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Schietwerkzaamheden. 

ln totaal werd in de Kempense mijnen in 1966 
een hoeveelheidspringstof v-an 756.153 kg 1tebmikt·, 
waarvan 246.066 kg dynamiet en 509.067 kg veilig
hetdssprrng-stof type IV. Eris dus een sterke vem:i.in• 

dering. van, 177-900 kg !en a,pzicb te van vorig jaar. 

Er werden in totaal 1. t 16.,fl4 onlslekers gehr4ikt. 
nameli.ik 19.301 momentontstekers. 807,526 ontste
kers met korte en 289.597 met Tange verttaging. 

Gemiddeld werden volgende cijfers genoteerd. 

kg springstof per meler drijfwerk : 9,66 Î,g tegcn 
9,3 in 1965: 

kg springsto-f per 1 ooo t geproduceerde kolen , 
89, t tegeo, 96,':l in 1965 : 

kg spdngstof per onststeker: o.66 evenals in 1965. 

Het gehruik van spdn.gstoffen gaf geen aanld
ding tot afwijkingen of ongevallen in. de loop van 
het verslagjaar. 

Drijven en ondersteunen van de gaterijen. 

De koleomijn Beringen heeft haar galertjdrt;f
machine Joy nog gedurende ongeveer één maand 
gehruikt in het begin van het jaar 1()66. lnmicfde1s 
is men crin ireslaagd een goede vooruitgangssnelheid 
te bekomen. en wcrd een bevredigende stol'bestrij
dingsapparatuur ingebouwd. 

D e machine werd vcrvolgen.s naar boven gebracht 
voor revisie en om uitgerust te worden met een s·pe
ciaaI onderstel waarmee de vooruitgang g-emotori
seerd wor<lt. 

D e koler1mijn Hechteren-ZolJer-HouJb.a.len heeft 
in een werkplaat11 h,vee scrapers ingezet voor het ont
ruimen van de twee galerijf ronten. De stenen wor
den rechtstreeks op de ptjlertransportcur of de ver
deeltTanspot-teur gebracht fangs een hellend vlak. 

Reeds in het versl ag over t965 werd aangewezen 
dat deze kolenmijn een danlcbaar gehruik maakte 
van de kntiskap. Thans is dit materiaal nagenoeg 
algemeen in gehruik aan de galerijfrontcn en een 
mcrkwaardig succes kon bekomen worden aan hct 
front van de central e afvoergalerij van een twee
vleogelige ·pijler, waar de twee pijlerfronten elkaar 
op een afst-and van en.kele meters volgen. Ramen die 
men voor de pijler p laatste werden bii het voorbti
komen van de twee fronten volledig in.eengedrukl; 
de iralerêj moest minstens twcemaal nagebroken 
w orden. Sedert men Je kuisl<appen. gebruik~ heeft 
men geen moeilijkheden meer aan de pijlcrvoet en 
geen onderltoud meer in de galerij. Fig. 7 geeft een 
schema van deze ondersteuning. Men gebruikt nog 
stceds een aantal gewone koppelkappen van 0.80 m 
of t m. D e strjlendîchtheid heloopt t.66 stijlen per 

m2 aan het front. en i ,57 stijlen per m.2 voor de 
ru.imte rondom de heide aandrijl1rnppen. 

D e kolenmijn Wi11terslag tracht op drie manieren 
de sectie van haar galerijen te ve.rbeleren en hel 
onderhoud te verminde~n. Eerst en vooral worden 
in sommige g~vallen ass)'Illetrische ramen gebrutkt 
waarvan een been langer is dan het andere zodat de 
galerij 40 cm breder wonh. In moeilijke terreinen 
wordt voor de houlLokken meegevend rond hout 
gebruikt zodat de bolc de samendrukkinir van de 
steendammen kan volgen en de v loer niet scheurt. 
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Fig. 7. 

Kolenm1Jn van Zolder. 
Voorlopige ondersteurung centrale afvoer van tweevleugelige pijlers met kruiskappen. 

ln de anclere galerijen gebruikt men echter nog 
steeds gezaagd hot.Lt ( oude spoorwegdwarsliggers) 
dat gemakhlijlcer te krijf[en is. Ten.slotte worden de 
houtbokken in sommige gevallen hoger opgetrokken 
dan de laag. 

Er gebeurde één zwaar ongeval tijdens het drijven 
van een kopgalerij onclersteund met Mollramen. T er
wijl men in cle open ruimte. ontstaan door het schie
ten, de voorlopige ondersteuning aan1racht. werd 
een arbeider in de rug getroff en door een sl·een. 

Voorbereidende werken. 

De tahellen XVI en XVII geven een overzicht 
van de voornaamsle activiteiten van het jaar tg66 
en van de totale lengte der gangen van verschillende 
soorten. Men bemerkt een sterke vermindering van 
het steen.gangennel en het aantal meters blinde 
schachten te wij ten aan een zekere ralionalisat.i.e 
maar vooral a.an het sluiten V<\n de hednjfszetel 
Zwartherg. 

Overigens stelt men vast dat er een verlTag-ing is 
op gelred.en in de uitbreiding der grote steengangen, 
vermits het aantaJ metel's per I ooo t verminderd is 

van 1,7 l tot 1.39. T och hlijft het aantal meters hlok
kensteengangen per lOOO t op veil. vermits er zelfs 
een stjjging is van 0,95 tot 1 .02 m. 

De kolenmijn H echtereo-Zolder-Houthalen oot
werp~ een machine voor het drijven van doortochl'<~n. 
clre later ook in, de nissen van de geroechaniseerde 
pijlers zal gcbruikt worden. 

De machine wordt voorgesteld op fi[, 8 en ht>.staat 
u it een gebogen lransporteur La Stéphanoise, een 
geleidingssysteem en een Ideine snijroachine. De 
transporteur is langs de Î.,ontzijde voorzien van 
rnimpla,teo-. Hij geefr rechtstreeks uit op è!e pan.tser
traosporteu.r PFO van de doortocht. De snijmachin.e 
bevat 2 hydraulische volumetrisch e motoren die 
gevoed worden door een motorpompaggregaat mel 
een elektrisch vermogen van 44 kW. Een oliemotor 
-zorgt voor de heen- en wœrgaande verplaatsfog V'an 
de snijkop. de andere voor de draaiende bewegi.ng 
van d e schijf. dte evenwijd.îg aan het Iron t opge
steld is. 

De machine werlrt met w igvormige sneden : wan
neer ze een uitein.de van het front bereikt heeft 
wordt de transporteur oplf~schoven, waarhii de voo,r
uitgang o cm bedraagt il) de hoek waarin de ma• 
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TABEL XVI 
Aantal meters steengangen. 

1964 1965 

T otaf e lengte der steengangen 512.032 503.940 
waarvan in betonblokken 400.1 96 396.379 

Meters stcengang gedreven in 16.861 16.658 
waarvan in betonhlokken 9.852 9.059 

Meters gedreven per t .ooo t in t.66 1,71 

waarvan in betonhlolcken 0,97 0.93 

TABEL xvn 
Aantal melers hlrnde schachten en hellen.de steengange12. 

1964 1965 

T otaal metcrs blinde schachtcn 38.o67 32.315 
waarvan gedolven in 2.417 1.998 

Totaal meters hellende steengangen 28.546 30.113 
waarvun gedolven in 4.778 5.728 
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6 
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1966 

450.838 
359.548 

11.774 
8.638 

1,39 
1.0~ 

1966 

25.871 
t.801 

27.817 
4.81 l 

~·-------------------------------
Fig. 8. 

Nlsmachine H2 in. een doortocht. 

l. hoofdtransporteur 
2. gebogen transporteur La Stéphanoise 
3. bove.ngdeiding vari de machine 
-4. ondergeleiding en ru(mplaat 

5. aandrijfkop nismachine 
6. snijschijf 
7. lrydraulisw vijzels 
8. motorpompgroep 
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chine ztch hevindt en t:li cm in de andere hoek. 
Daarop wordt deze wig van o tot 12 cm uitgefreesd. 

M0n h c.. .. cft met gcmak ccn gcmiddddc vooruitgang 
gemaah van 3,20 m per dienst in ophouw md een 
Frontbreedte van 4 m. Deze vooruitgang werd ten 
andere volledig bepaald door de onderstcunings
werken en niet door de winmachine vennlts deze 

laatste tot t ,60 m per uur kan maken, Tot nu be
stond de O'lldersteuning aan het front uit rijen aan 
dkaar gehaakte koppclkappen dwars op hel fron t, 
waarover houten kappen lagen. Men wil echter in 
een volgendé doortocht de houten ondersteuning 
volledig were-n en en.keJ de definitievc îjzt!'l'en ele
menten van de pijle-rondersteuning aanwenden. 
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Andere technische gegevens omtrent de machine 
zijn; 

lnhoud van het oliereservoir : 400 liter. 
Debie!' van de aandrijving van de voortheweging : 

o toi· 15 Vmîn. 

Debiet van de aandrijving van het sn ijwerktuig: 
o tot 200 l/min. 

Oliedrnk i 1.80 kg/ cm2 maximum. 
Beveiliging : de motoren valle.n stil wanneer de tem

peratuur van de olie meer dan 70° C bedraagt of 
wanneer de olic verloren loopl zodat het peil in 
het reservotr zalct. 

Draaisnelhe-id van de schï;f: 35 t/seconde. 
Stofbestrijding ; er staan twee sproeiers op de wa

gen ; het front wordt links en rechts van de schijf 
besprocid : wanneer de waterdruk verdwijnt wordt 
de machine automalisch uilgeschakeld. 

H et gebruik van brandbare olie vergde een afwij
king vau de artikels 20, 21. 23 van het konink)ijk 
besluit van z december 1957 hetreff ende de brand
voorkoming in de stcenkolenmijnen .. 

De voorwaarclen haddcn belTekking op de reed~ 
hoger vermelde temperatuur en lekheveiliging, op 
een vergrendeling tusse.Il de pompenmotoren en de 
elektrische ventilaloren van de luchtverversin.glcokers. 
en op de. aanwezigheid van blustocstdlen. zandbak
ken en waterslangen. 

Luchtverversing - Mijngas. 

De t abel XVlll g:ceft de gebruïkelijlce inlichtingeu 
omtrent de Iuclitvervt>rsingsinstallaties in 1966. 

De mijn met de geringste hoeveelheid lucht per 
seconde was Zwartherg, waar op het r.inde van het 
jaar een groot deel van de ondergrondse gangen 
afffesloten was. De mijn met het debiet van 457 m3/ s 
was Helchteren-Zofder-Houlhalen ; het betreft hier 
het Iuchtd.ebiet- van twee scha.chtcn, die van Helch
teren-Zolder en die van Houthalen. die niet afzon
derlijk hehandeld worden. omdat Houthalen niel 
langer e'èn extractiezetel is. 

De mijngascaptatic, weergegeven in label XIX, 
ging i.n stijgende 1ijn. ondanks de vcrmindering van 

TABEL xvm 
Luchtverversing. 

Debiet der luchtkeerschachten (m8/s) 
gemiddeld 
kleinste 
grootste 

Energieverbruik voor de luchtverversing 
totaal voor het hekl<en (in 1.000 kWh) 

AantaJ geboorde mijnen 

Gemiddelde lengte 

(in kWh/t) 

Aantal m3 mijngas per rn boorgat 

19~ 

290,7 
HJ8 

350 

89.645 
8,84 

TABEL XIX 
Mijngasc;aptalie. 

1964 

Totale boeveelheid a.fgezogen gas in t.ooo Nm3 

waa.rvan gevaloriseerd door de mijn 

1.085 

t5.573 

10.673 

1.617 verkocht 

1965 

-294,9 

t99 
34-7 

91.017 
9,38 

1965 

250 

34.2, 

1966 

284,6 

197 
457 

87.295 
l0,'.28 

1966 

'.210 

47,5 

2.071 

'.20.673 

14.187 
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de produlctie. hetgeen erop mjst dat de Kempense 
lagen minstens even mijngasachtig .zijn als vroeger. 
Eris een merkelijke verhet.ering in de afzuigtec.hniek 
vermits de hoeveelheid mijngas per m hoorirat nog 
toegenomen is. De valorisatie blijft beperkt tot de 
4/5 van de produldie en daarvan komt het· grootsle 
ded namel.ijk -i.h, voor rekening van de mijnen zelf. 

ln vijf g'evallen werd on lheffin,g ,•crleend van cfc 
bepalingen van. artilcel 19 van het koninklijk beslurt 
van 19 mei 1961 hetreffencfe de Tuchtverversing in 
de onclergrondse werlcen. Len einde de luchlverver
sing van, pijlers met een dalende luchtstroom aan 
hct front mogelijk te malrnn. 

ln enkefe geva!Ien werd melding ontvangen van 
het staken van de produkticwCThaamheden tijdens 
een post in het midden van de wecÎ< om het ma.'<i

mum mijngasgehalte in voile Iuchtstroom beneden 
de 1 ,5 % te · houden. 

De kolenmijn Helchteren-Zolder-Houthalen ge
.bruikte reeds methaanschuim voor het afdichten der 
galerijwanden. Hierover werd gt>.schreven in ·vorig 
jaarverslag. Het pTocédé viel tameÙjk duur uît en 
daarom îs men nu overgegnan op gips. Met gips 
werden dezelf de uitslagen bekomen : vennindering 
van de luchtverhez~n !angs de vulfing, betere mijn
gasafzuiging. H et spuiten vol'cfert tegen 40 m per 
dienst met ~ man. H el' gips vertoon.t na zekere ti;d 
wel barsten maar op dat ogenhlik is het gesteeote 
rond cfe galerij in zoverre samengedrul<t dat er geen 
kans meer hestaat op luchtleltken langs de vulling. 

