 
qui depasse largement la moyenne du pays. SlU' la 
base du tonnage (mais non sur celIe des postes 
prestes), les divisions « East Micllands» et « Nord
Est» accusent des taux d'accidents infel'ieurs it la 
moyelme nation ale. Malgl'e l'usage, considerable
l11ent accru, actuellelnent, des convoyelU'S fixes en 
tailles et en voies, on releve un nombre moindre 
d'accidents SUl'venus dans Ie transport par con
voyeurs fixes que dans Ie roulage par vehicules 
mobiles. Les contacts brutaux avec veIricules mobi
les ou avec machines totaJisent 32 % de tous les 
acoidents (22 % des accidents de transport par 
vehicules mobiles et plus de 60 % des accidents 
de convoyelU's). Les de£auts mecaniques ou tech
niques du 'materiel et les methodes de travail fau
tives sont it l'origine de 21,6 % du nombre total 
des accidents de transport. Les factelU's personnels 
furent la cause premiere de 46 % des accidents. 
Les autelU'S arrivent it la conclusion que l'em·eg.is
trement des accidents par cartes perforees cons
titue une methode simple et efficace de centralisa
tion des donnees d'accidents au fur et it meHure 
qu'ils se produisent. 
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IND. P 22 Fi.:he nO 41.181 

A. BRYAN. T rair;ing and education. Formation et MlI
cation. - Colliery Guardian annual review of the coal 
mining industry at home and overseas, 1965, p. 109/ 
115, 2 fig. 

L'auteur expose les differents schemas d'l~tudes, 
appliques en Grande-Bretagne, pour l'education, 
l'enseignement et la formation professionnelle du 
personnel des charbonnages. Ces cycles et ce3 pro
gramlnes 'de COlUS couvrent un large domaine et 
embrassent pratiquement tous les grades de la hie
rarchie des agents et employes des mines, depuis 
l'ouvriel' jusqu'au directeul', chaque grade trou
vant lm schema adapte it ses exigences specifiques. 
Les divers schemas sont coordonnes entre eux et 
s'integrent pour former un tout coherent, bien 
equilibre et non depourvu de sens. En general, ils 
sont congus en vue d'asslU'er que les candidats 
entrent en nombre correct, dans Ie type de schema 
convenable, qu'ils sont reellement attires par Ie 
grade particulier correspondant it lem's aptitudes 
et que, lme fois recrntes, ils regoivent l'education 
la mieux appropriee en vue de les nantir des con
naissances requises par leurs occupations futures. 

IND. P 53 Fiche nO 41.261 

F. LAVENNE, F. MEERSEMAN et L. BRASSEUR. 
Fibrose interstitielle diffuse et pneumoconiose des 
houilleurs. - Revue de I'lnstitut d'Hygiene des Mines, 
1965, ler trimest:-e, p. 33 / 42, 7 fig. 

Le role joue par la fibrose interstitielle diffuse 
dans la pneumoconiose des houilleurs belges est 
discute it partir de donnees anatomo-pathologiques 
et physio-pathologiques. Au point de vue anatomo
pa1Jhologique, la pneUlnoconiose des ahatteurs de 
charbon est caracterisee par la presence de nodules 
coniotiques avec emphyseme focal marque et 
d'alllas fibroconiotiques. Les amas fibrohyalins, 
circonscrits ou non, ne se trouvent que chez des 
sujets ayant tl'availle au I'ocher. On n'a pas mis 
en , evidence d'images de frihroses interstitielIes 
diffuses analogues it celles decrites chez des 
sableurs ou des mineurs travailIant en milieu tres 
silicieux, par Uehlinger, 'Friihling et Chamnont et 
Gaenster et colI. Au point de vue physio-patholo
gique, les trouhles de l'oxygenation presents au 
repos et it l'effort des Ie stade 2 p, mcme chez des 
houiUeurs volontaires encore au travail, sont dus 
essentielIement it des alterations du rapport venti
lation/ pedusion des alveoles. Mcme au stade 
pseudotumoral, les diminutions de la Di,eo et de 
la iJ)1,o2 ne sont pas comparables it celIes rencon
trees dans les fibroses interstitielles diffuses et ne 

paraissent pas suffire it expliquer les desaturations 
oxyhemoglobinees observees. Le diagnostic physio
pa1Jhologique de bloc alveolo-capillaire ne peut 
etre it notre avis pose qu'it partir d'un ensemble 
de donnees fonctionnelIes : diminution de la Hi,co, 
mais SlUtout effondrement de la saturation oxyhe
moglobinee it l'effort, malgre une hyperventilation 
entrainant 'lIne nette alcalose respiratoire. Un tel 
tableau est exceptionnel dans la pneumoconiose 
des houillems belges. Celle-ci se diff erencie donc 
nettement tant au point de vue anatomo-patholo
gique que physio-pathologique des cas de silicose 
aigue decrits par Uehlinger, Friih1ing et Chaumont 
et plus recenunent par Gaensler et colI. et Biihl
mann et Schuppli, OU la fibrose interstitielle dif
fuse prait reellement l'eIement predominant. 

