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RESUME 

Le pr·ésent aperçu de l'activité dans la division 
du bassin de Campine au cours ele l'année 1964 
est divisé en cinq clwpitr·es corTespondant aux pr·in.
cipaux secteurs où s'ex•erce la surveillance des ingé
nieur·s des mines, à savoir· : 

A. Les mines de houille. 
B. Les minièr·es. 
C. Les carr·tères. 
D. Les usines métallurgiques. 
E. Les cokeries et usines d'agglomérés. 

En ce qui concerne les mines de houille, le mp
port, p,près avoir· esquissé l'évolution. de la situation 
économique des mines elu bassin, donne un aper-çu 
gén'éml de la production, de l'écoulement, des 
stocks, des résultats cle l'anné.e, de la répartition elu 
per•sonnel et des rendements. 

Ces données montrent que l'amélioration des ren
dements qui depuis 1958 étaient en augmentation 
régulière ne s'est plus poursuivie au cours de l'an
née 1964 ; la régr·ession const,atée est due au dépar·t 
cle nombreux ouvriers qualifiés ayant per·clu foi clans 
l'avenir• cle l'inclustl'ie• char·bonntère elu bassin à 
l'annonce de la fermgtum elu siège Je Houthalen 
lesquels ont Jû être remplacés par· Jes ouvriers 
·étr·an.gers. 

La difficulté de l'écoulement des clwrbons à coke 
et l',augmentation importante des char·ges salariales 
ont entminé une nouvelle elétér·iomtion des résul
tats. 

Après avoir• mentionné les modifications appor
tées aux concessions et les prospections exécutées 
en. 1964, le rapport 'én.umèr·e Les travaux i.mpor·tants 
exécutés dans chaque mine tant au fond qu'à la 
sur·face en vue d'augmenter· la productivité. 

SAMENVATTING 
• 

Dit overzicht van de bedrijvi.gheicl in de divisie 
va.n. Twt Kempens bekken tijelens Twt jaar· 1964 is 
ingeeleelel in vijf hoofdstukken overeenstemmend 
met ele voom.aamste sectoren waarover ele Jijks
rnijningenieurs toerzicht uitoe[enen, Le· weten : 

A. De steenkolenmijnen. 
B. De grp.verijen. 
C. De groeven. 
D. De metaalfabl"ieken. 
E. De· cokes- en agglomeratenfabrieken. 

Betr•effencle de steenkolenmijnen gee[t het ver·slag, 
na een bonclig vertoog van de evolutie van de eco
nomisclle toestand van de mijnen van Twt bekken, 
een algemeen. overzicht van ele procluktie, de afzet, 
de stocks, de uitslagen van Twt jap.r·, van de ver·de
ling van het per·soneel en ele prestatoos. 

Uit deze gegevens bli;kt d'at de verbetering der• 
ef{ecten, die sincls 1958 een regelmatige stijging 
vertoonele, in 1964 ondl3rbroken wercl. Deze aclller
uitgang is te wijten aan het feit clat talrijke ge
sclwolde arbeid'skrachten hun ver·trouwen in de toe
komst van de kolennijverheicl van het bekken verlo
ren hebben en de mijnen Twbben verlate n, np.clat de 
sluiting van de zetel Houthalen was aangekondigcl. 
Deze ver·liezen moesten cloor de aanwe1ving van 
vr·emede ar·beicleJ's worden ge·compenseer·d. 

De moeilijk.e a.fzet der cokeskolen en de stijging 
van d'e loonlasten Twbben. e1• Twt lwnne toe bijge
dr·agen om de resultaten nog vercler te cloen clalen. 

Het verslag vel'lnelclt de wijzigingen in de con
cessies en de verkenningswerken in 1964, en ·geeft 
vmvolgens een overzicht van de belangrijke werken 
elie in elke mijn zowel boven- p.ls onclergr-onds uit
gevoel'cl werden met het oog op een verbeteling van 
de proclu.ktiviteit. 
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Dans un chapitm suivant, le rapport signale les 
nombreuses améliorations appol'lées dans les divers 
domaines ae la technique minièr•e, ,ainsi que les 
mesw·es pr·ises pour· améliorer· la sécurité à la suite 
des accidents survenus au cours de l'année- 1964. 

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

Les cl1apitres du rappor·t relatifs aux minièr·es, 
car'l·ières, usines métallurgiques, cokeries et fabri
ques d'agglomérés énumèrent les pr·incipales amé
liorations techniques r·éalisées en 1964 dans ces 
diver·s établissements, les accid~Snts gmves qui y sont 
survenus et l'action des comités locaux et régionaux 
de sécw·ité, cl'11ygiène et d'embellissement des lieux 
de travail. 

JNHALTSANGABE 

Der• [olgende Ue berblick über· die Ti:itigkeit des 
Bergbaus im Campine-Revier• im ]alve• 1964 ist in 
5 Abschnitte geglieder·t, entsprecl1end den Haupt
gebieten der· überwachenden Tütigkeit der Berg
behor·de. 

A. Steinkohlenzechen. 
B. T agebaubetriebe. 
C. Steinbrüche. 
D. Hütten- und Stal1lwerke. 
E. Kokereien und Brikett[abriken. 

Au[ dem Gebiet des Steinkohlenbergbaus schil
dert der• Bericht zuni:ichst in kw'Zen Zügen die wi1·t
schaftliche Lage der· Ber·gbaugesellscha[ten des 
Revier·s und gibt dann einen Ueberblick über For
demng, Absatz, Haldenbewegungen, wir·tschaft
liche Erg~Sbnisse des ]alu·es, Gliedenmg der Beleg
scha[t und Leistu.ngen. 

Aus den Zahlen gelll hervor·, J.as sich der· seit 
1958 zu beobachtencle regelmi:issige Leistungs
anstieg· im ]ahr·e 1964 nicht melu• [ortgesetzt hat. 
Der• Rückgang hnt seinen Grund in der Abkelu· 
zahlr·eicher gelernter· Bergarbeiter·, die nach Ankün
digung der Schliessung der Gmbe Houthalen den 
Glau.ben "an die Zukun[t cles Bergbaus in der• Cam
pine verlor•en l1aben und die durcl1 ausli:indische 
Arbeiter ersetzt wer·den mussten. 

lnfolge der• Schwierigkeiten im Absatz von Koks
koh~e und der st,arken Zunahme d er· Lohnkosten 
haben sich elie! wirtsclla[tlichen Ergebnisse weiler 
ver·schlechter·t. 

Nach einer• Beschreibung d er· im ]alu·e 1964 ein
getretener• Ver•schiebungen in d er· Abgrenzung der· 
Gruben[elder• und der durchge[ülu·ten S cllür[arbei
ten zi:ihlt der· Ber·icht die wicl1tigeren Ar·beiron au[, 
die im Unter- und Uebertagebetrieb der· neuen 
Gr•uben zur• Steigemng der Leistung durchgeführ·t 
worden sind. 

ln een volgend hoo[dstuk vermeldt het verslag de 
talrijke ver·beteringen die in de verschillende gebie
den van de mijntechniek aangebracht werden even.
als de maatregelen genomen orn Je veiligheicl te ver
lwgen ingevolge Je ongevallen overkomen tijdens 
hot jaar• 1964. 

Dit cleel van het ver·slag eindigt met inlichtingen 
betre[{ende de h:ei'Oepsopl.eicling, de ongevallensta
tistieken en de sociale a,angelegenheclen. 

D e hoo[dstukken van het verslag aangaande cle 
graver·ijen, groeven, metaal[abr·ieken, cokes{abrieken 
en agglorneraten[abrieken geven een opsomming 
van Je voorna,amste in 1964 ver·wezenlijkte tech
nische verbeteringen alsmede van de erge ongeval
len elie er• in voorkwam.en en van de actie van de 
plaatselitke en gewestelijke comités voor· veiligheid, 
gezondheicl en ver/raaiing der· werkplaatsen. 

SUMMARY 

The pr-esent outline of activity in the Campine 
coal-[ield cluring 1964 is clivided into [ive chapters 
cor'l·esponcling to the chief sector·s in which there is 
superuision by mining engineers, namely : 

A. Coal-mines. 
B. Surfaces mines. 
C. Qu,anies. 
D. li'Onwor·ks. 
E. Coking plants and briquette works. 

With l'egar·cl to the coal-rnines, the repor·t, a/ter· 
outlining the Jevelopment of the economie situation 
of th e mines of t.he coal[ield, gives a gener·al account 
of production, sales, stocks, the results of the year, 
the distribution of workrnen and outputs. 

Tllis data shows that the improvement in outputs, 
w hich were continually increasing ever since 1958, 
was not m,aintainecl dwing 1964 : the regression is 
due lo the r·esignation of many skillecl workers who 
lost faith in. tfw, future. of the coal-mining industry 
when tlw closing down of the Houthalen Colliery 
was announcecl, ancl wlw were. replaced by [or·eign 
worker·s. 

The clifficulty of disposing of coking coals and 
the considerable increase in the wages bill caused 
[ur•ther· deterioration in results. 

A/ter: mentioning the changes brought about in 
the. mines and tfw , prospecting canied out in 1964, 
tl1e report enumerates the impol'lant work cal'l'ied 
out in each mine, both undergi'Ound and at the 
surface, witl1 a view to increasing output. 

ln a later chapter, th e repor·t draws attention to 
the many improvements e ffected in various spheres 
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lm fol.genden. Abschnitt werden die zahlr·eicTwn 
Ver·hessemngen au[ den ver·schiedenen Gehieten 
<kr· Ber·ghautechnik un'(l die Massnahmen zur· Brho .. 
hung der Gr-ubensicherheit geschilder·t, zu denen 
die Un[alle im ]afu·e 1964 Anlass gegehen hahen. 
Den Abschluss dieses Abschnittes hilden Angahen 
über• Berru,fsausbildung, Unfallst.atistik und soziale 
Fr·agen, 

In den Ahschnitten über Tagebaue, Steinbr•üche, 
Hütten.- und Stahlwerke. sowie Kokereien und Bri
kett[abriken wer.Jen die wichtigsten technischen 
Verbessemngen im Laufe des ]ahres 1964, die 
schwemn Un[iille sowie elie Tatigkeit cler· or·tlichen 
und regionalen Ausschüsse [ür Betriebssicherheit, 
gesunclheitlicfle Verhaltnisse und Verschonemng 
des Ar·beitsplatzes geschilclert. 

A. STEENKOLENMIJNEN 

I. Algemeen overzicht. 

Algemene beschouwingen. 

In de Kempense steenkolenmijnen is de totale 
steenlwlenproduktie in 1964 ten opzichte van het 
voorafgaande jaar slechts met 0,72 '% gestegen ais 
gevolg van het dôelbewuste streven de produldie 
te remmen in verband met de optredende stagnatie 
in de afzet. 

Reeds in het laatste verslagjaar had ondergete
kende 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
wel de conjonctuur gunstig bleef tijdens het jaar 
1964 en het globale energieverbruilc nog licht steeg, 
bleef de totale afzet van de Kempense kolenmijnen 
dalen. 

Dit is een gevolg van de belangrijlce invoer van 
vreemde lcolen tijdens het jaar 1964, de invoer be
liep inderdaad slechts 4.5 % minder dan tijdens het 
abnormale jaar 1963. Wanneer men weet dat circa 
48 ;% van deze invoer de colœssector aanbelangt is 
het niet te verwonderen dat de Kempense colœs
fijnlwlen geen geregelde afzet vinden. Oolc moest 
men een geleidelijlœ verhoging van de voorraden 
vaststellen wat vroeg of Iaat 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 ko
lenmijn een werkloosheidsdag moeten inleggen we
gens gebrelc aan afzet. Wanneer men denkt aan het 
verlies aan inlwmsten voor de arbeiders en aan al 
de· rechtstreelcse en onrechtstreebe lwsten veroor
zaald door zulke werldoosheidsdagen zowel ten !aste 

of coal-mining technique, as well as steps tpken to 
impmue sa[ety as a r·esult of accidents which occru·
recl in the course of 1964. 

This part of the mport conclucles with information 
conceming professional tmining, accident statistics 
and social ctuestions. 

The clwpters of the report concerning sur·[ace 
mines, quarTies, imnworks, coking plants ,and bri
quette works giue an pccount of tT1e cflief technical 
impmuements achieuecl in 1964 in these various 
establishments, the serious accidents that occun·ecl 
there ancl the action of local and r•egional commit
tees /or· safety, hygiene and the embellishment of 
places of work. 

van de Staat ais van de ondernemingen, vraagt men 
zich af hoe het mogelijlc is dat men tot nog toe 
geen oplossing heeft kunnen vinden om de afzet 
van de Kempense colcesfijnlwlen te verzekeren ech
ter zonder de belangen van de ijzer- en staalnijver
heid die vraagt zich tegen de laagste prijzen in 
colcesfijnlwlen te kunnen bevoorraden, te misl<en
nen. 

Een gevolg van de stagnatie van de lwlenindus
trie, is de inlcrimping van de geschoolde arbeids
luachten ; ze werd in de hand gewerkt door de 
aanlwndiging van de eventuele sluiting van de 
bedrij fszetel Houthalen. 

De opslorping van de N.V. « Kolenmijnen van 
Houthalen» door de N.V. « Kolenmijnen van 
H elchteren-Zolder» die op 30 mei 1964 effectief 
werd, 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 moeilijl<e afzetting niet verder 
Ieefbaar bleef. 

De beslissing van de opheffing van de bedrijfs
zetel Houthalen ais onafhanlcelijl< bedrijf heeft dan 
een diep psychologische weerslag gehad op de 
arbeidsbevoli<ing van de Kempen. In de maanden 
volgend op de beslissing werd een sferl<e verminde
ring van het ingeschreven personeel vastgesteld. 
vooral in de zetel Voort van de lwlenmijn van Zol
der doch ool< in al de andere Kempense zetels. 

Terwijl de afzet ten dele door de Iwstprijs gecon
ditionneerd wordt, wordt de lwstprijs op z ijn b eurt 
ongustig beïnvloed door de vlucht van het ge
schoold personeel, die zelf een gevolg is van de 
afzetmoeilijld1eden 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
lœn van een noodlottige hingloop. 

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

Üp zelœr ogenblik echter treft de personeelsbe
perldng ool< de produldieve diensten zodat de opti
male capaciteit van de bedrijfszetel niet meer bereild 
wordt terwijl de noodzakelijlœ onderhoudswerlœn 
toch moeten bijgehouden en zelf~ hervat worden. 
Om daaraan te verhelpen werd overgegaan tot een 
massale invoer van ongeschoolde vreemde arbeids
hachten. Zo lwn men einde december een nieuwe 
stijging boeken van het globaal ondergrondperso
neel. 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. 

lnmiddels 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 oppervlaldœn. De gemiddelde laagope
ning is zelfs gedaald tegenover die van de vorige 
twee jaren ; en hetzelfde geldt voor de laagdil<te. Er 
is evenwel een lichte verbetering van de concentra
tie te bespeuren door vermeerdering van de dage
lijkse produktie per pijler, niet echter zoals wij het 
gewenst hadden door een vem1eerdering van de 
vooruitgang, maar door een grotere pijlerlengte. 

Wij willen deze inleidende beschouwingen be
sluiten met de vaststelling 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 onzelœre tijden een voorbeeld 
blijft geven van moed en uithoudingsvermogen. 

Aangaande de structuurhetvormingen waarvan 
spralœ in de vorige jaarverslagen dienen er geen 
feiten aangestipt buiten de reeds vermelde 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, alzet, voorraden. 

T abel 1 gee ft per maa nd de evolutie in de loop 
van het verslagjaar van de toestand in het Kempens 
bekken op het gebied van de produktie, de afzet en 
de voorraden. Ter vergelijking werden ool< de jaar
cijfers van de laatste vijf jaren bijgevoegd. 

De totale produl<tie van lwlen en kolenslil< voor 
het bekl<en beliep 10.140.235 t tegen 10.067.279 t 
in 1963 ; dit betekent een vermeerdering van 72.956 
ton of O,Tl i%. Deze vermeerdering is onbeduidend 
en steel<t ten andere af tegen die van de vorige ja
ren : 260.630 t in 1963, 195.932 t in 1962 en 
225.726 tin 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
lœn 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 totale afzet bereikte 9.624.683 t tegen 
10.372.594 t in 1963 hetzij een vermindering van 
747.911 t. Voorde twee laatste jaren bereikt dus de 
vermindering van de afzet van het Kempens beklcen 
nagenoeg 1.300.000 t of 13 % van de totale pro
duldie T 

De produl<tie der Kempense mijnen vertegen
woordigde in 1964, 47,6 ·% van de nationale pro
duldie, tegen 47,00 % in 1963. 

Het aandeel der verschillende mijnen in de hoger 
aangegeven produldie wordt in tabel Il weergege
ven alsmede de gemiddelde produldie per gewerlde 
dag. Deze laatste is wederom toegenomen van 
38.751 t in 1963 tot 39·577 t in 1964, hetgeen een 
vermeerdering betelœnt van 2,13 %. Alle bedrijfs
zetels hebben hun gemiddelde dagelijkse produktie 
zien stijgen met uitzondering van de bedrijfszetel 
Houthalen. 

T abel III gee ft inlichtingen omtrent de verzen
dingen der laatste drie jaren ; de achteruitgang be
loopt ruim 1 miljoen ton ten opzichte van 1963 en 
zit bijna uitsluitend in de verzendingen naar bin
nenlandse afnemers. Laten wij het abnormale jaar 
1963 buiten beschouwing, dan bemerken wij dat er 
een gestadige vooruitgang is van het vervoer per as, 
hetgeen nochtans niets hn afdoen aan het feit dat 
het grootste gedeelte van de produldie der Kem
pense mijnen nog steeds per schip vervoerd wordt, 
en bijgevolg te lijden heeft van de discriminatie 
in zalœ vervoerprijzen te water, waardoor onze con
currentiemogelijl<heden ten opzichte van het bui
tenland aangetast worden. 

Indien men de afzet in bijzonderheden bestudeert, 
bemerld men vooral een achteruitgang in de huis
houdkolen, van 300.000 ton, en in de Ieveringen 
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. 

ln de loop van het jaar 1965 zuilen de rool<-vrije 
produlden van de Kebo-fabriek te Zolder op de 
marl<t van de huishoudkolen gebracht worden. Hier-



T ABEL 1. - Kempens Bekken. 

VOORTBRENGST - AFZET - VOORRAAD 

Voortbrengst Afzet 
Voorraad einde der maand (t) 

Maa nd 

(t) ( t) Brute 
1 

Cokesfijn 
1 

Nootjes en 
1 

Gemengde 
gruiskool stukkool kool 

1 

januari 964.746 836.863 4.816 110.780 112.453 26.464 
februari 843·326 745.062 5·713 138·903 168.891 35·636 
maart 859·508 775·417 4.204 153·912 230.639 39·651 
april 957-414 869.323 7.601 175·377 254.241 72.509 
mei 749·700 739·236 6.868 170.296 265.554 78·531 
juni 855.859 797·452 11.435 179·759 313.469 70.619 
juli 767.419 701.610 12.378 199·453 355·473 72.148 
au gus tus 755·481 746·393 13.585 189.024 372·556 69.991 
september 830·597 826.684 15.088 186.422 388.545 59-437 
oktober 833·099 872·976 11.884 176.902 371.269 47.105 
november 840.564 871.707 15.303 152.528 359.622 47·553 
december 882.522 841.960 

1 

23.903 160.445 379·677 50.608 

Totaal 1964 10.140.~35 9·6~4.683 ~3·903 160.445 379.677 50.608 
1963 10.067.279 10.372.594 4·644 65·575 35.223 22.403 
1962 9.806.649 10.910.826 16.586 155·854 131.488 117.461 
1961 9.610.717 10.283.503 97·899 512.946 541·903 307.169 
1960 9·384·991 9·470.429 187.411 736.234 950.289 275.203 

1 

1 

Schlamm 
1 

Totaal 

44·382 298.895 
48.016 397·159 
52.844 481.250 
59.613 569.341 
58.556 579.805 
62.930 638.212 
64·569 704.021 
67·953 713.109 
68.530 717.022 
69·985 677.145 
70·996 646.002 
71.931 686.564 

71.931 686.564 
43.167 171.012 
54·959 476.328 

122.372 1.582.289 
105·938 2.255.075 
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TABEL Il. 

Pmduktie pm· miin. 

1 

1963 1964 

Gemiddelde Gemiddelde 
Kolenmijnen 

1 

Totale produktie per Totale produktie per 
produktie gewerkte dag produktie gewerkte dag 

(in t) (in t) (in t) (in t) 

B~n~n 1 
1.762.260 6.7.)2 1.7.53·520 6.85o 

Helchteren -Zolder-Houthalen 
zetel Voort 1.628.900 6.241 1.602.000 6.258 
zetel Houthalen 1 1 .00.).500 3.867 77.).000 3.01.) 

Zwartberg ' 1.277.016 4·912 1.3.)3.700 .).288 
Winterslag 1 1.378.713 5·428 1 . .)62.97.5 6.10.5 
André Dumont 1 ·327.000 5.084 1.36.).500 .).313 
Limburg-Maas 1.687.890 6.467 1.727·540 6.748 

-
Beklœn 10.067.279 38·7.51 10.140.235 39·.577 

TABEL III 

Ver-zenclingen. 

1 

Bestemming 
schip 

Binnenland 1963 3·847·300 
1964 3·694·7.52 

Buitenland 1963 1.038.319 
1964 1.003.307 

Totaal 1963 4.88.).619 
1964 5·698.059 

mee is een netto-produl<tie van circa 28 ton per uur 
of 225.000 ton per jaar gepland ; daarmee hoopt 
men de tussenlwmst van het Kempens beldœn in de 
huisbrandsector merkelijl< te verbeteren. 

Lonen en sociale lasten. 

T engevolge van de schommelingen der Ideinhan
delsprijzen en overeenlwmstig de beslissingen van 
de Nationale gemengde mijncommissie werden de 
!onen in de loop van 1964 driemaal aangepast aan 
het indexcijfer, door een verhoging van 2 % ; deze 
aanpassingen gingen respectievelijl< in op 1 januari, 
op 1 juli en op 1 december. 

Ool< de sociale lasten kenden verschillende ver
hogingen. Door de beslissing van 27 december 1963 
stelde de bovengenoemde commissie de toepassings
modaliteiten op van het interprofessioneel aldword 
van 12 december 1963 voor het toel<ennen van een 
derde weel< val<antie in 1964. Verder namen de 
percentages van de werl<geversbijdragen voor de 
maatschappelïjke zel<erheid toe op 1 januari 1964 

1 

Vervoermiddel 

1 
Totaal 

spoor 1 vrachtwagens 1 

2.988.090 942·798 7·778.188 
2.373·304 590.106 6.658.162 

490·797 .) . .)10 '·.534.626 
486.!16 So t 1.490.224 

3-478.887 948.308 9·312.814 
2.859·420 590.907 8. 148.386 

van 9.75 tot 10,25 voorde gezinstoelagen en van 6 
tot 7,50 voor de gewone jaarlijhe vahntie. 

Ook op 1 januari werd voor de eerste maa! de 
solidaritei tsbijdrage geïnd ten behoeve van h et bij 
de wet van 24 december 1963 opgericht fonds voor 
de beroepszielden, ten belope van 0,15 tot 0.25 % 
der lonen. 

Üp 1 april vond een nieuwe verhoging van so 
ciale bijdragen plaats, ditmaal ten gunste van de 
sector ziekte, van 2,50 tot 2.85 %. 

Blijft nog te noteren de vermindering van de 
regelmatigheidspremie van 12 % tot 9 % der !onen 
mits toepassing ervan op al de weken van h et jaar, 
en de verdubbeling van he t gewone jaarlijkse va
kantiegeld voor de rweede week. hetgeen neerlmmt 
op een bijdrage van 2 % der !one n van 1963. 

Tenslotte betuigde de Nationale gemengde com
missie in haar beslissing van 22 november 1963 
haar al<koord met het uitbetalen van een einclejaars, 
premie, begin 1964, van 4.000 F of 1.000 F meer 
dan het voorafgaande jaar. 
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Het resultaat van deze maatregelen was een stij
ging van de gemiddelde lasten met 10,9 % ten 
opzichte van het vorig jaar. 

De zeven mijnen van het Kempens bekken 
keerden gezamenlijl< in 1964 een bedrag van 
3·273·389.700 Fuit aan lonen, en van 1.668.192.300 
F aan sociale lasten. 

Het gemiddelde bruto-loon van de mijnwerkers 
beliep dientengevolge, met inbegrip van de over
uren, de eindejaarspremie en de premie voor de ver
lwrting van de werl<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. 

De Kempense kolen ondergingen in 1964 slechts 
één prijsverandering, namelijl< een vermindering 
van 30 F/t voor de geldassserde lwlen 10/20 en 
50/8o drie kwart vet, ingevolge de nieuwe barema's 
van 1 april 1964. 

De Kempense kolen bereilden op het einde van 
het jaar een gemiddelde verlwopprijs van 698,26 
F /t, hetgeen ongeveer neerlwmt op de waarde van 
1963, namelijl< 697,66 F /t. 

De lwstprijs steeg van 712, 10 F/ t in 1963 tot 
758,81 F / t ; een vermeerdering dus van 46,71 F /t. 

Het globaal resultaat van de Kempense lwlen
mijnen lwmt bijgevolg neer op een gemiddelde ver
lies van 60,55 F /t, h etzij een verslechtering van 
46,11 F/t tegenover 1963, toen men een globaal 
ver lies registreerde van 14,44 F /t. 

Deze globale lwstprijs 1964 beslaat uit de vol
geode elementen : 

F/t % 
!onen 322,81 42.54 

} 64,22 
sociale lasten 164.51 21,68 
materiaal 135.95 17.92 
vastleggingen t6,39 2,16 
andere uitgaven 119,14 15,70 

Totaal : 758.8o 100,00 

Ar beidskrachten. 

De tabellen IVa en lVb geven een overzicht van 
de evolutie der arbeidshachten in de mijnen van 
het Kempens bekken in de loop van de jaren 1961 
tot 1964. Er wordt een onderscheid gemaalü tussen 
produl<tief, ondergronds en bovengronds personeel. 

Men bemerkt dat het totaal van het ondergronds 
personeel voor de derde maal gestegen is, ditmaal 
met 1.303 eenheden of 5.01 % tegen 422 eenheden 
of 2,48 '% in 1963 en 106 eenheden of 0,4 1 % in 
1962. Het ware echter verlœerd optimistische con-

clusies uit deze cijfers te treldœn. De tabel wijst 
immers dat de vermeerdering van de ondergrondse 
effectieven vooral te danlœn is aan een nog massaler 
aanwerving van Turlœn en MaroldŒnen. Hun geza
menlijl< aantal is in de loop van 1964 gestegen van 
1.752 tot 5·896. . 

Het aandeel der T url<se abeiders is dan ool< geste
gen van 5,0 tot 14,7 % in het produl<tief personeel. 
en van 6.9 tot 13,2% in het ondergronds personeel ; 
voor de Marokkanen zijn deze cijfers respectievelijk 
3. 1 en 12,4 % voor het produl<tief ,en 1,6 en 8,3 % 
voor het ondergronds personeel. 

Men stelt daarentegen vast clat het aantal Belgen 
verminderd is van 15.636 tot 14.225 eenheden, dit 
is 1.411 man of 5.41 % van het effectief einde 1963. 

Het aantal der Belgische ondergrondse arbeiders 
in het totaal 1964 is gedaald met 8 %, tegen 3,3 in 
1962 en 6,4 in 1963. Deze zeer sterlœ daling van 
8 % wijst et• op dat het vertrouwen van de Bel
gische arbeider in de mijnnijverheid in 1964 een 
schol< gehegen heeft, toen de geruchten omtrent de 
moeilijl<heden in de lwlenmijn Houthalen vastere 
vorm aannamen. Dit verschijnsel zou zich later lmn
nen herhalen en het is dan ool< nodig dat a lle 
instanties die beslissingen nemen omtrent de toe
lwmst van de lwlensector, er terdege relœning mee 
houden. 

Een van de argumenten die voor eventuele pro
dul<tieinhimping worden aangehaald luidt clat 
danl< zij deze inkrimping geschoold personeel vrij
komt voor de overblijvende zetels ; de ervaring van 
het jaar 1964 bewijst clat dit argument niet opgaat ; 
niet aileen zijn de vrijlwmende arbeidshachten ver
loren voor de mijnnijverheid, cloch hun lot en hun 
voorbeeld zet anderen ertoe aan de mijnen uit vrije 
wil te verlaten. 

T abel V gee ft de indeling van de in de Kem
pense lwlenmijnen op 31 december 1964 ingeschre
ven arbeiders naar hun woonplaats. 

Rendementen. 

T abel VI geeft de netto-produldie per onder
grands arbeider en per dienst, en daarnaast de 
schommelingen uitgedrul<t in procenten van de uit
slagen van het voorgaande jaar. Men bemerl<t dat 
het rendement tot 1.787 l<g gedaald is in 1964 of 
tot 1.901 l<g wanneer men abstradie maah van de 
opzichters die ongeveer 6 % van het ondergronds 
personeel uitmalœn (cijfers tussen haal<jes) ; dit 
betelœnt een daling van 5,55 % ten opzichte van 
het jaar 1963. 

Zoals steeds oefent de bovengrond, danl< zij de 
voortschrijdende modernisering en rationalisering, 
een gunstige invloed uit, cloch deze is vanzelfspre
lœnd niet bij machte de daling in de ondergrond 
volledig te compenseren. ln feite blijft er na de 
bovengrond in de berelœning te hebben betroldœn 



TABELJV 

1 
Nationaliteit 

1 

Be1gen 
Italianen 
Pol en 
Neder1anders . 
Duitsers 
Grieken 0 
Y oego-S1aven 
Hongaren 
Tsjecho-S1owaken . 
Russen . 
Fransen 
Spanjaarden 
Turken . 
Marokkanen 
Andere nationaliteiten . 

Totaal 

Nationaliteit 

Be1gen . . 
Italianen 
Po1en 
Neder1anders 
Duitsers 
Grieken . 
Y oego-S1aven 
Hongarer. 
Tsjecho.S!owaken 
Russen . 
Fransen 
Spanjaarden 
Turken . 
Marokkanen 
Andere nationaliteiten . . 

! Totaa1 

Overzicht van het op 31 december v,an de jaren t96t tot 1964 iTI{Jeschreven personeel. 

a) Absolute ci;fers. 

G1obaa1 afbouwpersonee1 Ondergrond Bovengrond Onder~ en Bovengrond 

1 

1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1961 1962 1963 1964 1961 1962 1963 1964 1961 1962 1963 1964 1961 1962 1963 1964 
1 1 1 

2.707 2.513 2.182 1.763 1 18.028 17.000 15.636 14.225 8.144 7.734 7.336 7.047 26.172 24.734 22.972 21.272 
1.887 1.709 1.3.91 1.139 3.631 3.469 3.053 2.670 52 49 44 51 3o683 3.518 30097 2.721 

370 320 288 234 1.165 1.057 974 896 51 49 43 46 1.216 1.106 1.017 9°42 
414 381 299 222 934 813 727 614 32 29 29 25 966 842 756 639 
135 117 89 76 412 382 346 330 11 9 10 8 423- 391 356 338 
231 588 719 553 391 1.264 1.403 1.075 - 4 4 6 391 1.268 1.407 1.081 

53 34 50 3o8 165 155 147 125 5 5 6 6 170 160 153 131 
80 52 58 48 143 129 118 102 3 3 3 3 146 132 121 105 
10 12 7 6 61 57 42 35 3 3 3 2 64 60 45 37 
44 36 34 3-3 136 126 116 104 4 4 3 3 140 130 119 107 
12 7 9 8 25 17 18 17 4 4 3 3 29 21 21 20 

131 446 495 474 202 866 972 972 - - - - 202 866 972 972 
- - 308 943 - - 1.790 30616 - - 1 2 - - 1.791 3.618 

- - 196 809 - - 423 2.280 - - - - - - 423 20280 
84 105 75 76 218 282 274 281 10 9 10 7 228 291 284 288 

60158 6.3o29 60200 6ot22 25.511 25.617 260039 27.342 8.319 7.902 7.495 7.209 1 33.830 33.519 33.534 34.551 

b) VerhoudiTI{Jsci;!ers. 