De Iw-lenmijn André Dumont is na het sluiten 
van de mijn van Zwarlberg de cnige d ie in het 
bekken de lmnstmatige koeling van de lucht in de 
werkplaatsen. toepa.st. Men heeft in enlcele gangen 
de glaswolisolatie rond de koud-water-leidingen ver
vangen Joor een laag methaanschuiro. omgeven. met 
een dunne plaat. Dit procédé vergemakkelijkt het 
plaatscn van de lcidingen en vergt. minder onder
houd maar valt toch tamelijk duur uit. 

De kolenmijn Limburg-Maas installe.crde een 
ondergrondse Imlpventilator op de verdiepin[ van 
600 m in bet we!'.ten, voor de verbetering van. de 
lu.chtverversing in laag 2. Het betreft een toestel 
Aerex met regelbare schoepen, die met een hoek van 
16° een maximum de-biet geven van 30 m1$/s bij een 
onde1·druk van 50 mm. De motor heeft een vermogen 
van 4.'1 pk en maa.kt 1450 omwentelingen per minuut. 

Üp gebied van luchtverversing vicf cr ecn dodelijk 
cmgeval te betreoren tengevolge van verstikking door 
mijngas. 

Nadat een pijler tegen een storing- gekomen was. 
bad men de afvoergalerij 43 m vooruitgedreven en 
een, nieuwe doortocht aangezel. Dit werk werd ver· 
Iucht met kokers en een persluchtventilator ; de 
enige afsluiter op de persluchtleiding stond aan de 
in.gang van de galerîj. Üp een maandagmorgen 
kwam een ploeg arbeiders ter plaatse·. T erwijl de 
twee opzichters zicli hezighielden met l1et aruwoe
ren van mateTia1en, en ondanks de waarschuwin.gen 
van ecn wcrlonakker die bemerkt had da.t de ventila
tor niet draaide ging een arbeider naar het front 
waar hij in het aanwezîge mijngas stikte. 

Het divisiecomité was van mening dat de installa
tic te wcnsen ovcrliet in die zin dat er een afsiuiter 
moet zijn voor de eîgenlijke fronten of pijlers, die 
geen invloed hecft op de leiding in de galerij en op 
de ventilatoren die door deze leidingen gevoeJ wor
den. De OP'ûchters moetcn zich vcrdcr van de staat 
der fuchtverversing vergewissen vooralecr hct per
soneel tot het we.rk mng toegelaten worden. en cùt 
vo01Tschrift, vervat in artikel 74 van het konin.klîjk 
besluit van '.l8 april 1884, geldt vooral voor de eerste 
diensten na de ond.erbrel<ing van het: we:rl<. 

Steen- en kolenstof. 

Tahel XX helreffcnde de aangewende stoihestrij
dingsmiddelen toont aan dat de injecric in de laag 

TABELXX 
Stofbestri;dingsmid.delen, uerdeling volgens de produ.ktie. 

lnjecteren van het kolenfront 
Gebrnik van aibouwhamers met waterverstuîving 

samen met waterinjectie in het kolenfront 
Gebruik van afbouwhamers met waterverstuiving 

alieen 
Vochtig snijden 
Geb ruil< van water-verstnivers aUeen 
Geen stofhestrijding, met inhegrip van de werk

p]aatsen die van nature vochtig zijn 

1964 

47.0 

3.9 

17,5 
29.6 

2,0 

100.0 

1965 

55.6 

0,2. 

4,9 
34 ,4 

t.6 

100,0 

1966 

60.3 

8,t 
28,2 

3,4 

100.0 
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stilaaa. de plaats, inneemf diE" haar toekoml. vermits 
ze, althans voor de stofhoudende lagt'n, de enigt, 
methocle van stofhestrijding is die de nodige waar
borgen geeft. De klassieke en. overigens gegroncfe 
opmerking die tegen de oude methode van injectcrcn 
op geringe diepte geuit werd. namclijk dat het water 
in het gesteente· dringt, wordt thans voorkomen door 
de injectie op grotere dieple. 

De kof enmijn André Dumont h eeft enkele jaren 
geleden de leiding genomen met het toepassen in de 
praktijk van. de lI1eo-rie<ën van dhr Ir. Lavallée aan
gaande de teJeinjt.•die. Zij heef t op dit g·ehied haar 
voorsprong behouden. Men injecteert tl1ans regeTma
tig rond de acht à negen pijlers hetgeen. rekening 
gehouden met de vochl ige werkplaatsen, neerkomt 
op de ganse mijn. Behalve de oudere hoormachine~ 
Fortschritt die met de hand geduwd worden, ge
bruikt men nu twec Turmag-hoormachines die ma
chinaal geduwd wQlfden. De hC'dienlng van deze 
6u kg zware boormachtne vergt wel '2 tnan, maar 
aang'eZien men zonder bezwaar· 30 m diep hoort, 
bekomt men uiteindelijk een beter effect en vooral 
een langere injectietijd. Gemicf deld worden in de1;e 
gaten 15 tot '.lO m3 water geïnjecteerd. 

De kolerunijn Helchteren-Zolder-Houtl,alen T1eert 
inmiddcls een evcn grote inspanning gedaan en de 
z.g. teleinjectie veralgemeend tot al de pijlers die 
voor injectie in aanmerking komen. Een ander pr~ 
cédé dat in verschillendf! mijnen wordt heproef d 
maar in Zolder o-p grote .';chaal loegepast is de pre
teleinjectie, waarbij lange boorgaten van uit buiten 
de laag gelegen werken tot in de laag geboord wor
cf en, :wdat langs daar gedurende enkele weken of 
maanden een groter"C hoeveeTheid water in de betref
fende laag kan géinjecteerd worden vooraleer de 
oatginning crvan wordt aangevat. 

Energie. 

De tabellen XXI, XXII en XXlll geven de jaar
l ijkse sh1tislische inlir.htingen aangaande de twce 

TABEL XXI 
Ge'installeerde ue.rmogens (in bedri.j{}. 

kW 

Orn:lergrond 
elektrisch 
perslucht 

Bovengrond 
elektrisch 
peulucht 
stoom 
chescl 
benzine 
gas 

1964 

80.542 
36.7:r,p 

1 283.993 

1 64 
1 107.861 

7.043 
29 

t965 1966 

76.999 74.310 
33 .085 29.698 

307.82 1 229,265 
64 13 

109.885 124.885 
8.894 8.664 

7',20 

141 

IO t<t"lln~~ 
-""OlinlOIO 
'6 --.f en ri ci 
..- ,... 1"" -- ..... 

'f. * 
0 0 
"'"'1"' 
o' ès 
C'I l'-, 

~* 
C'I Q'.) 
C'I ...... 
1-=. \0 
C'I ...... 

11" aflevering 

lfi\'\'1 ooo·i 
"lf JtlJ<f.I~A.>!il.1au3 

M >t U.li!OUI.I,M 
p.za~l[BJSU!;)Q 

lfM>t OOO'J 

'1!ruq.1:iAa1îl.1au3 

M '1 uailoWJ.>A 
p.1aa111?.1su_F1f.) 

lfM>l ooo· 1 

'JJIU<{.taAa1tl.1,m3 

M'l t.ta1IOUJJ.3A 

p.t,)<1Jf8lSUiaQ 
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bronnen van energievoorziening in ,de ondergrond 
en op de bovengroncl, de persluc:ht en de elektrici
teit. 

De vermindering der geïnstalleerde vermogens 
komt zowel voort uit een verder gaande 'ration a lisatie 
als uit het sluiten van de mijn van Zwartberg. 

In ta.bel XXII noteren wij vooral een venneerde
ring van de energie best-eed aan de Iucht-venrersîn.g. 

Dit is één as.P(:ct van het prohleem waarmee ver
schillencie Kempens,e mijnen thans af te reken.en 
hebben. namelijk de toenernende hehoeften aan 
lucht. Het aantal ondergrondse hulpventiTatoren 
neemt voortdurend toe. 

T~bel XXIII wijst tenslotte op een stijgencle hoe
veelheid en.ergie ,per ton zoweI onder- ais bovcn
gronds, en dat is dan reeds een der nade]ige gevol
gen van de produktievermindering. 

TABEL XXlll 

Energiebalims onder- en hovengronJ. 

1964 

kWh/t / % 

Ondargrond 
Perslucf1t J'l.O'l 30,58 
Elektriciteit 16,ii,6 t5,53 

BoveT!{P'Ond 
EleÎdrioiteit 56,43 53,89 

104,71 100,00 

ET werden in, de loop van 1966 vier afwijkingen 
verleen.d van, artrkel 19 van het koninklijk hesJuit 
van 7 auguslus 1953 betreff fmde het gebruik van 
eleÎ<lTicHeit in <le mijnen, alsmede van de artîkelen 
35, 53 en 50 naargelang van, het geval. voor het 
gebruik van verschillende typen van soepele kabels 
die niet aan de reglemenlaire bepalingen voldoen. 

De kolenmijn Wtnterslag kreeg de toelating om in 
afwijking van art-ikel 31 voor de draadloze· telei'onie 
een stoom.hron te gehru.iken die noch explosicva,st 
noch in.trinsiek veilig is. 

Brandvoorkoming- en bestrijding. 

Oric mijnen kregen in de loo,p van. 1966 ecn 
nieuwe toelating om in afwijkîng van artikeI 4 van 
het koninklijk beslU'it van 2 deœmher 1957 over de 
brandvool'lmming en -bestrijdtng, lashrander!:! te ge
bruiken. in de gebouwen hoven de schachtrnon
dingen. 

ln lwee gevallen wet'J het gebrulk in Je uuder
gronJ toegelaten van transportbanden clie niet aan 
de Bclgische normen van onbrandhaarheid voldoen, 
hetgeen een afwijldng daarstelt van cle bepalingen 
van een ministerieel besluit van 11 september 196t 

1965 1966 

k\Vhft 1 % ' kWh/t / % 

31.75 'l9.66 34,5'l '.l.8,56 
t6,20 15. 13 20.09 t6,62. 

59,1_0 55,'l1 66:26 54,82 

107,65 100,00 120,87 100,00 

gen.omen in uilvoering van eveo.genoemd koninklifk 
besluit. 

Er werden vijf afwijidngen verlee-nd van. artilcels 
18 en 19 van hetzeffde hesluit ten einde' lashranders. 
ef ektrische lasposten en gasbranders te mogen ge

bruiken. in. de on.de,rgroncf. T enslotte kreeg één mijn 
de toelating om in afwijking van a.rtikels '20, 'l t en 
23 van eerd.ergen.oemd besluil van '.2 december 1957 
ten ein<le de installatie mogelijk te mal.en van een 
nieuwsoortige ~;nmachinP voor nissen en cfoortoch
ten die aangedreven wordt met olie, en waarov~r 
eerder gesproken werd. 

Reddlngswezen. 

Het Coordînatiecentrum Reddingswezen te Hasselt 
(C.C.R.) blijft de training en opleiding der red
ders en het nazicht der reddingsapparatuu.r van cie 
Kempense mijnen waarnemen. 

In lolaal namen 1.509 redders in Je loop van 1966 
aan de oefeningC'Tl deel. Üp 31 december 1966 telde 
het Bekken 285 redders waarvan cr '.25'l de oefe
ningen in hoge temperatuur meemaakten. Hun 
ge-midkl'el<le oiJder-dQm bedroeg :52.5 janr. 
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Behalve het voortdurend paraathoudeo der red
d.ers. kon 6et C.C.R. andere resultaten boeken zoals 
de verbetm-ingen aan de venttelen der Drager-appa
raten : de voortzetting der studic voor de doelma
Hgheid en de mogelijÎ<heid tot verbetecing der adem
halingstoestelle11, dit Iaatste vooral in verband met 
de temperatuur der ingeademde lucht ; de verbetc
ring van de afdichtingstechnieken op galerijwanden 
en galerijafdammingen, waarhij voora[ gebruîk ge
maakt werd vaJl gips. 

Het C.C.R. diende niet op te Lreden in ramp
gevallen. 

Het vertegenwoordigde de Belgiscl1e mijnen in de 
werkgroepen < Coordinalie der R eddingsorganisa
lies :. en « Mijnvuren en Mi/nbranden » van de 
E.G.K.S. 

Het ontvinit het hezoek van de mijningenieurs van 
de divisie die er een korte oefenfog verichtten en 
theoretisch en praklisch onderricht kregen in de 
nieuwste mL-eltelccommunicaties en afdichlingslech
nieken, en van afvaardigingen uit de meeste Euro
pese Ianden. 

l leL puhliceerde werken over oefeningen in ver
hoogde klimatologische omstandighedcn. brandbe
veiliging, brandbaarheid van polymcthaanschuim. 

Het werlde mee aan het onderzoek naar de oor
zaken van eeo zwaar ongeval te wijten aan een 
br and in een hoof dschacht. 

Veiligheid, gezondheid en verfraaiing der werk
plaatsen. 

Het gewestelijk cornilé voor veiligheid, gezoncl
beid en verfraaiing der werl<plaatsen in de mijnen 
van het Kempens Bekken vergaderde de eers.te 
maandag van de Iaatste maand van elk t:rimester. 