Q. ETUDES D'ENSEMBLE. 

IND. Q 1102 Fiche nQ 41.297 

G. DORSTEWITZ. Wirtschaftliche Fragen der Mecha
nisierung und Betriebszusammenfassung i,n Bergbau. 
Aspects econ01l7iqlles de fa mecal1isation et de la con
centration de I' exploitation dans les mines. - Qua
trieme Congres International Minier, 12-16 juillet 1965 
a Londres, 5 p. Communication B 7. 

L'objet de la planification it long terme d'une 
exploitation miniere doit etre d'organiser l'abat
tage d'une substance d'un gisement donnee de 
fagon que Ie resultat de l'exploitation, dans son 
ensemble, soit maximal. Sous cet aspect, il est 
necessaire d'eIaborer des alternatives de plans 
d'exploitation, parmi lesquelles il faut appliquer 
celle que promet la plus grande valeur en capital, 
rapportee it la duree d'activite tot ale du siege. La 
condition d'une planification totale it long terme 
de ce genre est la cOlmaissance exacte de l'action 
des parametres influences par l'exploitation sur 
les frais et les resultats. L'autem' developpe avec 
autorit~ et maitrise cet aspect du sujet et, parmi 
les nombreux points qu'il passe en revue, les sui
vants sont dignes d'tme consideration particuliel'e : 
1) Dans les chantiers d'abattage, il faut viser it 
lme evolution technique tendant it la plus grande 
surface de depilage possible et ce, par la vitesse 
de progression de l'abattage, et non par les longs 
fronts de taille, car la depense it faire en engins 
d'exploitation depend surtout de la longueur de la 
taille. 2) L'evolution technique doit etre harmo
nisee dans un deroulement de production de f agon 
qu'il ne se produise pas de goulot d'etranglement 
dans les phases de l'exploitation ni en amont, ni 
en ava], car ils empcchent d'utiliser effectivement 
]e potentiel de capacite qu'on a gagne. 
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IND. Q 1104 Fiche nO 41.306 

B.T. HOULDEN. The development of operational 
research in the National Coal Board. L'evollltion de 
la recherche operalionnelle al/. National Coal Board. -
Quatrieme Congres International Minier, 12-16 juillet 
1965 a Londres, 4 p. Communication C 8. 

L'objet de lla presente communication est de 
decrire l'evolution de la recherche operationnelle 
au sein du National Coal Board et d'essayer de 
prevoir ses applications futures. Ce service fut 
cree en 1947 et son importance s'est depuis deve
loppee it mesure que les besoins de ses services ont 
augmente: actuellement il compte 85 membres. 
Les premieres etudes portaient sur des problellles 
de nature tactique du domaine surtout de la pro
duction du charbon. Ces etudes furent suivies par 
d'autres s'appliquant it des domaines differents, 
tels que la l'otation de la main-d'reuvre, la gran
dem' des stocks et la distribution du charbon. 
Depuis lors, les objectifs de la recherche opera
tionnelle se sont considerablement accrus. Des 
techniques de -R.O. sont actuellement appnquees 
sur une large echelle, dans les differents districts 
miniers dans des domaines tels que la planification 
economique et des services concourant it la pro
duction,la strategie du maintien en etat de marche 
des machines de mines, etc. Dans d'autres domai
nes, comme dans les problemes touchant au fac
teur hmllain et it· l'ecoulement sur Ie marche des 
produits, la progression n'a pas ete aussi rapide, 
en grande partie it cause de la nature plus diffi
cile de ces problemes sous Ie jour de la R.O. II 
semble probable que l'etude d\me grande variete 
de problemes particuliers sera entre prise au cours 
des prochaines annees, afin d'essayer de resoudre 
les problemes de l'ecoulement des produits et ceux 
de l'absenteisme des accidents, des conflits 
ouvriers, etc., dans Ie domaine du facteur hlmlain. 

IND. Q 1152 Fiche nO 41.290 

W. KONDERIA. Ersteinsatz vollmechanischer Gewin
nungsgerate und des hydraulischen Ausbaues im Braun
kohlenbergbau Oesterreichs. L'introdllction de Fabat
tage mecanise et dlt S01fthzement hydralflique dans les 
mines de lignite c11ftrichiennes, - Quatrieme Congres 
International Minier, 12-16 juillet 1965 a Londres, 
9 p., 8 fig. Communication A 12. - Mines, 1965, 
nO 117, p. 323/ 325. 