Globaal afbouwpersoneel Ondergrond Bovengrond Onder~ en Bovengrond 

1961 
1 

1962 1 1963 
1 

1964 1961 
\ 1 

1963 1 1 
1 

1963 Il 
\ 

1 1 1962 1964 1961 1962 1964 1961 1962 1963 1964 
1 1 1 1 1 

43.,9 39,7 35,2 27,5 70,7 66,4 60,0 52o0 97,9 97,8 97,9 97,8 77,4 73,7 68.5 61,6 
30,6 27,0 22,4 17,8 14,2 13,5 11,7 9,8 0,6 0,6 0,6 0,7 10.9 10.5 9,2 7.9 

6,0 5,2 4,7 3,6 4,6 4,1 3,7 3,3 0,6 0,6 0,6 0,7 3,6 3,3 3.0 2,7 

6,7 6,0 4,8 3,4 3,7 3,2 2,8 2,2 0,4 04 0,4 0,4 2.8 2,5 2.31 1.8 
2,2 1,8 1.4 1.2 1,6 1.5 1.3 1.2 0.1 0.1 0.2 0.1 1.3 1,2 1.1 1,0 
3,8 9,3 11,6 8,6 1,5 4,9 5,4 3,9 - 0,1 0.0 0,1 1.1 3,8 4.2 3.1 
0,9 0.5 0,8 0.6 0,6 0,6 0.6 0,5 

1 

0,1 0,1 0,1 0,1 0.5 0,5 0,4 0,4 
1,3 0,8 0,9 0,7 0,6 0.5 0.5 0 0,4 0,0 - 0,0 0,0 1 0,4 0.4 0,4 0.3 
0,2 0,2 0 .1 0,1 0,2 0,2 0,2 01 0,0 - 0,0 0,0 ' 02 0,2 0.1 0,1 
0,7 0,6 0,6 0.5 0.5 0,5 0.5 0.4 0,1 0 .1 0,0 0.0 0.4 0,4 0,4 0,3 
0,2 0,1 0,2 0.1 0,1 0,1 ù,1 0,1 0,1 0.1 0,0 o.o 0,1 0,1 0,1 0.1 
2,1 7,0 8,0 7,4 0.8 3,4 .3-,7 .3.,6 - - - - 0,6 2,6 2.9 2,8 

- - 5,0 14,7 - - 6,9 13,2 - - 0,0 0,0 - - 5,3 10,5 

- - 3,1 12.6 - - 1.6 8.3 - - - 0,0 - - 1.3 6,5 

1,4 1.8 1.2 1.2 0,9 1,1 1,0 1,0 0,1 0.1 0,1 0,1 007 0,8 0,8 0,9 

100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 1'00,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
-
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TABEL V . 

31~12~1964 Ondergrond Bovengrond 

1 Vreemdelingen 1 V reemdelingen 

Totaal 

Gemeenten Belgen Belgen 

As 113 47 136 7 303 
Beringen 216 64 155 1 436 
Beverlo 413 290 227 5 935 
Boorsem 55 19 59 - 133 
Diepenbeel< 158 12 166 - 336 
Dilsen 135 13 111 4 263 
Eisden 292 t.681 166 17 2.156 

Genl< 1.672 5.829 898 53 8.452 
Gruitrode 53 1 52 - 106 

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

Helchteren 167 6 1 11 - 284 
Heppen 77 10 74 - 161 

Heusden 798 615 357 10 1.780 
Houthalen 460 1.292 289 22 2.063 
Koersel 748 559 297 8 t.612 
Kwaadmechelen 170 4 40 - 214 
Lanklaar 76 208 66 1 351 
Leopoldsburg 130 56 49 - 235 
Leut 32 5 63 2 102 
Lummen 289 5 130 - 424 
M echelen a/ d Maas 322 262 135 4 723 
Meeswijl< 22 8 65 - 95 
Meeuwen 143 2 92 - 237 
Neeroeteren 243 10 6o 2 315 
Niel bij As 34 1 1 43 2 ' 90 
Oostham 203 2 6o - 265 
Üpglabbeel< 157 20 176 1 354 
Opgrimbie 44 12 34 1 91 
Opoeteren 55 2 47 - 104 
Paal 383 34 159 - 576 
Rekem 72 6 49 1 128 
Rotem 103 4 66 2 175 
Stokkem 8o 48 1 19 3 250 
Tessenderlo 209 1 38 - 248 
Uildwven 30 5 20 - 55 
Vucht 6o 396 50 3 509 
Wijshagen 10 3 12 - 25 
Zolder 368 971 327 7 1.673 
Zonhoven 466 84 316 2 868 
Zutendaal 46 11 8o - 137 

·-
Totaal mijngemeenten 9-419 12.636 5-646 159 27.86o 

Andere Limburgse gemeenten 2.313 136 1.160 3 3-612 
- - ---

Provincie Limhurg 1 1.732 12.772 6.8o6 162 31.472 

Provincie Antwerpen 2.099 25 89 - 2.213 
-

Provincie Brabant 368 8 151 - 527 .. 
' 

Andere provincies 1 1 - - - 1 1 

Nederland 15 312 1 - 328 
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T ABEL VI - Rendement 

Ondergrond Bovengrond 

i 2 
1 

3 4 
1 

5 

1964 1.787 ( 1.901) 04.45 1.370 97.57 

1963 1.893 (2.0 14) 102,27 1.404 103.62 

1962 1.851 ( 1.969) 107,18 1.355 108,22 

1961 1.727 ( 1.837) to6.74 1.252 106,01 

1960 1.618 ( 1.722) 107.94 1.181 106,39 

TABEL VII - INDEXEN 1964. 

(A antal tewerkgestelde arbeiders per pl'Oduktieeenheid van lOO t.) 

Ma and 
1 

Pijler 
1 

januari t8 
fehruari 18 
ma art 18 
april 19 
mei 17 
juni 17 
juli 17 
'lugustus 17 
september 17 
oktober 17 
november 17 
decemher 16 

jaar 1964 17 
jaar 1963 17 
jaar 1962 18 

20 
jaar 1960 ! 22 

nog een verlies over van 44 kg 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 onderzoelœn hoe 
de vermindering van effect zich h eeft ontwildœld in 
de tijd en in de verschillende produldietrappen. Wij 
stellen hier vast dat er geen teruggang is geweest 
in d e eigenlijlœ houwwerkplaatsen, en zelfs een 
vooruitgang op de bovengrond. H et verlies w erd 
hijgevolg geleden in de andere ondergrondse wer
ken , de algemene diensten, voorbereidende werken, 
en niet h et minst in het onderhoud en het vervoer 
in de werl<plaatsgalerijen ; hier is het dat de nieuwe 
vreemde arbeiders, die in massale hoeveelheden zijn 

Ondergrond 
1 

Bovengrond 
1 

Onder- en 
I3ovengrond 

52 17 69 
53 17 70 
53 17 70 
54 17 71 
56 17 73 
56 t8 74 
58 18 76 
59 18 77 
58 17 75 
59 18 77 
58 17 75 
55 15 70 

56 (53) 17 73 
53 (5o) 18 71 
54 (51) 20 74 
58 (55) 22 8o 
62 (58) 23 85 

toegestroomd, tijdens hun opleiding worden tewerl<
gesteld. 

Het is ech ter te verwachten dat deze arheiders 
ten minste voor een groot gedeelte in de mijnen zul
len blijven en na hun opleidingsperiode met goed 
gevolg kunnen ingeschakeld worden in het produk
tieproces. 

D e 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 beldœns een vermindering vast 
gaande van 1 punt in Nederland en de E.G.K.S., 
tot 2 punten in Duitsla nd en F rankrijk Ten tite! 
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TABEL Vlll 

INDEXEN ONDERGROND 

]aar 
1 

Kempens 
1 

Duits! and 
1 

Frankrijk 
1 

Sa ar 
1 

Nederland 
1 

E.G.K.S. 
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 (5o) 40 
1964 56 (53) 38 

van inlichting wijzen wij er op dat de index van 
het rijl< België 63 beloopt. 

Diagram 1 verduidelijl<t de verhoudingscijfers 
betreffende de indexen in de Kempen en de overige 
landen van de Gemeenschap. 
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Fig. 1. - Indices ondergrond. 

Technisch Coordinatiecentrum. 

Het technisch coo·rdinatiecentrum der Kempense 
lwlenmij nen heeft zich in 1964 met verschillende 
algemene studies bezig gehouden : de laatste hanc! 

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 gelegd aan een veralgemeend punteringsstelsel 
voor het personeel van onder- en bovengrond ; de 
standaardisering van het ondergronds materiaal en 
de ondergrondse machines werd uitgebreid tot de 
sleepl ier voor materiaalvervoer in galerijen, de voe
dingspompen voor hydraulische duwers, de indivi
duele hydraulische stij !en, de wrijvingsstij len met 
hydraulische zetten, de schrijdende stutting. Ook 
werden er studies gewijd aan de waterinjectie in 
de laag, de bemalingspompen en de socpele elel<
trische l<abels. 

De centralisatie van herstelling en bewaring van 
wisselstuHen werd bestudeerd in verband met de 
trommelondersnijmachine Anderton AB 16/125 ; 
deze studie is begonnen met de organisatie van de 
werldmizen en magazijnen . 

D e gemeenschappelijlœ aanlwop werd uitgebreid 
tot de pantsergoten en de vervoerbanden. 

Üp het gebied van de statistiel< werd vooral aan
dacht besteed aan de delving, het onderhoud en 
de terugwinning van de toegangsgalerijen en het 
vervoer van materiaal daarin. Ool< op het stul< van 
sch rijdende stutting werd de toestand van nabij 
gevolgd en w erden de nodige gegevens opgetei<end 
om te lwmen tot een nawl<eurige lwstprijsberelœ
ning. 

Een belangrijke tussenlwmst van het T.C.C. be
oogde de lœuze van een hydrostatische aandrijving 
voor pantserlœtting en schaaf ; de proeven met de 
hydrostatische aandrijving \Vestfalia zullen in 1965 
op een schaafi<etting plaats vinden. 

T enslottc heeft het T.C.C. ais vertegenwoordiger 
van de lwlcnmijnen deelgenomen aan de werkzaam
heden van ver:>cheidene commissies voor normali
satie inzalœ verlichting, vervoerbanden en pers
luchtslangen. 
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Wetgeving. 

Er verschenen geen belangrijlœ wetten of beslui
ten die rechtstreeh de economische toestand van 
de steenkolensector betreffen ; wij noteren enkel het 
ministerieel besluit van 23 januari 1964 tot benac
ming van de !eden van het Nationaal Comité ter 
bevordering van het steenlwlenverbruilc 

Anderzijds werden volgende heffingen op de 
steenlwlenprodul<tie opgelegd : door lwninldijl< be
sluit van 8 februari : 1,15 F per netto-ton anthraciet 
en o,So F per netto-ton andere lwlen ten voordele 
van het Directorium voor de lwlennijverheid ; door 
lwninldijl< besluit van 20 mei : o.8o F per netto-ton 

·.ten voordele van het Nationaal lnstituut voor de 
Steenlwlennijverheid ; door ministerieel besluit van 
10 juli : 2 F per netto-ton voor het Nationaal 
Waarborgsfonds voor Mijnschade. 

Andere besluiten hebben betreHing op de be
staande technischc reglementen ; een ministerieel 
besluit van 13 februari wijzigde de bepalingen 
inzal<e de ademhalingstoestellen waarvan het 
gebruil< door het Algemeen Reglement voor de 
Arbeidsbescherming wordt opgelegd ; drie lwninlc
lijl<e besluiten, van 5 maart, 26 mei en 15 september, 
hadden respectievelijl< bdrelddng op de ontvlam
bare vloeistoffen. de gelaste recipienten en de ontla
dingsbuislampen. 

Tenslotte werd bij lwninldijl< besluit van 28 
februari een algemene reglementering opgesteld tot 
beschenning van de bevolldng en de werlmemers 
tegen het gevaar van de ioniserende stralingen. ln 
toepassing van ditzelfde besluit werd bij lwninldijl< 
besluit van 24 juli het reglement van orde van de 
Speciale Commissie ingesteld door artilœl 7·5 goed
gelœurd. en door ministerieel besluit van 1 1 juni 
dit van de provinciale adviserende comité' s. 

Üp sociaal gebied dienen vooreerst twee WIJZI

gingen aan de wet op het herstel van de schade 
opgelopen tengevolge van arbeidsongevallen ver
meld : de wet van 11 juni 1964 laat aan de bena
deelde toe ool< van de bedrijfsleider of de mede
arbeiders vergoedingen te eisen overeenkomstig de 
regels van het gemeen recht wanneer het gaat om 
ongevallen op de weg van en naar het werk -
Het bninldijl< besluH van 29 september 1964 regelt 
de terugbetaling der verplaatsingslwsten in sommige 
gevallen. 

Tot de belangrijbte wetten en besluiten dienen 
verder gerehnd : de wet van 6 juli 1964 betreffende 
de arbeidsduur in de publielœ en private sector van 
's lands bedrïjfsleven, en vijf lwninldijl<e besluiten, 
verschenen op 18 januari 1964, in uitvoering van de 
wet van 24 december 1963 op de schadevergoeding 
aan degcncn die door beroepsziel<tcn getroffen zijn. 

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

De Provinciale Adviserende Raad voor de Kolen
nijverheid van het Kempens Beklœn vergaderde in 
1964, zes maa!, namelijl< op 3 en 6 maart, 14 en 
28 april. 14 mei en 22 december. 

Tot de behandelde onderwerpen behoorden het 
programma voor de Iwlennijverheid 1964-1965/66 
en daarbij aansluitend het samenvattend verslag 
betreffende voorstellen inzalœ een kolenbeleid op 
middellange termijn 1964-1970, door het Directo
rium einde 1964 aan de regering voorgelegd. 

D e 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 
Iwlensector. 

Ondanb de gunstige vooruitzichten die deze pro
pagandavergadering tot basis dienden moesten de 
afgevaardigden van het Directorium op 22 decem
ber voor de Provinciale Raad een heel wat matiger 
produldieprogramma, de « samenvatting van de 
voorste!Ien inzake een Iwlenbeleicl op midclellange 
termijn », door het Directorium aan de regering 
voorgelegd, toelichten, blijlœns hetwell< de produl<
tie-objectieven voor het Rijl< geslonl<en waren tot 
17 miljoen ton in 1970. De voornaamste opwerping 
van de !eden gold het feit dat de positie van de 
Kempen in deze voorstellen niet gedetailleerd werd. 
Een nieuwigheid is ool< het voorstel om aan de 
Iwlenmijnen rechtstreei<s steun te verlenen, steun 
die voor de zes Kempense mijnen zou verbonden 
zijn aan de voorwaarde de fusie aan te gaan. De 
Ieden stelden nog preciese vragen elie cloor de afge
vaardigden van het Directorium in een volgende 
vergadering zouden beantwoord worden. 

De Provinciale Adviserende Raad voor de Kem
pen wijclde verder zijn aandacht aan de moclalitei
ten van de opslorping van de concessie Houthaelen 
door de N .V. Kolenmijnen van Helchteren en Zol
der. Üp 3 maart werd een « ontwerp van aanbeve
lïng », opgesteld door het Dïrectorium, onderzocht 
en op 6 maart werd een advies uitgewerld ; in dit 
advies gaf de Raad zijn instemming te lœnnen met 
het princiep van de opslorping, doch hij druide er 
zijn spijt over uit dat het Directorium zijn ontwerp 
van aanbeveling had laten voorafgaan door een 
reeb consideranten die een gevoelige vermindering 
der totale produldie van de twee zetels t!ll het stop
zelten van ell<e activiteit te Houthalen zelf veron
derstelden. ln plaats daarvan werd een andere 
oplossing voorgesteld die het behoud van een zelœre 
extractie langs de zetel Houthalen vooropstelde. 

II. Concessies. 

Er werden in het jaar 1964 geen nieuwe conces
sies noch uitbreidingen van concessies toegelœnd. 



Januari 1966 Bedrij-11igbeid ·van bet Kempens Bekken in 1964 21 

Wei trof de Minister van E conomische Zalœn en 
Energie op 29 mei 1964 een besluit waarbij bin
dende kracht verleend w erd aan de aanbeveling 
n'" 1/ 64 van het Directorium voor de Kolennij
verheid, betreffende de overdracht van de canees
sie Houthaelen aan de N.V. der Kolenmijnen van 
H elchteren en Zolder, alsool< aan de stichtings
aide van 27 april 1964 van de N.V. der 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. 

ln 1964 werd principieel een overeenlwmst bereikt 
eerst en vooral tussen de kolenmijnen Limburg
Maas op Belgisch, en IVlaurits op Nederlands 
grondgebied, en vervolgens tussen de Nederlandse 
en Belgische administratie. D eze overeenlwmst, die 
enlœl nog dom· de staten ais verdrag moet goedge
keurd worden, heeft betreHing op de mogelijld1eid 
amodiaties te verlenen aan de beide voornoemde 
mijnen, ten einde !mn toe te laten s tul<ken te ont
ginnen in de aanliggende concessie, tot op een af
stand van 500 rn van de grens. H et doel is vanzelf
sprelœnd een m eer ra tionele ontginning te verkrij
gen, relœning gehouden met storingen en oude 
werken. 

III. Opsporingen. 

1. Diepboringen. 

Er w erden in de loop van het jaar 1964 geen 
diepboringen aangezet in het Kempens B eklœn. 

De boring uitgevoerd door de firma « L a Citrique 
Belge » te Halen die een diepte had bereil<t van 
700 rn, en aangevat werd met de bedoeling een 
afzetgebied voor a fvalwater te vinden, werd door 
de A a rdkundige Dienst overgenomen ; deze Dienst 
wenst langs hier een verkenning uit te voeren door
heen de lwleni<alk. Begin 1965 was een diepte van 
850 rn bere ikt. 

2. Opsporingen in de ondergrond. 

D e lwlenmijn Helchteren-Zolder verrichtte zes 
verlœnningsboringen met een tota le Iengte van 
645 m. Drie dezer boringen ontmoetten geen lwlen
lagen, een vierde sneed een dunne Iwlenlaag van 
51 cm aan. De andere twee boringen leverden ech
ter gunstige resulta ten op; in één geval werden twee 
ontginbare !agen aangesneden, namelijl< de laag A 
m et een dikte van 1,15 rn en een opening van 1,6 1 rn 
en de la ag 3 met respectievelijk 1,50 rn en 1,70 rn ; 
deze laag, tot nu toe minder belœnd, bevat echter 
36,6 '% vluchtige bestanddelen. ln een Iaatste ho
ring werden drie !agen aangesneden die tot nu toe 
in de zetel Voort niet ontgonnen werden doch blijl<-

haar overeenkomen met !agen die te Beringen goed 
belœnd zijn en dan ook dezelfde naam luegen, na
melijl< : Sauvestre, met 97 cm bien ; H abets, met 
76 cm Iwlen en 11 cm stenen, en Lohest, met 58 cm 
lwlen en 10 cm steen. 

D e lwlenmijn Zwartberg voerde drie binnen
boringen uit met een totale lengte van 191,50 m. Z e 
waren a lle drie gelegen in het zuidoosten der con
cessie, waar zowel de samenstelling van de afzet
ting onder de verdieping van 1.010 rn ais 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 
Vv'interslag. M en trof er de laag 48 tweemaal aan, 
eenmaal met een dil<te van 1,12 en een opening van 
1,23 rn, de twede maa! met een dilde van 1,55 rn 
en een opening van 1,59 m. V erder werden 7 onont
ginbare !agen, genummerd van 44 tot 49 aange
boord. T en slotte vond men onder de verdieping 
van 1.010 rn de !agen 54 en 55 met respectievelijke 
dil<ten van o,8o rn en 1,20 m. D e !agen 51 en 53 
werden er eveneens aangetroffen doch waren onont
ginbaar. 

In de Iwlenmijn Vv'interslag werden een twaa!ftal 
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 verlœnnen. 
Hier werden 4 boringen uitgevoerd, waaruit het be
staan van minstens twee storingen bleek 

Een tweede groep was gelegen in het meer zuide
lijl< gelegen deel van de staatsconcessie, waar de 
!agen 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 
noordelij)œ concessiegrens met de concessie André 
Dumont sous Asch ; de bedoeling was hier de lig
ging te bestuderen van een nieuwe ooststeengang, 
die parallel met de bestaande ooststeengang op 6oo 
zal !open doch dich ter bij de concessiegrens. 

T ens lotte werd hct gebied verlœnd gelegen boven 
de laag 5 in het Noordoostelijl< deel van de con
cessie op de verdieping van 735 m. Hier werden 
geen ontginbare !agen meer aangetroffen. 

IV. De ondergrondse werken. 
·: "-~ 1 

De lwlenmijn Beringen zette de werlœn voort tot 
verbreding van de hoofdsteengangen op de verdie
ping van 789 rn, het laatste gedeelte van 4,50 rn 

diameter werd in de loop van 1964 op een diameter 
van 6,80 rn gebracht. Daarvoor vvas het nodig de 
ondergrondse telefooncentrale te verplaatsen en 
hiervan werd gebruil< gemaal<t om een ultramoderne 
centrale te bouwen. Zij is hermetisch dicht tegen 
het s tof. en voorzien van ai r-conditioning. 
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De grote verlœnningssteengangen werden in to
taal met 1.570 m verlengd, in betonbloldœn, met 
een nuttige diameter van 4,50 rn ; de verdere ont
ginningssteengangen werden sarnen met 1.164 rn 
verlengd, waarvan 761 rn in betonbloi<ken en 403 rn 
in Moll-ramen, Th-ramen en plaatselijlœ jul<bouw. 

Tot de belangrijlœ werlœn van eerste aanleg be
hoort ongetwijfeld de verbinding tussen de lwlen
mijnen Helchteren-Zolder en Houthalen, die inge
volge de fusie van beide maatschappijen zijn gewor
den tot twee zetels van dezelfde maatschappij. 

Het doel van deze verbinding is het vergemaldœ
lijken van het verlœer van het personeel en het toe
zicht, een verbetering van de luchtverversing van 
de zetel Voort alsook later, het vervoer van een 
zekere hoeveelheid lwlen van de zetel Houthalen 
langs de zetel Voort waar de extractie gebeurt. 

De verbinding werd in 1964 beëindigd en heeft 
een lengte van 373.65 m in de concessie Helchteren
Zolder en 414,90 rn in de concessie Houthaelen ; de 
ondersteuning bestond oorspronlœlijk uit Moll
ramen, doch werd inmiddels reeds gedeeltelijl< ver
vangen door betonbloHen met een nuttige diameter 
van 4.'l0 m. 

Aangezien de steengang in de concessie Helchte
ren-Zolder lager ligt dan in de concessie Houthaelen, 
werd een binnenschacht van 30 rn hoogte gedolven ; 
ook werd deze aanvanlœlijl< met hout gestut doch 
wordt nu nagegraven en beldeed met betonbloklœn. 
Ze is uitgerust met een Kema-lier van 55 pk 

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

ln totaal werden door de kolenmijn Zolder in 
haar zetel Voort 1.938 rn steengangen beldeed met 
betonblokken op een nuttige diameter van 4,20 rn 
aangelegd en 488 rn steengangen ondersteund met 
Moll-ramen. 

ln de zetel Houthalen werd het hoger genoemd 
gedeelte van de verhinding tot stand gebracht en 
werden nog enlœle werken uitgevoerd op de ver
dieping van 900 m ; het betreft hier een totaal van 
136 rn, in TH-ramen, in de oostrichtsteengang en 
de eerste dwarssteengang. 

De lwlenmijn Zwartberg verlengde haar hoofd
steengangennet met 1.022 rn in betonblol<ken op 
4.80 rn en 577 m in TH-ramen. 

ln Winterslag bedroegen deze cijfers respectie
velijl< 1.796 m en 266 m. 

De lwlenmijn André Dumont legde in 1964 nog 
867 m steengangen aan in betonblol<ken op 4 rn 
of 4,80 rn, waarbij de verdieping van 700 rn spe
ciaal werd bedacht, alsool< 818 rn in TH-ramen, dit 
voornamelijl< in de 1 • dwarssteengang noordwest op 
807 m. 

De kolenmijn Limburg-Maas is hezig met het 
vergroten van de capaciteit der watergalerijen op 

de verdieping van 700 m. Het doel hiervan is een 
beter bezinken van het slib in het bemalingswater 
mogelijl< te maken ; zoals de toestand nu is moeten 
de waterlœlders te vroeg na het vollopen worden 
leeggepompt. 

De nieuwe waterlœlder die in 1964 werd voltooid 
heeft een lengte van 1.740 rn en een diameter van 
4,30 rn, terwijl de verbinding met het bestaande net 
nogmaals een lengte daarstelt van 400 m. Voor 
1965 wordt de bouw van een tweede lœlder gepland, 
met een lengte van 1.740 rn en een verbindings
galerij van 864 rn, en dezelfde diameter. 

Overigens werden in totaal in de kolenmijn Lim
burg-Maas 1.329 m steengangen gedreven in beton
blol<ken en 89 rn in TH-ramen. 

V. De bovengrondse werken. 

Extractie en losvloeren. 

ln het l<ader van de rationalisatie heeft de lwlen
mijn Zwartberg op haar losvloer op 15 rn een cen
trale bedieningspost gebouwd, van waaruit een 
arbeider per dienst de afvoer van de voile wagens 
Iwmend uit de twee schachten regelt. Hij heeft 
hiertoe de beschilddng over een schalœlbord waar
mee acht wissels en zes remmen bediend lmnnen 
worden ; bovendien zet hij twee lœttingen in gang 
die de voile wagens optreldœn naar het hellend vlak 
waarlangs ze verder roiien naar de ldpstoelen van 
de wasserij ; aan de lwp van dit hellend vial< be
vindt zich een zendpost van industriële televisie 
met scherm in de centrale bedieningspost. Tenslotte 
regelt de aangestelde de aanvoer van ledige wagens 
naar schacht IL aanvoer die gebeurt door middel 
van een opgaande lœtting. Aldus wordt het perso
neel voor de Iosvloer beperf<t tot de seingevers en 
verder een man per dienst. 

Üp de kolenmijn André Dumont werd de ophaal
machine IV getransformeerd : het wisselstroom
gedeelte werd omgebouwd voor een spanning van 
6.6oo V ; het vermogen van de hoofdmotor werd 
niet gewijzigd. De nieuwe installatie Iwn einde 
juni 1964 in gebruil< genomen worden. 

De lwlenmijn André Dumont heeft eveneens een 
verbetering aangebracht in haar systeem voor het 
vervangen van een ophaalkabel ; voordien werden 
de oude en de nieuwe kabel op zelœr ogenblil< aan 
ellmar verbondel'l door middel van een splitsing, die 
zo moest worden uitgevoerd dat ze over de schacht
en de Koepeschijven kon !open. Oit vergde enlœle 
uren werk en veroorzaal<te een stilstand in de ope
raties daar de hbelsplitser niet tot het personeel 
van de mijn behoorde. 

Er werd een kleminrichting (fig. 2) ontworpen, 
die het mogelijl< maakt einden van de twee lmbels 
aan elkaar te verbinden zonder splitsing. Deze in
richting die de naam draagt van de ontwerper, 
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Fig. 2. - Kabelklem type « Godderie ». 

Godderie, bestaat uit twee cylindrische blolcken met 
een diameter van ongeveer 200 mm, voorzien van 
een konische uitboring waarin het kabeleinde wordt 
geldemd door middel van een drieledige kegel. De 
delen van deze lcegel, wiens binnendiameter nauw
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 lcabeluiteinde een Idem geplaatst is worden 
beide klemmen met elkaar verbonden door middel 
van een lcabel die zoals een talee! in zes panden 
geslagen wordt. Het inlopen van de Idem op de 
schijven wordt vergemal<kelijkt door middel van 
vier geleidingscylinders met afnemende diameter, 
die de eigenlijlce ldemmen voorafgaan. 

Niet aileen leidt het systeem tot een belangrijke 
tijdwinst, maar ook wordt nu heel de bewerking 
uitgevoerd door het eigen personeel van de mijn. 

De lcolenmijn Limburg-Maas heeft nabij haar 
schacht II een hijstoestel gemonteerd, waarmee las
ten van 4.120 kg kunnen afgelaten worden en lasten 
van 1.500 kg opgehaald ; het is dus een soort « ba
lans » echter met verplichte inschalceling en rem
men op de motor. Het personenvervoer is er verbo
den ; aan beide vloeren, gelegen op een afstand 
van 10,70 rn, staan barelen die vergrendeld zijn en 
slechts lmnnen in beweging gebracht worden wan
neer de kooi ter plaatse is. 

Behandeling van de kolen. 

Te Beringen werd een kolenbreker geïnstalleerd 
voor het omvormen van de kolen 8o/ + in o/3o, 
daar er voor deze lcategorieën meer afzet te vinden 
is. 

ln de droogwasserij werd een bunlcer voor droge 
stofkolen vijf meter hoger getroldcen, waardoor zijn 
capaciteit met 1 10 ton is toegenomen. 

Üm te vermijden dat dildcere lcategorieën, die 
vaak aan de bodem van de lmbelwagens kleven, in 
de geldasseerde 5/10 lw men' worden de s/ 10 nu 
gelost in bunkers met aan de basis vibrerende roos
ters, die alle grovere elementen tegenhouden. 

Het verbruik van magnetiet is in dezelfde mijn 
op zelcer ogenblik gestegen tot 500 g/t. Deze stij
ging was vooral te wijten aan de tocnemende voch
tigheid van de lcolen ; hierdoor neemt de hoeveel
heid slik waarin het meeste magnetiet verloren 
gaat, toe, en ook blijft er meer slilc en magnetiet 
aan de lcolen kleven tijdens het spoelen. Üp een 
totaal debiet spoelwater van 120 m3/u heeft men 
thans 6o m3/u slikwater. Het uitzuiveren van het 
magnetiet uit dit water heeft twee nieuwe recupera
tietrommels gevergd. De oude trommels worden door 
elektromagneten 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 danlc zij deze versterldng van de recuperatie
inrichting in geslaagd het verbruil< terug te brengen 
op 385 g/t. 

De lcolenmijn Zolder 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 officiële laadbrug. Niet aileen 
vergde dit twee bewerkingen maar oolc leon de uit
slag nîet gans officiee! zijn vermits de tara niet offi
ciee! gewogen was. Men heeft nu onder de wasserij 
vijf officiële laadbruggen geïnstalleerd, waarop de 
lader 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 piklcen ; de drie gegevens, t.t.z. het nummer 
van de wagen, de tara en het totaal gewicht worden 
elektrisch doorgegeven aan de verzendingsdienst, 
waar ze in driedubbel worden opgenomen en aldus 
de nodige documenten vormen voor het verder he
handelen zonder dat een bediende is moeten tussen
lcomen. 

De lcolenmijn Zwartberg heeft in haar zeverij een 
monorail met looplcat aangebracht voor het opne
men van zware stukken materiaal van de Ieesband 
van de stenen. De looplcat Cockerill heeft een hef
vermogen van 1.000 kg. 

De aangestelde voor het vullen van de spoor
wagens of kubels met Lokesfijn had het tot nu toe 
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erg te verduren van de mazoutgeur ; er wordt name
lijk mazout onder de colœskolen gemengd a rato 
van 1 liter per ton kolen. Men heeft het probleem 
ineens degelijk opgelost ; ten eerste werd van de 
verstuiving van de mazout afgezien en werd de 
vloeistof eenvoudig op de kolen gegoten ; dit heeft 
geen enkel nadeel opgeleverd. T en tweede werd de 
!ader in een goed afgesloten lmt geplaatst. en werd 
een aparte verluchting aangebracht ; deze bestaat 
uit een ventilator die verse buitenlucht in het lol<aal 
perst. en een schouw voor de afvoer ; wegens de 
temperatuurverschillen in de winter werd gans het 
lohal ool( degelijk gecalorifugeerd. 

