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Het SAFESIDE-project is in januari 2017 van start gegaan. Aan dit project werd de volgende website 

gewijd: http://www.safeside-project.eu. Het doel van het SAFESIDE-project is nieuwe instrumenten 

voor gasmeting te ontwikkelen om de praktische risico's beter te kunnen beheersen en te beoordelen 

in geval van een incident. Bij de aanvang van het project hebben wij een aantal actoren van de civiele 

bescherming ontmoet om een beter inzicht te krijgen in hun verwachtingen op het gebied van 

spectroscopische meetinstrumenten. Zo hebben wij een lijst kunnen opstellen van de gassen die van 

belang zijn, evenals van de omstandigheden waarin de apparaten die in het kader van het SAFESIDE-

project worden ontwikkeld, zouden worden ingezet. Bij de geïdentificeerde gassen hebben wij met 

name ammoniak, CO, CO2, HCl, HCN, SO2 en NOx onderzocht. Een laaggeprijsd, draagbaar systeem 

waarmee ten minste vijf van deze gassen in betrekkelijk lage concentraties kunnen worden 

opgespoord, zou een bijzonder nuttig instrument zijn voor de vaststelling van gevarenniveaus en 

veiligheidsperimeters. Dit was dan ook de focus van het project. 

  

Figure 1  ERPG Limits  

Figuur 1 toont de verschillende ERPG-veiligheidszones (Emergency Response Planning Guidelines) 

voor de substanties waarop het project betrekking heeft. Het niveau ERPG-2 komt overeen met de 

maximaal toelaatbare concentraties, bij lagere concentraties zijn de risico’s op onomkeerbare 

symptomen laag bij blootstelling korter dan een uur en kan het nemen van adequate 

beschermingsmaatregelen worden voorkomen. 

 

Bij SAFESIDE werden verschillende benaderingen bestudeerd door de know-how van de 

verschillende partners te combineren: 

- de mogelijkheid om lasers onder te brengen op halfgeleiderchips aan de Universiteit van 

Gent (UGAND); 

- de beheersing van de bouw van glasvezellasers bij MULTITEL; 

- de beschikbaarheid van terreinmeetinstrumenten en de ontwikkeling van optische cellen 

(voor meervoudige doorgang) aan de Universiteit van Duinkerke (ULCO); 

- kennis van spectroscopische meetmethoden en ontwerp van foto-akoestische detectoren 

aan de Universiteit van Reims (URCA); 

- de beschikbaarheid van testinfrastructuur en goede kennis van de behoeften op het gebied 

van risicopreventie aan de Universiteit van Bergen (UMONS) 

  

Molecule ERPG2 Best spectral region
Reduced spectral region due to 

interferences (cm-1)

Wavelength

(µm)
Possible technology

HCL 33 ppm 2600-3100 cm-1 2673-3046 3.283-3.741 OPO

NH3 142 ppm
1100-1200cm-1 

(1500-1700cm-)
1100-1200 QCL

CO 430 ppm 2000-2250
2027-2038   2093-2140  2145-

2210
~4.58 µm OPO

CO2 27309 ppm 4835-5124 1.951-2.068 OPO

SO2 4 ppm 1300-1400 1347 QCL

HCN 10 ppm 3200-3400 3268  3290 3305 3331 3345

3.059, 3.039, 

3.025, 3.002, 

2.989

OPO

NO 10 ppm 1750-1950 Intererences
Impossible : Low absorption 

and interference with H2O

NO2 10 ppm 1560-1660 1596-1600 QCL
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De eerste lasers waren in 2018 beschikbaar voor laboratoriumtests. Voor de detectie van NH3- en 

CO-moleculen werd gebruik gemaakt van een halfgeleiderbron gekoppeld aan een optische cel 

(ULCO, UGENT). 