En Autriche, dans les gisements tertuures de 
lignite, contrairement it ce qui se passe dans les 
terrains houillers d'Europe occidentale d'age car
bonifel'e, la matiere exploitee est beaucoup plus 
dure que les epontes qui l'enclavent. Des lors, les 
methodes d'exploitation ne peuvent se transposeI', 
sans autre forme de proci~s, de la houille au 

lignite. L'article decrit comment it la «W olfsegg
Traunthaler Kohlenwerks A.G. », it partir de 1940, 
on proceda progressivement it la mecanisation de 
l'abattage et du soutenement dans la longue taille; 
il expose les difficultes qui furent rencontrees et 
quelles furent les solutions qu'on lem' apporta 
pour aboutir au schema actuel d'exploitation. 
Celni-ci est base sur l'utilisation des abatteuses
chargeuses it tambour avec souteneJuent marchant 
it 6 etan,<ons hydrauliques Becorit (systeme Gul
lick). Pour souligner l'ampleur de l'evolution fran
chie dans Ie domaine des resultats techniques et 
financiers, on cite Ie cas d'une taille actuellement 
active (80 m de longuem' de front, dans une cou
che en plateure de 2,05 nl d'ouverture, av-an,<ant 
en delLx postes it raison de 2,50 m/jour et produi
sant 504 t/ jour) OU Ie rendement taille atteint 
25,2 t/hp et Ie c0l1t de Ia production it Ia sortie 
de la taille 28,02 Si t, aIOl's qu'avec la methode 
d'abattage du charbon it l'explosif et soutenement 
avec piles Muschamp, ces chiffres etaient respec
tivement: 7,5 t/ hp et 46,52 Sit. 

IND. Q 132 Fiche nO 41.304 

R. JUNGHANS et L. NEUBER, Aufbau neuer Kali
und Salzbergwerke in der Deutschen Demokratischen 
Republik (Technischi::ikonomische Grundkonzeption der 
Grubenbetriebe), Stmctl/.re de nOllvelles mines de 
potasse 011 de sel dans la Reptfbliqtfe Democratique 
Allemande. - Quatrieme Congres International Mi
nier, 12-16 juillet 1965 a Londres, 8 p., 10 fig. Com
munication C 6. 

Les auteurs con,<oivent COlllme suit les nouvelles 
mines de sel: Pom' ohtenir lme 'concentration 
d'exploitation et une capacite de production elevee 
dans Ies differents points d'abattages, on devra 
abandOlmer Ia methode classique d'exploitation 
pal' chambres et piliers, avec piliers abandonnes 
et avec scraper comme seul Jnoyen de chargement, 
pour y substituer Ie depilage integral, soit par 
chambres et piliers recuperes ou par tailles con
tinues. On conservera P01U' l'abattage Ie forage et 
Ie til', tout en recourant davantage it I'explosif 
granuleux «Dekamon I» it base de nitrate 
d'ammonimn et de mazout. Pour Ie deblocage du 
chantier, on a mis en service des pelles it godet et 
des dmnpers de 5 t, it titre d'essai. Dans les nou
veaux chantiel's, on utilisera en general des pelles 
oudes chargeuses pour Ie chargement de vehi
cules Iourds sur pneus ayant jusqu'it 20 t de charge 
utile. Au point de deversement des produits du 
chantier dans la voie principale, on concassera Ie 
sel avec des broyeurs degrossisseurs. II ne sera 
question pour Ie transport dans cette voie que de 
handes transpo·rteuses ou de locomotives it trolley. 
Dans Ia plupart des cas, Ie convoyeur it bande est 
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plus economique si Ie tonnage atteint au moins 
5.000 tJ jom. Le roulage par trains sera utilise 
pour des tonnages nlOindres. Dans ce cas, on pre
voit des locomotives lourdes et des wagons it 
vidange laterale de 25 m 3 de capacite. Tous les 
travaux concernant les transports au fond tendent 
it utiliseI' dans sa totalite Ie temps de travail du 
poste. Les affaissements du toit devant etre evites 
Ie plus possible, on alu'a recours, pour des raisons 
d'economie, au remblayage hydraulique. Pour 1IDe 
extraction journaliere de 20.000 t, il faut mettre 
en place 14 it 15.000 t de remblais venant de la 
surface. 

R. RECHERCHES. DOCUMENTATIONS. 

IND. R 112 Fiche nO 41.298 

P. BELUGOU. La recherche dans les mines. - Qua
trieme Congres International Minier, 12-16 juillet 1965 
a Londres, 6 p. Communication C I. - Mines, 1965, 
nO 1 17, p. 281/286. 

Dans ceUe cOllllnlmication, l'auteur se borne 
aux problemes relatifs au fond de la mine de 
charbon, tels qu'ils se posent au Centre de Recller
che et, plutot que d'enumerer et de decrire syste
matiquement tous les sujets de recherche en vue 
de l'amelioration des resultats techniques et finan
ciers de l'exploitation, il essaie: 1) de degager 
quelques idees sm' les methodes de recherche 
applicables aux problemes miniers et 2) d'exami
ner leur application it des dom:aines particuliers. 
I. Differents modes de recherches: a) methode 
empirique - b) methode statistique ou glob ale 
- c) methode analytique ou de la recherche du 
mecanisme des phenomenes par les lois physiques 
- d) methode experimentale : appareHs et nH~tho
des de mesures - e) etude technique des machi
nes - appareils - montages eIectroniques etc... II. 
Expose d'exemples illustra.nt les a.ctivites du Cen
tre de Recherche: I) Les problemes en relation 
avec Ie grisou (gris01llletrie, gisement et degage
ment du grisou, aerage, degagements instantanes) 
- II) Les problemes en relation avec Ie terrain 
(pressions de terrains, etude des coups de toit, 
recherches systematiques sur Ie soutenement) -
III) Les problemes en relation avec l'abattage du 
charbon (outils, gouvernail de profondeur, machi
nes nouvelles, regulation de vitesse, telecommande 
hydraulique) - IV) Les problemes en relations 
avec l'electricite (securite des reseaux, applications 
de l'eIectronique dans la mine, televigiles) - V) 
Les recherches relatives au probleme de la sili
cose (etude de la pneumoconiose, recherches sur 

Ie controle des atmospheres poussiereuses et la 
prevention technique). 