De lwlenmijn André Dumont ziet zoals de andere 
mijnen haar verkoop van geklasseerde kolen vermin
deren. ln de winter van 1963-1964 werd nog 30 ,% 
van de categorie 8o/+ verlwcht, het overige werd 
gebroken in een installatie, die tot dan toe een eer
der voorlopig hraldcr had. Men heeft in 1964 een 
definitieve breeldnstallatie opgericht, bestaande uit 
een voorbrelœr Arbed tot o/8o met een capaciteit 
van 150 t/h en een percussiebreker Cribla tot o/to 
met dezelfde capaciteit en een vermogen van 224 pk. 
Deze brekers 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 m3 , uitgerust met een 
trilschuif die automatisch in gang gezet wordt door 
tussenlwmst van elektroden in de bunker ; op die 
manier belwmt men dat de tweede breker steeds 
onder vollast wer!d. 

De lwlenmijn Limburg-Maas heeft al haar slik
filters voor het drogen van lwlenslik uitgerust met 
hermetische lmppen waarin verzadigde stoom op 
140° C circuleert. Deze stoom heeft twee voordelen ; 
de verwarming van het slil( betelœnt een versnelde 
droging, en gans de operatie van het afzuigen van 
het water en het afblazen van de gedroogde koeken 
verloopt beter. Men heeft danl( zij de stoomtoevoer 
een verhoging van 50 % van de capaciteit der fil
ters bekomen en men kan zelfs de verdere droog
inrichting Haas tijdelijk buiten gebruik stellen. 

Deze lwlenmijn heeft een andere verbetering in
gevoerd waar het de verdeling van de bruto kolen 
en de werldng van de zware-vloeistof-wasserij be
treft. Tot nu toe ging slechts één van de kipstoelen 
naar de bunlœrs voor ruwe lwlen uit, terwijl de 
andere rechtstreeh op de wasserij uitgaf. Dit sys
teem leverde vooral moeilijkheden op wanneer een 
lading 3/4 vette kolen opgehaald werd. lading die 
van de orde van grootte van 8oo ton kon zijn. Deze 
lwlen dienen afzonderlijl< gewassen te worden, docl1 
daarvoor moest ofwel gans de wasserij leeggelaten 
worden, ofwel een bunlœrtoren geledigd worden. 

Nu heeft men het zo ingericht dat beide ldpstoe
len op de centrale bunkers uitgeven, en de bunlœrs 
naar believen de wasserij lmnnen voeden. Boven
dien wordt één van de 24 bunlœrtorens steeds voor-

behouden a an de 3/4 vette lwlen. Men hn nu een 
lading 3/4 vette kolen steeds onmiddellijk opslaan 
eender langs welke schacht ze wordt opgehaald. 
Wat meer is, men kan beide delen van de wasserij 
voeden met elk gewenst mengsel samengesteld uit 
de inhoud van de verschillende torens. 

ln 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 
steengehalte eerst gebruilœn en de zuiverste het 
laatst. Te dien einde worden de ruwe kolen volgens 
de pijler van herkomst opgeslagen in 24 verschil
lende bunlœrs ; de lœuze van de bunker of bunkers 
die gelegdigd moeten worden om kolen van de 
gewenste samenstelling 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. 

Dezelfde lwlenmijn heeft in een recordtempo 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 installatie 
bestaat uitsluitend uit vervoerbanden ; zij vertreld 
onder de wasserij en geeft uit op de nieuwe vertrel(
basis van het stort gelegen op ongeveer 650 rn van 
de wasserijgebouwen. Van hier uit zal zich een 
langwerpig stort ontwiklœlen in westelijlœ richting 
om 1.500 rn verder de voet van het oude stort te 
bereilœn. De vervoerbanden hebben een breedte van 
1.200 mm ; ze !open op rollen die volkomen herme
tisch zijn en van voldoende vet voorzien voor heel 
de levensduur van het stort die op minstens twaalf 
jaar geraamd wordt. Al de vervoerbanden worden 
van in de wasserij in gang gezet ; ze lmnnen echter 
van aan ell<e motor stilgelegd worden hetgeen de 
stilstand van de voorafgaande riemen veroorzaal<t. 

Nevenbedrijven. 

De kolenmijn Beringen heeft het werl( aan de 
lwntantverkoop zodanig gemoderniseerd dat hier 
nog twee personen per dag nodig zijn, één gedu
rende de morgen- en één gedurende de namiddag
dienst. Deze personen bedienen de weegschaal met 
een draagvermogen van 50 t, waarop de geladen 
wagons worden gewogen, en verbeteren ook de la
ding door afnemen of toevoegen van de gewenste 
hoeveelheid. Te dien einde bevin den er zich ter 
plaatse zes bunkers met de meest gevraagde lwlen, 
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 d.e ·ar.beider bij de weegschaal kan bediend 
worden. 
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Binnen de aanhorigheden van de Iwlenmijn Zol
der wordt een fabriel< opgericht voor het vervaardi
gen van Bellit, een poreus agglomeraat op basis 
van schiefer. De maatschappij is onafhanlœlijl< van 
de kolenmijn ; zij huurt van deze laatste het terrein 
en betrel<t van de mijn elel<trische energie en schie
fer o/to. De aanvoerwegen voor deze twee grond
stoffen waren einde 1964 gereed en de maat
schappij Bellit was bezig met het oprichten van de 
machines in de werl<haiien. 

Eveneens te Zolder "verden in de Noordoosthoel< 
van de bovengrondse aanhorigheden de gebouwen 
voor de toekomstige agglomeratenfabriel< Kebo op
gericht. Deze fabriel< bevat vooreerst een gebouw 
voor het ontvangen en voorbereiden van de lwlen
mengsels, die hetzij van de kolenmijn Zolder langs 
een transportband, hetzij van de mijnen André
Dumont of Limburg-Maas per wagen worden aan
gevoerd. ln hetzelfde gebouw worden de Iwlen 
gemalen en vermengd met de bijlwmende ingredien
ten en geperst tot boonvormige agglomeraten. Langs 
een hellende band uit vlechtwerl< Iwmt het rauwe 
materiaal in het gebouw der ovens, waar het uit 
silo's op de vier operatiel<analen lwmt. EII< kanaal 
heeft een produldie van 7 ton per uur. De fabriek 
zal dus bij ononderbrol<en werldng een wekelijl<se 
produl<tie hebben van 1.000 ton, de afgewerkte pro
dukten zullen tijdens het vervoer afgekoeld worden 
en dan gestockeerd in verschillende silo' s om gela
den te worden op vrachtwagens of in spoorwagens. 

Einde 1964 waren de funderingen van al deze 
gebouwen voltooid ; men voorziet de eerste produl<
tie einde 1965. 

Üp de lwlenrnijn André Dumont gaat de verkoop 
van het gecapteerde rnijngas voort. H~t nadeel is 
dat er slechts één afnemer bestaat, namelijk de 
metaalfabriek Allegheny-Longdoz te Langerlo
Genk Dit maal<t dat de verlwop erg schomrnelt en 
slechts een klein gedeelte van de produl<tie verte
genwoordigt. 

Het enige voordeel van de mijngascaptatie blijft 
dan ool< zoals vroeger de verbetering van de venti
latie der mijngasachtige werl<plaatsen en dienten
gevolge een verhoging van de produl<tie in die werk
plaatsen. 

Werkhuizen. 

De Iwlenmijn Zolder heeft haar centraal werl<
huis vergroot met een vleugel van 70 X 10 rn waar
in voornamelijk de lastafels zijn ondergebracht ; 
ze zijn alle voorzien van afzuiginstallaties voor het 
wegnernen van de schadelijlœ dampen. 

De lwlenmijn Zwartberg heeft in haar werl<hui
zen een nieuwe pers geïnstalleerd. De pomp werd 
gebouwd door de N.V. Gury van La Garenne 
(Fr.) ; ze wordt aangedreven door een motor van 
6,9 pk en !mn 50 liter/minuut leveren aan een druk 

van 15 tot 300 atmosferen. De perscylinder werd 
geleverd door een andere Franse firma, Chabas, en 
ontwildœlt een dru!< van 200 ton met een Iwers van 
40 cm. Het raam is geschil<t voor het bewerken van 
stuldœn met een maximum Iengte van 3 m. De toe
behoren, die nodig zijn om de behandelde mate
rialen van zeer diverse afmetingen voldoende stabiel 
op te steiien, werden door de lwlenmijn ontworpen 
en gebouwd. Men gebruil<t deze pers voor het 
aftrel<ken en opzetten van tandwielen, lagers en vel
gen. Ze bewijst ool< goede diensten voor het uitdeu
lœn van de hydraulische stijlen Dobson. 

Ter besh·ijding van dampen aan lasposten en 
smisvuren heeft men in het centrale werldmis een 
sterke ventilator met een debiet van 500 m3/min 
geplaatst ; hij wordt aangedreven door een motor 
van 35 pic De zuigleiding wordt vooreerst vertal<t 
in twee richtingen, één voor de smis, één voor de 
laswerl<plaats, waarvan het debiet door middel van 
schuiven Imn worden geregeld. ln de smis staan 
zuigmonden boven 8 vuren terwijl in de I'aswerl<
plaats drie zuigmonden werlœn. 

ln het gebouw van de gieterij van de Iwlenmijn 
Winterslag clat buiten gebruil< werd gesteld, werd 
een proefstation voor elektrische en drulduchtmo
toren ingericht. 

Het voornaamste onderdeel van dit station is de 
dynamometrische hydraulische rem Schenk 

Deze rem bevat een uitwendige rotor die door de 
te beproeven motor wordt aangedreven, en zijn be
weging langs hydraulisch-dynamische weg overzet 
op de inwendige stator, die met de balans verbon
den is. De waarde van het lwppel hangt af van de 
vloeistofvuliing, die lmn geregeld worden door mid
del van een van buiten af bediende lepel, in de aard 
van die welke men aantreft in de lwppelingen der 
ophaalmachines voor binnenschachten. Üp de bt~lt~ns 
en rondom de rotor staat nog een mechanische rem 
die gebruikt wordt voor het tot stand brengen van 
het remmend bppel bij Iaag toerental. 

Het toestel is geschih voor motoren van 250 pk 
op 1.500 toeren en 300 pl< op 2.000 toeren. Welis
waar werh de rem slechts in een draairichting, doch 
daar staat tegenover dat de as van de rotor door
loopt en aan beide zijden l<an aangedreven worden. 
Het volstaat dus aan eli<e te beproeven motor de 
stand te geven die met zijn draairichting past ; ool< 
laat deze dubbele aandrijving toe een motor op te 
stellen terwijl een andere beproefd wordt. 

Het station is verder uitgerust met een met de 
hand bewogen rolbrug met een draagvermogen van 
3 ton. 

Aile drulducht- en elel<trische motoren voor de 
ondergrond bestemd worden beproefd voor ze afda
len ; ool< de bovengrondse installaties worden ·aan 
een proef onderworpen bij algehele revisie of zo er 
zich een abnormaliteit voordoet tijdens hun wer
ldng. Bij al deze proeven wordt niet aileen op het 
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ogenblildœlijlc vermogen gelet, doch ook op het ver
bruik. en te dien einde beschil<t men 

- voor drukluchtmotoren : over manometers en 
debietmetrs ; 

- voor elektrische motoren : over de nodige watt
meters; 

- voor verbrandingsmotoren : over geijkte brand
stoftanl<s en de oliepeilstoldœn ; ool< de tempe
raturen worden hier gemeten. 

Ook andere proeven worden verricht : reductoren 
worden op leHen gecontroleerd, door ze gedurende 
vier uren te laten draaien onder nullast weliswaar, 
doch met een vulling uit zeer dunne olie ; verschil
lende Ieklœn 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, lwmen oolc 
verschillende onverwachte gebrelœn tijdens de vol
Iasttesten aan het licht, zoals verlœerde montage, 
kromme assen enz. Een onrechtstreel<s gevolg van 
het systematisch testen is een verhoging van de 
hvaliteit van het werlc geleverd in de herstellings
werlcplaatsen, en zelfs een vermindering van het 
olieverbruilc in de ondergrond. Ais rechtstreeh 
gevolg noteert men vanzelfsprelœnd een verminde
ring van produlctieverlies wegens mechanische sto
ringen aan slecht herstelde toestellen, en in verband 
daarmee, een vermindering van de onlcosten voor 
transport en vervangen dezer toestellen. Men is nu 
reeds overtuigd dat de inrichting, met inbegrip van 
het personeel bestaande uit vier personen per dag, 
zeer renderend werlct. 

Met het oog op een hergroepering van onderhoud 
en herstelling werd op dezelfde mijn een gedeelte 
van de loods, ten noorden van het "verlchuis. aange
past en voorzien van onderhoudsputten voor alle 
werlœn aan rollend materiaal : dieseL en stoomlo
comotieven, hanen, tractoren, bulldozers, vracht
wagens enz. Deze concentratie heeft reeds een be
sparing van 4 man op een totaal van 14 mogelijlc 
gemaalct en opent oolc de weg voor de veralgeme
ning van het premiestelsel bij het onderhoudsperso
neel. 

In het grote werldmis van de lwlenmijn Limburg
Maas werd een nieuwe rolbrug aangebracht ; zij 
heeft een spanwijdte van 2 1.200 rn en een draag
vermogen van 5 ton en wordt gevoed met wissel
stroom op 220 V . 

ln een klein afdalc voor het !ossen van stijlen en 
lcappen werd een ldeinere rolbrug geïnstalleerd. met 
een hefvermogen van 1.000 lcg. 

Centrales. 

Ter kolenmijn Beringen werd de motocompressor 
Brown Boveri met een vermogen van 140.000 m3/u 

in dienst genomen. Hij geeft algehele voldoening 
zolang hij werlct boven de 8o.ooo m3/u ; in dat 
geval is zijn rendement biezonder goed aangezien 
de lœuze van het debiet hier bereikt wordt door 
middel van de stand der vaste schoepen en niet 
zoals bij andere compressoren door het smoren. Be
neden de 8o.ooo m3/u lwmen er echter nog reson
nantieverschijnselen voor, waarvan de constructeur 
inmiddels de oorzaak heeft ontdelct. Hierdoor kan 
de compressor zolang het euvel niet verholpen is 
enlcel op tamelijlc hoge belasting gebruikt worden, 
terwijl het stellig de bedoeling is geweest de nieu
we compressor met zijn beter rendement ook aan te 
wenden op de minder belaste uren. 

De lwlenmijn André Dumont heeft twee van 
haar lcoeltorens Iaten vernieuwen ; deze torens, op
gericht door de firma Hamon, met een hyperbolische 
vorm, begonnen ernstige tekenen van verslijt te 
tonen en af te brolckelen in het betonnen gedeelte. 
Men heeft nu door de firma Bemat een nieuwe, 
ditmaal cylindrische betonnen kolcer boven de hou
ten onderbouw laten optreldcen. Het waterdebiet 
bedraagt evenals vroeger 2.500 m3/h ; het nieuwe 
profiel geeft volledige voldoening. 

Betonblokkenfabricatie. 

De lcolenmijn Beringen heeft haar bloldcenfabri
cage verder gemelcaniseerd en geautomatiseerd. Eike 
lading beton bestaat uit een hoeveelheid zand en 
ldezel. waaraan cement, water en calciumchloride 
worden toegevoegd. Het doseren van de eerste twee 
bestanddelen gebeurt thans automatisch ; van uit 
de opslagbunkers komt de te wegen stof in een 
meetbunlcer die in een balans hangt en prccies 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 eenzelfde 
vervoerband naar de sldp gebracht. Deze stort alies 
in de horizontale betonmolen, waar het water 
wordt toegevoegd en het mengen gebeurt ; de dose
ring van het water gebeurt door middel van elelc
troden die de vochtigheid van het mengsel meteo. 
Het calciumchloride wordt nog met de hand toe
gevoegd doch deze bewerking wordt binnenlcort oolc 
automatisch uitgevoerd, 

De betonblolclœn van de lcolenmijn Beringen heb
ben een weerstand van Boo lcg/ cm2 

; zij worden in 
openlucht gehard en gaan meestal reeds na een paar 
dagen naar de ondergrond ; het harden gaat bijge
volg verder op de plaats van gebruik Er w01den op 
dit ogenblilc grote hoeveelheden bloklœn geleverd 
aan de Nederlandse Staatsmijnen. 

De betonbloldcenfabrielc werl<t nog gedurende 
anderhalve dienst ; de tweede helft van de namid
dagdienst wordt gebruilct voor het reinigen der 
machines. 



Januari 1966 Bedrijvigbeid van bel Kempens Bekken in 1964 27 

De kolenmijn Zolder heeft de capaciteit van haar 
blokkenfabriel{ opgedreven door onderdompelings
kamers voor het harden der blol{ken bij te bomven. 
Vroeger waren er zeven !<amers, thans negen. Deze 
verhoging van capaciteit is nodig geworden door de 
aanhechting van de zetel Houthalen terwijl Ieve
ringen aan andere Kempense mijnen in het vooruit
zicht gesteld worden. De huidige twee bloklœngiet
machines lmnnen elk één !<amer vullen op één 
dienst, terwijl de bloldœn vijf dagen onder water 
moeten blijven. 

De lwlenmijnen van Waterschei en Zwartberg, 
de enigen die nog betonblol{ken afnemen van de 
centrale fabriel{ « Kempisch Beton » te Langerlo
Genk hebben besloten een gedeelte van hun jaar
lijkse behoeften zelf op de zetel te stoclœren ; het 
doel van deze maatregel, die ongetwijfeld bijlw
mende behandelingsonlwsten veroorzaald en bijge
volg de prijs per biol{ doet stijgen, is de fabriel{ van 
Langerlo op voUe toeren te laten draaien gedurende 
enkele maanden per jaar en ze vrij te malœn voor 
andere produkten gedurende de overige maanden. 

De lwlenmijn Limburg-Maas heeft sinds lang de 
diameter van haar bloldœnsteengangen waar .rij
draadvervoer plaats vindt, verhoogd van 4,30 rn tot 
4,60 rn doch tot nu toe werd dit gedaan met oude 
betonblol{ken, waartussen dan op vier plaatsen hou
ten spieën rnoesten worden aangebracht. Nu heeft 
men de vorm van de bloHen met enlœle rnillimeters 
gewijzigd zodat de diameter van 4,60 bekomen 
wordt zonder gebruil{ van houten spieën. 

VI. Technische aangelegenheden. 

V eiligheidsdak. 

Het totaal aantal werl<plaatsen die gehee! of 
gedeeltelijk in de 50 rn-zone van de vermoedelijlœ 
ligging der del<terreinen gedreven werdeT'., is in 1964 
gestegen dan!{ aan het feit dat de kolenmijn Win
terslag verschillende exploitaties in de nabijheid 
van of in het veiligheidsdal< van 50 rn gevoerd heeft 
namelijk in het gedeelte van de Kempense Staats
concessie die haar verpacht wr.rd. 

Oit geschiedde met zeer afwisselend resultaat, zo 
lwn men in het Oosten, op de verdieping van 
6oo m. een pijler in de laag 1'l, met gunstige uit
slagen, ontginnen tot op 'lü rn van het delderrein 
terwijl in dezelfde streek een pijler in de laag 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 veiligheidsdal{ ont
ginningen drijven blijft de kolenmijn Limburg
Maas de belangrijkste. ln 1964 werden er niet min
der dan acht pijlers gehee! of gedeeltelijk in het 
voorbehouden gebied ontgonnen. De produl<tie van 
bedoelde pijlers bedroeg 140.400 t in dit gebied 
hetzij 8,04 '% van de totale produl<tie der mijn. 

Het gezamenlijl{ aantal verlœnningsboringen in 
die mijnen bereilde 1.108 op 31 december 1964 
waarvan 101 in de loop van het verslagjaar geboord 
werden. Üp slechts twee plaatsen werden belang
rijke hoeveelheden water betroldœn namelijl{ in de 
laag 'l afdeling zuid waar men zich. op 18 m van 
het zand bevond en in de laag 'l4-'l5, afdeling oost 
:aar de luchtgalerij van de pijler tot op 13,15 m van 
de delderreinen gedreven werd. 

Grensmuren. 

ln twee gevallen werd ontheffing verleend van 
de voorschriften der lastenkohieren veralgemeend 
door artikel 4 van het koninklijk besluit van 'lü sep
ternber 1950 en die sedertdien artilœl 7bis van het 
gecoordineerd mijnreglement uitmal<en, voor gehele 
of gedeeltelijh ontginning van de 10 m brede 
grensmuur die aan beide zijden van de concessie
grenzen moet blijven bestaan. 

Hoofdschachten. 

Aan een mijn werd in 1964 toelating verleend om 
in afwijldng van artikel 'l'l van het lwninldijl{ be
sluit van 10 december 1910 betreffende de toegangs
wegen en schachten ophaalbbels te gebruilœn met 
een veiligheidscoefficient gelegen tussen 8 en 7 bij 
het plaatsen, en boven 5.5 bij het afnemen. 

ln 17 gevallen werd afwijking verleend van de 
bepalingen van artikel 43 betreffende de proef op 
voile sectie op de ophaali<abels na t8 maanden 
dienst. ln een geval ging het om een lmbel waar
van de dienstduur mocht verlengd worden tot 'l4 
maanden. Een dergelijke toelating was vroeger in 
de Kernpen gewoon doch is nu een uitzondering 
geworden wegens de stijgende bruto extractie der 
mijnen. 

De lcolenmijn André Dumont heeft het vervoer 
op de verdieping van 920 m aan schacht 1 zodanig 
ingericht dat er voor het behandelen van de ledige 
wagens nog één persoon nodig is. Deze wagens 
worden bij het verlaten van dt liftlwoi tegengehou
den door van op afstand bediende remmen en ge
draineerd van het dubbel op het enlœl spoor ; hier 
worden ze door de enige overblijvende arbeider 
gelwppeld tot treinen van zestig wagens ; de loco
motief lwmt nu tot in de ornloop der ledige wagens, 
en de machinist koppelt zelf zijn trein aan. De 
sleepinrichtingen in de omlopen zijn zodoende 
eveneens afgeschaft. 

Reeds verleden jaar werd gewag gemaal<t van een 
installatie die het onmogelijl< maal<t de wipvloeren 
aan de schacht neer te ldappen zolang de !moi niet 
ter plaatse is ; deze inrichting, die vroeger aileen 
bestond aan schacht Il op de verdieping van 807 rn, 
werd inmiddels ool{ op de verdieping van 920 rn aan 
schacht 1 geplaatst. 
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De Iwlenmijn Limburg-Maas plaatste in 1964 een 
nieuwe inlwoi-inrichting aan haar machine Il bij 
schacht 1 op de verdieping van 700 rn; deze instal
latie, gebouwd door de firma Monninghoff, heeft 
vooral tot doel personeel te besparen en terzelfder
tijd het ongevallenrisico, dat in het vervoer nabij 
de schachten tamelijl< hoog ligt, te verminderen. De 
capaciteit der schachten is er niet bepaald door 
gestegen, hetgeen bij deze machine trouwens niet 
gemakkelijl< zou geweest zijn aangezien voordien 
reeds regelmatig meer dan 30 reizen per uur werden 
uitgevoerd. 

De inrichting bestaat in hoofdzaal< uit een ket
tinghaan, de remmen, de versassing, de inlwoizuiger 
en de « Hemscheidtsperre » aan de uitboizijde. 

De « Hemscheidtsperre » die nu in talrijlœ Kem
pense schachtuitrustingen aanwezig is, !evert een 
zeker gevaar op, dat namelijk de uitgekooide wagen 
niet voldoende ver afgevoerd is op het ogenblil< dat 
de lwoi vertrel<t. Wij hebben reeds in vorige ver
slagen melding gemaal<t van maatregelen in dit 
verband, zoals het gebruil< van fotocellen of van 
industriële televisie ; te Limburg-Maas heeft men 
de voorlœur gegeven aan een ultrageluidsbron, die 
eveneens controleert of de afgevoerde wa.gen wei 
degelijl< de liftlwoi verlaten heeft en die de sein
gever belet sein te geven zolang dit niet het ge
val is. 

Het ontlwppelen der voile wagens gebeurt nu in 
alïe veiligheid aan de lœttingbaan ; een moeilijk
heid voor het mechaniseren van dit werk bestaat in 
de in die mijn gebruikte speciale koppelingen be
staande uit twee kettingen, die ongeveer in het 
midden van de kleine zijvlakken der wagens zijn 
bevestigd. 

Binnenschachten. 

Er werden in de loop van het jaar 1964 twintig 
afwijldngen verleend aan de bepalingen der artikels 
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 minder dan 120 binnenschachten, die niet 
voorzien zijn van samenlopende geleidingen en een 
standwijzer. ln één dezer gevallen werd tevens ont
heffing verleend van de bepalingen van artilœl 21 
van het lwninldijl< besluit van 2 december 1957 
over de brandvoorlwming, ten einde het gebruil< van 
olieleidingen in de lwp van een binnenschacht mo
gelijk te maken. 

ln één kolenmijn werd toestemming verleend om 
in afwijldng van artilœl 43 de kabels van 36 bin
nenschachten langer dan 18 maanden in dienst te 
houden. 

De lwlenmijn Zolder schafte zich twee ophaal
machines voor binnenschachten van een speciaal 
type aan ; het betreft machines Kema met druk-

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

De !wlenmijn Winterslag heeft haar binnen
schacht met hydrostatische aandrijving in gebruil< 
genomen. De installatie, die in het vorig jaarverslag 
uitvoerig werd beschreven, schenh tot nu toe alge
hele voldoening. 

Er viel een dodelijk ongeval in een binnenschacht 
te betreuren. De machinist van een binnenschacht 
was bezig van in de lwoi de door Iwlen verstopte 
wentelgoot los te malœn terwijl hij een magazijnier 
voor de gelegenheid ais machinist had aangesteld. 
Nadat zijn pildwuweel door de wentelgoot naar 
beneden was geschoven viel hijzelf door de kooi
afdeling. Men weet niet precies aan welke oorzaak 
het ongeval te wijten is ; waarschijnlijl< is er een 
misverstand met betrel<king tot de seingeving in het 
spel geweest. 

Winning. 

T abel IX geeft het procentueel aandeel van de 
verschiilende winmethoden in de totale produktie. 
Men merh op een sterl<e vooruitgang van de me
chanisatie die thans 94,3 % van de totale produl<tie 
aanbelangt. Twee feiten dienen nog ve1meld : de 
afbouwhamer gaat nog verder achteruit van 9,6 :% 
•tot 5.7 % ; de schaven hebben een sterl<c vooruit
gang geboel<t niet aileen ten Iwste van de afbouw
hamer doch ool< ten koste van de integrale of trom
melondersnijmachine. De meeste factoren die de 
belangst·elling voor de trommelondersnijmachine 
verminderd hebben zijn de grote stofontwiklœling 
die ze veroorzalœn, de zwaardere belasting van het 
dakgesteente en het groot aantal ongevallen veroor
zaakt door het feit dat in de meeste gevallen arbei
ders nog verplicht zijn zich aan het front te begeven 
en de lwlen in de transporteur te scheppen. 

Tabel IXbis leidt tot het besluit dat er inzake 
gemiddelde Iaagdilde een grote stabiliteit bestaat. 
Het feit dat dezelfde lwlendikte gepaard gaat met 
een iets ldeinere opening geeft een betere volume
trische en gravimetrische zuiverheid, die zich in een 
gelijbvaardige verbetering van de netto verlwop
bare produldie uit, cloch alles sarnen kan men zeg
gen dat de ontgonnen !agen ongeveer van dezelfde 
hvaliteit zijn ais in 1963. 

Er is een lichte verbetering in de concentratie, 
echter niet door vergroting van de dagelijl<Se voor
uitgang, doch door verlenging van de winfronten. 
Er lwmt ten andere stilaan een tendens tot uiting 
om de fronten merlœlijl< te verlengen. 
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TABEL IX. 

Aandeel in de prodt~-ktie van de uerschillende winmethoden. 

1 

1962 
1 

1963 
1 

1964 

1. A{houwh·amer i 11,4 9.6 5.7 

Combinatie afbouwhamer en ondersnijmachine 0,2 - -
Combinatie afbouwhamer, (ondersnijmachine) en springstof 3.8 1.9 0,9 

II. Totaal der comhinaties met a{houwhamer 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 gemechaniseel'<:le winning 84.6 88.5 94.3 

100,0 100,0 100,0 

TABEL IXbis 

Geologische en technische kenmerken de1• pijlers. 

Gemiddelde dilde der laag in cm 
Gemiddelde opening der laag in cm 
Gemiddelde volumetrische zuiverheid 
Gemiddelde gravimetrische zuiverheid 
Gemiddelde dagelijkse produldie in t 
Gemiddelde pijlerlengte in rn 
Gemiddelde dagelijl<se vooruitgang in m/dag 

De l<Olenmijn Beringen heeft de eerste anker
schaaf in gebruil( genomen. Men hecht vooral 
waarde aan het feit dat de beide lœttingen in dit 
toestel gans ingesloten zijn. 

De l(olenmijn Zolder heeft zoals andere in 1964 
gaan gebruil( malœn van hydraulische omdrul(cylin
ders Bonser-Tristram, werkend op een drul( van 
70 l(g/cm2 . Deze cylinders vertonen echter een na
deel ; wanneer er in de cylinder of zijn leidingen 
een lei( ontstaat, zet de arbeider die h et toezicht 
heeft een l(raan op de voedingsleiding dicht, waar
na de cylinder een gesloten eenheid op zichzelf 
vormt ; wordt hij nu door de teruglœrende pantser
transporteur achteruit gedreven, dan bestaat er ge
vaar dat de stang die niet meer lean inschuiven, 
geplooid raald. Men heeft daarom op ell<e cylinder 
een ventiel wcrlœnd onder een druk van 100 ](g/cm2 

aangebracht ; sedertdien lwmen er geen gebogen 
stangen meer voor. 

1962 1963 1964 

109 110 109 
134 136 133 

0,81 o,81 0,82 

0,73 0,72 0.74 
412 412 425 
173 178 181 

1,57 1.47 1,47 

Dezelfde kolenmijn streeft er naar de kolenwin
ning volledig te mechaniseren door middel van twee 
toestellen die elk gemiddeld 50 '% van de produldie 
zullen verzorgen ; het zijn de anbau-schaaf en de 
Dora-schaaf. Beide typen van schaaf worden nu 
systematisch aangedreven met Iœttingen van klasse 
6. Van de Dora-schaaf werd een l(orte beschrijving 
gegeven in het vorig jaarverslag. 

De lwlenmijn Zwartberg heeft een Dora-schaaf 
in gebruil( genomen ; men is tevreden over de 
eigenschappen van deze schaaf ; de mogelijl(heid 
om de stand van de messen op eender weil( punt 
van de pijler op lwrte tijd aan te passen wordt wer
lcelijl( benut en geeft zeer goede resultaten. 

Anderzijds wordt binnenlwrt een Pultenhobel in 
gebruil( genomen in een dildœ laag ; 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 de mechanisering van de 
ondersteuning. 

Dezelfde lwlenmijn heeft een gans programma 
voor de concentratie der winplaatsen ; na sinds 
jaren toonaangevend te zijn geweest op het gebied 
van de grote vooruitgang, streeft de mijn nu naar 
langere pijlerfronten ; men '<vil van t8o, tot 200 rn 

en zelfs meer overgaan ; een eerste vereiste hier
voor is een sterlœre transporteur. ~len heeft reeds 
in 1964 verbeteringen aangebracht aan de goten, 
die versterkte delen in mangaanstaal bevatten, en 
aan de lœttingen, onder meer door het plaatsen van 
meenemers in lmstenprofiel en sterlœre bouten ; een 
volgende stap bestaat in het gebruil< van een dil<
lœre lœtting ; tenslotte zullen eleldrische motoren 
aangewend worden die werlœn op een spanning 

van soo x v3 = 865 v. 
Een verdere stap, waar men echter effectief mee 

bezig is, trouwens ool< in andere mijnen, is het 
invoeren van de hydrostatische aandrijving ; deze 
aandrijving, waarvan de voordelen op het gebied 
van de veiligheid gel<end zijn, betekent ook een 
vooruitgang op het gebied van de bedrij fzelœrheid 
en het rationeel aanwenden der winmachines ; den
ken wij slechts aan haar toepassing in de trommel
ondersnijmachines ; op dezelfde wijze zal men te 
Zwartberg beginnen met de zwaarst belaste ma
chine, de schaaf ; enerzijds wil men een beveiliging 
tegen de herhaalde overbelasting en het tijdverlies 
door het vervangen van de breel<bouten, en ander
zijds wenst men de snelheid van de schaaf in de 
hand te hebben, bij voorbeeld om een andere snel
heid op te leggen hij het opwaarts bewegen van 
de schaaf en aldus te lmmen tot een beter gebruil< 
van de pantserlœtting. 