De leden werden op Je hoo·isle gehouden van de 
uitslagen der ongevallenslatistieken en het vr.rloop 
der zware ongevallen. D e aandachl der leden ging 
naar het nut en de aanwending van klassieke of aan~ 
gepaste verkeerstekens in de ondcrgrond : de invloed 
van het arheidstempo in de zware vervoerongevallen. 
vooral met locomotieven ; de toenemende invioed 
van de materiëlc f aclor, die de menseÎijke fout meer 
en meer verdrîn~l nls eerste oorzaak van het zware 
arbeidsongeval. 

ln de strîjd tcgon de ins(orting, bron van de ta1-
rijkste ongevallen. notecrde rnen een belere methode 
voor het plaafsen van Mollramen ; de uitbrciding 
van het gebruik van beeobeschermers ; de aanwen
ding met zeer goed g-evolg van kruiskappen aan het 
snijpunt van een centrale vervoergalerij met de twee 
vfeugels van een duhbele pij]er, evenals maatregelen 
teqen het ontijdi11 afsç}lllivcn van ht:t kolenfront. 

ln het vervoer werden draagbare inriggelaars aan
gewend en werd de a f schenning verbeterd rond de 
zeer gevaarlijke kolenbre'kers op de verdeeltranspor
teurs. 

De stofbestrijding l<ende een aanzi.cnÎijke verhete
ring door, de verdere uitbreiding van de teleinjectie. 
Samenvattend kan men zeggen dat deze sto.fbestrij
clïngsmethode quasi veralgemeend is in 2 m ij nen, 
namelijlc Helchteren-Zo!Jer-Houthalen, waar de 
promotor ervan, dlir Lavallée, ais hoofd van de vei
ligheidsdienst fungeeft, en André Dumont, waar de 
direclie en de staf zich zeer verdicnstelijk heeft ge
maakt door, in samenwerking met de constructeurs 
en, het mijnwezen. le zorgen voor geschikt materieel 
voor de praktische loepassing op industriële schaal. 

Het· gewestelijk comité nam met grote voldoening 
kennis van de uitzonderlijke inspanning die de 
kolcnmrjn Helchteren-Zolder-Houthalen zich ge
troost om al haar opzichlers een vormingsperiode 
van een week te docn ondergaan. Deze methoJe 
werd warm aanhevolen. 

VII. OPLEIDING 

De TWl-opleiding gaat onverminderd voorl ; tij

dens het verslagjaar werden er 32 monitoren gebre
vel'ecrd in de loop van zcs zittingen. 

De label XXIV geef t zoals gcbruikelijk de tewerk
stelling van de monitoren op 3 t december 1966 ; de 
belangrijkste wijzigingen in de tahel zijn te ver
klaren door de sluiting van de kolenmijn van Zwart
berg. 

De kolenmijn H elchteren-Zolder-Houthalen be
steedt speciale zorg aan de opleiding van al haar 
opziohters. Eike opzichter hrengt een ganse week 
cloor i:n een opleidingscentrum waal"' hem 1essen 
gegeven woI'den over allerlei onderwerpen die• cle 
mijnnijverheid aanbelangen. zoals techniek. cco
nomie. veiligheid, eersle hulp. De lesgevers maken 
van deze gelegenheid gebruik om de opzichters zeU 
ove:r hun moeilijkheden te laten spreken ; cle opzid1-
ters zijn niet verpÎicht de suggesties van de Iesgever 
in aangelegenheden van veiligheld zonder meer te 
aanvaarden ; ze kunnen ze h itisch ontleden en wij
zigen. Üp hel' ein,dc van de week ontvangen de deel
nemers een rapport waarin ook hun eigen mening 
geclrukt staat. Deze vorm van opleiding volt in de 
smaak. Hij zal voortgezet woTden ook wanneer elke 
op:dchter aan cle beurl is geweest. De lesgevers heb
ben tijdens hun lcssen ook reeds roenig prakliscT1 
idee van de uitvocring van het werk vernomen; in 
dit opzicht werkt het systeem beter dan de bekende 
idcoënhw.. 

De kolcumijn Winlerslag heeft ù1 de lorip van 
het jaar 1966 een systeem éngevoerd voor het aan-
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TA.BEL XXIV 

T ewerkstelling der TWl-gebreveleervkn. 

Instructeurs 
Monitors voor 

leercentra 
Monitors voor 

cle mijnen 
Üpzichters 
Arheiders 
Ürganisatiediensten 
Hebhen de mijn 

verlaten 

T echntsche bedien
den 

tot einde 
J96i 

19 

% 

2,8 

54 5.0 

t96 ~.9 
199 'l9,3 
45 6,6 
36 5,3 

1 f 1.7 

678 100,0 

duiden van de toekomstige opzichters. De kandida
len, waartoe al de dienstdoende opzichters behoren, 
worden ingcsch.reven en na onderzoek van hun ver
leden ook geclurende een jaar onderwoq>en aan toe
z icht o.rn. op het ge'bied van de veiligheid op hun 
werk. De henoomtng-en gebeuren met enig'e plech
tigheicl tijdens de St. Barbaraviering. D e opzichters 
zelf staan sympathiek tegenover deze methode omdat 
ze er zelf een herwaardering van hun beroep in zien. 

Technisch lnstituut van het Kempens bekken. 

Ondanlcs de huidîge toestand van de kolennijver
heid in het gewest, hlijft het T echnisch lnstituut 
van het Kempens bel<ken z ijn normale activiteit 
voortzetten. 

Zoals vennel<l in onderstaande label, bleef de 
totale schoolbcvolking stijgen. 

Jaartal Houthalen Genk Eisden Beringen Totaal 

tÇ)(>t 4'35 448 t64 296 1-343 
1962 575 491 188 337 t.591 
1963 539 505 223 348 t.6t5 
1964 506 560 215 347 1.6,28 

1965 543 639 251 379 1.812 
t966 658 6:18 312 454 2.05'.l 

De merkelifke stijging van de schoolbevolking vo.n 
het schooljaar 1 ()66/ t 967 is het b este bewrjs van de 
degeli;kherd ve.n het onderwijs dat meer en meer 
gericht is n:aar de opleiding van polyvalente elemen
ten wat een grote waarborg biedt voor de toelcomst
mogelijlcheden van. de ged~plomecrden. 

Tijclens het verslagjaar werd het tweede jaar van 
de nieuwe hogere secundaire technische sd1ool (A2) 

toteind·e 1 
1965 

10 

27 

1l8 

263 
55 
37 

188 

% 

t.4 

17,4 
55,7 

7,5 
5,0 

100,0 

cot einde 1· 

1966 % 

J 1 

q4 
:220 

67 
45 

9 

768 

1.4 

3,6 

16,1 

28,7 
8,7 
5,8 

34,5 

1.2 

100.0 

ingericht in de drie sc:-ho,Ien Houthalen, Genk en 
l3eri.ngen, waar met zulke cyclus verleden jaar ge
start werd. 

De clefinilieve werkplaatsen van de school van 
Hoevezavel kwamcn cincle juni 1966 gereed: de 
werkplnatsen mecbanica en elektriciteit met hun 
moderne uitrustîng evenals de wcrkplaats houtbe
werking konden dan op 1 sep,tember , 966 in gehmik 
genomen worden. Nog În die scho·ol werden verbe
teringen aangebracht aan de installatie voor water
zuivering en ozonf!t'ing zodal het overdd<te zwembad 
een van de modemstc is van het land. 

Te BeTin.gen werden de nieuwe gehouwen van de 
afdeling mijnbouw-elektridteit ook in gebruik gen_o
men tijdens het verslagjaar. 

Dient h ier aangestipt dat in de schoot van het 
Technisch. Tnstituut twee sub-commissjes bestanndc 
uit leden van het Tnricht·end Comilé en Ieerkrachten 
van de verschillendc scl,olcn samengesteld werden, 
orn hct geprogrammeerd onderwijs aan bepaalde 
opleidingen toe te pa.~sen. Men weet dat, vergeleken 
met de traditionele metl10den, het geprogrammee~ 
onderwijs onder meer als voordelen heeft een merke
lijke t ijdwinsl, dus een vermindering van de over
eenkomendc onkosten en een gemald<elijker en dmr.r
zame assilniÎatie van de leerstof. Als eerste onder
werp v ie! de kr.uze op de opleidin.g van de schiet
meesters ; gedetailleerde inlichtingen lLUpens de toe
gepaste met ho de werclen reeds gepubliceerd ( 1). · 

(1) Cfr. Geprogramrneerde instructie «G.I.», numtner 1. 
januari 1967; « geprog'rammeerde instructle nu ook in het 
Kempens stee.nkolenbekken ». 
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VIII. DE ONGEVALLEN 

If\ 1966 gebeurden in de Kempense mijnen in 
totaal 7.906 ongevallcn mr.t minstens een dag onge
schiktheid tegen 10.020 in 1965. De verdeling over 
onder- en boveng-rond ziel er uit ais volgt: in de 
ondergrond 7.605 ongevallen tegen 9.651 in lQ65, 

op de hovengrond :;ot ongcvallen l:egen 369 in 1965. 
H et aanlal gepresteerde dien.sten bedroeg respectie
veli;k 4.359.929 en. 1.448.578 legen 5.358.307 en 
1.803.521 in 1965. 

De verbetering die in 1()65 wcrd vastgesteld, h.ield 
aan, bij zoverre dat de veelvul<ctigheidsvoet nog ver
der daalde van 224,66 in 1965 tot 215,85 in 1966 
voor de ondergron.d. en van 24.29 in 1965 tot 23,96 
in 1966 voor de hovengrond. 

Daarentegen lag het aantal doden en zwaar ~e
kwetsten uH:wnderlijk hoog, respectieveli;Tc 27 en 
:29 voor de ondcrgrond en o en t voor d e boven
gron<l. De meeste van deze dodeli;ke en zware 011gc
vallen werden vermeld onder ·de bijhorende altnea·s 
en meestal wordt melding gemaakt van de aanbeve
lingen die het Mijnwezen ter voorkoming van soorl 

gelijke ongevallen aan de mijndirecties verstrekt. 

D oor het feit dat hedoeide aanbevelin!fen samen 
met een kort verl1aa l van het ongeval aan al de 
bedrijven werden gezor,den hoopt men althans in 
grote mate te voorkomen dat ongevallcn zich in 
haasl identieke omstnndistheden hhjven herhalen in 
verschillend <: bedrijven. 

H et instortingsgevaar hli;f't luidens tahcl XXV het 
mees.t verspreid, en in legenstelling met vorige jaren 
heeft het ook het grootste aantal doden veroon.aak t. 
wegens de inst-orting in een pijler te Eisden. rtie vier 
slachtoffers maakte. De vergeli;l<ing tussen de veeI
vuldigheidsindexen leert ons dat de vooruitgang 
vooral te w ijten is aan een verhetering in rubdek 4. 
hanteren van materiaÎcn. 

TaLcl XXVI tfeefl de vetde-ling der on~evallen vol
gens de heroepen. Vvij zien een verbeterin g in dak
controle en vervoer. maar over het algemeen is er 
een grote s tali:,iliteil. 

Tabel XXVIT bevestigt dat 1966 een uitzonderlijk 
slecht jaar is gewcest voor de zware ongevallen. Ter
wijÎ h et record dodendjfcr van 1961 wordt geëven
aanl. ligt het aan tal ongevallen mel meer dan 20 % 
blijvende werkonbekwaamheid nog 12 eenhedeo 
hoger. ln deze oij fors speelt het toeval zeker een 

TABEL XXV 
Oncler1Jen:leli.ng va.n. de ongeva.Uen naar Je mp.teriële oorz.aken. 

Onderçrond 

t. lnstortingen 
'l. Vervoer 
3. Hanteren gcrcedsohap 
4. Han tereo mat erialen 
5. Val van het slachtoifer 
6- Ontvlamming mijngas of kolenstof 
7- Ondergrondse brand 
8 . Springstoffen 
9. Elektriciteit 

10. Ailerlei 

Totaal: 

Totaal 
aantal Doden 

slachtoffers 

3.o87 
837 
773 

2.161 

526 
'2 

1 2 

tt 

0 

'2 

0 0 

l o 0 

1 s 0 

Gekwetsten 
cnet blij vende 
werkonge~ 
scbiktheid 
van 20 % 
en meer 

8 
14 

3 
4 
0 

0 

0 

0 

0 

214 0 '·------- 0 

7.605 27 29 

Jaar 
1965 
% 

39.98 
11,24 
10.34 
28.84 

6,60 

0,05 
0,04 

0.03 
o.o8 
2.80 

100.00 

Jaar 
Veelvuldig~ 
heidsindexen 

1966 der 10 
% cat-egorieën 

40,58 87.62 
t ( ,01 23,76 
10.16 2.1 ,94 
2.8,42 61.34 

6.9'2 14,95 
0.0-3 0 ,06 

0.07 0,13 

2.81 6.07 

100,00 215,85 

- 1--------Bovengrond 

1. Instortingen 
2. Vervoer 
3. Hanteren machines 
4. Hantcren materialen 
5. Val van het slachtoffer 
6. Ontvlamming mijngas of kolenstol' 
7, Ondergrond.se brand 
8. Springstoffen 
9. Elektriciteil 

1 o. /\llerlei 

Totaal: 

l 

1 
1 

1 ,_ 

41 

74 
108 

53 
0 

2 

0 

3 
18 

301 

0 

0 

0 

0 

0,81 o.66 O.t6 

14,91 13,62 ").26 

23.85 '24..58 5.89 
3'l,25 35.89 8.60 

19,24 17,61 4 .'2'2 

0,2.7 
0.81 o.66 O,t6 

0.54 i.00 0.24 

7,'.$2 5.98 1.45 

100.00 100,00 ~3.96 
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TA.BEL XXV! 

Onderuerdeling der vngeuall1m. volgens de calegorîeën van arbaiders. 