IND. R 123 Fiche nO 41.198 

CENTRAL ENGINEERING ESTABLISHMENT. Bretby's 
Swadlincote test site. Le banc d' essa; d1t Centre de 
Eretby a Swadlincote. - Colliery Guardian, 1965, 
30 juilet, p. 163/ 168,9 fig. 

Une exposition des derniers perfectionnements 
de la mecanisation a ete tenue en juillet it 
Swad'lincote, centre d'essai du Mining Researoh 
Establishment. On mentionne particulierement 
les machines suivantes: Systeme de suppression 
des niches d'extremite des tailles comportant un 
tambo1u' abaisse, une extremite de retour de con
voyelU' surbaisse et une station d'ancrage et de 
soutenement disposee dans lUI tra~age en avant du 
front. Systeme convenant pour les machines 
Anderton en couche de 1 m it 1,80 m. Systeme de 
ventilation du point d'attaque des tambours de 
machines Anderton pal' un orifice Venturi cau
ail' menage au centre de l'arbre du tambour: effi
cacite tant pour l'aerage que pour Ie depoussie
l'age. Projet de rabot automatique eIabore en col
laboration avec les Staatsmijnen et Ie N.C.B. 
Mineur 'continu Bretby-Mavor it double sens de 
marche pour couches de 0,55 m it 1 m ,supprimant 
Ie creusement des niches. Machine Mavor et Coul
son it creuser les niches en couches nrinces. Equi
pement .cerchar de teIeconnnande pour controle 
it distance de la mecanisation du front de taille. 
Convoyeur silo mobile souterrain Wheway Watson 
et Mac Lean. Monomil Diesel Bretby. Cowlishaw 
Walker. V ehiculeautomobile sur chenilles Bretby
Wakefield Mk III pour transport des approvision
nements au fond. Systeme Huntrider pour trans
port souterrain du personnel et du materiel. 

S. SUJETS DIVERS, TECHNIQUES 
ET SCIENTIFIQUES 

IND. S 3 Fiche nO 41.186 

H. KAISER. Neuere Entwicklu,ng in der Physik. Evoltt
tion recenle de fa physiq1/e. - Gluckauf, 1965, 4 aoGt, 
p. 971 / 980, 18 fig. 

L'auteur esquisse Ie developpement qu'a pris la 
physique depuis Ie debut du siecle; se lilnitant it 
un cadre restreint, il souligne, en particulier, Ie 
role que l'electron et la charge d'l~lectricite eIe· 
mentaire ont joue et continuent it jouer, en temps 
qu'objet propre de recherche pure, fondamentale 
et com me outil tecllluque de travail. Vne telIe 
voie concluisit, 11 l'aide du premier appareil eIec-
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tronique, a la decouverte de la structure de l'elec
tron et des proprietes de celui-ci et, de la, au 
modele de l'atome de Bohr et la mecanique ondu
latoire, au systeme periodique des elements et a 
la connaissance des 'liaisons chimiques. En ce qui 
concerne la diffraction des electrons et la micro
scopie electronique, l'evolution se poursuivit vel'S 
la physique des solides et vel'S les techniques des 
semi-conducteurs et des transistors modernes. En 
conclusion, l'article montre comment on aboutit 
finalement a la physique des particules elemen
taires et, a titre d'exemple, souligne la contribu
tion qu'apporte :le Synchroton, construit en Alle
magne, a la connaissance de la diffraction tech
nique des electrons, dans Ie domaine de la physi
que des hautes energies. 

IND. S 4423 Fiche nO 41.224 

G.S. VIZARD et A. WYNNE. Gas chromatography. 
La chl'omatogl'aphie des gaz. - Colliery Engineering, 
1965, aoQt, p. 353/357, 7 tig. 