' De Imlenmijn van Zwartberg is van oordeel dat 
de trommelondersnijmachine zal blijven b ehoren tot 
haar ldassieke pijleruitrusting, zij het ool< voor een 
ldein gedeelte van de produldie, namelijl< de harde 
lmlen. De Bi-Di-Co,.vl wordt gebruild en geeft 
gedeeltelijlœ resultaten ; de gemalen lwlen worden 
om zo te zeggen integraal geladen, doch de cowl 
geeft vanzelfsprelœnd geen oplossing voor de lwlen 
die later uit het front vallen. Het schepwe& wordt 
er evenwel door verminderd en dat wordt ais een 
lonend voordeel aangezien. 

Men streeft naar andere middelen, bij voorbeeld 
verplaatsbare of dubbele trommels, om de laag inte
graal te ontginnen ; men ziet hierin evenals in het 
gebruil< van de Pultenhohel een stap naar de vol
ledige mechanisering, volgens de redenering, clat 
het mechaniseren van de ondersteuning r.iet veel 
zin heeft zolang de hom·vers moeten aanwezig zijn 
om overhangende lmlen af te stelœn. Ais onmiddel
lijl< voordeel van de volledige winning in één snede 
bij ondersnijmachines wordt aangehaald dat de 
transporteur zonder tijdverlies l<an worden omge
drul<t en de stijlen geplaatst. 

De lmlenmijn Winterslag gebruil<t voor de me
chanische winning uitsluitend schaven, met uitzon
dering van één pijler waarin een trommelondersn ij
machine werl<zaam is. 

Gewone anbauhobels worden niet meer aange
schaft; ze worden vervangen door anlœrschaven en 
vaal< doot· de reeds eerder vernoemde Dora-schaaf. 

Ais voornaamste voordelen van de anlœrschroe
ven geeft men de vermindering van de niet-onder
steunde breedte op ; de Doraschaven zijn bijzonder 
geschil<t voor harde lwlen en lmnnen zeer gemaldœ
lijk gestuurd worden in vertihle zin door het ver
stellen van hun zoolmessen ; daarentegen is men 
van mening dat zij de pantserlœtting zwaarder be
Iasten, en gebruil<t men voor deze toestellen trans
porteurs van een biezonder type, met de breedte van 
de PFO, doch de hoogte en plaatdil<te van de 
PFI. 

\\!at de trommelondersnijmachine betreft heeft 
ool< de lwlenmijn Winterslag zeer lofwaardige po
gingen in het werl< gesteld om het schepwerl< in de 
lwlengang af te schaffen ; deze pogingen hebben 
geen volledig sucees gelœnd. 

De schuine ruimplaten vergden het aanbrengen 
van hydraulische omdrul<cylinders Tristram-Bonser 
met een stootluacht van 4 t om de drie meter. Men 
lwn echter niet voorlwmen dat overhellende lwlen 
na de doorgang der machine afvielen en een ruim
vaart noodzal<elijl< maalden. Anderzijds werd in 
dezelfde pijler met volledig sucees een cable-carrier 
aangewend ; dit hulpmiddel, bestaande uit een aan
tal geleidingen die de elel<trische hbel en de water
slang opbergen wordt thans in verschillende Kem
pense mijnen toegepast. 

De lmlenmijn André Dumont heeft destijds de 
puntveranlœring van de pantserlœttingen aan de 
lwp van de pijler ingevoerd en hiervoor de hyclrau
lische stijl Flinois gehruil<t, die in een vorig jaar
verslag werd beschreven. Thans is men overgegaan 
op een lichter apparaat dat dezeifde resultaten 
geeft; het betreft de stijl Wanheim Hs8, gebouwd 
voor gebruik in pijlers ; en voorzien van een nieuw 
type voorspanapparaat. Hij hijgt een zetlast van 
15 t en schuift in elkaar bij een belasting van 
40 ton. Hij wordt opgespannen met een perslucht
motor die op de plaats van de gewone met de hand 
bediende pompzwengel wordt aangebracht en het 
inwendig pompmechanisme in heen en weergaande 
beweging brengt juist zoals het met de hand ge
heurt. De stijl hangt in een vertande schijf voor
·gesteld op figuur 3 zodat hij tijdens het vooruit
brengen van de aandrijflmp zijn helling behoudt. 
De schijf A steunt met haar voet B op de reductor, 
en draagt een pot C waarin de stijl Wanheim lmn 
bevestigd worden door middel van een pen. Een 
trel<Stang D voorzien van ~en veer E kan in één der 
tanden van de sch ijf gehaakt worden. 



Januari 1966 Bedrijvigbeid van bet Kempens Bekken in 1964 31 

Het gebruil< van mechanische winmachines 
leidde in 1964 tot zeven zware ongevallen. Voor 
drie daarvan was de schaaf veranlwoordelijk, voor 
de vier andere de trommelondersnijmachine. Wat 
deze laatste reel<s betreft moest men nogmaals, on
danl<s de maatregelen die op dat ogenblil< reeds 
door sommige mijnen getroffen waren, drie ongeval-

Fig. 3. 

len betreuren waarbij arbeiders, tewerl<gesteld tus
sen de transporteurs en het front om de morslwlen 
op te ruimen, door losl<Omende broi<I<en !<Olen of 
steenval getroffen werden. De betroldœn pijlers 
hadden respectievelijl< een opening van 1 rn, 1,30 m 
en 1,50 m. In geen enkel geval waren, buiten een 
lwlenschop van aangepaste vorm, biezondere maat
regelen getroffen om een betere lading van de mors
lwlen te verkrijgen. Naar aanleiding van deze onge
vallen gaf het divisiecomité ais zijn mening te hn
nen dat « het toenemend aantal ongevallen veroor
zaai<t door steen- en lwlenval in de pijlers uitgerust 
met trommelondersnijmachines dringende maatre
gelen vereist. Het stelt daarom voor de proefnemin
gen tot het afschaffen van het schepwerl< aan het 
front le bespoedigen en in afwachting van een 
oplossing het ondersnijden te stahn in die pijlers 
vvaar andere winmethoden mogelijl< zijn ». 

Een ongeval van gans andere aard gebeurde ter
wijl men de deflector, die in vorig jaarverslag be
schreven werd, moest oml<eren aan de kop van de 
pijler. Terwijl een opzichter zich in de nabijheid 
van de trommel bevond ten einde de deflector te 
bevestigen, l<wam de trommel gedurende een lmrt 
ogenblil< in beweging ; de oorzaal< daarvan lwn 
niet met zelœrheid vastgesteld worden doch het is 
niet uitgesloten dat de beweging opzettelijl< werd 
gevraagd om de machine een ldeine verplaatsing te 
doen ondergaan. De opzichter kwam tussen defiee
tor en trommel terecht. 

Van de drie ongevallen gebeurd tijdens het scha
ven was er een te wijten aan het voorover storten 
van een brol< Iwlen uit hct front, op het ogenblil< 
dat een arbeider over de pantserhtting Ieunde. In 
een ander geval heeg een persoon een slag van een 
schaaf!œtting tegen het been, in een pijler waarvan 
het midden 5 rn vooruit was ten opzichte van de 
uiteinden. Het comité drong er bij die gelegenheid 
op aan dat de pijlers waarin zich gespannen lœt
tingen bevinden langs het afbouwfront zo goed 
mogelijl< rechtlijnig zouden gehouden worden. Het 
derde ongeval overl<wam aan een schaafmeester die 
met een hamer op een schaafmes Idopte om het 
vast te zetten en een stul<je staal van het mes in het 
oog heeg. 

Ondersteuning, steen- en kolenval. 

T abel X geeft het aandeel der verschillende 
ondersteuningsmethoden in procenten, uitgedruld in 
tonnemaat geproduceerd in de betreffende pijlers. 

!VIen bemerld dat de oudere ondersteuning be
staande uit ijzeren stijlen en gewone ijzeren kappen 
haast volledig verdwenen is ; in de nieuwe onder
steuningsvormen blijven anderzijds de « ldassieke » 
gelede lmppen langzaam terrein verliezen, en wei 
in het voordeel van de aangehechte scharnierende 
lmppen en in mindere mate van de scluijdende stut
ting. Wat deze laatste betreft is de aangroei zeer 
zwak te noemen: 0,34 % tegen 2,26 ;% in 1963. 
V\lij zullen verder zien clat althans sommige mijnen 

TABEL X 

Aandeel van eTe verschillell(le on.del'sleuningsmetlwclen in de procluktie. 

1 1962 1 1963 
1 

1964 
1 1 

IJzeren stijlen met houten lmppen 0,86 - -

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

IJzeren stijlen met gelede kappen 83.88 83.54 82.70 
Kopstijlen zonder lmppen 7.61 4.76 3,8o 
IJzeren stijlen met aangehechte b eweegbare lmppen 2.93 2 .76 4.90 
Schrijdende stutting 5.6o 7.86 8,20 

.. 

100,00 100,00 100,00 
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zich emstig ins!}annen om de toepassingsmogelijk
heden van de schrijdende stutting uit te breiden, 
vooral in grotere openingen. 

Tabel XI geeft de produl<tie van de pijlers met 
schrijdende stutting in de verschillende mijnen ; 
in de lmlenmijnen André Dumont en Zwartberg 
werden de proeven gestaal<t ; de kolenmijn Lim
burg-Maas integendeel boeld een merlœlijh voor
uitgang. 

TABEL XI 

Pmclukti.e in de pijlers met schl'ijclende stutting. 

Kolenmijn 
1 
1 

1962 
1 

1963 
1 

1964 

Beringen 256-368 395-516 224-788 
H elchtei·en-Zolder-

Houthalen 
(zetel Voort) 164.190 267.064 248.428 

Limburg-Maas 36-381 53-432 317.231 
Zwartberg 8.5 19 - -

André Dumont 61.926 38.463 -

527-384 754-473 790-447 

De lwlenmijn Beringen blijft uitsluitend de s tut
ting Westfalia gebruilœn, ze geeft volledig voldoe
ning tot een opening van 1.40 rn : de onderhouds
kosten vallen mee, en liggen zelfs op dit ogenblik 
veel lager dan datgene wat men vooraf had geschat 
en dat de grens betekende voor een normale econo
mische exploitatie. 

De lmlenmijn Zolder heeft zich verder toegelegd 
op de verbetering van de twee systemen van schrij
dende stutting die in de zetel Voort in gebruik zijn, 
namelijl< Westfalia en Hemscheidt. ln beide geval
len ging het om een verhoging van de stabiliteit in 
!agen met een opening van meer dan 1,50 m ; in 
ons vorig jaarverslag werd melding gemaal<t van 
een systeem bestaande uit h-vee boven ellmar gele
gen omdrul<cylinders, waardoor de basis van een 
element in het vertil<aal vlak een parallelogram 
vormt zodat de twee opstaande zijden - de stijlen 
- steeds vertil<aal blijven. Men heeft thans het
zelfde gedaan met de Hemscheidt-elementen, doch 
hier werd geen tweede omdrukcylinder aangebracht 
doch een eenvoudige geleidingsbuis ; de reden hier
van is dat de bestaande cylinder van deze elemen
ten reeds een s tootkracht van 7 ton ontwildœlt het
geen ruim voldoende is. - Er weze opgemerkt dat 
de firma Westfalia op dit ogenblil< de elementen 
met dubbele omdrul<cylinder in serie produceert ten 
behoeve van andere gebruilœrs. 

De Imlenmijn \.Vinterslag bezit thans een volle
dige pijler met schrijdende stutting Westfalia. De 
directie is van oordeel dat deze stutting geen ver-

betering van het dai< heeft meegebracht. Haar voor
lœur gaat naar goede individuele s tijlen , waarbij 
de hydraulische moeten uitgesloten worden wegens 
de menigvuldige beschadigingen en de daaruit 
voortvloeiende lw sten van onderhoud. T egenwoor
dig lwopt men vooral de Wiemann BSO, voorzien 
van gaten voor het gebruil< van messen bij het op
spannen. Deze stijl is Iicht en stevig, en Iaat een 
grote verlenging (van 96 tot 160 cm) toe; de lmp 
lmn gemaldœlijl< worden afgenomen en vervangen 
door een aangehechte scharnierende l<ap. 

Aan lwp en voet van de pijlers worden in de
zelfde mijn de lange voorspanl<appen uit een stuk 
afgeschaft en vervangen door aan ellmar gehechte 
gelede l<appen Vanwersch met een lengte van 
1,25 men voorzien van twee wiggen ; danl< zij deze 
twee wiggen kan een s tar gehee! gevormd worden 
terwijl toch een aanpassing aan het bovenstaande 
bouwwerl< mogelij)< blijft ; deze vorm van onder
steuning leunt reeds zeer nauw aan bij die wellœ 
in het vorig verslag werden vooropgezet voor de 
lwp en de voet van de gemechaniseerde pijlers, 
waar de galerijen achter de pijler gedreven worden. 

Ool< de lwlenmijn André Dumont zet haar 
inspanningen voort om een rationele ondersteuning 
te belwmen aan de moeilijlœ huispunten tussen de 
pijler en de galerijen, en maal<t hierbij meer en 
meer gebruil< van de huisl<ap. Men heeft verschil
lende combinaties van luuiskappen met een asaf
stand van 0,58 rn met gewone lmppen van o,8o rn 
en langere lmppen van 3 m of van 2,60 m. 

~ oppe.rvlokle woor geen stUien kunnen sloon 
o koppehng lo5~en ge lede koppen, mel t>Nee wiggen 
o ~zeren stUl 

Fig. 4. - Kolenmijn André 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 lwp van verschillende pijlers. De 
eigenlijlœ galerij wordt voorlopig ondersteund door 
middel van twee lmppen van o,8o rn en twee kruis
l<appen van 0.58 rn ; sarnen geeft elit een spanwijdte 
van 2,80 rn hetzij iets minder dan de Moll-ramen 
die hier op 3.60 rn staan ; aangezien deze Moll
ramen breder zijn dan de voorlopige ondersteuning, 
is het mogelijk de houtbloldœn tegenover de pijler 
reeds op voorhand te plaatsen onmiddellijl< na het 
ontlwlen ; men zal opmerl<en dat zulks ook aileen 
mogelijl< is omdat de anlœrbalk die vroeger boven 
de aandrijflwp van de pantserlœtting lag, weggeno
men is en vervangen door de puntveranl<ering met 
hydraulische stijl. In de nis volgend op de eigen
lijke galerij l<an eender welke combinatie van kruis
kappen en andere geplaatst worden, cloch niet zel
den bouwt men hier een tweede brug gelijl< aan de 
eerste, zoals op de figuur voorgesteld, juist omdat 
er ook in de nis een ldeine transporteur wordt 
gelegd. 

Aan de voet (fig. 5) wordt hetzelfde princiep toe
gepast, doch in plaats van twee gelwppelde kappen 
van o,8o rn plaatst men in het midden van de galerij 
één lange kap van 2,60 rn ; de totale spanwijdte 
wordt dan 3.80 rn hetgeen wederom iets minder is 
dan de Moli-ramen van 4,25 rn ; ool< hier Imnnen 
dus de houtboklœn in ononderbroken rijen tot tegen 

Fig. 5. - Kolenmijn André Dumont, ondersteuning aan 
de voet van cen gemechaniseerde pijler, met kruiskappen. 

Zelfde legende ais fig. 6. 

het front geplaatst worden. Ook in de nis van de 
pijlervoet kan men verder gaan met l<ruisl<appen te 
zetten, en dit geeft in elk geval een stevig verband 
tussen nis en galerij ; wegens de lwstprijs der huis
lmppen past men meestal het eenvoudige systeem 
van fig. 5 toe. Een nadeel van de huisl<appen is 
dat de arbeiders geneigd zijn het aantal stijlen te 
verminderen wegens de hoge stabiliteit die door de 
onderlinge verbinding aan de lmppen gegeven 
wordt ; op dit punt mag de aandacht der opzichters 
niet verslappen. De voordelen der huisl<appen zijn 
echter absoluut overwegend op de nadelen ; ze ver
hogen de stabiliteit van gehee! de ondersteuning, 
ook op die plaatsen waar stijlen moeten weggeno
men worden ; hier kan men bovendien de zware 
voorspanl<appen afschaffen, die regelmatig moeten 
vooruitgebracht worden en slechts een betreldœlijke 
stabiliteit verzekeren, wegens slecht contact met de 
te ondersteunen kappen. 

Tegenover de hoge kostprijs van het speciaal ma
teriaal. staat het gering verlies en onderhoud. H et 
verlies l<an vollwmen verwaarloosd worden en ool< 
de vervorming van het materiaal die de kostelijlœ 
verzending naar de bovengrond noodzalœlijk maald. 

Zowel op het gebied van de individuele stijlen 
ais van de schrijdende ondersteuning werden in de 
loop van het jaar 1964 verschillende verbeteringen 
tot stand gebracht ter kolenmijn Limburg-Maas. 

Bij de individuele stijlen not·eerde men het in 
gebruik nemen van een volledige pijler uitgerust 
met stijlen Klockner Ferromatil< met voeding langs 
een centrale leicling en een pomp. Het feit dat de 
emulsie bij het inzinken en het roven van de stijl 
verloren loopt heeft voor gevolg dat de stijlen niet 
mogen gebruikt worden bij zeer slechte vloer, doch 
in de huidige toepassing was dit niet het geval en 
gaf het systeem a lgehele voldoening. 

Üp het gebied van de schrijdende stutting zoeld 
de kolenmijn een oplossing voor de lag-en met een 
opening van meer dan 1,25 m. In dergelijke opening 
en in de hellende lagen die men normaal in elie 
mijn aantreft, geeft de gewone Westfalia geen vol
doende stabiliteit. Men heeft voor het ogenblil< drie 
systemen op proef: \i'Vestfalia met dubbele omdrul<
cylinder, waarover geschreven werd in het vorig 
jaarverslag ; Dowty, en Klodmer Ferromatil< met 
acht stij len, ineengewerl<t tot twee ramen (double 
choc!<) . 

Alhoewel de Dowty-stijlen eerder licht schijnen 
voor de in de Kempen heersende druHen, was men 
er niet ontevreden over en werden er na een proef 
met 50 eenheclen voldoende besteld voor een front 
van 200 m. De Ferromatil< « double chod< » zijn 
zeer stevig en biedcn bovcndicn het voorr.leel dat de 
stijlen uit hun hulzen lmnnen genomen worden en 
ais inclividuele s tijlen gebruikt, hetgeen zeer inte
ressant is bij storingen. 
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Zes zware ongevallen waren te wijten aan 
gebrelddge ondersteuning van pijlers of aan het 
gebruil( van ondersteuningsmaterlaal. 

Een arbeider werd gedood toen het dak over een 
lengte van 2 rn van aan het front tot in de breul(
lijn instortte op de plaats waar men daags tevoren 
een ldok had opgevuld met hout. Een andere per
soon werd in soortgelijke omstandigheden ernstig 
aan de hand gelnvetst toen deze geplet werd tussen 
een zware s teen en de rand van de pantserlœtting. 

Een eleldricien die zich tussen h et lwlenfront en 
de eerste rij stijlen b evond w erd door een bres lwlen 
met luacht tegen een stijl geworpen en zwaar ge
wond. Tijdens recuperatie"verhn lmntelden drie 
Moll-ramen gelijktijdig om ; een arbeider werd licht 
gehvetst doch overleed tengevolge van een embolie. 

T wee a ndere ongevallen waren te wijten a an het 
gebruil( van ondersteuningsmateriaal ; een persoon 
die tew erl(gesteld was aan het vervoer van een 
voorspankap met een lengte van 6 rn en een gewicht 
van 300 kg heeg tengevolge van een ondoordachte 
beweging een uiteinde van d e kap met hacht tegen 
de ldn zodat hij aan de opgelopen verwondingen 
bezweek H et eigenaardigste ongeval is echter dit 
waarbij een opzichter aan het oog getroffen werd 
door een 77 mm lang stuk ijzer voortlmmend van de 
punt van een mes. waarmee een andere arbeider 
bezig was een stijl Schwarz-Universal op te span
nen. Alhoewel dit ongeval net zo min ais de voor
gaande aanleiding gaf tot een onmiddellijh· reactie 
vanwege het divisiecomité, werd de ln;vestie van de 
weerstand d er Schwarz-messen verder onderzocht. 
Hierbij dienen verschillende punten te worden 
onder ogen genomen : 

- worden de messen niet aan te hoge belastingen 
onderworpen ? 

- ondergaan ze bij eventuele herstellingen een 
aangepaste thermische behandeling ? 

- wat gebeurt er met de messen tussen het ogen
blil( van het eerste gebruil( en het ogenblik waar
op ze d efinitief worden afgel<eurd ? 

Alhoewel de positie van het mes in de Schwarz
stijl minder gunstig is dan in andere stijlen, omdat 
de bovenstijl op het mes drukt in een punt gelegen 
midden tussen de twee steunpunten, werd toch tij
dens proeven vastgesteld da t de messen pas bega
ven onder een sta tische belasting die de normale 
belasting in de pijler ver overtreft. Anderzijds staat 
het vast dat een groot aantal messen, soms wei 
20 % van die wellœ voor herstelling worden aange
boden, een groot stul( van d e punt lnvijt zijn. Hier 
heeft m en bijgevolg te doen met een breuk die niet 
enhl door statische belasting kan verldaard wor-· 
den. Wij zijn er tot nu toe niet in geslaagd te bepa
len van w elh aard de belasting is die oorzaak is 
van het veelvuldig a fbreken d et· punten. 

Wat de thermische behandeling b etreft bleel( 
eerst en vooral cla t de mceste messcn verschillende 

malen hersteld worden a lvorens uit d e omloop te 
worden genomen. De thermische behandeling die 
ze na ellœ hers telling ondergaan IŒ'am op weinig 
na overeen met hetgeen de constructeur toepast en 
aanraadt. Een lichte correctie werd hier nuttig 
geoordeeld doch het is zelœr niet van deze zijde 
dat een oplossing van het probleem te verwach
ten is. 

Vermits de messen op geen enl<ele wijze geïden
tificeerd lmnnen worden, kan men in verband met 
hun levensloop enlœl gebruil( mahn van de gemid
delde der statistieken , namelijl( d e hoeveelheden 
nieuwe messen die in gebruil( genomen worden, de 
hoeveelheid herstelde die in dezelfde periode op~ 
nieuw in omloop worden gebracht, en tenslotte het 
procent messen afgelœurd wegens breul< aan de 
punt. Grosso modo lwmt men langs deze weg tot 
de conclusie dat ell( mes een vijftal malen hersteld 
wordt-, en d at van de voor herstelling aangeboden 
messen 10 à 20 % de punt verloren hebben. 

Dit alles levert nog geen enlcel middel op om de 
gebruihrs te beschermen ; het middel dat gewoon
lijl( tegen wegspringende metaalscherven aangera
den wordt, een bril, is hier niet toepasselijk aange
zien men de pijlerarbeiders geen bril kan opleggen 
voor hun dagelijb werl( en de stuHen bovendien 
van zuldanige afmetingen zijn da t een bril geen 
afdoende b esch erming biedt. Men zou dan ool( lie
ver voorlwmen dat messen die wegens hun ouder
dom en de ondergane bewerldngen a is gevaarlijk 
beschouwd worden nog langer gebruikt worden. 
H et meest voor de hand liggend middel lijlü een 
doelmatige controle ; in dit opzicht moet echter nog 
alles gedaan worden, want tot nu toe bleven de 
messen zoals ander ldein gerief in het bezit van de 
gebruilœr tot hijzelf oordeelde dat het gereedschap 
moest hers teld worden. H et lijlü er op dat elh po
ging om dit materiaal onder controle te houden 
mot:l beginnen met het aanbrengen van een lœ n
merk dat minstens de ouderdom van het stul( te 
lœnnen geeft. 

Dakbeheersing. 

T abelien XII en XIII geven respeclievelij)( het 
aandeel der verschillende methoden van dal<beheer
sing in de tota le produldie, en de verdeling van de 
blaasvulling over de verschillende mijnen. 

D e blaasvulling verliest nog steeds veld. vooral 
door de achteruitgang van de methode in de !<Olen
mijn Limburg-fVlaas, waar het vullen geschiedt 
wegens de nabijheid van d e Maas en bijgevolg eer
d er toevallig is. 

D e kolenmijn Beringen streeft naar vercenvoudi
ging van de l<ipplaatsen in de ondergrondse gale
rijen, ten behoeve van de pijlers met blaasvulling. 
Tot nu toe bestond een l<ipplaats meestal uit een 
nis met lœlder gevormd door nabraak van de steen
gang met vergroting van d e diameter, en van daar-
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TABEL XII 

Aandeel van de uerschillende opuulmethoden 
in de totale produktie. 

1 

1962 
1 

1963 
1 

1964 

Blaasvulling 19.3 14.6 13.3 

H andvulling 2.4 0.7 -
Dakbreul< 78.3 84.7 86.7 

100,0 100,0 100,0 

TABEL XIII 

Blaa.svulling : ,aandeel der• zeven mijnen. 

1 

1962 
1 

1963 1 1964 
1 

Beringen 64.8 72.2 89,2 

Helchteren-
Zolder 5.3 6,6 9.0 

Houthalen 16.4 7 .2 -

Limburg-Maas 13.5 14.0 1,8 

100,0 100,0 100,0 

uit een hellende steengang uitgevend in de betrok
lœn luchtgalerij. Nu heeft men bij wijze van proef 
heel de inrichting ond~rgebracht in de steengang 
die vooraf op een diameter van 5 ,50 m gebracht 
werd ; hierin bevindt zich de l<ipstoel en tevens de . 
vervoerband waarop de stenen naar een nabijgele
gen luchtgalerij worden gevoerd. Deze methode 
!evert een belangrijlœ besparing aan voorberei
dende werken op. 

De-verschillende operaties verband houdend met 
de dakcontrole gaven in 1964 slechts tot één zwaar 
ongeval aanleiding : een dakbreker werd bij het 
roven van de voorlaatste stijl van een rij aan het 
hoofd getroffen door een s teen die uit het dak 
schoof in de richting van het front. 

Vervoer. 

T abel XIV betreffende het procentuecl aandeel 
van de verschillende pijlertransporteurs in het ver
voer tonnemaat bevestigt dat de pantserlœtting sinds 
verleden jaar dit vervoer voor 100 :% verzelœrt. 

T abel XV gee ft anderzijds de evolutie van het 
vervoer in de horizontale en licht hellende gangen. 

TABEL XIV 

Aandeel van het pijlervervoer· in de pi'Oduktw. 

1 

1 

1 

1962 1963 
1 

1964 
1 

Riem met dragende 
onderband 1,6 - -

Gepantserde 
transporteurs 98.2 100,0 100,0 

Andere 0,2 - -

100,0 100,0 100,0 

Het I<Oninklik besluit van 19 mei 1952 gaf aan
leiding tot vier afwijl<ingen. ln drie gevallen werd 
ontheffing verleend van de bepalingen van artilœl 
7, 1°, ten einde diesellocomotieven te mogen gebrui
i<en in galerijen waar het luchtdebiet minder 
bedroeg dan de voorgeschreven 100 Vs/kW. in één 
geval w erd toestemming verleend om de afstand 

TABEL XV 

Vervoer· in lwrizontale en licht hellende sleengangen. 

1962 
1 

1963 
1 

1964 1964 

-- -
Totale lengte in % ton. kilom. 

% 

S leepvervoer 2 3. 1 2 3.4 24,0 7 .2 

T ransportbanden 11 ,2 10,3 9.2 8 ,0 

Stalen transport·eurs 1.5 2,1 1,3 2,2 

Locomotieven 62 .6 63.7 65.0 8 1,0 

Ande re 1,6 o.s o.s 1,6 
·--·-

100,0 100,0 100,0 100,0 
-

P ersonenvervoer 2 3 2.<:82 238.729 243·4 10 -
(in rn spoor) 
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tussen twee delen van het rollend materiaal. die 
volgens artilœl 4-d minstens 25 cm moet bedragen, 
te verminderen tot 20 cm ; deze afwijldng beoogde 
het gebruik van sterlœre Iocomotieven in een oudere 
steengang die binnen een jaar moest verdwijnen, 
en waarvan de diameter slechts 3,60 rn bedroeg. Ais 
voornaamste voorwaarden noteerde men een voort
durende controle op de horizontale ligging der spo
ren in een vial< 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. ln 1964 wa
ren er drie galerijen volledig uitgerust. De bedoe
ling is het systeem zo veel mogelijk te veralgemenen. 

De Iwlenmijn Zolder nam in haar zetel Voort vier 
nieuwe locomotieven Deutz in gebruil< ; deze Ioco
motieven bevatten twee stuurhutten ; hun vermogen 
bedraagt 90 pic 

Dezelfde lwlenmijn deed in 1964 een proef met 
betonnen dwarsliggers, bestaande uit twee beton
nen bloldœn die door ijzeren staven verbonden zijn ; 
de proef mislul<te aangezien de betonnen blokken 
niet bestand waren tegen de schokken van ont
spoorde wagens. 

Dezelfde lwlenmijn heeft een seininstallatie in 
dienst genomen die zowel in de pijlers ais in de 
galerijen mogelijkheden biedt ; ze werkt elel<trisch 
op 24 V en is intrinsiel< veilig. Ze bestaat uit luid
sprehrs-microfoons, die kunnen geplaatst worden 
hetzij aan lieren en andere belangrijke punten in 
galerijen, hetzij op wilielœurige plaatsen in pijlers. 
In de galerijen zijn de installaties vast, in de pijler 
wordt een draaibare luidsprelœr-microfoon meege
nomen, en op de lamp aangesloten. Het oproepen 
gebeurt in de galerijen door middel van een fluit
toon, die men eleldrisch !<an opweldœn en die uit 
alle luidsprel<ers tege]ijl< weerldinl<t ; in de pijler 
gebeurt het met behulp van lichtsignalen. 

Men heeft er ool< de hydrostatische aandrijving 
van een metalen band Prünte beproefd ; men ge
bruil<t hiervoor een traaglopende pomp en motor 
Pleiger, met de volgende hoofdlœnmerlœn : lwppe] : 
1.100 l<gm, drul<: t8o tot 200 atmosferen, snelheid: 
37,7 t;/min. 

De installatie heeft bij de aanvang reeds aanlei
ding gegeven tot een spijtig incident : in het ohe
reservoir bevond zich de ingang (teruglœrende olie) 
vial< bij het vertrel< naar de pornp ; het gevolg hier
van was dat dezelfde olie onophoude]ijl< in circu
latie bleef en verhit werd tot 120°. De temperatuur 
stijging heeft echter vervormingen veroorzaal<t in de 
onderdelen der pomp die gebouwd zijn met een 
speling van 4 miluon. De pomp is dientengevolge 
naar de fabriel< teruggestuurd ; hier werd ze niet 
aileen hersteld maar ook onderworpen aan verschil
lende proeven die voor doel hebben een andere 
vloeistof tc vinden dan gewone brandbare olie. De 

pomp wordt nu sinds maanden gedurende vier uren 
per dag in gang gehouden ; men heeft daarbij ont
dekt dat een eenvoudige 10 % emulsie van boor
olie betere uitslagen geeft dan de synthetische on
brandbare oliën. De onderdelen der pornpen en 
motoren zullen dan ook gebouwd worden in stof
fen die tegen bedoelde emulsie bestand zijn. De 
pomp zal na afloop der proeven terug geïnstalleerd 
worden, terwij] ool< proeven met het systeem Staffa 
op het getouw staan. 

Bij het zoëven beschreven incident en de andere 
proeven wordt de temperatuur van de olie gemeten 
do or middel van de « T astotherm Corn bi » van 
Braun-electronic. Het toestel bestaat uit een meet
apparaat met een di!de van 32 mm en een opper
vlal<te van 100 X 75 mm, en een meetstift met een 
diameter van 8 mm en een Iengte van 185 mm. Het 
toestel weegt 220 g en is intrinsiel< veilig. Het geeft 
een nauwkeurige meting van de temperatuur van 
een vloeistof na o,6 seconden met een meetbereik 
van o tot 240<> C. Het is ool< geschil<t voor tempe
ratuurmeting in gassen, en mits aanpassing aan de 
oppervlalüe van vaste lichamen. 