Àantal Proce.D1.ten l Veelvuldig-
Ondergrond 1965 1966 heidsindex 

ongevallen in 1966 

1. Kolenhouwers en helpers l,6ç8 3?.,88 35,48 76,58 
2. Andere arbeiders in de pijlers 254 4,71 3,34 7,'ll 

3. Üpvu lleo en dakbreken 1.146 17.08 l5,07 32.53 
4. Galerijfronten : bo-uwers en helpers 647 8.12 8,51 18,37 
5. Nahraken en andere onderhoudswerken 512 6,55 6,73 14,55 
6. Vervoer 808 11,01 10,63 22,94 
7. Laadplaatsen 5'2 0,78 0,69 1,48 
8. Scbachtarbeiders 36 0,95 0,47 1,0l 
9. Steengangttonten : houwers en helpers 463 5,65 6.09 t3.14 

10. Andere arheiders 366 4,64 4,81 10,39 
1 t. T oezichters en schietmeesters 6l2 7,63 8 , l8 17,66 

------
Totaal • 7.605 100,00 100,00 215.85 

--- · 
Bovengrond 

t. E lektromechanische dtensten 8 3,5'.2 2.66 0,64 
l. Losvloeren en ophaaldiensten 31 17.62 10/50 2,47 
3. W as- en zeef inrichtingen 46 12,74 15,28 3.66 
4. Vervoer Closvloeren niet inbegrepen) '.24 10.30 7,97 1.91 

5. Drijfkracht 14 2.44 4,65 l, 11 

6. Wel'khuizen 117 37, 13 38.87 9,3l 
7. Andere arbeiders 28 7,05 9,30 '.2,'l3 
8. Nevenbcdrijven 13 4,34 4,3'.2 1,04 
9. Üpzichters 20 4,86 6,65 [,59 

Totaa l 301 100.00 100.00 23,96 

TABELXXVU 

Zware en Jodeli;ke ongevallen. 

1- Ondergrond 

1 

Bovengrond Onder~ en bovengrond samen 

Jaar 

1 

B.W. 

1 
Doden 20 % Totaal 

of meer 

1958(a) 'lO 35 55 
1959(b) 11 29 40 
1900(c) 24 26 50 
1961 (d) 27 17 44 
1962 li 37 48 
1963 20 38 58 
1964 24 '29 53 
t965(•i 14 3S 49 
1966(') 27 29 56 

(a) Gemiddeld H.57 werkloosheidsdagen. 
(b) Gemlddeld 61,72 werkloosheidsdagen. 
{c) Gemiddeld 36,40 werkloosheiclsdagen. 

Doden l 
1 

0 
4 

0 

2 
0 

0 

0 
0 

0 

--
B.W. 

l l 
B.W. 

20% Totaal 
1 

Doden 20 % 
of mee.r of meer 

4 4 20 39 
3 7 15 32 
1 1 24 'l7 
1 3 '29 18 

'l 2 ( 1 39 
3 3 20 41 

'l 2 24. 31 
2 'l 14 S7 
1 t 1 27 30 

(d) Gemiddeld 17,80 werkloos.heidsdagen. 
(e} Geiuiddeld 8,50 werkloosheidsdagen. 
( f) Gemiddeld 21,83 werkloosheidsdagen. 

l Totaal 

59 
47 
51 

47 
50 
6t 

55 
51 

57 
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grotc roi. maar toch stemmen de ui tslagen tot naden
ken ; van de ene kant wordt het gevaar voor zware 
ongevallen groter door verdcr schrijdende mechani
sering, ook in de pijler; van de andere kant had 
men in 1966 een verbetering mogen verwachten we
gens de toenemende stahiliteit van het personeel. 
ln elk gevaT vergt een loenemend aantal zware onge
vallen tegenover een ver:betering van de algemene 
veelvuldighetdsvoet een ernstig onderzoek ; de vofl e 
aandacht van de le,len der afdeling en van andere 
mcdewerkers zoals de leden van het gewe.steÎijÎ< 
comité voor vciligheid en gezondheid gaat near dit 
probleem. 

Ondanks dit alies is de gemiddelde ernst :wnder 
invaliditeit zoafs hlijkt uit label XXVlll slechts 
matig gestcgen ten opzichte van vorig jaar, en is 
nog steeds merkelijk lager dan de voorgaandc jaren. 
De ernstvoet met icivaliditeit draagt echter de sporen 
van het aantaI zware ongeva!Ien. vermits hij van 
t '.2.,:J8 in 1965 gestegen is tot 15,68 in 1966. 

------

IX. SOCIALE AANGELEGENHEDEN 

Gewestelijke Subcommissie van het Kempens bek• 
ken van de Nationale Gemengde Mijncommfssie. 

Deze subcommissie vergaderde in 1966 drie maal. 
op 7 maart, 18 april en 22 juli. 

Üp 7 maart werd een be"perkt comité opgerid1t 
om de herlcla.ssering van de arbeiders van de kolen
mijn van Zwartberg te volgen en werd het collectief 
verlof 1966 hcsproken. Wat· dit laalste punt betreft 
was er eenparig verzet van al de Ied cn tegcn hct 
opleggen van een collectief verlof wegens de ver
zwari'ng van de produktiekosten die het voor gevolg 

heeft. 

Üp 18 april werd. opnieuw verg-aderd over de her
klasserinit van de mijnwerkers van Zwartberg. Er 
werd door de vCTtegenwoordigers van het mijnwezen 
aangedrongen op. helangstelling voor het gcval van 

oucfere of gehandikapte arbeêders , dêe zelœr niet 

TABEL xxvm 

Jaar 

1961 

196'l 
1963 
1964 
t965 
tg66 

Jaar 

1962 
1()63 
1964 
1965 
1966 

Veelvul.digheids- en emslvoel. 

V c~lvuldigheidsvoet Emstvoer zondcr conventionelc Emstvoct mer convenuonelc 
(aantal oogevallcn per \rerletdagen ( aantal dagen wer1c- dagen (aantal dagen wcrk-

1.000.000 uren) looshcid per 1.000 uren) loo-~heid pcr 1.000 uren) 

Ondergrood Bovengrond Ondergrond Bovengrond Boveogrond Ondergrond 

23 l 2'l 3.10 0,t2 11,00 0,90 

'.271 24 3.61 0.40 11,92 t,19 
277 27 4.07 0,51 15,70 'l,00 
267 :l4 3.59 0 .33 10.93 0.65 
'l25 '.24 3.01 0,38 12,?.8 0.91 

216 24 .'.P7 0 .50 15,68 1.05 

TABELXXIX 

Aant.al ongevallen met oon arbeidsongeschiktheid van minsten..., één dag. 

Per 1.000.000 t 
Totaal Per 10.000 werklleden gèproduceerde 

steenkolen 
-

1 1 Onder- en 1 1 Onder- en Ondergrond Boyengrond bovengrond Ondergrond Bovengrond bovengrond 1 Ondergrond 
samcn samen 

11.686 4.32 12.118 4.561 546 3.695 j. 191 

l 'l.'l64 468 12.73?. 4.700 6:24 3.796 1.218 
1'1.,5ll 387 12.898 4.576 537 3.733 1.254 
9.651 369 10.<Y.20 :3.927 562 3.218 994 
7.605 301 7.906 3.632 544 2.798 896 
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a priori ais minder [eschikte werkhachten mogen 
b eschouwd worden. Verschillende bijhorende pro~ 
b lemen zoals .Je huisvesting en het vervoer per bus 
werden besproken. 

D e vergadering van 22 juli handelde over het-
1.elf de onderwerp a lsmede met de produklievermin
dering in de kolenmijn Zwartberg die ermee verband 
houdt. 

Stakingen en werkconflicten. 

ln tegen.stelling met vorig jaar kende het bekken 
in 1966 talrijke stakingen, waaronder die van Zwart
berg in het begin van het jaar bijzonder opviel 
wegens haar drrunatisd1e ofloop. 

Deze staking begon op ?.7 januarl en eindigde op 
4 f ebruari. Aanleidiog ertoe was het bericht van de 
sluiting der mijn die tegen het einde von het- jaar 
werd aangckondigd. samen met het feit dat een 
groot aantal arbeiders P.'Tl bedienden h un vooropzeg 
hadden gekegen. 

Zoals men zîch herinnert kostte deze staking het 
leven aan twee personcn, een m.ijnwerker van 

vrecmde nationaliteit en een bediende die vreemd 
was aan de mijn : beiden wcrden door projectielen 
gedood. 

l n tata.al gingen er 17.215 arbcidsposten verloren 
en een produl<tie van 36.692 ton. 

De mijnen van Wîntel"slag en Watet-schei wer
den doot' de2elfde staking getroffen. In cJe eerste 
duurde de stalcing van 31 januari tot 'l febmari : de 
balans hedroeg 7.975 arbeidsposten en 5 .750 Lon : 
in de tweede duurd.e- d e staking slechts twee dagen, 
namelijk 1 en 2 februari ; er gingen 1.715 arbeids
post·en verloren en ecn produktie van 8.582 ton. 

Een afzonderlijke staking was die van Beringen 
vo.n t tot 6 juni. D e reden was evenwel van d.ezelfde 
aard. vermits de aTbeiders ontevreden waren over 
het hoog a1:1ntol verletdagen om economische rede
nen. Er werd onc:lerhandeld met tussenkomst van hct 
D irec:l'orium voor de Kolennijverheid en het Mijn-

wczen, en een akkoord tot vermindering van de 
werkloosheid werd b ekomen. ln totaal ging een pro
duktie verloren van 15.780 ton. Men kan niet spre
ken van ecn verlies aan arbeidsposlen vennits de 
arbeiders hun plaats innamen maê\r herhaaléfeliik 
tijdens de dienst het werk n eerlegden. 

B. DE GRAVERIJEN 

1. Algemeenheden. 

H et Mjjnwezen oefende in 1966 toezicht ult over 
178 ontginningen van baksleenaarde. bestemd voor 
verwerking in vaste · ovens. 

De2e graverijen waren a is volgt verdeeld over cle 
versd,i!lende provinci~n : 

pro,vincie Antwerpen 84 
provincie Bra bant 16 
rrovincie Limlmrg 14 
provincie O os t-Vlaanderen 27 
provincie· West-V laanderen 37 

ln de h.iernavolg-ende tabel XXX vindt men de 
voornaamste produktiecijfeirs voor de versch.illende 
slreken horcnd tot d e afdeli ng Kempen alsmede voor 
het gehele land. Aan deze taheJ kannen volgende 
beschouwingen vastgeknoopl worden. 

a) Evolutie van de produktle op nationaal vlak. 

D e baksteenindustrie produceert jo.o.rlijks ongcveer 
5.000.000 ton stcen. (ter vergeÎijking : de œment
industrie produceert 5.800.000 ton) voor een waarde 
van ongev·eer drie miÎjard frank. 

Volgens de statistielc van de nationale groepering 
der Kleinijverheid kan men de evolutie in de pro
duktie in de ondersche·idene hoordcaleg-orieën als 
volgt schetsen : 

Produktie- l Produktie 1 % ten , Produktle 1 % ten 1953 1964 opzichte- van 1 1965 opzicbte- van 
t t 1953 t 1953 

Gewone volle stcen 3.001.7.3'.l 3 .322.26o ÇY-2,2 3.203.612 88,9 
Holle en geperforeerde stenen voor muren 88.555 1.038.21 0 1.172.3 t.026.096 1.158,6 
Machinale gevelstenen en sierstenen t i t.669 :159.796 252;,6 281.792 252.3 
Handvorm 1revclslenc:n en sierslenen 91.770 140.116 152,6 147.734 161.0 
Halle stenen voor vloeren 286.105 240.892 84,1 201.905 70.6 
Diverse proclukten 59.614 60.287 

Totaal 4.179.329 5.060.888 1 'l 1 4.921.,426 117.8 
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!'ABEL XXX 

Baksteenn.i;verf1eicl 

Totaal metselsteen 
Gewone 

l 2 - - ---
Rupelstreek 1966 1.763.939 1.151 .370 

1965 1.759.224 t .199.097 
Kempen 1966 656.893 352.266 

1965 794.557 392.226 
Land van Vv aas 1966 354.640 125.601 

1965 369.657 147.791 
Middcn- en Z.W.- 1966 891.290 597.829 

Vl~anderen en 1965 839.245 006.484 
het Doornikse 

Kuststreek 1966 210.622 172.795 
1965 246.575 199.117 

Andere streken 1966 619.791 304.097 
1965 572.026 318.753 

T otaa l graverijen 
België 1966 4.497.175 2.703.958 

1965 4.581.282 2.863.468 
T otaal veldsteen-

bakkerijen België 
1966 3'.50.613 330.613 
1965 340. l56 340.156 

Üpvallend is natuul'lijk de reÎalievc achtentitgang 
van de volle steen en de opkomst van de meerwaar
diger produkten onde-r de vonn enerzijds van grotere 
en lichtere bouwelementen met verheterde iso,latie 
en verwerkingsmoirelïjkheden en anderûjch van een 
r.ijke gamma van sierstenen van verschdlende klcur. 
uitzicht en eigensohappen. Deze verschuiving heeft 
voor de steennij'verheid een gunsl-iitc invloe.J gehad 
op de vcrhouding wo.arde/ gewicht en werd rooge
lijk gemaakt door de modcrnisering van de bedrtj
ven. 

Deze vaststelfing mag ons echter niet doen ver
geten dat de voile steen toch nog steeds 65 :% 
van de totale produktie inneemt wat alles:r.ins op een 
~ek&e veroudering in de-~e bedrijfssedor wrjs t. 

b) Evolutie van de produktivitelt. 