La chromatographie des gaz a permis d'etudier 
de pres les conditions dans lesquelles se produisent 

les echauffements spontanes du charbon. Plusieurs 
appareils analysew's ont ete elabores pour Ie 
dosage de pourcentage tres bas d'oxyde de car
bone et de methane notamment, bases sur des 
principes divers. Le present article decrit l'elabo
ration d'tm detecteur chromatographique a ioni
sation cOlllprenant un convertisseur d'illlpedance, 
une colo nne ohromatographique, une unite de 
reduction catalytique et un potentiometre em'egis
trew·. On en deCl'it ie mode d'emploi et on four
nit des resultats obtenus. L'appareil a ete etudie 
parle departement scientifique du N.C.B., sa pre
cision est au moins egale a celle des aut res sys
temes de dosage de l'oxyde de carbone et son 
operation plus rapide. L'appareil peut etre per
fectionne de maniere a servir . aussi pour l'anhy
dride carbonique et Ie methane dans un deIai 
operatoire de 3 minutes. La methode chroma to
graphique penuet tIDe analyse directe de chaque 
gaz avec enregistrement et automaticite complete. 
On prevoit tIDe utilisation tres interessante dans 
l'etude, non seulement des incendies spontanes 
mais aussi des gaz d'echappement des :locos Diesel 
et des fumees de til'S it l'explosif. 
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R. HABY. Les houilleres lorraines et leur region. 
Ouvrage pub[ie avec [e concours du Ministere de 
l'Education Nationa[e (Direction de ['Enseig,nement 
Superieur et Centre National de [a Recherche Scien
tifique). Editions S.A.B.R.1. 292/296, rue St-Jacques, 
Paris, 1963, Volume I, 781 p., Volume II, Documenta
tion hors texte (coupes geo[ogiques, cartes regionales, 
graphiques et tableaux statistiques d'ensemb[e), 48 p. 

Si l' auteur a conserve pour la presente etude Ie 
cadre regional, sans lequel il n' y a pas d' analyse 
geographique possible, il n' en reste pas moins que 
c' est l' entreprise industrieIIe elle-meme qui occupe 
Ie centre du tableau. 

L' auteur decrit tout d' abOI'd la mise en exploita
tion du Bassin Lorrain, les Mapes de sa croissance, 
les conditions de vie des mines et leurs resuItats. 
La geographie rurale ne procede d' ailleurs pas dif
Jeremment lorsqu' elle etudie la mise en valeur d'une 
region. II faut pourtant reconnaItre que, dans Ie 
domaine industriel, les donnees flu probleme ehan
gent d'echelle, et les clefs offertes au chercheur 
semblent changer de nature. 

Tout d' abOI'd les rapports en tre Ie « phenomene 
industriel» et son environnement local ou regional 
sont beaucoup moins etroits que ceux qui lient entre 
eux les differents aspects du monde rural. Les traits 
d' une grande entreprise apparaissent souvent deter
mines au premier chef par des influences dont l' ori
gine est exterieure au point d'application: et dans 
la mesure ou elle se trouve imbriquee dans une 
organisation economique, financiere ou politique, il 
n' est pas possible de la decrire en faisant abstrac
tion des facteurs extra-regionaux qui contribuent a 
lu i donner sa physionomie particuliere. 

Ainsi, il est evident, dans Ie cas des Houilleres 
Lorraines, que la nationalisation s' est traduite, sur 
plusieurs plans, par I' apparition de nouvelles lignes 
de force qui, pour etre communes a la plupart des 
charbonnages franc;:ais, sont cependant fondamenta
les pour I'etude de I'entreprise regionale. 

D' autre part, pour l'f~aliser cette etude industrielle', 
il est non seulement necessaire de sortir du cadre 
geographique regional. mais meme parfois de ce que 
I' on peut eonsiderer comme les preoccupations 

« classiques» de la geographie. La connaissance de 
la legislation, de I' aspect juridique de certains pro
blemes, de I' audience des theories economiques, des 
options politiques gouvernementales, etc... est in
dispensable pour comprendre les carncteres de 
1'objet analyse. L'auteur n'a pas hesite it aborder 
la description somma ire des techniques, dans la me
sure ou ces dernieres deterrninent certains des carac
teres essentiels de l' entreprise : ceux qui se rappor
tent a son existence economique evidernrnent, rnais 
aussi ceux qui concernent ses aspects visibles (bMi
ments, organisations materieIles) et surtout ceux qui 
creent Ie milieu meme ou s'exerce Ie travail des 
hommes. Encore faut-il noter a ce sujet que, pas 
plus que les soi-disant « conditions» natureIles, les 
techniques ne constituent jamais des imperatifs abso
Ius. Si certaines solutions sont manifestement impos
sibles a une etape donnee de l' exploitation, beau
coup d' autres subsistent entre lesqueIIes les hommes 
choisissent en fonction des criteres economiques et 
humains. Disons seulement qu.e dans l' exploitation 
miniere, industrie lourde a materiel couteux et a 
marges beneficiaires reduites, les incidences econo
miques des modifications de la technique peuvent 
etre considerables, en meme temps que ces modifi
cations sont etroitement liees a des conditions de 
travail et d' emploi beau coup plus specifiques et 
beaucoup plus rigides que dans Ia plupart des 
autres industries. 