De Iwlenmijn Zwartberg werl<t aan een uitge
breid programma voor de vermindering van de 
effectieven in het vervoer. Eén der punkn daarvan 
is het automatiseren van het bandvervoer der pro
dul<ten, door het afschaffen van somm[ge machines 
en het besturen op afstand van andere ; daarop 
volgt het laadpunt in de steengang ; vervolgens 
lw mt het materiaalvervoer a an de be urt. 

Het afschaffen van machines wordt moge]ijl< 
dank zij het gebruil< van zwaardere aandrijflwppen 
Eid<hoff, uitgerust met 2 aandrijfrollen die ell< door 
een motor van 33 I<W aangedreven worden over een 
hydraulische lwppeling. De trommels hebben een 
diameter van 500 mm en een Iengte van t .085 mm. 
De bedoeling is met één zulke machine een gans 
panee! af te werlœn, met een lengte van 700 rn, zo
dat er geen afstandbesturing van de andere aan
drijfstations meer nodig is. T och zullen 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 één plaats in 1964 werd 
toegepast, te veralgemenen, werden maatregelen 
genomen om het vuil worden van de machines tegen 
te gaan, want ooJ, het zuiver malœn moet ais taaJ, 
van de machinist- worden afgeschaft. Hiertoe werd 
een verbeterde habber gebouwd, die voorgesteld 
wordt in figuur 6 en bestaat uit twee gewone lap
pen gesneden uit een vervoerband, cloch die in dit 
geval door middel van twee drukveren tegen de 
band wordt gedrul<t, zodat de sleet van de krabber 
steeds ingelopen wordt. De afgeschraapte fijne 
lwlen en slil< vallen op de volgende band en wor
den dus meegevoerd. 
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Fig. 6. 

Een andere verbetering, die zowel het kolen- ais 
het materiaalvervoer interesseert, is het gebruil< van 
limberollers Joy, voorgesteld in fig. 7 en 8. De 
gewone draagstoel met drie rollen wordt vervangcn 
door twee steunen, waarin een lmbel hangt, welke 
laatste een aantal ldeine rollen draagt. Deze instal
latie verlengt de levensduur van de banden, en 
voorkomt beschadiging van de band door stenen die 
tussen de onderste rollen en de draagstoel gekneld 

Fig. 7. 

geralœn ; de limberoller is gemaHelijlc te plaatsen ; 
hij vraagt geen onderhoud ; tenslotte betelcent hun 
gebruil< een vereenvoudiging voor het materiaal
vervoer : de rollen zijn licht en klein, en de draag
stoelen ontbreken helemaal. 

Een andere maatregel in het vooruitzicht van een 
rationalisering van het materiaalvervoer is het ver
groten en versterken van de ingang der binnen
schachten ; figuur 9 stelt een nieuwe binnenschacht 
voor, met ijzeren stijlen in plaats van houten. DanTe 
zij de grotere ruimte en grotere weers tand tegen 
samendrukl<ing l<an men in deze constructie mono
rails aanbrengen, waarmee de materialen zonder 

----------------------------------

Fig. 8. 

handarbeid van de wagens in de lcooien geladen 
worden. De bedoeling van de lcolenmijn gaat nog 
verder aangezien men er wil toe lcomen dat het 
materiaal door de fabrilcant of leverancier doelmatig 
wordt ingepal<t en niet met de hand aangeraal<t 
voor het de kop van de pijler heeft bereikt. 

Men bemerl<t in fig. 9 a de ramen A van de toc
gang, die een breedte aan de voet hebben van 
4.73 rn en op betonnen voeten rusten. De binnen
schacht staat op vier ijzeren stijlen B (DIN 200) 

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 rn 
wordt verlcregen. - Het eerste raam D boven op 
deze ijzeren stijlen is eveneens in ijzeren profielen 
200. Hierop volgen de houten ra men ( waarvan de 
eerste stijlen gearceerd zijn) zoals in de gewone 
binnenschacht ; fig. 9 b geeft de ldassielce indeling 
van een houten binnenschacht. Beide figuren tonen 
oolc hoe de zijlcanten van de binnenschacht worden 
afgeschermd door een reel<s spoorstaven E met een 
gewicht van 50 !cg/ m. Deze afscherming wil voor
lcomen dat de eigenlijlce binnenschachtstructuur 
onmiddellijlc van een optredende terreindrukking 
zou te lijden hebben ; aan de achterzijde wordt 
een minstens gelijhvaardige bescherming bekomen, 
daar er aan deze zijde een eindje galerij, met een 
lengte van 1,50 rn, gemaakt wordt, dat op zijn heurt 
met een rij spoorstaven wordt afgesloten. 

Üp het gebied van het spoorverkeer heeft de 
lcolenmijn Zwartberg ais een van de eersten gaan 
gebruilc malœn van langere spoorstaven, die beko
men werden door het lassen van twee gewone 
spoorstaven van 7,50 rn in een ondergrondse werk-



38 Anna/en der Mijnen ·van België 1 e aflevering 

ll-E 

-

11!)() 1350 
1000 1000 

Fig. 9. 

plaats. Ais volgende stap werden in twee steen
gangen, de westrichtsteengang en de 3" zuidsteen
gang, beide op verdieping van 840 m, de spoorsta
ven van 32 kg/m ter plaatse aan ellmar gelast in 
ononderbrolœn lijnen. Het betreft hier de sporen 
waarover de produldie van de laag 34 die tot 1.500 
ton per dag hn belopen, wordt afgevoerd. 

\i\T egens de talrijlœ ontsporingen, die te wijten 
waren aan de staal van de wissels, en waardoor 
deze anderzijds nog meer beschadigd werden, heeft 
men nu sterkere naalden en omzetrnechanismen 
gebouwd, met goed gevolg. Terzelfdertijd "verd de 
afstandsbediening van de wissels verder uitgebreid. 

Aanldevende lwrsten 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 noodzaal< de mijnwagens 
regelmatig te reinigen. 

De meeste installaties staan vanzelfsprekend op 
de bovengrond ; de mijnen die met sl<ips uitgerust 
zijn moeten echter de wagens ool< in de ondergrond 
lmnnen reinigen. De lwlenmijn Winterslag heeft te 
dien einde een inrichting gemonteerd waarmee de 
korsten in de wagen volledig losgemaalü worden 
doch niet weggenomen ; deze korsten verdwijnen 
vanzelf zodra de wagen de eerste maal geldpt 

wordt ; op die wijze wordt de installatie sterl< ver
eenvoudigd terwijl het doel loch bereil<t wordt. 

De inrichting bestaat uit een grijper, die de ganse 
lengte van de wagen beslaat en hydraulisch wordt 
op en neer bewogen, geopend en gesloten. Een der
gelijlœ installatie werd aangebracht op de verdie 
pingen van 73::î m en 6oo m. 

De lwlenmijn Winterslag heeft nog een zeer 
belangrijlœ stap gezet in de richting van het moder
niseren van het materiaalvervoer met het inrichten 
van volledige monorail-installaties Sci1arf. 

De monorail Scharf van Winterslag l<an een zeer 
ingewildœlde weg volgen, waarin naar willekeur 
hellingen, bochten en deuren mogen voorlwmen. 
De machinist lmn door middel van een toerenteller 
de lading overal volgen ; hij hn de snelheid van 
de getroklœn ladingen aanpassen aan de plaatse
lijl<e omstandigheden (bochten, werlœn ... ) en een 
lichtsignaal geven waar het past ; bovendien is de 
voorste lwrf van de trein, ool< wei locomotief ge
noemd. voorzien van een acoustisch signaal dat om 
de drie meler weerklinl<t. 

De trein bestaat uit de reeds genoemde locomotief 
en een onbepaald aantal lwrven van verschillende 
vorm naargelang het gebruilc Sommige lmnnen ge
l<ipt worden, andere langs onder geopend ; soms 
bestaat de « lwrf » enlœl uit twee takels voor het 
opnemen van gebonden ladingen. 

Ten einde de toegelaten lading niet te overschrij
den moet de machinist regelmatig een lijst raad
plegen waarop het gewicht van de meest voorlw
mende materialen wordt gegeven. De toegelaten 
belasting hangt af van het vermogen der gebruikte 
lier (24 of 33 I<W). de snelheid (1,5 tot 2.5 m/s) 
en de helling ( o tot 30°), en varieert van 1.350 l<g 
bij hoge snelheid en sterl<e helling tot 3.000 kg in 
gunstige gevallen. 

De aandrijving bestaat uit een elehromotor van 
24 kW. een satellietlwppeling en een tandradl<ast. 
De lwrven hangen aan de rails met twee talœls van 
750 l<g draagvermogen elk ; deze talœls worden met 
de hand bewogen. Voor l1et !aden van de lwrven 
gebruih men echter, tussen de steengang en de ver
trel<basis van de monorail. over een afstand van 
ongeveer tien meler, een afzonderlijlœ installatie, 
met een loopl<at van t.ooo l<g ; hier worden zowel 
de hijs- ais de rijbeweging door drulducht bekomen. 

De « locomotief » is voorzien van de nodige klam
pen die hem stilleggen zohaast de lmbel zijn span
ning verliest. Hetzelfde is echter 'niet het geval voor 
de korven, zodat men hier voor de veiligheid in 
hellingen afhangt van de stevigheid van de ·verbin
dingen tussen de lwrven en de locomotief. Na een 
breuk. waarbij alles zich tot stoffelijke schade be
perlüe. heeft men deze verbinding, bestaande uit 
een slang, verdubbeld met een veiligheidsketting. 

De grootste moeilijl<heid, die men op dit ogenblik 
met de monorail Scharf ondervindt, heeft betrek-
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!dng op de luchtdeuren ; het is namelijl< zo dat de 
rail van de intreklœnde steengangen ool< rechtstreeb 
naar de lwp van de pijler voert en dus door lucht
sassen moet. Hier gaat nog veel Iucht verloren doch 
een oplossing is ool< hier in het zicht. 

Üpvallend is het zeer gering onderhoud : één 
man/dienst per weel< volstaat voor een zeer onregel
matig verlopende installatie die een helling, een 
centrale voetgalerij en een luchtgalerij bevat. 

De ganse installatie lwst ongeveer t.ooo F de 
lopende meter; deze prijs lijl<t hoog, doch de instal
latie is dan ook zo gemaakt 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, zowel in het onderhoud ais in het vervoer 
zelf. Wat dit laatste punt betreft heeft de mijn 
reeds de gelegenheid gehad in haar eerste toepas
sing interessante vergelijldngen te malœn ; met de 
monorail belnvam 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 ldeine snelheid ; dit verschil is 
gunstig voor de kleine snelheid, daar de treld<racht 
in dat geval eve~redig toeneemt, terwijl het aantal 
reizen en dus ool< het totaal vervoer van dode las
ten vermindert. De theoretische cij fers lmnnen in 
de pral<tijl< bereil<t worden, op voonvaarde dat de 
behoeften aan materiaal dit vergen ; ellœ dienst 
tekent aan hoeveel en wellœ soort materiaal er ver
voerd werd en hoeveel personen hierbij mede
werlüen. 

Wat de veiligheid van het personeel in de gan
geu betreft moeten bij de monorail al de met wa
gens gebruilœlijh voorzorgen genomen worden, dit 
geldt vooral in de hellingen. Wegens technische 
moeilijkheden eigen aan de afstandbediening heeft 
men besloten in bepaalde « gevaarlijl<e zones » het 
personenverkeer te verbieden zolang de trein d~arin 
verblijft ; met de op afstand door de machinist 
bediende lichtsignalisatie biedt diL geen enkele 
moeilijl<heid. 

De Iwlenmijn André Dumont heeft ool< het 
spoorvervoer verbeterd met de sporen die tot nu toe 
slechts 6 rn lang waren, in de ondergrond per twee 
aan elkaar te lassen op een plaats waar het gebruik 
van bloot vuur toegelaten is. Anderzijds heeft de 
lwlenmijn nieuwe locomotieven Diesel Deutz van 
90 pl< met hydraulische lwppelingen en dubbele 
stuurhut in dienst genomen. Verder werden een 
g'root aantal wissels, meest in de hoofdsteengangen 
gelegen, voorzien hetzij van degelijlœ hefbomen 

langs het spoor, hetzij van afstandsbediening. Bij 
de afstandsbediening wordt ool< vaal< gebruil< ge
maalü van trekkabels waardoor de betreffende drul<
luchthanen nog eens van op een zelœre afstand 
kunnen in werldng gesteld worden. Tenslotte wer
den er ongeveer 2.000 grote wagens, met een inhoud 
van 2.050 liter, in gebruil< genomen. Er blijven 
momenteel nog 3.500 ldeine wagens over. 

Wat het vervoer in de galerijen betreft worden 
in de lmlenmijn André Dumont meer en meer ban
den in PVC gebruil<t in plaats van neopreen. Het 
lwtoen is tevens vervangen door een mengsel van 
katoen en nylon. Deze banden hebben een laag 
minder ; ze zijn dus soepeler ondanl<s cen grotere 
trehastheid ; de elasticiteit zou ongeveer dezelfde 
zijn. Einde 1964 waren ongeveer 10 ·% der vervoer
banden in PVC. 

Aileen het vervoer en het werlœn aan vervoer
inrichtingen waren in 1964 oorzaal< van 28 zware 
ongevallen ; negen van die ongevallen gebeurden 
in het locomotievenvervoer, tien ongevallen in het 
vervoet• met pantserkettingen, vier in het vervoer 
met lieren en vijf in allerlei omstandigheden. 

In vier van de negen gevallen waarin een locomo
tief betroldœn was, was de machinist zelf het slacht
offer, tweemaal omdat hij door zijn eigen locomotief 
verrast werd terwijl hij bezig was een wissel met 
de hand om te leggen. Het comité druide de wens 
uit dat de bediening op afstand der wissels, het 
aangewezen middel om soortgelijlœ ongevallen te 
voorkomen, zou worden veralgemeend tot alle 
belangrijl<e spoorlijnen, ongeacht de aard van de 
locomotief. Zoals men weet beperkt het huidig 
reglement zich tot het vervoer met diesellocomotie
ven, in weil< geval dan nog enlœl gevraagd wordt 
dat de bedieningsorganen van de wissels buiten 
het gabarit van het rollend materiaal zouden lig
gen. Een andere machinist -\verd tijdens het aanpik
lœn van wagen; aan zijn machine met het hoofd 
geplet op het ogenblil< dat de aanlwmende wagens 
tegen de locomotief botsten. Tenslotte in,vam een 
machinist om het !even toen zijn locomotief tegen 
een stilstaande trein opbotste, die nochtans door 
een seinlamp was aangelmndigd en op de Iaatste 
·wagen een rode lamp droeg. 

ln twee gevallen werd het ongeval veroorzaakt 
door wagens die ontspoord waren zonder dat de 
machinist dit had bemerld. Eén der slachtoffers 
was een !ader die op zijn post, dit is in het midden 
van de steengang, tussen twee treinen staande, ge
vat werd. Een aantal maatregelen werd getroffen 
om het voorbijrijden van ontspoorde wagens tegen
over het laadpunt te voorlwmen ; een nabije wissel. 
vermoedelijl<e oorzaal< van het ontsporen, werd ver
legd en inriggelaars werden aan weerszijden van 
het laadpunt geplaatst. Ool< werd de mogelijkheid 
onderzocht om de wagenlader achter een bescher
ming te plaatsen. Het divisiecomité hechte vooral 
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belang aun dit laatste punt en vroeg dat de indivi
duele bescherming van de Iaders een waarborg zou 
zijn tegen alle onvoorziene gevaren die hun oor
sprong vinden in het feit dat ze zich tussen de 
sporen moeten ophouden ; hier zij vermeld dat in 
vele inrichtingen de !ader zich niet meer tussen de 
sporen, doch aan de zijde van de galerij waaruit 
de lwlen lwmen, bevindt. De andere persoon ge
bruikte enlœle stilstaande wagens ais stelling om 
buizen af te brelœn. Een ontspoorde wagen, die 
deel uitmaalcte van een trein die op het ander spoor 
voorbijreed, sloeg de stelling onder hem weg zodat 
hij door de vallende buizen dodelijk gekwetst werd. 

T wee ongevallen gebeurden tijdens het personen
vervoer, telkens door een manifeste fout van het 
slachtoffer ; in één geval had een persoon plaats 
genomen in een gewone wagen ; de wagen ont
spoorde echter en de inzittende werd zwaar ge
l<wetst. De andere persoon was vervoerd geweest 
met een personenwagen, doch hij had deze verlaten 
voor de trein stilstond, en omdat hij niet de enige 
was in dat geval ontstond er in de steengang zuii<
danig ged~ang dat hij voor de rijdende locomotief 
terecht i<wam en overreden werd. Dit ongeval gaf 
aanleiding tot een uitgebreide discussie over de 
maatregelen te treffen tijdens het personenvervoer ; 
men lmmt echter steeds terug op de allereerste nood
zaak van persoonlijl< gezag der treinoversten, iets 
waarvan iedereen overtuigd is ; een eigenlijlœ aan
beveling werd dan ook niet uitgegeven. Tenslotte 
werd een persoon geplet tussen een rijdende loco
motief en de wand van een steengang. 

De pantserlœtting was verantwoordelijl< voor de 
talrijhte groep van ongevallen in het vervoer. ln 
drie gevallen werd een arbeider met de hand gevat 
tussen een ondersteuningselement en een stul< hout, 
dat met zijn andere uiteinde tegen een meenemer 
van de transporteur zat ; tweemaal gin!f het om 
hout dat door de pantserlœtting '1-Vas aangevoerd en 
door de arbeider daaruit gelicht moest worden, de 
andere maa! had de arbeider, tijdens het stutten, 
het hout in de lœtting Iaten zaklœn. Deze ongeval
len komen veelvuldig voor doch zijn moeilijl< te 
voorkomen omdat ze hoofdzalœlijl< het gevolg zijn 
van een verkeerde handelwijze van de betroldœne. 

ln vijf andere gevallen betrof het opzettelijl< ver
voer van materiaal. in achterwaartse beweging op 
de laadpantserlœtting. Een andere persoon werd 
geldemd tussen een ldeine pantsertransporteur 
gebruil<t op een lmpgalerij om hout aan te voeren ; 
enkele houten stutten die aangebracht waren ter
wijl de hoofdpantserketting in de pijler stillag wa
ren op deze lœtting opgestapeld - onvoorzichtig 
genoeg - stroomopwaarts van het valpunt van de 
laadpantserlœtting ; op het ogenblil< dat de hoofd
transporteur zich in beweging zette stiet een der 
stutten tegen de drijfimp van de laadketting ; deze 

laatste was op geen enkele manier vastgelegd en 
schoof dan ool< weg. Het vijfde ongeval te wijten 
aan materiaalvervoer 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. ln een pas ldaar
gekomen doortocht had men reeds de afbouw van 
het tweede panel ingezet vooraleer al de uitrustings
stuldœn van de pantserlœtting ter plaatse waren ; 
zo gebeurde het dat omdrul<cylinders tijdens de 
afbouwdienst vervoerd werden en dat een leerling
kolenhouwer die lwlen schepte tussen de transpor
teur en het front zodanig geraal<t werd door een 
cylinder dat een gedeelte van de linlœrvoet moest 
afgezet worden. Het comité zag zich hier verplicht 
te herinneren aan vroegere aanbevelingen of onder
richtingen en daaruit de voornaamste princiepen 
toe te lichten ais volgt : « 1 °) het materiaalvervoer 
moet zoveel mogelijl< geschieden bij afwezigheid 
van het gewone personeel clat bij dit vervoer niet 
betroklœn is ; 2°) bij ieder vervoer van materiaal 
op een pantserketting client l1et personneel op voor
hand te worden verwittigd ». 

Een ander ongeval gebeurde tijdens het insporen 
van de ontspoorde lœtting van een Iaadpantsergoot. 
T oen de lœtting op zelœr ogenblil< achtemitgetrok
ken werd, l<wam een arbeider met de voet, dan met 
beide benen en een arm in de lœerrol terecht .Oit 
was het zoveelste ongeval waarbij de bescherming 
van de lœerrol der laadpantserkettingen een roi 
speelde cloch ool< het gebrel< aan een degelijlœ 
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 keerrol werd afgeschaft en ver
vangen door twee profielen die enkel de beide ket
tingrollen bedeklœn en dus in werlœlijld1eid niets 
anders zijn dan een verlengstuk van de bovenste 
boorden der gewone pantsergoten. De signalisatie 
langs de pantserkettingen, die meestal niet langer 
zijn dan 50 m, is in de meeste mijnen dezelfde ais 
die Iangs een riem ; een trel<kabel verbonden aan 
een bel. opgehangen bij de machinist. De mijn in 
Investie heeft beslist de laadpantserlœttingen uit te 
rusten met een sterl< acoustisch signaal dat van op 
ell< punt van de installatie zal lmnnen gehoord 
worden, en dat zowel door de machinist ais door de 
arbeiders in de nabijheid van de transporteur kan 
bediend worden. Het comité gaf ais zijn oordeel te 
lœnnen clat al de laadpantserlœttingen van een 
degelijlœ seininrichting moesten voorzien zijn, en 
wees daarmee op een Ieemte in vergelijking met de 
pantserkettingen in de pijlers. De Iaadpantserinrich
ting !evert nagenoeg dezelfde gevaren op, doch in 
de meeste gevailen vergenoegd men zich met een 
enlœlwerl<end en ondoelmatig seinsysteem, terwijl 
de pijlers zonder uitzondering van elektrische sein
geving voorzien zijn. 
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Het laatste ongeval. dom· pantserlœttingen ver
oorzaal<t, gebeurde aan de lwp van een pijler, waar 
de bovenste lœtting regelmatig ontspoorde ; daar 
men dit ontsporen in verband bracht met het ont
brel<en van een lœttinggeleiding op de bovenste goot 
- een voiiwmen normale constructie overigens -
had men deze geleiding vervangen door een plank 
opgespannen door middel van een stijl ; op zeker 
ogenblil< is deze wanl<ele bouw door een meenemer 
omgetrol<ken en werd een toevaiiig voorbijlwmende 
arbeider do or de v allende stijl, die in de meenemers 
haal<te. gelmeld. Wij staan hier voor een ongeval 
veroorzaakt door de aanwending van lapmiddelen. 
Het ontsporen van een lœtting l<an enlœl verldaard 
worden door een gebrel< in de constructie of een 
vervorming, hetzij van de goten, hetzij van de lœt
ting ; in dit geval wees het onderzoel< uit dat het 
ontsporen bevorderd werd door homme meenemers, 
die het smaiier worden van de dubbele Iœtting voor 
gevolg hebben. Het comité oordeelde dan ool< « dat 
het past het ontsporen van de pantserlœttingen niet 
door lapmiddelen maar met de meest geschikte 
maatregelen te bestrijden, onder meer door het 
tijdig vervangen van geluomde meenemers. » -

Vier ongevallen waren te wijten aan het vervoer 
met wagens aangedreven door lieren en l<abels. ln 
één geval werd een Iader met het hoofd gevat tussen 
twee wagens tijdens het afpildœn ; hij had er zich 
niet van verzelœrd of de wagens helemaal stil stan
den. lngevolge dit ongeval besloot de Iwlenmijn in 
hvestie de buffers van de nieuwe wagens een zoda
nige dilcte te geven dat er tussen twee wagenboldœn 
een afstand is van 25,4 cm. 

ln een ander geval was een arbeider belast met 
het bijtreldœn van een trein voile wagens aan de 
voet van een binnenschacht, terwij) hij eveneens 
de wissel die de trein over de beide sporen leidend 
naar de binnenschaclü, moest bedienen. ln feite 
hield hij de persluchtlier die de wagens bijtrok 
voortdurend in werking ; het vooruitgaan der wa
gens hing dan enlœl af van het openen der remmen 
bij de binnenschacht. iets wat de betroldœn arbei
der bijgevolg niet in de hand had ; zodoende had 
hij niets anders meer te doen dan de wagens af te 
pikken en op gestelde ogenbliHen de wissel te ver
leggen. Om dit te doen lwn hij enlœl met de hand 
aan de naald treldœn aangezien er geen eigenlijlœ 
bedieningsapparaat aan de wissel bestond. Het 
ongeval gebeurde terwijl hij met de hand aan de 
naalden trol< op het ogenblil< dat de wagenrem aan 
de binnenschacht open ging en de wagens vooruit
l<wamen. De maatregel die zich hier opdringt is 
dezelfde ais die waarvan spral<e in het vervoer met 
Iocomotieven : uitrusten van de wissels met handels 
buiten het gabarit van het rollend materiaal of, bij 
voorl<eur, afstandsbediening. 

ln een luchtgalerij vvaar het vervoer gebeurt met 
wagens en persluchtlieren waren twee ploegen 

arbeiders gelijhijdig op verschillende punten bezig 
materiaal te vervoeren ; de ene haalde echter de 
andere in en wei in een hellend gedeclte van de 
gang ; bovendien had deze ploeg beslist het vervoer 
te verrichten door middel van de zwaartel<racht, 
door de wagens af te remmen met een houten rem
pen in een wiel en een houten lmuppel ais rem op 
een wielvelg gedrul<t. Üp zelœr ogenblil< brai< deze 
lmuppel en onmiddellijk nadien de rempen ; de 
wagens liepen de helling af en een sleper deel uit
malœnd van de vooropgaande ploeg werd zwaar 
gehvetst. - Dit ongeval was ldaarblijl<elijl< het 
gevolg van een gevaarlijlœ handelwijze en het ge
brui!< van ongeschilü materiaal. 

Het zwaarste ongeval van deze reeb greep plaats 
in een luchtgalerij met een gemiddelde helling van 
7° doch een plaatselijke helling van 16°. ln deze 
galerij was het vervoer ingericht met een slede ge
troHen door twee lieren, één aan elk uiteinde van 
de galerij, doch beide werlœnd langs een keerschijf 
om. Terwijl stenen met de slede naar beneden 
gevoerd werden waarbij met de bovenste lier ge
remd werd waren arbeiders belast met onderhouds
werlœn in het onderste gedeelte der galerij. Op 
zelœr ogenblik toen de geladen slede het punt van 
grote helling bereilü had, schoof de bovenste lœer
schijf weg ; de kabel lmapte over aan de lier ; de 
afglijdende slede doodde een arbeider en verwondde 
er een andere. - De veranlœring van de bovenste 
lœerschijf bestaande uit een lœtting aan een stij l ; 
was ongetwijfeld onvoldoende, a l ware het maar 
omdat ze niet door een tweede stij l verdubbeld was. 

Overigens blijl<t de voornaamste oorzaal< van 
het ongeval te zijn, dat men de slede had be
schouwd ais een veilig vervoermiddel, zonder de 
nodige voorzorgen te nemen tegen het eventueel 
afglijden. Vandaar dat de mijn besliste, dezelfde 
maatregelen ais in de hellende galerijen met wagens 
toe te passen in de hellingen waar sleden gebruil<t 
worden, wanneer de mogelijl<heid bestaat dat de 
slede vanzelf in beweging I<Omt, ofwel de dalende 
slede niet vanzelf stopt bij het wegvallen van de 
h·eld<racht. - Het divisiecomité drulcte daarenboven 
de wens uit dat alle veranl<eringen van l<eerschij
ven zouden verdubbeld worden, en dat het afrollen 
van een l<abel derwijze moet gecontroleerd worden 
dat het geen aanleiding l<an geven tot scholdœn of 
abnormale spanningen. 

Vier andere ongevallen lwnnen toegeschreven 
worden aan het verlœerd aanwenden van de zwaar
tehacht. ln een voorbereidend wed< liet men wa
gens onbeheerd door een bocht rijden, terwijl aan 
de uitgang der bocht een slepet· aangeduid was om 
ze op te vangen en tot stilstand te brengen. Bij 
afwezigheid van deze sleper werd een derde per
soon die daar toevallig aanwezig was door de 
wagen verrast. ln een ander geval waren twee arbei
ders belast met het losmal<en van de verbinding tus-
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sen de aandrijflwp van een pantserlœtting en de eer
ste normale goot ; de aandrijflwp steunde op een 
balk. doch deze lag aan de verlœerde lcant van het 
zwaartepunt zodat de aandrijflwp bij het Ioslwmen 
kipte en met het boveneinde een der arbeiders trof 
aan het hoofd. De mijn besliste in het vervolg voor 
alle zekerheid bij het losmalœn van verbindingen 
nabij de aandrijflwp deze laatste op te spannen, 
of indien de lwp zelf moet losgemaal<t worden, door 
opgestapelde bloldcen een te hoog l<ippen te belet
ten. 

Het derde ongeval gebeurde tijdens het afbrelœn 
van een transportinstallatie aangebracht op hallœn 
tegen de hoon van een steengang. Terwij[ een 
zwaar stuk langs een geïmproviseerde glijbaan, in 
casu een ladder voor binnenschachten, naar bene
den gelaten werd, kantelde het om en trof een arbei
der die er vial< langs in een wagen stond, vermoede
lijk met de bedoeling het stul~ in evenwicht te hou
den. 

T enslotte werd de machinist van een vervoerband 
met een dodelijlœ hoofdwonde naast zijn machine 
aangetroffen nadat men een zware schaaflœtting 
met een lengte van ongeveer 30 m over de vervoer
band had aangewend en zo rechtstreeh in de wen
telgoot had la ten glijden. Vermoedelijlc is de lœt
ting, die op zeker ogenblil< door haar eigen gewicht 
werd meegesleept, beginnen te slingeren en heeft 
de machinist getroffen. 

De laatste drie ongevallen zijn te wijten aan on
doordachte handelingen in eerder zeldzame omstan
digheden, waarvoor het moeilijl< is algemene richt
lijnen te geven en wamvoor tenslotte aileen de 
aanwezige oprichters veranhvoordelijl< zijn. 

Een laatste ongeval waarbij een vervoerinslallatie 
betroldœn was werd veroorzaalct door een pantser
lcetting in een pijler met lrommelondersnijmachine; 
voor zover bel<end oefent deze machine geen grote 
trelduachten uit op de transporteur en heeft zij nog 
geen knil< van deze laatste veroorzaal<t. T och zijn in 
deze pijler op zelœr ogenblik de goten tegen het 
dale gelwmen en de aandrijflwp verplaatst waar
door een persoon dodelijl< gelmeld werd. Vermits 
vastgesteld werd dat de onderste lcetting ontspoord 
was, ligt het voor de hand het ontsporen van deze 
lœtting verantwoordelijlc te stellen voor het lmilc
lœn ; een aanwijzing vo.or deze hypothese is dat 
een der goten langs onder een deel van de lcetting
geleiding miste. De mijn besliste niettemin oolc de 
pantserlœttingen met trommelondersnijmachines aan 
beide uiteinden vast te leggen. 

Schietwerkzaamheden. 

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

Iwlen. Het springstofverbruil< is ten opzichte van 
het jaar 1963 gestegen met 7·441 kg. 

Er werden in 1964 in totaal 1.399.114 ontstelœrs 
gebruil<t tegenover 1.391.409 in 1963. Het aantal 
momentontstelœrs verminderde nog van 91.770 in 
1963 tot 51.335 in 1964 ; het aantal ontstekers met 
lange vertraging liep eveneens terug van 352.490 tot 
334.345 ; het gebruilc van korte vertraging nam bij
gevolg nogmaals uitbreiding, en wei zodanig dat 
het aantal verbruil<te ontstekers steeg van 927.190 
tot 1.0 13.428, waarvan 1.011.262 mijngasveilige. 

Het gemiddeld springstofverbruil< bereikt in 1964, 
9,61 l<g per meter gedolven gang, 90,5 l<g per 1.000 
ton netto geproduceerde kolen en 0,67 l<g per mijn
gat; in 1963 waren deze cijfers respectievelijlc 8.89, 
90,47 en o,65. 

ln 1964 hadden bij het gebruilc van springstoffen 
in de ondergrondse werlœn geen ernstige ongevallen 
plaats. 