Volgens de statislische gegevens van de Kle i
nijverheid bedraagt de produktiviteil· uitgedmkt in 
uren-a.rbetd per ton volume : 

in 1960 4,52 u/Lon 

t961 4,'l8 
1962 ,p4 
1963 4,'.20 
tç64 4,02 
1965 3.o6 

index 100 
94.6 
93,8 
92,9 
88.9 
87.6 

produktieci;f et'$ in ton. 

Diverse 
Handvorm- Mechaniscl1e Gaatjessteen produkten 

steen oevelsteen (snelbouw (welfsels 
enz.) en dgl.) 

3 1 5 6 

37.238 17.174 510.336 47.82.1 
37. 199 14.747 455.314 52.867 
40.S:5 l 100.836 141.814 21446 
86.055 153.366 146.361 16.549 

1.593 19.196 q)9.670 8.580 
1.722; 19.121 189.135 11 .888 
t.162 215.o86 77.213 

910 5.579 157.599 68.671 

t 1.747 26.o80 
16.345 27.941 '.5-172 

23.095 129.007 49,574 114.020 
21.848 72.634 19.746 109.045 

103.617 277.960 1.116.480 295.16o 
147,7'.H 281.792 1.026.096 262.1~ 

Hien.tit volgt een jaarli{kse verbetering van onge
veer '2.,5 % Deze ve:rbetering kan enkel bcreikt wor
den door massale investeringen droogkamers - om
bouwen van ringovens - tunnelovens - moderne 
Tahricagemetoéles enz . die op Îlun heurt een grotere 
inbi:eng vragen vail energie-, calorieoën- en onder
boudskosten en vooral afschrirvïngskosten welke sa
men met de fina.nciële Iasten. eigen aan grote irwes
teringen een weerslag zullen bebben op de globale 
kostprijs. M en kan dus zeggen dat in vele gevallen 
de rendementsveTbetering gcneutralüieerd wordt door 
en verhooi;i-de inbreng en verhoogde werkingskosten. 
evenals door de verzwaring van de financiële lasten. 

c) Kritieke toestand van de baksteennijverheid. 

In een rapport aan de Minister wordt door de 
Kiei-NiJverheid gewezen op de hitiekc toestand van 
de baksteennijverheid ingevolge ondermeer de bfok
kering van de prijzen van de steen. Uit dit rapport 
blijkt onderrneer het volgende. 

Uit· het nazicb t van de balansen van vijf en zestig 
naamloze vennootschappea: verspreid over de ver
sclûIIende produktiecentra bleek dat. lngevolge he1 
stelselm.atig achterbli;ven van de verTmopprijzen op 
de sneTie stijging van produktiekosten en personeels
lasten. he·t financieel rendement van cle meeste 
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onclernerningen op een zeer laag peil bfeef en inlus
sen op een ktitisch punt is geTwmen. Dit ondanks 
het feit dat de bouwactiviteit in het laatste deceniwn 
van een ongekende hoogconjunctuur heeft genoteo. 

Uit de balansen van de voormelde vennootschap
pen bCijkt volgende evolutie : 

Op een totaa[ van t.576.000.000 P eigen middekn 
werd een winsl geboekl van : 

jaar 1960 59,033.000 F of 4,9'2 % 
vier onde~nemingen gaven verlies aan ; 

jaar 1961 109.463.000 F of 8,77 :% 
slechts twee ondememingen le-den verlies; 

jaar 1964 96.99 t.ooo F of 6.41 % 
zes ondernemingen leden verf ies ; 

,965 37.474.000 F of 'l;30 '% 
lwee en lwintif! van de 65 onderncmin
gen werken met verlies. 

Voor de firma's van de Rupelstreek en Kempen, 
die fabrikanten zijn van de hoofdcategorie «- bak
steen voor gewoon metselwerk ,. beliep het percent 
van de uitkeerbare winst op de eigen m,cldelen. ais 
volgt: 

1960 5,1 % 
1961 10, t '% 
1964 6.6 '% 
1965 1,5 ·% 

Volgens het rapport is de kriHeke loestand niet toe 
te schrijven aan een gebrek aan technische of finan
dële inspanning-en of aan de evolutie van de pl'O
duktie maar wel aan de kO!llprijsstructuur der s leen
hakkeriren en de sneTie stijging van de personeels
uttgaven die volgens het N.T.S. in 1964 58,7 % der 
totale kosten bedroegen, en niet gecompenseet-d wer
den door prijsverhogingen. 

Ten einde een noi:male rendahiliteit te herstellen 
acht de Kfeinijverheid een verhoging van het prij
zenpeil onontbeerlijk ; ze dient van de orde van 
17 '% te zijn om een ondememingsmarge van l'l,7 

1% 
te behouclen op de waarde van de produktie. 

O. Technische aangelegenheden. 

Kempen. 

In de Kempen werdcn vooral twee specifieke pro
blem.en aangesneden jn de loop van het jaar. 

Het eerste heeft belrekking op moeilijkheden die 
voorgekomen ûjn met de ovens Mac Aleavy. De 
oven in kwestie heeft een Tengte van 154 m en een 
nutlig-e doo,rsnede van i .70 m (brce<lte) op 1.10 m 
(ho~l·e) : hij µroduœcrt 60 ton per dag. 

Hij bevat vijÎ zones : een opwarmings-zone van 
29,70 m, een eerste vmrrzone van 23,10 m. een rust
zone van 7.85 m. een lweede vuurzone van 23,10 m 
en eert koelzone van 70,75 m. De zeer lange kool. 
zone houdt verhand met het kwarlsgehalt·e van de 
l<fei; het kwartseffcct kan scheuren veroorzaken 

waoneer de aFkocling in de streek van 600" C te snel 
verloopt. 

De brandstof bestaat uit lichte fuel met 0.05 % 
zwavel ofweI extra-zware fuel met o,8 ·% zwavel. 

Het gewelf van dergelijke ovens bestaat uil· 
gewelfbJokken zonder cement, waaroverheen een 
Iaag los vcnniculite ligt. met een dilcte van onge-veer 
0.60 m. Deze bedekking kon nict belettcn dat er 
massale ontwijking-en van rookgassen langs het ge
welf plaats von.den . waardoor het oomogelijk werd 
in de ovenhalie te verhlijven. Men heeft het gewelf 
moeten vrij"rnaken, en een eerste afdichtende laag 
aa ngebracl1t in argex:beton. Vervo lgens werd een 
tweede gewelf aangebrach t in isolatiestenen. Belref. 
en daarop werd het vermiculite terug g-estort. 

Bij dergelijke ovens moet ook melding gemaakt 
worden van de noodzakelijkheîd een brandcurve aan 
te leggen en deze uit te werkcn met behulp van een 
automalische regelappaTaluur. Eer1 andcr puni van 
uitzonderlijk belang is de hoeveelheid lucht : het is 
namelijk zo dat cle smP.lttemperatuur van de k{ei in 
een retlucerende atmosfeer 60" C Jager ligt dan htj 
oxyderende ; door het afsluiten van de verbrandin.gs
lucht of een. gecfeelte ervan kan men stenen die he2.ig 
zijn te bakken -plots doen srnelten. 

Het 1-wP.ede proi?-leem van de Kempen was de 
kleizonering in de iremeenten gelegen langsheen de 
Kempîsche Vaa'[t, n.amdijk Twnhout. Westmalle. 
St. Lenaerts. Beerse, Rijkevorsel. Brecbt. Merlcsplas 
en Voseielaar. 

Ten einde voo,r de loekomst inzake de kleionllfin· 
ning een vaste politiek te kunnen volgen werden 
door het Mijn.wezen besprekingen gevoerd met de 
diensten van · Stedebouw en met de gemeenteiijke 
en provinciale overheden. 

De eerste uitslagen hadden betrekking op een 
gehied dat de gemeenten Westmalle. Brecht, St-Le
n.aarts en Rijkevorsel heslaat. 

Statistieken wijzen uit clat de Kempense afzctting 
en industrie stilaan in belungrijkheid loeneeml op 
hP.t nationale vlak. vermits -de globale Belgische pro
duktte van 1955 tot 1964 slechts met ongeveer l4 % 
steeg. en de produktie van de Kempen met 22 %. 
Bovendien i.s de Kempen de belangrijkste producent 
van gevelstenen. waar een vcrhoging van t'.lO % in 
dezelfde periode hereikt werd. 

ln de voornoemde vier gemeen ten werdcn iu lolaal 
14 kldgebieden omschrcven. elk onderverdeeld in 
ontgonnen gehied, reserve eigendom van steenbak
kers, reserve tot nu toe {feen eigendom van steen
bakkers. In lotaal kwam men tot een reserve van 
8~9 Ha 38 a of 100 jaar, He17,iening van gedeelten 
van het plan blijven steeds mogelijk. 

Rupelstreek. 

r n dertien gevallen werden ringovcns omgebouwd 
voor het in- en uitzeUen met behulp van heftrucks. 
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Elf ringovens werden uitgemst met automatische 
branders met stoolcofic. 

In minstens zeven bedrijvcn wcrdcn belangrijke 
oppervlakten droogkamers bijgebouwd ; in sornmi!Je 
gevnlfen betTof het hi t>r een ca1:>aciteit van 360.000 

stenen. 

Buiten deze zeer belangrijkc doch overigens ~c
kende verbeterrngen noteerde men er enlcele van 
meer bijzondere aard : hierhit lwren eerst en voora l 
de technische nieuwighed.en die voor doel hebben 
de zeer gevraagdc handsteen tegeu betere voorwaar
den te hmnen vcrvaardigcn. D e automalisohc hand
steeninstallatles waarover in vorig jaarverslag ge
schreven werd hehben hun deug-delijlcheid bewezen 
-en vnschillende fabrieken hebben er in 1966 opge
dcht. Ook het steken van de klei werd op s·ommige 
plaatsen vergemakkelijkt doo·r het opstellen van 
daartoc aangep-aste baggers. A.ansluilend daarmce 
werden nieuwe kTampovens opgericht voor bet balc
ken van cfeze stenen en werd een houtoven met goed 
gevolg omgeschalceld op stookolie. Ümgekeerd wer
den proeven gedaan voor het bakken van gewone 
machinesteen in lcfampovens : deze steen krirgt daar-
door de ei.genschappen en kleuren van de Idampste
nen en verhoogt daardonr aanzienlijk in waarde. 

Ûp het gebied van de machinale handvorm vcr
melclen wij vooraI de hoaw van een grote fabricage
eenheid die bestaat uit- lcastenbeschikker. walswerk. 
fijnwalswerk. een Rieterpe~ van 450 tmn diameter 
voor Iclampsteen. en zestien duhbele drooglrnmers 
Kara voor 26.000 stuks elk. gestookt met een thenno
bloc Wanson van 3.000.000 kcaVu. 

Bcpaalde bedrijven hehben bovendien specifiele 
prestaties geleverd. Üp twee plaatsen werd.en twee 
ringovens met clkaar verbonden om -grotere- eenhe
den te vonnen: bedoeling van de.ze maatregeT is een 
groter vliegwiel te bekomen , waardoor de verbran
ding tijdens de weekends nie.t meer moet afgeremd 
worden : de uitsTagcn wijzen op een volkdrg succcs 
op g-ehied van rendement. Wei heeft men in één 
van deze bedrijven moeiÎijkheden gehad met de 
stookolieleîdingen en ootstond el' zelfs een brand. 
maar de oplossing werd gevonden in het lassen van 
de leidingen en het in.bou.wen van uitzettingsstuk
ken, waardoor icder lek kon voorkomen worden : 
dit feit vestigde ten andere de aan.clacht op het be
~taan van meerdere soortgelijke situaties en de steen" 
bakkers werden dan ook verzocl1t ieder voor zich de 
nodige maatregelen te treffen om. ieder verlies van 
stookolie in de kruinen van de ovens te voorkomen. 
Oat het verandercn van regiem op det1?eliJke uitgt? 
hreide schaal niet zond.er gevaar is en dat vaak lccr
geld muet betaald worden. b!t:ek eet~s te meer toen 
in een oven een ganse lading stenen smolt door het 
optreden van een reducerende atmosfeeJ als gevolg 
van het verminderen van de lucbttoevoer tîjdt'ns lwl 
weekend. 

In eeil ander beclrijf w erd een zigzagoven omge
bouwd lot een reeks van kamerovens ; dit gebeurde 
zonder cfat de oven werd stilgelegd ; er werd een 
afwijking verleend voor he.t inleggen van overuren. 

In een. bedriJf werd een minder spectaculaire ver
heteriug doorgevoerd die cchter van zeer vcd bclang 
is omdat ze toont hoe men door bctt:ekkelijke ldeine 
investcrlngen het tekort aan arbeid.skrachten kan 
verzachten : door het aanbrengen van een bydran
lische schuir aan een bagger voo~ het vulle.n der 
wagens kon ee-n man uitgespaard worden. 

De overige streken. 

ln de beide Vlaanderen worden dezelfde moderni
serlngsmaatregelen getroffen als in de strelœn van 
Boom en het Kempisch Kanaal. zij het ook op klei
nere schaaI. Wij noteren evenweI cle oprichting van 
Mac Aleavy-ovens in twee steenhakkerijen, hetgeen 
ons de gelegenheid heef l ge·geven hct problccm van 
de rookuitwasemingen door onderfinge verge{ijlcing 
beter tot een oplossing te brengen. 

VerdC'?' kennen deze beclrijven dezelfde om1ouw 
van natuurlijke naar kunstmatige droging, met de 
oprich.Ung van thNmische verwarmingsinstallatie en 
mechaniscbe vervoermiddelen voor de groene en de 
gedroogde stenen. 