En ce qui concerne les methodes d'une telle geo
graphie « industrieIIe», il apparaIt que la com
plexite des phenomenes, leur rapidite d' evolution et 
aussi la logique interne extremement serree qui les 
relie les uns aux autres, presentaient des obstacles 
redoutables au cherch eur, s'iI attendait que la seule 
intuition, merne appuyee sur 1'observation directe, 
guide son enquete. Heureusement, les renseigne
ments chiffres sont de plus en plus nombreux. Si 
certaines branches de la sociologie pretendent auda
cieusement consacrer leurs efforts actuels a « chif
frer des truismes» , iI faut reconaitre que dans Ia 
mesure ou la geographie perd de sa puissance 
descriptive, et les qualites evocatrices qui en fai
saient un art, elle doit s'efforcer de compenser ce 
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recul en cernant la realite dans des expressions 
numeriques et statistiques plus nombreuses et plus 
rigoureuses. La carte elle-meme, lorsqu' elle est con
sacree a des phenomenes economiques ou humains, 
participe a cette expression, en associant la repre
sentation quantitative a la localisation. 

C'est en effet seulement lorsque la reflection sur 
les phenomenes humains livrera, en meme temps 
que Ie resultat elabore de sa pensee, la documenta
tion statistique qui lui a servi d' appui, qu' elle trou
vera sa voie scientifique, seule capable de lui faire 
excuser I' absence de ces syntheses brillantes qui 
tiraient leur valeur de la personnalite de leurs 
auteurs. 

GUIDE « CHARBON - GAZ - PETROLE» HALLET. 
1965, 348 p., 15 x 22 cm, 195 F. Boulevard de la 2C 

Armee Britannique, Bruxelles. 

Comme dans I' edition precedente, on trouve en 
tete de cette ISe edition, les references e t Ie personnel 
dirigeant des principaux organismes belges tels que: 
Directoire de I'Industrie Charbonniere, Federation 
Charbonniere de Belgique, Comptoir BeIge d es 
Charbons, Comite de la Commission de la Bourse 
des Charbons, a Bruxelles, Bourse aux Charbons, 
Associations charbonnieres, Administration des Mi
nes, Centre National BeIge de Coordination des 
Centrales de Sauvetage, Institut National de I'In
dustrie Charbonniere, Institut d'Hygiene des Mines. 
Viennent ensuite la classification et I' echelle des ma
tieres volatiles des charbons belges. 

Un index sur la tranche pennet de trouver imme
diatement: 

1) La liste des producteurs, importateurs et gross is
tes, classes dans I' ordre alphabetique des loca
lites. 

2) Les producteurs (charbon, gaz, petrole) classes 
par produits. 

3) Le negoce en charbons: importateurs, expoda
teurs et grossistes. 

4) Renseignements complets sur les charbonnages 
belges, neerlandais, franr;:ais, allemands, classes 
par bassins. 

5) Les fournisseurs de produits et services destines 
aux entreprises mentionnees dans les chapitres 
precedents. 

Prof. Dr W. BRUHNS et Prof. Dr P. RAMDOHR. 
Kristallographie. Cristallographie. 6e edition, Collec
tion Goschen. Volume .nO 210. Editeur Walter De 
Gruyter und Co, Berlin . 1965. I n-8°, I 12 p., 164 fig. 
Prix: 3,6 DM. 

En un nombre limite de pages illustrees de nom
breuses figures, dans la 6e edition d'un ouvrage 
devenu classique, les auteurs ont reussi a exposer 

d' une far;:Oll. claire et preCIse, accessible au grand 
public, I' essen tiel de I' enseignement moderne de la 
cristallographie. Cet opuscule s' adresse aussi bien 
a I'etudiant qu'a I'autodidacte et a I'amateur de 
sciences nature lIes, ainsi qu' au lecteur curieux de 
savoir de quoi et comment est fait Ie monde qui I'en
toure. La table des matieres comporte les titres 
ci-apres : 

Introduction. 

I. Generalites: 1) Definition du cristal et de la 
matiere cristalline - 2) Le principe fondamental 
de la croissance des cristaux - 3) Notions de 
symetrie et elements de base de la symetrie - 4) 
Les lois fondamentales de la cristallographie 
geometrique - 5) Les 32 classes de symetrie. 

II. Description des formes cristallincs et des clas
ses de symetrie: 1) Systeme cubique- 2) Syste
me tetragonal ou quadratique - 3) Systeme 
hexagonal - 4) Systeme trigonal ou rhomboedri
que - 5) Systeme orthorhombique - 6) Systeme 
monoclinique - 7) Systeme triclinique. 

III. Les groupements cristallins con formes aux lois. 

IV. La micro-structure interne des cristaux. G enera
lites: 1) Etude par la methode des rayons X -
2) Structure reticulaire des cristaux. Types de 
reseaux cristallins - 3) Polymorphie - 4) Arran
gements dans la maille cristalline. Liaison me
tal, liaison covalente, liaison des ions, lia ison 
des molecules - 5) CristaI ideal et cristaI reel -
6) Formation de cristallisation mixte. 

V. Les proprietes physiques des cristaux: 1) Co
hesion - 2) Proprietes optiques des cristaux -
3) Cristaux optiquement uniaxes - 4) Cristaux 
optiquement biaxes - 5) Pouvoir de polarisation 
optique rotatoire - 6) Absorption de la lumiere 
dans les cristaux - 7) La caracterisation optique 
des systemes cristallins - 8) Conductibilite des 
cris taux - 9) Piezo et pyroeledricite. 

