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Basaltsteen is een zogenaamd mafisch 
vulkanisch stollingsgesteente, dat wordt 
gevormd door lava. Basaltsteen bestaat 
uit kleine kristallen. De krimp, die op-
treedt bij de stolling van basaltlava, leidt 
tot zeshoekige structuren: de typische 
basaltzuilen. Het gesteente is zeer ruim 
in en op de aardkorst aanwezig en een-
voudig winbaar.

Basaltvezel is nog een vrij onbekend materiaal, maar behoort inmiddels thuis in de rij van 
duurzame bouwmaterialen. Gewonnen uit vloeibare basalt kunnen ragdunne basaltvezels 

tot draden gesponnen worden en hiermee kunnen veel materialen worden gemaakt. Vulkan 
Europe B.V. houdt zich sinds 2007 bezig met de distributie van basaltvezelproducten naar 

bedrijven in Europa die de basaltvezelproducten verwerken in hun eindproduct. En ondanks 
dat Vulkan het gebruik van de vezels de laatste jaren ziet toenemen, vooral in de VS, is de 

onbekendheid met het veelbelovende materiaal nog altijd groot.

Basaltsteenvezel

Het was een Canadees, die in het begin 
van de 20ste eeuw ontdekte, dat uit 
gesmolten basalt via een katalysator het 
stollingsgedrag van basalt kon worden 
beïnvloed en worden omgevormd tot 
dunne haarvormige vezels in plaats van 
een zeshoekige structuur. De productie 
van basaltvezel gebeurt door het smel-

ten van basaltsteen bij ongeveer  
1.400 °C. Het gesmolten gesteente wordt 
dan geëxtrudeerd door kleine spuit-
mondjes voor de productie van filamen-
ten van basaltvezel. De vezels hebben 
een vezeldiameter variërend tussen 9 en 
13 micrometer. 
Omdat de vezels pas smelten bij 1.400 °C 
heeft het product goede vuurbestendige 
eigenschappen. De hoge elasticiteits-
modulus van het product resulteert in 
een uitstekende treksterkte; meer dan 
tweemaal die van staal.
Het ‘Westen’ heeft met deze ontdekking 
tot nu toe niet veel gedaan. Het ‘Oosten’ 
heeft zeer zeker in de koude oorlog de 
bijzondere eigenschappen van de ba-
saltvezel ontdekt en ontwikkeld. Lange 
tijd heeft de Russische staat deze kennis 
over de basaltvezel geclassificeerd als 
‘military good’; dus niet beschikbaar 
voor de civiele industrie. Sinds 1995 is 
de basaltvezel officieel afgevoerd van de 
lijst van ‘military goods’, maar het zou 
nog tot in de 21ste eeuw duren voordat 
het materiaal beschikbaar was voor de Basaltsteenformaties in Tsjetsjenie
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Basaltsteenvezel

civiele markt. De grootste producenten 
van basaltvezel en basaltvezel wape-
ningstaven zijn nu te vinden in Rusland, 
Oekraïne en China.

Sterker dan staal
Vulkan Europe B.V. houdt zich sinds 2007 
bezig met de distributie van basaltvezel-
producten naar bedrijven in Europa, die 
op hun beurt de basaltproducten ver-
werken in hun eindproduct. Eén van de 
producten, die men op de markt brengt 
is gesponnen, getwijnde draad (roving) 
van basaltvezels. 
Unique selling points zijn de bijzon-
dere eigenschappen van deze vezel.                                                                    
Het materiaal bestaat voor 100 procent 
uit basaltsteen, slechts het stollingsge-
drag is beïnvloed door de katalysator. 
Basaltvezel is volledig recyclebaar, heeft 
een treksterkte van 2800 - 3215 MPa 
(2,5 maal sterker dan staal)   waardoor 
het uitstekend toepasbaar is in construc-
tieve toepassingen. Met een dichtheid 

van 2,74 g/cm3 is het vier maal lichter 
dan staal, wat het met name interes-
sant maakt met het oog op logistiek en 
arbo-gebied.
Basaltvezels zijn niet geleidend en wor-
den om die reden toegepast in onder 
andere windmolenbladen, vloeren voor 

robots en operatiekamers. Basaltve-
zel heeft een goede weerstand tegen 
chemische en corrosieve invloeden zoals 
zoutoplossingen, zure oplossingen en 
met name alkaliën. 
Bovendien moet het materiaal worden 
gezien als milieuvriendelijk. Volgens 
cijfers van Imperial College London is 
de CO2-footprint van basaltvezels 170 
procent lager dan die van staal.
  