Ill. Luchtbezoedeling. 

Het Mijnwezen hemoeil zich met alle problemen 
die in het raam van de strijd tegen de hinderlijke 
en ongezonde inrichtingel'\ aan zijn inspectiediensten 
worden voorgelegd, Een recent maar zeer onwang
rij ke probleem is dat van rte luchthezoedeling dat 
zicb s.eclert enkele tljd stelt in de omgeving van som
mige fabrieken ; een eerste voorbeeld ervan îs de 
cementfahriek te Hemiksem die van het Mijnwezen 
afhangt omdat ze haar voornaam.ste grondstof. de 
klei, zelf ontgint. 

De klachten kwamen vooral van in de onmiddel
lijke nabijheicl gelegen werkhwzen waar een belang
rijke sf·ofneerslag wexd waargenomen. 

Het ging om verspreiding van slof dat in de labo
ratorin von de Rijks.hogere T cchnische School 1·e 

Hasselt werd ontleed. 

St 02 
Fe.:i Oa 
Abo~ 
s 
Ca 0 
Vocht 

Vermelden we terloops de 
klC'i, die a is g'r<>'rldstof dient : 

St. 0 2 
Ab Oa 
F~ Os 
Fe S:i 
Ca 0 
MgO 

47,88 % 
% 
% 

15 
8.95 
t.6 % 
t,67 % 

% 

samcnstelling van 

62.25 % 
t6.70 % 
5,5 % 
t .'l.5 % 
'.1, % 
t ,'l % 

de 
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Oc s-amens-ldling komt overeeri, a is we weten dnl 
F.eii Os lijdens de bewerÎ<ing wordt bijgevoegd. 

Er werden metingen -uitgevoerd van de hoeved
heid stof in de rookgassen, op '24 en 'l5 februari 
1964, 18 en 19 auguslus 1964 en op 16 junt 1966, 
doQr de Vereniging der 13elgische fodustriëlen (VBl
AIB) en door het Nationaal Mijninstituut (NMI). 

De uitslagen der melingen kunne-n samengevat 
worden a is volgt : hoeveelheid stof geloosd larLgs de 
rookkanalen en de schoorslenen, tn l,g/uur : 

'24/'.25-2-19(i4 4'22 in het rool,kanaal VBI 
300 i n een schoorsh1en VBT 

18/19-8-1964 322 in hct l'ool,kanaal VBI 

16-6-1966 26.334 in een schoorsteetl vm 
'l.3.50,1 in een sd1oorst0.en NM1 

D e verheterirtg tussen 1964 en 1966 is te wijtcn 
aan het in bedrijf stellen van een ontstoffingsinstal
latie. 

De volgende stofconcenl.mlies werden in de 
schoorstenen vastgesteld : 

24hs-2-19<>4 14.8 g/Nm.~ rookkanaal (VBI) 
9,785 g/NIDJ sd1oorsteen (VBJ,) 

18/19-8-1964 8,4 g/Nma rool<kanaal (VBl) 

16-6 1966 0,61 t g/NtTI.3 scboorsteet1 (VBI) 
0.505 g/Nm.n schoorsteen (Ntvll) 

Het NMl voegt er aan toe < dat de Duitse admi
nislratieve voorschriften een stofconccntra tie opleg
gen van minder dan 760 mg/Nm:i droog gas v·oo·r 
bestaande schoorstenen. en minder dan 500 mg/Nma 
voo1• nieuw te bouwen installaties » . 

Tevens werden door het NM1 vijf kn:ùken gc
plaatst waarin h_et stof werd opgevangen. dit om na 
te gaan hocveel de neerslng op de omgeving he
dr.aagt en of cr eventueel andere hronnen moeten 
v-erantwoordelijk gesteld worden. · 

Dcze kru.iken wcrden op 16-6-1966 geplaalst en 
op 'l'l-9-1966 weggenomen. D e uitslagen zijn de 
volirende: 

Ligging van de kruJk uen opzichte van de bestudeerde bron 
« schoorsteen Porùand Cernent > Hoeveelheid 

Volgnummer Duur van de 
opgevangen stof, 
omgerekend in Afstand Wlndrichting betreffende w!nd g/m.2, day m in uren 

1 107 zzo 150 o.3'.246 
II ll3 z :llO 0.'1200 

Ut 110 Zw bij ZZW 111 0,477.3 
N 300 N 'l'l.6 0.6446 
V 100 NW bii NNW j'l 0,4129 

Al deze monslers werclen evenecns s-cheikundig 
ontleed. 

IV. Ongevallen. 

Ter inlichtin,g vem1elden wij wcerom dat de 
Duitse normen toelaten : 0 ,400 g./m8 dag voor een 
normale stadskern. en 0.850 g/m3 voor een indus
triële omgevin,g. 

Tabel XXXI geeit de uitslagen van de jaarsla
tistieken del' hedrijVen voor het jaar ·1966. 

Er gebeurde sle-chts- één zwaat ongeval in de aan
horigheden der graverijeTI. Een arbe.ider werd zwaai 

TABEL XXXI. 

Ongevallen in de gravarijen. 

Aantal Aantal verl_etdagen Aantal uren Veclvul- Emstvoe,t 
digbeids- zonder 1 met ongevallen werkel. conven. bloot'Stelling 

voet conventionele dagen 

An twerpen 1 919 14.953 1.780 9.~4'2.749 99,43 1 .6'l t,8t 

füabant 24 264 tO 309.306 77,59 0,85 o,88 
Ltmbarg 31 6'll 375 54'.l.66:2, 93,98 1,14 1,83 
Oost-Vlaanderen 59 1.156 - 724.251 81,46 l ,60 1.60 
West-Vlaanderen 282 3.866 - 3.830.947 73,61 t ,01 1,0t 

--- - -- -
Totaal: 1 1.335 'l0.860 'l.165 14.649.913 91.13 1,4.'2 1,57 



1312 A11nalen der Mijnen van België 11 "- afleveriag 
------------·----- --------

gewond aan Je band door een cixlœlzaag op het 
ogenblik dat het werkstuk. een stuk beukenhout, 
terugslocg. Het comité verzocht in de sttpte toepas
sing van de t erzalce gcldcnde bepalingen van het 
Algemeen Reglement voor de Arbeidsbeschenning 
en verschafle de ondernemini;ren de nodige inlich
tingen omtrent bestaande sysh•men van bescher
rning. 

Verder dicnen volgende minder zware oogevallen 
verrneld te worden. 

Een arbeidster kwam met de hand in een pannen
pers, waar wel een verwitliging doch geen eigenlijke 
grcndel heslond. 

Eeo algemeen probleêm werd gesteld door het feH 
dat een arbeider met de voet gckncfcf werd tussen de 
sporen van. een overzetwagen en de spor<:n op de 
vaste grond ; de on.dememingen kregen de raad dcze 
sporen :Goveel mogelijk veT?:onken aan te leggen. 

Tn, de hui- van eeu bagger geraakle de machinist 
gekwetst toen hij draaiende onderclelen w ilde sme
ret1 : hier geldt het zowel e<:n kwesl ie van smeren 
ais van af schermcm. 

Twee ongevallen g,ebcurdcn lijdem het ldppen 
van wagens geladen inet afv.al ; twce tijdens het 
Iaden van vrach lwa~ens met in balcken aanitevoerde 
stenen ; twee door het werken zoncfr.r voldoendt• 
verlioht ing. 

T enslotte werd een arbeider gewond aan de voel 
toen hij zich liet vervoeren op cen vrachtenlift waar 
geen enkele voorzorg was genomen voor het perso
nenve.rvoer. 

V. Organen van veiligheid en gezondheid. 

De gewestelijke comité's voor veiligheid. gez-ond
held en verfraaiing der werkp{aatsen in de graverijen 
hielden in 1966 slcd,ts een van de !wec voorgeschre
ven vergaderingen ; de reden hiervan was dat de 
nieuwe comité's van her westen (provincies Antwer
pen. Brabant en Umburg) niet tijdig konden samen
gesteld woirèlen wegens n;,oeilijkheden hij het verde-
lcn der man.daten. 

De enige vcrgadcring die plaats vond in mei, le 

Boom voor de provincies van het wcslen. en te 
Brussel voor de beide Vlaanderen, handelde over de 
jaaxstaHstieken van 196~. over de ongevallen die in 
de bedrijven waren voorgekomen. en over de hrie
ven, door het Mijnwezeo aan de directies gericht 
naar aanlcidin.g van o.lgemene problemen. 

Bi; cleze la.atsten trcffen wij vooraJ het vro.n11stuk 
van de mél.Z'Out aan. die wordt gebraikt voo·r de 
behandeling van de stenen na het persen, en die hij 
sommjge arbeiders hu.idziekteo veroorzaah. Een 
onderzoek uitgevoerd door h.et Mijnwezen heel't uif .. 
gewe~en dat dit be-LWaar zeker reëel is, al bhjfr het 
zo dat slechts ecn gedeelte van het personcel gevoe
lig is voor de mazoutaandoeningcn. T crwijl dus 

enerzijds blet-k dat het probleem werkelijk bestaat. 
kon:den versdullende fuma's ·ook de oplossing aan
geven. die zij hadden l'oegepast : ofwel worden 
behoeclmiddelen op de huid. gei;,trckco. ofwel, en dit 
is zeker de meest praktische oplossin-g, worden pro
d.ukten. aan de mazout toegevoegd ; in sommige 
gevallen was ht>t nadeel verdwenen nadat men een
voudig mazout van goede kwalite.it had gebruikt. 

An.dere onderwPrpen die in dé vergad.erfngen van 
de gewestelijke romité's werden besproken hadden 
betrekking op het dragen van schoenen met ver
stcrkte tippen, en het werken in Jokalen waar hoge 
temperaturen of gcvaarlijke gassen . de gezondhe·id 
de.r arbeiders bedreig·en. Tn dit verhand dicnt mel
ding gemaakt van een onderzoelc clat de inge11icurs 
en afgevaardigden van het mijnwezen sinds twee 
jaar voeren in talrijke ovens en. rookgangen : men 
meet er bij talrijke gelegenheden de vochtige en 
droge tempcratuur en zet de bedrijfsleider.s aan de 
beschikbare- middelen aan te wenden om de bloot
stelling t e verminderen ; voor de avens Letekenl dil 
het aanwenden van ventilatoren, het toelaten van 
verse lucht, hel verkorten van de verblij f sduur door 
het gebruik van heftrocks . 

Er werd. ook door de afdeling van het Kempens 
helck.en een vereenvoudigd f ormulicr opgest·eld voor 
de semestriële en jaarverslagen van de plaatselijke 
diensten en comité's ; dit vereenvoudigd formulier 
geeft een jUist heeld van de samenstellin.g der orga
nen op de beclrijven, zodat controle op de naleving 
van cle wet moge{ijk is : het geeft et!n juist bee:ld 
van de activiteit- z•owel van de dhmst als van het 
comité, en clwingt de opsteller melding te m.aken van 
het gevolg dat gegeven wordt aan de suggesties van 
de leden-werknemers ; het formuhe.r beval lenslotte 
een niet-reglementaire tabel, namelijk d czc van de 
vercleling der ongc.va.llen volgens de plaats van het 
f etsel. De inf ichtingen door deze tabel verstrekt heb
hen er in helangrijke mate toe hijgedragen de onder
nei:ningen te overtuigen, van het nut van versterkte 
schoenen. Zo sprekend was de taal der cijfers, dat 
el.' thans voor de Rupelstreelc een algemenc ovcrcen
komsl beslaal waarbij de prijs van de schocne.n op 
gelijke wijze wordt g'Clltort door de patroon, cle ver
zekeringsmaatscbappij tegen arhefdsongeval!en. en 
de werknemers. Het vereenvoudii;rcl formulier werd. 
inmrdclels door de Hoge Raad voor cle Vei1igheid 
in de mijnen goedgekeurd en aanbevolen aan de 
andere afdelingen van het Rijk. 

C. DE GROEVEN 

1. Openluchtgroeven. 

Het Mijnwezen oefende in 1966 toezicht uit op 
345 open{uchtgroeven en veldsteen.bakkerfjen, ver
deid zoals bli;kt uit de volgende tabel. 
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Het zijn vooral de grole onderwaterontginningen 
voor zan.d uit de streek van Lommel in het noorden 
van de Kempen die de aandacht trekken door de 

Proviocle. 
Openlucht- Veldotcon-

groe.veo bakkerUen 

Antwerpen '.24 5 
Brabant 66 30 
Limburg 132, 10 

Oost-Vlaanderen '.:lO 51 
West-Vlaandereo 3 4 

Totaal : 'l45 100 

verder gaande modemisatie. Het lcenmerk van deze 
ondememi:ngen is dat zij zijn g'evonnd uit verschil
len.de ondnverdelingen, die elk voor et1n. gedeelte 
van de bedrijvigheicl instaan Zo vindt rnen samen
smell ingen van vennootschappen gespedaliseerd in 
het baggeren, het verwerken of wassen, het vervoer, 
en de verkoop. De afvoet van de produlcten ge
schiedt per schip of per vrachtwagen ; de per spoor 
vervoerde tonnage is zeer gering. De c:oncurrentie 
werkt vooral in de seclo1• vervoer, en hier zijn h et 
de maatschappijen die over de beste vloot be.schik 
ken die de !aagste kostprijs halen. 

