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aminiferen, gastropoden en 

Macroscopische beschrijving 

Microscopische beschrijving (NBN EN 12407) 

 

 

5.3 Fiches 
 

Referentiebenaming (NBN EN 12440) Silex van Eben-Emael 
Commerciële benaming Silex 

Type natuursteen Sedimentair gesteente - vuursteen 

Andere benamingen Geen 

Vindplaats Eben-Emael, provincie Luik, België 

Variëteiten Geen 

Groeve Garcet 

Geologische ouderdom Mesozoïcum, Krijt, Maastrichtiaan 

Referentieproefstuk LMA 4204 

Referentieslijpplaatje LM 2447 

Proefrapporten MIC 413, LMA 4204 

 

Dit harde gesteente met splinterachtige randen heeft een grijze kleur en 
een fijne korrelgrootte. De steen vertoont een glad en conchoïdaal 
breukvlak. De structuur is homogeen en compact. In de massa kunnen 
witte vlekken waargenomen worden. 

 

PTV 844-classificatie : kwartsrijk sedimentair gesteente - silex (2.1.5). 

 

 

 
Silex 

Afwerking: gekliefd 

 

Met deze foto willen we enkel het uitzicht van deze steensoort illustreren zonder 

rekening te houden de mogelijke kleur– en textuurvariaties die eigen zijn aan 

natuurlijke materialen. 

 

De steen is een carbonaathoudend sedimentair gesteente 
dat sterk verkiezeld is. Het kwarts wordt vooral 
teruggevonden in de matrix en soms in de fossielen. Het 

komt voor onder een vezelachtige vorm met negatieve 
elongatie (chalcedoon). De structuur van de fossielen 

blijft echter carbonaathoudend. De fossielen met 
gevarieerde oorsprong zijn soms nog heel, soms 

gebroken. Er komen vooral zeester-en sponsfragmenten, for 
foraminiferen, gastropoden enbivalvenschelpen voor. Er 
worden ook verschillende peloïden (150 tot 250 µm) 

waargenomen. De structuur is wazig aangezien de 
verkiezeling niet homogeen in het gesteente voorkomt. 

De gesilificieerde zones zijn soms cryprokristallijn, soms 
microkristallijn en soms amorf. 

 

Dit gesteente wordt geologisch geclassificeerd als een 
silex (volgens NBN EN 12670). 

 

Deze foto illustreert het meest representatieve microscopische 

aspect van de microstructuur en de mineralogie van de steen. 

(slijpplaatje LM 2447) 
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Aandachtspunten 

 

 

 

 

 

Resultaten van proeven uitgevoerd door het WTCB (2004, rapport LMA 4204) 

 

Kenmerk Norm Eenheden Aantal 

proefstukken 

 

gem. 

Proefresultaten * 

σ E- 

 

E+ 

Schijnbare volumieke 

massa 

NBN EN 

1936 

(juni 

1999) 

kg/m³ 6 2562 17.04 - - 

Porositeit NBN EN 

1936 

(juni 

1999) 

vol.% 6 1.4 0.6 - - 

Druksterkte NBN EN 

1926 

(juni 

1999) 

N/mm² 6 365.2 95.7 183.4 - 

Buigsterkte NBN EN 

12372 

(juni 

1999) 

N/mm² 10 44.1 9.1 27.3 - 

Slijtsterkte (Capon) NBN EN 

1341 

(mei 

2001) 

mm 6 11.02 0.33 - 11.81 

Vorstbestendigheid 

(technologische proef) 

NBN EN 

12371 

(2001) 

- 6 Druk : F1 

- niet van toepassing 

* gem. = gemiddelde, σ = standaardafwijking, E- = minimaal te verwachten waarde en E+ = maximaal te verwachten 

waarde. 

 

Geen. 

 

Fiche opgesteld in samenwerking met 

Laatste update : 16/06/2006 

Technische kenmerken 
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