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Dit is ook glas: Lumira-aerogel

Twee recent voltooide projecten –op Antarctica en in het 

Midden-Oosten – illustreren de bijzonde prestaties van 

aerogel-isolatie, de lichtste en best isolerende vaste stof ter 

wereld. Toegepast in de spouw van isolatieglas ontstaat een 

extreem isolerend, maar toch transparant product dat wellicht 

een volgende stap is in de zoektocht naar energie-efficiency 

met behoud van doorzicht. 

extreem isoleren

Aerogel is een product van Cabot dat 

het onder de naam Lumira-aerogel 

(voorheen Nanogel-aerogel) op de 

markt brengt. De hydrofobe aerogel 

wordt in de vorm van deeltjes gepro-

duceerd en soms ook ‘bevroren rook’ 

genoemd. Elk deeltje bestaat voorna-

melijk uit lucht – soms voor meer dan 

95 procent – in een nanostructuur met 

een poriegrootte die kleiner is dan het 

gemiddelde vrije pad van de luchtmo-

leculen. Dit remt de overdracht van 

warmte door het materiaal sterk af. 

Omdat Lumira-aerogel herbruikbaar 

is, ecologisch onschadelijk is en met 

weinig of geen milieu-impact wordt ge-

produceerd, heeft het de Silver Cradle 

to Cradle-certificering ontvangen. Dit 

strenge onafhankelijke certificeringspro-

ces onderzoekt de fabricagekenmerken 

en de ecologische impact van een pro-

duct, met het oog op een volledige uit-

schakeling van afval en de creatie van 

een gezonde, duurzame samenleving. 

Cabot produceert Lumira-aerogel in de 

buurt van het Duitse Frankfurt, waar de 

commerciële productie in 2003 begon. 

In- en exterieur van het Halley-complex op Antartica. 

Foto’s: British Antarctic Survey
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 ONTWIKKELING  MArco groothoff

Twee recente projecten in extreme 

situaties: de koude van Antarctica en 

de hitte van de Verenigde Arabische 

Emiraten tonen de mogelijkheden van 

aereogelisolatie aan.

Halley VI

Het eerste voorbeeld is het Halley VI 

Research Station op Antarctica dat 

sinds kort operationeel is. Hier biedt 

Lumira-aerogel weerstand tegen tem-

peraturen die kunnen dalen tot -58°C 

en windsnelheden van meer dan 160 

km/u. De Halley-basis is gevestigd 

op de Brunt Ice Shelf en moest in de 

loop der jaren herhaaldelijk worden 

herbouwd nadat ze het begaf onder de 

druk van de sneeuw. Dit meest recente 

station werd ontworpen door archi-

tecten van Hugh Broughton en omvat 

acht individuele modules die met elkaar 

verbonden zijn door korte, flexibele 

gangen. De modules worden boven het 

sneeuwoppervlak gehesen door hy-

draulische poten op ski’s. Dankzij deze 

slimme oplossing kan het station indien 

nodig enkele kilometers worden ver-

plaatst wanneer gletsjerverschuivingen 

een probleem vormen.

 

De meeste leefruimtes bevinden zich 

in de centrale module met dubbele 

hoogte die voorzien is van een groot, 

naar het oosten gericht raam. Dit 

Okagel-glasbekledingsysteem, opge-

vuld met Lumira-aerogel, bevordert de 

verspreiding van diffuus daglicht zon-

der verblinding, schaduwen of hotspots 

gedurende de zes maanden waarin 

de zon nooit ondergaat. Het systeem 

isoleert niet alleen goed, het biedt ook 

geluidsisolatie tijdens de wintermaan-

den, een periode zonder zonlicht, maar 

vaak met aanhoudende stormwinden. 

Comfort in extreme omstandigheden 

voor de wetenschappers die leven 

en werken in krappe ruimtes waar ze 

meteorologische, seismologische en 

radioastronomische studies uitvoeren.    

 

Zonnewarmte weren

Een goed voorbeeld van het gebruik 

van aerogel om zonnewarmte te weren 

is een grote autoshowroom in Ras al-

Khainah, op 120 kilometer van Dubai 

in de Verenigde Arabische Emiraten. In 

het gebied liggen de dagtemperaturen 

regelmatig hoger dan 40°C.  De zon 

schijnt er erg krachtig en verblinding 

en oververhitting moeten het hoofd 

worden geboden, terwijl tegelijkertijd 

het gebruik van energie voor koeling 

wordt gereduceerd. Gezien de aard van 

het gebouw was het echter vooral van 

belang voor minder verblinding en voor 

een gelijkmatige lichtverspreiding te 

zorgen. In de showroom is dat gelukt 

door het gebruik van aerogelisolatie in 

de lichtkoepels en wandbeglazing.   < 

In- en exterieur van de grote 

autoshowroom in Ras al-Khaina, in 

de woestijn van de Emiraten.  

Foto’s: Xtralite (Rooflights) 
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