Bepaalde groeven Î-rijgen aI I e rekenen met het 
probleem van de reserven. doch wegens de admi
nistratieve toestand van de groeven. die geheel ver
schil~ van die der graverijen kan het Mijnwe-.i:en 
hier niet op dezelfde wijze l'-'ssenkomen en hangt 
het opstellen van ontginningszones hoofdzakefijk af 
van initiatieven die door de gcmeenten en de grof·e 
eigenaars enerzrjds, en cloor de ontgfoners anderûjds 
moeten genomen worden . 

Il. Ondergrondse groeven. 

Als ondergrondse groeven kent het bekken thans. 
zowel de uitgravingen onder Je Scheide en onder 
bepaalde dokken ais de oucle mergelgroeven in zuid
oost-Lim.burg. 

De eerste :tijn tunnels die gegraven worden ten 
gerîeve van. de gas- en chemisd1e nijverheid ; ze 
dienen voor het bergen van reusad,tigc l1.l)("Vf'..elh c
den vloeihare gassen of voor h.et leggen van> lei
dingen ; in he1 eerste geva] lopen ze mee-.,,lal op een 
diepte van ongc.vecr 40 m onder de Schelde : in het 
tweede geval lopen ze ~ewoonhjJ< op '20 m dieph! 
onder de dokke-r,, die vaak een hinderpaR.I vormi-n 
voor het overhrengen van itrondstoff cn en ener·gir 
van de verschillende nijverheidscomplexen onder
ling, die zieh il\ het havengebicd hebben gevestigd. 
Alle pogiogen om de talrijl<e pijpleiding-en en kabels 
boveng-ronds te imtaneren zijn inderdaad mislu.kt. 
zodat de wcg onder de grond utteindelijl< de beste 
is gebleken, Het Mijnwezen oefent niet atleen toe-

zicht uit tijdens het drijven van deze tunnels, maur 
ook de tewerkstelling van personecl voor aanleg en 
onderhoud van de leidingen is krachtem het l<oninlc
lijk Lesluit van 12 april t965 onJerworpen aan ver
gunning en t-OCZicht vanwege het Mi1mvrzen. 

Uit hoofdc van hetzelfde besluit werd het M.ijn
wezen destijds belast met de controle in de on.der
gl'ondse merge}groevcn waar kampemoeliekwekers 
personeeT tewerk stelden. Bovendien kregen de inge
nieurs van hct Ivl.ijnwczen opdracht van de Minis
ter van Economische Za1en zich 1er he3chrldring te 
stelleo van de gemeentelijkc en provinciale overhe
den tefkens dezen hu11 advies zouden vragcn in ver
band met eerider wellc probfccm dat uit het hestaan 
van deze oude groeven voortspruil. Dit was weer 
eerui het geva[ in de gemeente Zïchen-Zussen
Bolder, waar de instortingen zidt voort-plantten. 
Zoals aangekond.igJ in hct vorig jaarv~rslag werd 
inmid'dels eén groot- gedeeîte van de groeve in kaarl 
gebracht, waama een bestelc werd opg~maakt voor 
opvulling van de hoofdweg die door de 1mm van 
Zussen, loopt. De financiering van de weTken. viel 
voor 80 '% ten laste van het minlsterie van openhare 
wel'ken, voor I o %- ten laste van de provincie en 
voor 10 % ten laste van de gemeente, die bovendien 
de kosten. voor energievoorûening en logement van 
een aanta1 geniesoldaten toegewezen kreeg. De 
inscbrijvingen opgesteld door twce belcende fi.nna's 
Iiepen, echter zo hoog boven het voori.icn pei( uit dat 
van toewij?ing werd afge-.dcn en dat werd gezocht 
naar een m,inder geperfectionneerde oplossing w~ar
door de veiligheid van de bewoners loch zou verze
ke-rd zîjn. Er werd in de loop van het veri;Îa.gjaar 
geen dt!finfüef begin met de opvulling!lwerken ge
maakt. 

Ill. Ongevallen. 

Er vielen geen. ongevallen voor in de oµenlucht of 
ondergrondsc groeven, terun,inste indien men geen 
rekening houdt met het pijnli;k~ voorval in een 
zandgroeve van de gemeente Balen waar twee sp• 
lende k i.nderen Joor zan.d werden Ledolven en ver
stikten. 

D. METAALFABRIEKEN 

De afdelin,g der Kempen houdt ~oezicht ovc-r vier 
staalfakïekt~n van diverse strekking, waaronder hel 
complex SIDMAR dat zowel hoogovcns- als staal
f abrieken, walscrijcn en diverse bewerklngen verte
genwoordigt. alsmede Anlwcrpse Walserijen. de 
Tubes de Haren, de Werkhufaen Allard. en de fa
bride van rocstvrîj stnnl Allegheny-Lon11doz. 

Het total<' personed van deze ondernemingeo 
beTiep einde 1966, 2.190 arbeiders en 858 bedienden. 

De meest1· van deze fabrielcen beperkl·en hun 
investeringen tot klemere aanqelC\Îenheoe]l. DçU\r-
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entegen was het bedrijf Sidmar in voile ophonw en 
begon de produktie in 1966 een werkelijke rndus
triële omvang aan te nemen. 

Wij geven, hier in het kort ~ n overzichl van d t• 
voomaamste gegevens die over dit bedrëjf zowel op 
het gebied V'8Il de yciligheid als op dat- van de teçh
nische iùrichting en de organisatie op het einde van 
het jaar beschikbaar waren. 

A. Bouwwerf. 

Zoals in het laatste jaarverslag vermeld. wordt op 
de h ouwwerf op gebied van veiligheid een grole 
inspannîng geclaa.n. Üm deze actie te kunnen vol
gen w erd aan de verschillende aan.ncmers gevraagd 
om ons maanddijks de ongevallenstatistiekcn mel 
aanduidin,g van de veelvuldigheidsvoet. 1>rnstvoet, 
enz. te zenden . 

Deze actie wordt hemoeilijkt door het f eit dat nog 
te veeJ onderaan.nemers slech t georganiseerd wor
den op administralief gehied : opvalTend is Î1et, dat 
juisl· hij die aan.ncmers de slechte uitslagen i.nzakc: 
veiligheid vastgesteld worden. Nochtans dient 
onderstreept dat de resultaten op de werf vrij gunsng 
zijn,. ln 1966 waren er vier dodeli;ke ongevallen, of 
t dodeliiÎ< ongeval per 1.675. r:30 uren blootstelling. 
Voorde bouwnijverheicl rekent men op een dode(ijk 
ongeval per 1 .000.000 men blootstelling. Dit gunstig 
resultaat komt nog be ter tot uiling indie n men be
denkt dat de activitei t op de werf in 1966 op haar 
hoogtepunt was, mel een gemiddelde tewerksteilîng 
van 3.000 personen. H et belrof hoofdzakelifk mon
tagewerken van gebouwe(I, en toesteHen (da.kgehin
ten. wandbekledingen. dakbedekkingen. schilderwel'
l<en, mo,nteren van rolhruggen, portaail<ranen enz ... ), 
b ewerkingen die voortdurend risico'.s voor ernstige 
ongevallen meehrengen (werken op hoogten, ver
hanJelen van z'\.vare eri grole stukken). 

B. De exploitatie. 

Algemene gegevens. 

Daar het b edri;f opgericht werd in een slrcek 
waar vroeger gcen staalnijverheid bestond. kon prak
tisch geen personeel aangeworven worden, dat zo,n · 
der opleiding in dienst kon genomen. worden . /\an 
de opleiding werd bijgcvolg J e nodige aandacht 
besteed. Een kern van arbeiders krccl,! in gelijk
waardige .1 edrijven in binnen- en buitenland een 
pra1:tische op[eidin.g di <:" in SIDMAR vC'rder wercl 
doorg'evoerd en aangevuld m et T.WJ. opleicfing e11 

cyc(ussens ovet veihgheid bij d e- behandeling. Er 
werden reeds 1<1 ,cyclusscn gegeven, waarnan on,ge 
veet 160 personen deelnamen. 

Aan de gespccialisccrde arbeiders wordt nn dr 
oµ{ciding van J e kandidaten een brevet afgeleverd. 
Dit 1-,rcvet wordt door een jury a fiteleverd na ~n 

onderwek van de theoretische kennis ; de verworven 
pra1:tis-Ohe beroepsvaardigheid. -de kennis van de 
veiligheidspro1lemcn en voorsohriften . In 1966 w er
den 125 hrevetten uitge.reikt. 

T en einde zoiveel mogelijl< de geschik te man op 
de geschikte plaats te krijgen worden bij de aan
werving psychotechnische ondcrzocken verricht. V an 
de andere kant werden van de meeste- functies vooraf 
reeds waardebepalingen gemaakt. Üp die manier 
worden de meest geschikte kan·didaten met een 
goede kans op sla.gen aanisenomeo. 

Deze maatrcgelen komen zowel de produktiviteit 
ais cle veiligheid ten goede. 

D e koudwals werd in januarl 1966 in bedrijf 
genomcn. Zolang de andere afdelingen van de fa
briek niet in bedrij[ zijn. werkt die af de[ing met 
warme staalblokken, eiders gekocht. 

H et proef.draaien van de wannwals en de slabbing 
is op het einde van, hct jaar bcgonnen. 

H et starten van de afdeling hoogovens en staal
fabriek wordt voonien einde april 1g67. 

Men weet dat de hevoorradi.ng- van de fabriek mel 
ijzererts gebaseerd is op de invoer uit verscheidenc 
streken zoais Zweden, Wesr-Afrika. Zuid-Amerika, 
Tndia, enz .. .. die een zuiver en zeer rij lc erls leveren. 

Dank zij de thans aan gang ztjnde werken, name
[ijk h et verhreden en het uitdiepen van het kanaal 
Gent-T erneuzen en de bouw van een nieuwe sluis 
te Terneuzen, m et een lengte van 2QO m , eèn breedtc 
van 40 m en een diepte Yan t 3,50 m, za[ het moge
lijk zijn f-oegang te verlenen tol de kaai van SID
MAR aan schepen met ecn laadvcrmogen van 

60.000 ton. 

Aanvankelijk bedraagt de capaciteit van de 
opslagp.Jaal·s voor ruwe ertsen ongeveer 500.000 ton 
en vermits het noodzakelijk is ertsen van verschil
lendc oorsprong op te sla1:1.n., zal de stockage gebeu· 
ren in welbepaalde en goed van elkaar gescheiden 
storth0apen ; < slackers, en wentelschoppen zullm 
gebruikt worclen voor de omslag van de ertseo. 
Evcneens werd een plaats voorzien voor de aan leg 
van een voorraad ruwe ertsen in transito, met de 
mogelijkheid van 1ading in spoorwagens of hinnen 
schepen om, zo nodig, de opriohtcnde maatschap
pijen van géimporteerde ertsten te voorzien. 

M et betrekking tot de bedrijfstechniek Va.Jl de 
hoogovens werden de nieuwste mcthodcn voorzien 
en de twee eenheden die SIDMAR bouwt, met ccn 
diameter van 9 rn bij de haard, zullen gemakkeli;k 
in staat zijn 5,000 ton ruwijzer per dag te produce
ren. D eze hoogovens kunnen tot de grootste van de 
wereld gerekend worden. Z ;; zaHen dagelijks 5.000 

ton erts en agglomerate n, '..l.000 ton cokes. 500 Ion 
kalksteen en 10.000 ton luchl verbmiken. 

Ongevallen. 

Zeven op de acht zware ongevallen in de metaal
nijverh~id ge,beurden op de werven van Siclm ar. 



November 1967 Bedrijvigheid van het Kempms Bekken in 1966 1315 

In een ge:val ging het om een sdulder die van een 
metalen vakwerk drte meter diep vrel, en aan het 
hoof d werd gekwel:st. Hij droeg een veihgheids
rtordèl en een helm maar de eerste was niet vast
gemaakt en de helm had geen stormriempje zodat 
hïj tijdens de val afviel. Wat de gordel betreft was 
het comité van oordeef dat het gchruik ervan in de 
gegeven omstancligheden inderdaad hezwaarlijk was 
maar dat zulks geen redèn was om alle veiligl1eids
maatregelen, overhoord te werpen. De directi.e der 
schiTderwerken zelf was er niet van overtuigd dat 
het arbeidsrisico ook in de gevaarlijh beroepen in 
elk bepaaf d geval tot e'lm minimum kan en moet he.-. 
leid worden, in onderhavig geval eenvoudig door 
het gebnrik van een goede ladder. 

De vîj{ andere ongevallen gebeurden tijdens mon
tagewerken. Het feit dat vier van de-ze ongevaIIlen 
aanlefding gavecn tot een advies bewijst voldoende 
dat de hoge veelvuldigh eids- en emstvoeten in deze 
bedrij(stak niet uitsluitenJ aan de grotere risico's te 
wijten zijn maar ook aan de afwezig,heid van 
ernstige voonorgen. 

Ben arbeider, staande op een rolweg met een 
breedte van :3 m verloor het evenwicht toen een 
ijzeren profiel dat hij tijdens het hijsen met de hand 
geleidde. uit de las schoof. Dil ongeval werd toege
sokeven aan een persoonlijke en minder belangtijke 
fout. die hij het bevesligen van het profieI werd 
begaan. 