 

 

 

Figure 2  NH3 mesurements  

 Een referentieapparaat (GC/MS, gedeeltelijk aangeschaft voor SAFESIDE) 

werd getest tijdens proeven die eind november 2018 zijn uitgevoerd met 

de calorimeterinstallatie van de Universiteit van Bergen, samen met andere 

analyseapparatuur van de Universiteit van Bergen en het mobiele 

laboratorium van het ULCO van Duinkerke. Deze analyses maken deel uit 

van de voorbereiding van de proeven die aan het einde van het project 

zullen worden uitgevoerd. Zij brachten een grote hoeveelheid 

gegenereerde moleculen aan het licht en kunnen ons in staat stellen onze 

spectrale meetdoelstellingen beter te definiëren.  
Figure 3  GC/MS system (Gaschromatografie en massaspectroscopie) 

In 2019 werden de eerste door Multitel ontwikkelde bronnen, die in het midden-infrarood uitzenden, 

getest bij URCA met optische en foto-akoestische cellen voor de meting van een aantal gassen, te 

weten aceton, methaan, zoutzuur. 

 

 

 

Figure 4  HCL mesurements  
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In 2020 werden de laserbronnen op basis van de eerste laboratoriumexperimenten geoptimaliseerd 

en is een prototype gemaakt voor gebruik in het veld. De ontwikkeling van de laserbronnen is zo goed 

als afgerond (MULTITEL, UGENT). De andere meetapparaten zoals de optische en de foto-akoestische 

cellen zijn klaar (ULCO, URCA). Bij materiaalverbrandingstest konden de eerste metingen met 

bemonstering worden uitgevoerd (UMONS). Het GC/MS-systeem van ULCO kon reeds op 

verschillende locaties worden ingezet. Wij zijn nu bezig met de voltooiing en de montage van de 

apparatuur in het kader van de einddemonstraties van het project. 

  

Figure 5  Prototypes (multipass cell, infrared laser) 

Different systems were validated on-field in the particular case of CO2 and Ammoniac (NH3). The 

developed systems in the project were confronted with commercial equipment for inter-comparison 

of results.  

  

 

Figure 6  CO2 measurements 

CO2 
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In de voorgaande figuur (linksboven) is het MULTITEL laserapparaat (afstelbare infrarood laser) 

geïnstalleerd in het mobiele CCM-laboratorium en gekoppeld aan een cel met continue toestroom. 

Rechtsboven is een systeem van de URCA te zien gebaseerd op een diode die gekoppeld is aan een 

multipass-cel. Op dezelfde foto linksboven zien we ook een bemonsteringspunt (buis bevestigd op een 

verticale steel) waardoor het gas naar het mobiele laboratorium geleid wordt zodat de apparatuur 

praktisch op dezelfde plek de metingen uitvoert. De vier grafieken onder de foto’s laten de 

vergelijkende metingen zien van de twee systemen van het project die hier getest zijn: de (OPO) laser 

en de (QCL) diode vergeleken met de referentieapparatuur in het mobiele laboratorium (CCM). 

 

 

 
 

 

 

Figure 7  NH3 measurements  

Voorgaande figuren tonen de foto’s van de installatie met drie meettoestellen, die in een container 

zijn geïnstalleerd: OPO type laser die in de vrije ruimte opereert (door reflectie op een doel), QCL type 

diode en halfgeleiderdiode, beide gekoppeld aan cellen voor meervoudige doorgang (één cel is 

duidelijk zichtbaar op de foto rechts in het midden), verbonden aan een bemonsteringsleiding zoals 

bij het meten van CO2. De grafieken onder de foto’s tonen de NH3 concentraties die met de laser in 

de vrije ruimte zijn gemeten. De laatste grafiek rechts onderin toont een vergelijking met een 

referentie-instrument van het mobiele laboratorium (CCM). 

De systemen zijn bedoeld om op het terrein onder reële omstandigheden te worden gevalideerd, 

met name in het geval van CO2-metingen. De instrumenten van het project zijn dan ook specifiek 

in die zin getest met verschillende meetmethoden en onderlinge vergelijking van de resultaten. 

NH3 
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Tijdens het project hebben wij twee workshops georganiseerd, de eerste aan de UGENT, gericht op 

zeer wetenschappelijke onderwerpen, in verband met gasspectroscopie; een tweede aan de ULCO, 

van meer algemene en praktische aard in het kader van de dag van de luchtkwaliteit. Tijdens deze 

workshop hebben wij contact tot stand gebracht tussen het CCM-laboratorium van ULCO en SDIS59 

met als doel, de expertise en middelen van beide partijen te delen. 

 

 

 