Index alphabetique des matieres. 

LEXIQUE INTERNATIONAL DE PETROGRAPHIE 
DES CHARBONS publie sous I'egide du Comite 
International de PMrographie des Charbons. Edition 
redigee en fran <;ais, 57 F. Edition redigee en anglais, 
57 F. Edition redigee en allemand, 57 F (*). 

La petrographie appliquee des charbons a connu 
au cours de la derniere decade un essor considera
ble. Ce developpement important avait incite Ie 
Comite International de PetrogTaphie des Char
bons , lors de sa creation en 1953, a inscrire a son 
programme Ia publication d 'un Lexique. 

(*) Une version en langue russe s'era publiee a Moscou 
par les soins des membres sovietiques de la Commission 
Internationale de Petrographie des Charbons. 
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C'est ainsi qu'une premiere edition paraissait en 
1957. Cependant devant Ie progres continu des con
naissances, une seconde edition devenait necessaire. 

L'edition 1963 entierement renouvelee tant dans 
sa presentation et son format que dans son texte 
comporte 160 fiches dont 48 nouvelles. Cancienne 
classification decimale a ete abandonnee au profit 
d' une classification alphabetique. 

La publication comporte dell.x parties : 

- Dans Ia pl12mii!l'e, les termes des diverses 
nomenclatures font chacun I' objet d' une fiche (une 
ou plusieurs pages) comportant Ie nom de son 
auteur et les references bibliographiques correspon
dantes, la Iiste des synonymes, la description du 
constituant petrographique considere et ses proprie
tes, son mode de gisement, son importance pratique. 
L 'ensemble est illustre de 109 photographies dont 13 
en couleurs. 

En plus de certains termes generaux definis au 
debut de la premiere partie on decrit d'une maniere 
plus ou moins complete: 

la nomenclature Stopes (Heerlen) ; 

la nomenclature Thiessen (Bureau of Mines) ; 

la nomenclature Spacl<man (Etats-Unis) ; 

la nomenclature genetique de I'Institut de Geo
logie de I'Academie des Sciences de I'u.R.S .S. 
a Moscou. 

Par ailleurs la description des mmeraux les plus 
frequents dans les charbons et celie de leurs diverses 
associations avec la matiere organique sont egale
ment abordees. 

- La seconde pm·tie est consacree aux methodes 
d' analyse quantitative. 

Outre les recommandations concernant Ie polis
sage des echantillons en grains et en blocs, les pro
cedes d ' analyse macerale et d' analyse des microli
thotypes en lumiere reflechie sont precises, ainsi que 
les methodes relatives a I' examen en lame mince. 

Le Lexique est presente sous la forme d'un fichier 
a feuillets mobiles perfores (format 16 X 24) con
tenus dans un c1asseur a anne aux. Cette forme a 
€ite choisie, car elle permet d'inclure aisement les 
feuillets correspondant aux termes qui res tent a de
finir ; elle rend possible egalement I' addition de rec
tificatifs eventuels aux fiches deja existantes. 

Prix de I' ouvrage : 57 F; franco: 59,70 F. 

Les commandes doivent preciser la langue choi
sie (franyais, anglais ou allemand) . Elles doivent 
etre adressees au Centre National de la R echerche 
Scientifique, 15, quai Anatole-France, Paris 7e

. 

Le reglement peut etre effedue par cheque pos
tal : Paris 9061-11 emis au nom du Service des 
Publications du C.N.R.S. , ou cheque b ancaire, ou 
bons Unesco de Iivres. 



Communique 

XXXVle CONGRES INTERNATIONAL 
DE CHIMIE INDUSTRIELLE 

Les preparatifs de ce Congres qui, comme nous 
I' avons annonce deja, tiendra ses assises a Bruxelles, 
du 10 au 21 septembre 1966, progressent rapide
ment. 

D es a pre3ent, et a pres d e 8 mois encore de la 
date limite du 15 aofrt 1966, Ie nombre de partici
pants inscrits s' eleve a 1.350, provenant de 40 pays 
differents. Par ailleurs, au 1 er decembre 1965, Ie Se
cretariat General avait enregistre plus de 600 inten
tions de communications, reparties dans les quelque 
30 sections du COngTeS . 

Le programme scientifique comporte, en outre, 
7 conferences plenieres et une vingtaine de confe
rences de groupes, presentees par des personnalites 
de premier plan et de renom international. apparte
nant a 10 nations differentes e t qui ont, des a pre
sent, promis leur concours. 

Les deux premieres journees du congres, soit les 
10 et 11 septembre 1966, sont reservees a I' accueil 
des congressistes, celles des 12 au 16 septembre 
seront consacrees aux seances de travail en salle 
et celles du 17 au 21 septembre, a des voyages 
d' etude et touristiques. 