Drijven van de galerijen. 

De machine Joy voor het drijven van galerijen 
waanran de lwlen op voorhand weggenomen zijn is 
opnieuw in gebruil< geweest in de kolenmijn Berin
gen. De resultaten zijn in hun geheel bevredigend 
aangezien men het rendement per man/ dienst ver
dubbelt, doch verschillende belangrijlœ vraagstulc
l<en blijven onopgelost, er wordt nog steeds te veel 
stof ontwildœld ; de snijwerl<tuigen verslijten nog te 
vlug ; de hoogte van de galerij (3,50 m) is ontoe
reilœnd en zou bij de 4 m moeten liggen, om reke
ning te houden met latere zal<i<ingen. 

De kolenmijnen Zolder en Zwartberg hebben 
gebruil< gemaakt van speciale ramen met inschui
vende voet voor hun galerijen. Het betreft een Moll
profiel dat niet langer op de gelœnde houtblolc rust 
door tussenlwmst van het zoolhout, doch geklemd 
zit in een schoen afgebeeld op fig. 10. De lwlenmijn 
Zolder beschouwde de proef niet a is een volledig 
sucees en oordeelde een wijziging van de schoen 
noodzalœlijk ; daarentegen was het recupereren van 
deze ramen, waaromtrent men in die mijn reeds 
ervaring heeft, zeer gemaklœlijk 

De lwlenmijn Zwartberg heeft een proef gedaan 
met anl<erbouten in galerijen. De lwp- en voetgale
rijen van een pijler werden op voorhand gemaald 
voor een teruglœrende ontginning. Ongeveer 30 m 
van beide galerijen \·verden enlœl ondersteund door 
middel van anlœrbouten met een lengte van 1,50 m, 
geplaatst met vijf langs ell<aar in dwarse rijen op 
een onderlinge afstand van o,6o m. Üp het einde 
van het jaar had het pijlerfront dit gedeelte van de 
galerij nog niet bereil<t. Men is tamelijlc tevreden 
over het resultaat, al stelt men vast dat overal de 
bout die het dichtst bij de bovenste wand der galerij 
hangt, loslwmt wegens het ontstaan van scheuren 
in het gesteente boven deze galerijwand. Men heeft 
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dit euvel moeten ondervangen door het aanbrengen 
van houtbloHen langs bedoelde wand. 

De lwlenmijn Winterslag heeft zich voor de gale
rijfronten een laadwagen Hydrac aangeschaft. Dit 
toestel loopt op rupslœttingen ; het heeft geen bal< 
waarin de stenen lmnnen verzameld worden, doch 
het ldpt de stenen rechtstreeh op een transporteur, 
die dan ool< zo dicht mogelijl< bij het front moet lig
gen. De algemene indrul( 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 zoel<t eveneens naar 
een verbetering van haar ondersteuningsmateriaaf 

voor galerijen. De Toussaint-Heintzmann-ramen, 
geplaatst op 35 cm, geven geen voldoening in moei
lijke gevallen en leveren bovendien moeilijl<heden 
op bij de terugname. ln bepaalde galerijen waar 
hoge druk verwacht lwn 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 der galerijen was 
het invoeren van scraperbaldœn aan talrijlœ fron
ten ; in sommige gevallen werd de inrichting vol
tooid met een brug over de pantserlœtting, waar
door de voortgebrachte stenen ofwel in deze trans
porteur lwnden gelost worden ofwel eroverheen 
getroldœn om in de vulling te gaan. Wij hebben 
deze brug, die eerst op de blenmijnen André Du
mont werd gebruild, 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
treuren, dat het leven lwstte aan twee nabrelœrs. 
ln een galerij ondersteund met Moll-ramen geplaatst 
v66r de pijler, was een storing te voorschijn gelw
men hetgeen voor gevolg had dat de galerij naar 
rechts moest zwenlœn en dat de eerste vijf kwets
houten achter de pijleringang niet op de gewone 
houtboklœn rustten doch op voorlopige vertil<ale en 
schuine stutten. Men was begonnen met een na
braak en men had reeds een opening in het dai( 
gemaal<t en vier voorlopige houten langskappen 
aangebracht, toen de Moll-ramen hntelden en vie
leu over een lengte van meer dan 10 rn in de rich
ting van het front. Twee nabrelœrs hvamen onder 
de instortende ramen en stenen 01~ het !even, een 
derde lwn na drie uren met lichte lmeuzingen be
vrijd worden. lngevolge dit ongeval besliste de mijn 
in hvestie de fvloll-ramen althans in grote openin
gen nog enlœl achter de pijler aan te brengen. 

Voorbereidende werken. 

· ln de tabellen XVI en XVII wordt het volume 
de.r voorbereidende werlœn gegeven. Wat de steen-

TABEL XVI 
Aantal meters steengangen. 

1 
1962 

1 
1963 

1 
1964 

Totale lengte der steengangen 507.25 1 512.027 5 12.032 
waarvan in betonblokken 392.508 399·168 400.196 

Meters steengang J!edreven in 18.779 16.530 16.861 
waarvan in betonbloid<en 12.258 9·531 9·852 

Meters gedreven per 1.000 t in 1,91 1,64 1,66 
waarvan in betonbloklœn 1,25 0,95 0,97 
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TABEL XVII 
Aantal mete1·s hlinde schachten en hellende steengangen. 

T otaal meters blinde schachten 
waarvan gedolven in 

T otaal meters hellen de steengangen 
waarvan gedolven in 

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

Uit tabel XVII blijl<t meer biezonder dat er in de 
loop van het jaar 1964 een voorlœur merl{baar 
geworden is voor de hellende s teengangen ten na
dele van de blinde schachten. Terwijl het aantal 
meters blinde schachten jaarlijb sterl< terugloopt, 
overtreft het cijfer voor de hellende steengangen dit 
van 1962 in ruime mate. 

D e lwlenmijn Zolder heeft een machine gebouwd 
en in gebruil< genomen voor het delven van ophou
wen. Het gaat om het ldassielœ stel bestaande uit 
een ondersnijmachine Eickhoff Seill met elektrische 
motor van 8o kW en een pantserlœtting PFO, die 
de lwlen op de eigenlijlœ transporteur brengt. V er
der zijn er de nodige hydraulische s tijlen om het 
gehee! te veranlœren en te laten vooruitschrijden. 
De machine werd met goed gevolg gebruikt in ver
schillende ophouwen. 

Volgens de lwlenmijn Zwartberg zijn anlœrbou
ten in bepaalde gevallen zeer geschil<t ais voorlopige 
ondersteuning in voorbereidende werken, namelijk 
daar waar grote oppervlal<ten moeten ontbloot wor
den, en later een omvangrijke ondersteunï'ng moet 
worden aangebracht. 

Dit is het geval in de lwepels der binnenschachten, 
waar de definitieve ondersteuning bestaat uit ijze-

1962 1963 1964 

41.740 40 927 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 anlœrbouten ingedreven naarge
lang het ontbloten verder gaat, en dit zowel in het 
dai< a is in de wanden. H et resultaat is bevredigend ; 
er is geen andere voorlopige ondersteuning meer 
nodig, en de veiligheid der arbeiders is verzekerd . 

Een andere toepassing betreft het aanleggen van 
grote vertald<ingen in de steengangen, waar ook het 
dai< en de wanden opgehouden worden door anker
bouten, zodat de lange stukken van de definitieve 
ondersteuning lmnnen gemanipuleerd worden zon
der dat men door schoorstenen wordt gehinderd. 

Luchtverversing • Mijngas. 
ln de loop van het verslagjaar werden door onder

getelœnde drie afwijldngen verleend aan de bepa
lingen van artilœ l 19 van he t lwninldijl< besluit van 
19 mei 1961 betreffende de luchtverversing in de 
steenkolenmijnen , ten einde de luchtverversing van 
pijlers met dalende luchtstroom langs het kolenfront 
mogelijl< te maken. 

Door drie andere a fwijldngsbesluiten werd een 
lwlenmijn gemachtigd om in afwijldng van artikel 
22 van hetzelfde besluit meer dan één voorberei
dend werl< met behulp van dezelfde lwlœrleiding te 
verluchten. 

D e hiernavolgende tabellen XVlll en XIX geven 
respectievelijl< de luchtverversingscijfers en die 
betreffende de mijngascaptatie. Men ziet dat de 

TABEL XVIII 

Luchtvervel'sing. 

1962 1963 1964 

D ebiet der luchtkeerschachten (m3/s) 
gemiddeld 295·7 300,5 290,7 
kleinste 200 198 198 
grootste 335 357 350 

Energieverbruik voor de luchtverversing 
totaal voor het beldœn (in 1.000 l<Wh) 81.907 88.870 89.645 

(in I<Wh/t) 8 .35 8.83 8.84 
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TABEL XIX 

Mijngascaptatie. 

Aantal geboorde mijnen 

Gemiddelde Iengte 

Anntal m3 mijngas per rn boorgat 

Totale hoeveelheid afgezogen gas in 1.000 Nm3 

waarvan gevaloriseerd door de mijn 

verlwcht 

lmral<teristielœn van de mijnen wemrg veranderen, 
terwijl het specifie!< energieverbruil< voor de lucht
verversing s tilaan toeneemt. 

Voor de mijngascaptatie blijl<t het jaar gunstig te 
zijn geweest, aangezien er vooruitgang werd ge
boei<t zowel in de hoeveelheid mijngas per meter 
boorgat ais in de totale verlwchte hoeveelheid ; 
men merlü toch op dat het totaal op de mijn geva
loriseerd en verlwcht niet erg gestegen is, namelijk 
van Il .922.000 Nm3 in 1963 tot 12.290.000 Nm3 

in 1964. 1 

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

Dit zou namelijl< het geval lmnnen zijn tenge
volge van het stilvallen van de ventilator. Welnu, 
wanneer in een slopgang elektrische toeste11en aan
wezig zijn, hetzij pompen, hetzij scrapers voor het 
front, wordt een vergrendeling geïnstal1eerd, zoda
nig clat de stroom in de gang afvalt zohaast de 
ventilator buiten dienst lwmt. Wanneer men de 
ventilator terug inschalœlt, wordt de stroom op de 
voedingslmbel van de slopgang slechts na een zelœr 
aantal minuten automatisch terug ingeschalœld. De 
tijdsduur in i<westie wordt berel<end in functie van 
de lengte van de slopgang, het luchtdebiet en de 
sectie, om relœning te houden met de tijd die een 
eventueel aan het front aanwezige mijngaswoll< 
nodig heeft om de slopgang te verlaten. 

Deze maatregel is des te meer verantwoord daar 
van dit jaar af verschillende eleldrische scrapers aan 
de delvingsfronten der s teengangen gebruil<t wor
den. 

De lwlenmijn Zwartberg bezit benevens de bo
vengrondse ventilator nog vier ondergronde hulp
ventilatoren, verdeeld over drie verdiepingen ; deze 
ventilatoren va11en vanzelf stil wanneer de hoofd-

1 
1962 

1 
1963 

1 

1964 

271 298 293 

55,2 53,8 48,6 

1.130 972 t.o8s 

16.909 15.588 15·573 

13.048 11.692 10.673 

- 230 1.617 

venHlator 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 l<an nu gebeuren van op de boven
grond door middel van een speciale schalœling op 
de produl<tograaf. Deze « Grubenwarter » laat ool< 
zien of de ventilatoren werlœn of niet. 

T en einde de luchtverversing te verbeteren in de 
binnenschachten en stofvorming te voorlwmen wan
neer de lwoien tegenover de bovenste vloer stilhan
gen, heeft men in dezelfde mijn in enkele kooien 
een ijzeren vloer in vorm van rooster aangebracht. 

De l<olenmijn Winterslag heeft een proef geno
men met een nieuwsoortige deur geplaatst in een 
hoofdsteengang van de luchtlœerverdieping. Deze 
deur moet door de naderende locomotief automa
tisch geopend blijven terwijl een trein van wi11e
lœurige lengte er door rijdt ; ze moet ool< door een 
voetganger lmnnen geopend worden. Te dien einde 
bestaan er drulduchthandels die door de locomotief 
of met de hand worden bediend en cylinders in wer
l<ing zetten ; deze laatsten openen de deur, b estaan
de uit twee helften geplaatst met een hoel< van 45° 
op het spoor ; beide vleugels worden in tegenge
stelde richting geopend de ene in de richting van 
het verkeer, de tweede er tegenin. Het gehee! zit 
in een onvervormbaar metalen raam dat zelf in een 
betonnen muur gebouwd is. Het luchtverlies be
draagt in deze steengang waar een sterlœ depressie 
heerst nauwelijks 1.400 liter/seconde. 

ln de lwlenmijn André Dumont, waar de werl<en 
zich stilaan meer en meer naar het verre Üosten 
uitbreiden en waar de Investie van de schachten 
van As tot nu toe geen oplossing heeft gehegen, 
rijzen problemen van luchtverversing, die zich voor
al rond de beide schachten concentreren. 

Men doet dan ook het onmogelijl<e om de weer
stand der schachten te verminderen. Men heeft er 
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aan gedacht de dwarsliggers in plaats van op 
1 .so rn, op 3 rn te leggen ; een moeilijl<heid in dit 
opzicht vormen de houten sporen, die slechts 6 rn 
lang zijn en bij een asafstand van 3 rn tussen dwars
liggers te weinig steunpunten zouden hebben. Toch 
zijn al de nieuwe dwarsliggers nu van het type 
bestemd voor een tussenafstand van 3 rn ; 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 ldeiner zou zijn indien de kooien
afdeling van de overblijvende twee segmenten zou 
gescheiden zijn, door een dichte gladde wand ; men 
heeft een dergelijh wand willen verkrijgen, eerst 
door middel van plastielœn platen ; deze platen wer
den echter broos en braken in stuldœn. Daarna 
heeft men fijngemaasde ijzerdraad gebruil<t die ech
ter oak brai< ; dikkere draden en mazen gaven geen 
resultaat meer op gebied van luchtverversing en 
bralœn evenzeer. Men zet de opsporingen om een 
geschil<t materiaal te vinden voort, en inmiddels 
worden in het proefstation van Essen-Gray op ma
lœtten proeven genomen om de werlœlijlœ invloed 
van dergelijlœ maatregel te schatten; deze proeven 
zullen ool< aantonen wellœ invloed het op de lucht
weerstand zou hebben, wanneer ook het deel van 
de belmiping dat in het kooienval< gelegen is, door 
een of ander materiaal in een gladde wand zou wor
den omgevormd. 

Steen- en kolenstof. 

T abel XX gee ft de stofbestrijdingsmiddelen, ver
deeld volgens de behandelde tonnemaat. Men merkt 
vooral de inkrimping van de waterverstuiving op 
a lsmede de uitbreiding van de natte ondersnijding. 
T evens lœnt het injecteren van het kolenfront een 
lichte vooruitgang, die zelœr te danken 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 verschiiiende pijlers, waaruit 
bleel< dat de lwlen een natuurlijlœ vochtigheid had
den van 2,0 tot 3.9 1 '%, en na het la den 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 mogelijl< de eigenlijlœ resultaten, 't is te 
zeggen een stofconcentratie in de luchtstroom, te 
bepalen, aangezien de nieuwe toestellen die met 
dat doel door de wet zullen voorgeschreven worden, 
nog niet voorhanden waren. 

Verschillende i<Oienmijnen hebben in de loop van 
1964 een ernstige inspanning geleverd om de tele
injectie te doen ingang vinden in !mn werl<plaat
sen. Men verstaat door teleinjectie die methode, 
waarbij de boring wordt voortgezet tot op een diepte 
van 15 à 30 rn, 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 diepte nie t gescheurd is, en dus 
geen water opneemt, waardoor de gelœnde moeilijl<
heden bij de ontginning vermeden worden, en ten 
tweede, dat de hoge drul< het mogelijl< maal<t ook 
met moeilijl< te bevochtigen lwlen goede resultaten 
te bekomen. 

De grootste moeilijl<heid bleel< te zitten in het 
baren ; in vele gevallen geraal<te men niet verder 
dan 10 à 15 m. Üp dat ogenblik werd het boorgruis 
vochtig en liep de boor vast ; het vocht scheen in 
sommige gevallen voort te I<Omen van d e ontspan
ning van mijngas in de diepte ; in elk geval staat 
het vast dat het baren veel meer problemen stelt 
in sterl< mijngashoudende dan in gasarme !agen. 

TABEL XX 

Sto{hestl'ijdingsmicl!delen, ve1·deling volgens de hewerkte tonnematen. 

1 

1962 
1 

1 

1963 
1 

1964 

lnjecteren van het lwlenfront 43.5 42.9 47.0 
Gebruik van afbouwhamers met waterverstuiving 

sarnen met waterinjectie in het lwlenfront 6,8 5.7 3.9 
Gebruil< van afbouwhamers met waterverstuiving 

aileen 0,2 0,1 -
Natte ondersnijding 6,1 5.6 17.5 
Gebruil< van waterverstuivers 35.4 40.8 29.6 
Schieten onder waterdrul< - 0.7 -
Geen stofbestrijding, met inbegrip van de werk-

plaatsen die van nature vochtig zijn B.o 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 werhaamheden en de belwmen 
uitslagen, doch werl<te ool( actief mee door de pro
duktie en de verspreiding van de nodige apparaten 
te stimuleren. Er trad namelijl< een probleem van 
bevoorrading aan het licht, aangezien de passende 
machines en onderdelen niet altijd in voldoende 
mate lwnden geleverd worden. 

De Iwlenmijn Winterslag heeft een stofafzuiging 
Prat-Daniel gemonteerd op de verdieping van 
725 rn bij de voeding van de sldps. 

De installatie bevat drie afzuigmonden, de eerste 
en de tweede boven de schuif waarop de produl<
ten onmiddellijl< na het kippen vallen, de derde aan 
de afwerprol van de eerste transportriem, die de 
geldpte lwlen naar de vliegwielbunlœr vervoert. 

De afzuigleidingen zijn plaatijzeren buizen met 
rechthoeldge doorsneden ; voor de eerste twee pun
ten, die dichter bij de stofzuiger gelegen zijn, heb
ben deze leidingen een sectie van 265 op 265 mm ; 
voor de derde een sectie van 355 X 355 mm. 

De afgezogen lucht wordt door "·'aterinjectie be
vochtigd vooraleer ze in de stofzuiger hinnentreedt. 
Er wordt 3 tot 4 ma water per uur verbruil<t. 

De eigenlijlœ stofzuiger werkt volgens het heli
coïdaal en het centrifugaal systeem en wordt aan
gedreven door een motor van 24 I<W, die normaal 
20,5 kW ontwiHelt ; hij loopt met een toerental 
van 1.450 omwentelingen per minuut en veroorzaal<t 
een debiet van 5,2 ma/ s bij een onderdrul< van 
280 mm water. 

Energie. 

Aan twee mijnen werd toestemming verleend om 
in afwijldng van artilœl 50 van het lwninldijl< be
sluit van 7 augustus 1953 dezelfde lmbel te gebrui
lœn voor de verlichting en de telefonie ; in een 
geval betrof het niet aileen dezelfde lmbel maar 
dezelfde geleider, dit is het geval van de telefonie 
langs de trolleydraad in de I(Qienmijn van \i\Tintet·
slag, een installatie die reeds enlœle jaren func
tioneert en volledigc voldoening schenkt. 

Ool< de afwijldng van artihls 32 en 27 van be
doeld koninldij]< besluit, waarbij aan een lwlenmijn 
toelating wordt verleend om accumulatorlocomotie
ven te gebruilœn die niet van het voorgeschreven 
vol platendak zijn voorzien w erd in de loop van 
het verslagjaar vernieuwd. 

Tenslotte werd een mijn gemachtigd om in afwij
king van artilœl 35 soepele lmbels te gebruilœn 
waarin de geleiders niet van een geleidend en met 
de aarde verbonden omhulsel zijn voorzien. ln feite 
gaat het om enlœle commandoluingen van elel<
trische installaties. 

De lwlenmijn Zolder heeft steeds bij voorkeur de 
voedingsl<abels voor de lwp der gemechaniseerde 
pijlers langs de lwpgalerij geleid. Dit hrengt mee 
dat stuurlmbels langs de pijlers moeten aangevoerd 
worden ten e inde de besturing van de verschillende 
motoren van aan de pijlervoet mogelijk te malœn. 
Deze stuurhbels hadden in de pijler veel te lijden 
en gaven aanleiding tot storingen, die vaal< te wijten 
waren aan inwendige lwrtsluiting tussen geleiders 
van verschillende polariteit. 

Daarom heeft men deze meerdradige stuurlmbel 
vervangen door een ééndradige, met teruglœer langs 
de grond. Het voornaamste voordeel is de vermin
dering van de !<ans op storingen wegens het uitscha
lœlen van inwendige lwrtsluiting. Deze inrichting is 
intrinsiel< veilig. 

De inrichting laat aileen het starten en stopzetten 
van één motor (of twee motoren in parallel) toe ; 
indien er a an de lwp van de pij ler een schaafaan
drijving is, moet een tweede stuurlmbel gelegd wor
den. 

Er bestaat ool< een zogenaamde ringvergrende
ling, waardoor alle motoren uitvallen van het ogen
blil< af dat er één stilvalt. T enslotte bevat de bestu
ring van de motoren drie posities, waarvan de eer
ste, de automatische, hoger beschreven werd ; een 
tweede, handbediening, heeft dit eigenaardig, dat 
bij het weder inschalœlen van de automatische 
bediening ellœ verl<eerde schalœling, waardoor valse 
manœuvers zouden veroorzaal<t worden, onmogelijl< 
is. De derde stand, « manœuver », is zo ingericht 
dat men eender well<e motor afzonderlijl< lmn laten 
!open zolang men de betreffende knop ingedrul<t 
houdt ; !ost men deze knop dan valt de motor stil. 
Men ziet hierin een beveiliging tijdens het uitvoe
ren von moelijl<e handelingen, uit oorzaal< van ver
voer of onderhoucl. 

T abelien XXI. XXII en XXIII geven de gebrui
lœlijl<e inlichtingen over de geïnstalleerde en ge-

TABEL XXI 
Geïns tallem.Je vermogens. 

1962 
1 

1963 1964 
(kW) (kW) (kW) 

Ondergroncl 
elektrisch 75 ·918 78.453 80.542 
perslucht 35·583 34·922 36·752 

Bovengi'Ond 
elehrisch 268.744 271.754 283·993 
perslucht 47 64 64 
stoommotoren 108.113 107.308 107.861 
dieselmotoren 6.512 7. 100. 7·<?43 
benzinemotoren 204 172 29 
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bruilde eleldrische en persluchtvermogens. Men be
merl<t in tabel XXI dat beide vormen uitbreiding 
nemen in de ondergrond . 

Tabel XXII werd in de vorige jaarverslagen uit
voerig gecommentarieerd ; het d oel van deze tabel 
is bel<end : de vooruitgang van de eigenlijke elel<
trificatie van de « andere ondergrondse werken » 
( wei-I<plaatsen en voorbereidende werlœn, met inbe
grip van drijven, winnen en vervoer) beoordelen ; 
wij zien dat de verhouding perslucht tot eleldrici
teit nog verslechterd is, aangezien het aandeel der 
hvh die in perslucht werden omgezet thans 79,1 ,% 
van het totaal bevat tegen 77.7 % in 1963. 

Een ander gegeven dat, althans in vergelijl<ing 
met de vorige jaren , onmiddellijl< van belang is, is 
de verzadiging van de toestellen gebruil<t in de 
ondergrondse werl<en, verzadiging die berelœnd 
wordt voor de elehrische toestellen en dezelfde ver
ondersteld wordt voor de persluchtmotoren. Deze 
verzadiging is gedaald van 14,3 tot 12,64 '% het
geen er in zelœre zin op wijst dat er in de onder
grand nog veel te doen blijft wat het gebruil< van 
het geïnstalleerd l<apitaal en de regelmatige gang 
van d e werl<plaatsen betreft. 

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

Er d ced zich in 1964 een geval van elektrocutie 
met dodelijlœ afloop voor. ln een onderstation ge
voed op 6.6oo V bevond er zich v66r d e transfor
mator een scheidingsschalœlaar gecombineerd met 
een smeltveiligheid op de primaire zijde van elk 
mes, en een ingebouwde beveiliging tegen het on
derbrelœn onder stroom. Bij het openen van deze 
koffer m et het doel de smeltveilighed en te contra
leren werd een elel<tricien door aanral<ing m et de 
onder spanning staande delen van de scheidings
schalœlaar geëlehrolmteerd. Üm de primaire delen 
spanningloos te malœ n moest ment te voet naar een 
s tation gaan da t op een afstand van meer dan 1 km 
gelegen was. lngevolge dit ongeval besliste d e mijn
directie de bewuste sche idingsschakelaar te laten 
voorafgaan door een eenvoudige scheidingsschake
laar zonder smeltveiligheden. Om te voorlwmen d at 
deze laatste onder stroom zou geopend worden, 
werd hij mechanisch vergrendeld ten opzichte van 
de oorspronlœlijl< bestaande scheidingsschalœlaar, 
die op zijn heurt eleldrisch vergrendeld was en bleef 
ten opzichte van de lastschalœlaar aan de secun
daire zijde van de transformator. De b ed0eling van 
deze wijziging waarmee het divisiecomité zijn vol!e
dige instemming betuigde was, in het betroHen 
ondersta tion zelf de mogelijl<heid te bieden om de 
kring te openen onmiddellijl< aan de ingang van het 
station en v66r ieder toestel. 
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TABEL XXIIl 

Energiebal;a.ns onder- en boveng1'0nd. 

1962 

kWh/t 1 % 

Ondergrond 
Perslucht 33.19 29,17 
Elektriciteit 16.37 14.39 

Bovengrond 
Elektriciteit 64,21 56.44 

113.77 100,00 

Brandvoorkoming en -bestrijding. 

ln vier gevallen werd ontheffing verleend van de 
bepalingen van artikels 18 en 19 van het koninldijlc 
besluit van 2 december 1957 betreffende de brand
voorkoming in de steenlcolenmijnen, ten einde het 
gebruik toe te laten van open vuren, voornamelijl< 
lasposten doch ook soldeerlampen, in sommige wel
bepaalde delen der ondergrondse werlcen. ln even
veel gevallen betrof de afwijldng het artilcel 4-2° 
betreffende de bovengrondse werken in de nabijheid 
van de schachten. 

Het gebruik van open vuur in de ondergrondse 
werlcen heeft geen aanle iding gegeven tot inci
denten. 

Tenslotte werden drie afwijlcingen verleend van 
de bepalingen van de ministeriële omzendbrief van 
11 september 1911, opgesteld in uitvoering van arti
kel 12 van voornoemd koninldijk besluit, ten einde 
het verder gebmilc toe te laten van vervoerbanden 
die niet aan de Belgische normen van onbrandbaar
heid voldoen. 

Reddingswezen. 

Het reddingswezen in het Kempens beldcw blijft 
zoals voorheen gecentraliseerd in het Coordinatie
centrum Reddingswezen (C.C.R.) te Hasselt. 

Men lean de activiteiten van dit Centrum verde
len in twee grote groepen : de opleiding van de red
dingsploegen der Kempense mijnen voor een directe 
tussenkomst, en de studie van allerlei problemen 
die met reddingswerlœn verband houden. 

Het ecrste doel blijft het voornaamste, aangezien 
het Centrum tenslotte door zijn oganisatie aileen 
verantwoordelijkheid draagt voor de opleiding, en 

1963 1964 

kWh/t 1 % kWh/t 1 % 

32.46 31.23 32.02 30.58 
16,74 16,11 16,26 15.53 

54.73 52.66 56,43 53.89 

103.93 100,00 104.71 100,00 

de oefeningen in de ondergrond der diverse mijnen 
pralctisch overbodigd gemaal<t heeft. 

Men heeft in de loop van 1964 de periodiciteit 
van de trainingen op hoge ternperatuur gebracht op 
tien in plaats van acht welœn ; deze proef, die 
zeer belangrijk is omdat algemeen bekend is dat 
de weerstand tegen verhoogde ldimatologische om
standigheden slechts een bepaalde tijd stand houdt, 
is volkomen geslaagd. Ook in het inschalcelen van 
nieuwe redders in de hoge-temperatuur-cyclus is een 
wijziging ingetreden, aangezien de nieuwelingen 
zodra ze in normale omstandigheden bewezen heb
ben geen fysielce afwijkingen 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 ais middel om sne! hun 
hachten te herwinnen. D e bedoeling is dat een red
der in geval van interventie twee uren zal werken, 
nadien een relaxatie van vier uren ondergaan, weer 
twee uren zal werken, en dan naar de bovengrond 
teruglceren. 

Einde 1964 telt het Kernpens beldcen voor zijn 
zeven zetels sarnen, 362 redders met een gerniddelde 
ouderdom van 32 jaar ; 7,24 ·% van hen zijn meer 
dan 40 jaar oud. 

ln de theoretische !essen die op ellœ training vol
gen werden de gebruilœlijlce onderwerpen behan
deld, te weten : metingen van secties en gasgehal
ten, gebruilc van telefoon, constructie van dammen, 
eer3te zorgen (draagbaren en lmnstmatige ademha
ling) ; ool< 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 vertrelcbasis, die ell< viermaal 
pe r jaar op het centrum worden ontvangen. 
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Het C entrum moest in 1964 niet optreden in de 
Kempen zelf, maar wei w erd om zijn bijstand ver
zocht voor de bestrijding van een ondergronds vuur 
en van een open brand, tellœns in een Luikse mijn. 

In het eerste geval w erd met sucees gebruik ge
maalü van urethaanschuim voor het luchtdicht ma
lœn van een gedeelte van een galerij, waarbij een 
aanzienlijlœ hoeveelheid ma teriaal lwn gespaard 
worden door het spuiten op een jutebeldeding in 
plaats van op de naakte galerijwanden. 

ln het tweed e geval werd gebruil< gemaald van 
latex-rubber en gips. Het personeel van het centrum 
voerde sommige werlœn uit in de getroffen mijn, 
maar gaf ook pralüisch onderricht aan de centrale 
van het Luib beldœn, waardoor deze in staat was 
de w erlœn op eigen kracht voort te zetten. 

Kleinere interventies, in de K empen, beperlden 
zich tot het bestrijden van moeilijl< te overwinnen 
Ieklœn, en het uitlenen van ma teriaal om waterdoor
bralœn te lœren. 

ln het eerste geval was het de b edoeling het 
luchtverlies doorheen het breul<veld van een veraf
gelegen pijler tegen te gaan om de luchtstroom 
langs h et front te verhogen. Beide galerijen van de 
betroi<I<en werkplaats waren beldeed met Moll
ramen op met stenen gevulde houtboldœn. ln beide 
galerijen werd tegen d e 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 d e aansluiting met het vast gesteente in 
de luoon. 

Het gebruil< van jute maalde dat men in plaats 
van 5 tot 6 l<g/m2 slechts 1,2 kg/ m2 van het produkt 
nodig had om zeer goede a fdichting te bekomen. 

Het Centrum is er zich van bewust dat het red
dingswerl< nog steeds in ernstige mate bemoeilijkt 
wordt door de uitrusting, en streeft dan Gol< zonder 
ophouden naar de verbetering ervan ; een verbete
ring van de neu snijper werd aan de Drager-Werke 
voorgesteld ; het mondstuk zelf werd sterl< verbe
terd ; verschillende maslœrs met panoramische ruit 
werden in gebruil< genomen en kenden een groot 
sucees, zozeer zelfs dat ze de mondstuklœn dreigen 
te verdringen. Ten slotte zoel<t het C.C.R. naar een 
lichte en s tevige Iamp, die voldoende is voor een 
interventie van lwrte duur en niet het hinderend 
gewicht van de gewone petlamp vertoont. 

ln opdracht van de E.G.K.S. neemt het C.C.R. 
een deel voor zijn relœning van een uitgebreide stu
die tot verbetering van de bestaande typen van 
ademhalingstoestellen. H et C.C.R. is Lelast met de 
vergelijldng der verschillende typen gebruilü in de 
landen van de Gemeenschap, in verband met trai
ningen in verhoogde Idimatologische omstandighe
den , alsool< met de bepaling van de toegelaten duur 
der inspanning. De invloed op de fysiel<e en men-

tale capaciteiten van de redders bestuderen behoort 
eveneens tot zijn bevoegdheden doch spijtig genoeg 
moet het Centrum nu de medewerl<ing missen van 
de psychotechnische diensten der lwlenmijn Hout
halen, die werden afgeschaft bij gelegenheid van 
de opslorping van deze mijn door die van Helch
teren-Zolder. Een eerste besluit da t nu reed s vast
staat is dat de vochtige temperatuur van 34" C ais 
de bovenste grens voor intensieve arbeid ( 1,2 liter 
zuurstof per minuut) za l worden aangezien vermits 
de arbeidsduur in dat geval tot 15 minuten wordt 
beperkt. Het is zelfs aan te raden de intensiteit van 
de temperatuur van 32" C af te beperken tot 1 liter 
zuurstof per minuut. ln dit verband zoekt het Cen
trum naar een formule om d e vermoeidheid van de 
redder te meten, waarbij de recuperatie van de 
polsslag en het gewichtsverlies een roi spelen . 