Daarentegen wercl een arbeider getroffen door ew 
schouw die men hezig was te monteren en die het 
evenwicht verloor op het ogenhlik dat een spoor
kakl brak. waarcnee de schouw werJ ovcrcinct ge
houden. D ez.c kahel werd onder spanning gebracht 
door miclde[ van een tirfort. Het divisiecomité 
meende dat de toegepaste werlanethod.e te gemak
Î<elijlc I«>n aanleid:ing geven tot soort(l'elijke onge
Iu.H.en. Het gelijktijdig gebruïk van verschîilencfe 
hijstoesteflen en bevestigingskahels r,teeft het ont
staanf aan spanningen die moeilijk le conlwlercn 
zijn. De voorkeur dienl· gegeven aan gewone masten 
en kranen voor het optrekken van stul<ken. 

ln een an·der geval stortte een arheicfer neer we
gens het hreken van een houten sport in. een. touw
Iaclder. De hetrokken fion.a trof zeer strenge maat
regelen voor Je teuring der Ta:dders. zowe1 cf oor 
vreemde organismen als d~or haar eigen agenten, 
maar oorcleelde ook dat overigens z.oveel mogclijk 
moet gewerkt worclen met staTen ladders, Hel· was 
vooral dit laatste pont waarop het divisiecomité in 
zijn advies de na.druk legde. 

Een monteur viel nit een overigens .betrekke[ijk 
veilige positie tijclens het bevestigen van verluch• 
ti:ngskappen op een dak. Achteraf werd vastgestdd 
dat het slachtoffer duim en wijsvinger miste aan de 
rechterhand. Het divisiecomité · oordeelde dat een 
persoon die zichtbaar gehandicapt is zodat hij moei-

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

lîjl<heden zou kunnen ondervincfen om zijn even. 
wicht te bewaren, niet zou roogen aangewO'l'Ven 
worden voor montagewerk 

Een arbeider werd met de arm gevat tussen de 
tandwielen van een lier. waarvan de eigenlijke 
hedieningsorganen defect waren zodat hij gedwon.
gcn. werd zich in de nahijheid van bewegende delen 
te wagen. 

Het laatste ongeval waarbij twee arbeiders z.waar 
geicwetst werden, gebeurde toen een zware vloer. 
opgehangen, aan drie kahels. neerstortte. ln werke
li;kheid werden de haken die in de ophanging van 

deze vloer tussen kwamen, overhelast. en was één 
erva.n in het bijzonder in siechte staal en bovendlen 
slecht geplaatst. ln overeenstemming met het Mijn
wezen trof de directie van het montagebeclnj( de vol. 
gende maatregelen : nauwkemige inliohtin.gen wor-
den aan het pcrsone'el verstrekt omtrent het juiste 
draagvennogen van aile h ijstocstellen: de opûchters 
der werken krijgeni fnstructies omtrent dé manier 
waarop de lasten verdeeld worden, en de aanwen
ding der· toestelien lrebeurt alleen on.der verantwoor
delijkheid van bedoelde opziéhters ; verkeerde belas
ting van een haak. waardoor hij opengebroken 
wordt. wordt door passende maatregelen voorkomcn. 

Bovendîen werd vastgesteld dal de oHiciële keu
rinQ'en niet 1;eheurd waren, en werd erop gewezen 
dat de eigenaar ook in dat geval verantwoord~Jijk 
blijft voor ·de staat van zij.o materiaal. 

In een and.ere metaaTfabriek werd een arbeider 
dodelijk gekwetst door het omvaUen, van een rol sta
len band met -een gewicht van 800 kg. 

E. DE COKES· EN AGGLOMERATENFABRIEKEN 

D e ctivisie van het Kempens Bekken houdt toe
zicht over vier col<esfabriel<en en vier agglomeraten· 
fabrieken. die samen 1.017 arbeicters en 174 bedien
den tewerk stellen. 

ln de cokesfahriek van 'Willebroek dêe een afde
Î ini! is van de Ammoniaque Synthétique et Dérivés 
in dezelfde gemeente wercien verschillende ralionali
seringsmaatre(felen doorgevoerd ; de voornaamste is 
wel het a,fbreken. van cfe laatste oude ovens en van 
de destilleer-· en rectificeerinrichting van de henzol
produktie die niet me·er lcmend warcn. 

ln de Cokeries du Brabant werd een nJeuwe Euro. 
the~ keteT van de werÎ<hu.izen Mahy te Gent irl 
gehruik genomen. henevens een automatische bran
der M.A.T. voor zware s tooko!ie of on·gezuiverd 
cokesovengas. 

ln de Cok~fabriel< van Z eebrugge (reeg men 
moeili;kheden met een rlemaanclrijving van de kolen
brel,ers. waarop statisch_e elelctriciteit on'!'slond zodat 
een vrij belangrijke spanning door indactie op· de 
metalen afscherming van de riem ontstond en een 
aardstroom lang'S daar vloeide. Men heeft ·deze hiri-
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det cnkeI kunnen doen ophouclen. door het p·laatscn 
van een antenne tussen de riemoverbrenging en de 
afschenning. Verder heeft men in deze Iabriek een 
afstandsbediening geplaatst voor het vullcn van de 
kolentorens : tcvcns wcrd gezorgd voor een tele
meting van het peil van de koien in de toren. 

ln 1966 werd in a l de cokesfa.brieken onder toe
zicht van het Kempens bekken een onderzoek inge
steld naar de lucht- en waterverontreini ging ; dit 
onderzoek gebeurde op last van de I foge Autoriteit 
van de E.G.K.S. ; de vragcn hadden bet rekking op 
de aard van de gifHge stoffen die geloosd worden. 
op de methoden die irebruikt worden om de aanwe
zigheid van deze stoffen v ast te stellen met hun 
oonc~ntratie. op de maxim.um toegelaten concentra
ties, op de maatregelen die getroffen worden o.f zou
den kunnen overwogen worden om gevaarli;ke con
centraties te verhinderen. en tenslotte op de daarmee 
gemoeide Icosten. 

De ag'glomeratenfabrieken zetten hun acliviteit 
voort in de loop van het verslagjaar. Er werden gcen 
noemenswaardige vernieuwingen doorgevo~rd. 

Ligging van de kruik ten 
van de bronnen 

--
Volgnummer 

---------
Evenals de cementfahriek waarover sprake in de 

aEdeling graveri_jen. gaven sommige cokes- en aggf o
meratenf ahriekcn aanleiding loi klachten in verband 
met stofneerslag. Wij h ehb en rceds in. vori~e ver
slagen over moei.li;kheden in de stad Vilvoorde 
hericht en geven l'hans de uitslagen van een diep
gaand ondet"Loek verrrcht in samenwerl<ing met de 
Vereniging der Belgische Tndus triëlen. en. hct labo
ratorium van het Nationaal Mijninstituut te Patu
rages. 

De stad Vilvoorde b evat voornamelijk twe0 nijver:
heden, ge'inspireerd door het M1;nwezen. die verant
woordelijk werden gesteld voor een hinderli;ke neer
slag, namelijk Sobelag (eierkolcnfahrielc) en Forges 
de C labecq (cCJ1kesfabriel<). 

Aangezien het hier gaal om een algemene stof
onlwikkelin_g en niet om een schoorsteen, werden 
aHeen elf kruiken ireplaatst, en wel een ecrste maal 
van 18-4- 1966 tot 27-6- 1966. en een twede maal van 
27-6-1966 tot 22-9-t966. 

D e uitslagen waren de volgende : 

opzicbte Hoeveelhttld opgevangen stof 
omgerekend in g/m2 dag 

-- -
Sobelag 

1 
Forges de Clabecq 

18-4-1966/ 

l 
27-6-1966/ 

27-6-1966 22.-9-1966 

I NO bij NNO ONO bii 0 o .3'l84 O.'l866 
II NNO NO 0,5781 0, 1900 

Ill NO bii NNO 0 0 ,'2 t86 0. 1890 
IV N bi; NNO ONO biJ 0 - 0.6206 
V N NO bij ONO 1,0747 0,7218 

VI NNW b ij N zzo bij z 0.482·1 0,4624 
VIl NNW bij N zzo 0,2354 0.2203 

v.m zzo zzo bij zo 0,9740 0,5670 
1X NO zo 0,3540 0,'l'l54 
X NNO bii 0 zo 0,311 '2 o. 1748 

Xl N b.ïi NNO zo hij ozo 0.5602 0.3861 
Gem.iddelde 0,4917 0,3676 

De heersende winden waren ZW en NO in rnin
dere mate. Kruik V lag NO-waarts van Forges de 
C labecq, Kruik VIII fag OZO-waarts va n Sobelag. 

Ook deze monsters werden ontleed. Ze bevatten 
gemiddeld 57 respectie~eÎijk 57,9 % hrandhare stof
fen. dus gewoon kof enstof. Er werd echter ook 3.11 
respectievelijk 0,9 % ijzer en o, t8 resp.. O,'l58 -0/o 
silicium aangetroffen hetgeen erop wijst d.at ook de 
ijzey,grelerijen ecn nadelige invloed hebben. 

Een enkel zwaa:r ongeval is te betreuren in de 
loop van het verslagjaar in d e. cokes en agglomcra
tenfabrieken. 

Bij het u itpersen vall een as ù.it een wiel werd 
gebruik gemaakt van een hydraulische pers en een 

staaf met een lengte van 'l5 cm en een d iameter van 

4 cm .. Deze staaf is plots zijwaarts weggeslagen. 
H et divisiecom.Hé oordeelde dat de hedienaar van de 
pers beschennd dien t te worden door een beweeg
baar. stevig en praktisch gebouwd scherm. 

F. DE GRONDWATERRESERVES 

R eeds in 1946. meer hepaald door de be.sluitwel 
van 18 december 1056, had de wetgever besloten een 
telhng der grondwaterreserves t~ houden en een 
rei;rlementering van hun gebruil< in te '\loeren. D eze 
laatste maah hel voorwerp uit van h.et Îconinklijk 
besluit van 1~ juni 1947 dat o.m. het toezichl over 
de verrichtingen aan het Mijnwezen loeverLTouwt. 
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Sinds hic-t verschijnen van deze reglementering 
werden talrijke waterputten vergond en ingebruik 
gesteld. 

Sinds enkele jaren is het prohleem echter nijpend 
geworden en iedereen is er nu van 1ewust dat ?.ich 

in ons land een probleem van waterreserve.s stelt. 
Met dit doel hee f t de- Regering hesl ist 7.0 vlug moge
lijk een grondige studie aan d it vraagstuk te beste
den en een K<>'Il.inklijk Commissaris met het water
bele:.id in het algemeen te belasten. 

In nauwe samenwerkiog met het ambt van de 
Koninklijke Commissaris en reken,ing houdend met 
het kon'in.kli;k besluit van 14 juni 1966 dal aanvul
lende maatregelen tot het telle1t van de grondwate~ 
reserves voorschrljft, werd in de divisie van het 
Kempens Beîdœn de studie aangevat van d.e reserves 
in het Vlaamse landsgedeelte. 

Gezien de uitgestxektheid van het beleid en rel,e
nlng houdend met ,het f eit du.t in aile ge:bie:den de 
problemen niet even groot waren. werd in samen
werking met de aardkundige dîenst de studîe aan
vankelijÎ< beperkt tot : 

- de waterreserves van het maastrlchtiaan krijt 
in de provincie Limb\Jrg en enkele aangrent.er,,de 
streken; 

- de waterreserves van de camhrium-siluur so'kkel 
in de streek Kortrijk-Ronse-Oudenaarde ; 

- de evolutie van het water în de Brusseliaan
zanden van hct bekken van de Üijle. 

ln dez.e clrie geQieden werde.n als prospectiewerî, 
de vergunde en geke:nde waterputtcn h~ocht door 
de mijncondudeurs van dt> divisie. 

Het cloel van deze hezoel<en was het vin.den van 
goede testputten maur cveneens wcrdcn de puttcn 
op administ'rattef gebied nagekeken o.m. inzake nale-

ving van de vergunn.i.n.gsvoorwaarden en T1et proces~ 
verhaal van ingebruikstelling. T evens werden de 
voornaamsle gegevens genoteerd op sleekkaarten. 

Voor wat betreft de sludte van het maastrichtiaan 
krijt werd uitgegaan van ile kaarten 16a en 16h van 
de Atlas van Belroë waarop voor de maastrich
t!aanse wate:rlaag de evenwichtstand, het chloor
geh,alte en de han:lhetd is aange,geven. 

Het voornaamst-e doel voor h~t ogenhlîk is ener
:z;ijds door voldoende metingen deze kaart aan te vul
len en andcrûjds de schommelingen tijdens de laat
.ste 10 jaa.r inzake de drie voormelde gegevens op 
kaart te brengen. 

ln:z.ake de maastrichtiaanse f aag werd eveneens 
een studîe uitgevoerd van de menigvuldige arte
sische putten in deze Iaag, te Zoutleeuw, waar vol
gens onze m:etingen minimllm :2000 m'8 drinkwaler 
per dag verloren lope.n, 

De studie van de watcrr.cserves in de strcck Kort
rijk-Ronse-Oudenaarde omvat vooral het probleem 
der t;linkende watervoorraden in deze streek. Buiten 
het bepalen van. de huidige evenwichtsstand van 
het water, stelt zich in deze streek ook het prohleem 
van het waterdebîet. In dit verhand dicnt aange
sli,pt dat slechts weintg'e ptttten in deze streek ver
gun,d weTClen. zocf at voor een juist beeld van de toe
stand de niet-vergunde putten dienen opg'espoord. 

Inzake hel water in de Di;levallei is voor het 
ogenb}ik on& enige doel het verloop van de even
wichtsstand in het Brusseliaan vas,t te stellen en 
deze gedw:ende enkele jaren te volgcn. 

Het koninklijk besluit van 14 juni 1966 betref
fende de telling van de gronclwaterreserves zal ons 
in de toekom.st moitelijlt maken ook inlllalce cfe uit
putting van de watervoerende lagen, juistere gege
vens te verkrijgen. 