Toepassingen
Basaltvezels worden onder meer toege-
past in textiel gerelateerde producten 
zoals geotextielen, maar ook in asfalt-
wapening, scheepsindustrie: masten van 
basaltvezel zijn niet geleidend, dus niet 
gevoelig voor blikseminslag. Basaltvezel 
is zeer geschikt als isolatiemateriaal. 
Warmte-isolerende toepassingen van 
basaltvezel op basis van anorganische 
bindmiddelen kunnen worden gebruikt 
bij temperaturen tot 700 °С. Wanneer er 
een samenstelling met een hoogwaardi-
ge composiet wordt toegepast geldt een 
hogere thermische stabiliteit, namelijk 
tot 800°. Vanwege de hoge-tempera-
tuurbestendigheid wordt het materiaal 
toegepast in brandwerende bekleding in 
vliegtuig- en automobielindustrie. 

Hybride constructies
Bij gebruik als (continue) vezel kan 
basaltvezel versterking bieden aan en in 
een nieuwe reeks van kunststof en beton 
gerelateerde composieten. Het kan ook 
worden gebruikt in combinatie met 
andere versterkingsvezels bijvoorbeeld 
basaltvezel/carbonvezel, basaltvezel/
glasvezel: zogenaamde hybride construc-
ties. Ten Cate heeft bijvoorbeeld een as-
faltrenovatiemat ontworpen, waarbij in 
breedterichting van de weg basaltvezels 
worden toegepast en in de lengterich-

Boven: gesponnen, getwijnde draad (roving) van basaltvezels; onder: wapenisstaven op basis van 

Basaltsteen



  
16 | INNOVATIEVE MATERIALEN 2 2017

INNOVATIEVE MATERIALEN 2 2017

ting glasvezels. De reden hiervoor is, dat 
de basaltvezel stugger is en de wiel-
druk beter in breedte richting naar de 
wegfundering spreidt. In lengterichting is 
dat van iets minder belang en heeft men 
tot nu toe gekozen voor de goedkopere 
glasvezel.  

Andere toepassing zijn basaltvezeltex-
tiel, zoals brandremmende dekens en 
impregnatie met polymeren geeft een 
plaatmateriaal  onder meer toegepast 
in body’s voor onder meer de automo-
bielindustrie. Voordeel van het gebruik 
van composieten in de automobielin-
dustrie is voornamelijk geen corrosie 
en daarnaast laat het zich ook makkelijk 
repareren. Het is veiliger dan plaatstaal; 
basaltvezeldoek geïmpregneerd met 
epoxy is twee keer sterker dan staal.

+750 °C, kortstondig zelfs tot  
1.000 °C. Basalt gevlochten koorden 
worden gebruikt waar moeilijke omstan-
digheden heersen, zoals bij contact met 
stoom, oververhitte stoom, oplossingen 
van onder andere anorganische en orga-
nische zuren en basen en zoutoplossin-
gen. In combinatie met epoxy wordt het 
materiaal gebruikt als wapeningsstaven 
voor beton en andere materialen, hybri-
de constructies, et cetera.

Betonindustrie
Daarnaast wordt er veel van basalt ver-
wacht voor de betonindustrie. Tot dusver 
vindt nu die toepassing nog plaats in de 
betonwarenindustrie, omdat de regel-
geving nog is gebaseerd op de eigen-
schappen van staal en beton. Beton kan 
drukkrachten en staal kan trekkrachten 
opnemen. Maar omdat de materialen 
niet dezelfde uitzettingseigenschappen 
hebben moet het beton in de trekzone 
eerst scheuren en daarna kan het staal 
de trekkracht gaan opnemen. Dit maakt 
het staal in de betonnen constructie dan 
ook kwetsbaar voor corrosie. Bij corrosie 
zet staal zeven keer zijn oorspronkelijke 
volume uit. Men rekent dan ook met een 
duurzaamheid van circa vijftig jaar; daar-
na moet beton gerenoveerd worden. 
Met basaltvezelwapening is corrosie 
niet aan de orde en voor het opnemen 
van de trekkrachten gaat het beton niet 
scheuren. Basaltvezelwapening maakt 
de weg vrij om slanker te construeren, 
omdat dan geen corrosiedekking in acht 
genomen behoeft te worden. Bij renova-
tie van bruggen worden dan ook steeds 
vaker lamellen van vezelmateriaal tegen 
de onderkant van het beton gelijmd.

Bron: Vulkan-Europe

Koord
Basaltvezel wordt ook gevlochten als 
een koord 4 tot 20 mm diameter. Zulke 
koorden zijn interessant voor met name 
de industrie vanwege de sterkte, maar 
ook vanwege hun chemische en hittebe-
stendigheid. Basaltvezelkoorden hebben 
een werktemperatuur van -240 °C tot 

Basaltgevlochten koord