Bemaling. 

D e bemalingspompen d er Iwlenmijn Zwartberg, 
opgesteld in de pompenlmmer op de verdieping van 
840 rn, hebben niet-mijngasveilige motoren van een 
open type, dat veel te lijden had van h et stof. Om 
die reden heeft men beslist de door deze motoren 
aangezogen aflwelingslucht te filteren ; men had 
eerst d e bedoeling een filter te plaatsen op d e ven
tilatoren zelf, doch dit vergde lwstelijl<e transforma
tics van de ventilatoren en zou het nuttig vermogen 
van de motoren verminderd hebben. Daarom heeft 
men een grote filter geplaatst aan de ingang van d e 
pompenzaal ; d eze filter, die trouwens schuin moest 
opgesteld worden, meet 3 X 4 rn ; hij sluit d e ope
ning van de zaal volledig a f ; het personeel gaat 
er langs door middel van een sas. D e filter heeft 
danl< zij zijn grote oppervla l<te zo weinig lucht
weerstand, dat het luchtverversingsregime van de 
zaal. dat afhangt van d e algemene onderdrul< en 
door een secunda ire ventilator wordt vP.r.~terld. er 
niet onder geleden heeft. H et betreft een oliefilter, 
die eenmaal daags moet voorzien worden van verse 
olie. 

Men heeft opgemerl<t da t ook de andere toestel
len in de zaal zelf nagenoeg stofvrij blijven ; wat 
de motoren betreft schijnt hct resultaat volkomen 
bevredigend. 

Twee lwlenmijnen, 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 gewoon slil< 
op te pompen zonder enige verdunning ; op die 
wijze schaft men een lwstelijl< en onaangenaam 
werl< af : het verwijderen van het bezinksel op de 
bodem van de watergalerijen. 

ln feite is de naam pomp niet zeer juist, aange
zien het toestel meer lijl<t op een verbeterde schroef 
van Archimedes. waarin de schroefas in plaats van 
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zuivere omwentelingen uit te voeren bovendien een 
lœgelvormige bew eging volbrengt. 

De machine wordt aangedreven door een elektro
motor van 15 pk ; men is er in geslaagd op een 
dienst van 8 uren een hoeveelheid slil< w eg te wer
lœn overeenlwmend met de inhoud van 200 ldeine 
wagens, hetzij ongeveer 200.000 liter ; de pomp 
lwn gemakkelijl< een stijghoogte xan 6 tot 8 rn 
b ereilœn langs een leiding van 200 rn lengte en een 
nuttige diameter van 150 mm. 

ln de lwlenmijn van Eisden w erd de waterdam, 
w aarover spralœ in het vorig jaarverslag, gesloten, 
hetgeen voor gevolg had dat d e watertoevoer in de 
mijn verminderde van 160 tot 100 m 3/ uur. 

ln de luchtlœerschacht van de Iwlenmijn André 
Dumont b estond sinds lang op een diepte van 
90 rn een lek cla t ruim 12 m3 water gaf per uur. 
M en h eeft nu verschillende boringen in de b elmi
ping uitgevoerd en langs daar cementmell< met een 
dichtheid van 1.4 ingespoten, die op de bovengrond 
wordt gereedgemaah. H et waterdebiet is reeds ge
daald tot 5 à 6 m 3./uur. In 1964 w erden aldus 13 

boorgaten bewerl<t met een gezamenlijl<e hoeveel
h eid cement va n 5 5 .000 l<g ; h et w erl< gaat nog 
s teed s verder. 

Fig. 1 1 geeft de s tand der w erlœn einde 1964 : 
oolc de b a rsten in d e b elmipin g Yeomen er op voor. 
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Veiligheid, gezondheid en verfraaiing der werlc
plaatsen. 

ln de lwlenmijn \.Vinters lag zag een interessant 
initiatief h et licht ; men richtte er een zo genaamde 
s teunploeg op, die voor taal< heeft door rechts treeks 
contact m et op z ichters en arbeiders op h et w erk 
zelf de geest van veiligheid te bevorderen en de 
oorzaalc va n ongeva llen te leren lœnnen en tc 
bestrijden. 

Deze steunploeg bestaat uit een ingenieur en 
twee inspecteurs van de veiligheidsdienst die gedu
rende één maand afwisselend ell< op één dienst een 
bepaalde pijler bezoeken . Na afloop van deze 
maand wordt de pijler in IC\vestie nog sporadisch 
bezocht om een langer inwerlœn va n het b ereilde 
effect te verzelœren. 

De uitslagen worden nagegaan aan de h and van 
de veelvuldigheid der ongevallen. Ais vergelijkings
punt neemt men de gemiddelde uitslagen van d e 
laatste drie maanden voorafgaande aan de proef. 
Ais veelvuldigheid neemt men h et aantal ongeval
len per t.ooo die nsten. ln de eerste proefpijler, die 
w eliswaar voordien slechte uitslagen had, b ereikte 
me n, vertreldœnd van een referentiecijfer van 32,64, 

cen veelvuldigheid van 16,68 in de maand van de 
tussenlwmst, en in de volgende maanden : 12,2 5 ; 

21 ,52 : 15 ,06. Oit lwmt n eer op een verbetering 
van respectievelijlc 61 %, 62 %, 31 % en 52 '%. 
ln andere pijlers w erden minder goede en uitzon
derlijl< zelfs n ega tieve uitslagen belwmen hetgeen 
a ileen maar bewijst dat het t·oeval nog een zelœre 
roi blijft spelen , maar inmiddels is het een feit clat 
de uitslagen van gans de ondergrond, beh andelde 
en niet b ehandelde pijlers sarnen, gedurende de 
eerste vier maanden zeer gunstig evolueerde. 

D e lwlenmijn Eisden heeft haa r veiligheidsdienst 
uitgebreid met de zogenaamde animatoren . Z e zijn 
ten getale v a n zeven, een hoofdanima tor en zes 
medew erlœrs, waarvan drie in de eerste afdeling, 
2 in d e tweede a fdeling en 1 in d e voorbereidende 
w erlœ n opereren . D eze anima toren h ebben een cur
sus in de L a teinermethode gevolgd e n houden zich 
bij hun bezoelcen aan d e volgende hoo fdregels : 
steed s nauw sam enwerlœ n met de opzichters ; de 
voornaamste oorzal<en van ongevallen opsporen ; de 
gevaarlijlœ handelingen ontdeldcen door observeren 
van h et personeel. Zij h ouden zich terloops ool< 
bezig met problemen van hygiëne a lhoewel d e vei
ligheid hoofdzaal< blijft, en h ebben een zelœre 
bevoegdheid inzalœ dringend gevaar, namelijl< bij 
afwezighe id van de rechtstreei<se opzich ters. 

E r zijn a fzonderlijlce animatoren voor de oplei
ding, die dan oolc de taal< van gew one monitor 
waarnemen. 

E r werden interessante resulta ten geboeld, al viel 
d e aanvang va n d e proef sarnen met h et aanwerven 
v an ta lrijl<e vreemde a rbeiders, zodat een vergelij
ldng met de vorige toestand nie t gemal<kelijl< is ; 
men h eeft echter, precies om vergelijlcb are resulta ten 
te bekomen, beslist de anima toren niet meer zoa ls 
vroegel' ellœ d ag in een andere w erl<plaats te stu
ren, cloch gedurende een maand in eenzelfde pijler 
te la ten ; gewoonlijk w ordt slechts één dienst onder 
handen genomen , doch w anneer het w erlœlijk nodig 
is aarzelt m en niet drie animatoren over de drie 
clien sten te verdelen. 
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H et gewestelijl< comité voor veiligheid, gezond
heid en verfraaiing der werkplaatsen in de mijnen 
vergaderde vier maa! in de loop van het jaar 1964. 

H et comité wijdde zijn aandacht aan verschil
lende actuele problemen betreffende de veiligheid : 
het slijgend aantal ongevallen door lwlenval aan 
het winfront bij gebruil< van de trommelsnijma
chine ; de ongevallen in het ondergronds locomotie
venvervoer ; de tewerkstelling van vreemde arbei
ders ; het toezicht tijdens de verlofperiode. clat niet 
mag worden toevertr~uwd aan minder geschilüe 
elementen. V erschillende ldeine verbeteringen, in 
de verscheidene mijnen uitgewerlü, werden ter hn
nis gebracht van de !eden, dit wil zeggen de dienst
hoofden der mijnen van het beldœn en de afgevaar
digden der werlmemers ; namelijl< het gebruil< van 
beenbeschermers en werhdoeren, het vergrendelen 
van de beweegbare wipvloeren aan de ondergrondse 
laadplaatsen ; de veiligheidsmaa tregelen opgelegd 
bij het in gebruil< nemen van de monorails ; de 
beste vorm voor een personenwagen voor onder
gronds vervoer. 

Üp het gebied van de hygiëne ging de aandacht 
vooral naar de stofontwiHeling bij de trommel
snijmachine en de teleinjectie : er werden proeven 
besprolœn met oorstoppen voor personen die aan 
hinderlijl< geluid zijn blootgesteld. 

Het gewestelijl< comité bestudeerde ool< de wer
ldng van de plaatselijlœ comité's en vei ligheicls
diensten . 

VIT. Opleiding. 

De TWl-opleiding gaat onverminderd voort, aan
gezien in 1964 w ederom in de loop van 18 zittingen, 
96 monitoren gebreveteerd werden ; 76 % van hen 
slaagde bij de eers te proef, 11 ,9 % bij de tweede ; 
dit brengt het totaal aantal gebreveteerde monitoren 
in de Kempen op 678. 

D e tabel XXIV geeft zoals gebruil<elijk de 
tewerl<stelling der monitoren. Men bemerlü clat in 
1964 een groot aantal a is monitor tewerl<gesteld 
werd en dat de groep « opzichter » overgeschalœld 
werd naar « organisatiedienst ». Er werd in dezelfde 
tabel een regel bijgevoegd voor de technische be
dienden, die op een lwlenmijn uit de TWI- gebre
veteerden gereluuteerd werden, ten getale van 1 1. 

Technisch Instituut van het Kempens bekken. 

1964 bracht het Teclmisch lnsti tuut van het Kem
pens beH en in de belangstelling. Üp 23 en 24 mei 
werd inderdaad op luisterrijke wijze het tienjarig 
bestaan van dit zeer bijzonder onderwijs gevierd. 
D e fees~elijld1eden hadden p laats te H outhalen, 
eers te in de reel<s van scholen voor mijnbouw
onderwijs. 

H et zeer gevuld p rogramma, opgevat en uitge
werl<t door het plaatselijl< feestcomité , omvatte 
ondermeer : een receptie op het Gemeentehuis van 
Houthalen, een feestzitting in de school. en de ope
oing van de tentoonstelling « 10 jaar T.I.K.B. ». 

TABEL XXIV 

Tewerkste lling der TWl-gebreueleerden. 

1 

tot einde tot einde tot einde 1 
1962 % 1963 % 1964 % 

Instructeurs 17 3.6 29 5.0 19 2,8 
Monitors voor 

leercentra 34 7.2 36 6,2 34 s.o 
Monitors voor 

de mijnen 124 . 26.3 153 26,6 196 28.9 
Üpzichters 156 33.1 183 3 1.4 199 29.3 
Arbeiders 52 11.5 54 9.4 45 6.6 
Ürganisatiediensten 34 7.2 45 7.2 36 5.3 
H ebben de mijn 

verlaten 54 11 ,1 82 14,2 138 20,4 

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

47 1 100,0 582 100,0 678 100,0 
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Tijdens de toespralœn op de receptie en tijdens 
de feestzitting werd respectievelij 1< do or de heer 
Godderie, burgemeester van Houthalen en door de 
heer Directeur-Generaal Geens, vertegenwoordiger 
van de heer Minister van Nationale Üpvoeding en 
Cultuur, Imide gcbracht aan het initiatief en de 
initiatiefnemers van deze omwenteling in het oplei
dingsprocédé van arbeidskrachten voor de mijnnij
verheid. Ook de afgestudeerden betuigden hun 
dank en erkentelijl<heid voor de vorming ,opvoeding 
en statuut waarop zij zich, dank zij het T echnisch 
lnstituut van het Kempens beHen, mogen beroe
men. 

Anderzijds vertolkte het lnrichtend Comité, bij 
monde van ondergetelœnde, zijn dank aan de ge
meente Houthalen voor de grote steun die het jonge 
Technisch lnstituut van het Kempens BeHen bij 
zijn oprichting mocht ondervinden, aan de Provin
cieraad van Limburg voor de aanzienlijl<e bouwtoe
lagen voor de verschillende scholen. aan de zeven 
mijndirecties om hun belangrijl<e investeringen en 
aanmoedigingen, aan het Ministerie van Nationale 
Üpvoeding en Cultuur voor de steun en het begrip 
van overheidswege, aan de directies en het onder
wijzend personeel van de instellingen voor hun 
opvoedlmndig werk 

Wat bij de oprichting een gedurfd programma 
genoemd werd, blijl<t thans een dringende noodzaal< 
en tevens een sucees geweest te zijn ; danl< aan de 
vier scholen van het T.I.K.B. heeft men inderdaad 
bekomen: 

a)een rationele beroepsopleiding met voldoende 
theoretische en pral<tische kennis die in 10 jaar aan 
de Kempense mijnindustrie 66o geschoolde met di
ploma A3 of A4/ 1 Ieverde alsook 108 hndidaten
opzichters die, danl< zij de hogere technische cyclus, 
een diploma B2 of brevet B6/2 behaalden en benij
denswaardige hderfuncties beldeden ; 

b) een valorisatie van het mijnwerlœrsberoep 
door een aangepaste en uitgebreide vorming en ver
zorgde opvoeding waarvan getuigen de functies en 
de hoge !onen van de eerste leerlingen ; 

c) de orientatie van de jeugd naar een beroep 
met hoog loon en ruime toel<amstmogelijkheden. 

De groei van de schoolbevoii<ing bewijst de oriën
tering door het Technisch lnstituut van het Kem
pens Beldœn gegeven. 

Jaartal Houthalen Genk Eisden Beringen Totaal 

19S4 IS2 IS2 
19SS 163 163 
19S6 239 so 289 
19S7 343 tt8 44 sos 
19S8 464 236 lOS 138 943 
19S9 410 26S 196 200 1.071 
1960 437 320 1S9 238 1.154 
1961 43S 448 164 296 1.343 
1962 S7S 491 188 337 t.S91 
1963 S39 sos 223 348 t.61S 
1964 so6 s6o 215 347 1.628 

Dat de schoolbevoll<ing bleef stijgen is ontegen
sprelœlijl< te wijten aan de degelijl<heid van het 
onderwijs, de toel<amstmogelijkheden en de talrijke 
voordelen waarvan we slechts het succesrijk skiver
Iof voor 387 leerlingen van het 4e en het se leerjaar 
vermelden. 

Sinds de opening van de scholen in 1954 werd 
ook beslist aan de leerlingen de passende middelen 
ter hand te stellen niet aileen om de noden van 
heden, maar tevens de eisen van morgen aan te 
lmnnen. Door de geweldige evolutie van de uitba
tingstechniek in de mijnnijverheid moesten de vak
lœn worden aangepast. De mechanisering en de 
elektrificatie vorderden in steeds sneller tempo, zo
dat het aantal met deze nieuwe technielœn ver
trouwd personeel met de dag diende aan te groeien. 
Daarom werden bijzondere afdelingen voor mecha
nica en elel<triciteit ingericht. 

Bij het begin van het schooljaar 1964-196S werd, 
op aandringen van de Belgische Steenl<aolfederatie 
en met de medewerldng van de inspectiediensten 
van het T echnisch Onderwijs ,een programma op 
punt gesteld voor lmndidaat hoofdopzichter en con
ducteur. De menselijlœ betrekl<ingen worden hierin 
vooral op het voorplan gebracht. Deze B1-cursus 
startte te Houthalen met 30 geselecteerde hndida
ten uit het Kempens bekken. Zodat het valwnder
wijs in het Technisch lnstituut van het Kempens 
BeHen Houthalen thans volgend beeld biedt : 

Eerste oriëntatiejaar 

T echnische a{ de ling 

Mijnbouw - Eleldrici
teit - Mechanica 

Lagere secundaire 
cyclus A3 

Oiploma Geschoold 
Vervolmaldng 
A3-Afdeling 

Beroepso{deling 

Mijnbouw - Eleldrici
teit - Mechanica 

Lagere secundaire 
cyclus A4/1 

vakman Brevet 
Vervolmaldng 

A4/t -Afdeling 

Getuigschrift Gespecialiseerd vakman Getuigschrift 
Hogere secundaire Hogere secundaire 

technische leergang B2 beroepsleergang B6/B2 

Diploma kandidaat opzichtm· Brevet 

Hoger Technisch Onderwijs 
van de te graad B1 

Diploma Kandidt:tat hoofdopzichter-conductew· 

Deze groei en uitbouw schept dan ook steeds 
andere problemen. ln 1964 werden aan de school te 

·Houthalen definitieve en degelijk uitgeruste werl<
plaatsen toegevoegd, werden de werkplaatsen te 
Beringen aangepast, en werd een aanvang gemaakt 
met de bouw van het klassenblol< te Hoevezavel
Genk, en de bouw van definitieve werl<plaatsen 
voorzien . 
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Vlll. De ongevallen. 

In 1964 gebeurden in de zeven Kempense mijnen 
in totaal 12.898 ongevallen met minstens één dag 
werlwngeschildheid, tegen 12.732 in 1963. De ver
deling over onder- en bovengrond ziet er uit a ls 
volgt : in de ondergrond 12.511 ongevallen tegen 
12.264 in 1963, op de bovengrond 387 ongevallen 
tegen 468 in 1963. H et aantal gepresteerde diensten 
bedroeg respectievelijk s.816.151 en 1.975-857 tegen 
5.524.915 en 2.143.859 in 1963. 

T abel XXV gee ft de verdeling van de ongevallen 
volgens de materiële oorzal<en. Men stelt een ver
mindering vast van het aantal ongevallen veroor
zaal<t door instortingen, vermindering die gedeel
telijl< wordt gecompenseerd door de rubriel< « ver
voer » maar grotendeels door de rubriek « hanteren 
van materialen ». 

H et vervoer kende niettemin een aanzienlijlœ stij 
ging, van 9.95 '% in 1963 tot 10,54 in 1964. Het 
aantal ongevallen veroorzaal<t door de gepantserde 
transporteurs bleef nagenoeg ongewijzigd (408 in 

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

Ool< de laatste lwlom van tabel XXV, die de 
veelvuldigheidsindexen der tien materiële oorzalœn 
geeft wijst op een zelfde beeld maar dan ontdaan 
van de relativiteit eigen aan een verdeling in pro
centen. 

T abel XXVI gee ft zoals voorheen de verdeling 
van de ongevallen volgens de verschillende catego
rieën van arbeiders, evenals, in de laatste lwlom, 
dezelfde verdeling uitgerekend in indexen. 

Alhoewel het aantal ongevallen van alle aard 
nog steeds a is het meest b etrouwbaar lœnmerl< voor 
de veiligheid in een bedrijf wordt aangezien, dient 
toch belang gehecht aan de zware ongevallen d.w.z. 
diegene die een blijvende onbekwaamheid van 
20 '% tot 100 % of de dood veroorzaal<t hebben, 
onmiddellijl< of binnen de 58 dagen. Tabel XXVII 
wijst uit dat het jaar 1964 tussen de zwaarste moet 
gerekend worden. 

TABEL XXV 

Onderverdeling van de ongev·allen naw· de m,ateriële oorzaken. 

Gekwetsten 
met blijvende V eelvuldig-

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

slachtoffers van 20% % % categorieën 
en meer 

1. lnstortingen 4-948 8 4 39.55 42.19 105.39 
2. V ervoer 1.319 1 1 15 10.54 9.95 28,10 

3· Hanteren gereedschap 1.233 1 8 9.86 9.12 26.25 
4· Hanteren materialen 3.682 2 2 29.43 27.90 78.35 
5. Val van het slachtoffer 957 1 - 7.65 7.61 20,37 
6. Üntvlamming mijngas of kolenstof - - - - - -

7· Ondergrondse brand - - - - - -
8. Springstoffen 2 - - 0,01 0,04 0,04 

9· Elektriciteit 20 1 - 0 ,16 0,08 0,43 
10. Allerlei 350 - - 2,80 3 ,11 7.45 

Totaal: 12.5 11 24 29 100,00 100,00 266.38 

Bovengrond 

t. lnstortingen 1 - - 0,26 - -
2. V ervoer 48 - - 12.40 10,26 -

3· H a nteren 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. Springstoffen -· - - - - -

9 · Elektriciteit 6 - - 1,56 0,64 -

10. Allerlei 28 - - 7.22 10,25 -

Totaal: 1 387 - 2 100,00 100,00 -
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TABEL XXVI 

Onderverdeling der ongeuallen volgens de categorieën van arbeiders. 

Ondergrond 

1. Kolenhouwers en helpers 
2. Andere arbeiders in de pijlers 
3· Üpvullen en dal<brelœn 
4· Galerijfronten : homvers en helpers 
5· Nabraken en andere onderhoudswerken 
6. Vervoer 
7· Laadplaatsen 
8. Schachtarbeiders 
9· Steengangfronten : houwers en helpers 

10. Andere arbeiders 
11. Toezichters en schietmeesters 

1 

Aantal 
ongevallen 

4·292 
564 

2.192 
g88 

784 
1.248 

68 
6o 

789 
661 

86s 

1 % in 1963 1 

37.50 
4.50 

15.20 
7.5o 
6,80 

9.70 
o,8o 
0,70 
6,00 

5.30 
6,00 

% in 1964 

34.31 
4.51 

17.52 
7.90 
6,26 

9·97 
0,54 
0.49 
6,31 
5.28 
6,91 

55 

1 

Veelvuldig~ 
heidsindex 
tn 1963 

91.26 
12,00 
46.6o 
21,01 
16,65 
:l6,52 

1,44 
1,31 

16,78 
14,05 
18,38 

·------------------------------------------

Bovengrond 

t. Elel<tromechanische diensten 
2. Losvloeren en ophaaldiensten 
3· Was- en zeefinrichtingen 

Totaal 

4· Vervoer (losvloeren niet inbegrepen) 
5· Drijfkracht 
6. W erkhuizen 
7· Andere arbeiders 
8. Nevenhedrijven 
9· Üpzichters 

Totaal 

12.511 100,00 100,00 266,oo 
------------------------------------~--

- ·-----------------------------------------
8 

70 
53 
33 
16 

145 
38 
14 
10 

1,90 
12,80 
17.30 
5,10 

5.50 
38.40 
11.95 
2.99 
4,06 

100,00 

2,01 
18,29 
13,67 
8,50 
4.13 

37.41 
9.79 
3.62 
2.58 

100,00 

0,46 
4.22 

3.14 
t,g6 

0.95 
8,60 

2.25 
0,83 
0,59 

TABEL XXVII 

Zware en dodelijke ongevallen . 

. Ondergrond 

Jaar 

1 

B.W. 

1 

Doden 20% Totaal 
of meer 

1958(a) 20 35 55 
1959(b) 1 1 29 40 
tg6o(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 
1 

0 

4 
0 
2 
0 
0 
0 

Bovengrond Onder~ en bovengrond samen 

B.W. 

1 1 

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 

(c) Gemiddeld 36,40 werkloosheidsdagen. 
(d) Gemiddeld 17,80 werkloosheidsdagen. 

1 
Totaal 

59 
47 
51 

47 
50 
61 

55 
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T ABEL XXVIII 

Veelvuldigheids- en ernstvoet. 

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

Jaar 
1.000.000 urenj loosheid per 1.000 uren) loosheid per 1.000 uren) 

Ondergrond 
1 

Bovengrond Ondergrond 
1 

Bovengrond Bovengrond 
1 

Ondergrond 

1960 253 23 2.87 0,31 12,33 0,90 
1961 251 22 3.10 0,12 11,00 0,90 
1962 271 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 o,65 

TABEL XXIX 

Aantal ongevp.llen met een ar·beidsongeschiktheid van minstens één dag. 

Jaar Totaal 

Ondergrond / Bovengrond 1 

Onder~ en 
bovengrond 

sarnen 

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 12.511 387 12.898 

T ens lotte geven de tahellen XXVIII en XXIX 
enlœle vergelijkende cijfers over de laatste vijf jaren. 
Wat de eerste hetreft stelt men vast dat de fre
quentie licht gedaald is ten opzichte van 1963 en 
de ernstvoeten zelfs in gevoelige mate. Dit hewijst 
dan toch weer dat de zware ongevallen niet aileen 
toonaangevend zijn. Vooral op de hovengrond mag 
men zich in een zeer goede uitslag verheugen, on
danks de voortschrijdende mechanisering en auto
matisering van de hedrijven. 

Oient hier eraan herinnerd da t het Mijnwezen. 
hij elk ongeval van enige hetelœnis, onderzocht of 
er tegenmaatregelen wenselijk en mogelijl< zijn. De 
ongevallen met een hlijvende onhekwaamheid van 
20 % of meer worden hesproken in een vergadering 
waaraan a l de ingenieurs alsmede de afgevaardig
den-werklieden hij het mijntoezicht der zeven zetels 
deelnemen. D e hesluiten van deze vergadering wor
den onder de vorm van aanhevelingen meegedeeld 
aan a l de mijnen van het beld<en ; zij worden even
cens toegezonden aan de lnspecteur-G eneraal der 
Mijnen die ze, wanneer dit gewenst is, overmaald 
aan de andere mijnafdelingen. Het omgelœerde ge-

Per 1.000.000 t 
Per 10.000 werklieden geproduceerde 

steenkolen 

1 1 Onder~ en Ondergrond> 
Ondergrond Bovengrond bovengrond 

sarnen 

5·193 531 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 

heurt wanneer in de zuiderheld<ens een zwaar onge
val geheurt waaruit !essen te trel<ken zijn. 

In 1964 w erden in 16 ongevallen aanhevelingen 
verstrekt die in het algemeen w eergegeven worden 
bij de bespreldng van de ongevallen zelf op het 
einde van de respectievelijl<e paragrafen van dit 
verslag. 

Daaruit blijkt 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 hewerh met een 
trommelondersnijmachine, aan het vervoer van ma
teriaal op en het gehruik van pantserlœttingen in 
he t algemeen en aan het locomotiefvervoer. 

De aanbevelingen van het divisiecornité van het 
Mijnwezen worden op a l de mijnen hesproken door 
het plaatselijk comité voro veiligheid, gezondheid en 
verfraaing, dat nagaat in hoeverre het ongeval in 
h .vestie aanleiding dient te geven to t maatregelen 
in zijn eigen mijn. D eze vergaderingein worden 
bijgewoond door de a fgevaardigden-werld ieden bij 
het toezicht in de mijnen, die er weer op hun heurt 
een verslag over indienen en nie t zelden interes-
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sante opmerldngen ter l<ennis brengen. D e adviezen 
van het comité vonnen aldus een doeltreffend mid
del voor de verspreiding en de uitwisseling van 
gedachten. 

IX. Sociale aangelegenheden. 

Gewestelijke Gemengde Mijncommissie. 

De Gewestelijke Gemengde Mijncommissie van 
Limburg vergaderde een enlœle maa! in 1964, en 
wei op 23 januari, voor de bespreldng van een 
bijzonder ingewildœld probieem : he t ging om de 
afdanldng van een syndihal afgevaardigde, a is 
afgevaardigde en ais arbeider, wegens zijn optre
d en in de ondergrond, w elke tot gevolg hadden dat 
d e arbeiders van een volledige pijler het werk neer
legden. Aanleiding tot deze houding van d e afge
vaardigde in kwestie, waarvan de onwettelijld1eid 
door aile partijen werd ingezien, was een sanctie 
tegen zijn persoon ingevoige zijn nochtans ge
slaagde tussenkomst daags tevoren ter gelegenheid 
van een latente staldng. Een aldword lwn moeilij}, 
bereild worden aangezien de syndilmle vertegen
woordigers vooral oog hadden voor de positie van 
hun andere afgevaardigden in het ganse beHen. 
T ensiotte werd de arbeider in Investie opnieuw aan
geworven ais arbeider en vooriopig geschorst ais 
syndikaal afgevaardigde ; de maatregel werd bij 
wijze van tuchtmaatregel door de vakbond zelf 
voorgesteld. 

Stakingen en conflicten. 

Üp 2 maart 1964 brai, de enige staldng van het 
jaar uit. die trouwens slechts één dag duurde en die 
al de mijnen van het beldœn trof m et uitzondering 
van Limburg-Maas. 

De ophaal- en hulpophaalmachinis ten eisten een 
Ioonsverhog ing van respectievehjl< 20 en 17,50 F 
per dag. W egens hun staldng lwnden de andere 
werldieden in de meeste mijnen niet afdalen. 

In totaal gingen 12.469 werl<dagen van onder
gronders en 2.019 van bovengronders en een pro
dul<tie van 26.8oo ton door deze stai<ing verloren : 
aileen de lwlenmijn Beringen lwn haar machines in 
gang hou den en verldaarde geen produldieverlies te 
hebben geieden. 

D e staldng eindigde zonder dat het beoogde 
objectief werd bereild. 

Huisvesting. 

Wij hebben eerder gezien dat de toevoer van 
vreemde arbeiders, voorai Turlœ n en Maroidmnen, 
in 1964 nog aanzienlijk is toegenomen. H e t spreei<t 

dan ool< vanzelf cla t de lwlenmijnen verder gegaan 
zijn met he t uitbreiden van de logeermogelijld1eden 
voor deze arbeidskrachten. Hierin worden ze even
wei geremd door de verslechtering van h un finan
ciële toestand en onder meer door de s tijgende lws
ten verbonden met het opslaan van steeds grotere 
voorraden. 

De lwienmijn Beringen beëindigde de bouw van 
twee nieuwe moderne gezellenhuizen, met in totaa l 
200 bedden. Vvij hebben deze zeer gerieflijh wo
ningen in het vorig versiag beschreven. D e lwlen
mijn Limburg-Maas nam in december een nieuw 
te huis m et 1 o8 b edden in gebruik 

Ool< de andere mijnen gingen verdcr met het 
uitbreiden det· logeergelegenheid in de bestaande 
tehuizen : ·aangezien de meeste vreemdelingen thans 
zonder familie zijn, worden meer en meer familie
verblijven tot jongegezellenhuizen omgebouwd. 

B. DE GRAVERIJEN 

Algemeenheden. 

H et Mijnwezen oefende in 1964 het toez icht uit 
in 175 ontginningen van babteenaarde bestemd 
voor verwerking in permanente ovens. Deze inrich
tingen w aren ais voigt verdeeld over de provincies 
van het Nederlands taalgebied : 

provincie Anh:verpen 77 
provin cie Brabant t6 
prov incie Limburg 15 
provin cie O ost·-VIaanderen 28 
provincie W est-Vlaanderen 39 

175 

M en stelt een vermeerdering van het aantal be
drijven vast ten opzichte van vorig jaar (163). Deze 
toeneming gaat gepaard met een hogere produhie, 
zoais blijl<t uit de tab ei XXX, waarin afzonderlijk 
worden gegeven : de produl<tie van de R upelstreek 
de Kempen, en het la nd : ment bemerl<t in deze 
tabel da t vooral de holle stenen (snelbouwbloldœn) 
een grote vooruitgang hebben geboeld. Ool< de 
mechanische gevelstenen en de holle welfseis gaan 
vooruit, terwiji de produldie van gewone babtenen 
niet gewijzigd is tegenovet· vorig jaar. 