Deux circulaires generales, I' une con tenant les 
renseignements generaux sur Ie congres et son orga
nisation , I' autre destinee aux auteurs de communi
cations, ont deja ete diffusees . Une troisieme sera 
expediee au debut de mars 1966, et contiendra tou
tes precisions concernant les inscriptions pour les
quelles, rappelons Ie, la date limite est fixee au 
15 aout 1966. 

Pour recevoir ces circulaires, ainsi que tous 
autres renseignements, s' adresser au Secretariat Ge
neral du XXXVIe Congres International de Chimie 
Industrielle , 49, Square Marie-Louise a Bruxelles 4. 

XXXVl sto INTERNA TlONAAL CONGRES 
VOOR INDUSTRIELE CHEMIE 

De organisatie van dit Congres dat, zoals reeds 
gemeld van 10 tot 21 september 1966 te Brussel zal 
doorgaan, is in volle gang. 

Alhoewel de einddatum voor de inschrijvingen 
slechts op 15 augustus 1966 is vastgesteld, zijn er 
reeds 1.350 deelnemers, uit 40 verschillende landen. 
V erdeI' werden er op 1 december 1965 meer dan 
600 mededelingen geregistreerd, b estemd voor de 30 
seldies van het Congres. 

Het wetenschappelijl< programma b edraagt daar
enboven 7 plenaire conferenties en een twintigtal 
groepconferenties door wereldbel<ende personalitei
ten, uit 10 landen, en die reeds hun medewerldng 
hebben toegezegd. 

De twee eers te dagen van h et Congres nl. de 10 
en 11 september 1966 zijn voorbehouden aan de 
ontvangst der congress is ten: vanaf 12 tot 16 sep
tember zullen d e werl<zittingen doorgaan en van 17 
tot 21 september zullen studie en toeristische reizen 
plaats hebben. 

T wee algemeen rondschrijven, het eerste met aIle 
bijzondet:e inlichtingen over h et Congres zelf. het 
tweede meer bestemd voor auteurs van mededelin
gen , werden reeds uitgedeeld. E en derde zal worden 
opgestuurd begin maart 1966, m et aIle nadere gege
vens betreffende de inschrijvingen well<e, ten laat
ste, v66r 15 augustus 1966 moeten worden inge
zonden. 

Om d eze rondschrijven te belwmen, alsmede 
voor aIle v erdere inlichtingen, gelieve men zich te 
wenden tot he t AIgemeen Secretariaat van het 
XXXVIste Intemationaal Congres voor Industriele 
Chemie, 49, Maria-Louiza Square - Brussel 4. 
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C RIB LA S.A. 
12, boulevard de Berlaimont, BRUXELLES I 

Tel. 18.47.00 (6 lignes) 

MANUTENTION - PREPARATION 

MINERAI· CHARBON 
C 0 K E • elM E NT· etc. 

ENTREPRISES GENERALES 

mines - carrieres - industrie 

ETUDES ET INSTALLATIONS INDUSTRIEllES COMPLETES 

LES EDITIONS TEC!HNIQUES 
ET SCIENTIFIQUES. S. p. r. L 

T l, 

sont a la disposition des auteurs pour 

I'edition, a des conditions tres interessantes 

de leurs memoires et oLlvrages divers. 

rue Borrens, 37 - 41, Bruxelles 5 

Telephones: 48.27.84 - 47.38.52 



construit 
des locotracteurs Diesel de mines de 
9 a 90 CV. a transmission mecanique 
et hydraulique a un ou deux postes de 
conduite. Plus de 7000 locotracteurs 
DEUTZ de mines ont ete fournis 
dans Ie monde entier. 

HUMBOLDT 
fournit toutes les installations 

speciales de preparations et de 
traitements mecaniques de mi

nerais et de charbons. 

KLO·CKNER·HUMIBOLDT ·DEUTZ 
LOCORAIL 91. rue des Palais. Bruxelles 3 Tel. 15.49.05 (5 lignes) 



en au nOfl 
• Courroies transporteuses de fond 

agreees par I'I.N.M. et conformes a I'A.M. du 11-9-61. 

• Courroies transporteuses de surface 
lisses ou a chevrons - Haute resistance a I'usure. 

• Tuyaux en caoutchouc naturel ou synthetique : 
- pour air com prime (tuyaux anti-grisouteux) 
- pour eau, oxygene, acetylene, aspiration, refoulement, etc . 

• 
Cie BERGOUGNAN BELGE - Usines et Bureaux a Evergem-Rabot (Gand) 

Etablissements BERRY 
Bureau 213 , Hall Hermes - Centre International Rogier - Tel. 18.69.28 

BRUXELLES I 

VENTILATEURS 
centrifuges 
et axiaux a pales orientables en marche, 
pour aerage des Mines et pour Centrales 
thermiques 

Locomotives DIESEL 
de 15 a 200 ch 

Epurateurs Pneumatiques 
pour Minerais, Produits de la Pierre, et 
Charbons 

Ventilateurs d'aerage princ ipal de Mines 
BETH UNE (P. de C. ) 

Imprimerie Robert LOUIS, s.p.r.I., 37-41, rue Borrens, Bruxelles 5 