In verhoudingscijfers uitgedruld, beœilü de pro
duktie van halle stenen 130,3 % van die van vorig 
jaar, die van de holle welfseis 143, 1 % en die van 
de mecha nische geveistenen 118,4 %. Dat de na
nionaie produldie desondanb slechts met 8,5 % 
gestegen is, is te wijten aan het feit dat de gewone 
bal<steen , waarin eer een lichte achtemitgang vast
gesteld wordt, nog steeds 64,2 % van de Belgische 
produldie vertegenwoordigt. 
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TABEL XXX 

Baksteennijve,.heid - pmduktiecij{ers 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 

België 1964 4.581.505 2.942.923 
1963 4.223.714 2.949·317 

Technische aangelegenheden. 

Het jaar 1964 lœnde een bijzondere uitbreiding 
van het technisch apparaat der steenbaldœrijen. 

Samenvattend kunnen wij namelijl< de volgende 
nieuwe belangrijlœ inrichtingen vermelden : 11 ring
ovens werden omgebouwd voor het gebruil< van de 
heftrucl< bij het in- en uitzetten van de s tenen ; 
15 ringovens werden omgebouwd van kolen op ma
zout ; in een tiental steenbaklœrijen werden uitge
breide drooglmmers aangelegd voor het kunstmatig 
en snel drogen van de zogenaamde groene steen, 
met een totale capaciteit van rond de 10 miljoen 
stenen ; ten slotte werden minstens 17 nieuwe vol
ledige machinezalen of volledige installaties in 
bestaande machinezalen opgericht. 

Het gebruil< van de heftruck in de ringoven leidt 
niet aileen tot een personeelbesparing, maar ool< tot 
de verhoging van de capaciteit van de oven, hetgeen 
niet a ileen het rendement van het overblijvend per
soneel nogmaals doet toenemen, doch vooral de 
capaciteit van de fabriel< ongeveer verdubbelt. Deze 
grotere vooruitgang is mogelijk danl< zij de snellere 
werldng der heftrucb, doch niet minder 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 wegens de daaruit volgende temperatuur van 
de uit te zetten stenen en de temperatuur van de 
lucht in de oven. 

Üp het gebied van het brandstofverbruik in de 
ovens, en meer algemeen van de brandstofbalans 
voor het steenbal<ken in zijn geheel. drogen inbe
grepen. dient aangestipt : 

1 °) een belangrijlœ verschuiving van l<Olen naar 
mazout of olie ; de reden is vooral buiten de omvor
ming van ringovens en tunnelovens die enlœl met 
zulke 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 s6.5o4 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 
95.231 179·532 203·791 795.843 

lijl<heid om gemaHelijker te mechaniseren en de 
vooruitgang op te drijven ; alsook de kostprijs van 
de brandstof ; mazout of ohe met te hoog zwavel
gehalte !evert echter grote moeilijl<heden op met 
betrekldng tot de rookgassen, vooral in minder ge
industrialiseerde streken ; 

2Q) de recuperatie van het warmteoverschot van 
de ring- of tunnelovens voor het lmnstmatig dro
gen; 

3°) het lmnstmatig koelen van de ovens op de 
arbeidspleklœn. 't is te zeggen daar waar de steen 
uitgezet wordt ; dit l<Delen gebeurt door het aan
zuigen. van overtollige hoeveelheden lucht. waarvan 
een gedeelte na opgewarmd te zijn terug vrijgelaten 
wordt of gebruil<t voor het drogen. 

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

Fig. 12 stelt schematisch het geheel voor. Men 
ziet de aanvoer van de klei ( 1), die bestaat uit een 
mengsel van 29 % l<lei uit de bovenste verdieping 
van de graverij , zand uit de dekgronden en 58 1% 
!dei van de onderverdieping die vetter is. 

Dit mengsel wordt gekipt in de hstenbeschildœr 
(2) en na een eerste mengeling gebracht naar de 
tonrasp Weserhütte (3) waarin een homogeen pro
dul<t bel<Omen wordt. Hier wordt reeds stoom toe
gevoegd die geproduceerd wordt in een lage-druk
stoomlœtel Meurabloc (4). 

Vervolgens l<Dmt het deeg langs een dubbelas
mengelaar Weserhütte (5) via een vacuumkamer in 
de strengpers eveneens van constructie W eserhütte ; 
in de pers heerst een vacuum van 92 à 94 •%, het
geen nodig is opdat de klei zich na in de kem voor 
holle produlden gescheiden te zijn opnieuw tot een 
homogene massa zou Iaten samenbrengen. 

De streng wordt uitgeperst ~nder een drul< van 
7 tot 8 l<g/cm2 en op een Frey-tafel (7) gesneden 
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Fig. 12. 

in hoiie stenen van het snelbouwtype van 290 X 
140 X 90 mm, met een nat gewicht van 6 kg (uit
eindelijl< gebaldœn gewicht 4,850 l<g) , De capaci
teit van deze produktieeenheid beloopt 5.000 stenen 
per uur. 

Voor het vervoer der te drogen of gedroogde ste
nen zijn er twee stapelmachines Roclmagel ; de 
eerste (8) neemt de natte stenen, die op latten 
liggen, en brengt ze op een « tram » die ze naar de 
droogkamers voert; de tweede (9) ontvangt de ge
droogde stenen ; die door vier arbeiders in pakken 
worden verdeeld, terwijl de latten terug naar de 
!attenta fel ga an ( 10). 

De pakmalœrs (11) brengen de sten en sarnen in 
pal<ken met een grondoppervlal< van 1,30 X 0,90 rn 
en een hoogte van 0.77 rn, die 205 stenen bevatten ; 
bovendien zijn er speciale paldœn die schuin lopen 
en bestemd zijn oro in de oven Iangs de wanden te 
worden geplaatst. Fig. 13 stelt voor hoe de ·p::>.kJœn 
Iater in de oven zullen geschil<t worden. Deze pak
ken worden door de heftrucl< 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 kamer gegeven. Er zijn 15 dubbele 
kamers, die ell< een Iengte van 20 rn, een hoogte 
van 3,20 rn en een totale breedte van 2 X 1,40 = 
2.80 rn hehben. De inhoud van een dubbele hmer 

Fig. 13. 

bedraagt 8.8oo bloHen, hetgeen een totale capaci
teit geeft van 132.000 bloHen of 660 ton materiaal. 

Het drogen duurt naargelang van het seizoen 
lOO tot 120 uren, zodat in de winter 16 à 17 dub
bele hmers lmnnen gevuld en geledigd worden per 
week. tegen tB à 19 in de zomer. 

Wat de aanvoer van calorieën betreft ziet men op 
fig. 12 hoe op de oven warme lucht wordt afge
zogen, en Iangs een lmnaal ( 12) na ar 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 6o tot 8o° C. Bovendien worden 
verschillende warmtewisselaars ingeschnl<eld, die 
van calorieën voorzien worden door de lagedruk
stoomketel Meurabloc (4) ; wij bemerlœn op fig. 12 

en 14 een centrale warmtewisselaar ( 14) in de 
hoofdleiding, voor de ventilator van 40.000 m3/u. 
Naargelang van het tijdstip in de weel< bedraagt de 
temperatuur van de afgezogen lucht 6o tot Bo" C. 
Bovendien worden verschillende warmtewisselaars 
ingeschalœld, die van calorieën voorzien worden 
door de lagedrukstooml<etel Meurabloc (4) ; wij 
hemerlœn op fig. 12 en 14 een centrale warmtewis
selaar ( 14) in de hoofdleiding, voor de ventila tor 
van 40.000 m3/u, en verder vleugelbuizen ( t8) ten 
getale van twee in eike dubbele l<amer, tegen het 
gewelf. 

Het aanwenden van deze calorieën van verschil
lende oorsprong geschiedt per dubbele l<amer met 
behulp van ventilatoren en ldeppen, zoals voorge
steld op fig. 14. De hoofdleiding ( t 2) loopt door
heen een stenen wand langs de 15 dubbele kamers, 
terwijl een klep (15) toegang geeft tot ell< der 15 
venti la toren ( t6) van 30.000 m3/ u die de circu
latie in elk der lmmers onderhouden. Deze ventila
toren drijven de lucht, lwmend van de oven en 
bovendien verwarmd door de WÎ33elaar ( 14) langs 
een l<anaal ( 17) onder de ene he !ft der dubbele 
lmmer, vervolgens omhoog, langs de twee vleugel
buizen ( 18) en aan de andere zijde omlaag ; het 
betreft hier grotendeels een kringloop doch niette-
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min is er een kleine aanvoer van calorieën langs de 
ldep ( 15), bijgevolg moet er ool< een regelbare hoe
veelheid lucht lmnnen ontsnappen, en dat gebeurt 
langs de schouw ( 19) ; deze schouw is natuurlijk 
ool< 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 1%. 

Het drogen van stenen op deze manier is een zeer 
in.gewiklœlde bewerking die voortdurend toezicht 
en aanpassing vraagt. l'vien moet niet aileen zorgen 
voor een goede warmtebalans en een maximale 
capaciteit, dit wil zeggen een zo kort mogelijk ver
blijf van de stenen in de oven, maar bovendien is 
het van primordiaal belang dat de produkten geen 
kdmpscheuren oplopcn ; dit is een kwestie van rela
tieve vochtigheid en droogtempo. 

Figuur 12 stelt nog schematisch voor op de linker 
helft, een omgebouwde Hoffmanringoven. Het om
bouwen bestaat hierin dat de Lalrijlœ ldeine deurtjes 
vervangen zijn door zes grotere (20) Iangswaar hef
truks in de oven lmnnen komen, dat een afzuig
installatie voor warme lucht werd aangebracht, 
bestaande uit afzuiglmppen c~.u) en een centrale 
verzamelkoker (22), eindigend in het hoger ver
noemde kanaal ( 12) en dat de kolenbranders door 
oliebranders vervangen werden. 

De brandstof bestaat uit extra-zware olie Trading 
met een laag zwavelgehalte (o,6 i%) dif! door de 
ovenwarmte en bijlwmende wisselaars op een tem
peratuur van 100° C gebracht wordt en vervolgens 
geïnjecteerd door een diafragma van o,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 
bel<end ; op figuur 12 wordt de aflmelingszone aan
geduid do or (1), de vuurzone of bahone do or (Il) 
en de opwarmingszone do or (III). Bij het verwisse
len van toegang worden de grote deuropeningen af
gesloten met behulp van twee betonnen deurvleu
gels, die door de heftrucks ter plaatse worden ge
bracht. 

De brandzone is ongeveer 22 rn lang en de tem
peratuur ligt er zeer bepaald bij 980° C. De oven 
heeft een totale lengte van 8o rn, en l<an 157.000 

tot 165.000 snelbouwblol<ken bevatten ; hij wordt 
rondgestookt op 4 1/2 tot 5 dagen, en aangezien er 
geclurende vijf dagen per week gewerkt wordt, moe
ten er per dag gemiddeld 45.000 bloldœn worden 
in- en uitgezet. 

De trel< in de oven wordt verhegen door middel 
van een sch.ouw met ccn hoogte van 33 rn en een 
persventilator van 15.000 m3./u die lucht in de vorm 
van een mante[ omheen de geïnjecteerde olie aan
brengt. 

De volledige personeelsbezetting van de machine
l<amer, de drooglmmers en de oven bedraagt 12 man, 
waaronder een toezichter. 

Een volledig nieuwe installatie werd opgericht 
door de Steenfabrieken Swenden te Rumst. Het be
treft een gehee! bestaande uit vier droogtunnels en 
éné tunneloven Lingl. Het project omvat later nog 
de bouw van drie soortgelijke inrichtingen. 

Fig. 15 geeft een overzicht van de schikking en 
de constructie van beide gedeelten. De droogtunnels 
zijn 85 rn lang en hebben ell< een nuttige inwendige 
breedte van 3,90 rn bij een hoogte van 3 rn ; de 
tunneloven is 110 rn lang, heeft een nuttige breedte 
van 3.'20 rn en een nuttige hoogte van 2,70 m. Beide 
zijn met elkaar verbonden door middel van twee 
leidingen voor hete lucht. 
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In ell<e droogtunnel liggen twee sporen, waarop 
de wagenreldœn geladen met snelbouwstenen zich 
verplaatsen onder de drul< van de verse ladingen 
die aan de ingang worden naar binnen gestoten. 

Bij het drogen lwmt het er zoals steeds op. aan 
het hoogst mogelijl< rendement te halen uit de 
ruimte en de beschil<bare calorieën, en tevens ell< 
scheuren van de stenen te voorkomen. 
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ln dit geval gebeurt het drogen in twee stadia ; 
het eerste stadium verloopt in drie droogtunnels, het 
tweede in de laatste en vierde droogtunnel. ln de 
eerste drie wordt hete ovenlucht, aangezogen door 
de ventilator V -1 uit de pijp « a » achter de vu ur
zone, langs de drie pijpen b- 1, b-2 en b-3 aange
voerd. in tegenstroom met de produl<ten. Van het 
debiet van 49.000 m3/ u, clat door de ventilator V-1 
stroomt, lwmt echter slechts t6.ooo tot 18.ooo m3/u 
rechtstreeb uit de oven ; het overige is herwonnen 
Iucht, genomen aan de ingang van de droogtunnels, 
in de pijpen c-1, c-2 en c-3, alle voorzien van een 
ventilator met een max. capaciteit van 11.000 m3/ 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 %. 

Fig. 16. - Schaal 1/100. 
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Hier wordt een gedeelte van d e lucht afgezogen 
langs de pijpen d 1, d2 en d3 en naar de schouw 
gevoerd. Om de nodige calorieën bij te voegen en 
de lucht in dwarse beweging te houden worden 
calorieën aangevoerd langs wam1tewisselaars (fig. 
16) die alle 6,25 aan het plafond ophangen, en 
gevoed worden door een stoomlœtel Wanson. De 
circulatie van de lucht wordt verhegen door middel 
van omwisselaars, die eveneens om de 6,25 staan 

opgesteld. en bestaan uit vertil<ale 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 lucht de 
lwrtste weg zou kiezen lussen de voet en de top 
van de omwisselaar hangt men tussen de buizen 
·stul<f<en riem. 
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Nadat in de eerste drie tunnels de grootste hoe
veelheid vocht uit de stenen getroHen is worden 
ze onderworpen aan een korte en hachtige droging 
in de vierde tunnel ; hier lopen de stenen andersom 
en komt de h ete lucht. op 240° C. dan ool( aan het 
andere einde binnen ; de temperatuur bedraagt na
bij de luchtinlaat « f » 88° C. en wordt dan sne! 
verminderd dank zij de aanvoer van lmude lucht in 
« g » ; de relatieve vochtigheid bedraagt nog 2 '% 
aan het einde van de droogoperatie. 

De droogtunnels hebben elk een inhoud van 
37.440 snelbouwblokken. De stenen blijven 55 uren 
in de eerste drie tunnels en 18 à 20 uren in de 
laatste. 

De tunneloven Ling! 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 rn. 
Üm het afkoelen na drogen en te sne! heropwarrnen 
van de stenen te beletten, heeft men de weg die de 
stenen tussen de droogtunnel en de oveningang af
leggen afgedel<t en thermisch ge'isoleerd, terwijl aan 
de oven een « vooroven » werd toegevoegd, waarin 
warmle wordt aangevoerd die in « h » wordt afge
zogen. 

Er werd tevens door dezelfde fabriel( een nieuwe 
machinezaal in gebruil{ genomen. Nadat de ldei in 
de oude zaal bewerl<t werd door middel van een 
ko1lergang en een walswerl( komt hij in de nieuwe 
hall in twee dubbellasmengelaars. Hierin wordt 
stoom toegevoegd voortlmmend van twee lœtels 
Vaporex Wanson, waardoor de plasticiteit van de 
ldei verhoogd wordt terwijl tevens een voorvenvar
ming wordt verhegen. De s trengpers werl<t zoals 
gebruilœlijl( onder een vacuum van 90 %. 

Een nieuwigheid is de eleldronisch bediende ma
chine die de wagens voor de droogtunnels laadt. 
Deze machine werl<t vo1ledig automatisch volgens 
een programma op ponslmart en is de eerste in 
België. 

Ongevallen. 

Er gebeurde in 1964 in de graverijen slechts een 
zwaar ongeval dat echter een dodelijlœ afloop ken
de, en dat was tijdens herste1lingswerlœn aan een 
schouw. Een arbeider viel van een hoogte van 20 rn 
tervvij] llÏj bezig was zijn werhloer een meter lager 
te brengen ; deze vloeren bestaan uit planken ge
legd op steunijzers met driehoekige vorm, die met 
een haal( achter de banden van de schouwen gehan
gen worden ; waarschijnlij]( was de haak slecht 
ingedrul<t achter de band. De arbeider droeg een 
veiligheidsgordel cloch het kon niet worden uitge
maakt of deze vastgelegd was ; in eH( geval was de 
gordel in slechte staat. Het Mijnwezen drong er bij 
de steennijveraars op aan clat zij zich enlœl zouden 
wenden tot schoorsteenbouwers die aan hun arbei
ders het dragen van een gordeJ opleggen en die dan 
ook gehurde gordels ter beschild<ing van hun perso
neel ste11en. 

De heftrucb nemen voortdurend in aantal toe. 
Voorts worden ze door onervaren bestuurders be
diend of rijden ze over niet aangepast tcrrein. Ten
gevolge van het hoge arbeidstempo rijden de trucks 
dilnvijls met in de hoogte geheven lasten. Dit a1les 
leidt tot ongeva11en, door gebrel( aan stabiliteit en 
uitzicht. 

·Het vervoer was voor minstens zes tamelij]( ern
stige ongeva1len verantwoordelijk. De aanbevelin
gen van het Mijnwezen hadden betrelddng op de 
reminrichtingen, de staat van de sporen en spoor
ttpparaten, de vrije afstand rondom de locomotieven. 
Tijdens het zomerverlof gebeurden vier min of meer 
zware ongevallen met scholieren. De medewerking 
van patroons en oudere arbeiders werd gevraagd 
om deze jongens speciaal in bescherming te nemen. 

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

TABEL XXXI. 
Üngeuallen in cle grauerijen. 

Aantal Aantal dagen Uren van Veel vu!- Ernstvoet 
Provincie ongevallen ongeschiktlieid blootstelling digheids- zonder 1 met 

voet conventionele dagen 

A D 1 D' N V v Ev 1 E'v 

Antwerpen 1.131 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 
West-Vlaanderen 408 4-690 170 4-517-707 90.31 1,04 1,08 

Totaal: !.776 26.242 18.894 18.184.226 97.67 1,44 2.48 
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a fschuivend zand bedolven. Een medearbeider had 
de tegenwoordigheid van geest onmiddellijl< de silo 
langs onder leeg te treHen en het slachtoffer lwn 
op die manier gered worden. 

Tabel XXXI geeft de ongeva!Jenstatistiehn voor 
de graverijen voor het jaar 1964. Het abnormaal 
hoge cijfer voor de conventioneel verloren dagen is 
het gevolg van een dodelijl< ongeval in de provincie 
Antwerpen, en van verschillende tamelijl< ernstige 
onge··;allen in het locomotievenvervoer. 

Organen van veiligheid, gezondheid 
en verfraaiing. 

Twee Iwninldijlœ besluiten wijzigden de be
staande wetgeving op de organen van veiligheid, 
gezondheid en verfraaiing der werl<plaatsen 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 samen
stelling van de gewestelijlœ comité's, rel<ening ge
houden met het aantal provincies in elk gewest ver
tegenwoordigd. 

Het gewestelijl< comité voor de provincies Ant
werpen, Brabant en Limburg vergaderde op 19 mei 
en 12 november te Boom; het gewestelijl< comité 
voor de beide Vlaanderen op 28 mei en 3 december 
te Brussel. 

Algemene problemen aangaande de veiligheid die 
lijdens het toezicht. zowel ais in de plaatselijlœ en 
gewestelijl<e comité's behandeld werden, hadden be
treHing op het gebruil< van talrijh heftruch, de 
afstandsbediening van machines, het vervoer, de 
schouwen, de lewerbtelling van scholieren tijdens 
het zomerverlof, de Iasarbeid, het werlœn in silo's 
en de Iuchtbezoedeling. 

Aangaande de gezondheid, heeft het Mijnwezen 
een algemeen onderzoel< ingesteld nopens de werk
voorwaarden in de ovens van de steenbald<erijen 
en meer bepaaldelijk op de temperaturen waaraan 
de ovenarbeiders blootgesteld zijn : einde 1964 was 
dit onderzoek niet geëindigd. 

De ingenieurs van het Mijnwezen l<wamen ool< 
tussen in de werld1uizen van verscheidene steen
fabrielœn om afdoende maatregelen te eisen tegen 
de schadelijke dampen die tijdens het lassen ' 'vorden 
ontwildœld. 

Sociale aangelegenheden. 

ln de loop van 1964 werden tien lwninldijlœ be
sluiten getroffen, waardoor beslissingen van de 
nationale en verschillende gewestelijlœ paritaire co
mité's van het steenbaldœrijbedrijf bindend werden 
gemaakt ; het ging om vaststelling der minimum
lonen en koppeling ervan aan de schommelingen 

van de index der ldeinhandelsprijzen ; vaststelling 
van de val<antiedata ; vaststelling van de arbeids
voorwaarden gedurende de campagne 1964-1965. 

Twee andere punten werden in 1964 reglementair 
geregeld : de koninklijke besluiten van 8 mei en 
21 december regelden de bezoldiging van sommige 
werklieden der steenbaHerijen voor de ingevolge 
slechte weersomstandigheden of technische stoornis 
opgelopen verloren uren ; de lwninldijlœ besluiten 
van 21 februari en 13 november handelden over de 
schorsing der arbeidsovereenkomst wegens econo
mische redenen in sommige steenbaldœrijen. 

Een tiental ldachten 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 werl<huis
reglement, de overuren en de betaling der !onen. 

C. DE GROEVEN 

Openluchtgroeven. 

In 1964 stonden er 357 openluchtgroeven en veld
steenbaklœrijen onder het toezicht van het Mijn
wezen. Ze waren verdeeld zoals blijl<t uit onder
staande tabel. 

TABEL XXXII 

Provlncle 

1 

Openlucht-

1 

Veld steen-
groeven bakkerljen 

Antwerpen 18 4 
Brabant 59 40 
Li rn burg 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 grindproduktie neemt nog voortdurend toe. 
Vooral de baggerbedrijven, waar gewassen en ge
brolœn grind verhandcld wordt, vormen een pro
bleem omdat ze in de vruchtbare IVlaasvallei uit
gebreide landbouwstrelœn onbruikbaar malœn. 

De snelle ontwil<keling die de grindwinning in 
Limburg gelœnd heeft vooral tijdens de drie Iaatste 
jaren lwmt tot uiting in onderstaande tabeJ. 

Jaar Tonnage 
( t) 

3·321.000 
4·507.000 
7-105.000 

Ontgonnen 
oppervlakte 

(Ha) 

23 
33 
38 
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Om verschillende redenen dreigt in de nabije toe
I<Omst zich een nieuwe toename voor te doen waar
in het ganse !'Ylaasgebied zal betroHen worden. Om 
aan de problemen die hierdoor ontstaan te verhel
pen werd door de provinciale overheid een « grind
commissie » opgericht waarin het !'Ylijnwezen zitting 
heeft, het voomaamste doel is de oprichting van 
een interprovinciale maatschappij die een cijns zal 
ontvangen van de grindbedrijven en zich verder 
met het opvullen van de uitgebaggerde percelen zal 
bezighouden. 

De diensten van het !'Ylijnwezen zorgen echter 
clat de af!everingen der vergunningen tot grindont
ginning derwijze geregeld zijn clat, relœning gehou
den met het aantal en het belang der landbouw
ontginningen in elk gebied en op ell< ogenblil< vol
doende oppervlal<ten beschil<baar blijven voor de 
landbouw. 

Ongevallen. 

Er gebeurden geen bijzonder zware ongevallen in 
de openluchtgroeven en veldsteenbaldœrijen in de 
loop van het jaar 1964. 

!'Ylinder zware ongevallen gaven niettemin aanlei
ding tot een grondig onderzoek en passende be
sluiten. 

ln een grindwasser ij werd een arbeider gekwetst 
door de lœerrol van een riem, waaruit hij een steen 
wilde verwijderen. De riem werd van op afs tand 
bediend en werd onverwachts in gang gezet. !'Ylen 
l<Omt hier bijgevolg terug tot een reeds eerder geno
men maatregel : in geval van afstandsbediening 
moet ell< toestel niettemin over een eigen schalœlaar 
beschild<en waarmee men het lmn stilleggen. 

Een bankwerlœr werd met de voet gegrepen tus
sen een drijfriem en een vliegwiel, toen hij trachtte 
de utilooptijd van dit laatste in te l<Orten. 

Een machinist van een dragline geraal<te tussen 
de hbel en zijn oproltrommel toen hij de hbel 
wou richten. Hier was blijl<baar een materieel ge
brel< aanwezig. waarop dan ool< de aandacht werd 
gevestigd. 

Ondergrondse groeven. 

De ondergronclse tufsteengroeve te Kanne zet 
haar ontginning voort ; slechts 3 arbeiders z ijn ech
ter in die groeve tewerl< gesteld. 

De onclergrondse opslagplaatsen voor vloeibare 
gassen, gedolven door de N.V. Foral<y voor relœ
ning van Distrigaz in de Bo01nse !dei te Antwerpen 
werden voltooid en in gebruil< genomen. Er waren 
geen ongevallen te betreuren in de ondergrondse 
groeven. 

Sociale aangelegenheden. 

Er werd in de loop van 1964 een l<oninldijl< be
sluit getroffen waarbij een beslissing van het gewes
telijk paritair comité der openlucht zand- en grind
groeven der Provincies Antwerpen, Brabant. Lim
burg, Oost- en \ iVest-Vlaanderen bindend wercl 
verldaard. Deze beslissing had betrel<king op de 
toelœnning van bijl<Omende vakantiedagen in 1964. 

D. METAALF ABRIEKEN 

De metaalfabrielœn onder het toezicht van de 
divisie der Kempen hadden in 1964 een produl<tie 
van 66.925 t in de vorm van handelsstaal, gietstaal 
en gietijzer. Het gezamenlijl< personeel dezer fabrie
lœn bedroeg ongeveer 3.500 arbeiders en bedien
den. 

Het betreft in totaal 9 fabriel<en ; de zeer belang
rijh fabriel< « Sidmar » te Zelzate is hier nog niet 
in begrepen, aangezien men er nog altijd niet aan 
de produktie toe is. Men is van oordeel dat er vol
gend jaar reeds 4.000 man zullen te werl< gesteld 
worden. 

ln de « Antwerpse \ iValserijen » werden enlœle 
oudere \-valsi<Ooien door een nieuw type vervangen, 
en ool< een nieuwe rechtmachine geplaatst. Aan de 
I<Oeltafel van de gewalste profielen werd een auto
matische inrichting in dienst gebracht voor het weg
nemen van de gewalste stukhn. Aan de knuppel
schaar werd een nieuw weegtoestel in gebruik ge
nomen. 

ln de fabriel< « Tubes de Haren » werd een hou
der van vloeibare zuurstof opgericht ; hij zal de 
nodige zuurstof leveren voor een bestaande instal
lat ie 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 rn, een 
inwendige diameter van 1,50 rn en een inhoud van 
4,55 m3

. Het heeft een dubbele wand voor het be
houd van de lage temperatuur in het inwendige. 

De bouw van de fabriel< S idmar is aangevat. De 
funderingen bestaande uit t8 rn lange gewapencle 
Franld-palen, en gewapende betonnen i<Olommen 
met een diameter van 1,28 m en gaande tot een 
diepte van 27,5 rn zijn gereed. De ruwbouw van 
het elel<trisch hoofdstation is ldaar, en men is bezig 
met het optreHen van het vahverk der koudwals
ha l. Deze ha l krijgt een lengte van t l<m. 

Ongevallen. 

Er gebeurden in de loop van het verslagjaar twee 
dodelijh ongevallen in de staalfabrielœn onder 
toezicht van de afdeling. ln het eerste geval werd 
een arbeider, belast met het vastmalœn van rollen 
bandijzer aan de haal< van een rolbrug, cloor de 
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cabine van deze brug geplet toen ze zich in bewe
ging zette. De arbeider in Investie moest zich om 
zijn werl< uit te voeren boven op de opgetaste rollen 
begeven, terwijl de opslagplaats zodanig gevuld 
was dat er rondom de cabine van de rolbrug bij 
haar verplaatsing geen ruimte overbleef. Het divi
siecomité 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. ls 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. 

ln het andere geval was het de machinist van een 
stoomhamer, waarmee palen in de bodem van een 
l<anaal geleid werden, die 's morgens wanneer hij 
zich in het duister op de boot wilde begeven, langs 
de loopplanl< trapte en verdronlc Mist en ontoe
reilœnde verlichting waren mede oorzaal< van dit 
ongeval. 

E. COKES- EN 
AGGLOMERATENF ABRIEKEN 

De afdeling van het Kempens BeHen houdt toe
zicht over vijf colœsfabrieken en vier steenlwlen
brilœttenfabrieken. In de loop van het verslagjaar 
werd de colœsfabriek van de Stad Gent definitief 
stilgelegd. 

De globale produl<tie van de cokesfabrielœn be
droeg in 1964: 1.553.013 t colœs. 687.325 m8 gas 
en 94.845 t nevenprodul<ten ; hun personeel beliep 
1 .284 man op 31 december. 

In de brilœttenfabriel<en beliep de personeelbezet
ting 49 man. 

De « Colœries du Brabant » te Grimbergen heb
ben voor de aanvoer van lwlen uit het Kempens 
beHen twee duwschepen met platte l<iel, eii< met 
een inhoud van 1.300 t, in dienst genomen. 

De afdeling colœsfabriel< van de « Ammoniaque 
Synthétique et dérivés » te Willebroek stelde in de 

nevenproduktenfabricage een dompelpomp in dienst 
voor het laden van teer. ln het laboratorium werd 
een nieuwe elektrische oven in gebruik genomen. 

ln de hersteiiingswerl<plaats werd een nieuwe ver
warmingsinstaiiatie geplaatst en in de smidse werd 
de inrichting voor het afzuiden van de rool<gassen 
verbeterd. 

ln de brikettenfabriel< Vloeberghs te Antwerpen 
werden nieuwe behandelingsinstaii~ties opgericht. 
bestaande uit elf transportbanden, een zeef, een 
trechter, een brelœr en elektromotoren voor al deze 
toestellen, met een globaal vermogen van ongeveer 
70 kW. 

Bij de N.V. Sobelag van Vilvoorde werd een 
nieuwe metalen hal opgericht Iangs de noorderhnt 
van de fabricagehal. met een oppervlal<te van 
8 X 15 rn en een hoogte van 24.5 m. Hierin werd 
een drooginstaiiatie voor steenlwlen ondergebracht, 
bestaande uit een Iwlendroger, een inrichting voor 
het opwarmen van de drooglucht, een stoolwliehou
der en een ontstoffingsinstallatie met een capaciteit 
van so.ooo m3/u ; deze Iaatste is samengesteld uit 
vier cyclonen en een ontstoffer Airmix en client om 
de afgewerl<te lucht van de droger stofvrij te malœn. 

Aan de N.V. Carbodur werd een nieuwe vergun
ning uitgereil<t, betreffende brel<ers voor lwlen en 
pel<, een stoomketel en een agglomeratenpers met 
een produl<tiecapaciteit van 20 t/u, alsmede een 
opslagplaats voor stoolwlie. 

In twee gevaiien moest het Mijnwezen optreden 
ingevolge Idachten van de geburen die last hadden 
van stof en roet. Het ging om een brilœttenfabriek 
die het besluit nam een ontstoffingsinstallatie te 
plaatsen en om een colœsfabriel< waar de stofont
wildœling aan het !ossen 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 cokes- en agglomeratenfabriel<en 
geen zware ongevallen te betreuren in de loop van 
het verslagjaar. 


